
מערכת שידורים לאומית



סוגי משפטים

כיתה ט        רותי שלו



?ובמה נעסוק היום 



נשוא פועלי ונושא✓

קשרים לוגיים✓



?מה רואים בתמונה



המציאות בשדה התעופה היום

.שדה התעופה ריק בגלל נגיף הקורונה

.לכן שדה התעופה ריק, נגיף הקורונה מתפשט

.שדה התעופה ריק משום שנגיף הקורונה מתפשט



גשמים , שלג יורד בחרמון
.עזים ברחבי הארץ

הבוקר נמדד מפלס  
. מ׳209הכנרת על 

מתחילת עונת הגשמים 
.מ׳1.90-המפלס עלה ב



משפטים

.צריכים לרדת גשמים נוספים, כדי שמפלס הכנרת ימשיך לעלות

.בזכות גשמים עזים ברחבי הארץ עלה מפלס הכנרת

.מפלס הכנרת ימשיך לעלות, אם ימשיכו לרדת גשמים עזים

.כתוצאה מכך עלה מפלס הכנרת, ירדו גשמים עזים 

.עלה מפלס הכנרת, משום שירדו גשמים עזים

.מפלס הכנרת יעלה, כאשר יפשירו השלגים בחרמון



מילות הקישור

מילות שעבודמילות החיבור



משפטים

.צריכים לרדת גשמים נוספים, כדי שמפלס הכנרת ימשיך לעלות

.בזכות גשמים עזים ברחבי הארץ עלה מפלס הכנרת

.מפלס הכנרת ימשיך לעלות, אם ימשיכו לרדת גשמים עזים

.כתוצאה מכך עלה מפלס הכנרת, ירדו גשמים עזים 

.עלה מפלס הכנרת, משום שירדו גשמים עזים

.מפלס הכנרת יעלה, כאשר יפשירו השלגים בחרמון



נגיף הקורונה  דוגמה
לכן  , מתפשט

שדה התעופה  
.ריק

שדה התעופה ריק 
נגיף  משום ש

.הקורונה מתפשט

שדה התעופה ריק 
נגיף  בגלל

.הקורונה

מספר  
נשואים

11-יותר מ 1-יותר מ 

סוג 
מילות 

הקישור
/  חיבור

שעבוד

מילת חיבור  
שמחברת בין  

המשפטים

מילת שעבוד בין  
משפטים

אין לנו מילת  
חיבור או שעבוד  

המקשרת בין  
משפטים

סוג 
המשפט

,  מאוחה, איחוי
מחובר

פשוטמורכב

-סיווג משפטים 
עריכת טבלה משווה



סרקו אותי



מחובר, מאוחה, משפט איחוי

והיא הופצה  , דובר צהל מסר את ההודעה. 1
.בכל הרשתות

למרות זאת עדיין  , נגיף הקורנה מתפשט. 2
.לא בוטלו כל הטיסות



המשך-מחובר , מאוחה, משפט איחוי

לכן החיילים לא  , בסיסי צהל נסגרו. 3
.יצאו לחופשה

,  משרד הבריאות הודיע על השבתת הגנים. 4

.בעקבות זאת אימהות נעדרו מעבודתן

זאת  חרף , קראתי את ההוראות בעיון רב. 5
.לא הצלחתי בהרכבת הדגם



משפט מורכב

.הסטודנט שמע כי הבחינה נדחתה. 1

למרות שנגיף הקורנה מתפשט  . 2
התחבורה הציבורית ממשיכה לפעול  

.כבשגרה



המשך-משפט מורכב 

יודיעו על הגבלות  , אם הנגיף יתפשט. 3
.נוספות

המפקד שלח את החוקרים לשטח כדי  . 4

.שיאספו ראיות

,  אם תלמדו באמצעות למידה מרחוק. 5
.תשמרו על שגרת החיים



למדתי היטב דוגמה
ולכן  , למבחן

.קיבלתי ציון טוב

מאחר שלמדתי  
,היטב למבחן

.  קיבלתי ציון טוב

בגלל  
למידתי  /השקעתי

קיבלתי ציון  , הרבה
.טוב

סוג 
המשפט

מספר  
נשואים

סוג מילות 
:הקישור

/  חיבור
שעבוד

-סיווג משפטים 
עריכת טבלה משווה



למרות התפשטות  דוגמה
נגיף הקורונה  

התחבורה  
הציבורית ממשיכה  

.לפעול

אף על פי שנגיף  
הקורונה ממשיך 

התחבורה  , להתפשט
הציבורית ממשיכה  

.לפעול

נגיף הקורונה ממשיך 
למרות , להתפשט

זאת התחבורה  
הציבורית ממשיכה  

.לפעול

סוג 
המשפט

מספר  
נשואים

סוג מילות 
:הקישור

/  חיבור
שעבוד

-סיווג משפטים 
עריכת טבלה משווה



,  לפי המדעניםדוגמה
,  כאשר יגיע הקיץ

.הנגיף יחלוף

עם בוא החום הנגיף  
.יחלוף

סוג 
המשפט

מספר  
נשואים

סוג מילות 
:הקישור

/  חיבור
שעבוד

-סיווג משפטים 
עריכת טבלה משווה



ט "מתוך משימת הערכה תשע-תרגול 

.משמש כלי עזר חינוכי יעילהסמארטפוןבשל האפשרות לחיפוש מידע 1.

________________סוג המשפט__________ מספר נשואים 

ולכן הוא יכול לשמש כלי עזר , בסמארטפון קיימות שפע אפליקציות. 2

.חינוכי יעיל

________________סוג המשפט__________ מספר נשואים 

מתפתחת      , מפני שבית הספר שולל לעיתים חירויות מסוימות מתלמידיו. 3

.לעיתים תחושת  ניכור בין המורה לתלמידים

________________סוג המשפט__________ מספר נשואים 



? איך אפשר לחבר את שני המשפטים שלפנינו למשפט אחד באמצעות קשר לוגי כלשהו

.רבים מעדיפים להשתמש בכלי רכב פרטיים. 1

.מספר המשתמשים בתחבורה הציבורית בארץ נשאר נמוך. 2



? איך אפשר להמיר את הכותרת הבאה למשפט מורכב באמצעות קשר לוגי מתאים

בכירה נדבקה: מצוקה במעבדה



.לפניכם חלק מהכתבה

מצבה של סגנית מנהל  

המעבדה מוגדר קל והיא 
מוקדם  { --}.נשלחה לבידוד

יותר חשפנו כי מנהלת  

.מחלקה באיכילוב נדבקה



תרגיל  

.שורות15-חפשו במרשתת כתבה באורך של כ

.מספרו את המשפטים1.

.ים בכל משפט/ים הפועלי/סמנו את הנשוא2.

.כתבו מה סוגו של כל משפט3.

השעבוד וציינו / הקיפו במעגל את מילת  החיבור4.

.את הקשר הלוגי שלה

!עבודה נעימה



סרקו אותי


