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?אילו אותיות נחות בגזרות הנחים

במשפטים שלפנינו מילים מודגשות מגזרות הנחים  .

?במילים אלה( אינן נשמעות)=נחות שורשאותיותאילו : נבדוק

ןהלילה  ְחִתי. מוקדםִאישַׁ .יעימֵמיִטיָבהכי ֵשָנה מוקדמת נֹוכַׁ

תלָלקּוםלנו כי מחר עלינו הֹוִדיעּו .ועידה בלמידה מרחוקִשיחַׁ

בת  אתה . ֻמְבֶנהבו התקן טעינה ִגִליִתי חדש ומּוָצרָקִניִתי .זאתאהַׁ

.דאת העתיְלנֵַׁבאעל הצדיק שידע ֻמְפָלאהאת הסיפור ְקֶראָנה
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?אילו אותיות נחות בגזרות הנחים
בדיקה

( :שאינן נשמעות)=הנחות שורשהאותיותהדגשנו את 

ןיאִ הלילה  ְחִתיֹונכי , מוקדםשַׁ .עימיִטיָבהימֵ שֵשָנה מוקדמת כַׁ

תיִש לםּוָלקלנו כי מחר עלינו ִדיעּוֹוה .ועידה בלמידה מרחוקחַׁ

באת  אתה . הֻמְבנֶ שיש בו התקן טעינה ִתי יוִגלִ חדש ָצרּומִתייָקנִ  .זאתהַׁ

.הִיְקֶר מה אְלנַׁבֵ על הצדיק שידע אֻמְפלָ את הסיפור הָנהאְקֶר 

.'י', ו', ה', א: אותיות השורש הנחות הן: מסקנה
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?י''אהומה מאפיין את אותיות 

נחותלעיתים י ''אהו  .

(להלן. )להיקלע לכיווץ דיפטונגעשויות י ''ו

ואין דגש תמורתן, להישמטעשויות י ''אהו.

להחליף זו את זועשויות י ''אהו.
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?אילו אותיות נחות בגזרות הנחים

.נחותי''אהואותיות, אכן

: 3נעתיק את המילים המתאימות משקף י''אהולצד כל אחת מאותיות 

______________  _____________ ______________ _____________ –א 

_____________ ______________  –ה 

_____________ ______________ _____________ ______________  –ו

.___________________________ ______________ _____________ ______________ -י 
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?אילו אותיות נחות בגזרות הנחים
בדיקה

:נחותי ''אהואותיות

ב  את  , אְלנַׁבֵ ,אֻמְפלָ ,ָנהאְקֶר –נחה ' א הַׁ

ה  ִיְקֶר , הֻמְבנֶ –נחה ' ה

ְחִתיֹונ–נחה 'ו ָצרּומ,םּוָלק,ִדיעּוֹוה,כַׁ

ןיאִ -נחה ' י תיִש , ִתייִגלִ ,ִתייָקנִ , ִטיָבהימֵ , שַׁ .חַׁ
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?בגזרות הנחיםנחותאילו מאותיות השורש 

.פ''לה, פ''עה, פ''פה: הןנחותהשורשהאותיות

:נעתיק לצד כל אחת מהן את המילים המתאימות

:האות הראשונה של השורש–פ''פה

______________________________  ______

____________: האות השנייה של השורש-פ ''עה

:  האות השלישית של השורש–פ''לה

__________________________________________
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?אילו מאותיות השורש נחות בגזרות הנחים

בדיקה

.פ''לה, פ''עה, פ''פה: הןנחותהשורשהאותיות

:האות הראשונה של השורש–פ''פה

ןיאִ  ְחִתיֹונ, שַׁ ב  את  ,ָצרּומ, ִדיעּוֹוה,ִטיָבהימֵ ,כַׁ הַׁ

תיִש , םּוָלק:   האות השנייה של השורש-פ ''עה חַׁ

: האות השלישית של השורש–פ''לה

.אְלנַׁבֵ אֻמְפלָ ,ָנהאְקֶר .ִתייִגלִ ,ִתייָקנִ , הִיְקֶר , הֻמְבנֶ 
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?אילו הן גזרות הנחים

פירוט
:נעתיק לצד כל אחת מן הגזרות את המילים המתאימות

.____________: א נחהשל השורש היא הראשונה האות –א''פ

:ו/ישל השורש היא הראשונה האות–ו  /י''פ

________________________ ____________ ________________________.

.________________________ :ו/ישל השורש היא השנייה האות -ו  /י''ע

:ה/ישל השורש היא השלישית האות –ה/י''ל

________________________ ________________________  .

.________________________:אשל השורש היא השלישית האות -א"ל
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?אילו הן גזרות הנחים

בדיקה

באת  : א נחהשל השורש היא הראשונה האות –א''פ .הַׁ

:ו/ישל השורש היא הראשונה האות–ו  /י''פ

ְחִתיֹונ, ןשַׁ יאִ  .ָצרּומ, ִדיעּוֹוה,ִטיָבהימֵ ,כַׁ

תיִש , םּוָלק:ו/ישל השורש היא השנייה האות -ו  /י''ע .חַׁ

:ה/ישל השורש היא השלישית האות –ה/י''ל

.  ִתייִגלִ , ִתייָקנִ , הִיְקֶר , הֻמְבנֶ 

.אְלנַׁבֵ ,אֻמְפלָ ,ָנהאְקֶר :אשל השורש היא השלישית האות -א"ל
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1? נחותי''אהומתי אותיות 

דוגמאות

 אשלהם היא ראשונהפעלים מודגשים שאות השורש הבמשפטים שלפנינו'  .

ד: שוֹות משקלונציב מולן מילים הנחות פ''פהנצבע את אותיות  דִילְ , ִתְלמַׁ .דּוִיְלמְ , מַׁ

.  ננסח מסקנה

 ְלנּו. ממנהּו י אְכלעוגת יום הולדת והמוזמנים ת אֶפהרחל .וערב לנוָאכַׁ

 לשלוח את רבקהָאָבהלבן לא . ללכת עם אליעזרת אֶבהרבקה.

 ביצחק לא .את יעקבָאֲהָבהרבקה .  המטעמים של עשיואתי אהַׁ

 ְזנּו. את הברכה בכוונהי אְמרּווהאתרוג אתי אֲחזּוהם ְרנּווָאחַׁ .ָאמַׁ

 במגירהָאְבדּועד היום הם לא . י אְבדּושלא , לשמור על המסמכיםיש.
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1? י נחות''מתי אותיות אהו

בדיקה

  ַמדלְ ת  לעומתֶבה  את  ,ֶפהאת

  ּוְמדלְ י  לעומתְמרּו אי  ,ֲחזּואי  , ּוְבדאי  , ּוְכלאי

  ַמדלְ י  לעומתַהב     אי

נחה -שווא נחבהמקבילה לעיצור ' אפ''פה, בבניין קל בעתיד: מסקנה

.ד''אב, ר''אמ, ז''אח, ב''אה, ה''אב, ל''אכ, ה''אפ:  בשורשים
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2? נחותי''אהומתי אותיות 

דוגמאות

 ו נחה/ישלהם היא שנייהמילים מודגשות שאות השורש הבמשפטים שלפנינו  .

: שוֹות משקלשלהן ונציב מולן מילים את אותיות השורש נצבע 

.ִתְפָאָרה, ִנָשֵמר, ִנְשמ ר, ֶמֶלְך, ִלְשמ ר, ְשמ ר

.ננסח מסקנה

 ָלנּוםאוהבת אמאגם . קּום: אינה אומרתאמאבשבת.

 מעקרונותינוגִנּסֹוולא זָנזּולא  .

 ָלִשירוהתחלנו , אֹותהמנצח נתן  .

 באגםָלשּוטהוא יצא.

תעל ' בירכנו את ה .השדהְתנּובַׁ
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2? י נחות''מתי אותיות אהו

בדיקה
     ְשמ רלעומתקּום

 ְָשמ רלִ לעומתִשיר  לָ , שּוטלָ , נּוםל

   ֶמֶלְךלעומתאֹות

 ְָשמ רנִ לעומתזּוז נ

 ִָשֵמרנִ לעומתּסֹוגנ

 ְָשמ ריִ לעומתעּוף י

 ְהְפָאָר תִ לעומתהנּובָ ת

.נחההיא , נוכחת במילהו /פ י''עהכאשר :מסקנה
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3? י נחות''מתי אותיות אהו

 ו נחה/ישלהם היא ראשונהמילים מודגשות שאות השורש הבמשפטים שלפנינו  .

:  שוֹות משקלשלהן ונציב מולן מילים את אותיות השורש נצבע 

ק ְרנּו, ִמְדָרָכה, בִנְרכַׁ , ִנְדבַׁ ְלבִ , ִנְשמַׁ ְלבִ , ישמַׁ .ִהְלִבישּו, שֻהְלבַׁ , ישְלהַׁ

.ננסח מסקנה

 ַׁמֹוָשָבהלריק בהקמת הע ִניגַׁ לנו כי לא ענֹוד.

 ְצנּו דבגדולי ישראל בנוגע לתפקיד שנֹועַׁ .  לבננונֹועַׁ

 אורחותיו גם בעתידְלֵהיִשירכעת ומבטיח ןֵמיִמיהוא  .

 ט השרביט .עמהעםְלֵהיִטיב לאסתר והיא נצלה זאת כדי הּושַׁ

 את מעשיו ברביםהֹוִקיעּולאחר שהֹוִריקּו פניו  .
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3? נחותי''אהומתי אותיות 

בדיקה
ענ דנ, ֹודַׁ קנִ לעומתֹועַׁ ְדבַׁ

 ִבנִ לעומתיגַׁענ ְרכַׁ

הְדָרכָ מִ לעומתה  ֹוָשבָ מ

צְ נ ְר ִנְש לעומתנּוֹועַׁ נּומַׁ

 ֵשיְלבִ מַׁ לעומתןיימִ מ

 ֵשיְלבִ ְלהַׁ לעומתבייטִ ְלהֵ , רייִש ְלה

טהּו שהֻ לעומתשַׁ ְלבַׁ

ּושיְלבִ הִ לעומתּו  עיֹוקִ ה, ּוקיֹוִר ה

נחה–בשווא נחהמקבילה לעיצור ו /יפ''פה: מסקנה.
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4? י נחות''מתי אותיות אהו

 א נחה/ה/ישלהם היא שלישיתמילים מודגשות שאות השורש הבמשפטים שלפנינו  .

:  שוֹות משקלשלהן ונציב מולן מילים את אותיות השורש נצבע 

ד ְר , ִתְלמַׁ ְרִתי, תָ ָשמַׁ ְרִתי, ִמְגָדל, ֶמֶלְך, ָשמַׁ ר, שֻהְלבַׁ , ְשִתיבַׁ ִהלְ , ִנְשמַׁ .ֻספַׁ

.ננסח מסקנה

 עֲ , ִתְרֶצהאם .ותצליחה שֶ תַׁ

 מן המיםאותךָמִשיִתי, לקריאתיָעִניתָ כאשר לא  .

מדיזהירהנֲַׁעֵשיִתיהִמְקֶר לאחר ה, ֶפֶלאמה ה  .

 מיםאותהִהְשִקיִתיאת הכד וִהֵטיִתי.

 ַלנתק קשרהֻצּוָ ומתפקידו ָעהֻהְש ל הפקיד שָמע.
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4? י נחות''אהומתי אותיות 

בדיקה
 ִדתִ לעומתֶשהעֲ תַׁ , ְרֶצהת ְלמַׁ

ְר לעומתתָ ָעִני תָ ָשמַׁ

ְר לעומתִתיָמִשי ִתיָשמַׁ

ֶמֶלְךלעומתֶפֶלא

 ְִגָדלמִ לעומתְקֶרהמ

 ְַׁר נִ לעומתִתיֲעֵשינ ִתיְשמַׁ

 ְִש הִ לעומתִתיְשִקיהִ , ִתיֵטיה ִתיְלבַׁ

 ֻשהֻ לעומתהְשעָ ה ְלבַׁ

 ָרלעומת הֻצּו ֻספַׁ

.נחות–בשווא נח לעיצור / המקבילות לעיצור א /ה/יפ''לה: מסקנה
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? ה  נעשות נחות/י''ולו  /י''כיצד אותיות  פ

דוגמאות

 נעמיד מילים שוות משקל זו מול זו. שלהןפ''פהבאדום את נצבע . מילים מודגשותבמשפטים שלפנינו .

.מסקנהננסח 

 בנפשן כל צלקותִנְמְצאּוולא , לאחר המלחמהנֹוְלדּוהתלמידות.

דלאחר ש ןמחצית החומר ִנְלמַׁ .מעטִנישַׁ

ע .  די קמח במחירי המבצעִנְשַארלי כי נֹודַׁ

 ְפִחיתביקשתי .לי עודְלהֹוִסיףאך דאגו , בעומסְלהַׁ

 ִהְבִהילּוואת הילדים ,ִהיִלילּוהתנים.

יותר מן הטיפול התרופתיֻמְצָלחללא ספק כי הטיפול בצמחי מרפא מּוָכח.

 ְָחתָ לא , לשאולִהְקֵשית .לבקש תמורה הוגנת להשקעתךִהְצלַׁ
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? נעשות נחותה  /י''ולו  /י''כיצד אותיות  פ

בדיקה
ּו  ְצאמְ נ  לעומתּו   ְלדֹונ

  ןינ דלְ נ  לעומתשַׁ מַׁ

עֹונ ַארְש נ  לעומת    דַׁ

תיחִ פְ ְלהַ לעומתף     יסִ ֹוְלה

 ֵּוליהִ בְ ה  לעומתּו  לילִ יה

ָלחצְ מ  לעומתָכחּומ

  תָ חְ ְצלַׁ ה  לעומתָת  יְקשֵ ה

.בשווא נחבהקבלה לעיצור נחותו/י: מסקנה
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? ה נעשות נחות/י''ולו  /י''כיצד אותיות פ

הסבר

?עיצור בשווא נחלבהקבלה נחותו/ימדוע 

*  ּו      ְלדֹונ(         ּוְצאמְ נ  כמו)ּו     ְלדוְ נ

*  תָ יְקשֵ ה  (תָ חְ ְצלַׁ ה  כמו)ָת     יְ ְקשַׁ ה

 וְ או ְי כאשר הוגים(W )מלבד , ּואוִי נשמע צליל של תנועה , בשווא נח
.בהברה אחת( דיפטונג)שתי תנועות כך נוצר צליל של ; תנועת ההברה

,  אחתלתנועה נוטה להתכווץהדיפטונג

.וכך בכל הברה תישאר רק תנועה אחת
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1? י עשויות להישמט''אהוהיכן אותיות 

דוגמאות

ואין דגש תמורתן, להישמטי עשויות ''אהו:

.נצבע באדום את השורש שלהם. במשפטים שלפנינו פעלים מודגשים בגזרות הנחים

ד, דִנְלמַׁ , דֶאְלמַׁ : נשווה למילים שוות משקל שאותיות השורש שלהן לא נשמטו .ִתְלמַׁ

.נספור אותיות שורש וננסח מסקנה

 ת  ֵנֵלְךויחד אל הרחוב המקביל דֵנֵר אחר כך . עם נכדייֵאֵשבו,הגןאלֵאֵצאמחר .  יאל ב 

בןֵתֵלדהבטיח לאברהם ששרה ' ה  .

 עבקרוב .החיסון יהיה יעילאםֵנדַׁ

.אחריה תופיע אות שורש. (ן''אית)תחילית פותח ב–בעתיד הפועל : טיפ
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1?י עשויות להישמט''אהוהיכן אותיות 

בדיקה

 ֵדאֶ לעומתֵשבאֵ ,ֵצאא ְלמַׁ

 ֵדנִ לעומתעדַׁ נֵ ,ֵלְךנֵ ,ֵרדנ ְלמַׁ

 ֵדתִ לעומתֵלדת ְלמַׁ

קל בזמן  בבניין -תמורתה ואין דגש , להישמטעשויה ' י: מסקנה

.ע''יד, ד''יל, ך''יל, ד''יר, ב''יש, א''יצ: בשורשים, עתיד

:ך''בתנשורשים המופיעים כך גם בשני 

דתֵ בקהלם אל "-ד''יח (.ו, ט''מבראשית )" כבודיחַׁ

ּוָ "–ע''יק ען פֶ , ְירּוָשַלםי ְסר  ה  י ֵתקַׁ מַנְפש  .(ח, ירמיה ו)" ךמ 
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2? י עשויות להישמט''אהוהיכן אותיות 

דוגמאות

 שלפנינו פעלים מודגשים בגזרות הנחיםבמשפטים  .

:  שוות משקלנציב מולן מילים .באדום את השורש שלהםנצבע 

ְבשּו, רּוִספְ , ָשְמרּו לְ , ִהְתלַׁ ְפרּו, ִבישְלהַׁ .ְיֻסְדרּו, ְמרּוִישָ , ְיסַׁ

.מסקנהנספור אותיות שורש וננסח 

 לחם ויוגורט לארוחת הבוקרוָקנּו מוקדם ָקמּוהילדות.

 ּנּואת השולחן וִפּנּולאחר הארוחה הן .שיעורי ביתיןְלָהכִ ִהְתפַׁ

 ּנּוהם לא . ממנהגםְישַׁ

 היטבְיֻנּקּוהתוכנית ולאחר מכן לפיִיָבנּוהמתקנים.
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2? י עשויות להישמט''אהוהיכן אותיות 

מסקנה

ּוָשְמרלעומתּוָקנ, ּוָקמ

ּוִסְפרלעומתּוִפּנ

 ְּנִהת ְבשִהתְ לעומתּופַׁ ּולַׁ

 ָשיְלבִ ְלהַׁ לעומתן     יכִ ְלה

 ְּני ְפריְ לעומתּושַׁ ּוסַׁ

 ִּוָשְמריִ לעומתּוָבני

ּוֻסְדריְ לעומתּוְיֻנּק

דגש תמורתהאין . להישמטעשויההנחההאותה /י''לובגזרת ו /י''עבגזרת : מסקנה.
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?  להתחלף זו בזוי עשויות ''אהוהיכן אותיות 

דוגמאות

במשפטים שלפנינו פעלים מודגשים בגזרות הנחים  .

נסביר מדוע הגזרה שלהם מכילה יותר  . נצבע באדום את השורש שלהם

.מסקנהננסח . מאות שורש אחת

 דהרב תנעמי .ברכסים" אור חדש"מֹוָסדאתָיסַׁ

ָין .ִדיןלאחר ששמע את שני בעלי הרקָלדּוןיכולדַׁ

 חולצההָקנָ והוא , נעלייםָקִניִתיאני  .
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?  להתחלף זו בזוי עשויות ''אהוהיכן אותיות 

מסקנה

 ָופ''פה–ָסד ֹומ';       יפ''פה–ַסד י ;'

ו/י''פ: הגזרה

 ופ''עה–ן ּוָלד'; יפ''עה–ן יד  , ןיָ ַד;'

ו/י''ע: הגזרה

  י יָקנ '; הפ''לה–הָקנָ ';       יפ''לה–ת 

ה/י''ל: הגזרה
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?  יוצרים צורות תואמותי ''אהוחילופי היכן 

דוגמאות

ובהם צורות מודגשות, לפנינו משפטים.

. נציין להן שורש. נתאים בין הצורות הדומות בתבניתן

.ננסח הכללה לתופעה שמצאתם

 ְקָרָאה במסיבת סיום השנה שמענו לאחר מכן מסרה המנהלת  . התלמידותמפיהַׁ

ְרָצָאה  .מרגשתהַׁ

ָרצּוי בחברה הישראלית הוא באמת יָמצּולא כל מה ש.

 ואל המטמון ותחבאנה אותה ִתֶטינָ מן החדר כדי שהבנות שנשארו צאָנה ֶתֵ הן.

 של כישרון שלא הכרנו עד אזִגלּוי לכל ּוי ִבטבמסיבה היה.
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?  י יוצרים צורות תואמות''אהוהיכן חילופי 

בדיקה

 ַה/י''רצ–האָ ְרצָ הַ דומה לא''קר–האָ ְקָר ה

ה/י''רצ–יּוָרצדומה לא''מצ–יּוָמצ
 ֵה/י''נט–הנָ יטֶ ת  דומה לא''יצ–הנָ אצֶ ת

(    כאן האנלוגיה בתנועת הסגול)

ה/י''גל–יּוִגלדומה לא''בט–יּוִבט

א''ללביןה /י''לבין אנלוגיהקיימת : מסקנה

.בעיצורים ובתנועות
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?  הצורות התואמות אינן תקניותאילו מן 

דוגמאות

בכל משפט צורה אחת שגויה. מודגשות דומותובהם צורות , לפנינו משפטים.

.באותו משקל ובאותה גזרה, מילה נכונה-נכתוב מול כל מילה שגויה 

.  ננסח סיבה לטעויות המצויות

 ִאת אחת ההוראותִשִּניִתיאך , את הטופסיִמִלית.

 ְמֻשֶּנההיה הפעם טעם ְמֻמֶלאלפלפל ה.

 פֹותקשה .ְלנַּׁסֹותובכל זאת שווה , זומחלהְלרַׁ

 מה היה סופםלאישִגָלהאך לא , את המורדיםִדָכאהרודן.
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?  הצורות התואמות אינן תקניותאילו מן 

בדיקה

 ִִתיאִחטֵ כמו–י תִ אִמלֵ :    להיותצריך:ִתייִשּנִ –יתִ יִמל

 ֶאלָ ְמטֻ כמו–אְמֻמלָ :     להיותצריך:הְמֻשּנֶ –אְמֻמל

פ פֵ :     צריך להיות:ֹותְלנַּׁס–תֹוְלרַׁ אצֵ ְליַׁ כמו –אְלרַׁ

 ָאכמו ִנבֵ -אִדכֵ :     להיותצריך:הִגלָ –אִדכ

, א''לה לבין /י''בין לאנלוגיהכיוון שקיימת : הסיבה לטעויות

.צורות נוספות נגררות לתופעה שלא כדין
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שאלות

בנוסח הבחינות

32



תרגיל בנוסח בחינות הבגרות

33

.ובהם פעלים מודגשים, לפניך שני משפטים

בכיריםתפקידיםהזדמנויות להגדרה מחדש של נֹוָצרֹותגם בימינו , כמו בעבר.

 עלבונות ואכזבותבליבן נֹוְצרֹותהמתנדבות.

פרט את  בתשובתך .במשפטיםציין את ההבדלים בין שני הפעלים המודגשים 
(.לזמן ולגוף, לבניין, שים לב לשורש)ההבדלים

______________________________________________________________________________

.כל אחד מן הפעלים המודגשיםזמן עתידבכתוב 

נֹוְצרֹות _______________ נֹוָצרֹות________________

"?חלות הדבשנוצרותכיצד : "לפניך כותרת מתוך ספר מדעים לבתי ספר יסודיים

? זה״ במשפט נוצרותכיצד יש לקרוא את המילה ״
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:לפניך צמדי מילים

ְשָרָיה ְשָרָאה הַׁ _______________הַׁ

ְלָוָאה ְלָוָיההַׁ ______________הַׁ

ִודּואִודּוי______________

השורש  את ציין , אם השורש של שתי המילים בצמד הוא זהה. עיין בכל צמד( 1)
.  המשותף למילים

ציין בקו שליד הצמד  , אם השורשים של שתי המילים בצמד שונים זה מזה
.השורש של כל מילהאת 

.  זההמן הצמדים שהשורש של שתי המילים שבו אחדבחר ב( 2)

.משפט או צירוף לכל אחת מן המילים שבצמדכתוב 

משפט או צירוף למילה הראשונה:_____________________________________________

משפט או צירוף למילה השנייה:____________________________________
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. ובה פעלים ושמות פועל, לפניך טבלה

.נתח בה כל פועל לשורש ולבניין

הבנייןהשורשהפועל

מּוָצִפים

ְנכֹוִנים

ְלֵהָראֹות

ת עַׁ נֹובַׁ

ְמע ִרים

ְלהֹוִריש



תרגיל בנוסח בחינות הבגרות
36

בניין  אך ב, השורשמאותו פועלליד כל אחד מן הפעלים שלפניך כתוב 
.אחר

מּוָצִפים_________________________

ְנכֹוִנים_________________________

____________________. ְלֵהָראֹותשל שם הפועל העתידאת צורת כתוב

.ובו שם מודגש, משפטלפניך 

אנרגיההיא צריכה של חומרי מזון לשם התפתחות ויצירת ְתזּוָנה.

______________________.ְתזּוָנהאת השורש של השם ציין 
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.  מודגשותובהם מילים , משפטיםלפניך צירופים או 

.של כל אחת מן המילים המודגשותשורשאת הציין 

 באישור ההוריםֻמְתנֹותפעילויות במים .____________

ָתנֹות ____________.קטנותמַׁ

 מֹוָצאאין  .____________

חשובים ִמְמָצִאים____________

מרוחק  ָמקֹום____________

 במרכז העירְמֻמָּקםמשרדנו.____________

 את איחורוֵתֵרץהעובד  .____________

 לחצר עכשיוֵתֵרדאל !____________
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ותפת  מהי התופעה המש. ִחטּוי, ִבטּוי, ִמלּוי: לפניך קבוצת מילים. א
_______________________! הסבר. ? ____________למילים בקבוצה זו

ֲחָמָאה, ְמָחָאה. לפניך רשימת מילים. ב ֲחָיָאה, מַׁ .  הַׁ

ְרָיןהקף את המילה או המילים בגזרה של המילה  .  קַׁ

.לפניך משפט ובו מודגשת מילה בשתי צורות. ג

להתפלל בכוונה מוליד תפילות שלִנְשָנה / ִנְשֶנה המאמץ החוזר ו
.אמת

.הקף את הצורה הנכונה

. נמק את בחירתך
____________________________________________________________
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.לפניך רשימת מילים

ְדִתי, ִיּוֵעד , מֹוֵעדאוהל ,דּוִעד, ִיעּוד, תֹוָדָעה, ֵהעַׁ
עֲ , הֹוִעיד דּותִהְתוַׁ

.ד"וע/ ד"יעהקף את כל המילים מן השורש 

.  משמעותלשתי קבוצות לפי השהקפתהמילים את מיין 
_________________  ________________

_______  _______. את המשמעות של כל קבוצהכתוב 

וכתוב את השורש  , העתק כל אחת מן המילים שלא הקפת
___________________________________. שלה
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.ִיָשנּוהקף את צורת ההווה באותו הבניין של הפועל 

ְּנִנים ִּנים  ִנְשִנים  ְמשַׁ ְשנּוִיים  ְמשַׁ

.על פי ההקשר בקטע, גזרהמבחינת היוצא דופןהקף את הפועל ה

ָישּובּו,  יֲַׁעלּו, ָקָמה, ָנכֹונּו

.על פי ההקשר בקטעבנייןמבחינת היוצא דופןהקף את הפועל ה

ִיְשֲאפּו  , ָישּובּו, יֲַׁאִזינּו, יֲַׁעלּו

: ָנכֹונּובאותו הבניין של הפועל עתידהקף את צורת ה

ּנּו, ָיִכינּו ִיכֹונּו, ְיכֹוְננּו, ְיכַׁ
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.בנייניםחמישההנוטות ב, לפניך משפטים ובהם צורות פועל מודגשות

 לדעת כיצד להתנהג בחברהֵמיִטיִביםפעמים רבות הצעירים.

 ולהזכיר שנפוליאון הצעיר היה חד מחשבהָלשּובהאם צריך?

 ּנֹותבעבר נהנו .אנשים לתפקיד לפי הוותקְלמַׁ

ֶקֶנתהאוכלוסייה הולכת ו .ִמְזדַׁ

לחשיבות ההקשבה למבוגריםמּוָדִעיםיש צעירים שאינם , לצערנו.

בצורות הפועל אינם מיוצגיםבניינים שניאילו , מבין שבעת הבניינים בעברית
?המודגשות שלעיל

____________________  ___________________

.  שציינתהבניינים אחדונוטה במּוָדִעיםשל המילה שורשכתוב פועל הגזור מן ה

___________________________________
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.קטע ובו מילים מודגשותפניך ל

את הילדים עדיין מלמדים שלגיל ולניסיון יש חשיבות  .
,  למשל. קטניםמלילדיםְזֻכיֹותלילדים גדולים יש יותר 

ָשִאיםהם  מה  . עד שעה מאוחרתֵעִריםלהישאר רַׁ
אף אתם מן ֵתָהנּוכאשר תגדלו ? אומרים לקטנים
.הזכויות האלה

?איזו מן המילים המודגשות יוצאת דופן מבחינת הגזרה

_____________  ______________?מהי גזרתה

_____________?מה הגזרה המשותפת למילים האחרות
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.לפניך רשימת מילים

וָנדנע ,  בראשוֵהִניד, נֹוְדדֹותציפורים , נַָׁידטלפון , נַָּׁוד  ,
נֶַׁיֶדת, ְתנּוָדה, ִנדּוי, ְלנְַׁדֵנד

.ד-י-נ/ ד -ו-את כל המילים ששורשיהן נהקף 

.   ד-י-נ/ ד -ו-את המשמעות הכללית המשותפת לשורשים נציין 
___________________

.לפניך משפט

ְצִפית .על הנוף מעמיקה את הזיקה של המטיילים לארצםתַׁ

ְצִפיתציין את השורש של המילה  ____________________.תַׁ
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אישל המילה מאותה הגזרההקף את המילים שנגזרו . לפניך מילים שַׁ .רַׁ

ּנַׁאי אי, ְפנַׁאי, קַׁ אי, ְתנַׁאי, ְמצַׁ אי, ְמלַׁ ְבלַׁ

ְשִליםכתוב את השורש ואת הבניין של הפועל  :  במשפטמַׁ

" ְשִליםהם ." את עצמם שאולי הפעם יצליחומַׁ

__________: הבניין__________  : השורש

ְשִליםבהקשר אחר יש לפועל  .  משמעות אחרתמַׁ

__________________. ושבץ בו את הפועל במשמעות האחרת, כתוב משפט

.  של הפועל במשפט שכתבתגוףואת השורשכתוב את ה

____________: הגוף___________ : השורש

ְשִליםלשתי צורות הפועל משותפיםפרטים דקדוקיים השניציין  .מַׁ

_____________________________   _______________________
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וענה על , קרא אותם. מודגשותשתי מילים ובכל אחד מהם , לפניך חמישה משפטים
.הסעיפים שאחריהם

 תלקדש את ֵהֵחָלההחברה הישראלית .הבגרותְתעּודַׁ

 ִּניםכך ְדִמיתאת הְמשַׁ .של החינוך המקצועיתַׁ

ָצבה של תלמידים רבים אינה מאפשרת להם להתקבל ללימודיֶהֵשִגיםהוא שרמת המַׁ
.המשך

 עם כל ֵמיִטיבההנחה שהמסלול העיוני ֲחבּוָיהבמאבקם של מתנגדי החינוך המקצועי
.התלמידים

הניעות החברתית  , באזורים מסוימיםָגִריםאם בתי הספר יקבלו רק תלמידים ה
.ִתְתמֹוֵטט

.  מאותה הגזרההקף את שני המשפטים שבהם שתי המילים המודגשות הן 

.לשתי המיליםהגזרה המשותפתכתוב בקו ליד כל משפט שהקפת את 

.  וכתוב מעל כל אחת מהן את השורש שלה, מילים שלא הקפתארבעבחר 
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.לפניך שתי קבוצות של שמות פעולה מבניין הפעיל

 ְלָוָאה ְלָוָיה-הַׁ הַׁ

 ְשָקָאה ְשָקָיה-הַׁ הַׁ

 ְשָרָאה ְשָרָיה-הַׁ הַׁ

? _____________המשותפת לכל שמות הפעולהגזרהמהי ה

_____________?בנויה על פי מאפייני הגזרה שציינתאינהאיזו מן הקבוצות 

____________.ציין על פי איזו גזרה היא בנויה

.המילים בקבוצות מסודרות בצמדים

_____________?אותה המשמעותבאיזה צמד שתי המילים נושאות את 

שבץ כל שם מן הצמד שבחרת במשפט שיבטא את  . אחריםמן הצמדים האחדבחר ב
_____________________________ _________________________________. המשמעות שלו
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:לפניך רשימה של מילים

ִציּות, ָגלּות, ְשטּות, ְראּות, ִעּוּות, ֵשרּות

.  גזרהאת המילים שברשימה לשתי קבוצות על פי המיין 

.בכותרת את הגזרה של כל קבוצהציין 

:הגזרה:הגזרה
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.  לפניך הנחיות לטיול מוצלח

הרבהִלְשתֹות.

טֹות .קצתְלִהְשתַׁ

ְתוֹות .דרךְלהַׁ

 בדרךִלְתעֹותלא.

_________________.המשותפת לכל הפעליםגזרהכתוב את ה( 1)

.את הבניין של כל אחד מן הפעליםכתוב ( 2)

טֹות_______________ : ִלְשתֹות _________________: ְלִהְשתַׁ

ְתוֹות ________________:ִלְתעֹות_______________ : ְלהַׁ

_____________: שורשיתו ''תיאת הפועל שאין בו העתק ארבעת הפעלים מבין ( 3)

___________: שהעתקתהנגזר מן השורש של הפועל ( לא שם פעולה)שם עצםכתוב ( 4)
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ובכל קבוצה ארבעה שמות שנוצרו  , לפניך שתי קבוצות של שמות
.  משורש ומשקל

.מבחינת המשקלמן הקבוצות הקף את השם היוצא דופן כל אחתב

.הסבר את קביעתך

(1 )ֲעָבר ְזָגן, מַׁ ______________________________ָמכֹון  , מֹוָרד, מַׁ

(2)ְתגּוָבה, ִריָצה, ְתִפיָסה, ְתִלָיה____________________________

.מודגשת מילהבכל אחד מהם. לפניך צירופים. א

תעשייתי מּוָצרזיכרונותנֹוְצִריםתערוכהאֹוֵצר

לבן-כחולתֹוֶצֶרתעל העיר ָמצֹור

. ר-צ-ו/מן השורש יהגזורות הקף רק את , המילים המודגשותמבין 
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.ובהם פעלים מודגשים, לפניך ארבעה משפטים

I . על פי צרכים כלכליים והתאימו  ֻתְכְננּומערכות החינוך הציבוריות
.  הּוְקמּולתקופה שבה 

II . כיום ממשלות רבות ּכֹופֹות על בתי הספר מערכות של מבחנים
את ממוצע יֲַׁעֶלהסטנדרטיים והן מאמינות שמתן הזדמנות להיבחן שוב 

.הציונים

III  .משום שהדבר שהם , אנשים מוכשרים רבים חושבים שהם לא מוכשרים
ְךטובים בו לא  עבבית הספר או אפילו ָהֳערַׁ .הּוקַׁ

IV . על שיטות מֹוֶחהשהוא עצמו למד במערכת שהוא מֹוֶדהאדם מפורסם
.הארגון שלה

.אותו בנייןששני הפעלים המודגשים שבו נוטים במשפטאת מספר ההקף 

______________________. של שני הפעלים שהקפתבנייןאת הציין 

.מהםכל אחדוציין את הבניין של , את שאר הפעלים המודגשיםהעתק 
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. ובהם פעלים מודגשים, לפניך ארבעה משפטים

.קרא את המשפטים וענה על הסעיפים שאחריהם

בהקדם לסניף הדוארָאסּור.

לי הדרךָאָצה.

ל, כשאסיים את עבודתי .לנוחאּוכַׁ

" (.ד, כגתהלים " )רע כי אתה עמדיִאיָראבגיא צלמות לא ֵאֵלךגם כי

.בפעלים המודגשים הן שורשיות וחלק הו מוספיותאל״ף חלק מאותיות ה

. שבפעלים המודגשיםשורשיותף ה"את כל אותיות האלהקף 

______________? מוספיתבפעלים שבהם היא משמשת ף''האלמהי משמעות 

? ______________מהו הפועל היוצא דופן מבחינת הגוף, מן הפעלים המודגשים

______________.את הגוף שלוציין 
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.  ובהם שש מילים מודגשות, לפניך ארבעה משפטים

.הכתובה בראש כל עמודההגזרהמיין את המילים בטבלה שלפניך על פי 

 ָמצּויולא במה שָרצּויתחומי לימוד שעוסקים במה שיש.

 עודִלְשב תאנשי מערך הרפואה החליטו שלא.

 ְקנֹותמוסד אקדמי צריך .לסטודנטים יכולות הבנה וחשיבהְלהַׁ

 חזרה לארצהִהְמִריאוהוא , וכבר היום עלתה למטוס, בארץ אתמולָנֲחָתההנוסעת.

א''נלה/י''נלשלמים
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.ְמִדיָנה, ְמִגָלה, ִשיחַׁ , ֲעִשָיה: לפניך השמות. 1

.י/ו"ת עמבין השמות האלה הקף רק את השמות שנגזרו מגזר

.אחריםשל כל אחד מן השמות השורשציין את ה

. משפטים ובהם פעלים מודגשיםלפניך . 2

.בצורה תקינה ובצורה שאינה תקינה: כל פועל מודגש מובא בשתי צורות

 ָטא כוחן החברתי של התנועות ֵטא/ ִהְתבַׁ בפעילותן להשגת היעדים הלאומיים ִהְתבַׁ
.והחברתיים

להגידאי־אפשר, ְמֻבלָבל/ ְמֻבלָבל ״אנחנו מסרבים לקבל את התפיסה שמאחר שהכול : סיזל
."שום נושאכלום על 

ִציָעה/ ְמִציָעה בעיניי הערך המוסף שתנועת הנוער : "אברקי הוא התנסות בעולם מַׁ
".המבוגרים

.בלבדתקינותאת צורות הפועל ההקף הפעלים המודגשים מבין 

___________________________. ונמק מדוע הוא הצורה התקינה, שהקפתאחדבחר בפועל 
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.ובכל אחד מהם מילה מודגשת, לפניך ארבעה משפטים

 זרם חשמלינֹוָצרבלחיצה על מתג החשמל .-_________________

 את נוכחות הבוראָחשכאשר אדם מתבונן בבריאה הוא .-_______

 המרומם את היהודי מעל מציאות החולין  ָמנֹוףהשבת היא
_________________-. והחומר

 פנימי וחיצוני בכל יהודי שומר  ִשּנּויעם בואה של שבת המלכה חל
_________________-. שבת

.של המילה המודגשת בושורשכתוב ליד כל משפט את ה. א

בנייןוציין את ה, פעליםמבין המילים המודגשות העתק רק את ה. ב

__________________ __________________.של כל אחד מהם
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.  ובהם פעלים מודגשים המתחילים באות ה״א, לפניך שני משפטים

.בפעלים המודגשים בחר בצורה המשקפת את ההגייה הנכונה שלהם

 על שאלות  ֵהִשיב/ ִהִשיב על המתווה החדש וֵהְכִריז / ִהְכִריז השר
.הנוכחים

 ִסיר  הֵ / ִהִסיר להיכנס למי שֵהִתירּו/ ִהִתירּו בכניסה לאולם לא
.את המסכה מפניו

.לפניך ארבע מילים

ְגִלית אי, ָיִגילּו, תַׁ ִיְתגַׁלּו, גַׁלַׁ

.שורשהקף את המילה היוצאת דופן מבחינת ה

_______________. של המילה שהקפתגזרהכתוב את ה
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.בנייןולשורשנתח כל אחד מן הפעלים שלפניך ל

בניין__________ שורשנֹוָכִחים___________

בניין__________שורש נֹוְכִחים___________

. לפניך שני משפטים

בכל משפט את הפועל המתאים למשמעות המשפט מבין שבץ 
.  נֹוְכִחיםאו נֹוָכִחים: השניים

.ניקודעליך להעתיק גם את ה: לבשים 

הוריהם של מתבגרים צריכים להיות, לדעת פסיכולוגים ואנשי חינוך
.ולפקח על פעולות ילדיהםהצוהרייםאחר בבית בשעות 

 לדעת כי ילדיהם עדיין זקוקים לפיקוח  ______________רביםהורים
.ולהכוונה



57תרגיל בנוסח בחינות הבגרות

ּוֵ : מודגשים שני שמות פועלובו , לפניך משפט. 1 .ִלירֹותוןְלכַׁ

 בתוך שנייה בערך באיזה כלי  להחליט בשעת מלחמה הלוחם חייב
ּוֵ לאן , נשק לבחור .ִלירֹותומתי ןְלכַׁ

ּוןלפניך רשימה של מילים הגזורות מן השורש של שם הפועל  .ְלכַׁ

ן  , ִהְכִוין, ָנכֹון, ִהכֹון, ִכּון, ֵהִכין, ֵכן הּוכַׁ

.כתוב מעל כל מילה את הבניין שלה

____________. המשותפת לכל המילים שברשימהגזרהציין את ה

מקצת  , אף על פי שכל המילים שברשימה שייכות לאותה הגזרה
.  נוטות על דרך גזרת השלמיםהמילים 

.הנוטות על דרך גזרת השלמיםברשימה את המילים הקף 
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ּוֵ רשימה של מילים הגזורות מן השורש של שם הפועל לפניך . 2 .ןְלכַׁ

ן  , ִהְכִוין, ָנכֹון, ִהכֹון, ִכּון, ֵהִכין, ֵכן הּוכַׁ

.של הפעלים שברשימה לפי ההנחיות שלפניךשורשפעלים מן השניכתוב 

_____________(  2)שציינת בסעיף אהגזרהדררהנוטה על התפעלפועל בבניין 

_____________.גזרת השלמיםהנוטה על דרך התפעלפועל בבניין 

:   ִלירֹותשל שם הפועל הנכונה( יחיד. גוף שני)נוכחבגוף עתידהקף את צורת ה

ִתיֶרה, ִתיָרה

מבין המילים המודגשות הקף את  . ובהם מילים מודגשות, ארבעה צירופיםלפניך 
:ִלירֹותשל שם הפועל אותו השורשהמילים שנגזרו מ

 ַמלווההֹוֶרה, הפתיחהְיִריַׁת, ופחדמֹוָראבלי , לעבריתּמֹוָרהה
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:ובה מילים מודגשות, לפניך ידיעת הבהרה

ירושלים  תֹוָשֵביהקֹוֵראת ל, אמשהּוְפָצהבכל הקשור להודעה ש
להלן ". ניוזפייק"במדובר : עגאפשר להיר, לסערהְלִהְתכֹוֵנן

את ההודעה שהופצה לא : "של דוברות עיריית ירושליםְתגּוָבהה
ֲחִזיתועל פי ה, פרסמה עיריית ירושלים סערה ְצפּוָיהלא תַׁ

".בירושלים בסוף השבוע הקרוב

_____. ו/י''עגזרת מילים משלושהעתק , מבין המילים המודגשות בידיעה

____.גזרת נחי פי״ומאחתהעתק מילה , מבין המילים המודגשות בידיעה

של  אותו השורשמנסתרתובגוף עברבזמן , נפעלכתוב פועל בבניין 
__________. ְצפּוָיההפועל 
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.ובו שלוש מילים מודגשות, משפטלפניך . 1

 טֵ וסוד המנהיגות טמון ביכולת לכוון אל דעת הקהל במודע או שלא  אְלבַׁ
.ְסמּויֹותוהְגלּויֹות במודע הרבה מאמונותיו ה

________? שלהגזרהאיזו משלוש המילים המודגשות יוצאת דופן מבחינת ה

____________________________________________________. את תשובתךנמק 

.ובהם אותה צורת פועל, שני משפטיםלפניך . 2

 על המנהיגים להשתדל שלא לבטל עמדות של  , ֶנֱחֶצהכל עוד הגבול אינו
.אחרים

 אנחנו עלולים להיענש, את הגבולֶנֱחֶצהאם.

.נכונההקף את התשובה ה? הפעלים המודגשים בשני המשפטיםדומיםבמה 

ובזמןבלבד   בבניין בלבד   בגוף בלבד   בשורש בשורש 
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.ובהם ארבעה פעלים מודגשים, לפניך שלושה משפטים

 את העם נאמנהֵשְרָתהמנהיגה זו.

עליו הרוח כאשר כתב את השיר המפורסםָשְרָתה, לטענת המשורר.

ְרֶתן: "המדריכה שיבחה את התלמידות בהצגה את השירים כפי שַׁ
ְרֶתןו, שלמדתם ".מבט אל האימהותֵהישַׁ

.  שלובנייןואת השורשציין ליד כל פועל את ה

הבניין_____________  : השורש—ֵשְרָתה :_______________

הבניין_____________  : השורש—ָשְרָתה :_______________

ְרֶתן _______________: הבניין_____________  : השורש—שַׁ

ְרֶתן _______________: הבניין_____________  : השורש—ֵהישַׁ
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.לפניך שני משפטים

 אם המנהיגות היא אחראית נֹוֶצֶרתמעצמה כלכלית
.ושקולה

 נֹוֶצֶרתמחנכת הכיתה סיפרה במפגש הפרדה כי היא
.  בליבה את הזיכרונות הנעימים מן הכיתה

.מן המשפטיםכל אחדנתח את הפועל המודגש ב

נֹוֶצֶרת( משפטI )—בניין________: שורש :________

נֹוֶצֶרת( משפטII )—בניין________: שורש :________
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.ובהם מילים מודגשות, שני משפטיםלפניך . 1

 בפועל המודגש בההמוספיתן''הנוהתפקיד של ציין ליד כל משפט את.

 שקר לבנינוָנִעידכי לא.________________

 למטרה אחתנֹוֲעדּוהמעשים הקטנים והגדולים .___________________

ים, שני משפטיםלפניך . 2 .ובכל אחד מהם מודגשת המילה מֹוֲעד 

I  . רביםמֹוֲעִדיםהשנה היהודי קבועים חגים ובלוח.

II  . מֹוֲעִדיםכי רבים אינם רואים אותה ו, לתלות שלט ליד המדרגהצריך.

ים בכל אחד מן המשפטיםשורשכתוב את ה שם פועלוכתוב , של המילה מֹוֲעד 
.מאותו השורש

 משפטI—שם פועל מן השורש____________: השורש:_________________

 משפטII—שם פועל מן השורש____________: השורש:_________________
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.לפניך משפט. 1

 על כיוון הנסיעהמֹוֶרההחץ.

הוָרה/ הוֶרה :      הקף את התשובה הנכונה? מֹוֶרהמהי צורת העבר של הפועל 

.לפניך רשימת שמות

אי בַׁ אי, ָפָרש, גַׁ ָּסת, גַׁלַׁ זַׁאי, וַׁ ּנַׁאי, חַׁ שַׁ

(ניקוד מבחיןהוסף )? מהו המשקל המשותף לכל השמות

.ברשימה באות לידי ביטוי שתי משמעויות של המשקל

. לכל משמעותדוגמהוהעתק מן הרשימה , המשמעויותשתיכתוב את 

 _______________ _______________ ______________________________

.גזרההמילים שלפניך הקף את השם היוצא דופן מבחינת המבין . 2

ּנַׁאי, ְגנַׁאי אי, קַׁ אי, גַׁלַׁ זַׁ ּנַׁאי, חַׁ שַׁ

___________________. של המילה שהקפתמשמעות המשקלציין את 
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.של כל פועלהבנייןואת שורשציין את ה. לפניך טבלה ובה פעלים

לתיאור אירועים שכבר בפעלים בזמן הווהשער מדוע השתמש כותב הטקסט 
__________________________________________________. התרחשו

_______________________.ְמָחָאהציין את שם הפועל של השם 

הבנייןהשורש

ִגיעַׁ  מַׁ

ָנפֹוץ

ִּנים ְמפַׁ

מֹוִתיר

ְמִעידֹות



66תרגיל בנוסח בחינות הבגרות

.בלי הקשר אפשר לנתח אותו בשתי דרכים. דו־משמעיהוא מּוָשבהפועל 

.משורש זהבניין קלבשם פועלוכתוב ליד כל שורש , ציין את שני השורשים האפשריים

 שורשI: פעל/ שם הפועל בבניין קל:

 שורשII: פעל/ שם הפועל בבניין קל:

.לפניך משפטים ובהם פעלים מודגשים

 מפני העונש ולא יעברו עבירהִייְראּוסבורים שעבריינים רבים.

 קלים מדי בעיני הציבורֵיָראּושהעונשים על עבירות חמורות לא חשוב.

באותו הפועל בהווה יחידשלו ואת בנייןאת ה, שלושורשבטבלה שלפניך כתוב לכל אחד מן הפעלים את ה
.הבניין

בנייןשורש
הווה יחיד—פועל 

הוסף ניקוד לפעלים כדי )

.(לשקף את הגייתם הנכונה

ִייְראּו

ֵיָראּו
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שבו  שתי המיליםהקף את הזוג ש. לפניך זוגות של מילים
.ִגלּוישל המילה אותה הגזרהשייכות ל

ּנּוי  ּלּוי,פ  מ 

ָרצּוי,ָעׂשּוי 

ָשגּוי,ָנׂשּוי 

ָקרּוי,ָמצּוי 
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.בכל צירוף מודגש שם. לפניך ארבעה צירופים

ְרָצָאה ְמָצָאהמרתקתהַׁ ְבָנָיהמעניינתהַׁ חרתאהֹוָרָאהשל ידע  הַׁ

.מיין בטבלה שלפניך את השמות המודגשים לפי הגזרה

א"גזרה נחי לה/גזרת נחי ל״י
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.ובהם מודגשים פעלים סבילים, לפניך משפטים
.פעילשם פועללכל אחד מן הפעלים כתוב 

 מהגריםמּוֶצֶפתאירופה ._____________

 לסייע למהגריםמּוֶשֶטתידם של אזרחים רבים באירופה ._____________

קרא את המשפטים וענה על . ובכל אחד מהם מודגש פועל, לפניך שני משפטים
.השאלות שאחריהם

I . ם''באואת סוגיית מצוקת הפליטים בדיון מיוחד יֲַׁעלּוסיוע לפליטים ארגוני.

II . בשנת התקציב הנוכחיתיֲַׁעלּומחירי הנסיעה לא.

________________: ציין את השורש המשותף לשני הפעלים המודגשים( 1)

.ציין את הבניין של כל אחד מן הפעלים( 2)

 במשפט יֲַׁעלּוהבניין של הפועלI :_______________

 במשפט יֲַׁעלּוהבניין של הפועלII :  _______________
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. ובכל אחד מהם מודגש פועל, לפניך ארבעה משפטים

.וענה על השאלה שאחריהם, את המשפטיםקרא 

 ְתִאיםהשימוש בטלפון קווי .לכל אדםמַׁ

 ְמִרים צעירים מחונכים אינם .פי המבוגריםאתמַׁ

ְרִשיםהורים ה .לילדיהם לבלות שעות רבות מול המסך מגלים את הנזקים בשלב מסויםמַׁ

 ְפִניםהנוער .אט־אט את חסרונות הטכנולוגיה הדיגיטליתמַׁ

.על פי ההקשר של כל אחד מן הפעלים במשפט, גזרותשתימיין את הפעלים המודגשים ל

.שם הגזרהרשום בראש כל עמודה את 

:הגזרה:הגזרה
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.לפניך רשימת מילים

ְרָשָאה, ְמִציָאה, ִלּוּוי, הֹוָנָאה ְרָין, הַׁ ְפָנָיה, קַׁ הֹוָדָיה, ִבטּוי, ִגיָאהְש , הַׁ

.מיין את המילים בטבלה שלפניך לשלוש קבוצות לפי הגזרה

.כתוב את הגזרה של כל אחת מן הקבוצות

:הגזרה:הגזרה:הגזרה
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.שהן צורות בינוני בנקבהלפניך מילים 

    ְנָחה ת    מּוָכָנה    ִמְש מַׁ עַׁ ָּנהְנדֹוָנה    ֻמְפֵלית    נֹודַׁ תַׁ

.בניינהוגזרתהכל אחת מן המילים במשבצת המתאימה לה בטבלה על פי שבץ 

התפעלהופעלהפעילנפעלבניין  / גזרה

ו/נחי פ״י

ה/נחי ל״י

ו/ע״י
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.שמות פעולה בבניינים שוניםלפניך 

ְדקּות,   ִקיָמה ְשָוָאה,   ֵהָעְדרּות,   ִהְצטַׁ ,    הֹוָדָעה,   יָפהֲהִד ,   הַׁ
ֲהָבָנה

.שבץ כל אחד מן השמות במשבצת המתאימה לו בטבלה. לפניך טבלה

.בניינווגזרתוהקפד לשבץ את השם כראוי על פי 

התפעלהפעילנפעלקל

שלמים

ו/נחי פ״י

י/ו''ע

ה/נחי ל׳י
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!תודה על ההקשבה

!בהצלחה


