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הפיקוח על מקצועות עצמאיים  

משרד החינוך



2ר''כותבים מילים לשורש שמ

ְמרּות ְמרּות, ִהשָּׁ ר, ִהְשתַּ , ִמְשמָּׁ

ִמיר, שֹוֵמר ה, שָּׁ ִרים, ְשִמירָּׁ ,  ְשמָּׁ

ֵמר ן, ִשְמרּו, ִמְשתַּ ְמרָּׁ נּות, שַּ ְמרָּׁ ,  שַּ

ִנית ְמרָּׁ ְרִתי, שַּ מַּ ,  ִתְשֹמְרנָּׁה, שָּׁ

ה , ְשמּוִרים, ִשמּור, שֹוְמרֹון, שֹוֵמרָּׁ

רֹות ֵמר, ִמְשֶמֶרת, ִמְשמָּׁ ,ִלְשֹמר, ְמשַּ

ִרים ְרֶתם, ִנְשמָּׁ ֵמר, ִיְשְמרּו, ִנְשמַּ ְלשַּ



ממיינים לקטגוריות–צורות 
פועלי הווהשמות פועלפעלים

(בינוני)

שמות  שמות פעולה

י ַמְרתִּ רשָׁ רְלַשמֵּ השֹומֵּ ירָׁ ןְשמִּ ַשְמרָׁ

ְמרּו ְשֹמרשִּ יםלִּ מּורְשמּורִּ השִּ רָׁ שֹומֵּ

יםםנְִּשַמְרת   רִּ ְמרּונְִּשמָׁ שָׁ יםתהִּ רִּ ְשמָׁ

ריְִּשְמרּו ְשַתמְ ְמַשמֵּ ררּותהִּ ְשמָׁ מִּ

ְשֹמְרנָׁ  ְשַתמֵּ התִּ תרמִּ ר  ְשמ  מִּ

ים מּורִּ שִּ

יר מִּ שָׁ

נּות ַשְמרָׁ
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מחלקים לשניים

 לחלק את הטבלה לשתי קבוצותנסו  .

 מספרי העמודות לפי הקבוצות שבחרתםהקיפו את  :

י ) ספרֵּ 5–3-4–2–1( העמודות מימין לשמאלמִּ

ציינו הכללה לכל אחת מהקבוצות.

_______________________  ______________________

 שהתלבטתם בנוגע לחלק מן העמודות או המיליםייתכן .
.  הסבירו מה הייתה ההתלבטות שלכם

_____________________________________________________

4



בודקים-חלוקה לשניים 

 לחלק את הטבלה לשתי קבוצותנסו  .

 מספרי העמודות לפי הקבוצות שבחרתםאת צבעו :

5–2-34–1( העמודות מימין לשמאלמספרי )

ציינו הכללה לכל אחת מהקבוצות.

שמותפעלים

ההתלבטות שלכם:

 העשויים לשמש גם כשמות, מציינת פעלים בהווה3עמודה.

 לכן היא קשורה גם לפועל וגם  . מציינת שם של פעולה4עמודה

. לשם

 או פועל? האם הוא שם: שם הפועל מעורר שאלה-2עמודה?
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מבחינים בין פועל לבין שם
לפניכם רשימה של מאפיינים:

הידיעה' אפשר להוסיף לפניו ה. 1

בציווי, בעתיד, אפשר להטות אותו בעבר. 2

...(שלנו, שלך, שלי)אפשר לשייך אותו . 3

(...הוא)נסתר , (אתה)נוכח , (אני)מַדבר : מַבצעים אותו גופים שונים. 4

....הללו, אלה, זו, זה: אפשר להוסיף אחריו כינוי רומז. 5

י:  נסו לבדוק אילו מן המאפיינים נכונים למילים ַתְבתִּ ן,    כָּ .  ַכְתבָּ

(:העתיקו את המספרים המתאימים)קבוצות לשתי מיינו את המאפיינים , לפי בדיקתכם

_________________-מאפייני שם _________________  -מאפייני פועל 
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בודקים-הבחנה בין פועל לבין שם 

לפניכם רשימה של מאפיינים:

.הידיעה' אפשר להוסיף לפניו ה. 1

.בציווי, בעתיד, אפשר להטות אותו בעבר. 2

...(.שלנו, שלך, שלי)אפשר לשייך אותו . 3

(...הוא)נסתר , (אתה)נוכח , (אני)מַדבר : מַבצעים אותו גופים שונים. 4

....הללו, אלה, זו, זה: אפשר להוסיף אחריו כינוי רומז. 5

כתבן,    כתבתי:  נסו לבדוק אילו מן המאפיינים נכונים למילים  .

שתי הקבוצות:

5,  3,  1-מאפייני שם 4,  2–מאפייני פועל 
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מתלבטים  -( בינוני)פועלי ההווה 
בודקים . רק כפעליםאינם משמשים ( בינוני)פעלים בהווה 

.את תפקידם לפי ההקשר

:שבצו במשפטים את צורות הבינוני שלפניכם

מעולה

מּור שָׁ

מורה

מֻחשב

מצפין

מצביא

מצביע

מרגל

נפתח
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–( בינוני)פועלי ההווה 
משבצים במשפטים

:לפי המאפיינים שלמדנו קבעו את תפקידן של צורות הבינוני שלפניכם

 ה הבני קיבל ציון –מֻעל  ֶּ .ך''התנבלימודי מֻעל 

 מּור .ברכבתשמורקניתי מקום –שָׁ

 זה אהוב על תלמידיו מאודמורה–מורה.

 הוא סיכוןמחושבגם סיכון –מֻחשב.

 לכיוון צפתמצפיןבקיץ אני –מצפין.

 אמיץ אינו בורח מן הסכנה לחייומצביא–מצביא.

 כדי לקבל רשות  מצביעתלמיד זה בדרך כלל –מצביע
.דיבור

 מסוריה נתפס בשעת מעשהמרגלה–מרגל.

 חוג לדרמה יוצרת לגיל הרךנפתח-נפתח.
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בודקים תפקיד–פועלי ההווה 
:קבעו לפי המאפיינים שלמדנו את תפקידן של צורות הבינוני שלפניכם

:  מדגמית בהקשרבדיקה 

 ה .בלימודי ההלכהמֻעלֶּהבני קיבל ציון –מֻעל 

אני ? זהציון מעולה ? אתמול ציון מעולה? מעולהההציון 
?שליציון מעולה ?ציון מעולה

.ֵשםהוא . אינו פועלמעולהבמשפט זה –מסקנה 

 זה אהוב על תלמידיו מאודמורה–מורה.

?שלימורה ? אני מורה? זהמורה ? אתמול הורה? מורהה

.שםהוא . אינו פועלמורהבמשפט זה –מסקנה 

 לכיוון צפתמצפיןבקיץ אני –מצפין.

?מצפין שלי? מצפיןאני? מצפין זה? הצפיןאתמול? המצפין

.פועלהוא . שםאינו מצפיןבמשפט זה –מסקנה 

10



מבחינים–פועלי ההווה 
.שם עצם ושם תואר: בהווה משמשים בשני תפקידיםשמות

.בדקו את תפקידם במילים המודגשות במשפטים שלפניכם

(:2)משפטים 

 קיבל פרס  המצטייןהתלמיד
.ראשון

  הם הניפו למולו אצבע
.מאשימה

 אינו בורח מתפקידו נאמןעבד
.גם כשקשה לו

 יוצרתאנשים שיש להם נפש
.זקוקים לגמישות במסגרת

 מוכיח את מוצלחמתווה
.עצמו לאורך זמן

(:1)משפטים 

שלנו עומד בפתח גם  שומרה
.במזג אוויר לא נעים

זו מסרה פעולה מעניינת מדריכה
.ומעוררת השראה

ים ְתַלְמדִּ ים  עדיין אינם די מנוסמִּ
.וזקוקים לליווי

אינם מסוגלים ללמוד  מסודרים
.בלי מסגרת

ציבור אמונים על מכוונות נבחרי
.לערכים שהם מייצגים
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בודקים  –פועלי ההווה 

:תפקידם של פועלי ההווה במילים המודגשות במשפטים

(:2)שם תואר 

 קיבל פרס  המצטייןהתלמיד
.ראשון

  הם הניפו למולו אצבע
.מאשימה

 אינו בורח מתפקידו נאמןעבד
.גם כשקשה לו

 יוצרתאנשים שיש להם נפש
.זקוקים לגמישות במסגרת

 מוכיח את מוצלחמתווה
.עצמו לאורך זמן

(:1)שם עצם 

שלנו עומד בפתח גם  שומרה
.במזג אוויר לא נעים

זו מסרה פעולה מעניינת מדריכה
.ומעוררת השראה

ים ְתַלְמדִּ ים  עדיין אינם די מנוסמִּ
.וזקוקים לליווי

אינם מסוגלים ללמוד  מסודרים
.בלי מסגרת

ציבור אמונים על מכוונות נבחרי
.לערכים שהם מייצגים
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מתרגלים-תפקידי הבינוני 
-צבעו את הבינוני לפי תפקידו במשפטים שלפניכם 

(:    ירוק)שם תואר , (כחול)שם עצם , (אדום)פועל

אינו בריאמשמרכי חומר מזהיריםבריאות מומחי  .

הבדלים קטנים בלבדמוצאבינינו משווהה.

זו הוא  מעניינתלדרך הוראה מדויקהמונחה
.משולבתלמידה 

 בריא לגוף  , לחיךערבצריך להיות מוצלחמתכון
.להכנהקלו

גם כשבקשותיהם מרוציםאינם מתלונניםה
.מתמלאותצודקותה
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בודקים-תפקידי הבינוני 

משמרכי חומר מזהיריםבריאות מומחי
. אינו בריא

הבדלים קטנים  מוצאבינינו המשווה
.בלבד

מעניינתלדרך הוראה המדויקהמונח
.משולבתזו הוא למידה 

 לחיךערבצריך להיות מוצלחמתכון  ,
.להכנהקלבריא לגוף ו

גם  מרוציםהכרוניים אינם המתלוננים
.מתמלאותהצודקותכשבקשותיהם 
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מתלבטים-שם הפעולה 

 שם הפעולהלאיזו קבוצה תשייכו את?

בדקו אילו מן המאפיינים שלמדנו קיימים בשמות הפעולה:

מרּות,    שמירה שָּ .השתמרּות,    הִּ

מחקו את הצורות שאינן נכונות.

?  אני שמירה? שמירה שלי? אתמול שמירה? השמירה
?שמירה זו

:  בדומה לכך נסו לבדוק את שמות הפעולה האחרים

מ שָׁ :רּותהִּ

:השתמרּות

.(מחקו את התשובה השגויה)?פועל?שםשם הפעולה הוא  –מסקנה 
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בודקים-שם הפעולה 

לאיזו קבוצה תשייכו את שם הפעולה?

בדקו אילו מן המאפיינים שמצאתם קיימים בשמות הפעולה:

מרּות,    שמירה שָׁ .השתמרּות,    הִּ

(מחקו את הצורות שאינן נכונות: )מנסים

?זושמירה ?  אני שמירה? שלישמירה ? שמירהאתמול? שמירהה

מרו תה ָּ מרו תאתמול ? ִהש  ָּ מרו ת? ִהש  ָּ מרו תאני  ? שליִהש  ָּ ?  ִהש 

מ ָּ ?זורו ת ִהש 

?  שלישמירה ? השתמרו תאתמול ?  השתמרו תה

?זוהשתמרו ת ?   אני השתמרו ת

םשם הפעולה הוא  –מסקנה ֵ .פועלולא ש 
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מרחיבים-שם הפועל 

:הנה שמות פועל מן הטבלה

  ר (פיעל)ְלַשמֵּ

  ְשֹמר (קל)לִּ

:  שמות פועל נוספים

ר מֵּ שָּ (נפעל)ְלהִּ

  ר ְשַתמֵּ (התפעל)ְלהִּ

  (הפעיל)ְלַהְכנִּיס
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מגלים-שם הפועל 

 ֻפַעללבניין

 ֻהְפַעללבניין

.  שם פועלאין/יש

.(הנכוןהקיפו את )

?מה משותף לבניינים אלה
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בודקים-שם הפועל 

 ֻפַעללבניין

 ֻהְפַעללבניין

.שם פועלאין

מה המשותף להם?

.סביליםהם בניינים 
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מבררים–מאפייני שם הפועל 

ְשֹמרבודקים את שם הפועל  :לפי המאפיינים שלמדנולִּ

-מאפייני שם 

מ  –הידיעה ' להוסיף לפניו האפשר . 1 ְׁ ?רהִלש 

ר שלי-...( שלנו, שלך, שלי)אפשר לשייך אותו . 3 מ  ְׁ ?ִלש 

ר זה–הללו, אלה, זו, זה: אפשר להוסיף אחריו כינוי רומז. 5 מ  ְׁ ?ִלש 

–מאפייני פועל 

ר–בציווי , בעתיד, להטות אותו בעבראפשר . 1 מ  ְׁ ?אתמול ִלש 

נסתר  , (אתה)נוכח , (אני)מַדבר : מַבצעים אותו גופים שונים. 2

ר–( הוא) מ  ְׁ ?אני ִלש 
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בודקים–מאפייני שם הפועל 

ְשֹמרבודקים את שם הפועל  :לפי המאפיינים שלמדנולִּ

-מאפייני שם 

מ  –הידיעה ' להוסיף לפניו האפשר . 1 ְׁ לא-? רהִלש 

ר שלי-...( שלנו, שלך, שלי)אפשר לשייך אותו . 3 מ  ְׁ לא-? ִלש 

ר זה–הללו, אלה, זו, זה: אפשר להוסיף אחריו כינוי רומז. 5 מ  ְׁ ? ִלש 

לא-

–מאפייני פועל 

ר–בציווי , בעתיד, להטות אותו בעבראפשר . 1 מ  ְׁ לא-? אתמול ִלש 

נסתר  , (אתה)נוכח , (אני)מַדבר : מַבצעים אותו גופים שונים. 2

ר–( הוא) מ  ְׁ לא-? אני ִלש 
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מנסחים–מאפייני שם הפועל 

 אפשר ליידע אותואי;

 אפשר לשייך אותואי;

 אפשר להוסיף אחריו  אי
.רומזכינוי 

אינו מציין זמן;

אינו נוטה בגופים שונים;
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מאפיינים–שם הפועל 

 לפני צורת המקור' לתחילית:

ְשֹמרלִּ 

: טיפ

אפשר להמיר אותו בשם פעולה  
.והמשמעות נשמרת–

ה=  ְשֹמר  לִּ  ירָּ ְשמִּ
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ממירים-שם הפועל ושם הפעולה 

.שמות פעולה–לפניכם שמות פועל ולמולם 

בכל מקום ריק השלימו את הצורה החסרה מאותו שורש ובאותה 
.לפי הדוגמה, משמעות

שם פעולהשם פועל

הליכהללכת

להביט________________________

______________________התבטלות

לשמוח________________________

______________________ְברּות דָׁ הִּ

להשיג________________________

______________________חיוך

לבקר_______________   _______________
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בודקים-שם הפועל ושם הפעולה 

.שמות פעולה–שמות פועל ולמולם 

שם פעולהשם פועל

הליכהללכת

הלהביט טָּ בָּ ַ ט, ה  ֵ ב  הֶּ

ל ֵ ט  ַ ב  ִהתְׁ התבטלותלְׁ

הלשמוח חָּ מְׁ ש ִ

ֵבר ִהד ָּ ְברּותלְׁ דָׁ הִּ

הלהשיג גָּ ָּ ג, ַהש  ֵ ש  הֶּ

ַחי ֵך חיוךלְׁ

ו רלבקר ק  ִ ה,    ב  רָּ ָּ ק  ַ ב 
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מזהים–דו משמעות 
.ובהם מודגשים חלקי דיבור זהים, לפניכם משפטים

?מהו חלק הדיבור של כל אחת מן הצורות המודגשות בהקשרה

משמעות ב

 שמורההזכות להקרנת המצגת
.לעורכת

של ספרות טובה מפתחת קריאה
.חשיבה

 מעצמה אחריות  מסירההנתבעת
.למעשה

של קרני אור יוצרת צבעי  שבירה
.קשת

 אל המתנדב  שלוחיםהמכתבים
.להערכה

 לעתים גם מבוגר מגיב באופן
.ילדותי

משמעות א

מעניינת בצפוןשמורהביקרנו ב.

 הכתבה אינה ברורה ואינה
.קריאה

של השיעור הייתה  מסירה ה
.מעניינת

 ויש להיזהר  שבירההצנצנת
.בנשיאתה

נמצאים בכל ד''חבשל שלוחים
.העולם

זכורה לי כתקופה היפה ילדותי
.בחיי

26



בודקים–דו משמעות 

.ובהם מודגשות מילים זהות, לפניכם משפטים
?מהו חלק הדיבור של כל אחת מן הצורות המודגשות בהקשרה

משמעות ב

 שמורההזכות להקרנת המצגת
פועל בבינוני  -לעורכת    

של ספרות טובה מפתחת קריאה
שם פעולה-.  חשיבה

 מעצמה אחריות  מסירההנתבעת
פועל-.  למעשה

של קרני אור יוצרת צבעי  שבירה
שם פעולה-.  קשת

 אל המתנדב  שלוחיםהמכתבים
פועל בבינוני-.  להערכה

 לעתים גם מבוגר מגיב באופן
שם תואר-.  ילדותי

משמעות א

מעניינת בצפוןשמורהביקרנו ב.

שם עצם-

 קריאההכתבה אינה ברורה ואינה   .
שם תואר-

של השיעור הייתה מסירה ה
שם פעולה-.  מעניינת

 ויש להיזהר  שבירההצנצנת
שם תואר-.  בנשיאתה

ד נמצאים בכל  ''של חבשלוחים
שם עצם-.  העולם

זכורה לי כתקופה היפה ילדותי
שם עצם-.  בחיי
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מבחינים-תקינות 

:  מחקו את המיותר. לפניכם שמות בסיומת דומה

 אי מציינים ַקַטאימשקל ַַ :   שם תואר/ שם עצם וסופית 

.ועודאיגבַ ,איחקלַ ,  איטכנַ ,  איימַ ,  איעיתונַ ,  איבנַ 

 בעל מקצוע או בעל תכונה –המשמעות של משקל זה היא

.שם תואר/ 

י י, סופיות אִּ י מציינות ,נִּ :שם תואר/ שם עצם ִַּ

ימכשיר י מאמר , חקלאִּ י, עיתונאִּ .ועודי ּפרטִּ , עצבנִּ

 ע אדם העוסק בסיוד ובצביעה נקרא י/ ַצבָּ עִּ .ַצבָּ
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בודקים-תקינות 

:  מחקו את המיותר. לפניכם שמות בסיומת דומה

 אי מציינים ַקַטאימשקל ַַ :  שם תואר/ שם עצם וסופית 

.ועודאיגבַ ,איחקלַ ,  איטכנַ ,  איימַ ,  איעיתונַ ,  איבנַ 

 בעל מקצוע או בעל תכונה  –המשמעות של משקל זה היא

.שם תואר/ 

י י, סופיות אִּ י מציינות ,נִּ :שם תואר/ שם עצם ִַּ

ימכשיר י מאמר , חקלאִּ י, עיתונאִּ .ועודי ּפרטִּ , עצבנִּ

 עאדם העוסק בסיוד ובצביעה נקרא ָּ י/ ַצב  עִּ .ַצבָּ
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מתרגלים-תקינות 

.לפניך משפטים להשלמה

בבקשה להעביר כסף   בנקאיפניתי אל ה
.מחשבוני לחשבון אחר

לווה ה שהוצע לי בחודש  בנקאיהמִּ
.האחרון לא נשא ריביות

בכל אחד מן בנקאינקד את הסופית של המילה 
.המשפטים

בכל אחד מן בנקאיציין את חלק הדיבור של המילה 
:המשפטים

 במשפט הראשון-___________

 במשפט השני-__________
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בודקים-תקינות 

.לפניך משפטים להשלמה

 בבקשה להעביר כסף  בנַקאיהפניתי אל

.מחשבוני לחשבון אחר

 לווה שהוצע לי בחודש הבנקִאיהמִּ

.האחרון לא נשא ריביות

:בנקאיחלק הדיבור של המילה 

 תפקיד/ מקצוע / בעל עיסוק –במשפט הראשון

 שם תואר–במשפט השני
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בונים-משפטים מהסביבה 

 ששמעתם בסביבה שבה אתם נמצאיםשלושה משפטים כתבו:

.שיחות בטלפון וכדומה, שכניםשל שיחות , משפחהשיחות של בני 

 שלהחלק הדיבור מעל כל אחת מן המילים במשפטים כתבו את  .

.השתמשו בחלקים שלמדתם במצגת זו

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

.חלקי דיבור שלא הוזכרו במצגת זו יילמדו בנפרד: הערה
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מתרגלים

שאלות מבחינות בגרות

שאלות בנוסח בחינות הבגרות
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 70%-ו "מעובד על פי שאלון חורף תשע

לפניך קטע מתוך שיר.

ה  ה אֹוְכלָּּהמָׁ ּהמָׁ לֹוְמדָּ

?ֲחמּוַטל?                     ֲחמּוַטל

ְשַאל י ַהַגן                      ַאל תִּ ְּפרִּ

ְשַאל!                ְמלֹוא ַהַסל ,ַאל תִּ

ֲחמּוַטל

ּהֹלא  ללֹוְמדָּ !ְכלָׁ

כל  וכתוב את הצורה של , העתק מן השיר שתי מילים בצורת בינוני בנקבה
.מן המילים   כפי שהיא נהוגה בימינואחת

 ______________-______________

 ______________-______________

34



 70%-ו "מעובד על פי שאלון חורף תשע

השמות מציינים בעלות תפקיד או עיסוק. לפניך רשימת שמות עצם בנקבה.

ת,  ַמְלכָּה טֶּ ה,  שֹופֶּ יכָּ ת,  ַמְדרִּ ה,  ַציֶּרֶּ הַשגְ ,  ַמְרצָּ ירָּ ה,  רִּ ְשלּוחָּ

הקף את כל השמות הנוטים במשקלי הבינוני. א.

שיכול לשמש הן פועל הן  , מן השמות הנוטים במשקלי הבינוניאחדבחר ב. ב
:וחבר שני משפטים, שם עצם

 משפט שבו שם זה משמש פועל–

______________________________________________

 משפט שבו שם זה משמש שם עצם–

______________________________________________

בבינוני נקבה בעבריתצורני הנטייהציין את שני , ב-על פי שני הסעיפים א. ג.

_________________  ________________
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ו"מעובד על פי שאלון קיץ תשע

ישראליים-לפניך רשימת של צמחים ארץ  .

:שמות תוארהמילים המודגשות הן 

ית שִּ ן,   ְמצּויָּהשֵּ יַמסֹורָׁ נִּ ,   ַסְרגֵּלָּ

תסגולית שֶּ יףיצהרֹון,   ְמֻחמֶּ ,   ַמְכסִּ

ר יָאְשמָׁ נִּ ן,   קֹוצָּ רּועַ דּוְבְדבָׁ יציוןע,   שָּ ַפְרסִּ

 צורות בינוניהעתק את כל שמות התואר שהם.

___________  ___________  ___________  ___________
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ו''תשעמעובד על פי שאלון עצמאי קיץ 

לפניך משפט ובו מילים מודגשות:

ְתַוְכחֹותמדינות אירופה  על המדיניות שיש לנקוטמִּ
ְרבֹותוכמה מהן , כלפי מהגרים ְשַתתֵּ ְמסָּ ףְלהִּ

יםבקליטת ה בתחומן בדרך של חלוקה  ְמַהְגרִּ
ת .בין המדינותֻמְסכֶּמֶּ

העתק מן המילים המודגשות שבמשפט:

_____________:פועל

_____________:שם עצם

______________:שם תואר

_____________: שם פועל
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ז''תשעמעובד על פי שאלון חורף 

 בכל אחד  . פתגמים הלקוחים מן המקורותשנילפניך
.מהם מודגשת מילה

"יאוי לי מ (.התלמוד הבבלי" )ואוי לי מיצרייֹוְצרִּ


רכי הנה כחומר ביד ה" (.מן הפיוט" )יֹוצֵּ

 שייכות המילים המודגשות בשני חלק דיבורציין לאיזה
_____________. המשפטים

שניכתוב , על פי המילים המודגשות בשני המשפטים
.מאפיינים של חלק הדיבור שציינת

________________________  ________________________
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ז''תשעמעובד על פי שאלון חורף 

 ר"וצ/ישמות פועל מן השורש שלושהלפניך  .

של כל אחד משמות  שם הפעולהכתוב את 
.הפועל

יֹצר _________________:שם הפעולה-לִּ

ר ּוָּצֵּ _________________:שם הפעולה-ְלהִּ

ר _________________:שם הפעולה-ְלַיצֵּ
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ז''תשעמעובד על פי שאלון קיץ 

לפניך שני משפטים ובכל משפט מילה מודגשת.

 של המילה  חלק הדיבורציין לאחר כל משפט את
.המודגשת בו

 חלק הדיבור.       לפעולה בזמןיעַ ַיגִּ כל חניך:

 יעַ חינוך לעבודה עצמית מושתתת על כפיים של ְיגִּ
__________: חלק הדיבור.  האדם
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ז''תשעמעובד על פי שאלון חצב ברק 

בכל צירוף יש מילה שבה האות  . לפניך רשימת צירופים
:מודגשתו"תי

הת, (בלתי מוגבל)ר תֵּ ה   עָׁ ְש , (שכיחה)ֹופָׁ ,  (הדור)ת ּנּותַ הִּ
ְנעּו מָׁ ּיּו, (מן החיים האמיתיים)תהִּ ַנאיתְ , (מילים)תאִּ

ינִּ תַ , (מחשב)תְכנּותִּ , (עבודה) תלּותְ , (למחלה)יםְסמִּ
(בניידים)

 שמות פעולההעתק מרשימת המילים את המילים שהן  .

    ____________   ____________   ____________
____________   ____________
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ז''תשעמעובד על פי שאלון חצב ברק 

וענה על הסעיפים שאחריו, קרא אותו. לפניך קטע.

עֹולָׁ  בהַ ם הָׁ יא ְמֻמְחשָּ בִּ ָאדָׁ א  הֵּ מּות ְבנֵּי הָׁ ַדי ַר ש ם ְלשִּ ב מִּ
ּיִּ  לִּ יטָׁ יגִּ ים דִּ ירִּ ן ַבַמְחשֵּ , יםְבַמְכשִּ יהָׁ ב הֵּ יאִּ פֹון  הֵּ , שִּ לֵּ ן ַבטֵּ

רִּ הַ  לֹולָּ .יסֵּ

ת יהַ ּוַח ַהּפִּ ְכנֹולֹוגִּ יר הַ טֶּ הִּ יעַ מָּ ְשּפִּ ְך  עַ  ְמאֹוד הִּ ר  ל ד 
ה ְועַ  יבָׁ ְגנֹון ַהַחּיִּים ש  ל ַהֲחשִּ םְבנֵּי הַ ל סִּ עֹולָׁ ַאְך , ֹּנַער בָׁ

יְ  ה ְקַטּנָׁה הָׁ עָׁ ה לֹו ַהְשּפָׁ יםר ַעל ְבנֵּי דיֹותֵּ תָׁ ְך  כָׁ . ֹורֹות קֹוְדמִּ
לִּ  יטָׁ יגִּ ם ַהדִּ עֹולָׁ ים ן יבֵּ יַתְרבּותִּ ר ַּפעַ ר יָׁצַ י הָׁ ירִּ ין  ְלבֵּ ַהְצעִּ

ם ְוהֹורֵּ  יה  םי הֹורֵּ יה  ים . הֹורֵּ ירִּ ְצעִּ עֹוַרבִּ לִּ ם יֵּש י ַדע ים בָׁ לָׁ
בְבשִּ בנְִּרחָּ  י ַהַמְחשֵּ ה , מּושֵּ ר ְלז ה עֵּ מֵּ ַהְרבֵּ םש  ב  יה  .  ל הֹורֵּ

ן  ם ֹזאת ֲעַדיִּ נְ ש מֹוקֵּ יֵּ עִּ ףיָׁן ד עִּ יםלְלכָׁ ְמֻשתָּ אִּ ילָׁ .ַהגִּ

מהו חלק הדיבור המשותף לכל המילים המודגשות בקטע?
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ז''מעובד על פי שאלון עצמאי תשע

ובבל אחד מהם מודגשת מילה, לפניך שני משפטים  .

.וענה על הסעיפים שאחריהם, קרא את המשפטים

 הההצלחה ידָּ _______________. על ההשקעהְמעִּ

ה ידָּ ________________. וכישלון הן תחנות בדרך להצלחהְמעִּ

הקף את המילה שהיא שם פעולה.

 של המילה שלא הקפתחלק הדיבורציין את ._______________

חלק דיבור אחרמן השורש של המילה שלא הקפת גזור מילה ב .
________________

ציין את חלק הדיבור של המילה שכתבת._________________
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ז''מעובד על פי שאלון עצמאי תשע

 יםהמילה .יכולה לשמש בשני חלקי דיבורַתְקדִּ

כתוב שני משפסים שבבל אחד מהם המילה  
ים .תהיה חלק דיבור אחרַתְקדִּ

.ליד כל משפט שכתבת ציין את חלק הדיבור

 ________________________________________-
________: חלק הדיבור

 ________________________________________-
________: חלק הדיבור

44



שאלון מתוקשב–ז ''קיץ תשע

ה: לפניכם שלושה שמות פעולה ישָּ ה, גִּ .הַהְנגָּשָּ , ַהגָּשָּ

.כתבו את שם הפועל המתאים לכל שם פעולה

ה ישָּ הגִּ הַהגָּשָּ ַהְנגָּשָּ

 מאותו השורש של שם הפעולה שם תוארכתבו משפט ובו
ה .ובאותה משמעותַהְנגָּשָּ

_________________________________________________________
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שאלון מתוקשב–ז ''קיץ תשע

:במשפט שלפניכם מודגשת מילה

בו ָאגּור נושא השפעות המחשב על המוח האנושי ועל מה ש
.הוא מורכב ועמוק

 במשפט זהָאגּורמהשורש של המילה שם עצםכתבו:
_______________

:לפניכם משפט אחר

.בדרוםָאגּורכשאסיים את הלימודים 

 שבמשפט זהָאגּורכתבו שם עצם מהשורש של המילה:
_______________
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ח''שאלון חורף תשע

ובהם שלוש מילים מודגשות, לפניך שלושה משפטים.

יםרבים  מהשתתפות בפעילות ספורטיבית בגלל  ְמנּועִּ
.היותם טרודים במטלות החיים

.ניווןְמנִּיַעתפעילות ספורטיבית חשובה ל

יעַ ה נִּ העיקרי לחינוך לכושר גופני הוא חיזוק הגוף  מֵּ
.'לעבודת ה

 של המילה המודגשת בכל אחד  חלק הדיבורציין את
.מן המשפטים
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ח''שאלון חורף תשע

.ובו מילה מודגשת, לפניך משפט

יםעשרה  צִּ .השתתפו בתחרותרָּ

 של המילה המודגשת במשפט חלק הדיבורמהו
___________________?הנתון

.ובהם שתי מילים מודגשות, לפניך שני משפטים

יםראינו כמה דרורים  גִּ .סביב העציםחָּ

יםבלוח השנה מצוינים כל ה .והמועדיםַחגִּ

ציין את חלק הדיבור של כל אחת מן המילים המודגשות.

_________________________   _________________________
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ח''שאלון קיץ תשע

  לפניך צירופים ובהם מודגשים שמות עצם
.במשמעות של בעלי תפקידים או בעלי מקצוע

ים בִּ נִּיםַכתָּ ים, ְמֻימָׁ יםמֹורִּ ירִּ יםמְ , ְצעִּ ַהְנְדסִּ
ַלת ַדְרכָׁם ְתחִּ ים, בִּ ירֹוְפאִּ יקִּ , םוָׁתִּ

ים הֻמְמחִּ יקָׁ טִּ מָׁ תֵּ ְתחּום ַהמָׁ יםְריָּנִּיםקַ , בִּ ְכנָׁסִּ ,  בִּ
ים יםְמַנֲהלִּ לִּ ְפעָׁ ל מִּ ש 

הקף רק את השמות הנוטים במשקלי הבינוני.
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ח''שאלון קיץ תשע

.לפניך משפט ובו צורות בינוני

למה מעסיקים בישראל אינם מעסיקים

?עובדים מבוגרים

  ציין מעל כל צורת בינוני במשפט את חלק
שם תואר  , שם עצם: הדיבור שהיא שייכת לו

או פועל
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ח''שאלון עצמאי תשע

 תלפועל צֶּ .  יש שתי משמעויות שונותנֹועֶּ

ולכל  , המשמעויות של הפועלשתיכתוב את 
.משורש זהשם פעולהמשמעות כתוב 

המשמעות :________________

שם פעולה:________________

המשמעות :________________

שם פעולה  :________________
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ח''שאלון עצמאי תשע

:לפניך משפט

ים הם  .את עצמם שאולי הפעם יצליחוַמְשלִּ

ים בהקשר אחר יש לפועל  .  משמעות אחרתַמְשלִּ

ושבץ בו את הפועל במשמעות האחרת, כתוב משפט.

_________________________________________________

 יםציין את חלק הדיבור של המילה בכל אחד  ַמְשלִּ
.מן המשפטים

___________  -במשפט הנתון 

____________-במשפט שכתבת 
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ף''חורף תש
מודגשות( הווה)ובו צורות בינוני , לפניך קטע.

יעַ " אמזון"שליח של . אחר צוהריים בניו יורק לבניין ַמגִּ
ירדירות ו ערמות החבילות בכניסה  . חבילות בכניסהַמְשאִּ

סיור . בכל רחבי ארצות הבריתנָּפֹוץלבניינים נהפכו למחזה 
ברחובות ניו יורק בלילה שבו מפנים את פסולת אריזות  

ירהקרטון אינו  אף הוא ספק בנוגע לשאלה היכן ערכו מֹותִּ
בכניסה לרבים מן הבניינים  . התושבים את קניותיהם

.  ערמות של קרטונים הממתינות לפינוי הזבלמּונָּחֹות
ידֹותכמויות האשפה  רשְמעִּ כֶּת בתופעה ְמֻדבָּ הְגדֵּ והֹולֶּ .לָּ

העתק מן המילים המודגשות צורת בינוני אחת המשמשת כשם תואר  .
_______________

מהו חלק הדיבור של צורות הבינוני האחרות______________ ?

  שער מדוע השתמש כותב הטקסט בפעלים בזמן הווה לתיאור אירועים שכבר
_____________________________________________________________. התרחשו
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ף''חורף תש

ובכל משפט משובצת המילה  , לפניך שני משפטים
.ציין את חלק הדיבור של המילה בכל משפט. מוצר

רבעבר חששו הצרכנים מפני המתנה ארוכה ל מּוצָּ
.  שהזמינו במרכז קניות

 חלק הדיבור-___________________

רהבגד שרכשתי  מכיוון  , כעת אצל התופרתמּוצָּ
. שהוא רחב ממידתי

 חלק הדיבור-___________________
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ף''חורף תש

.לפניך ארבע מילים

יא יר,   ַתְפנִּית, נָּבִּ יר,   ַתְצהִּ ָאסִּ

  איזו מן המילים אינה יכולה לשמש הן בתפקיד פועל הן
? ______________בתפקיד שם עצם

כך , שבץ כל אחת מן המילים האחרות בשני משפטים
. שבכל משפט תשמש המילה כחלק דיבור אחר

ציין מעל כל מילה אם היא פועל או שם.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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ף''חורף תש

הובו מודגשת המילה , לפניך משפט לָּ . ַקבָּ

בבתי עסק רבים מאפשרים לצרכן לבטל את  
היום מיום ה14העסקה בתוך  לָּ , של המוצרַקבָּ

הבתנאי שהצרכן מציג חשבונית או  לָּ המעידות  ַקבָּ
.על העסקה ועל הסכום ששולם בה

 ההקף את המילה לָּ שמשמעותה היא שם  ַקבָּ
.פעולה
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ף''חורף תש

ובהם מודגשת המילה  , לפניך שני משפטים
".שליחה"

ה ה יחָּ .של חבילות מחו״ל נעשתה נפוצהְשלִּ

החברתי היא  יחָּ בלונדון מטעם הסוכנות  ְשלִּ
.היהודית

כתוב באיזה חלק דיבור משמשת כל אחת מן המילים  
.  המודגשות

______________________   ______________________
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ף''שאלון עצמאי קיץ תש

ובכל אחד מהם מודגשת המילה  , לפניך שני משפטים
ים .מֹוֲעדִּ

I.יםבלוח השנה היהודי קבועים חגים ו מֹוֲעדִּ
.רבים

II.כי רבים אינם , צריך לתלות שלט ליד המדרגה
יםרואים אותה ו .מֹוֲעדִּ

  כתוב את חלק הדיבור של כל אחת מן המילים
____________  _____________.  המודגשות בהקשרן
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שאלות בנוסח הבחינה

ובכל אחד מהם מילה מודגשת, לפניך ארבעה משפטים.

רבלחיצה על מתג החשמל  .זרם חשמלינֹוצָּ

שכאשר אדם מתבונן בבריאה הוא  .את נוכחות הבוראחָּ

נֹוףהשבת היא  .המרומם את היהודי מעל מציאּות החוליןמָּ

נּויעם בואה של שבת המלכה חל  פנימי וחיצוני בכל יהודי שִּ
.שומר שבת

מבין המילים המודגשות העתק רק את הפעלים .

__________________   ________________

לכל פועל שהעתקת כתוב שם עצם מאותו השורש.

__________________   _______________
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שאלות בנוסח הבחינה

ואחרי כל אחד מהם ארבעה  , לפניכם שמות פועל
מות . שֵּ

לכל שם פועל הקיפו שם פעולה אחד באותה  
. משמעות

א ָאה,    יִּצּוא–ְלַיצֵּ א,הֹוצָׁ ְיצּוָאן,מֹוצָׁ

 ַיח כּוחַ –ְלהֹוכִּ ה,תֹוַכַחת,   וִּ נֹוְכחּות,הֹוכָׁחָׁ

ת בֶּ שֶּ ה–לָּ בָׁ ה,   ֲהשָׁ יבָׁ ה,ְישִּ בָׁ ְתַיְשבּות,מֹושָׁ הִּ
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שאלות בנוסח הבחינה

:לפניכם משפט ובו המילה מוסר

רלימוד  מסייע לאדם להתמקד בתפקידו  מּוסָּ
.בעולם

רציינו את חלק הדיבור של המילה ( 1  .מּוסָּ
___________________

רכתבו משפט שבו המילה ( 2 תהיה בחלק דיבור מּוסָּ
.ציינו את חלק הדיבור האחר. אחר

_________________________________________________
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שאלות בנוסח הבחינה

דּורלפניכם משפט ובו מודגשת המילה  .  פעמייםסִּ

 דּורהקיפו את המילה שמשמעותה היא שם סִּ
.פעולה

דּורלא בכל שבת יש לי  כדי שאוכל  , לילדיםסִּ
ה אני  "אבל כעת ב. לצאת לתפילה בבית הכנסת

דּוראוחזת בידיי את ה .ומתפללת בהתרגשותסִּ
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תודה על ההקשבה

!ובהצלחה
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