
מערכת שידורים לאומית



שורשים תנייניים
טל אהרון: המורה

כיתות יא: שכבת גיל



ְפִקידמה השורש של השם  ַּ ?ת 

"מיטב"אתר : מתוך

ד-ק-פ-ד                      ת-ק-פ

אתר הוועדה הישראלית למדרוג: מתוך

?ִמְדרו גמה השורש של השם 

ג-ר-ד-ג                       מ-ר-ד



?מה השורש של השמות הבאים

רו ָמה                        ְ רו ָעהת  ְ ת 

ה " ִרימּו ְתרּומָּ ֶרןתָּ ְתרּוַמת גֹּ (כ, במדבר טו)..." כִּ

ה ְוָכל־ָהָעם " לֵהִריעּו ְתרּועָּ (יא, עזרא ג)..." ְגדֹוָלה ְבַהלֵּ

ע-ו-רמ-ו-ר

תקטלהתקטלה

:דוגמאות נוספות

כו נָה ְ ת 

גו ָבה ְ ת 

נו ָחה ְ ת 

פו ָקה ְ ת 

לו נָה ְ ת 

לשון 
המקרא



?מה השורש של המילים הבאות

ְתָרָמה                        ִהְתִריעַּ  הַּ

המחר יתקיים יום  מָּ .ארצי לעמותה זוַהְתרָּ

.על התפשטות נגיף הקורונהִהְתִריַע המומחה 

ע-ר-תמ-ר-ת

הפעילהקטלה

לשון 
ימינו



?מהם שלבי התהליך

היווצרות שורש תנייני

שם מהשורש התנייני/ פועל שם מתווךשורש ראשוני

המ-ו-ר ַרְמנּוְתרּומָּ תָּ

ַמְתִריִמים

ה מָּ ַהְתרָּ



הגדרה
(.חדש)משני אלא , אינו ראשונישורש תנייני •
.סופית/ בעל תחילית נגזר משם עצםהוא •

.עיצורים4או בעלי עיצורים 3קיימים שורשים תנייניים בעלי •

.שורשים תנייניים השאולים מלעזאין•



התהליך

דוגמאות נוספות

שם מהשורש התנייני/ פועל שורש תניינישם מתווךשורש ראשוני

ְדֵרגָהג-ר-ד ִמְדרו גג-ר-ד-ממַּ

ְפִקידד-ק-פ ַּ ְפְקדו  ד-ק-פ-תת  ְפקו ד, יְתַּ ִ ת 



ן"ת/ ת "אמ
ת"תחיליות אמשורש תנייני פותח באחת מה•

או
ן"תסופיות שורש תנייני מסתיים באחת מה•



שורשים בעלי ארבעה עיצורים. 1
שם  / פועל שורש תניינישם מתווךשורש ראשוני

מהשורש התנייני

ְבָטָחה אַּ

ְחזוֹר מַּ

ְחִקיר ַּ ת 

כְנִית ָ ת 

ְמיוֹן ד ִ



שורשים בעלי ארבעה עיצורים. 1
שם  / פועל שורש תניינישם מתווךשורש ראשוני

מהשורש התנייני

ְבָטָחהח-ט-ב ְבֵטחַּ ח-ט-ב-אאַּ ְמאַּ

ְחזוֹר מַּ

ְחִקיר ַּ ת 

כְנִית ָ ת 

ְמיוֹן ד ִ



שורשים בעלי ארבעה עיצורים. 1
שם  / פועל שורש תניינישם מתווךשורש ראשוני

מהשורש התנייני

ְבָטָחהח-ט-ב ְבֵטחַּ ח-ט-ב-אאַּ ְמאַּ

ְחזוֹרר-ז-ח ִמְחזו רר-ז-ח-ממַּ

ְחִקיר ַּ ת 

כְנִית ָ ת 

ְמיוֹן ד ִ



שורשים בעלי ארבעה עיצורים. 1
שם  / פועל שורש תניינישם מתווךשורש ראשוני

מהשורש התנייני

ְבָטָחהח-ט-ב ְבֵטחַּ ח-ט-ב-אאַּ ְמאַּ

ְחזוֹרר-ז-ח ִמְחזו רר-ז-ח-ממַּ

ְחִקירר-ק-ח ַּ רר-ק-ח-תת  יְֻתְחקַּ

כְנִית ָ ת 

ְמיוֹן ד ִ



שורשים בעלי ארבעה עיצורים. 1
שם  / פועל שורש תניינישם מתווךשורש ראשוני

מהשורש התנייני

ְבָטָחהח-ט-ב ְבֵטחַּ ח-ט-ב-אאַּ ְמאַּ

ְחזוֹרר-ז-ח ִמְחזו רר-ז-ח-ממַּ

ְחִקירר-ק-ח ַּ רר-ק-ח-תת  יְֻתְחקַּ

כְנִיתנ-כ-ת ָ כְנו תת-נ-כ-תת  ִ ת 

ְמיוֹן ד ִ



שורשים בעלי ארבעה עיצורים. 1
שם  / פועל שורש תניינישם מתווךשורש ראשוני

מהשורש התנייני

ְבָטָחהח-ט-ב ְבֵטחַּ ח-ט-ב-אאַּ ְמאַּ

ְחזוֹרר-ז-ח ִמְחזו רר-ז-ח-ממַּ

ְחִקירר-ק-ח ַּ רר-ק-ח-תת  יְֻתְחקַּ

כְנִיתנ-כ-ת ָ כְנו תת-נ-כ-תת  ִ ת 

ְמיוֹןה/י-מ-ד ְמיֶנֶתנ-י-מ-דד ִ ְמדַּ



שורשים בעלי שלושה עיצורים. 2
שם  / פועל שורש תניינישם מתווךשורש ראשוני

מהשורש התנייני

ָמקוֹם

ָמנוֹף

י ָה ֲעש ִ ַּ ת 

נו ָעה ְ ת 

ִחל ָה ְ ת 



שורשים בעלי שלושה עיצורים. 2
שם  / פועל שורש תניינישם מתווךשורש ראשוני

מהשורש התנייני

םמ-ק-מָמקוֹםמ-ו-ק ק ֵ ִהְתמַּ

ָמנוֹף

י ָה ֲעש ִ ַּ ת 

נו ָעה ְ ת 

ִחל ָה ְ ת 



שורשים בעלי שלושה עיצורים. 2
שם  / פועל שורש תניינישם מתווךשורש ראשוני

מהשורש התנייני

םמ-ק-מָמקוֹםמ-ו-ק ק ֵ ִהְתמַּ

נ ֵףף-נ-מָמנוֹףפ-ו-נ ְממַּ

י ָה ֲעש ִ ַּ ת 

נו ָעה ְ ת 

ִחל ָה ְ ת 



שורשים בעלי שלושה עיצורים. 2
שם  / פועל שורש תניינישם מתווךשורש ראשוני

מהשורש התנייני

םמ-ק-מָמקוֹםמ-ו-ק ק ֵ ִהְתמַּ

נ ֵףף-נ-מָמנוֹףפ-ו-נ ְממַּ

י ָהה/י-ש-ע ֲעש ִ ַּ ְמתָֹעש  ש-ע-תת 

נו ָעה ְ ת 

ִחל ָה ְ ת 



שורשים בעלי שלושה עיצורים. 2
שם  / פועל שורש תניינישם מתווךשורש ראשוני

מהשורש התנייני

םמ-ק-מָמקוֹםמ-ו-ק ק ֵ ִהְתמַּ

נ ֵףף-נ-מָמנוֹףפ-ו-נ ְממַּ

י ָהה/י-ש-ע ֲעש ִ ַּ ְמתָֹעש  ש-ע-תת 

נו ָעהע-ו-נ ְ ְתנָָעהע-נ-תת  הַּ

ִחל ָה ְ ת 



שורשים בעלי שלושה עיצורים. 2
שם  / פועל שורש תניינישם מתווךשורש ראשוני

מהשורש התנייני

םמ-ק-מָמקוֹםמ-ו-ק ק ֵ ִהְתמַּ

נ ֵףף-נ-מָמנוֹףפ-ו-נ ְממַּ

י ָהה/י-ש-ע ֲעש ִ ַּ ְמתָֹעש  ש-ע-תת 

נו ָעהע-ו-נ ְ ְתנָָעהע-נ-תת  הַּ

ִחל ָהל-ל-ח ְ ְַּתִחילו  ל-ח-תת  י



שאלות מבחינות בגרות

שורש תנייני–שם מתווך –שורש ראשוני : תזכורת

,מנוף למנף,להניף



שאלות מבחינות בגרות

ן"תסופיות / ת "תחיליות אמ= שורש תנייני : תזכורת

תרומה



שאלות מבחינות בגרות

התפעלפועל

פיעל

מקוםמ-ו-ק

ה/י-א-ר

ד-ק-י

מ-ק-מ

ד-ק-ממוקד
נ-י-א-רריאיון



שאלות מבחינות בגרות

נ-י-מ-ד

(דמיון)ה /י-מ-ד–לדמיין 

מ-ג-ר-ת

ד-ע-ת

(תעודה)ד -ו-ע–לתעד 

נ-ק-ת

ק-ת-ש



שאלות מבחינות בגרות

?איזו מילה יוצאת דופן מבחינת דרך היווצרות השורש

(מ-ק-מ–מקום –מ -ו-ק)מ תנייני -ק-שורש מ–להתמקם 

(מן השם הלועזי מפה)שורש גזור שם –מיפוי 

(ר-ש-ק-ת–תקשורת –ר -ש-ק)ר תנייני -ש-ק-שורש ת–לתקשר 



!בהצלחה רבה


