
4סגנון  

 (כולל שמות פעולה) עצםשילוב של פועל ושם  -במערכת הצורות  השלישיתבדרך כלל השאלה 

  (חלק מן השאלה)     וקיץ תשע"ח ת הבגרות חורף תש"ףומתוך בחינ דוגמה

  לפניך משפט ובו שתי מילים מודגשות.  א.

בדואר.מחדש לצורך שליחתם ֲארּוִזים ֶנֱאָרִזים המוצרים ה

ליד כל אחד מן המשפטים שלפניך: לא נכוןאו  נכוןציין     )1( 

  .לאותו הבניין* שתי המילים שייכות 

  .מאותו השורש* שתי המילים גזורות 

 .באותו חלק דיבור* שתי המילים משמשות במשפט 

, והסבר בעזרת שימוש במונחים דקדוקיים הלא נכוניםמן המשפטים  באחדבחר   )2(

 אינו נכון.מדוע הוא 

 לפניך משפט.  ב. 

יבשתי לשילוח אווירי מבחינת פליטת גזי חממה הוא עצום.ּלּוח ִׁש הפער בין 

של חבילות מחו"ל נעשתה נפוצה.  ִׁשּלּוַח,   ְׁשִליחּות,   ִהְׁשַּתְּלחּות,   ְׁשִליָחה

  אותה. הקףנוטה במשקלי שמות הפעולה?   אינהאיזו מן המילים המודגשות   )1(

  שאליו הוא שייך. הבנייןמשלושת שמות הפעולה את  כל אחדציין מעל   )2(

לפניך משפט ובו צורות בינוני מסומנות בקו.   ג.

  ?מבוגרים עובדים מעסיקיםבישראל אינם  מעסיקיםלמה 

 את החלק הדיבור שהיא שייכת לו: שם עצם, שם תואר או פועל. ציין מעל כל צורת בינוני במשפט

 תשובה:

 לא – תו חלק דיבור,     אוכן –אותו שורש      ,לא  -)  אותו בניין 1א. (

שם תואר      (השורש א.ר.ז)       הבניין קל,  –ארוזים )  2( 

 (השורש  א.ר.ז)          פועל      הבניין נפעל,  –נארזים  

 ... הארוזים מתאר את המוצרים.ארוזיםהמוצרים ה-שם תואר    :הסבר 

 .אם מטים את כל המשפט בזמנים השונים, הפועל ישתנה - פועל 

 מחדש לצורך שליחתם בדואר. ייארזו, נארזו)(המוצרים הֲארּוִזים ֶנֱאָרִזים דוגמה:  

  קל -  ְׁשִליָחה   ,  התפעל - ִהְׁשַּתְּלחּות   ,  פיעל - ִׁשּלּוחַ ) 2,    (ְׁשִליחּות) 1ב. (

 ?(שם תואר) מבוגרים(שם עצם)     (פועל)   עובדים מעסיקיםבישראל אינם   (שם עצם) מעסיקיםג. למה 



5סגנון  

 משקלים וצורנים סופייםהמשמעויות , דרכי תצורה של העצם –במערכת הצורות  החמישיתבדרך כלל השאלה 

  (חלק מן השאלה)     קיץ תשע"חמתוך בחינת הבגרות  דוגמה

  לפניך קטע ובו תשעה שמות מודגשים. א.

 הסטודנטים ייסד את התוכנית "כאן התאחדות ועםן שיכּווה הבינויבשיתוף עם משרד  שוויון חברתיל המשרד

  .חברתית פעילותל ובתמורה יהיו מחויבים, סמלית עלותב הסטודנטים יזכו במגורים גרים".

 קהילתיתמעורבות ל האזרח הוותיק, לעודד את הסטודנטיםשל  ביטחוןה מטרת התוכנית היא להגביר את תחושת

  .הגבוהים תשכירּוה בהתמודדות עם מחיריולסייע להם 

מיין בטבלה שלפניך את השמות המודגשים על פי דרך התצורה. 

 בסיס וצורן סופי  שורש ומשקל

 שתי קבוצות של שמות.ב. לפניך 

  I . ַאי אי,   רעיונַ אי,   מילונַ אי,   בדַ חוו 

II  . ָןלָ ּבְ ן,   קַ ן,   פטפטָ ן,   שקדָ יבוא  

 .דרך התצורהבכל קבוצה הקף את השם היוצא דופן מבחינת  

 נה כה,   הבָ מה,   הלָ סה,   הקָ הטָ ג. לפניך קבוצת שמות:  

  .הגזרההקף את השם היוצא דופן מבחינת    

 ןן,   מחשבֹון,   חידֹותקנון,   שאלֹוד. לפניך קבוצת שמות:  

 הקף את השם היוצא דופן מבחינת משמעות הצורן הסופי. 

 תשובה:

 י/ה), ביטחון-ל-א. שורש ומשקל: שוויון, שיכון, התאחדות, עלות (ע

 בסיס וצורן סופי: חברתי, פעילות, מעורבות, שכירות 

  הבסיס הוא פועל) –'/ה -ד-ב -. בדאי  (שורש ומשקל Iב. 

    II הבסיס הוא פועל) -שורש ומשקל  -סופי.    השאר . יבואן (בסיס וצורן 

  נע"י/ו –כ)  השאר -ל-ג. הלכה (ה

אוספים -ד. מחשבון (מכשיר)  השאר 



תרגילים - סגנון 4 + סגנון 5

דף המשקלים לעזרה במשימות.



אפשר להסתפק רק בציון השורש והמשמעות של המילה.

תרגול בנושא "שימושי הבינוני - חלקי הדיבור" מופיע בהמשך.



המילון מופיע בספר "הלשון והטקסט - הספר המותאם" עמוד 297.

למי שזקוק לתרגול המשקלים.

















לדלג על סעיף ב.

לדלג. הופיע בסגנון 3.





חלק מהמשקלים.  אלו
בספר "הלשון והטקסט - הספר הממותאם" מופיעים משקלים נוספים 

בעמודים 239 - 240.



טיפ:  יש לשאול את השאלה: מה הוא עשה?
           אם מתקבל פועל עם צליל ָםה - לפנינו שם מגזרת נל"י/ה. חזיון - מה הוא עשה? חָזה - ח.ז.י/ה





שימו לב להבחנה זו.

ראו טיפ בעמוד הבא.



היעזרו בשאלה - מה הוא עשה?         אם קיבלתם פועל המסתיים ב"ה" - נל"י/ה.  שתיין > שתה

אם קיבלתם פועל המסתיים ב"א" - נל"א.     כלאי > כלא









לדלג.  מופיע בסגנון 3.

לבצע





לדלג

לבצע





גזירה קווית - בסיס + צורן סופי

שימו לב, בכל תרגיל מופיעות משמעויות הצורניים. 





לדלג



הבחנה בין גזירה מסורגת (שורש + משקל) לגזירה קווית (בסיס + צורן סופי)















אינו נכלל:
רכבל, שופרסל

הסבר לסעיף 4.

סיומת ַםאי - בעל מקצוע 

סיומת ָםִאי - שם תואר 





3. לדלג

לדלג

לדלג



לדלג על 9-8.

לדלג



לדלג - טלגרף

לדלג על (1) ו-(2)

לדלג



לדלג על 25.



לדלג על (2) - (3)

לדלג

לדלג



הלחם

חייבר, קלקר, שחמט, תשבץ

לדלג

לדלג



לדלג: פלדלת,  שחמט



לדלג על כל סעיף 42.

לדלג על (2)











 צורן גזירה וצורן נטייה   - 3  תרגיל 

  לפניך שני משפטים.  . 1

 הוא צורן גזירה או צורן נטייה. משפטןציין בכל משפט האם הצורן הסופי ָםן במילה 

 בכיר דרש עונש מרבי במקרה זה. ִמְׁשְּפָטן )1(

 של הנערות נערך בדלתיים סגורות. ִמְׁשָּפָטן )2(

 הוא צורן גזירה או צורן נטייה. ערכילפניך שני משפטים. ציין בכל משפט אם הצורן הסופי ִםי במילה   . 2

 בעיני החברה. ֶעְרִּכילאחר שהצלחתי בביצוע המשימה, עלה ) 1(

בעיני.  ֶעְרִּכיהמרצה שלי הוא אדם  )2(

 הוא צורן גזירה או צורן נטייה. חשמליתלפניך שני משפטים. ציין בכל משפט אם הצורן הסופי ִםית במילה   . 3

 . ַחְׁשַמִּליתהעם התאורה  19-זה התחיל בסוף המאה ה )1(

 .ַחְׁשַמִּליתבבערים בחו"ל התושבים נוסעים ברחובות רבים  )2(

 לפניך שני משפטים.  . 4

 לחברה זו.  ֶמְרְּכָזןדרוש  )1(

 של התמורות בחיינו נובע מיחסנו אל הסביבה.  ֶמְרָּכָזן )2(

 הוא צורן גזירה או צורן נטייה. מרכזןציין בכל משפט אם הצורן הסופי ָםן במילה 

 לפניך שני משפטים:  . 5

 רבות נקשרו בדמותו של המשורר.  ַאָּגדֹותוֱאמּונֹות   ) 1(

 .ֲחִמימֹותההחסידות עפות בחורף אל הארצות   )2(

 לכל שלוש המילים המודגשות? מהי משמעותו? הצורן המשותףמהו   א.

 אם היא מכילה צורן גזירה או צורן נטייה. כל מילה ציין לגבי  ב. 

 ), ובכל אחד מהם מילה מודגשת.3( –) 1לפניך שלושה משפטים (  . 6

  בטלפון.  ּפֹוְלָׁשִניתאין חוק המונע חדירה   ) 1(

 בארה"ב. ְמקֹוִמִּייםהאתרים פועלים על פי חוקים   ) 2(

  .ִמְסָחִרּיֹותקיבלנו מבול של שיחות טלפון   )3(

  של שלוש המילים המודגשות? חלק הדיבור המשותףמהו   א.

 מן המילים המודגשות. השתמש במושגים צורן גזירה וצורן נטייה. כל אחתשל  דרך התצורהציין את   ב.



 לפניך משפט ובו מילה מודגשת.  .7

 . ַאְלּבֹוִמילספרים אלה יש אופי 

 .הנכונהאת התשובה  הקףשבמשפט הנתון?   אלבומימהו סוג הצורן הסופי במילה   א.

  צורן גזירה / צורן נטייה

 מזה שהקפת. אחרכך שסוג הצורן הסופי בה יהיה  אלבומיכתוב משפט או צירוף ושבץ בו את המילה   ב. 

 לפניך ארבעה משפטים, ובכל אחד מהם מילה מודגשת.  .8

 הוצגה בתערוכה העירונית. ְיִציָרִתי) 1(

 מאוד.  ְיִציָרִתיהוא ילד ) 2(

 בלבד.  ְזַמִּניזהו מצב  )3(

 באופן מחושב. ְזַמִּניאני מנהל את  )4(

 ציין ליד כל משפט את סוג הצורן המופיע בו במילה המודגשת: צורן גזירה / צורן נטייה.  א.

   פנימי/  קיצוני / הרסני / עצמימן המילים:   אחתמשפטים או צירופים ושבץ בהם  שניכתוב   ב. 

 משפטים בשני התפקידים האפשריים). שניכך שבכל משפט סוג הצורן הסופי יהיה שונה (סך הכול 

 במשפט או בצירוף שכתבת. ציין את סוג הצורן



שימושי הבינוני 





  3ל  י תרג

  מסומנות בקו. בינונילפניך משפטים ובהם צורות 

 שהיא משתייכת לו: שם עצם, שם תואר או פועל. חלק הדיבורכל צורת בינוני את  מעלציין 

הרושם שאין גבול  מתקבלבמהירות כה גדולה, עד כי  רציםלסיים את המסלול. הם  הרציםהתקשו  הכבד. בשל השרב 1

 ליכולת האנושית. 

את ספריה.  קוראיםצעירים ש קוראיםבשעה זו בין הסופרת לבין  נערך מעניין. מפגש 2

. פנימימתוך להט את הפסלים  יוצריםבחלל המוזיאון   מוצגיםשל פסלים אלה ה היוצרים. 3

על הגחלים,  מתלהטיםליד המדורה, כאשר תפוחי אדמה  מפחידים. בתקופת הפלמ"ח נהגו לספר סיפורים 4

 בלחש. מתגלגלים נוכחיםודברי ה 

 .מופלאים חיפוש חומרים מעונייניםל המאפשרות, מתקדמותגם עמדות מחשב  מכילה. הספרייה העירונית 5

 גם לעיוורים. מיוחדתחוויה  מספקבכיסא גלגלים, והוא  משתמשיםל מתאים נכים המעסיקמפעל הסבון באזור . 6

 .מרתקתשאלה  מרצהשאלה את ה מתמידה. הסטודנטית ה7

  .מסקרנתו מעניינתאת המטיילים ברחבי אירופה בדרך  מדריךהנוסעים הזה  מדריך. 8

 .מתעתעעולם  מציגאת הדמיון ו משלהבלמבקרים לצפות בסרט הזה, משום שלדעתו הסרט  מייעץהקולנוע  מבקר. 9

. רגשיתאו בסכנה ממשית או  מאיימתשהוא בסיטואציה  חשלרוב כאשר הוא  מתפרץשל אדם  כעסו. 10

  ו של הציבור.על התנהגות קפדניתבצורה  יםמפקחמטעם המשטרה  יםמפקחהבתקופת מגפת הקורונה . 11

? מתבגרבמידה רבה במה שקורה אצל ילדו ה מתערבאת ציבור ההורים: האם ההורה  מטרידות. שאלות אלה 12

בבית?  קשוב לנעשהבחדרו ואינו  מסתגר מתבגרהאם ה 

 כיום נוהגיםכי רוב ה מציעיםפתרונות למשבר הצפיפות בכבישים. הם  מתכנניםהערים בלונדון ובניו יורק  מתכנני. 13

 שטח מועט ביותר. תופסים, הממונעיםמעין מושבים  –למכוניות ננס  יעברו ממונעברכב פרטי  

 הסבים והסבתות את החוסר בקשר עם נכדיהם ונכדותיהם. הנכדים והנכדות הבוגרים  מגלים. בתקופת הקורונה 14

 משעממיםהרבה יותר מהסבתא שלהם, שהסיפורים שלה בעצם די  מרתקיםשהעולם מלא ריגושים  מגליםיותר       

)24.4.2020(מעובד מתוך כתבה מאת נרי ליבנה במוסף הארץ ... על עצמם וחוזרים 

שם המספר  ברוח המיקוד (2020)

הסברים, תרגול מדורג ותרגול מסכם כולל תשובות מופיעים באתר "שרי הוצאה לאור".  

  - ב"כניסה לרשומים" - מקלידים  את הקוד  720720720   גם בתעודת הזהות וגם בסיסמה.

  - תפריט > ספרים > הלשון והטקסט הספר המותאם > חוברת תרגול אינטרנטית
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