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✎ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï

שם פרטי ושם משפחה:  

כיתה: 

פעלים על הכוונת

מתוך "עוגת" חלקי-הדיבור של העברית במשימה זו תתמקדו בעיקר בפעלים.

בעמוד הבא מופיע שיר של המשורר נתן זך. בשיר זה יש ריכוז גדול של פעלים.

האם יש לכך סיבה? איזו תחושה נוצרת כתוצאה מריבוי הפעלים? על שאלות אלה ועל אחרות

תענו במשימה זו.

≤∂
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קראו את השיר:

ן זךַָתנ  /ַֹחּכ

ּמּולִּמֶה שֶָנְטנַאָל הַה עָּנַטְַּקּפֹור הִּצַה
ֶקרְֹקַראת ּבִֶרת לֶּדַּתְִסמ

ְדֶרֶרת,ַּכְִתֶרת, מֶַענְִתת מֶָרת, ְקצֶּפַאְתִת מְָקצ
ֶרת טּוק טּוק טּוקֶַּקְנּנֹוצֹות, מַת הֶת אֶּפֹוֶרׂש

ֶתלְֶטַלְטת, מַׁשּוב ּפֹוַרעְֶרת וֶַּׁשְיֶרת, מֶּדְַסמ
י,ִי ְראִלְל ּבַֹּכ, הַרּוחָיר ּבִָעַּזּה הָת ּגּופֶא
יאִָבה ּיַָדׁש. מָיֹום חְּה לָמְַצה עָניְִכמ
ּה ֵקן,ְָמצְַעָרה לְּדִר סָבְ? ּכָיהֶָפנְכִיו, ּבָָפנְִכּב
ת,ֶֶננְכַתְן זּוג, מֶל ּבַת עֶבֶיא חֹוׁשִם הִאַה
יםִַּיְחה לֶּזַ הַחֹּכַל הָבֲַדע. אֵי יִת, מֶֶנּכֹונְִתמ

ןִֵּתי יִה. מָנַָּוּכִַרּכּוז, הָם, הֶיהֵלֲאֵים מִנָמּוב
ָהּנֹוצֶַדל הֹגְיר ּבִָעִקיק זְֶלם חַה ּגָָיהְו

ִקי.ְֶלחְל ּבֵה, נֹופָּתַה עֶה זָטְָמׁשֶׁש

מתייחסים לתוכן ולמשמעות

איזו תכונה של הציפור מודגשת בשיר?1.

מהו היחס של המשורר כלפי הציפור? הביאו הוכחה לדבריכם מתוך השיר.2.

שאלה של הדובר בשיר? מה הוא רוצה שיהיה לו?ִמהי המ3.

 01
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, הקיבוץ המאוחד, תשנ"ו 1996.כיוון שאני בסביבהמתוך: 

 כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם©
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 04

בודקים את הפעלים

הקיפו במעגל את כל הפעלים בשיר.4.

כיצד ידעתם שמילים אלה הן פעלים? הסבירו.5.

מקשרים בין מבנה למשמעות

מהו הזמן ומהו המין של רוב הפעלים בשיר? מדוע? הביאו שתי דוגמות מפועלי השיר.6.  06

 05

ן זךַָתנ  /ַחֹּכ

ּמּולִּמֶה שָנְֶטנַאָל הַה עַָּנטְַּקּפֹור הִּצַה
ֶקרְֹקַראת ּבִֶרת לֶּדַּתְִסמ

ְדֶרֶרת,ַּכְתִֶרת, מֶַענְתִת מֶָרת, ְקצֶּפַאְתִת מְָקצ
ֶרת טּוק טּוק טּוקֶַּקנְּנֹוצֹות, מַת הֶת אֶּפֹוֶרׂש

ֶתֶלְטַלְטת, מַׁשּוב ּפֹוַרעְֶרת וֶַּׁשְיֶרת, מֶּדְַסמ
י,ִי ְראִלְל ּבַֹּכ, הַרּוחָיר ּבִָעַּזּה הָת ּגּופֶא
יאִָבה ּיַָדׁש. מָם חֹיוְּה לָמְַצה עָנִיכְמ
ּה ֵקן,ָמְצְַעָרה לְּדִר סָבְ? ּכָיהֶָפנְכִיו, ּבָָפנְִכּב
ת,ֶֶננְכַתְן זּוג, מֶל ּבַת עֶבֶיא חֹוׁשִם הִאַה
יםִַּיְחה לֶּזַ הַחַֹּכל הָבֲַדע. אֵי יִת, מֶֶנּכֹונְִתמ

ןִֵּתי יִה. מָָנּוַּכִַרּכּוז, הָם, הֶיהֵלֲאֵים מִנָמּוב
ָהּנֹוצֶַדל הֹגְיר ּבִָעִקיק זְֶלם חַה ּגָָיְהו

ִקי.ְֶלחְל ּבֵה, נֹופַָּתה עֶה זְָטמָׁשֶׁש

, הקיבוץ המאוחד, תשנ"ו 1996.כיוון שאני בסביבהמתוך: 

 כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם©
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 08

מצאו בשיר את המשפטים שזמן הפועל שלהם הוא עתיד, וענו על השאלות הבאות:7.

כמה פעלים בזמן עתיד יש בשיר לעומת פעלים בזמנים אחרים?א.

למי הפעלים בזמן עתיד מתייחסים?ב.

במה משפטים אלה שונים משאר משפטי השיר?ג.

לשם מה יש שימוש בזמן עתיד?ד.

יינו בטבלה את כל הפעלים שבשיר לפי הבניין שלהם.ַמ8.

הפעליםהבניין

לַעָּפ

לַעְִפנ

ילִעְִפה

לַעְֻפה

לֵעִּפ

לַעֻּפ

לֵעְַּפתִה
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 11

בטבלה שמילאתם יש בניינים שאין להם פעלים בשיר.09.9 

הסבירו מדוע בשיר הזה, הגדוש בפעלים, אין שימוש בפעלים מבניינים אלה.

תבו שני פעלים משלכם לכל בניין, שאין לו פועל בשיר.ִּכ10.

30% הם פעלים!!!– יש 75 מילים. מתוך כל מילות השיר כַֹחּכבשיר 11.

זאת כמות גדולה מאוד של פעלים בהשוואה לשמות ולתארים.

      הסבירו: במה השימוש המוגבר בפעלים משרת את התכנים של השיר?

מקשרים בין בניינים למשמעויות

ץ,ַץ, ָקפֵּיִ (צפעיל רגיל  -ילִעָּפלפעלים בבניינים השונים יש סוגים שונים של משמעויות: 12.

ר);ֵַהְּבתִׁש, הַלְחֶ (נשינוי והתהוותר); ַֻּדץ, סְַקּפֻ (הסביליץ); ְִקּפִִריץ, הֵ (הפעיל גורםָרץ), ו

ק).ֵַּבחְתִ (ההדדיותר); ֵּתְַּתִס (הפעיל חוזר (רפלקסיבי)

סימול
מחשב

 10

21
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איזה סוג של משמעות רוב פועלי השיר מבטאים? הביאו שלוש דוגמות לתשובתכם.

לפניכם רשימה של פעלים. מיינו אותם בטבלה לפי סוג המשמעות.13.

הפעלים:

(המזון),ע ַלְִבים,  נִילֲִכַאָרה,  מְָגד,  ּדַ,  ֻרּפ(הכנפיים)יקּו ְִהִבת,  הֶֶצּיְַצמ

ס,ְֵמַסְמתִ, מ(בקן)ר ַּתְֻס,  ה(האפרוחים)ים ִכְַּכחְִתף,  מֵּנַטְצִה  ,(הגוזל) ֵַחּתְַמתִה

(הקן)ה ָנְִבר,  נִֵּקים,  נִשְַּתּכְתִדּו,  מְִּמקּו,  לֲַהְלתִה

                     הפעליםמשמעות

יל:ִיל ָרגִעָּפ

יל גֹוֵרם:ִעָּפ

יל:ִָבס

וּות:ְַהִתְהינּוי וִׁש

ָרה:ֲָזח

ָדִדּיּות:ֲה

 13
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מֹו.ִהציור שלפניכם מציג שיחה בין דרור הצעיר לא14.

מהי הטעות של דרור? (התייחסו גם לבניין ולמשמעות.)א.

כיצד צריך לומר בעברית נכונה?ב.

כתבו מה דרור עדיין אינו יודע על הבניינים ועל משמעויותיהם, ומה הוא כן יודע עליהם.ג.

 את הפניםְָּתפַָטדרור, ׁש
ואת הידיים?

יף לי.ְִטׁשִלא, אבא ה

 14

 15

 16
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