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.ד-נ-ר-פ-נ-מהמילה הלועזית גזרו את השורש  א•

(.'וכדלאנפרנד, מאנפרנד)השורש שובץ בבניין פיעל •



?איך נוצר שורש גזור שם

ֵעיןָוֵאֶרא" ַמל כְּ ֵאהַחשְׁ ַמרְּ (כז, יחזקאל א..." )ָלּה-ֵאש ֵבית-כְּ

שם מהשורש/ פועל שורש גזור שםשם עצם

ַמל ֵמלל-מ-ש-חַחשְׁ ִחשְׁ

ָמל ֻחשְׁ מְׁ

לּות מְׁ ַחשְׁ ִהתְׁ



הגדרה
.  נוצר משם עצםהוא שורש ששורש גזור שם 

.משורש כזה נוצרו פעלים ושמות חדשים



התהליך

דוגמאות נוספות

שם מהשורש/ פועל שורש גזור שםשם עצם

ִרהוּט, ְמרָֹהט, ְמַרֵהטט-ה-רָרִהיט  

ןנ-מ-מָממוֹן ִמּמוּן, יְַמּמֵ



זיהוי שורשים ושמות. 1
המקור השמניהשורשהפועל

 ּ ְחנו ִקּמַ

 ּ יְַּקנו ּתִ

ַמְדִריִמים

ִבים ְמנַּתְ



זיהוי שורשים ושמות. 1
המקור השמניהשורשהפועל

 ּ ְחנו ֶקַמחח-מ-קִקּמַ

 ּ יְַּקנו ּתִ

ַמְדִריִמים

ִבים ְמנַּתְ



זיהוי שורשים ושמות. 1
המקור השמניהשורשהפועל

 ּ ְחנו ֶקַמחח-מ-קִקּמַ

 ּ יְַּקנו יקק-י-תּתִ ּתִ

ַמְדִריִמים

ִבים ְמנַּתְ



זיהוי שורשים ושמות. 1
המקור השמניהשורשהפועל

 ּ ְחנו ֶקַמחח-מ-קִקּמַ

 ּ יְַּקנו יקק-י-תּתִ ּתִ

רוֹםמ-ר-דַמְדִריִמים דָּ

ִבים ְמנַּתְ



זיהוי שורשים ושמות. 1
המקור השמניהשורשהפועל

 ּ ְחנו ֶקַמחח-מ-קִקּמַ

 ּ יְַּקנו יקק-י-תּתִ ּתִ

רוֹםמ-ר-דַמְדִריִמים דָּ

ִבים נִָתיבב-ת-נְמנַּתְ



יצירת פעלים ושמות. 2
שם אחרפועלהשם

ָצפוֹן

ָעלָה   ּתְ

ּפֶֶסל

לַַחן



יצירת פעלים ושמות. 2
שם אחרפועלהשם

ַמְצּפֵןִהְצּפִיןָצפוֹן

ָעלָה   ּתְ

ּפֶֶסל

לַַחן



יצירת פעלים ושמות. 2
שם אחרפועלהשם

ַמְצּפֵןִהְצּפִיןָצפוֹן

ָעלָה   עוּליְַתֵעלּתְ ּתִ

ּפֶֶסל

לַַחן



יצירת פעלים ושמות. 2
שם אחרפועלהשם

ַמְצּפֵןִהְצּפִיןָצפוֹן

ָעלָה   עוּליְַתֵעלּתְ ּתִ

לוֹתּפֶֶסל לְמַפּסְ ּפַּסָ

לַַחן



יצירת פעלים ושמות. 2
שם אחרפועלהשם

ַמְצּפֵןִהְצּפִיןָצפוֹן

ָעלָה   עוּליְַתֵעלּתְ ּתִ

לוֹתּפֶֶסל לְמַפּסְ ּפַּסָ

ַהלְָחנָהַמלְִחינִיםלַַחן



שאלות מבחינות בגרות

כפתור

שוק



?מאיזה איבר נוצר כל פועל: חשבו

שורשים שמקורם באיברי גוף. 3

ִשין   ִניםִהלְׁ ַעיְׁ נּומְׁ נֹוֶחֶרתָעַקבְׁ

ִביעַ ַמֲאִזין לֹותַנצְׁ ַרגְׁ ִביםמְׁ ַלבְׁ מְׁ



.נסו ליצור פעלים מהשמות הבאים

שורשים שנוצרו משמות לועזיים. 4

קטלוגפילוסופיהפורמטטלפון



.נסו ליצור פעלים מהשמות הבאים

שורשים שנוצרו משמות לועזיים. 4

קטלוגפילוסופיהפורמטטלפון

 ּ יְַטלְּפְנו



.נסו ליצור פעלים מהשמות הבאים

שורשים שנוצרו משמות לועזיים. 4

קטלוגפילוסופיהפורמטטלפון

 ּ ְמַפְרֶמֶטתיְַטלְּפְנו



.נסו ליצור פעלים מהשמות הבאים

שורשים שנוצרו משמות לועזיים. 4

קטלוגפילוסופיהפורמטטלפון

 ּ ִמְתּפַלְֵסףְמַפְרֶמֶטתיְַטלְּפְנו



.נסו ליצור פעלים מהשמות הבאים

שורשים שנוצרו משמות לועזיים. 4

קטלוגפילוסופיהפורמטטלפון

 ּ ִקְטלְגָהִמְתּפַלְֵסףְמַפְרֶמֶטתיְַטלְּפְנו



?איך נוצרו שורשי הפעלים הבאים

שורשים שנוצרו מהלחם בסיסים. 4

ָזר ֻרמְׁ ֶתֶרתמְׁ ַאלְׁ שּומְׁ חְׁ ִאלְׁ



?איך נוצרו שורשי הפעלים הבאים

שורשים שנוצרו מהלחם בסיסים. 4

ָזר ֻרמְׁ ֶתֶרתמְׁ ַאלְׁ שּומְׁ חְׁ ִאלְׁ

חוש+ אל אתר+ אל אור+ רמז 

ומה עם הפועל 
ִחים ַדּוְׁ ?מְׁ

הוא נוצר מהשם 
דּוַּח שמקורו בראשי  

.ח"התיבות דו



שאלות מבחינות בגרות

.'פייסבוק'מן השם לפסבק;'גוגל'מן השם לגגל. שורשים אלה נוצרו משמות עצם

.  'גזירת שורשים משמות עצם'שורשים אלה נוצרו על ידי הילדים בתהליך המכונה 

.מה'גזורה מהשם פיגמתי'התפגואילו המילה ', מעיל'גזורה מהשם ' למעול'המילה 



שאלות מבחינות בגרות

אגרוף

.ת גזור מן השם צלחת-ח-ל-שורש צ



שאלות מבחינות בגרות

נ-כ-ד-ע

נ-ל-י-נ

.כאן+ נ גזור מהלחם הבסיסים עד -כ-ד-שורש ע

.נ גזור מהשם הלועזי ניילון-ל-י-שורש נ



מדוע הגייתם של 
פעלים אלה 
?משובשת

הדוברים מנסים לשמר את  
הצליל המקורי של שם העצם 

שממנו נגזר השורש
ָפם, כּוֹכָב) (.ש ָ



:מצאו שתי נקודות דמיון בין שלושת הפעלים הבאים

ָחֵבר ַתֵבץ                ִהתְׁ ַתֵפן                ִהשְׁ ִהשְׁ

נקודה למחשבה



:מצאו שתי נקודות דמיון בין שלושת הפעלים הבאים

ָחֵבר ַתֵבץ                ִהתְׁ ַתֵפן                ִהשְׁ ִהשְׁ

נקודה למחשבה

(.ָחֵבר,ָשָבץ, ָשָפן)שורשיהם נגזרו משמות עצם -

.ן הפועל"על אף שהם בבניין התפעל אין בהם דגש תבניתי בעי-


