
צורות וצורנים

היאסחנה 

Ⓒ

כל הזכויות שמורות

1

הפיקוח על מקצועות עצמאיים 

משרד החינוך



חידה מהחיים

 תסבתא שלי היא חולת רֶּ .ֻסכֶּ

  אחותי אומרת שהיא חולת
.  ֻסכָּר

 תאני חושבת שזו בכלל רֶּ ,  ַסכֶּ
תכמו  מֶּ .ַאדֶּ

?  מה עליי ללמוד כדי להחליט
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3ר''כותבים מילים לשורש שמ

ְמרּות ְמרּות, ִהשָּׁ ר, ִהְשתַּ ִמיר, שֹוֵמר, ִמְשמָּׁ ,שָּׁ

ה ף, ְשִמירָּׁ ְרדַּ ְרֹחם, ְשמַּ ִרים, ְשמַּ ֵמר, ְשמָּׁ ִמְשתַּ

ף, ִשְמרּו ְרטַּ ן, ְשמַּ ְמרָּׁ נּות, שַּ ְמרָּׁ ִנית, שַּ ְמרָּׁ ,שַּ

ְרִתי מַּ ה, ִתְשֹמְרנָּׁה, שָּׁ ,ִשמּור, שֹוְמרֹון, שֹוֵמרָּׁ

רֹות, ִשמּוִרים, ְשמּוִרים ֵמר, ִמְשֶמֶרת, ִמְשמָּׁ ,ְמשַּ

ִרים ְרֶתם, ִנְשמָּׁ ֵמר, ִיְשְמרּו, ִנְשמַּ ִלְשֹמר, ְלשַּ



מכירים-הצורות בעברית 

 בפעלים ובשמותתורת הצורות עוסקת.

 שורשים-או פשוט , צורני שורשהפעלים והשמות מכילים  ,

.ר''שמכגון 

 דרכים הפעלים והשמות גזורים באחת משתי:

–גזירה מסורגת 

–גזירה קווית 

.הוסיפו הגדרה לכל דרך של גזירה
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בודקים-דרכי הגזירה בעברית 

 הדרכיםהפעלים והשמות גזורים באחת משתי:

–גזירה מסורגת 

מוספיותעשויות להופיע בתוכוואחריו, השורשלפני  ,

במ  : כגון, היוצרות את תבנית המילה ֵׁ ְמרָ , ףיָצע  , ְחש  .ןש  

–גזירה קווית 

 ם או אחריו מופיע ֵׁ היוצר ערך מילוני  צורן גזירה לפני ש 

ְמָרנ: כגון, חדש ְמָרן)ּותש   (.ּות+ש  

 ף : כגון, צורות מצטרפות לשם חדששתי ְרט  מ  ְ (טף+שמר)ש 
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מגדירים–צורנים 

ן יחידה דקדוקית בעלת משמעות בִמבנה  -( מורפמה)צּורָּ
.שורש או נטייה, כגון בניין, המילה

:לצורניםדוגמאות3' העתיקו מעמ

 אותיות השורש שבבסיס משפחות המילים–השורש צורני  .
_________

 היוצרים, וניקודמוספיות –התבנית צורני

מות  __________________________משקלים -בשֵׁ

__________________________בניינים –הפועל במערכת 
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1בודקים –צורנים 
דוגמאות

 צורני השורש–
ר''שמ

 התבנית צורני–
מות  ֶמרֶ מ  : משקלים–בשֵׁ ְ תש 

רנ  : בניינים–במערכת הפועל מ  ְ ש 
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מסווגים–מוספיות 

.המוספיות הן האותיות המּוָספֹות לשורש

–המוספיות עשויות להופיע 

תחיליותנקראות –לפני השורש 

_______________ _______________

ּתֹוִכּיֹותנקראות –בין אותיותיו , בתוך השורש

________________ _______________

. סופיותנקראות –לאחר השורש 

________________ _______________

.שתי דוגמאות לכל סוג של מוספית3' העתיקו מעמ
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בודקים–מוספיות 

:תחיליות–לפני השורש 

ָמרמ  ָמרש ְ נ   ְ ש 

:ּתֹוִכּיֹות–בתוך השורש

רו  ש   מּ מֵׁ רוּ ש  

:  סופיֹות–לאחר השורש 

רְ  מ  ָ י   ש  ָמר  ּת  ְ יםש 
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1מתרגלים –מוספיות ושורשים 
(מתוך בחינת בגרות)

ו"תימילה האות בכל . מיליםלפניך רשימת 
:מודגשת

,  ַנאיּת  , תִאּיּו, תּוִהָמנ ע, ּנּותּתַ ִהש  ,ֹוָפָעהּת, רּת  ה  
נּוּתִ  ִמיִניםּתַ , תכ  ת  לּוּת  , ס 

:שבהןהמילים על פי סוג התי״ו מיין את 

 בלבדתי״ו שורשית

בלבדו מוספית "תי

ו שורשית ותי״ו מוספית"תי
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1בודקים –מוספיות ושורשים 

 רּתֵׁ הֶ ,תְכנוּ ּת  –בלבד שורשית תי״ו  ,

יּוּ  איתְּ , תא  נ 

ָפעָ תּ –בלבד ו מוספית "תי ש ְ , הו  , ּותנּ ּת  ה 

ְנעוּ  ּמָ יםְסמ  ּת  ,תה  ינ 

תלוּ תְּ –מוספית ו שורשית ותי״ו "תי
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2מתרגלים –מוספיות ושורשים 
(מתוך בחינת בגרות)

. ובבל אחד מהם מודגשת מילה, לפניך שני משפטים

.שאחריהםהשאלה וענה על , קרא את המשפטים

 הההצלחה ִעידָּ _______________. על ההשקעהמ 

ה ִעידָּ .  וכישלון הן תחנות בדרך להצלחהמ 

________________

ם''מכתוב ליד כל משפט את התפקיד של האות 

.במילה המודגשת
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2בודקים –מוספיות ושורשים 

 המ  ההצלחה . על ההשקעהִעידָּ

.ד''כי השורש הוא עו, מוספית' מ-

  המ .  וכישלון הן תחנות בדרך להצלחהִעידָּ

.ד''כי השורש הוא מע, שורשית' מ-
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3מתרגלים –מוספיות ושורשים 
(מתוך בחינות בגרות)

.קרא את המשפטים וענה על הסעיפים שאחריהם

בהקדם לסניף הדוארָאסּור.

ה טלכן לא , לי הדרךָאצָּ .את קצב ההליכהָאא 

לנוחאּוַכל, את עבודתיֲאַסּי םכש.

" ְךגם כי ל  אבגיא צלמות לא א  " רע כי אתה ִעמדיִאירָּ
(.ד, כגתהלים )

ף בפעלים המודגשים הן שורשיות "חלק מאותיות האל

.וחלק הן מוספיות

בפעלים שבהם היא משמשת משמעות האל״ף מהי 
?מוספית
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3בודקים –מוספיות ושורשים 

.אדוםב–מוספית ' א, סגולשורשית מסומנת ב' א

בהקדם לסניף הדוארסּורָא.

הָא .את קצב ההליכהטא  ָאלכן לא , לי הדרךצָּ

לנוחּוַכלא, את עבודתיַסּי םאֲ כש.

" ְךא  גם כי " רע כי אתה ִעמדיאירָּ אִ בגיא צלמות לא ל 
(.ד, כגתהלים )

–מוספיתבפעלים שבהם היא משמשת האל״ף 

ר)העתיד בגוף ראשון מציינת את  ּבֵׁ (.ְמד 
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4מתרגלים –מוספיות ושורשים 
(מעובד על פי בחינות בגרות)

:  לפניך קטע ומשפטים

נּועֹות• ההנוער בארץ היו ברובן ּת  דָּ של תנועות  ּתֹולָּ
רּותשקמו בעקבות ה, הנוער בגולה עֹור  של בני  ִהת 

במרכזה של ההתעוררות  . הנעורים בארצות שבהן צמחו
ההזו עמדה ה ִביעָּ כּותֹו לּת  של הנוער לעלות לארץ ז 

.אבותיו

המוסר הקוראות  ּתֹורֹותהושפעה מ" בתיה"תנועת •
.'העולם במלכות הִתּקּוןל

תּורבשנות השמונים נוצר צורך • אחר מסגרות חינוך  לָּ
.'לחיזוק האמונה בה

  מבין המילים המודגשות העתק את המילים שבהן

.ו זו''תיוציין את תפקידה של , האות תי״ו אינה שורשית
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4בודקים –מוספיות ושורשים  

.כחולב–מוספית ' ת, סגולשורשית מסומנת ב' ת

הּתהנוער בארץ היו ברובן תנּועֹוּת  • דָּ , של תנועות הנוער בגולהֹולָּ

רּות  הִ שקמו בעקבות ה .  של בני הנעורים בארצות שבהן צמחותעֹור 
הּת  במרכזה של ההתעוררות הזו עמדה ה כּולִביעָּ של הנוער לעלות ֹו תז 

.לארץ אבותיו

העולם  ּקּוןתִ המוסר הקוראות לתֹורֹוּתהושפעה מ" בתיה"תנועת •
.'במלכות ה

אחר מסגרות חינוך לחיזוק האמונה ּורתלָּ בשנות השמונים נוצר צורך •
.'בה

 הּת, תנּועֹוּת  –של התבנית ו''תימוספית דָּ ,  ֹולָּ

רּות  הִ  כּו, תעֹור  .תֹורֹוּת,תז 

 תֹורֹוּת, תנּועֹוּת  -של נטיית הרבותו''תימוספית.
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...הפסקה

 צורני גזירה–בהמשך ,
צורני תבנית וצורני נטייה
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חידה

.מסיןשליחהסיפרו לנו על ה

.מאודמוצלחתהיא הייתה 

?על מי או על מה סיפרו לנו

!עזרו לנו לפענח
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–צורני גזירה וצורני נטייה 
מגדירים  

.לצורניםהעתיקו דוגמאות23מן הטבלה שבשקף 

 מילההמצטרפות אל סופיותאו תחיליותמוספיות –גזירה צורני ,

םלרוב אל  .ערך מילוני חדשיוצרותו,ש 

__________________________   ________________________

 מוספיות המצטרפות אל המילה כדי לציין נטייה-צורני נטייה .

.אינן יוצרות ערך מילוני

(.חבוריםמושאוכן כינויי ); בזמנים השוניםגופיםמוספיות של : בפועל

_________________________   ________________________

.  חבוריםשייכות כינויי ורבות/רבים, נקבה, נסמךמוספיות של : בשם

   __________________________________________________
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2בודקים –צורנים 
דוגמאות

 גזירה צורני–

ְמָרנ ּמּור  ּותש   יםש  

 צורני נטייה–

ָמר  :בפועל ְ ש  וּ ְמרש ְ י  , יםנ 

ָמר: בשם ְ ש  תמ  ְמָרנ  ו  יתש  
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לקבוצות 3ממיינים את הפעלים בשקף 
(:צורני נטייה–אדום . צורני גזירה–כחול )צובעים מוספיות 

שםבינוניפועל

פועלי שם פועלפעלים
הווה

(בינוני)

שמות  
פעולה

–שמות 
שורש 
ומשקל

–שמות 
בסיס וצורן  

סופי

–שמות 
הלחם  
בסיסים

22



וצורני  ( כחול)צורני תבנית וגזירה 
בודקים-( אדום)נטייה 

פועלי הווהשם הפועלפעלים
(בינוני)

שמות  
פעולה

–שמות 
שורש ומשקל

–שמות 
בסיס וצורן  

סופי

רל  יתִ ָשַמר   רֹושַשמֵׁ מִ מֵׁ ָר הָר יש  ָר ןַשמ  נּותַשמ 

ר ֹמרלִ ּוִשמ  מש  ָר רּוִשמיםִר ּוש  םיִר ּוִשמתינִ ַשמ 

ַמר  נִ  ָמִר נִ םת  ש  רהִ םיש  ָמִר ּותָשמ  ָר ֹושיםש  המֵׁ

ריִ  מ  רמ  ּוש  ָמרמִ ּותרמ  תַ ש  הִ ַשמֵׁ ש 

ֹמר  תִ  ר  מִ רמֵׁ תַ ש  מִ הנָ ש  מ  תש 

ָמרמִ  ֹותש 

ריָשמִ 
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מזהים–צורני תבנית וצורני גזירה 

:העתיקו מילים שיש בהן–23בשקף מבין המילים בטבלה 

 ( 1עמודה )של נפעל תחיליצורן תבנית-_______________________

 ( 2עמודה )של התפעל תֹוִכיותחיליצורן תבנית–
_______________________

 סופי וצורן גזירה תֹוִכיתבנית צורן–  _______________________

 ( שני שמות)סופייםותחילייםתבנית צורני–

_______________________ ,_______________________

 ( שם פעולה)סופי ותֹוִכי, תחיליצורני תבנית-
_______________________

 ( שם מופשט, תכונה)סופייםצורני תבנית וגזירה-
_______________________
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בודקים–צורני תבנית וצורני גזירה 

:שיש בהןמילים 

 רְ נ  -( 1עמודה )של נפעל תחיליצורן תבנית מ  ְ םש  ּתֶ

 ( 2עמודה )של התפעל תֹוִכיותחיליצורן תבנית–
רּת  ש ְ מ   ּמֵׁ

 רָ ו  ש  –סופי וצורן גזירה תֹוִכיתבנית צורן ה  מֵׁ

 ( שני שמות)סופייםותחילייםתבנית צורני–

ֶמרֶ מ  ,   ּותְמרש ָּ ה   ְ תש 

 ( שם פעולה)סופי ותֹוִכי, תחיליצורני תבנית-
רּת  ש ְ ה   ּותּמְ

 ( שם מופשט, תכונה)סופייםצורני תבנית וגזירה-
ְמרָ  נּותש  
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וצורני גזירה  ( משקלים)צורני תבנית 
מבחינים-

לפניכם ארבע מילים:

ן קָּ ן,  ַיר  כָּ ן,  ַשד  תָּ ן,  ַרפ  דָּ .ַשק 

:מיינו אותן לשתי קבוצות

ןמשקלשמות ב. 1 לָּ _______________  _________________ַקט 

ן+ בסיסשמות הבנויים מ. 2 ָָּ _______________   צורן גזירה  סופי 
_______________

טיפ  :

 ן  +שורששמות שנגזרו מ-1בקבוצה ָָּ (.משורש זהפעליםיש )מוספית 

 םלרוב , שמות שהבסיס שלהם הוא מילה-2בקבוצה ןשנוסף לו , ש  ָָּ .צורן סופי 
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וצורני גזירה  ( משקלים)צורני תבנית 
בודקים-

ןשמות במשקל . 1 לָּ –ַקט 

ְדכָ  (כ''שד)ןש  

ְקדָ  (ד''שק)ןש  

ן+ שמות הבנויים מבסיס . 2 ָָּ -צורן סופי 

(יֶֶרק-מ)ןי ְרקָ 

ְפתָ  (ֶרֶפת-מ)ןר 
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מרחיבים–סוגים של צורני תבנית 

המוספיות והניקוד  –צורן התבנית 
.ערך מילוניעוטפים את השורש ויוצרים 

 (  מקום)הְדָרכָ מ  –המשקל בשם

 רנ  –הבניין בפועל א  ְ (סביל)ש 

  לכל צורן תבנית הוסיפו שתי דוגמאות
.משלכם

נסו לזהות גם משמעות.
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בודקים  –סוגים של צורני תבנית 

:דוגמאות נוספות–צורן התבנית 

למ  :  משקלי שמות גמ  –ְקטֵׁ (כלים)ְזלֵׁ

לֶ  ּטֶ מֶ –תק  ּדֶ (תמחלו)תא 

תְ : בניינים בפועל עֵׁ ה  תְ –לּפ  לה  ּטֵׁ (חוזר)ּב 

(גורם)שיְלּב  ה  –ליְפע  ה  
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...הפסקה

 בהמשך–

-בסיס וצורן גזירה 
מרחיבים
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חידה

:גילה מתלוננת לעיתים

 צריכהאני  ...

 פריחהיש לי...

 רעידהוגם  ...

 גלידהאין לי...

 צרודהאני –ובנוסף לכל...

איך תמיינו את המילים המודגשות?
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מרחיבים–סוגים של צורני גזירה 

.נחלקים לפי המקום שלהם במילהצורני הגזירה 

:הוסיפו דוגמה משלכם לכל אחד מן הסוגים

 בשם סופיגזירה צורן-________________

 בשם תחיליצורן גזירה-_______________
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בודקים–סוגים של צורני גזירה 

:הסוגיםמן אחד לכל דוגמה 

 נ  –סופי צורן (לבושפריטי )יתֶעְליו 

 לְ –תחילי צורן (ללא)טחוּ א 
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מגלים-בסיסים 

 בצורן גזירה סופילפניכם מילים המסתיימות.

.שאליו הּוַסף הצורן הסופיהבסיסציינו לכל מילה את 

,  (בינוני או אחר)שם תואר , שם עצם:  טיבו של הבסיסכתבו מה 
.מילת יחס, תואר הפועל, פועל, שם מספר

ָעִד  __________________________________________ __________________________________________-י  ִבל 

ֻצּינ __________________________________________ __________________________________________-ּותמ 

ָרנ __________________________________________ __________________________________________-ּותַשמ 

עַ )ןֹראשָ  דֵׁ ַפר  __________________________________________ __________________________________________-(צ 

מָ  ישֵׁ __________________________________________ __________________________________________-נ 

ִמיכ __________________________________________ __________________________________________-ּותנ 

ע ןִרב  __________________________________________ __________________________________________-ו 

__________________________________________ __________________________________________-יִאטִ 

ַעל   ןפ  __________________________________________ __________________________________________-ּתָ
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בודקים-צורות של בסיסים 

ָעִד  י–י ִבל  ְלֲעדֵׁ מילות יחס--ּב 

ֻצּינ (בינוני)שם תואר -ְמֻציָּן–ּות מ 

ָרנ ְמָרן–ּות ַשמ  שם תואר  -ש  

עַ )ןֹראשָ  דֵׁ ַפר  אש  -(  צ  שם עצם-ר 

מָ  י שֵׁ ם–נ  ֵׁ שם עצם–ש 

שם תואר –ָנמּוך–ּות נ ִמיכ

ע ן ִרב  ע –ו  שם מספר–ֶרב 

ט–י ִאטִ  תואר הפועל–א 

ַעל   ן פ  ל–ּתָ ע  פועל–ּפָ
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שינוי בבסיס עם הוספת צורן גזירה 
מגלים-

. ּות, ֹוןהמסתיימות בצורני גזירה סופיים , לפניכם מילים מודגשות

ִתיחּות, ִראשֹון ִכיחּות, פ  טִ , ֲהִליכֹון, ש  ,  יחּותב 

ִצינּות, ִּתיכֹון ִתיקּות,  ִחיצֹון, ר  ִבירּו,  מ  ,  תס 

ִרידּות .ַגגֹון, צ 

. השתנו עם הוספת הצורן הסופיחלק מן המילים 

כל אחת מן המילים שחל בהן שינוי כתבו בסיס ל
. עם הוספת הצורן הסופי
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-שינוי בבסיס עם הוספת צורן גזירה 
בודקים

:המילים שהשתנו עם הוספת הצורן הסופי

אש   תּוח  , ר  טּוח  , ּפָ ךְ , ּבָ ק, חּוץ, ּתו  .ָצרּוד, ָמתו 

.יצירת הבדל בין הגיים דומים-מטרת השינוי 
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מתרגלים על פי בחינות בגרות

: לפניך רשימת מילים

ִּתין    ִמגּון    ִראשֹון    נָּכֹון     רֹוןַממ  ןמִ ִזכָּ טָּ פ  ש 

 העתק מן הרשימה—

  שבה היא אחת מאותיות  הנו״ן הסופית שמילה
___________: השורש

 שבה שייכת למשקלהסופית הנו״ן שמילה :________

 שבה שייכת לצורן הסופיהסופית נו״ן שהמילה:

___________
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בודקים

  שבה היא אחת מאותיות  הנו״ן הסופית שמילה
ִּתי, ןנָּכֹו: השורש ןִמגּו, ןַממ 

 ןרֹוִזכָּ : שבה שייכת למשקלהסופית הנו״ן שמילה

 שבה שייכת לצורן הסופיהסופית נו״ן שהמילה:

טָּ , ןֹוִראש פ  ןִמש 
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...הפסקה

 בהמשך–

משמעויות-צורני גזירה 
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חידה

  סיפרתי לחברתי שהנכד שלי
עֹוטֹוןשוהה ב .  בשעות הבוקרפָּ

עּוטֹון - .היא שאלה–? באיזה פָּ

מה עליה ללמוד כדי להבחין בין 
?המילים המודגשות
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1מגלים –צורני גזירה ומשמעות  

.  צורני גזירה סופייםבמילים שלפניכם מצאו 

.  אותם בכחולצבעו

,  כלי תחבורה: מהםאחד של כל המשמעותמה כתבו 
א .מופשטשם , שם תואר, אוסף, מכשיר, הקטנה, מוצָּ

 אדום גגון-_________________

 עמוסה משאית-_________________

 תימני מאכל-_________________

 זהות תעודת-_________________

 ספִריה ספר-_________________

 ברתי מנהלן _________________-ח 
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1בודקים –צורני גזירה ומשמעות  

:צורני הגזירה הסופייםהמשמעות של 

הקטנה-וןגג

כלי תחבורה-יתמשא

מוָצא-ניתימ

שם מופשט-ותזה

 מקום/ אוסף –יהספִר

בעל תפקיד-ןמנהל;

שם תואר-יחברת
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2מגלים –צורני גזירה ומשמעות  

.  צורני גזירה סופייםבמילים שלפניכם מצאו 

. אותם בכחולצבעו

, בעל מקצוע: של כל אחד מהםהמשמעותכתבו מה 
.מאפה, פריט לבוש, כתב עת, סדר, שפה, אוסף

______________-כובע מצִחיה  

______________-עוִגיה טעימה 

______________-ראשון במילון 

______________-ימאי חרוץ 

______________-דובר עברית 

______________-עלון פרשת השבוע
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2בודקים –צורני גזירה ומשמעות  

.  צורני הגזירה הסופייםהמשמעות של 

פריט לבוש–יהמצחִ 

מאפה–יהעוגִ 

סדר-ון ראש

אוסף-וןמיל

בעל מקצוע–איימ

שפה-יתעבר

ן על כתב עת–ו 
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3מגלים –צורני גזירה ומשמעות 

. צורני גזירה סופייםבמילים שלפניכם מצאו 

.  אותם בכחולצבעו

, יסוד כימי, הקטנה: של כל אחד מהםהמשמעותכתבו מה 
.בעל מקצוע, מחלה, איבר, כלי, מקום, חיבה

______________-צלוִחית שקופה

יָמן ______________-פצצת מֵׁ

______________-צביקהשלה הנגִרּיָ 

______________-שעון מעורר

______________-סנדלר מנוסה

______________-תוספתן מודלק

______________-סוכרת נעורים
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בודקים–3צורני גזירה ומשמעות 

:צורני הגזירה הסופייםהמשמעות של 

הקטנה–יתצלוחִ 

ימָ  יסוד כימי–ן מֵׁ

מקום-יהנגר

חיבה-קה צבי

כלי-ון שע

בעל מקצוע–ר סנדל

איבר בגוף–ן תוספת

מחלה-תסוכר
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4מגלים –ז ''צורנים סופיים מלע

.ז''הלעבצורנים סופיים מן לפניכם מילים המסתיימות 

: של כל אחד מהםהמשמעותכתבו מה 

יסט אורגנ-______________

 ָפ ______________-ר ַכס 

יק 'צקטנ-______________

ניק שיפוצ-______________

יזם קומונ-______________

יה אלרג-______________

לי מינימ-______________
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בודקים-ז ''צורנים סופיים מלע

המשמעות-ז ''צורנים סופיים מן הלע :

בעל עיסוק–יסט אורגנ

בעל עיסוק–ר כספ

הקטנה-יק 'צקטנ

בעל עיסוק–ניק שיפוצ

שיטה שלטונית–יזם קומונ

תופעה רפואית–יה אלרג

שם תואר–לי מינימ
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...הפסקה

 צורני נטייה–בהמשך
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חידה

טובההיא ילדה טובה.

 לילדים שהמתינו  טובההיום היא עשתה
.בשפת המדרכה

  היא סייעה להם לחצות את הכביש
.בבטחה

טובהעתה הם זוכרים אותה ל.

באיזו מן המילים המודגשות הצורן אינו צורן 

?איזה צורן הוא? גזירה
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כחולצורני תבנית וגזירה 
אדום-צורני נטייה 

פועלי הווהשם הפועלפעלים
(בינוני)

שמות  
פעולה

–שמות 
שורש ומשקל

–שמות 
בסיס וצורן  

סופי

רל  יתִ ָשַמר   רֹושַשמֵׁ מִ מֵׁ ָר הָר יש  ָר ןַשמ  נּותַשמ 

ר ֹמרלִ ּוִשמ  מש  ָר רּוִשמיםִר ּוש  םיִר ּוִשמתינִ ַשמ 

ַמר  נִ  ָמִר נִ םת  ש  רהִ םיש  ָמִר ּותָשמ  ָר ֹושיםש  המֵׁ

ריִ  מ  רמ  ּוש  ָמרמִ ּותרמ  תַ ש  הִ ַשמֵׁ ש 

ֹמר  תִ  ר  מִ רמֵׁ תַ ש  מִ הנָ ש  מ  תש 

ָמרמִ  ֹותש 

ריָשמִ 
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מזהים–צורני נטייה 

  מבין המילים בטבלה שאת צורני הנטייה שלהם
:העתיקו מילים שיש בהן–אדוםצבעתם ב

 ( מדבר)צורן נטייה של גוף ראשון_____________

 ( שתי מילים( )נוכחים)צורן נטייה של גוף שני
________________ _______________

 ( נסתרים)צורן נטייה של גוף שלישי_____________

 ( שתי מילים)צורן של רבים__________ __________

 צורן של רבות_____________

 צורן של נקבה_____________
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בודקים–צורני נטייה 

:צורני הנטייה

 רְ -( מדבר)נטייה של גוף ראשון צורן מ  ָ יש  ּת 
 ְמר–-( נוכחים)צורן נטייה של גוף שני ,וּ ש  

רְ  מ  ְ ש  םתֶּ נ 

 ְמרי  –( נסתרים)צורן נטייה של גוף שלישי ְ וּ ש 

 מ-( שתי מילים)צורן של רבים ְ ,יםר  וּ ש 
ָמר  נ   ְ יםש 

 ָמרמ  -צורן של רבות ְ תש  ו 

 ְמרָ -צורן של נקבה יתנ  ש  
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חידה

:יוסף חזר מהגן וסיפר בהתלהבות

 אופניים חדשותקנו לגן  !

באיזה צבע : אמרה אמא ושאלה-! נהדר
?  האופניים החדשים

 חדשיםלא ! אמא, חדשותאופניים !–
.תיקן אותה יוסף

?  מה דעתכם

?חדשיםאו –חדשות
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מגלים-צורן נטייה של ריבוי זוגי 

דוגמאות. זוגישלהם ריבוייש שמות שה:

 םיִ יַד

 ִַיםמשקפ

 ִַיםמכנס

 ִַיםשמ

–ויש , ִיםכגון מכנסַ , יש מילים בריבוי זוגי שהן זכר: שימו לב
.  ִיםיַד כגון , שהם נקבה

מוסיפים שם תואר  –כדי לבדוק אם המילה היא זכר או נקבה 
.לצורת היחיד שלה

.אין צורת יחידבדקו לאילו מן השמות 
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בודקים-צורן נטייה של ריבוי זוגי 

יד: ביחידם         יִ יד

איןִים   משקפ

(מכנס: הדיבורבלשון )אין  ִים    מכנס

איןִיםשמ

לא כל ריבוי זוגי  : נשים לב
י ם, מציין זוג ּנ  י  , למשל ש   .םמ 
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מֹות  1מרחיבים –צורני נטייה -שֵׁ

:  אדוםצבעו צורנים ב. כתבו כל זוג מילים במילה אחת

 שיר שלי-___________________________

 ספר שלו-___________________________

 עט שלָך-___________________________

 מחברת שָלך-___________________________

 בגד שלה-___________________________

 טענה שלנו-___________________________

 עניין שלכם-___________________________

 זכות שלהם-___________________________
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מֹות  בודקים–1הרחבת צורני נטייה -שֵׁ

:כינויי היחיד

 ישיר  -שיר שלי

 פר-ספר שלֹו ו  ס 

 ךָ עט-עט שלָך

 ךְ מחברּתֵׁ -מחברת שָלך

 גדָּ -בגד שָלּה הּ ּב 

 נוּ טענתֵׁ -טענה שלנו

 ֶכםעניינ-עניין שלכם

 םזכותָ -זכות שלהם
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מֹות  2מרחיבים –צורני נטייה -שֵׁ

: צבעו צורנים באדום. כתבו כל זוג מילים במילה אחת

 שירים שלי-___________________________

 ספרים שלו-___________________________

 עטים שלָך-___________________________

 מחברות שָלך-___________________________

 בגדים שלה-___________________________

 טענות שלנו-___________________________

 דברים שלכם-___________________________

 זכויות שלהם-___________________________
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מֹות  בודקים–2הרחבת צורני נטייה -שֵׁ

: כינויי הרבים

 ישיר  -שירים שלי

 יוספרָ -ספרים שלו

 יךָ עטֶ -עטים שלָך

 ר-מחָברות שָלך י ךמחּבְ ות 

 הָ בגֶדי-בגדים שלה

 ינוּ טענ-טענות שלנו ותֵׁ

 יֶכםדבר-דברים שלכם

 יֶהםזכויותֵׁ -זכויות שלהם
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חידה

,  כשאני מוצא את עצמי משתכשך בשלולית
:  אימי גוערת בי

בבית ספרנולא -? לשחק בשלוליות!

:  ואז אני מתחיל להתפלסף

אחדספריש רק –ספרבבית ה ,

?ישספריםכמה –אבל בבית שלי 

?התדעו מה מבלבל אותי
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מבחינים-כינוי היחיד לעומת כינוי הרבים 

שימו לב להבדל בין נטיית המילים:

נוּ טענתֵׁ –טענה שלנו 

ינוּ טענ–טענות שלנו  .ותֵׁ

תארו את ההבדל בכתיב של המילים.

  נסחו כלל הנוגע לנטיית השייכות של
רים .השמות בגוף מַדב 
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בודקים-כינוי היחיד לעומת כינוי הרבים 

:  בכתיב של המיליםההבדל 

רק  , "נוּ "לפני הסופית ' אין ינוּ טענתֵׁ ב

ינּו בטענ .'יש יותֵׁ

 ריםשל השמות בגוף בנטיית השייכות –מַדב 

'; לא נוספת י–ביחיד 

.לציון הרבים' נוספת י–ברבים 

:  'גם בצורת זכר רבים יש י: שימו לב

...יכםֲחָפצֵׁ , יהםילד, יהםעינ
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מֹות  3מרחיבים –צורני נטייה -שֵׁ

.  לכל סמיכות מפורקתנסמךכתבו את ה

: אדוםצורנים בצבעו 

 המלכה של הכיתה-_____________

 השולחן של המורה-_____________

 השירים של רחל-_____________

 הספרים של התלמיד-_____________

 הטענות של העובדים-  _____________
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מֹות  בודקים–3הרחבת צורני נטייה -שֵׁ

:צורות הנסמך

 תמלּכ  –המלָכה של הכיתה-

 ן–השולָחן של המורה -שולח 

 ישירֵׁ –השירים של רחל-

 יספרֵׁ –של התלמיד הספרים-

 ָענֹות של העובדים ֲענ–הט  תט  -ו 
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4מרחיבים –צורני נטייה -פעלים 

.  כתבו כל זוג מילים כמילה אחת: אתגר

:אדוםצבעו צורנים ב

י–.   ראיתי אותו: דוגמה ית  .וְרא 

לקחתי אוָתך .-______________

נתתי אותּה .-______________

ִשמחָת אותנו .-______________

אוביל אתכם .-______________

אסגיר אותו .-  ______________

ֹמר אותי ______________-. ש 

  ל אותנו ______________-ּגֹואֵׁ
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בודקים-4הרחבת צורני נטייה -פעלים 

:באדוםצורנים 

 חְ –אוָתך לקחתי יךְ ְלק  .ת 

 ּת  –נתתי אותה .הָ יְנת 

ְחּת  –אותנו ָת ִשמח ּמ  .נוּ ש  

 יאֲ –אוציא אתכם צ  .ֶכםאו 

 ו  אוביל/ הּו אובילֵׁ –אותו אוביל.

 ֹמר אותי ְמרֵׁ –ש  ָ יש  .נ 

 ל אותנו ֲאלֵׁ –ּגֹואֵׁ .נוּ ּגו 

.בימינו הן בשימוש במשלב גבוה. צורות אלה אופייניות למקרא: הערה
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מסכמים-צורני הנטייה 

נטייהצורני 

בזמנים השוניםגופיםמוספיות של -בפועל ;

.המצטרפים אל הפועלהמושאכינויי

ריבוי זוגי, רבות/רבים, נקבה, נסמךשל מוספיות -בשם,

. המצטרפים אל השםשייכות כינויי 

?אילו מבין התפקידים של צורני הנטייה הדגמתם בדפי ההרחבות
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בודקים-צורני הנטייה 

:בדפי ההרחבותהנטייה צורני 

נסמך

שייכות

מושאכינויי 
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מתרגלים-צורני נטייה 
אדוםאותם בצבעו, צורני נטייהבמילים שלפניכם מצאו 

:של כל אחד מהםתפקידווכתבו את 

ך טוב _________________-. שלומֵׁ

הסברתי ברור.-_________________

 ך מבקשות את ________________ _______________-טובתֵׁ

 י _________________________________ -הימים דברֵׁ

 מידע מקורות-_________________

מחברותינו מלאות .-_______________ _________________

תמונתי חדשה.-_________________

ילמדו מרחוק.-_________________

.בחלק מן המילים יש שני צורנים: שימו לב
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בודקים-צורני נטייה 

:ותפקידיהםצורני נטייה

 ֵׁנוכחת–צורן השייכות –ךשלומ.

ר)גוף ראשון –תיהסבר ּבֵׁ (ְמד 

צורן השייכות  –ך טובתֵׁ ;  צורן הרבות–ותמבקש
(.נוכחת)

 ֵׁצורן הרבים–ים הימ;     צורן הנסמך–ידבר;

צורן הרבים–ותמקור  ;

(מדברים)צורן הרבות וצורן השייכות –ותינו מחבר   ;
;צורן הרבות–ות מלא

ר)השייכותצורן –תיתמונ ּבֵׁ ;צורן הנקבה–ה חדש; (ְמד 

צורן הנסתרים, צורן העתיד–ולמדי.

72



...הפסקה

או  –צורני גזירה : בהמשך
?צורני נטייה

?או אולי צורני שורש ותבנית
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חידה

 ה–הזכר סֶּ ִמכ 

 ה–הנקבה סָּ ִמכ 

?מה לא מסתדר כאן
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1חושבים –צורני תבנית וצורני גזירה 

בשתי מבין המילים שבטבלה עיינו 
:המילים 

מ   ְ רָ ו  ש  ,הרָ יש  .  המֵׁ

הסבירו מדוע קבעתם שהן אינן 
?מסתיימות בצורני נטייה

__________________________________
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בודקים–1צורני תבנית וצורני גזירה 

מ  : שתי המילים ְ רָ ו  ש  ,הרָ יש  המֵׁ

.  כערך מילונימופיעות

  מ ְ , אינה נקבה של שמירהרָ יש 

.  אלא היא שם פעולה

  רָ ו  ש ר)=המֵׁ אינה ( סוכת השומֵׁ

רנקבה של  .אלא היא מקום, שומֵׁ
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2חושבים –צורני תבנית וצורני גזירה 

:  במשפט

–ותארוכהתבוננתי בה 

_____________________,  הצורן המודגש הוא

____________________כי 
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2בודקים –צורני תבנית וצורני גזירה 

ות התבוננתי בה ארוכ: במשפט

צורן גזירה  הצורן המודגש הוא-

הוא מציין את אופן הפעולה  כי  

.ולא צורת רבות( תואר הפועל)
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1חושבים –צורני גזירה ודו משמעות 

.דו משמעייםצורני המילים שלפניכם הם 

נסחו לכל אחת מן המילים משפט שבו  
.  צורן גזירההצורן הסופי שלה יהיה 

ה טוב-_______________________________________________________________

ה שמּור-______________________________________________________________

ת רב ______________________________________________________________-ו 

ים תמרור-____________________________________________________________

י איש-______________________________________________________________
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1בודקים –צורני גזירה ודו משמעות 

:  גזירהצורני משפטים ובהם 

בזמן האחרוןטובההיא עשתה לי –הטוב.

בצפוןשמורהביקרנו ב–השמור.

ידובר על מאורע זהרבותעוד –ותרב.

תמרוריםהיא פרצה בבכי –יםתמרור.

מידע זה הוא אישי ואינו לפרסום–י איש.
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2חושבים –צורני גזירה ודו משמעות 

נסחו לכל אחת מן המילים משפט שבו 
. צורן נטייההצורן הסופי שלה ישמש כ

ה טוב-________________________________________________________

ה שמּור-_________________________________________________________

ת רב ______________________________________________________________-ו 

ים תמרור-________________________________________________________

י איש-______________________________________________________________
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2בודקים –צורני גזירה ודו משמעות 

.  נטייהצורני משפטים ובהם 

משקיעה  טובהתלמידה –הטוב
.בלימודים

לרחלשמורהזכות היוצרים –השמּור.

תרב עושות חיל בארגוני  רבותבנות –ו 
.חסד

תמרוריםהוצבו סוףסוף –יםתמרור
.בצומת

לפני זמן קצרל''מחוחזר אישי–י איש.
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בונים-תרגילים 

לפניכם רשימת שמות דו משמעיים.

:נסחו שאלות בנוסח בחינות הבגרות ובהן מילים אלה

יתכבאית    איש

יממשלתי    סופי    שנת

ןיומן    כרטיסן    דעת

תטייס

ה    קריאה   שבירה   צריכ

ותשחור
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מתרגלים-יותר מצורן אחד 

לפניכם מילים.

ייתכנו גם  . )אדוםוצורני נטייה בכחולצבעו צורני גזירה ב
(.שני צורנים מאותו סוג

ניגודיותילדונת

(דו משמעי)שלמותן משאיות

ראשוניצורנים

פיזיקליתממציאנית

מדיניותנישואיה

.צורני הנטייהלפנילרוב צורני הגזירה מופיעים : טיפ
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מתרגלים-יותר מצורן אחד 

יותניגודת ונילד

(  שלהןשלמות )=ןותשלמות  ימשא

(פרפקציוניסט)=ותןשלמ

וניראשיםנצור

יתלפיזיקיתנממציא

יותמדיניהנישוא
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חושבים  -מילות אתגר 

.לפניכם שני משפטים ובהם מילים מודגשות

. אדוםוצורני נטייה בכחולצבעו צורני גזירה ב

 שֹוִתימידע .מתעדכן לעיתים קרובותַחד 

 עשוי למנוע אסוןמֹוִדיִעיִניאיכון.

מה מיוחד במילים אלה?
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בודקים  -מילות אתגר 

.לפניכם שני משפטים ובהם מילים מודגשות

. אדוםוצורני נטייה בכחולצבעו צורני גזירה ב

 שמידע .מתעדכן לעיתים קרובותיֹותִ ַחד 

 בנוי  " מודיעין"השם ). עשוי למנוע אסוןיינִ מֹוִדיעִ איכון

.('ם'מחליפה ' ן'–ל ''חזבלשון . מצורת הרבים  של מודיע

 צורני  לפניבמילים אלה צורני הנטייה מופיעים
.הגזירה
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...הפסקה

מתרגלים–בהמשך....
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וצורנים  צורות 
מתרגלים

 שאלות מתוך שאלוני
בגרות

  שאלות מעובדות על פי
שאלוני בגרות
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

לפניך ארבע מילים.

צֹות בֹות,   ֲעלּות,   ע  ִמדֹות,   ֲהטָּ

הקף את המילה שאין בה צורן נטייה.

  כתוב את משמעות צורן הנטייה
.שבשלוש המילים האחרות

____________________
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

יוענישה היא תגובה על הפרת  .  החברתיות של האדםחֹובֹותָּ

 יובמילה .צורנים סופייםשנייש חֹובֹותָּ

ולכל אחד מהם ציין את  , הצורנים הסופייםשניכתוב את 
.משמעותוואת ( צורן גזירה או צורן נטייה)סוגו

 צורןI :___________ צורןII:___________

סוג הצורן___________: סוג הצורן :___________

משמעות הצורן_________: משמעות הצורן :________
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

צורני  ( כחול)צורני גזירה :  צבע צורניםמודגשותבמילים ה
(.אדום)נטייה 

ִרית, תֲארֹוִני צָּ ל  נִ , ִמִלית, לּוִחית, מֶּ לָּ לֹוִניתמ  , יתַעצ 

צורן  )הצורן הסופיקבוצות לפי סוג שתימיין את המילים ל
(.גזירה או צורן נטייה

המשותפת של הצורנים בכל קבוצהמשמעותכתוב את ה.

___________________________________________-צורן גזירה 

_________________: משמעות הצורן

___________________________________________-צורן נטייה 

_________________: משמעות הצורן
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

לפניך רשימת שמות.

ִריצּות    ַּתּיָּרּוַמנ ִהיגּות     דּות    עָּ מֹוד  רּותִהת  ד  עָּ ת    ה 

 צורן גזירה היא תּוהעתק מן הרשימה רק את המילים שבהן הסיומת
.סופי

  __________________

  __________________

__________________

ציין את משמעותו של הצורן הסופי במילים שהעתקת  .

________________
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

ובכל אחד מהם מילה מודגשת, לפניך שני משפטים.

ן מדינות אירופה אינן מחויבות לקלוט ב חָּ את כל ִשט 
.המהגרים

יש הטוענים כי מי שמתנגד לקליטת פליטים במדינתו הוא  
ן עָּ .ִגז 

 מבין המילים המודגשות קבע באיזו מילה יש צורן גזירה
. ובאיזו מילה יש צורן נטייה

ציין את משמעות הצורן בכל אחת מן המילים:

ן חָּ _________________: משמעות הצורן________________: ִשט 

ן עָּ _________________: משמעות הצורן_______________ : ִגז 
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

ובכל אחד מהם מודגש שם, לפניך חמישה משפטים:

יֹוןיצירתיות היא תהליך של הפעלת ה• .ִדמ 

לֹוןחשוב להנחיל את הרעיון ש• .יכול להיות חיוביִכשָּ

טֹוןתכנות משחק או צילום , יצירת צעצועים מלגו: כמה מן המיזמים הם• .ִסר 

ָאבֹוןיש לנו • .עצום ללמידהּת 

רֹונֹותה• .המוצעים בעייתיים לא פחותִפת 

צורן הקף את השם שנוצר בדרך של בסיס ו, מבין השמות המודגשים
.סופיגזירה

  ציין את צורן הגזירה הסופי בשם שהקפת ואת משמעות הצורן הסופי
.בשם זה

____-צורן הגזירה הסופי 

____________________________________-משמעות צורן הגזירה הסופי
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

שמות תוארהמילים המודגשות הן . לפניך שמות של צמחים:

ִשית צּויָּהשֵׁ ג  ַמּסֹוָרן,    מ  ִניַסר  חֻ סגולית, לָּ שֶּ מ  ןיצהרֹו,    תמֶּ
ִסיף מָ ,  ַמכ  ִנירָאש  ָבן,   קֹוצָּ ד  רּועַ דּוב  ִסייוןעצ,   שָּ ַפר 

חמישה מבין שמות התואר מסתיימים בצורן סופי.

.העתק אותם בשתי קבוצות וציין את סוג הצורן בכל קבוצה

 ___________- ___________  ______________________

 ___________- ______________________
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

לפניך משפט :

ִכיהיא מסגרת לשיח " בתיה"תנועת  ר  כ  על פי עֶּ ר  יעֶּ
.היהדות

 מבין שתי המילים המודגשות הקף את המילה שיש
_____________. וציין את משמעותו, צורן  גזירהבה 

מה סוג הצורן במילה שלא הקפת  ?
___________________

? ___________________מה משמעותו
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

לפניך שלושה משפטים.

טהציבור מחפש מנהיג שהוא • . ִבּצּוִעיס 

ִדיַנאיהציבור מעדיף הנהגה שבה ה• מחויב למדיניותו  מ 
.המוצהרת

.בצעירותוַבנ ַקאיאחד מראשי ממשלת בריטניה היה •

מיין את המילים המודגשות לפי ההרכבים הבאים:

 עברי  וצורןלועזי בסיס-_______________

לועזי  וצורןעברי בסיס-_______________

 עברי  וצורןעברי בסיס-_______________
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

וענה על הסעיפים שאחריו, קרא אותו. לפניך קטע.

בהַ ָהעֹוָלם שָּ ֻמח  ִביאמ  תהֵׁ נֵׁיא  ִש ָהָאָדםב  ִמַדיַרבמּושל 
ִשיִרים ַמכ  ן,ִדיִגיָטִלִּייםב  בהֵׁ שֵׁ ן,יִשיאִ הָ ַבַמח  פֹוןהֵׁ לֵׁ ִר הַ ַבטֵׁ לֹולָּ .יס 

נֹולֹוִגיהַ ַהִפתּוחַ  כ  ִהירהַ טֶּ ִפיעַ מָּ אֹוִהש  ְךַעלדמ  ר  ַעלַהֲחִשיָבהד  ו 
נֹון לַהַחִּייםִסג  נֵׁיש  ָפָעהלֹוהָהי תָ ַאְך,ָבעֹוָלםַהֹּנַערב  ַטָּנהַהש  ק 
ר נֵׁיַעליֹותֵׁ ִמיםדֹורֹותב  ַפַערָיַצרִליִדיִגיטָּ הַ ָהעֹוָלםָכְך.קֹוד 

בּוִתי יןַּתר  ִעיִריםבֵׁ יןַהצ  בֵׁ םל  יה  יהֹורֵׁ הֹורֵׁ םהֹוו  יה  .רֵׁ

כתוב שם לכל קבוצה. מיין את המילים שבהן בסיס וצורן סופי.

______________-_______________  __________________   : קבוצה א

______________-_______________  __________________   : קבוצה ב
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

וענה על  , קרא אותו. ובו מילים מודגשות, לפניך משפט
.הסעיפים שאחריו

ם עובדים חרוצים רבים רוצים לשפר את  ּתָּ ל  צֹוִעיתהי כָּ .ִמק 

ם: "שתי המילים ּתָּ ל  צֹוִעיתו״" י כָּ .ימסתיימות בצורן סופ-" ִמק 

לשתי המילים האלהמשותףמהו סוג הצורן הסופי ה  ?

צורן נטייה /   צורן גזירה   :   נכונהאת התשובה ההקף

 הצורן הסופי שלהמשמעותכתוב ליד כל מילה את.

ם ּתָּ ל  צֹוִעית______________: י כָּ _____________: ִמק 

העתק אותו וציין את  . בארבע מילים במשפט יש צורן נוסף
_____________________________________. משמעותו
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

ובהם מודגשות מילים, לפניך שלושה משפטים .

.ביותר היא מת תכלית התפילהי סֹוִדיתהשאלה ה

ִטיִבית אין לראות בתפילת הציבור משימה  ק  ִריתלשיפור רמת החיים הקֹולֶּ מ  .חָּ

ִעית שאיפתו ה .'של האדם לשפר את תנאי חייו מעוררת אותו להתפלל אל הִטב 

 קבע לכל  , לכל המיליםהמשותפיםכתוב את שני הצורנים
וציין את  צורן נטייהאו צורן גזירהאחד מהם אם הוא 

.של כל אחד מהםמשמעותה

הצורנים המשותפים לכל המילים הם     : __ +  __

 במשמעות__________    צורן -הראשון :  ____________

 במשמעות_________     צורן -השני :____________
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

במשפט שלפניכם מודגשת מילה:

ִתּיּותנוכל לשלב את ה ִצירָּ של המוח האנושי עם ידע תורני ליצירת  י 
.עולם טוב יותר

  לפניכם תרשים המתאר את השלבים בהיווצרות המילה
ִתּיּות השלימו בתרשים את הבסיסים ואת  . י ִצירָּ

.הצורנים

 2צורן _______ 2בסיס ___ 1צורן _____ 1בסיס___

 את המשמעות שלווכתבו את הסוג של כל צורן הקיפו:

______:משמעות; צורן נטייה/ צורן גזירה -סוג : 1צורן 

______: משמעות; צורן נטייה/ צורן גזירה -סוג : 2צורן 
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

ובו מילים מודגשות, לפניכם משפט ממכתב.

לפרטים נוספים צרו אתי קשר באמצעות שליחת  
קֹוִליתאו באמצעות השארת הודעה דוא״ל

כֶּתב .יהשכונתי ִדיעֹוןהפרטים יתפרסמו גם ב. ַמֲערֶּ

העתיקו מילים שיש בהן בסיס וצורן סופי .

ציינו את סוג הצורן הסופי ואת משמעותו  .

 __________________-___________________

 __________________-___________________
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

ובכל אחד מהם מודגשת מילה, לפניך שני משפטים.

.פּוִריִמיתבחודש אדר ניצור אווירה 

.מדוברת"ֱאלּוִלית"ניצור מילים ב, בחודש אלול נדבר במילים חיוביות

 יש שני צורנים סופייםפּוִריִמיתבמילה.

ולכל אחד מהם ציין את משמעות הצורן ואת  , כתוב אותם
.סוג הצורן

  ___- ____________-________________

  ___- ____________-________________

 ֱאלּוִליתמה משמעות הצורן הסופי במילה  ?
___________________
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

וענה על הסעיפים  , קרא אותו. ובו מילים מודגשות, לפניך קטע קצר
.שאחריו

ִמיתמלא בחשיבות ֱאנֹוִכימנהיג  ַנֲהגּותֹווִ , ַעצ  יֶּנֶּתאינה ִהת  ֻאפ  נּותַות  במ  את  .  רָּ
חֹותה לָּ כּותֹושלו הוא נוטה לזקוף לַהצ  יובואילו ז  לֹונֹותָּ .הוא מאשים אחריםִכש 

 ו היא חלק מצורן גזירה סופי"התיהעתק מן הקטע מילה מודגשת שבה ._____________

העתק מן הקטע צורה מודגשת שיש בה שני צורני נטייה ._____________

כתוב את משמעויות הצורנים במילה שהעתקת  .

_____________-השני _____________    -הראשון 

העתק מן הקטע שלוש מילים מודגשות נוספות שיש בהן צורן נטייה ,
ציין את המשמעות . אחרתוהמשמעות של צורן הנטייה בכל אחת מהן 

_____________   ____________   ____________.  של צורן הנטייה
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

ובכל אחד מהם מודגשת מילה, לפניך שני משפטים  :

בּותמטרתה של התוכנית החדשה היא לעודד  ֹערָּ מ 
.של בני נוער בקהילה

בֹותבימינו יותר ויותר נשים  ֹערָּ .בניהולמ 

ציין . שתי המילים המודגשות מסתיימות בצורן סופי
.את סוג הצורן הסופי בכל אחת מהן

בּות ֹערָּ ______________________  מ 

בֹות ֹערָּ ______________________  מ 
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-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

ובכל אחד מהם מילה מודגשת, לפניך צירופים.

ִריתדוברי ה ,דםשל אַחּיָּיו,   ִכּוּוִניחד־,    ִעב 

יכּותֹושיפור  קּופֹות,   א  םהחייַמהּות,   השנהּת 

  הקף רק את המילים שהצורן הסופי בהן הוא צורן
.גזירה

  ציין מעל כל אחת מן המילים שהקפת את
.המשמעות של צורן הגזירה
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דו משמעות-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

ןהמילה  צֹועָּ מסתיימת בצורן העשוי לשמש כצורן  ִמק 
.גזירה או כצורן נטייה

 ןשבץ את המילה צֹועָּ כך שהצורן  , במשפטִמק 
.הסופי יהיה בו צורן גזירה

_______________________________________________

 ןשבץ את המילה צֹועָּ כך שהצורן  , במשפטִמק 
.הסופי יהיה בו צורן נטייה

_______________________________________________
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דו משמעות-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

ִשילפניכם שני משפטים ובהם המילה  .  ִרג 

ציינו ליד כל אחד מן המשפטים את סוג הצורן של 

ִשיהמילה  .המודגשת בו ואת משמעותוִרג 

 ִשילדבריו היה מניע . ולא שכליִרג 

________________   ________________

 ִשילא פעם ולעיתים אני  , מניע את תגובותייִרג 

_______________  _______________.   מאוכזבת ממנו
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דו משמעות-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

לפניך ארבע מילים המבטאות עיסוק או תכונה:

ן,    ַגַבאי,    נָּחּוש ִסיסָּ ר,    ַּתכ  סֹוה 

  מבין המילים העתק מילה שנוצרה מבסיס וצורן
____________. סופי

בכל משפט , למילה שהעתקת כתוב שני משפטים
:הצורן הסופי יהיה מסוג שונה

 צורן גזירה-____________________________________

 צורן נטייה-____________________________________
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דו משמעות-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

ובכל אחד מהם מסומנת בקו המילה  . לפניך שני משפטים
ִתי ִביבָּ .ס 

ִתיחינוך  ִביבָּ לחזק את ערכי השמירה על הטבע נועד ס 
.והסביבה בקרב הדור הצעיר

ִתיב ִביבָּ .הקרובה רבים מדברים על חשיבות המזון הבריאס 

 ִתי"במילה סוג הצורן הסופיציין את ִביבָּ בכל אחד מן " ס 
.משמעותוואת ( צורן גזירה או צורן נטייה)המשפטים 

 משפטI : משמעותו ___________הצורן סוג____________

 משמעותו____________הצורן סוג : 11משפט_____________
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דו משמעות-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

: שלוש מילים מחידושי האקדמיהלפניך . א

ִמיַגאי הַ ,    ַמֲעגָּנָּה, צ  ב  ַמג 

 את המילה המסתיימת בצורן סופי וכתוב את משמעות העתק
.הצורן הסופי שלה

 _______________-____________________.

יֹונּות: ּותב־לפניך שני שמות המסתיימים . ב ל  ֲהרּות,   עֶּ ִהטָּ

 את המילה המסתיימת בצורן סופי וכתוב את משמעות העתק
.  הצורן הסופי שלה

 _______________-____________________.
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דו משמעות-צורני גזירה וצורני נטייה  
מַתרגלים בנוסח הבחינה

ובהם שתי מילים , לפניך שני משפטים
.מודגשות

 ִגיםראינו כמה דרורים .סביב העציםחָּ

ַחִגיםבלוח השנה מצוינים כל ה
.והמועדים

.  שתי המילים מסתיימות בצורן נטייה

________________. ציין למה הוא משמש
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תודה על ההקשבה

!ובהצלחה
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