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  :חלקי הדיבור. 1

  : קבוצות3-את מכלול חלקי הדיבור ניתן לחלק ל
  )שמות גוף, שמות תואר, שמות עצם(שמות  -
 )תואר הפועל(+פעלים  -
 )מילות קישור, מילות יחס(מילות  -

  
  :שמות. א

  . שייכותכינוי  והידיעה' הניתן להוסיף לשם את .  למצוא בה גוף וזמןלא ניתןמילה ש
  שולחנו , השולחן> -שולחן : לדוגמה

  : קבוצת השמות מתחלקת לכמה סוגים
, הזמנה, הכתבה: לדוגמה.  שם הנגזר משורש של פועל מסויים:שם פעולה -

  . הפרטה
, לדבר, לחזור: לדוגמה. שהיא חלק מהמילה'  שם הפועל מופיע עם ל:שם פועל -

 . לשבור, להתכתב
, ת תואר השם ניתן להטות ביחיד וברביםא.  מילה המתארת שם:תואר השם -

ניתן להוסיף , בנוסף לכך.   יפות> -יפים > -ה יָפ> -ה יֶפ: לדוגמה. בזכר ובנקה
 . הכי גבוה  > -יותר גבוה > -גבוה : לדוגמה. לשם התואר את דרגת היתרון

  
  :פעלים. ב

  . גוף מסויים ובזמן מסוייםפועל היא מילה המציינת פעולה או מצב ב
        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ים ִדְמלֹו, ץֵּפַק, יםִנֵשְי: לדוגמה
  : תואר הפועלקבוצת הפעלים כוללת גם את 

  . עכשיו, כך, במתינות, בזריזות, מהר: למשל. מילה המתארת את הפועל
  
  : מילות.ג

המילות מתחלקות לשני סוגים . מילים קטנות המקשרות בין מילים ובין משפטים
  : עיקריים

  : לדוגמה. לים המקשרות בין מילים במשפט ובין משפטים מי:מילות קישור -
  ). קשר של ניגוד(אולם , אבל, אך, )קשר של חיבור(אף , גם, החיבור' ו
  
.  להן כינוי גוףלהוסיףניתן .  מקשרות בין שם לפועל ובין שני שמות:מילות יחס -

  : לדוגמה
  )ביתבהילד (מ "אותיות בכל. 1
  )  דןשלספר ה(מן , אל, את, עם, של, על. 2
  
  

 ז"פג

 זמן
 גוף

 פועל
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  :צירוף סמיכות. 2
  .  זו בזותלויות זו לזו וסמוכותה, שתי מילים או יותר

     סמךנ –המילה הראשונה בסמיכות נקראת 
   ומך ס    –והמילה השנייה בסמיכות נקראת 

  
  :סימני הזיהוי של צירופי הסמיכות. א
  .  המילים2 בין "שלי"כ ניתן להציב את המילה "בד. 1

  . הדברים של המורה> -רי המורה דב:   לדוגמה
  
  . ניתן ליידע את הסומך בלבד. 2

  . פירותהסל , ספרהבית : לדוגמה
  
  :עוד דוגמות. ב

  . מלכת היופי, הבנת הבעייה, השפעת מזג האוויר, דברי המנהל, רעמת שיער
  
  

  :תחביר. 3
 נמצא את עיקרי )שיש בו פועל(במשפט פועלי . קביעת תפקיד המילה בתוך המשפט

  .  הנושא והנשוא–המשפט 
  : כדי למצוא נושא ונשוא

  )נשוא=פועל. ( הוא הנשוא–נזהה את הפועל במשפט   )א(
 . נושא= התשובה . מה ביצע את פעולת הנשוא/נשאל מי  )ב(

  
  :לדוגמה

 . ההנהלה קבעה את החוקים .1
          נושא     נשוא

  
 .בחרנו בהנהלה חדשה .2

  נשוא     נושא
  

  :הערות
 . בין הנושא והנשוא במשפט) מין ומספר(ס "ה להיות התאמה במצריכ .1
ניתן להציב כאשר  - במשפט יכולה לפעמים לשמש כנושא" מי"המילה  .2

 :לדוגמה. אחרכל נושא  במקומה
  ?מי הלך לגן

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כל . י קו מפריד שיופיע לפני הפועל"נחלקו ע, כאשר המשפט פותח בנושא .3
 :לדוגמה. לוואיקראות נ, המילים שבין הנושא לקו זה

  .הוגשה | אביב-בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד עיריית תל
                   נושא      לוואי    לוואי   לוואי  לוואי  לוואי     לוואי        נשוא 

  
  
  
  
  
  
  
  

  .דני הלך לגן
  . התלמיד הלך לגן
  .המורה הלכה לגן

  

 ...'וכו
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  :נשוא מורחב. 4
  . המהווה יחידה רעיונית אחת, נשוא מורחב הוא נשוא בעל שתי מילים או יותר

  : סוגים לנשוא המורחב3
  
  .התכוונתי להגיע לכאן> -שם הפועל +פועל. א

                                         
       

   נשוא מורחב                                         
  
  
  . הסוחר פשט את הרגל> -ניב או ביטוי . ב

  מורחב                                             נשוא 
  
  
  .הנואם חזר ואמר> -החיבור ' י ו"שני פעלים המתארים אירוע אחד ומקושרים ע. ג
  

  
   

                                                                                                                          נשוא מורחב
  

. אך בכל זאת זהו נשוא מורחב, יכותלעיתים הפועל ושם הפעולה אינם נמצאים בסמ
  :לדוגמה

  .לנגן הכנר היטיבאמש 
  

 פועל
  שם
 הפועל

 ביטוי/ניב

 פועל פועל

 החיבור' ו

  שם פועל
 הפועל


