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16

פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות( 

ענה על ארבע מן השאלות 16-12 )לכל שאלה — 10 נקודות(.

שים לב: בכל שאלה שתבחר, ענה על כל הסעיפים.

לפניך קטע קצר, ובו מילים מודגשות. קרא אותו, וענה על הסעיפים שאחריו.  .12

אדם נרקיסיסט מלא בחשיבות  ַעְצִמית  וה ִהְתַנֲהגּות  שלו  ְמֻאְפֶיֶנת  בדרישה להערצה, בקנאה   

ְחָצנּות. המנהיגים הנרקיסיסטים חושבים ששמורה להם ה ְזכּות  לעקוף איסורים מוסריים. את וב ׁשַ   

כן הם לֹונֹות  שלהם הם מאשימים אחרים. כמו  ׁשְ ּכִ ב ואילו  נוטים לזקוף לטובתם,  ַהְצָלחֹות  הם  ה   

ּקֶֹרת. דורשים  ִצּיּות  עיוור, מבקשים שיחמיאו להם ואינם מסוגלים לקבל  ּבִ   

העתק מן הקטע שתי מילים מודגשות שבהן התי"ו בסוף המילה שייכת למשקל.   )1( א. 

    ;        

העתק מן הקטע מילה מודגשת שבה התי"ו בסוף המילה שייכת לשורש.        )2(  

העתק מן הקטע מילה מודגשת שבה התי"ו בסוף המילה היא חלק מצורן גזירה סופי.   •  )3(

         

כתוב מהי משמעות הצורן במילה שהעתקת.          •   

לצורני הנטייה יש כמה משמעויות.  )4(

העתק מן הקטע שתי מילים מודגשות שיש בהן צורן נטייה, והמשמעות של צורן הנטייה בכל אחת    

מהן היא אחרת.   

ציין את המשמעות של צורן הנטייה בכל אחת מהן.   

המילה:      משמעות צורן הנטייה:     

המילה:      משמעות צורן הנטייה:     

העתק מן המילים המודגשות בקטע שם פעולה אחד, וציין את הבניין שלו.  )5(  

שם הפעולה:      הבניין:        

לפניך ארבעה משפטים, ובכל אחד מהם פועל מודגש. ב. 

הקף את הפועל היוצא דופן מבחינת הבניין.  

יש מסרים שלא  אּוַכל  להזדהות איתם.  — ׁש.    חזונו של המנהיג  ֻמּמַ  —  

מנהיג זה  חֹוַנן  באישיות כובשת.   — נרקיסיסט הוא אדם ה ְמאָֹהב בעצמו.   —   
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17

לפניך שלושה משפטים, ובהם מילים מודגשות בצורת הבינוני.  א.   .13

ת.      ּבָ גֹות  טיסות רבות, אף על פי שנמל התעופה  ֻמׁשְ בלוח האלקטרוני  ֻמּצָ  —   

גּוָיה.      מנהיג צנוע  ָנכֹון  להיוועץ באחרים כדי שלא לבחור בדרך  ׁשְ  —  

יל  ספק בדרכו.     מנהיג נרקיסיסט אינו  מֹוֶדה  בטעויותיו, ואיש ממונהגיו אינו  ַמּטִ  —

באחד מן המשפטים שתי המילים המודגשות אינן באותו הבניין.   )1(

הקף את המשפט שבו שתי המילים אינן באותו הבניין, וציין מעל כל מילה את הבניין שלה.  

בשני המשפטים האחרים, ציין בקו שלאחר כל משפט את הבניין המשותף לצמד המילים המודגשות במשפט.  )2(

העתק מן המילים המודגשות מילה השייכת לגזרת נחי עו"י.          )3(   

העתק מן המילים המודגשות מילה המורכבת משתי גזרות.       •  )4(

כתוב את השורש שלה.       •  

מנהיג אותנטי מאתגר את מונהגיו וְמעֹוֵרר  אותם לחשיבה.  — ב.   

הקף את הפועל המודגש שהוא באותה הגזרה של הפועל  ְמעֹוֵרר.   

המדינה  מּוֶבֶלת  לתהליך של הבראה כלכלית.  —

ֶטת  לשלום. ידו של המנהיג  מּוׁשֶ  —   

האשמות קשות  מּוָטחֹות  בפני המנהיג.  —   

לפניך משפט, ובו שלוש מילים מודגשות. ג. 

א  במודע או שלא במודע הרבה בן גוריון ידע שסוד מנהיגותו טמון ביכולתו לכוון אל דעת הקהל ו ְלַבּטֵ  

לּויֹות  וה ְסמּויֹות. מאמונותיו ה ּגְ  

איזו משלוש המילים המודגשות יוצאת דופן מבחינת הגזרה שלה? נמק את תשובתך.  

  

  

לפניך שני משפטים, ובהם אותה צורת פועל. ד.   

כל עוד הגבול אינו  ֶנְחֶצה, על המנהיגים להשתדל שלא לבטל עמדות של אחרים.  —   

אם  ֶנְחֶצה  את הגבול, אנחנו עלולים להיענש.  —   

במה דומים הפעלים המודגשים בשני המשפטים? הקף את התשובה הנכונה.   

בשורש בלבד          בבניין בלבד          בגוף בלבד          בשורש ובזמן   

/המשך בעמוד 18/
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לפניך שלושה משפטים, ובהם ארבעה פעלים מודגשים. א.   .14

ְרָתה  את העם נאמנה.  מנהיגה זו  ׁשֵ  —  

ְרָתה  עליו הרוח כאשר כתב את השיר המפורסם. לטענת המשורר,  ׁשָ  —

ם   ְרּתֶ ם  בטקס את ִהמנון התנועה, כפי שלמדתם, ו  ֵהיׁשַ ְרּתֶ המדריך שיבח את החניכים: "ׁשַ  —

מבט לדגל".   

ציין ליד כל פועל את השורש ואת הבניין שלו.   

השורש:     הבניין:        — ְרָתה  ׁשֵ   

השורש:     הבניין:      ְרָתה  —   ׁשָ   

השורש:     הבניין:        — ם  ְרּתֶ ׁשַ   

השורש:     הבניין:        — ם  ְרּתֶ ֵהיׁשַ   

לפניך שלושה משפטים, ובכל אחד מהם פועל מודגש. ב.   

הנערה  ִהְנֲהָנה  לאות הסכמה.  —   

המנהיגה  הֹוְנָתה  את מצביעיה.   —   

המפלגה  ָנֲהָתה  אחר המנהיג.  —   

לפניך טבלה, ובה משובצים שלושת הפעלים המודגשים.    

כתוב את הבניין, את שם הפועל ואת שם הפעולה של כל אחד מן הפעלים.   

 שם הפעולהשם הפועלהבנייןהפועל

ִהְנֲהָנה

הֹוְנָתה

ָנֲהָתה
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לפניך משפט. א.    .15

מנהיג צריך  ְלַתְפֵקד  במציאות סבוכה.   

השורש של שם הפועל  ְלַתְפֵקד  הוא תנייני. השלם את הטבלה שלפניך.   

שם העצם שממנו נגזר השורש התנייני
השורש התנייני

   שורש ראשוני

לפניך משפט, ובו שם פעולה מודגש. ב. 

ָרָאה  והתלהבות. מנהיג כריזמטי מעורר  ַהׁשְ  

לפניך ארבעה שמות פעולה.   

מּות    ּמְ ְרדּות,    ֲהִדיָפה,    ִהּתַ ג,    ִהּפָ ֵ ֶהׂשּ   

ָרָאה. הקף את שם הפעולה שהוא באותו הבניין של  ַהׁשְ  )1(  

העתק את שלושת שמות הפעולה האחרים, וכתוב ליד כל אחד מהם את הבניין שלו.  )2(  

שם הפעולה:            הבניין:        

שם הפעולה:            הבניין:        

שם הפעולה:            הבניין:        

לפניך שני משפטים. ג. 

ִים  הכרחיים להתנהלות של מנהיג אותנטי. ּפַ ם  לב וניקיון  ּכַ תֹּ  —  

מנהיג צריך לעיתים  ְלָהֵעז  להתעמת ואף לסכן את עצמו כדי להשיג הישגים.  —  

ִים ו ְלָהֵעז?      ּפַ מהי הגזרה המשותפת למילים  ּתֹם, ּכַ  )1(  

לפניך משפט, ובו שתי צורות של הפועל  ְלָהֵעז  בבינוני. הקף את הצורה הנכונה.  )2(  

מנהיגים נרקיסיסטים נוהגים להשתיק את מי ש  ֵמִעיז / ֵמֵעז  למתוח עליהם ביקורת.   
לפניך שני משפטים.  ד. 

מעצמה כלכלית  נֹוֶצֶרת  אם המנהיגות היא אחראית ושקולה.  .I  

מחנכת הכיתה סיפרה במפגש הפֵרדה כי היא  נֹוֶצֶרת  בליבה את הזיכרונות הנעימים מן הכיתה.  .II

נתח את הפועל המודגש בכל אחד מן המשפטים.

שורש:             בניין:         —   )I נֹוֶצֶרת )משפט
שורש:             בניין:         —   )II נֹוֶצֶרת )משפט

/המשך בעמוד 20/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

20

לפניך שלושה משפטים, ובהם מילים מודגשות. א.   .16

ּצּוִעיְסט. הציבור מחפש מנהיג שהוא  ּבִ  —    

הציבור מעדיף הנהגה שבה ה ְמִדיַנאי  מחויב למדיניותו המוצהרת.   —    

ְנַקאי  בצעירותו. אחד מראשי ממשלת בריטניה היה  ּבַ  —    

מיין בטבלה שלפניך את המילים המודגשות.   

בסיס עברי וצורן עבריבסיס עברי וצורן לועזיבסיס לועזי וצורן עברי

לפניך משפט. ב.   

ההנהגה  ְמִסיָרה  מעליה אחריות.   

ציין את השורש ואת הבניין של המילה  ְמִסיָרה.    

השורש:                               הבניין       

בהקשר אחר המילה  ְמִסיָרה  משמשת שם פעולה.    

כתוב את השורש של שם פעולה זה.       

לפניך ארבעה משפטים. בכל משפט מודגשת מילה בשתי צורות.  ג.   

יג / ֵמִציג  את ה"אני" האמיתי שלו.  ַמּצִ מנהיג הוא אדם ש  —  

ם  את כל הבטחותיי".   ם / ֲאַקּיֵ מנהיג צריך לומר: " ֶאַקּיֵ  —  

מנהיג הוא אדם שלא ינסה  ֶלֱאֹכף / ַלַאּכֹף  את עמדותיו על מונהגיו.    —  

ַנע /  ְלִהָכַנע  לגחמות של מנהיגם. אסור למונהגים  ְלִהּכָ  —  

בכל משפט הקף את המילה שניקודה משקף את ההגייה הנכונה.  )1(  

בחר בשתיים מן המילים שהקפת, ונמק בנוגע לכל אחת מהן מדוע צורתה היא הנכונה.  )2(  

המילה:        

הנימוק:     

המילה:        

הנימוק:     

/בהמשך דפי טיוטה/
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פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות(
בפרק זה ענה על ארבע מן השאלות 16-12 )לכל שאלה — 10 נקודות(.

שים לב: בכל שאלה שתבחר, ענה על כל הסעיפים.

לפניך קטע על פי טקסט 1, ובו מילים מודגשות.  .12

I

II

III

IV

לשמצה  הְידּועֹות  הכתבות  מן  באחת  וְבָדיֹות.  ַהְטָעיֹות  של  רחבה  קשת  כולל  כזב"  "חדשות   המונח 

אמת.  של  ִמָּדה  להן  ְלַׁשּוֹות  שנֹוַעד  באופן  ֻהְּצגּו  מהירח"  "החדשות  הירח.  על  חיים  יש  כי   פורסם 

המאמרים נלקחו כביכול מכתב עת ַמָּדִעי, הובאו בהם נתונים כמותיים רבים, ובצידם תיאור של הטלסקופ 

ששימש לִגּלּוי.

ָדיוֹת  )שורה  I ( נבדלות זו מזו? הקף את התשובה הנכונה. במה המילים  ַהְטָעיוֹת,  ְבּ  א. 

בגזרה,       במשקל,         בסוג הצורן הסופי,        בחלק הדיבור

ציין את השורש ואת הבניין של כל אחד מן הפעלים שלפניך. ב. 

ְידּועוֹת )שורה  I (: השורש                                        הבניין                                         

נוַֹעד )שורה  II (:     השורש                                        הבניין                                         

                                   .) II  ּוֹות )שורה ציין את הבניין של שם הפועל ְלׁשַ 	• ג. 

ּוֹות                                    כתוב פועל בבניין ִהפעיל שנגזר מן השורש של ְלׁשַ 		•

ּוֹות                                    כתוב פועל בבניין התפעל שנגזר מן השורש של ְלׁשַ 		•

ה )שורה  II ( יש דגש המציין עיצור חסר. ציין ליד כל מילה את העיצור החסר בה.  גּו,  ִמּדָ בכל אחת מן המילים:  ֻהּצְ  ד. 

גּו:     העיצור החסר                                  ֻהּצְ

ה:     העיצור החסר                                       ִמּדָ  

.)IV  ּלּוי )שורה לפניך זוגות של מילים. הקף את הזוג ששתי המילים שבו שייכות לאותה הגזרה של המילה ּגִ ה. 

ּנּוי    ,    ִמּלּוי        ּפִ 		•

ָעשֹּוי  ,    ָרצּוי         		•

גּוי  ָנׂשּוי  ,     ׁשָ 		•

ָקרּוי ָמצּוי  ,  		•

אחת מן המילים המודגשות בקטע שבראש השאלה מסתיימת בצורן גזירה. ו. 

הקף את המילה, וציין את משמעות הצורן הסופי שבמילה.                                                
/המשך בעמוד 17/
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לפניך משפט על פי טקסט 3. א.   .13

כשמנהיג כלשהו מזכיר את המושג "פייק ניוז" הוא מתכוון למאמרי דעה המנוגדים לעמדה שלו, 

לחדשות שלדבריו הן חדשות מוטות.

ציין את הבניין של כל אחת מן המילים שלפניך.  )1( 

ִדים                               ,      ֻמּטֹות                               ְמֻנּגָ  

כתוב שני שמות פעולה מן השורש של המילה ֻמּטֹות, לפי ההנחיות האלה:   )2( 

שם פעולה בבניין קל                                                                 

שם פעולה בבניין הפעיל                                                              

מבין זוגות המילים שלפניך, הקף את שני הזוגות שהשורש של שתי המילים בהם זהה.  •  )3(   

ָדה ַהּגָ ָדה,     ַהְנּגָ   

ֲהָגָנה ָנה,      ַהְנּגָ    

אֹוֵכל אּוַכל,         
יר ִהְנׁשִ יר,    ִ ִהׁשּ  

העתק כל אחת מן המילים שבזוגות שלא הקפת, וציין את השורש של כל מילה. 		•  

              

               

העתק מן המשפט שבראש סעיף א צורת בינוני המשמשת בתפקיד שם עצם.   )4( 

                                                      

לפניך ארבעה צירופים, ובכל אחד מהם מילה מודגשת. ב. 

נים )ותרנות וסלחנות, אפליה לטובה של אחד הצדדים(;  ֹוא ּפָ יאּות ארצות הברית;  ַמׂשּ ְנׂשִ   

א להערצה ָ נים )נכבד, חשוב(;  ֻמׂשּ ְנׂשּוא ּפָ
הקף את המשפט שהנאמר בו נכון:

כל ארבע המילים המודגשות נוצרו באותה דרך תצורה. 		•

כל ארבע המילים המודגשות נגזרו מאותו השורש. 		•

כל ארבע המילים המודגשות הן צורות בינוני. 		•

כל ארבע המילים המודגשות בצירופים שייכות לאותו חלק דיבור. 		•
/המשך בעמוד 18/
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לפניך ידיעת הבהרה שפורסמה במרשתת, ובה מילים מודגשות. א.   .14

אפשר  לסערה,  ְלִהְתּכֹוֵנן  ירושלים  לתֹוָשֵבי  הקֹוֵראת  אמש,  שהּוְפָצה  להודעה  הקשור  בכל 

שהופצה  ההודעה  "את  ירושלים:  עיריית  דוברות  של  הְּתגּוָבה  להלן  ניוז".  ב"פייק  מדובר  להירגע: 

ברשתות החברתיות לא פרסמה עיריית ירושלים, ועל פי הַּתֲחִזית לא ְצפּוָיה סערה בירושלים בסוף 

השבוע הקרוב".

מבין המילים המודגשות בידיעה, העתק שלוש מילים מגזרת עי"ו.  )1( 

                                                    ,                                                   ,                                               

מבין המילים המודגשות בידיעה, העתק מילה אחת מגזרת נחי פי"ו.       )2(

כתוב פועל בבניין נפעל, בזמן עבר ובגוף נסתרת מאותו השורש של הפועל ְצפּוָיה.  )3( 

                                              

לפניך חמש מילים:  ַּתֲחִזית,    ַהְמָחָזה,    ַחַּזאי,    חֹוֶזה,    ִמְתַחֶּזה  )4(

הקף את המילה שהשורש שלה הוא תנייני.  	•  

ענה על השאלות שלפניך בנוגע למילה שהקפת: 	•  

ציין את השורש התנייני של המילה.                                         

ציין את שם העצם שממנו נגזר השורש התנייני.                                         

ציין את השורש הראשוני של המילה.                                         

לפניך דברים שנשא יושב ראש של מועצת תלמידים באחד מבתי הספר, בתום סדנה שעסקה בהתנהגות בטוחה  ב. 

 ברשת. בדבריו של יושב ראש המועצה הודגשו פעלים הפותחים באות מ"ם. 

בפעלים שהודגשו נקד את המ"ם המוספית, כדי לשקף את ההגייה הנכונה שלה. בחר את הניקוד מבין 

האפשרויות: ֵמ  או  ַמ.  הקפד לנקד באופן ברור ובולט.

הטלפונים  אל  הנשלחים  פרסומת,  מסרוני  בעיקר  המסרונים,  תופעת  את  מכיר  אחד  כל 

איתה.  להתמודד  לדעת  חשוב  ולכן  מעיק,  מטרד  היא  זו  תופעה  הסכמתנו.  בלי  שלנו   הניידים 

איני משיב על מסרונים ממספר לא מזוהה, ואם אפשר, אני מסיר את שמי מרשימות התפוצה. 

אני מציע לכם להיות ערים לכך ולנהוג כמוני. כיום גם החוק מגן עלינו מפני תופעה זו, וקובע כי 

משלוח מסרונים כאלה הוא עבירה פלילית.

/המשך בעמוד 19/
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לפניך שלוש הנחיות  III-I  לזיהוי חדשות כזב. א.   .15 

בכל הנחיה הודגשו מילה או מילים. ענה על השאלות שלאחר כל הנחיה.   

ההנחיות:  

ָּבְררּו מיהו המחבר.  .I 

ְררּו? הקף את התשובה הנכונה.  כיצד יש להגות את צורת העבר בגוף נסתר של הפועל ּבָ 	• 

ֵרר    ֵרר / ּבִ ּבֵ  

ִשֹימּו לב לכותרת. ִּבְדקּו אם היא קשורה לתוכן הידיעה או אם היא ֻמְגֶזֶמת,  ְּדָרָמִטית,    .II

 ְמַעְצֶּבֶנת במיוחד או לא ֵרָאִלית.
ציין את את השורש, את הבניין ואת שם הפועל של הפועל ִשֹימּו. 	• 

שורש                                         בניין                                       שם הפועל    

מבין המילים המודגשות בהנחיה  II , העתק את שני שמות התואר שהם בצורת בינוני, וציין את    	•  

הבניין של כל אחד מהם.   

             

            

. II  ציין שתי נקודות דמיון בתצורתם של שמות התואר המודגשים האחרים שבהנחיה 	• 	 

_____________________  

_____________________   

אם הידיעה מופרכת, ְּבֹדק אם היא פורסמה באתר סאטירי.  .III 

כיצד יש לקרוא את המילה מופרכת? הקף את התשובה הנכונה.  	• 

ֻמְפֶרֶכת / ֻמְפַרַכת   

נמק את תשובתך.                   	•  
דֹק. ְדקּו,     ּבְ ימּו,     ּבִ ְררּו,     ׂשִ בהנחיות III-I שלעיל משמשים הפעלים:  ּבָ ב. 

ציין את הזמן )הדרך( של פעלים אלה.         )1(

ְררּו מיהו המחבר. בעברית יש דרכים נוספות לניסוח הנחיות. לפניך ההנחיה: ּבָ  )2(

נסח הנחיה זו בדרך אחרת.  

       

/המשך בעמוד 20/
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לפניך שלוש מילים שיש להן שורש משותף. א.   .16

ה — אשמת שקר, דברי שקר הנאמרים על מישהו בכוונה להזיק לו.   ּבָ ּדִ 	•
ְלדֹוֵבב — להביא אדם לידי דיבור. 	•

ב )בתחום הקולנוע( — לתרגם פס קול של סרט תוך התאמת התרגום לתנועות השפתיים של הגיבורים. ְלַדּבֵ 	•

ציין את השורש המשותף לשלוש המילים.          )1(

ב.           ציין את הבניין המשותף לשני שמות הפועל  ְלדֹוֵבב, ְלַדּבֵ  )2(

השלם את המשפט שלפניך.  )3(

ב  נוטה על דרך  שם הפועל  ְלדֹוֵבב נוטה על דרך גזרת               , וִאילו שם הפועל  ְלַדּבֵ   

גזרת                           .

לפניך משפטים ובהם מילים מודגשות. ב. 

בקרוב  ֶאּזֹם  תוכנית חדשה לפיתוח חשיבה ביקורתית. 	•
המורדים  ָזְממּו  לתפוס את השלטון. 	•

ה  של ארגון פשע לפרוץ לאחד הבנקים. ברגע האחרון סיכלה המשטרה  ְמִזּמָ 	•
זהו  ֵמיָזם  חדש בבתי הספר בצפון הארץ. 	•

בטבלה שלפניך מיין את המילים המודגשות לשתי קבוצות לפי השורש, וציין בראש כל עמודה את השורש של 

המילים שבה.

לפניך ארבע מילים הקרובות במשמעותן ומבטאות תכונה. ג. 

ְכִסיָסן,      נֹוֵכל אי,      ּתַ ָערּום,      ַרּמַ  

מבין ארבע המילים הקף את המילה שנוצרה בדרך של בסיס וצורן סופי.  )1(  
מהי דרך התצורה המשותפת לשלוש המילים האחרות?      )2(  

מבין שלוש המילים האחרות איזו מילה אינה צורת בינוני?     	•  )3(  

ציין את משקלה     	•   

   /בהמשך דפי טיוטה/
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פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות(
בפרק זה ענה על ארבע מן השאלות 16-12 )לכל שאלה — 10 נקודות(.

שים לב: בכל שאלה שתבחר, ענה על כל הסעיפים.

א.  לפניך משפטים ובהם מילים מודגשות.  .12

הקף את המילה או המילים שבהן המ"ם אינה שורשית. 

"... חטאים חמורים שלעיתים אין עליהם ְמִחיָלה כלל". )טקסט ב(            	•

"הגנב לומד ערכי מּוָסר...". )טקסט ב(               	•

ה מתחת לאדמה.           החולד חי בְמִחּלָ 	•

קיבלנו אישור על ְמִסיָרה של החבילה ששלחנו.               	•

ה יש כמה משמעויות.  לשורש של המילה ְמִחּלָ ב.  

ה, וציין שתיים מן המשמעויות של השורש. כתוב את השורש של ְמִחּלָ

השורש:              

                       :II משמעות                  :I משמעות

לפניך שני משפטים ובהם פעלים מודגשים. ג. 

האסיר ֵהֵחל לַרצות את עונשו. 	•

החוק יּוַחל בכל מוסדות החינוך. 	•
ה.  הקף את הפועל שהשורש שלו שונה מן השורש של המילה ְמִחּלָ  )1(   

ציין את הגזרה של הפועל שהקפת.                            )2(

לפניך משפט ובו פועל מודגש.  ד. 

ד". )טקסט ג( ְעּבָ "מעמדו נחות והוא ְמׁשֻ

ד.                                                                                                   ְעּבָ כתוב את השורש ואת הבניין של הפועל ְמׁשֻ  )1(   

ד.                             ְעּבָ כתוב כיצד נוצר השורש של הפועל ְמׁשֻ  )2(

לפניך משפט ובו פועל מודגש.  ה. 

אל תטילו עונשים; ַנסו ְלַתְמֵרץ את התלמידים בדרכים אחרות.

השורש של הפועל ְלַתְמֵרץ הוא תנייני. מהו שם העצם שממנו נגזר השורש?    )1(  

מהו תפקידה של האות תי"ו בפועל ְלַתְמֵרץ, ומהו תפקידה בשם העצם שכתבת?  )2(

תפקיד התי"ו בפועל:                                                —  

תפקיד התי"ו בשם העצם שכתבת:                                        —  

/המשך בעמוד 18/
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לפניך משפטים, ובהם פעלים מודגשים בצורת הסביל.  א.     .13 

ה להגשימם.  לכל מערכת חינוך יש ערכים אשר היא ְמֻצּוָ 	•  

מחוץ לחממה המּוֶגֶנת של בית הספר יש התחשבות מועטה בעבריין ובנסיבות חייו.  	•

ההצדקה לענישה מּוֵבאת בדברי חז"ל.  	•

הנהג נדרש לפצותו על הרכוש שִנּזֹוק בתאונה.  	•

עיל המתאים )שמור על הגוף והזמן של הפועל(. בטבלה שלפניך כתוב ליד כל פועל סביל את הפועל הּפָ  

שים לב: הוסף ניקוד לפעלים )1(, )2( כדי לשקף את הגייתם.  

פעילסביל

ְמֻצָוּה  )1(

מּוֶגֶנת  )2(

מּוֵבאת  )3(

ִנּזוֹק  )4(

לפניך משפט, ובו צורה סבילה נוספת: אם אין מענישים את העבריין, נראה שמידת הדין והצדק ְלקּוָיה.  ב. 

עיל של הצורה ְלקּוָיה.                  כתוב את צורת הּפָ  )1(

עלים אלה  הפעלים בסעיף א נוטים בבניינים סבילים. ציין במה שונה הצורה  ְלקּוָיה  מּפְ  )2( 

מבחינת הבניין ומשמעותו.

            

ב הוא דו־משמעי. בלי ֶהקשר אפשר לנתח אותו בשתי דרכים.  הפועל מּוָשׁ ג. 
ציין את שני השורשים האפשריים, וכתוב ליד כל שורש שם פועל בבניין קל משורש זה. 

שורש  I :                    שם הפועל בבניין קל / פעל:                   

שורש  II :                    שם הפועל בבניין קל / פעל:                   

בכל אחד מן המשפטים שלפניך הקף את הצורה שהגייתה תקינה.  ד. 

ל  אינו זקוק לעונש אלא לחיזוק. ל / ֶנְכָשׁ תלמיד שִנְכׁשָ 	•

משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע בדיור ל ָנִכים / ֵנִכים.  	•

כדאי לאחסן תבלינים בצנצנת שיש לה מכסה  ְמחֹוָרר / ְמחּוָרר. 	•
/המשך בעמוד 19/
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א.  ענישה היא תגובה על הפרת  חֹובֹוָתיו  החברתיות של האדם.  .14

במילה  חֹובֹוָתיו  יש שני צורנים סופיים. 

כתוב את שני הצורנים הסופיים, ולכל אחד מהם ציין את סוגו )צורן גזירה או צורן נטייה( ואת משמעותו.

     : II צורן                                                 : I צורן

סוג הצורן:     סוג הצורן:                                                

משמעות הצורן:     משמעות הצורן:                                       

ית.  ִ לפניך רשימה של מילים בסיומת   ב. 

ית ְבׁשּוׁשִ ית,      ַעְצָלִנית,       ּגַ ֲארֹוִנית,       ֶמְלָצִרית,       לּוִחית,       ִמּלִ  

בטבלה שלפניך מיין את המילים לשתי קבוצות לפי סוג הצורן הסופי )צורן גזירה או צורן נטייה(.  )1(

כתוב את המשמעות המשותפת של הצורנים בכל קבוצה.  )2(

צורן נטייהצורן גזירה

משמעות הצורן:משמעות הצורן:

לפניך שלושה שמות ומשמעויותיהם. ג. 

ק — מתוק במקצת ל — מעוגל מעט                ְמַתְקּתַ ֶחְלִקיק — חלק זעיר           ֲעַגְלּגַ

מה המשותף למשקלים של השמות מבחינת דרך היצירה שלהם?                       )1(

מה המשותף למשקלים של השמות מבחינת המשמעות שלהם?        )2(

לפניך שם נוסף:  ְיֵפהֶפה.   )3( 

במה דומה שם זה לשמות שבראש הסעיף, ובמה הוא שונה מהם?

              

/המשך בעמוד 20/
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20

לפניך חידושי מילים של האקדמיה ללשון העברית.   א.    .15

יף )שמפו(,       ִמְטָעִנית )טנדר(       ְחּפִ ּנֹוַע )קורקינט ממונע(,        ּתַ ְלּגִ ֵמַקר )קּוֶלר(,         ּגַ   

ַמְרֹחם )תרמוס( ַמְצֶלה )מנגל, גריל(,        ְמִחיקֹון )טיפקס(,        ׁשְ

בטבלה שלפניך מיין את המילים לפי דרכי התצורה שלהן.   )1( 

שורש ומשקל
)גזירה מסורגת(

בסיס וצורן סופי
)גזירה קווית(

ֶהלחם

 
העתק את המילים שנוצרו בדרך של שורש ומשקל, וכתוב לכל מילה את השורש שלה.  )2(  

              

              
  

לפניך משפט ובו מודגשת מילה שנוצרה בלשון הדיבור.   ב. 

כשמכינים ארוחה חגיגית חשוב ְלַצְלֵחת את המנה ולהגיש אותה בצורה נאותה.

כתוב באיזה אופן נוצר הפועל ְלַצְלֵחת.                                          

ַמְקֵרר או  ְמָקֵרר? ג. 

המילה ְמָקֵרר  היא המילה התקנית. יש הטוענים כי המילה הייתה צריכה להיות ַמְקֵרר.   

כתוב שיקול דקדוקי לכל אחת מן הצורות. לכל אחד מן השיקולים ָהֵבא דוגמה מתאימה.  

               

               

/המשך בעמוד 21/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

21

"כל אדם ָחׁש שלא ייתכן שהרשעים ]...[ לא יבואו על עונשם". )טקסט א( א.   .16

לפניך רשימה של שמות פעולה:

ָרה,       ֲהָכָלה  ּפָ ִפיָטה,       ּכַ  הֹוָרָאה,      ֶהָאָטה,       ׁשְ

העתק מן הרשימה שם פעולה באותו הבניין של הפועל  ָחׁש.            )1(

העתק מן הרשימה שם פעולה באותה הגזרה של הפועל  ָחׁש.            )2(

חלק משמות הפעולה ברשימה שייכים לאותו הבניין.   •  )3( 

העתק אותם, וכתוב לכל שם פעולה שהעתקת את שם הפועל שלו.   

             

                                            

כתוב את הבניין המשותף לשמות הפעולה שהעתקת.       		• 	

כתוב שני שמות עצם מן השורש של הפועל ָחׁש במשקלים שונים.                                      )4(

לפניך משפטים ובהם פעלים מודגשים. ב. 

רבים סבורים שעבריינים  ִייְראּו  מפני העונש ולא יעברו עבירה. 	•

חשוב שהעונשים על עבירות חמורות לא  ֵיָראּו  קלים מדי בעיני הציבור. 	•

בטבלה שלפניך כתוב לכל אחד מן הפעלים את השורש שלו, את הבניין שלו ואת הפועל בהווה יחיד 

באותו הבניין.

פועל — הווה יחידבנייןשורש
)הוסף ניקוד לפעלים כדי 
לשקף את הגייתם הנכונה.(

ִייְראּו

ֵיָראּו

/בהמשך דפי טיוטה/
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פרק ג: מערכת הצורות		)40	נקודות(
בפרק	זה	ענה	על	ארבע	מן	השאלות	16-12	)לכל	שאלה	—	10	נקודות(.

שים	לב:	בכל	שאלה	שתבחר,	ענה	על	כל	הסעיפים.

לפניך	ארבעה	משפטים,	ובהם	מילים	מודגשות. א.   .12

העיקרון	השלישי	שמנוצל	עד		ּתֹם		הוא	צמצום	הפער	בין	הניצחון	להפסד.	)מתוך	טקסט	2( 	•

ִמיִמים,	ויש	אנשים	שמנצלים	זאת. ידוע	שילדים	בגיל	ההתבגרות	הם		ּתְ 	•

ם".	)דברים	ל"א,	כ"ד( ּמָ ְבֵרי	ַהּתוָֹרה	ַהּזֹאת	ַעל	ֵסֶפר	ַעד		ּתֻ ה	ִלְכּתֹב	ֶאת	ִדּ "ַוְיִהי	ְּכַכּלוֹת	מׁשֶ 	•

היא	הבטיחה	שתגיע	בזמן,	ואני	לֻתִּמי		שוב	האמנתי	לה. 	•

ציין	את	הגזרה	המשותפת	למילים	המודגשות	במשפטים.																																																									  )1(

ציין	שני	מאפיינים	של	הגזרה	שציינת,	והדגם	כל	אחד	מהם	על	פי	מילה	אחת	מן	המילים	המודגשות.		 	)2(

																	 	 	 	 						מילה	מדגימה:		 	 	 	 		 מאפיין	1:		 	

																	 	 	 	 						מילה	מדגימה:		 	 	 	 		 מאפיין	2:			 	

בטבלה	שלפניך	מיין	את	המילים	המודגשות	לשתי	קבוצות	על	פי	משמעותן	במשפטים,	וציין	בראש	כל	 	)3(

עמודה	את	המשמעות	של	המילים	בה.

:	I משמעות:	II משמעות

לפניך	שלושה	משפטים,	ובהם	מילים	מודגשות. ב. 

הֶחברה	מסיקה	מסקנות	ממחקרים	על	משחקי	מחשב	מסחריים	וְמִחיָלה	אותן	על	דור	חדש	של	משחקים		 	• 	

טיפוליים	)על	פי	טקסט	3(.																																			 	

בערב	יום	הכיפורים	היהודי	מבקש		ְמִחיָלה		מאלה	שפגע	בהם.																																	 	•

ה		של	חפרפרת.																																	 בטיול	ראינו		ְמִחּלָ 	•

ציין	לאחר	כל	משפט	את	השורש	של	המילה	המודגשת	בו.	

/המשך	בעמוד	18/
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נתח	כל	אחד	מן	הפעלים	שלפניך	לשורש	ולבניין.  )1( א.   .13

								 	 בניין		 						 	 שורש		 נוָֹכִחים	 	

			 	 בניין		 						 	 שורש		 נוְֹכִחים	 	
לפניך	שני	משפטים.	שבץ	בכל	משפט	את	הפועל	המתאים	למשמעות	המשפט	מבין	השניים: 	)2( 

נוָֹכִחים		או		נוְֹכִחים.			שים	לב:	עליך	להעתיק	גם	את	הניקוד.
					בבית		 	 לדעת	פסיכולוגים	ואנשי	חינוך,	הוריהם	של	מתבגרים	צריכים	להיות		 	• 	 

בשעות	אחר	הצוהריים	ולפקח	על	פעולות	ילדיהם. 	

								לדעת	כי	ילדיהם	עדיין	זקוקים	לפיקוח	ולהכוונה. 	 הורים	רבים		 	• 	

לפניך	היגדים	שהוצגו	למשתתפים	בסקר,	שמטרתו	לבדוק	את	מידת	התמכרותם	לטלפון	החכם. ב.	

י. ַחּיַ י	ּתֹוֶפֶסת	ֵחֶלק	ָחׁשּוב	ּבְ ִלּ ֵלפֹון	ֶהָחָכם	ׁשֶ ּטֵ קּות	ּבַ ַהִהְתַעּסְ 	•

ג	ָיִדי. ֵ ֶהׂשּ הּוא	ֵאינֹו	ּבְ ׁשֶ ם	ּכְ י	ּגַ ִלּ ֵלפֹון	ֶהָחָכם	ׁשֶ ב	ַעל	ַהּטֵ ֲאִני	חֹוׁשֵ 	•

ְזַמן	ַהְרָצָאה. ם	ּבִ ֵלפֹון	ֶהָחָכם	ּגַ ּטֵ ּמּוׁש ּבַ ִ ַנע	ִמן	ַהּשׁ ה	ִלי	ְלִהּמָ ָקׁשֶ 	•

הקף	בהיגדים	ארבעה	שמות	הנוטים	במשקלי	שמות הפעולה. 	)1(

																			 	 																 	 מבין	השמות	שהקפת,	העתק	שניים	השייכים	לאותו	הבניין.		 	)2(

																				 	 															 	 ציין	את	השורש	של	כל	אחד	מן	השמות	שהעתקת	בסעיף	ב)2(.		 	)3(

/המשך	בעמוד	19/
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ן		וִלירוֹת	. לפניך	משפט	על	פי	טקסט	3,	ובו	מודגשים	שני	שמות	פועל:		ְלַכּוֵ 	.14

	במשחקי	פעולה	במחשב	השחקן	חייב	להחליט,	בתוך	שנייה	בערך,	באיזה	כלי	נשק	לבחור,	
ן		ומתי		ִלירוֹת. לאן		ְלַכּוֵ

ן	. לפניך	רשימה	של	שמונה	מילים	הגזורות	מן	השורש	של	שם	הפועל		ְלַכּוֵ א.	 	

ֵּכן,								ֵהִכין,								ִּכֵּון,								ִהּכ�ן,								ָנכוֹן,								ִהְכִוין,								ּכוֵֹנן,								הּוַכן 	 	

בטבלה	שלפניך	מיין	את	המילים	שברשימה	לפי	הבניינים. 	)1(  

פיעלהופעלהפעילנפעלקל

ציין	את	הגזרה	המשותפת	לכל	המילים	שברשימה.																														  )2(

אף	על	פי	שכל	המילים	שברשימה	שייכות	לאותה	הגזרה,	מקצת	המילים	נוטות	על	דרך	גזרת	השלמים. 	)3(

הקף	ברשימה	את	המילים	הנוטות	על	דרך	גזרת	השלמים. 	

כתוב	שני	פעלים	מן	השורש	של	הפעלים	שברשימה,	לפי	ההנחיות	שלפניך.  )4(

							 	 פועל	בבניין	התפעל	הנוטה	על	דרך	הגזרה	שציינת	בסעיף	א)2(.		 	• 	

																								 	 	 פועל	בבניין	התפעל	הנוטה	על	דרך	גזרת	השלמים.		 	• 	

הקף	את	צורת	העתיד	בגוף	נוכח	)גוף	שני,	יחיד(	הנכונה	של	שם	הפועל		ִלירוֹת. 	)1( ב. 

יֶרה יָרה,							ּתִ ּתִ 	

לפניך	ארבעה	צירופים,	ובהם	מילים	מודגשות.	מבין	המילים	המודגשות	הקף	את	המילים	שנגזרו	 	)2( 

מאותו	השורש	של	שם	הפועל		ִלירוֹת.

ת	הפתיחה,								הוֶֹרה	מלווה המוֶֹרה	לעברית,							בלי	מוָֹרא	ופחד,								ְיִרּיַ 	

/המשך	בעמוד	20/
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לפניך	רשימת	שמות	של	משחקי	ילדים,	ובה	מילים	מודגשות. א.   .15

ֶרת,								חבילה	עֹוֶבֶרת,								ַמְחּבֹוִאים,										 לּוי,							פרה	ִעּוֶ איש	ּתָ

סבתא	סֹוֶרֶגת,								צֹוְללֹות,												דג	ָמלּוַח

מבין	המילים	המודגשות,	העתק	שתי	מילים	שאינן	צורות	בינוני,	וציין	את	המשקל	של	כל	מילה. 	)1(

			 	 	 המשקל:		 														 	 המילה:		 	

			 	 	 המשקל:		 														 	 המילה:		 	

			 	 	 	 	 מבין	צורות	הבינוני	שברשימה	העתק	רק	את	צורות	הבינוני	הסביל.		 	)2(

השלם	את	הקטע	שלפניך. ב.	

ּדּור		עדיין	נפוצים	בימינו. משחקי		ּכַ

ּדּוִרי		שמשמעותה	היא	דבר	עגול,	שנראה	כמו	כדור.		 ּדּור		נגזרה	המילה		ּכַ מן	המילה		ּכַ

.	 	 	 ּדּוִרי		היא		 משמעות	צורן	הגזירה	הסופי		במילה		ּכַ

ּדֶֹרת		היא	החלופה	העברית	לבאולינג,	והיא	נוצרה	בדרך	של																																																. המילה		ּכַ

.																																		 	 	 ּדּוֶרֶגל		היא		 ּדּוְרַסל,		ּכַ דרך	התצורה	של	המילים		ּכַ

ּדּוֶרֶגל		היא	המילה ּדּוְרַסל	,		ּכַ 	דוגמה	למילה	נוספת	שנגזרה	באותה	דרך	תצורה	של	המילים		ּכַ

															מטקסט 3, שורה 2. 	

											 	 ּדּור		נגזר	השורש	המרובע	כ-ד-ר-ר.	השורש	המרובע	כ-ד-ר-ר	נוצר	בדרך	של		 מן	המילה		ּכַ

.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

לפניך	משפט,	ובו	מודגשות	שתי	מילים. ג.	

ְמִהירּות	גלישה	גבוהה	מאפשרת	תגובות	ְמִהירֹות	למהלכים	במשחק. 	

ציין	ליד	כל	מילה	את	סוג	הצורן	הסופי	שבה:	צורן	גזירה	או	צורן	נטייה,	וקבע	את	משמעותו.

	 	 	 	 								משמעותו:		 						 	 סוג	הצורן	הסופי:		 	 	 ְמִהירּות	

	 	 	 	 								משמעותו:		 						 	 סוג	הצורן	הסופי:		 	 	 ְמִהירֹות	

/המשך	בעמוד	21/
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עברית:	הבנה,	הבעה	ולשון,	חורף	תשע"ט,	מס'	11281	+	נספח

בהצלחה!
זכות	היוצרים	שמורה	למדינת	ישראל

אין	להעתיק	או	לפרסם	אלא	ברשות	משרד	החינוך

21

"גיימר"	)gamer(	הוא	חובב	מושבע	של	משחקי	וידאו	ושל	משחקי	מחשב א.  	.16

ומקדיש	זמן	רב	למשחקים	עצמם,	לדיון	בהם	ולקריאה	עליהם. 	

בשל	הצורך	בחלופה	עברית	למילה	"גיימר",	הציעה	האקדמיה	ללשון	    

העברית	שתי	אפשרויות	והעמידה	אותן	לבחירת	הציבור. 	

ֲחַקאי					 ֲחָקן,					ִמׂשְ ִמׂשְ
ציין	באיזו	דרך	תצורה	בחרה	האקדמיה	ללשון	העברית	ליצור	את 	)1(

שתי	החלופות	האלה.																																																																															 	

בחר	באחת	החלופות	ופרט	את	דרך	תצורתה. 	)2(

				 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ֶחֶקת		במקום	המונח	"הפרעת	גיימינג". יש	המציעים	את	המילה	ׂשַ ב.	

ציין	את	השיקולים	הדקדוקיים	שהנחו	את	המציעים.

	

	

ק. ל	וְלַפְסּבֵ ץ	)בטוויטר(	רֹווחים	בעברית.	נוסף	עליהם	נוצרו	בלשון	הדיבור	גם	ְלַגּגֵ ן,	ְלַצּיֵ שמות	הפועל	ְלַטְלּפֵ ג.	

	 	 ציין	את	הבניין	המשותף	לכל	ארבעת	שמות	הפועל	האלה.		 	)1(

רק	לאחד	מארבעת	שמות	הפועל	יש	שורש	עברי.	הקף	אותו. 	)2(

שורשיהם	של	שמות	הפועל	האחרים	מקורם	בלעז.	באיזה	אופן	נוצרו	השורשים	האלה?	 	)3(

		 	 	 	 	 	 																				 	 	 	 	 	 	

		 לפניך	שני	משפטים,	ובכל	משפט	שתי	מילים	מודגשות:	מילה	המשקפת	את	ההגייה	הנכונה	ומילה	  )1( ד.	

המשקפת	הגייה	שגויה. בכל	משפט	הקף	את	המילה	המבטאת	את	ההגייה	הנכונה. 	

	 עּוד	אירועים	בחיינו.	 עּוד	/	ּתֵ המצלמה	בטלפון	הנייד	משמשת	לּתִ

	 הַמְחֵלף	/	ֶמְחָלף		החדש	נבנה	באמצעות	שימוש	בטכנולוגיה	חדישה.	

בחר	באחת	מן	המילים	שהקפת,	ונמק	מדוע	המילה	שהקפת	היא	הנכונה.  )2(

		 	 	 	 	 	 																				 	 	 	 	 	 	

		 	 	 	 	 	 																				 	 	 	 	 	 	

/בהמשך	דפי	טיוטה/ 	
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פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות( 

ענה על ארבע מן השאלות 16-12 )לכל שאלה — 10 נקודות(.

שים לב: בכל שאלה שתבחר, ענה על כל הסעיפים.

לפניך חמישה משפטים, ובכל אחד מהם שתי מילים מודגשות. קרא אותם, וענה על הסעיפים שאחריהם.  .12

עּוַדת  הבגרות.        ה  לקדש את  ּתְ החברה הישראלית  ֵהֵחּלָ  .I

ְדִמית  של החינוך המקצועי.           ים  את ה ּתַ ּנִ כך  ְמׁשַ  .II

ִגים  של תלמידים רבים אינם מאפשרים להם להתקבל לאוניברסיטה, ומנהלי בתי הספר המקצועיים  ֵ הֶהׂשּ  .III

ב  זה.             רוצים לשנות  ַמּצָ

במאבקם של מתנגדי החינוך המקצועי  ֲחבּוָיה  ההנחה שהמסלול העיוני  ֵמיִטיב  עם כל התלמידים.   .IV

     

ִרים  באזורים מסוימים, הפערים בחברה יגדלו, והניעּות החברתית   אם בתי הספר יקבלו רק תלמידים שּגָ  .V

ְתמֹוֵטט.      ּתִ

הקף את שני המשפטים שבהם שתי המילים המודגשות הן מאותה הגזרה. כתוב בקו ליד כל משפט שהקפת את   )1(

הגזרה המשותפת לשתי המילים.  

משלושת המשפטים שלא הקפת, בחר שני משפטים, והשלם את הטבלה:   )2(

העתק לטבלה את המילים המודגשות, וציין את השורש של כל אחת מהן.  

  

השורש    המילה

/המשך בעמוד 17/



עברית: הבנה, הבעה ולשון, חצב־ברק, אוגוסט 2018, מס' 11281 + נספח                                                                                                   

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 17 

17

לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם מילה מודגשת. קרא אותם, וענה על השאלה שאחריהם. א.   .13

ְמלֹוַנאי  מתלונן על מחסור בעובדים.  ה  —   

התעשיינים מעוניינים  ב ִהְצָטְרפּות  כוח עבודה מקצועי לשוק העבודה.   —
 

כתוב את דרך התצורה של אחת משתי המילים המודגשות, והסבר את דרך היווצרותה.

כתוב מהי המשמעות של הצורן הסופי או של המשקל של המילה שבחרת.

           

             

המילה  ִמְקצֹוָען  מסתיימת בצורן שיכול להתפרש בשתי דרכים: צורן גזירה או צורן נטייה. ב. 

שבץ את המילה "מקצוען" במשפט משלך, כך שהצורן הסופי בה יהיה צורן גזירה:  

.               

שבץ את המילה "מקצוען" במשפט משלך, כך שהצורן הסופי בה יהיה צורן נטייה:  

 .                

לפניך משפט.  ג. 

תעשיינים מתקשים למצוא עובדים מוכשרים.   

השלם את הטבלה שלפניך: העתק מן המשפט רק את צורות הבינוני, ציין את הבניין, את השורש   
ואת חלק הדיבור של כל אחת מן המילים שהעתקת.  

חלק דיבורשורשבנייןצורת הבינוני

/המשך בעמוד 18/



עברית: הבנה, הבעה ולשון, חצב־ברק, אוגוסט 2018, מס' 11281 + נספח                                                                                                   

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 18 

18

לפניך ארבעה משפטים, ובהם חמישה פעלים מודגשים — ארבעה מהם סבילים, ואחד מהם אינו סביל. א.   .14

קרא את ארבעת המשפטים, וענה על הסעיפים שאחריהם.   

בעתיד  ְמֻתְכֶנֶנת  בניית בתי ספר מקצועיים ליד מפעלים.  .I  

ר  בכבוד. ּכֵ ּתַ כל אחד צריך  ְלִהׂשְ  .II  

היה חשש שמא תלמידים  ֻיְסְללּו  לחינוך מקצועי, וכבר בגיל 14  ֵיָחֵרץ  גורלם לעבוד בעבודת כפיים.  .III  

ההסללה ההפוכה   ִנְגְרָמה  בשל סגידה בלתי מתפשרת להשגת תעודת בגרות.  .IV  

הקף שני פעלים סבילים מאותו הבניין.  )1(  

ִעיל. שמור על הגוף ועל הזמן של הפועל. בחר בפועל סביל אחד שלא הקפת, וכתוב אותו בצורת הּפָ  )2(  

      

)3(  כתוב את הפועל שאינו סביל בזמן עתיד, גוף מדבר )גוף ראשון, יחיד(.       

לפניך משפט המעובד מטקסט 1 )שורה 10(, ובו פועל מודגש. קרא אותו, וענה על הסעיפים שאחריו. ב. 

בתי ספר רגילים  מכוונים  לרוב למסלול של השכלה גבוהה.   

ִנים. ִנים  או  ְמֻכּוָ את הפועל המודגש אפשר לקרוא בשתי צורות: ְמַכּוְ   

לשתי צורות הפועל יש מן המשותף, אך הן גם שונות זו מזו.   )1(  

לפניך פריטים דקדוקיים. הקף רק את הפריטים הדקדוקיים המשותפים לשתי צורות הפועל.   

זמן        שורש        בניין        גוף   

ִנים  נוטה על דרך השלמים. אולם יש לשורש זה נטייה גם על דרך גזרת נחי עו"י. השורש של הפועל  ְמַכּוְ  )2(

ִנים  על דרך גזרת נחי עו"י. כתוב פועל באותו השורש ובאותו הבניין של הפועל  ְמַכּוְ  

      

/המשך בעמוד 19/
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לפניך ארבעה משפטים, ובהם שש מילים מודגשות. מיין את המילים בטבלה שלפניך על פי הגזרה הכתובה  ג. 

בראש כל עמודה.  

יש תחומי לימוד שעוסקים במה ש ָרצּוי  ולא במה ש ָמצּוי.   )1(   

ּבֹת  עוד. אנשי מערך הרפואה החליטו שלא  ִלׁשְ  )2(   

מוסד אקדמי צריך  ְלַהְקנֹות  לסטודנטים יכולות הבנה וחשיבה.  )3(   

הנוסעת  ָנֲחָתה  בארץ אתמול, וכבר היום עלתה למטוס, והוא  ִהְמִריא  חזרה לארצה.  )4(   

   
       נחי ל"א       נחי לי"ה       שלמים

/המשך בעמוד 20/
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לפניך שלושה משפטים, ובכל אחד מהם זוג פעלים מודגשים. קרא אותם, וענה על הסעיפים שאחריהם. א.    .15

לדברי ורטהיימר, הטענה שעושים טובה לתלמידים כשמרחיקים אותם מן החינוך המקצועי־טכנולוגי היא    .I

ְמֻגַחַכת / ְמֻגֶחֶכת.

ְענּו  לתלמידים החלשים לבוא ללמוד במסלול הטכנולוגי. ֵהַצְענּו / ִהּצַ  .II

ל   ל / ְלִהָכׁשֵ ׁשֵ הם פוגעים בעיקר בתלמידים שיכלו להצליח ולשגשג בחינוך המקצועי במקום  ְלִהּכָ  .III

בחינוך הרגיל.  

בכל אחד מן המשפטים הקף את הפועל המשקף את ההגייה הנכונה.  )1(

נמק מדוע בחרת בצורה זו של הפועל בכל אחד מן המשפטים.  )2(

            :I משפט  

            :II משפט  

            :III משפט  

לפניך רשימת מילים. ב.   

ְלִמיד. הקף רק את המילים הנוטות באותה הגזרה של המילה  ּתַ   

ְבִנית,     ַמְחִליט ְפִריט,     ַמְפִחית,     ּתַ ֲעִנית,     ּתַ ּתַ   

לפניך משפט, ובו פועל מודגש. קרא אותו, וענה על שני הסעיפים שאחריו. ג. 

מערכת החינוך אינה  ְמִסיָרה  את אחריותה מתלמידים שלומדים במסלול המקצועי.  

כתוב את השורש ואת הבניין של הפועל  ְמִסיָרה  שבמשפט.  )1(  

השורש של הפועל ְמִסיָרה:         

הבניין של הפועל ְמִסיָרה:          

בהקשר אחר, המילה  ְמִסיָרה  יכולה לשמש שם עצם )שם פעולה(.  )2(  

כתוב את השורש ואת המשקל של השם  ְמִסיָרה.   

השורש של השם ְמִסיָרה:          

המשקל של השם ְמִסיָרה:            

/המשך בעמוד 21/
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לפניך רשימה של חמישה פעלים ששורשיהם מרובעים: א.   .16

ק,   ִעְרּבֵ ב )את המרק(,   ִעְבֵרת )את שמו(,    ְקּתֵ )השעון( ּתִ

ְדֵרְך )את החניכים(,   ִרְמֵזר )את הצומת( ּתִ

בחר שני פעלים מן הרשימה, והסבר כיצד נוצר בכל אחד מהם השורש המרובע.

         

           
 

לפניך רשימה של שמונה שמות הנוטים במשקל שמות הפעולה. ב.   

ף,     הֹוָפָעה, ָחה,     ִהּדּוק,     ֶהּקֵ ּבָ ַהׁשְ   

ְרסּום      ָלה,     ִטּיּוב,     ֲהָמָרה,     ּפִ ְלּכָ ּכַ   

מיין בטבלה שלפניך את השמות על פי בניינים.   )1(  

כתוב את הבניין בראש כל עמודה.  )2(  

/בהמשך דפי טיוטה/
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פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות(
בפרק זה ענה על ארבע מן השאלות 15-11 )לכל שאלה — 10 נקודות(.

שים לב: בכל שאלה שתבחר, ענה על כל הסעיפים.

לפניך קטע על פי הפסקה הראשונה מטקסט 2, ובו פעלים מודגשים. א.   .11

1

2

3

4

המבוגרים הולכים ומאבדים את חשיבותם, מפני שמה שהם ְיכֹוִלים ללמד את הצעירים כבר ָאגּור וְמתָֹעד 

הזקנים  יֹוִסיפּו  העבר,  לערכי  הקשר  יתרופף  שבחיינו  וככל  החדשנות  את  שנקדש  ככל  החכמות.   במכונות 

יק,  ַמּזִ אף  ואולי  זמננו,  בני  לצעירים  מועיל  אינו  מבוגרים  של  בתודעתם  הנצבר  הניסיון  ערכם.  את   ויאבדו 

ולשווא ְנקֹוֵנן על כך.

יק )שורה 3(                                ַמּזִ יֹוִסיפּו )שורה 2(                                ציין את השורש של הפעלים:   )1(

ְנקֹוֵנן )שורה 4(                                          ְמֹתָעד )שורה 1(                               ציין את הבניין של הפעלים:   )2(

לפניך צירופים ומשפטים, ובהם מילים מודגשות. מבין המילים המודגשות הקף רק את המילים     .I  )3(

שנוצרו מאותו השורש של הפועל  ָאגּור שבשורה 1 בקטע.  

ַמַאְגֵרי  מידע  • 	 	

אני מקווה שָאגּור  ליד הוריי.  • 	 	

האֹוֵגר  הוא בעל חיים מסדרת המכרסמים.  • 	 	

עליי לתקן את הְמֵגָרה  שבשולחן הכתיבה שלי.  • 	 	

י  בא לי. אשר  ָיגְֹרּתִ  • 	 	

העתק את המילים שלא הקפת בתת־סעיף )I )3 , וציין את השורש של כל מילה.  .II  

               

כתוב את צורת העתיד בגוף מדבר )גוף ראשון, יחיד( של הפועל ְיכוִֹלים )שורה 1(:           )4(

לפניך משפטים, ובכל משפט שני פעלים מודגשים: פועל המשקף את ההגייה הנכונה ופועל המשקף הגייה     )1( ב. 

שגויה. בכל משפט הקף את הפועל המשקף את ההגייה הנכונה.  

ָחׁש / ֻמְכָחׁש ומודחק היטב. אגלה לכם סוד  ֻמּכְ  •  

ה.   ַּתּנֶ ה / ִהׁשְ ַּתּנָ לצערנו, הערך של ניסיון החיים  ִהׁשְ  •  

בחר בפועל אחד שהקפת, ונמק את תשובתך.  )2(

             

/המשך בעמוד 16/



עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשע"ח, מס' 11281 + נספח

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 16 

16

לפניך משפטים ובהם צורות פועל מודגשות, הנוטות בחמישה בניינים. א.   .12

פעמים רבות הצעירים  ֵמיִטיִבים  לדעת מן המבוגרים כיצד להתנהג בחברה.  •

האם צריך  ָלׁשּוב  ולהזכיר שנפולאון הצעיר היה חד לאין שיעור מנפולאון המבוגר?  •

בעבר נהגו  ְלַמּנֹות  אנשים לתפקיד לפי הוותק.  •

האוכלוסייה הולכת  וִמְזַּדֶּקֶנת.  •

צעירים רבים אינם מּוָדִעים  לחשיבות ההקשבה למבוגרים.  •

מבין שבעת הבניינים בעברית, ֵאילו שני בניינים אינם מיוצגים בצורות הפועל המודגשות שלעיל?   )1(

                                              

כתוב פועל הגזור מן השורש של המילה מּוָדִעים ונוטה באחד הבניינים שציינת בתת־סעיף א )1(.    )2(

.      

לפניך רשימה של מילים מודגשות. ב. 

ִנְרֵאית,       ִזְקֵני השבט,       ִיְתרוֹן,       ִמיׁשוֵֹרי חיים,          

יקּו אתר ִ ִמימּות,       ַיׁשּ ְדיוִֹני,       ּתְ ִנּסּוי,       מדע ּבִ

ברשימת המילים המודגשות הקף רק את אותיות יו"ד השורשיות.  )1(

לפניך רשימת מילים.  )2(

הקף את המילים הנוטות באותו המשקל של המילה  ִמיׁשוֹר.  

ּנוֹר,      ִמְזמוֹר           ינוֹק,     ִמּתּון,     ִמְסּתוֹר,      ּכִ עוֹל,      ּתִ ִמׁשְ  

/המשך בעמוד 17/



עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשע"ח, מס' 11281 + נספח

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 17 

17

לפניך קטע ובו מילים מודגשות. א.   .13

את הילדים עדיין מלמדים שלגיל ולניסיון יש חשיבות. לילדים גדולים יש יותר ְזֻכּיוֹת  מלילדים קטנים. למשל,   

מן  אתם  אף  ָהנּו  ּתֵ תגדלו   כאשר  לקטנים?  אומרים  מה  מאוחרת.  שעה  עד  ֵעִרים   להישאר   ִאים   ָ ַרׁשּ  הם 

הזכויות האלה.

איזו מן המילים המודגשות יוצאת דופן מבחינת הגזרה?             )1( 

מהי גזרתה?           

מה הגזרה המשותפת למילים האחרות?      

אי. ַ לפניך רשימת מילים. הקף את המילים שנגזרו מאותה הגזרה של המילה  ַרׁשּ  )2(

ַלאי      ַנאי,     ְמַלאי,     ּבְ ַנאי,     ְמַצאי,     ּתְ אי,     ּפְ ַקּנַ  

לפניך צירופים ומשפטים, ובהם שמות פועל מודגשים. ב. 

ְלַדְמֵין  את "העצמי העתידי"  •

ם  ספר ְלַתְרּגֵ  •

ְלַתֵעד  את תגובות המשתתפים בניסוי  •

ן  את העבודה ְלַתּקֵ  •

ק  באמצע המשפט? ּתֵ ּתַ מה גרם לקריין  ְלִהׁשְ  •

העתק רק את שמות הפועל ששורשיהם תנייניים, וציין ליד כל שם פועל שהעתקת את השורש הראשוני שממנו   

נגזר השורש התנייני של שם הפועל.

              

              

              

/המשך בעמוד 18/



עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשע"ח, מס' 11281 + נספח

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 18 

18

לפניך צירופים ומשפטים ובהם מודגשים שמות פעולה.  )1( א.   .14

ְפעּול  של אתר הבית     ת  תוכניות                 ֲהָקָלה  בתורנויות                ּתִ ִנּיַ ַרת  איכות                 ּבְ ּקָ ּבַ  

ק  הם כללים בסיסיים בלוגיקה ובמתמטיקה. חברים באו לבקר בלי  ַהְתָרָאה.         כללי הֶהּסֵ  

בטבלה שלפניך מיין את שמות הפעולה לפי בניינים, וציין את הבניין בראש כל עמודה.  

כתוב את שם הפועל של שם הפעולה  ַהְתָרָאה.      )2(

במקרים רבים שם הפעולה אינו מתאים בבניין לפועל שאת פעולתו הוא מציין. ב. 

לפניך ארבעה שמות פעולה. הקף את שם הפעולה שאינו מאותו הבניין של הפועל שאת פעולתו הוא מציין.

רּוׁש,       הֹוָבָלה ָעָרה,       ּגֵ ַהְחָלָטה,       ַהׁשְ

שמות במשקלי שמות פעולה יכולים לעיתים לציין לא רק פעולה, אלא לציין גם שמות עצם מוחשיים. ג. 

לפניך שני זוגות משפטים, ובכל זוג מודגש פעמיים אותו שם: פעם השם מציין פעולה, ופעם הוא מציין שם עצם   

מוחשי. בכל זוג משפטים הקף רק את השם המציין פעולה.

סיימתי את  הֲאִריָזה  של המזוודה בערב שלפני הטיול.  •  : I  זוג  

לאחר פתיחת המוצר השליכו את הֲאִריָזה לפח הכתום.   •    

סבי קיבל בדואר  ַהְזָמָנה  ליריד התעסוקה.  •  : II  זוג  

אף על פי שחבַריי הציעו לי לבוא איתם לטיול, לא הלכתי כי הרגשתי שהַהְזָמָנה שלהם לא הייתה    •    

אמיתית.    

   

/המשך בעמוד 19/



עברית:	הבנה,	הבעה	ולשון,	קיץ	תשע"ח,	מס'	11281	+	נספח

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

בהצלחה!
זכות	היוצרים	שמורה	למדינת	ישראל

אין	להעתיק	או	לפרסם	אלא	ברשות	משרד	החינוך

19

לפניך	צירופים,	ובהם	מודגשים	שמות	עצם	במשמעות	בעלי	תפקיד	או	בעלי	מקצוע. א.	 	.15

ִסים		בתחילת	דרכם,			רֹוְפִאים		ותיקים, ִלים		משוחררים,				מֹוִרים		צעירים,			ְמַהְנּדְ ַחּיָ

ֻמְמִחים		בתחום	המתמטיקה,				ַקְרָיִנים		בטלוויזיה,				ְמַנֲהִלים		של	מפעלים

העתק	רק	את	השמות	הנוטים	במשקלי	הבינוני.  )1(

			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ציין	את	המשקלים	של	שמות	העצם	האחרים.	 	)2(

			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

לפניך	משפט	ובו	צורות	בינוני. ב.	

למה  מעסיקים  בישראל  אינם  מעסיקים  עובדים  מבוגרים? 	

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

לפניך	שני	משפטים	ובכל	אחד	מהם	מודגשת	מילה. ג.	

מטרתה	של	התוכנית	החדשה	היא	לעודד		ְמעָֹרבּות		של	בני	נוער	בחיי	הקהילה.	 	)1(

בימינו	יותר	ויותר	נשים		ְמעָֹרבֹות		בניהול	הבכיר. 	)2(

שתי	המילים	המודגשות	מסתיימות	בצורן	סופי.					

ציין	את	סוג	הצורן	הסופי	שבכל	אחת	מן	המילים	המודגשות:	צורן	גזירה	או	צורן	נטייה.

										 	 ְמעָֹרבּות				 	)1(

									 	 ְמעָֹרבֹות				 	)2(

/בהמשך	דפי	טיוטה/



עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשע"ח, מס' 75281 + נספח

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 15 

15

פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות(
בפרק זה ענה על ארבע מן השאלות 14-10 )לכל שאלה — 10 נקודות(.

שים לב: בכל שאלה שתבחר, ענה על כל הסעיפים.

לפניך שני משפטים, ובהם פעלים מודגשים.  א.   .10 

לכל משפט כתוב את הגזרה של הפועל המודגש ואת המשמעות של הפועל.  

ה והתלמידים ָשבּו למסלול הלימודים.  ָמּ החופשה ּתַ  •

הגזרה:               

המשמעות:              

ַמּה על הבחירה בחברו הביישן לתפקיד המוביל במשימה.  הוא ּתָ  •

הגזרה:               

המשמעות:               

ַמּה:                 כתוב שם עצם מן השורש של הפועל ּתָ

לפניך משפט ובו צורות בינוני.  ב.  

ציין מעל כל צורת בינוני במשפט את חלק הדיבור שהיא שייכת אליו:    שם עצם,     שם תואר,     פועל.

נתונים מוטעים שמּוזנים במחשב מובילים אותו למסקנות משובשות.  

לפניך קטע ובו צורות אחדות מודגשות ומנוקדות — מקצתן תקינות ומקצתן אינן תקינות. ג.  

ָאה. יריד הצדקה יוקם השנה על יד הַמְרּפֵ

למשתתפי היריד ְמִציִעים ֵלָהנֹות  מכיבוד קל וִלְרּכֹׁש  מוצרים שונים במחיר מוזל.

א  פרטים אישיים בטפסים הְמיּוָעִדים  לכך. ביריד תיערך הגרלה. כדי להשתתף בה יש ְלַמּלֵ

מבין המילים המודגשות הקף רק את המילים שאינן תקינות.   )1(  

בחר במילה אחת שהקפת.  )2(  

הסבר במונחים דקדוקיים מדוע היא אינה תקינה.   

או    

נקד את המילה באופן שישקף הגייה נכונה.  
                             

                                           

/המשך בעמוד 16/



עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשע"ח, מס' 75281 + נספח

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 16 

16

. II-I  ,א.  לפניך שתי קבוצות של פעלים  .11

ּגֹוֵרר,   ׁשֹוֵלל,   ּפֹוֵרר,   צֹוֵלל  .I

ֵמֵאט,   ֵמֵרר,   ֵמֵגן,   ֵמֵסב  .II

העתק מכל קבוצה את הפועל שהוא בבניין פיעל.    )1(

        :I קבוצה  

     :II קבוצה  

לכל קבוצה כתוב את הבניין המשותף לשאר הפעלים.  )2(

    :I קבוצה  

    :II קבוצה  

     ? II מהי הגזרה המשותפת לכל הפעלים בקבוצה 	•  )3(

הוכח את קביעתך באמצעות הפועל ֵמֵסב.         	•  

             

ּהַ לפניך שלוש מילים מחידושי האקדמיה:  ְצִמיַגאי,     ַמֲעָגָנה,     ַמְגּבֵ ב.  

אפשר לשער את משמעותה של כל מילה על פי השורש שלה ועל פי המשקל או הצורן הסופי שלה.

כתוב ליד כל מילה את משמעותה המשוערת, על פי השורש ודרך התצורה שלה.  )1(

ְצִמיַגאי              

ַמֲעָגָנה                        

ּהַ            ַמְגּבֵ  

בחר במילה אחת והסבר את קביעתך.  )2(

             
             

/המשך בעמוד 17/



עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשע"ח, מס' 75281 + נספח

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 17 

17

. II-I  ,לפניך שתי קבוצות של מילים א.    .12

לכל מילה מקבוצה  I  התאם מילה מקבוצה  II  מאותו הבניין. כתוב את זוגות המילים ואת הבניין של כל זוג. 

ה,    ֵיָחֵתם ּמֶ I.   ִסּפּוק,    ָמצּוי,    ֶאּדַ

ּתֹוְקקּות,    ָלזּון ֲענּות,    ְמרֹוֵמם,    ִהׁשְ ָ II.  ִהּשׁ

הזוג:             הבניין:     

הזוג:             הבניין:     

הזוג:             הבניין:     

הזוג:             הבניין:     

ֲהרּות לפניך שני שמות המסתיימים ב־Xּות:  ֶעְליֹונּות — ִהּטַ ב.  

הסבר את ההבדל ביניהם מבחינת דרך התצורה.    

             

             

לפניך שלושה שמות פועל בבניין קל. ג.  

תֹוב פועל מאותו השורש, בבניין הפעיל, בזמן עבר, בגוף נסתר. ליד כל אחד משמות הפועל ּכְ  

ָלַדַעת      

ָלזּוז       

ִלְנסַֹע      

/המשך בעמוד 18/



עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשע"ח, מס' 75281 + נספח

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 18 

18

לפניך חמישה צירופים ובהם שמות תואר מודגשים. א.     .13

ח בית  ְמֻטּפָ

ֶבת בדיקה  ְמֻמְחׁשֶ

מזון  ְמתָֹעׂש

ם מאמר  ְמֻתְרּגָ

ע כלי רכב  ְמֻמּנָ

העתק רק את שמות התואר ששורשיהם תנייניים, וציין ליד כל שם תואר שהעתקת את השורש הראשוני שממנו   

נגזר השורש התנייני.

 

 

 

לפניך מילים מלשון חז"ל:  ִאּלּוֵלי,     ֵאיֶזהּו,     ְלִפיָכְך ב. 

מהי דרך התצורה המשותפת למילים אלה?           )1(   

לפניך רשימה של מילים מחידושי האקדמיה ללשון העברית.   )2( 

ָד ן )ַלּבֹוַרְנט(,         ְמעֹונֹוַע )קרוון(,         ֲעִלילֹון )קומיקס(,    אֶזל(,         ַמְעּבְ ְצֵרף )ּפָ  ּתַ

ֶשׁ ת )אלרגייה( ְקִליטֹור )קומפקט דיסק(,          ַרּגֶ ּתַ

הקף רק את המילים שדרך התצורה שלהן היא דרך התצורה שציינת בסעיף ב )1(.  •  

בחר בשתי מילים שלא הקפת ודרכי התצורה שלהן שונות זו מזו.   •   

העתק את שתי המילים שבחרת, וציין את דרך התצורה של כל אחת מהן.  

             

             

מהי צורת העתיד של הפועל  ּדֹוֶמה ?  הקף את התשובה הנכונה. ג. 

ה ,   ִיְדֶמה ּמֶ ה ,   ִיּדַ ְיַדּמֶ

/המשך בעמוד 19/
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نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

19

ִלים את עצמם שאולי הפעם יצליחו." )טקסט ג, פסקה ח( "הם ַמׁשְ א.   .14

ִלים במשפט זה. כתוב את השורש ואת הבניין של הפועל ַמׁשְ  )1(

השורש:       

הבניין:       

ִלים משמעות אחרת. כתוב משפט, ושבץ בו את הפועל במשמעות האחרת. בהקשר אחר יש לפועל ַמׁשְ  •  )2(

                 

כתוב את השורש ואת הגוף של הפועל במשפט שכתבת.  •  

השורש:       

הגוף:       

ִלים.                                                                     ציין שני פרטים דקדוקיים המשותפים לשתי צורות הפועל ַמׁשְ  )3(

לפניך שלושה פעלים.  ב. 

נֹוֶעֶצת,  מּוֶבֶלת,  ְמתֶֹעֶדת

לאחד מן הפעלים יש שתי דרכי ניתוח ושתי משמעויות שונות. הקף אותו.  )1(

כתוב את שתי המשמעויות של הפועל, ולכל משמעות כתוב את השורש של הפועל וכתוב שם פעולה   )2(

משורש זה.

המשמעות:       .I  

השורש:        

שם פעולה:        

המשמעות:       .II  

השורש:        

שם פעולה:        

/בהמשך דפי טיוטה/



עברית:	הבנה,	הבעה	ולשון,	חורף	תשע"ח,	מס'	11281	+	נספח-	14	-

פרק ג: מערכת הצורות		)40	נקודות(
בפרק	זה	עליך	לענות	על	ארבע	מן	השאלות	15-11	)לכל	שאלה	—	10	נקודות(.

שים	לב:	בכל	שאלה	שתבחר,	ענה	על	כל	הסעיפים.

לפניך	קטע,	ובו	פעלים	מודגשים.	קרא	את	הקטע,	וענה	על	השאלות	שאחריו. א.  	.11

ב	מעל	נחל	הירקון	המזוהם	 כמה	דקות	לפני	טקס	פתיחת	המכבייה	ה־15	ֵאַרע	אסון	נורא:	גשר	עץ	אשר	ֻהּצַ

קרס.	עשרות	ספורטאים	נפלו	לנחל.	לקראת	המכבייה	ה־16	הוקם	לראשונה	אגף	המטפל	בנושא	הבטיחות,	

נּו. כדי	להבטיח	שמקרים	כאלה	לא	ִיֹּשָ

ציין	בטבלה	את	השורש	ואת	הבניין	של	כל	אחד	מן	הפעלים	המודגשים	בקטע.  )1(

בנייןשורשהפעלים
ֵאַרע

ב ֻהּצַ

נּו ִיֹּשָ

נּו. הקף	את	צורת	ההווה	באותו	הבניין	של	הפועל	ִיֹּשָ  )2( 

ִנים ּנְ ִנים						ְמׁשַ ים						ִנׁשְ ּנִ ְֹשנּוִיים						ְמׁשַ
במשפט	שלפניך	כתובה	מילה	פעמיים:	פעם	בצורה	המשקפת	הגייה	נכונה	ופעם	בצורה	המשקפת	הגייה	שגויה.  )3(

הקף	את	הצורה	המשקפת	את	ההגייה	הנכונה. 	

גשר	עץ	הוצב	מעל	נחל	הירקון	הְמֻזָהם	/	ְמֹזָהם. 	

לפניך	קטע,	ובו	רשמים	מטקס	הפתיחה	של	המכבייה	העשרים.	בקטע	מילים	מודגשות	—	מקצתן	תקינות	 ב. 

ומקצתן	אינן	תקינות. 	

במכבייה	ִנְכָרִכים	יחד	הָּפן	הספורטיבי,	האישי	והציוני.	דוגמה	לכך	הייתה	בטקס	הפתיחה	של	המכבייה	

יע	נישואין	לבת	זוגו	כשהוא	נרגש	וְמעֹוָדד	מצהלות	של	אלפי	הצופים.	 העשרים:	ְסּפוְֹרָטִאי	קנדי	ֶהּצִ

אין	ספק	כי	מאירועים	כאלה	נוְֹלדוֹת	אגדות.
	

מבין	המילים	המודגשות	הקף	רק	את	המילים	שאינן	תקינות.  )1(

בחר	במילה	אחת	שהקפת,	וענה	על	אחד	מן	הסעיפים	II-I	שלפניך.  )2(

הסבר	במונחים	דקדוקיים	מדוע	המילה	שבחרת	אינה	תקינה.	 	.I 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
או  

נקד	את	המילה	שבחרת	באופן	שישקף	הגייה	נכונה.  .II  

	 	 	 	 	 	 												 	 	 	 	 	
/המשך	בעמוד	15/



עברית:	הבנה,	הבעה	ולשון,	חורף	תשע"ח,	מס'	11281	+	נספח-	15	-

לפניך	קטע	על	פי	דבריו	של	יוסף	יקותיאלי,	ובו	פעלים	מודגשים.	קרא	את	הקטע	וענה	על	השאלות	שאחריו. א.   .12

פי	 ועל	 הספורט,	 חינוך	 במדרגות	 ועלייה	 כוחות	 מבחן	 לנו	 תשמש	 שלנו,	 העולמי	 הספורט	 כינוס	 המכבייה,	

ואלפי	 למאות	 לאומי	 מבחן	 המכבייה	 תשמש	 הספורט	 מבחן	 מלבד	 בעתיד.	 צעדינו	 לנו	 	 ָנכוֹנּו	 	 תוצאותיה	

הצעירים	אשר		ַיֲעלּו		לארץ־ישראל.	הם		ִיְֹשֲאפּו		את	אוויר	המולדת,		ַיֲאִזינּו		לשפת	עמם	הָקָמה		לתחייה	

וָיׁשּובּו		לגולה	מלאי	עוז	ומרץ	עד	בוא	זמנם	לעלות	ארצה.

הקף	את	הפועל	היוצא	דופן	מבחינת	הגזרה,	על	פי	ההקשר	בקטע.  )1(

ָנכוֹנּו						ָקָמה				ַיֲעלּו					ָיֹשּובּו 	
הקף	את	הפועל	היוצא	דופן	מבחינת	הבניין,	על	פי	ההקשר	בקטע.  )2(

ַיֲעלּו					ַיֲאִזינּו					ָיׁשּובּו					ִיְֹשֲאפּו 	
הקף	את	צורת	העתיד	באותו	הבניין	של	הפועל		ָנכוֹנּו.  )3(

ָיִכינּו					ְיַכּנּו					ְיכוְֹננּו					ִיּכוֹנּו 	

לפניך	משפטים,	ובכל	משפט	מודגשת	מילה. ב. 

ִמיָהה		אם	האירוע	הזה	נחוץ. לא	אחת	מובעת		ּתְ 	•
היו	שהאמינו	כי	הִהְתָערּות		במדינה	שבה	הם	חיים	תמחק	את	האנטישמיות. 	•

קונסטנטין	מטוסביץ'	הוא	שיאן	ישראל	בקפיצה	ַלּגַֹבּה. 	•
ֲחָתה		ההתעניינות	במכבייה. בשנים	האחרונות		ּפָ 	•

ה		"היהודי	החדש". בארץ־ישראל		ִהְתַהּוָ 	•
כיום	כמעט	אין	זכר	לָחזֹון		של	יקותיאלי	שארץ־ישראל	תהיה	מרכז	רוחני	לתפוצות. 	•

מיין	בטבלה	שלפניך	את	המילים	המודגשות	על	פי	הגזרה:	גזרת	השלמים	או	גזרת	נחי	ל"י/ה.

נחי ל"י/השלמים

לפניך	צירופי	מילים,	ובכל	אחד	מהם	המילה	הראשונה	מודגשת. ג. 

	 	 	 				 פּוָצה	יהודית	 ּתְ
	 	 	 ּתֹוָדָעה	לאומית				
	 	 	 				 ע	שורשים	 ַמּסַ

לצד	כל	צירוף	כתֹוב	שם	פועל	מאותו	שורש	של	המילה	המודגשת	בכל	בניין	שתבחר.

/המשך	בעמוד	16/
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לפניך	שלושה	משפטים,	ובהם	שלוש	מילים	מודגשות. א.  	.13 

רבים	קיוו	כי	המכבייה	תשמש	ָמנֹוף	להגדלת	היישוב	היהודי	בארץ.  • 	

ף	את	הניצחון	שלה	כדי	לעלות	לליגת	העל. הקבוצה	יכולה		ְלַמּנֵ 	•
אני	שמח	ומתרגש	ְלָהִניף	את	דגל	המדינה	בטקס	הפתיחה	של	המכבייה. 	•

כל	אחת	מן	המילים	המודגשות	מייצגת	שלב	בתהליך	של	יצירת	שורש	תנייני.

כתוב	את	שלוש	המילים	לפי	סדר	התהליך.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

לפניך	משפט	על	פי	טקסט	1	ובו	שלוש	מילים	מודגשות.  ב. 

ְרָמה	לֲהָרַמת	המורל	בקרב	יושבי	הארץ	וֵהִריָמה	את	קרנה	של	התנועה	הציונית	בקרב	 המכבייה	הראשונה	ּתָ

	יהדות	התפוצות.

מבין	שלוש	המילים	המודגשות	במשפט	הקף	את	המילה	שנוצרה	משורש	תנייני. 	)1(

	 כתוב	מהו	שם	העצם	שממנו	נגזר	השורש	התנייני.		  )2(

לפניך	שני	משפטים,	ובהם	שלוש	מילים	מודגשות. ג. 

ארגון	"מכבי"	העולמי	אימץ	את	תפיסתו	של	יקותיאלי,	ולרכיב	הספורט	נוסף	גם	הֵמִניַע	של	חיזוק	הקשר	  •
בין	יהדות	התפוצות	לארץ,	אולם	כיום	אין	כמעט	זכר	לחזון	של	יקותיאלי	שארץ־ישראל	תהיה	מרכז	רוחני	

לתפוצות	ואמצעי	לְמִניַעת	התבוללות.

ספורטאים	יהודים	מארץ־ישראל	היו	ְמנּוִעים	באותה	תקופה	מהשתתפות	באולימפיאדה.  •
מבין	שלוש	המילים	המודגשות	הקף	את	המילה	או	את	המילים	שהאות	מ"ם	שבהן	היא	שורשית.  )1(

בטבלה	שלפניך	מיין	את	שלוש	המילים	המודגשות	לשתי	קבוצות	לפי	הבניין,	וציין	את	הבניין	 	)2( 

של	כל	קבוצה.

	 	 ציין	את	חלק	הדיבור	של	המילה		ֵמִניַע		שבמשפט	הראשון.		  )3(

/המשך	בעמוד	17/
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לפניך מונחים מתחום האימון הגופני שחידשה האקדמיה ללשון העברית. א.   .14

ת כושר — מתקן לאימוני כושר, ובו מסילה קצרה. בשעת הפעלת המתקן המסילה נעה והמתאמן צועד או  ְמִסּלַ  

רץ עליה. שם רֹווח למתקן זה הוא  ֲהִליכֹון. 

ִריְנט( — מרוץ תחרותי למרחקים קצרים. ָמאֹוץ )ְסּפְ  

ַלֲחִצית — מכשיר קפיצי לחיזוק שרירי היד.   

מֹוֵנה פסיעות — מכשיר הנישא על גוף האדם ומונה את פסיעותיו על ידי חישת תנועת הגוף.

מיין בטבלה את המילים שלפניך לשתי קבוצות לפי דרך התצורה.  )1(  

ה      ֲהִליכֹון      ָמאֹוץ      ַלֲחִצית        מֹוֵנה פסיעות       ְמִסּלָ  

בסיס וצורן סופישורש ומשקל

ציין את השורש של כל אחת מן המילים שדרך תצורתן היא שורש ומשקל.  )2(

  

  

  

  

לפניך משפט, ובו מילים מודגשות. ב.   

עשרות אלפי ָרִצים וָרצֹות השתתפו בֵמרֹוץ הלילה של תל אביב.   

מהו השורש המשותף למילים המודגשות?      )1(

מהו חלק הדיבור של המילים ָרִצים וָרצֹות המודגשות במשפט הנתון?      )2(

בכל מכבייה נבחר אחד הספורטאים לשאת את לפיד המכבייה. ג. 

לפניך כמה מילים. הקף את המילה המתאימה ְלַכנות את נושא הלפיד, והסבר את תשובתך במונחים דקדוקיים.

ה יִדּיָ ידֹות      ַלּפִ יָדן      ַלּפִ ידֹון      ַלּפִ ַלּפִ
הסבר:

 
 

/המשך בעמוד 18/
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לפניך שני משפטים, ובהם שתי מילים מודגשות. א.   .15

"שמונים מדינות —  ֵלב  אחד". )סיסמת המכבייה ה־20(            •
"ֵצל  כבד הוטל על המדינה". )טקסט 1, שורות 41-40(  •

שתי המילים המודגשות שייכות לגזרת הכפולים.   

בחר באחת מן המילים ֵלב או ֵצל, והוכח שהיא שייכת לגזרת הכפולים.

 

 

לפניך שני משפטים, ובהם שתי מילים מודגשות. ב. 

באירוע הפתיחה של המכבייה חברי המשלחות  ָחִגים  סביב האיצטדיון.  •
ים  והמועדים. בלוח השנה מצוינים כל הַחּגִ  •

מבין שתי המילים המודגשות הקף את המילה השייכת לגזרת הכפולים.  )1(

ציין את השורש של המילה המודגשת האחרת )שלא הקפת(.       )2(

ציין את השורש של המילה  מֹוֲעִדים הכתובה במשפט השני.      )3(

לפניך מילים מודגשות מתחום הספורט הנוטות במשקלי שמות הפעולה. ג. 

לּות,       ִאְגרּוף,       ֲחִתיָרה,  ה,       ִהְתַעּמְ ֵהָאְבקּות,       ְשִֹחּיָ
ִמּגּור )נוקאאוט( — מכת אגרוף שאחריה היריב אינו מסוגל לעמוד שוב על רגליו.     

ָמקום כמו ציר ורגלו השנייה נעה בחופשיות.  ִסְבסּוב — תנועה של שחקן כדורסל שבה רגלו האחת קבועה ּבַ

השורש של אחת מן המילים המודגשות הוא שורש גזור שם.  )1(

ציין את שם העצם שממנו נגזר השורש.       

מבין המילים המודגשות הקף שתי מילים שהמשקל שלהן משותף, וציין את המשקל.   )2( 

          

תּות היא ענף ספורט שבו קולעים למטרה בחץ וקשת. ָ ַקׁשּ  )3(

תּות  היא כמו דרך התצורה של המילים המודגשות שבראש סעיף ג?  ָ האם דרך תצורתה של המילה  ַקׁשּ   

נמק את תשובתך.

  

/בהמשך דפי טיוטה/

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות( 
בפרק זה עליך לענות על ארבע שאלות.

ענה על ארבע מן השאלות 16-12 )לכל שאלה — 10 נקודות(.
שים לב: בכל שאלה שתבחר, ענה על כל הסעיפים.

לפניך קטע, ובו פעלים מודגשים. קרא אותו, והשלם את הטבלה שאחריו. א.   .12

 

הּכֹה מוקדמת. ֵמּהַ  לאמצם אל ליבי. אני  ָחס  על התבגרותם  ּכָ ואני    ,Yבבני דור ה־  אני מתבונן 

המכשירים  את  לנצל  ֵמיִטיִבים   הם   והטלפון:  המחשב  במסכי  נעוץ  מבטם  אך  בהם,  מביט  אני 

הדיגיטליים.  מנות הטלוויזיה שדור זה  ָהֳאַבס  בהן מגיל אפס לא  הֹוִתירּו  מקום לתמימותם של 

ְרׁשּו  מגן עדן עוד בטרם  ָחוּו  אותו ממש. בני דור זה: הם  גֹּ
 

לפניך טבלה, ובה הפעלים המודגשים בקטע. כתוב את השורש ואת הבניין של כל אחד מן הפעלים.  

הבנייןהשורשהפועל

ֵמּהַ ּכָ

ָחס

 ֵמיִטיִבים

ָהֳאַבס

הֹוִתירּו

ְרׁשּו גֹּ

ָחוּו

)שים לב: סעיף ב של השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 15/
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לפניך ארבעה משפטים, ובכל אחד מהם מודגש פועל. קרא את המשפטים, וענה על הסעיפים שאחריהם. ב.   

השימוש בטלפון החכם  ַמְתִאים  כיום לכל אדם.   —  

צעירים רבים  ַמְמִרים  את פי הוריהם.  —  

ים  לילדיהם לבלות שעות רבות מול המסך. הורי דור ה־Y  ַמְרׁשִ  —  

דור ההורים  ַמְפִנים  אט־אט את יתרונות הטכנולוגיה הדיגיטלית.  —  

מיין את הפעלים המודגשים לשתי גזרות, על פי ההקשר של כל אחד מן הפעלים במשפט.   )1(

רשום בראש כל עמודה את שם הגזרה.  

הגזרה:                        הגזרה:                        

בהקשרים אחרים אפשר לנתח שניים מן הפעלים שבסעיף ב בדרך נוספת.  )2(

בחר אחד משני הפעלים האלה, הצע דרך אחרת לניתוחו )שורש, בניין, זמן, גוף(, ושבץ אותו במשפט משלך.  

                            

                            

                            

/המשך בעמוד 16/
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לפניך קטע, ובו חמישה זוגות של מילים מודגשות. קרא את הקטע, וענה על הסעיפים שאחריו. א.   .13

אולם עצלנים.  הם  ממוחשב,  בעולם  ֵדִלים   ּגְ  / ּגֹוְדִלים  אשר    Yה־ דור  שבני  טוענים  רבים  מבוגרים     

מחקרים מראים שטענה זו  ֻמְפֶרֶכת / ֻמְפַרַכת.  על פי מחקרים אלה, דור ה־Y דווקא  ָמִבין / ֵמִבין     

ל  את ל / ְלַכְלּכֵ ְלּכֵ ְלּכַ היטב את המציאות. הצעירים יודעים שאם הם רוצים לממש את שאיפותיהם  ו    
עצמם, עליהם להיות מוכנים למאמץ ולעבודה קשה.    

כמו כן עובדים צעירים בני דור זה מכירים ביכולותיהם, ְמַאזנים בין החיים הפרטיים ובין העבודה שלהם    

א / ְלַבּטֹות  את דרישותיהם מן המעסיקים. ומיטיבים  ְלַבּטֵ    

הקף בכל זוג את צורת הפועל התקינה.  )1(

בחר שתיים מן הצורות שהקפת, והסבר מדוע קבעת שהגייתן נכונה.  )2(

                            

                   

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

ר   ם  במרחב באמצעות  ִמּפּוי  ממוחשב, ומסייע להם  ְלַתְקׁשֵ הטלפון הסלולרי עוזר לבני דור ה־Y  ְלִהְתַמּקֵ   

עם העולם.   

הקף את המילה המודגשת היוצאת דופן מבחינת דרך ההיווצרות של השורש.  )1(

הסבר את דרך ההיווצרות של השורש במילה היוצאת דופן.  )2(

              

              

הסבר את דרך ההיווצרות של השורש באחת משתי המילים האחרות.  )3(

              

              

"הטוויטר כמו הומצא לצורך  ָנכּוָתם". ג.   

מהו שורש המילה "ָנכּות"?        )1(   

כתוב שם נוסף הגזור משורש זה.       )2(   

כתוב פועל בבניין הפעיל הגזור משורש זה.      )3(   

/המשך בעמוד 17/
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לפניך ארבעה משפטים, ובהם פעלים מודגשים. א.   .14

ף  את בית הספר בריצה קלה. ַהּקֵ  —  

ָהֵאט  את נסיעתך סמוך למעבר חצייה.  —  

ק  את חגורת הבטיחות לפני הנסיעה. ַהּדֵ  —  

ָהֵמר  את הצפייה בטלוויזיה בפעילות ספורט.  —  

הקף את הפועל היוצא דופן מבחינת הבניין.  )1(  

מהו הבניין של פועל זה?       )2(

מהו הבניין המשותף לשאר הפעלים?         )3(

לפניך ארבעה משפטים, ובכל אחד מהם יש פועל מודגש. ב. 

הנער  ׂשֹוַחח  עם חברו לכיתה.  —  

יָגה  תוצאות טובות במשחקי ליגת האלופות. ִ נבחרת הכדורגל  ִהׂשּ  —  

דור ההורים  ִמְתמֹוֵדד  עם קשיי הסתגלות לטכנולוגיה הדיגיטלית.  —  

ה  בשל מזג האוויר. ׁשָ ּבְ ּתַ קליטת שידורי הרדיו  ִהׁשְ  —  

ליד כל פועל, כתוב פועל מן הפעלים המודגשים שבסעיף א, שהוא באותה הגזרה.   

ׂשֹוַחח        

יָגה      ִ ִהׂשּ   

ִמְתמֹוֵדד        

ה      ׁשָ ּבְ ּתַ ִהׁשְ   

)שים לב: סעיף ג של השאלה בעמוד הבא.(  

/המשך בעמוד 18/
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לפניך רשימת צירופים. בכל צירוף יש מילה שבה האות תי"ו מודגשת.  ג.   

ּנּות )הדור(,      ּתַ ר )בלתי מוגבל(,     ּתֹוָפָעה )שכיחה(,     ִהׁשְ ֶהּתֵ

ָנֵאי )עבודה(,      ְנעּות )מן החיים האמיתיים(,     ִאּיּות )מילים(,     ּתְ ִהּמָ

לּות )במסכים(      ְסִמיִנים )למחלה(,     ּתְ ְכנֹות )מחשב(,     ּתַ ּתָ
 

לפניך טבלה. מיין בטבלה את המילים על פי סוג התי"ו שבהן.  )1(  

תי"ו שורשית ותי"ו מוספיתתי"ו מוספית בלבדתי"ו שורשית בלבד

העתק מרשימת המילים בתחילת סעיף ג את המילים שהן שמות פעולה, וכתוב את הבניין של כל אחת מהן.   )2(  

                     

                     

/המשך בעמוד 19/
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לפניך קטע. קרא אותו, וענה על הסעיפים שאחריו. א.   .15

ה אישי   המחשב   מהפכת  מתחילת  ממוחשב.  בעולם   שנולד  הראשון  הדור  הוא   Yה־ דור   

בני דור ה־Y היו החלוצים בשימוש בכלים הדיגיטליים: מחשב, אפליקציות בטלפון ה סלולרי   

ועוד.

הפיתוח  ה טכנולוגי  ה מהיר  השפיע מאוד על דרך החשיבה ועל סגנון החיים של בני דור    

ה־Y, אך הייתה לו השפעה קטנה על בני דורות קודמים. העולם הדיגיטלי יצר פער  תרבותי  

בין צעירי דור ה־Y לבין הוריהם והורי הוריהם. הנה כי כן בשעה שצעירים אלה פיתחו ידע  נרחב  

בתוכנֹות חדשות, הוריהם ומוריהם דשדשו מאחור. עם זאת הרשת יצרה מוקד עניין  משותף  

לבני דור ה־Y ולהוריהם.

מהו חלק הדיבור המשותף לכל המילים המודגשות בקטע?                   )1(  
מיין בטבלה את המילים המודגשות בקטע, על פי דרך התצורה שלהן.  )2(  

שורש ומשקלבסיס וצורן סופי

אפשר לחלק את הקבוצה של בסיס וצורן סופי חלוקה ִמשנית.   )3(  
מיין את המילים בקבוצה זו לשתי קבוצות. כתוב שם לכל קבוצת ִמשֶנה.   

  

בסיס וצורן סופי
קבוצה ב:                                                 קבוצה א:                                               

)שים לב: סעיף ב של השאלה בעמוד הבא.(  
/המשך בעמוד 20/
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לפניך משפט, ובו מילים מודגשות. קרא אותו, וענה על הסעיפים שאחריו. ב. 

צעירי דור ה־Y רוצים לשפר את  יכולתם  המקצועית.  

שתי המילים "יכולתם" ו"מקצועית" מסתיימות בצורן סופי.   )1(  
מהו סוג הצורן הסופי המשותף לשתי המילים האלה? הקף את התשובה הנכונה.   

צורן גזירה    

צורן נטייה   

כתוב ליד כל מילה את משמעות הצורן הסופי שלה.  )2(  

יכולתם:                                       

מקצועית:                                 

לפניך שני משפטים. קרא אותם, וענה על הסעיפים שאחריהם.  )3(

הְקִריָאה  של בני הנוער מסתכמת במסרונים קצרים.  .I   

הכתובת על החרס שנתגלה בחפירות אינה  ְקִריָאה  בגלל פגעי הזמן.  .II   

באיזה משפט יש במילה "קריאה" צורן נטייה?      •   

ציין את המשקל של המילה "קריאה" בכל אחד מן המשפטים.  •   

             :I המשקל של "קריאה" במשפט    

                           :II המשקל של "קריאה" במשפט    

/המשך בעמוד 21/
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יֵנר". האקדמיה ללשון העברית פנתה לציבור התלמידים והזמינה אותו להמציא חלופה לצעצוע ששמו הלועזי "ְסּפִ  .16

לפניך כמה מן ההצעות לחלופה למילה "ספינר": א.   

ַסְבֶסֶבת,     חּוִגית,     ַחּגּוָדל,     ַסְחִרירֹון,       

ב ָחג,     ַמְסּבֵ ִמׂשְ  

לפניך טבלה. מיין בה את ההצעות לקבוצות, לפי דרך התצורה שלהן, 

וכתוב את דרך התצורה של כל קבוצה.

דרך התצורה:                           דרך התצורה:                           דרך התצורה:                         

 

בחר מן הטבלה שני שמות שדרך תצורתם שונה זו מזו, והסבר את שיקול הדעת בקביעתם.   (1) ב.   

התייחס לשורשים, למשקלים, לבסיסים ולצורנים.    

                   

                  

                  

                   

                   

                   

יעֹון.  תלמידים רבים טוענים שהספינר אינו רק לצורכי משחק, והיו אף שהציעו לקרוא לו  ַמְרּגִ  (2)   

מה ההבדל בין "מרגיעון" ובין "סחרירון" מבחינת המשמעות?    

                   

                   

                   

(שים לב: סעיף ג של השאלה בעמוד הבא.)  

/המשך בעמוד 22/
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לפניך חמישה משפטים. קרא אותם, וענה על הסעיפים שאחריהם. ג.  	

ֶבת  לייבוש על כיסא במרפסת. הנחתי את  ה ַמּגֶ  —   

ֶנת  היא כאב בשרירי המותניים המורגש לרוב רק בצד אחד של הגוף.  ַמּתֶ  —   

ֶפת  שמופעלת בטביעת אצבע. ּסֶ בבית שכני הותקנה  ּכַ  —   

כדאי להביא  ַמְחֶצֶלת  לטיולים.  —   

ֶקת  מנירוסטה בחנות כלי בית. אפשר לקנות  ַמּצֶ  —   

הקף את שלוש המילים שהמשקל שלהן משותף.   )1(   

מהו המשקל המשותף לשלוש המילים שהקפת?      )2(   

מהי המשמעות של משקל זה?       	)3(   

ציין את הגזרה של כל אחת מן המילים שהקפת.   )4(   

            

            

            

מהו המשקל של שתי המילים האחרות?       )5(   

מהי משמעות המשקל בכל אחת משתי המילים האלה?  )6(   

            

            

            /בהמשך דפי טיוטה/

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות(
בפרק זה עליך לענות על ארבע מן השאלות 16-12 )לכל שאלה — 10 נקודות(.

שים לב: בכל שאלה שתבחר, ענה על כל הסעיפים.

לפניך שתי קבוצות של שמות פעולה מבניין הפעיל. א.   .12

II       I        

ַהְלָוָיה ַהְלָוָאה    

ָקָיה ַהׁשְ ָקָאה   ַהׁשְ  
ָרָיה ַהׁשְ ָרָאה   ַהׁשְ  

מהי הגזרה המשותפת לכל שמות הפעולה?       )1(

איזו מן הקבוצות אינה בנויה על פי מאפייני הגזרה שציינת?      )2(

ציין על פי איזו גזרה היא בנויה.      )3(

הבא דוגמה משלך לשם פעולה מבניין הפעיל, השייך לגזרה שציינת בתת־סעיף )3(.  )4(

       

המילים בקבוצות מסודרות בצמדים.   )5(

באיזה צמד שתי המילים נושאות את אותה המשמעות?      

בחר באחד מן הצמדים האחרים, ושבץ כל שם מן הצמד שבחרת במשפט שיבטא את המשמעות שלו    

)סך הכול — שני משפטים(.

          

          

ּטּוי,     ִחּטּוי לפניך קבוצת מילים:  ִמּלּוי,     ּבִ ב. 

הסבר במה דומה קבוצה זו לקבוצה שכתבת עליה בתת־סעיף א )2(, ובמה היא שונה ממנה.  

           

           

לפניך רשימת מילים. ג. 

ְמָחָאה,  ַמְחָמָאה,  ַהְחָיָאה  

הקף את המילה או המילים מן הגזרה של המילה ַקְרָין.  

/המשך בעמוד 17/
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לפניך משפטים ובכל אחד מהם מודגשת מילה בשתי צורות.  ד. 

קרא את המשפטים, וענה על הסעיפים שאחריהם.

ּה  היא שחלק גדול מן התפילה מורכב מבקשות  ִחיׁשָ ּה / ְלַהּכְ עובדה שאין  ְלַהְכִחיׁשָ  .I

בכל תחומי החיים.  

ֶנה  להתפלל בכוונה מוליד תפילות של אמת. ָנה / ִנׁשְ המאמץ החוזר  וִנׁשְ  .II
יָעה / ְמִגיָעה  עד כיסא הכבוד. התפילה  ַמּגִ  .III

בכל משפט הקף את הצורה הנכונה.  )1(

בחר בשתיים מן הצורות שהקפת, ונמק בנוגע לכל אחת מהן את בחירתך.  )2(

  

  

/המשך בעמוד 18/
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לפניך רשימת מלים.  א.   .13

י,       ּתֹוָדָעה,       ִיעּוד      ִעּדּוד,       אוהל מֹוֵעד,       הֹוִעיד,       ִהְתַוֲעדּות   ֵעד,      ֵהַעְדּתִ ִיּוָ

הקף את כל המילים מן השורש יע"ד / וע"ד.  )1(

לפניך  טבלה. מיין בה את המילים שהקפת לשתי קבוצות לפי המשמעות.  )2(

כתוב את המשמעות של כל קבוצה.  

העתק כל אחת מן המילים שלא הקפת, וכתוב את השורש שלה.  )3(

           

           

           

לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם מודגשת מילה. ב. 

קרא את המשפטים, וענה על הסעיפים שאחריהם.  

ההצלחה  ְמִעיָדה  על ההשקעה.          .I

ְמִעיָדה  וכישלון הן תחנות בדרך להצלחה.          .II

כתוב ליד כל משפט את התפקיד של האות מ"ם במילה המודגשת.  )1(

הקף את המילה שהיא שם פעולה, וציין את הבניין שלה.                )2(

ציין את השורש ואת חלק הדיבור של המילה שלא הקפת.                      )3(

מן השורש שציינת בתת־סעיף )3(, גזור מילה בחלק דיבור אחר.            )4(

ציין את חלק הדיבור של המילה שכתבת.            

/המשך בעמוד 19/
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יב,     ֵמֵקל יק,     ַמּצִ לפניך ארבעה פעלים:  ֵמִפיג,     ַמּסִ א.   .14

העתק את הפועל השייך לגזרת הכפולים )ע"ע(.       

לפניך שתי קבוצות של מילים.   ב. 

בכל קבוצה הקף את המילה שהיא מגזרת חסרי פ"נ.  •
כתוב את הגזרה המשותפת לשאר המילים בקבוצה.   •  

יָבה      יָחה,    ׁשִ ה,    ׂשִ יׁשָ יָנה,     ּגִ ּבִ  .I  

ת,    ָלַדַעת,    ָלַגַעת      ֶבת,    ָלֶרׁשֶ ָלׁשֶ  .II  

לפניך שני שורשים:  נב"ט, נג"ד ג. 

מכל אחד מן השורשים כתוב שני פעלים בבניין הפעיל שהמשמעויות שלהם שונות זו מזו )סך הכול —   )1(

ארבעה פעלים(.

נב"ט:             

נג"ד:             

בחר בשורש אחד והסבר את המשמעות של כל אחד מן הפעלים שכתבת משורש זה.   )2(

          

          

לפניך רשימה של פעלים.  ד. 

ה ׁש,     ֲעׂשֵ ָצֵרף,     ָצֵמא,     ַחֵדּ  

הקף את הפועל היוצא דופן מבחינת הזמן.  •  

ציין את הזמן של הפועל היוצא דופן.        •  

ציין את הזמן של הפעלים האחרים.         •  

/המשך בעמוד 20/
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לפניך שלושה משפטים, ובהם מודגשות מילים.   .15

השאלה  הְיסֹוִדית  ביותר היא מה תכלית התפילה.  )1(

אין לראות בתפילת הציבור משימה קֹוֶלְקִטיִבית  לשיפור רמת החיים החֹוְמִרית.  )2(

שאיפתו הִטְבִעית  של האדם לשפר את תנאי חייו יוצרת דחף להתפלל אל ה'.  )3(

כל המילים המודגשות נוצרו בדרך של בסיס וצורן סופי )גזירה קווית(, ובכולן התרחש תהליך   א. 

בשני שלבים: בכל שלב נוסף צורן.

כתוב את שני הצורנים המשותפים לכל המילים, ציין את המשמעות של כל אחד מהם,   

וקבע אם הוא צורן גזירה או צורן נטייה. 

              

              

במה שונה המילה  קֹוֶלְקִטיִבית  משאר המילים המודגשות? ב. 

           

ְכִלית  נוצרה באותה דרך תצורה של כל המילים המודגשות?  נמק את תשובתך.  האם המילה  ּתַ ג. 

                        
  

לפניך שני משפטים, ובהם פעלים מודגשים. ד. 

כתוב ליד כל משפט את הגזרה של הפועל המודגש.  

ָבה  את דמי הוועד מן הדיירים.                          ועד הבית  ּגָ  .I  

ַבּה  ִלבו.                       למרות המעמד החשוב והכבוד שהוענקו לו לא  ּגָ  .II  

בלשון הדיבור לעתים נוצרות מילים בדרך משובשת — שלא על פי כללי התצורה.  ה. 

לפניך שתי מילים כאלה שהשתגרו בשפה.    

ת ּתֹוָבָנה,     ַמּצָ
בחר באחת מן המילים, והסבר מה השיבוש שחל בדרך היווצרותה.

              

            

              

/המשך בעמוד 21/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

ְמִצית  עבודת ה'. התפילה היא  ּתַ א.   .16

ְמִצית.                                   ציין את השורש של המילה ּתַ  )1(

ְמִצית  נגזר שורש תנייני. כתוב את השורש התנייני, והבא דוגמה לפועל שנגזר משורש זה. משם העצם ּתַ  )2(

  

ר מידע וְלַתֵעד אותו.      בספרייה לומדים ְלַאּתֵ ב. 

ר וְלַתֵעד  הם גזורי שם, ורק אחד מהם הוא גם  תנייני. לפניך קביעה: שני הפעלים  ְלַאּתֵ

נמק את שני חלקי הקביעה.

 
 
 

לפניך שלושה זוגות של מילים. כל זוג נוצר משורש משותף בשני משקלים קרובים.    ג. 

   ַהְפָעָלה   ַאְפָעָלה

ַאְבָחָנה   ַהְבָחָנה     

ַאְבָטָחה   ַהְבָטָחה    
ָרה   ַאְזּכָ ָרה   ַהְזּכָ  

מאיזה משקל )ַהְפָעָלה או ַאְפָעָלה( נוצרו שורשים תנייניים?     )1(

בחר באחת מן המילים שנוצר מהן שורש תנייני, וכתוב מן השורש התנייני פועל סביל.      )2(

לפניך זוג מילים נוסף:  ֲהָנָחה     ֲאָנָחה  )3(

האם אפשר לצרף את הזוג הזה לזוגות שלעיל?  נמק את תשובתך.  

             

          

ים  יכולה לשמש בשני חלקי דיבור. ְקִדּ המילה  ּתַ ד.   

ים  תהיה חלק דיבור אחר. ְקִדּ כתוב שני משפטים שבכל אחד מהם המילה  ּתַ

ליד כל משפט שכתבת ציין את חלק הדיבור.

 
 

/בהמשך דפי טיוטה/
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פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות(
בפרק זה עליך לענות על ארבע שאלות.

ענה על ארבע מן השאלות 16-12 )לכל שאלה — 10 נקודות(.

שים לב: בכל שאלה שתבחר, ענה על כל הסעיפים.

לפניך משפט וקטע קצר על פי הטקסטים, ובהם מילים מודגשות.   .12

ת  החינוך בארץ על ערכים כגון טובת הכלל והחברה, אולם כיום החברה הישראלית  ְמַתְגֶמֶלת   ּתַ בעבר  ֻהׁשְ  •
על הישגים אישיים. 

ה  החינוכית  ּיָ ב  עוד ליעד עיקרי. כיום תנועות הנוער  ְמעָֹרבֹות  בֲעׂשִ ההגשמה בקיבוץ אינה יכולה  ְלֵהָחׁשֵ  •
ישראל.  ְמִדיַנת   וצורכי השעה של  ת  העצמאות  ְמִגּלַ פי    על  י  ֶעְרּכִ יַח  לׂשִ והן מסגרת  והציבורית, 

ּדֹוֶמה  שמשימתן של תנועות הנוער היא  ְלהֹוִכיַח  בכל פעם מחדש כי  הֹוְלמֹות  אותן מילות השיר: "שירה, 
הנוער, שיר עתידנו".

ציין את השורש ואת הבניין של כל אחד מן הפעלים שלפניך. א. 

בניין:                                     שורש:                                    ת   ּתַ ֻהׁשְ  

בניין:                                     שורש:                                    ְמַתְגֶמֶלת    

בניין:                                     שורש:                                    ְמעָֹרבֹות    

בניין:                                     שורש:                                    ְלהֹוִכיַח    
בניין:                                     שורש:                                    הֹוְלמֹות    

ב  שבקטע.                                                   ציין את הבניין של שם הפועל  ְלֵהָחׁשֵ ב. 

מהי צורת העתיד של הפועל  ּדֹוֶמה  שבקטע?  הקף את התשובה הנכונה.    ג. 

ה ּמֶ ה        ִיְדֶמה         ִיּדֹם        ִיּדַ ְיַדּמֶ

ה,      ְמִדיָנה יַח,      ְמִגּלָ ה,      ׂשִ ּיָ בקטע מודגשים השמות  ֲעׂשִ ד. 

מבין השמות האלה הקף רק את השמות שנגזרו מגזרת ע"ו/י.  )1(

ציין את השורש של כל אחד מן השמות האחרים.   )2(

        

י  על פי  ֶעְרֵכי  מגילת העצמאות. תנועות הנוער הן מסגרת לשיח  ֶעְרּכִ ה. 

מבין שתי המילים המודגשות הקף את המילה שיש בה צורן גזירה, וציין את משמעותו.                                     

/המשך בעמוד 18/
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לפניך שני משפטים, ובכל משפט מילה מודגשת.  )1( א.  	.13

ציין לאחר כל משפט את חלק הדיבור ואת השורש של המילה המודגשת בו.  

יַע  לפעולה בזמן.             חלק הדיבור:                                         השורש:                                  כל חניך  ַיּגִ  • 	

חינוך לעבודה עצמית המושתתת על  ְיִגיַע  כפיים של היחיד היה חידוש בולט.    • 	

חלק הדיבור:                                         השורש:                                    

לפניך רשימת מילים.  )2(

ע,      ָיֵגַע,      ָלַגַעת,      ָיַגְעּתָ ִיּגַ  

מיין את המילים בטבלה שלפניך.   

מילים שהשורש שלהן זהה לשורש 
יַע של המילה  ַיּגִ

מילים שהשורש שלהן זהה לשורש 
של המילה  ְיִגיַע

לפניך משפטים, ובהם מילים מודגשות. ב. 

ססמת הצופים היא "ֱהֵיה ָנכֹון !"            •

ן  במעשיו ובדבריו.           אדם זה  ּכֵ  •

"האם יש בכוחן של תנועות הנוער  ְלכֹוֵנן  סולידריות חברתית?"              •

המורה לחינוך גופני מכריז לפני כל ריצה: "למקומות,  ִהּכֹון, רוץ!"            •

ציין את השורש המשותף לכל המילים המודגשות.                  )1(  

ציין לאחר כל משפט את הבניין של המילה המודגשת בו.  )2(		 	

לפניך משפטים ובהם פעלים מודגשים. כל פועל מודגש מובא בשתי צורות: בצורה תקינה ובצורה שאינה תקינה. ג. 

א  בפעילותן להשגת היעדים הלאומיים והחברתיים.  ֵטּ א / ִהְתּבַ ּטָ כוחן החברתי של התנועות  ִהְתּבַ  •

ל , אי־אפשר להגיד כלום  ְלּבָ ל / ְמּבֻ סיזל: "אנחנו מסרבים לקבל את התפיסה שמאחר שהכול  ְמֻבְלּבָ  •

על שום נושא."

יָעה  הוא התנסות בעולם המבוגרים". אברקי: "בעיניי הערך המוסף שתנועת הנוער  ְמִציָעה / ַמִצּ  •

מבין הפעלים המודגשים הקף את צורות הפועל התקינות בלבד.  )1(  

בחר בפועל אחד שהקפת, ונמק מדוע הוא הצורה התקינה.                           )2(  

           

/המשך בעמוד 19/
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לפניך	קטע,	על	פי	טקסט	1. א.	 	.14

תנועות	הנוער	חתרו	לכינונו	של	עולם	שבו	גם	השכבות	החלשות	בחברה	יזכו	לדיור	ולתזונה	הולמים	

להעלאת	 ופעלו	 הלאומית	 התקומה	 ברעיון	 דגלו	 הנוער	 תנועות	 ומתקדמים.	 טובים	 חינוך	 ולשירותי	

המוני	עולים	לארץ.	כל	התנועות	היו	אמונות	על	השתלבות	חניכיהן	במערך	ההגנה	על	חיי	היהודים.	

תנועות	הנוער	היו	מסגרת	של	חינוך	מודרני	לערכים	השואב	השראה	מתורות	של	תיקון	עולם	בידי	

האדם.	תנועת	הנוער	בארץ	הייתה	מסגרת	שאפשרה	הזדהות	עם	ערכי	החברה.	היא	אפשרה	את	הכרת	

שבילי	הארץ	באמצעות	טיולי	הליכה	בשבילים	ובעמקים	ושילוב	של	לימוד	והנאה.

המודרנית.	 העברית	 התרבות	 פיתוח	 	— נוסף	 בהיבט	 ביטוי	 לידי	 באה	 הנוער	 תנועות	 של	 	תרומתן	

תנועות	הנוער	השפיעו	על	השירה	והריקוד	העממיים	וסייעו	בהפצת	השפה	העברית	ובהפיכתה	לשפת	

ההוראה	בבתי	הספר	בארץ.	

העתק	מן	הקטע	לטבלה	שלפניך	חמישה	שמות	פעולה	מבניין	הפעיל,	וציין	את	השורש	של	כל	שם	פעולה	שהעתקת.

השורששם פעולה מבניין הפעיל

1

2

3

4

5

לפניך	הכותרת	של	טקסט	3	ובה	הודגשה	המילה	"בניין",	הכתובה	בה	פעמיים. ב.	

"תנועות	הנוער:	בניין	חברה	או	בניין	למשחקי	חברה?"

לאחת	מן	המילים	המודגשות	יש	משמעות	של	שם	פעולה.

המר	אותה	בשם	פעולה	מאותו	השורש	וכתוב	מחדש	את	הכותרת.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

)שים לב: סעיף ג של השאלה בעמוד הבא.(

/המשך	בעמוד	20/
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לפניך	ארבעה	משפטים,	ובכל	משפט	פועל	מודגש. ג.	

התנועה	ָחְרָתה	על	דגלה	יעדים	לאומיים	וחברתיים. 	•

ָתה. ְנּ ּתַ המציאות	ִהׁשְ 	•

התנועה	ָעְנָתה	על	צורכי	השעה. 	•

ְפָתה	את	תפיסת	עולמה	על	התנועה. ההנהגה	הפוליטית	לא	ּכָ 	•

מבין	הפעלים	המודגשים	העתק	את	הפועל	היוצא	דופן	מבחינת	הגזרה,	וציין	את	גזרתו. 	)1(

	 הפועל	היוצא	דופן:			 	

	 	 הגזרה	שלו:			 	

	 	 ציין	את	הגזרה	המשותפת	לשאר	הפעלים.			 	)2(

	 	 	 ְפָתה		המודגש	במשפט	האחרון.		 ציין	את	שם	הפעולה	של	הפועל		ּכָ 	)3(

/המשך	בעמוד	21/



עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשע"ז, מס' 11281 + נספח- 21 -

לפניך משפטים ובהם מילים מודגשות. א.   .15

בגולה,  הציוניות  הנוער  תנועות  של  ּתֹוָלָדה  ברובן  היו  הארץ־ישראליות  הנוער  נּועֹות  ְתּ  • 
שקמו בעקבות הִהְתעֹוְררּות של בני הנעורים בארצות שבהן צמחו. במרכזה של ההתעוררות 

ִביָעה לְזכּותֹו של הנוער לקבוע את גורלו בעצמו.  הזו עמדה הּתְ

ּקּון עולם בידי אדם.  תנועות הנוער הושפעו מּתֹורֹות של ִתּ  •

בשנות השמונים נוצר צורך ָלתּור אחר יעדים חדשים.   •

מבין המילים המודגשות העתק את המילים שבהן האות תי"ו אינה שורשית, וציין את השורש של כל מילה   

שהעתקת.

            

            

            

            

            

בטקסט 1 נכתב: "תנועות הנוער תרמו לעיצוב סגנון הלבוש הישראלי". ב. 

ברוח זו, לפניך משפטים שבהם פועלי לבוש.

ִטים  או  ְמִסיִרים  אותם.  ים  בגדים, ואז ּפֹוׁשְ בעברית  לֹוְבׁשִ

ים, כפפות  עֹוִטים, ותכשיטים  עֹוְנִדים  או  עֹוִדים.  את הכובע  חֹוְבׁשִ

יִלים  אותן. ִ את הנעליים  נֹוֲעִלים, ואז  חֹוְלִצים  או ַמׁשּ

ִמים  על הראש. כתר  ׂשָ

הקף את שני הפעלים שאינם מבניין קל.  •  )1(

ציין את הבניין המשותף להם.                                      •

כתוב את השורש של כל אחד מן הפעלים שהקפת.  •

                                                                        

כתוב את שם הפועל של הפועל  עֹוִטים.      )2( 

ִמים.    כתוב את שם הפועל של הפועל ׂשָ  )3( 

י  בפיג'מה. 'ְמּתִ ַגּ ילדים קטנים יוצרים לעתים פועלי לבוש, למשל:  ִלְמֹעל  מעיל,  ִהְתּפַ  )4( 
הסבר את התהליך הלשוני שהביא ליצירת השורשים בפעלים שיצרו הילדים.   

          

          
/המשך בעמוד 22/
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לפניך קטע ובו מילים מודגשות. א.   .16

יש  שלנו  "בתנועה  הרכזים:  אחד  אמר  הנוער  מתנועות  אחת  של  אֹון  ּטָ ּבִ ּבַ שהתפרסם   בֵרָאיֹון 

יֹון להגדיר מהו טוב ומהו רע. בפעולות בתנועה אנו עוסקים בהקניית ערכים חשובים כמו ערך ִנּסָ
והודגש  דומים,  דברים  נכתבו  התנועה  של  בָעלֹון  גם  דיאלוג".  ועידוד  בגזענות  המאבק  ְויֹון,  הׁשִ

הִיְתרֹון של ההשתתפות בתנועת הנוער על פני פעילויות אחרות.

מבין המילים המודגשות הקף את המילה שנוצרה בדרך של בסיס וצורן סופי.  )1(  

ציין את משמעות הצורן הסופי במילה שהקפת.      )2(

מיין בטבלה שלפניך את שאר המילים לשתי קבוצות על פי המשקל.  )3(

בקטע יש מילה השאולה מלעז.  )4(

העתק את המילה.                    

כתוב למילה חלופה עברית.                   

)שים לב: סעיף ב של השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 23/



עברית:	הבנה,	הבעה	ולשון,	קיץ	תשע"ז,	מס'	11281	+	נספח-	23	-

בהצלחה!
זכות	היוצרים	שמורה	למדינת	ישראל

אין	להעתיק	או	לפרסם	אלא	ברשות	משרד	החינוך

בטקסט	1	נכתב:	"תנועות	אלה	חתרו	אפוא	לכינונו	של	עולם	שבו	גם	תושבי	הפריפריה	]...[	יזכו	לדיור	ולתזונה	 ב.	

הולמים".

ִריֶפְרָיה.	 האקדמיה	ללשון	העברית	פנתה	לציבור	בבקשה	לסייע	לה	במציאת	חלופה	עברית	למילה	הלועזית	ּפֵ 		

אחת	ההצעות	הייתה	המילה	ׁשּוָלה.		הצעה	זו	עוררה	זעם	בציבור,	ראה	הכותרת	שלפניך.

	 		 	

)www.ynet.co.ilמ־	אוחזר	]23/6/16[.	אחרונות	ידיעות	—	ynet	פי	על(																													 	 	 	 	 	

הסבר	מדוע	התעורר	זעם	בציבור	על	ההצעה	"שּוָלה"	כחלופה	למילה	"פריפריה". 	)1(

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

בטבלה	שלפניך	מובאות	הצעות	נוספות	למילה	"פריפריה",	והן	ממוינות	לקבוצות	על	פי	השורש	שלהן. 	)2(

ציין	בטבלה	שלפניך	את	השורש	של	כל	קבוצת	מילים. 	

ףהמילים ֶהּקֵ
ה ִפּיָ ֶהּקֵ

ף ִמּקָ
ָפה ֶהּקֵ
ֶפת ַמּקֶ

סֹוֵבָבה
ה ֻסּבָ

ְסבּוָבה
ְסָבָבה

ַמֲעֶטֶפת
עוְֹטָפה
ַמֲעָטף
עוֵֹטף

ְצדּוָדה
ֵמַצד

ִמְרָחָקה
ִרחּוִקית
ַמְרֶחֶקת

השורש

מבין	המילים	בטבלה	העתק	מילה	אחת	שנוצרה	בדרך	של	שורש	ומשקל	ומשמעות	המשקל	היא	מקום.																																																										 	)3(
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פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות(
בפרק זה עליך לענות על ארבע שאלות.

ענה על ארבע מן השאלות 16-12 )לכל שאלה — 10 נקודות(.
שים לב: בכל שאלה שתבחר, ענה על כל הסעיפים.

לפניך צירופים ומשפטים. בכל אחד מהם מודגשת מילה. א.   .12

ֶאּצֹר יצירה.       אֹוֵצר תערוכה       נֹוְצִרים זיכרונות       מּוָצר תעשייתי    

 ָמצֹור על העיר         החברה ְמֵצָרה על עגמת הנפש שנגרמה לנוסעים. 
ּתֹוֶצֶרת כחול־לבן

מן המילים המודגשות, הקף רק את המילים הגזורות מן השורש י/ו-צ-ר.  )1(

העתק את המילים שאינן גזורות מן השורש י/ו-צ-ר, וציין את השורש   )2( 

של כל אחת מן המילים שהעתקת.

                               

                               

                               

                               

לפניך שלושה שמות פועל מן השורש י/ו-צ-ר. ציין את הבניין של כל אחד   ב. 

משמות הפועל, וכתוב את שם הפעולה של כל אחד משמות הפועל.

שם הפעולה:                                                             הבניין                              ,   ִליצֹר    

שם הפעולה:                                                           הבניין                              ,   ֵצר   ְלִהּוָ  

שם הפעולה:                                                            הבניין                              ,   ר   ְלַיּצֵ  

לפניך שני פתגמים הלקוחים מן המקורות. בכל אחד מהם מודגשת מילה. ג. 

"אוי לי מיֹוְצִרי ואוי לי מִיצרי" )התלמוד הבבלי(.  .I
"כי הנה כחומר ביד היֹוֵצר" )מן הפיוט(.  .II

ציין לאיזה חלק דיבור שייכות המילים המודגשות בשני המשפטים.  )1(  

                               
על פי המילים המודגשות בשני המשפטים, ציין שני מאפיינים של חלק הדיבור   )2(  

שציינת בסעיף ג)1(.   

                               

                               

/המשך בעמוד 18/
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לפניך ארבעה משפטים, ובהם פעלים מודגשים. א.   .13

ְכְננּו על פי צרכים כלכליים והתאימו לתקופה  מערכות החינוך הציבוריות ּתֻ  .I 

שבה הּוְקמּו.

כיום ממשלות רבות ּכֹופֹות על בתי הספר מערכות של מבחנים סטנדרטיים   .II

והן מאמינות שמתן הזדמנות להיבחן שוב ַיֲעֶלה את ממוצע הציונים.

אנשים מוכשרים רבים חושבים שהם לא מוכשרים משום שהדבר שהם טובים   .III

בו לא ָהֳעַרְך בבית הספר או אפילו הּוַקע.

רובינסון מֹוֶדה שהוא עצמו למד במערכת שהוא מֹוֶחה נגדה.  .IV

הקף את המשפט ששני הפעלים המודגשים שבו נוטים באותו בניין.  )1(

ציין את הבניין של שני הפעלים שהקפת.                              )2(

העתק את שאר הפעלים המודגשים, וציין את הבניין של כל אחד מהם.  )3(

              

              

              

              

לפניך משפט. במשפט זה מודגשות שתי מילים ולהן שורש משותף.  )1( ב. 

ֶרת  לנו כיום מעוררת תחושת  ִנּכּור  בקרב   לדברי רובינסון, מערכת החינוך הֻמּכֶ   

תלמידים רבים.  

ציין את השורש המשותף לשתי המילים המודגשות.     

הקף את המשפט המבטא את היחס הנכון בין משמעויות השורש של המילים   )2(

ֶרת וִנּכּור. ֻמּכֶ
משמעות השורש של שתי המילים זהה.  —  

משמעות השורש של המילה הראשונה מנוגדת למשמעות השורש   —   

של המילה השנייה.  

משמעות השורש של המילה הראשונה היא משמעות מוחשית, ואילו     —  

משמעות השורש של המילה השנייה היא מופשטת.  

המשמעות הנלווית )הקונוטציה( של השורש של שתי המילים היא שלילית.  —  

)שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.(     /המשך בעמוד 19/
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עברית: הבנה, הבעה ולשון, חורף תשע"ז, מס' 11281 + נספח- 19 -

לפניך ארבעה זוגות משפטים, בכל זוג מודגשות שתי מילים.  )3(

ציין את מספרי הזוגות שהיחס בין משמעויות השורש של המילים המודגשות   

שבהם זהה ליחס הכתוב במשפט שהקפת בסעיף ב)2(.       

מדינות העולם השלישי הזקוקות לעזרה מארצות רווחה מכונות גם   :I זוג

לֹות.  מדינות  ֶנְחׁשָ

ִלים  את האדם. ְ יש הטוענים כי קשיים וייסורים  ְמַחׁשּ  

ָעה  על המכתב.  חותמת הדואר ֻהְטּבְ  :II זוג

הספינה ָטְבָעה  בים.  

ָרא  א-לֹהים את השמים ואת הארץ" )בראשית, א, א(.  "בראשית ּבָ  :III זוג

  במקומות שונים בעולם  ְמָבְרִאים  יערות כדי להשתמש בעצים 

לצורכי התעשייה.

מֹר  על הכללים.  הקפדנו ִלׁשְ  :IV זוג

ר  ממצאים ארכאולוגיים. ּמֵ המוזאון ְמׁשַ  

לפניך ארבעה צירופים. בכל צירוף מודגש שם. ג. 

ַהְבָנָיה של ידע ַהְמָצָאה מעניינת  ַהְרָצָאה מרתקת   

הֹוָרָאה אחרת  

מיין בטבלה שלפניך את השמות המודגשים לפי הגזרה.
 

גזרת נחי ל"אגזרת נחי ל"י/ה

/המשך בעמוד 20/
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לפניך חמישה משפטים, ובכל אחד מהם מודגש שם. א.   .14

ְמיֹון. יצירתיות היא תהליך של הפעלת הִדּ  •
לֹון יכול להיות חיובי. ָ ׁשּ אלמנט נוסף הוא הנחלת הרעיון שּכִ  •

כמה מן המיזמים הם: יצירת צעצועים מלגו, ִתכנות משחק או צילום ִסְרטֹון.  •
ָאבֹון עצום ללמידה. יש לנו ּתֵ  •

ְתרֹונֹות שרובינסון מציע קיצוניים לא פחות. הּפִ  •

מבין השמות המודגשים, הקף את השם שנוצר בדרך של בסיס וצורן גזירה סופי.  )1(

ציין את צורן הגזירה הסופי בשם שהקפת ואת משמעות הצורן הסופי בשם זה.  )2(

צורן הגזירה הסופי           משמעות צורן הגזירה הסופי                  

מיין את ארבעת השמות המודגשים הנותרים לשתי קבוצות על פי משקלם.  )3(

             :I קבוצה  

             :II קבוצה  

באקדמיה ללשון העברית טרם נקבעה חלופה למילה הלועזית "מייקר".     ב. 

לפניך החלופות שדוברי העברית משתמשים בהן.

יָבן,      ַמְמִציא,        ְחּבִ   ַיְצָרן,      יֹוֵצר,      ּתַ

ן,      ּבֹוֵרא ּיָ ַח,       ֲעׂשִ ַיְצָרַנאי,     ְמַפּתֵ  
בטבלה שלפניך, מיין את המילים לשתי קבוצות על פי דרך התצורה,   )1( 

את דרך התצורה של כל אחת מן הקבוצות. וציין  

על פי רשימת המילים שלעיל, ציין ארבע אפשרויות ליצירת שמות בעברית   )2(

שמשמעותם בעלי מקצוע.
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עברית: הבנה, הבעה ולשון, חורף תשע"ז, מס' 11281 + נספח- 21 -

לפניך שני משפטים, ובהם פעלים מודגשים. א.   .15

ֶמת בראש רשימת הערים המצליחות במבחנים הבין־לאומיים,  שנחאי הְמֻמּקֶ  • 	
ֶדת כיום בקידום החשיבה היצירתית. מבין המדינות האסייאתיות, ִמְתַמּקֶ  

י אנשים רבים בשנים האחרונות. ִרֲאַיְנּתִ  •  

ציין את הבניין של כל אחד מן הפעלים המודגשים.  )1(

ֶדת                                             ֶמת                                            ִמְתַמּקֶ ְמֻמּקֶ  

י                                           ִרֲאַיְנּתִ  
שלושת הפעלים המודגשים נגזרו משורשים תנייניים. השלם את הטבלה שלפניך.  )2(

השורש התניינישם העצםהשורש הראשוני

ֶמת ְמֻמּקֶ
ֶדת ִמְתַמּקֶ

י ִרֲאַיְנּתִ

ּוּוק וִמּמּון. לפניך שתי מילים:  ׁשִ ב. 

ציין מה מייחד את דרך היווצרותם של השורשים של המילים האלה.   •  

                                  

בחר באחת מן המילים, והסבר כיצד נוצר השורש שלה.    •  

                               

                               

לפניך שני משפטים, ובהם שני פעלים מודגשים.  ג. 

ְזַמן לשעת צפיית השיא.  נאומה של הׂשרה ּתֻ  .I
ְזַמן לנאום בכנס. הׂשרה ּתֻ  .II

ציין את השורש ואת הבניין של כל אחד מן הפעלים המודגשים.  )1(

ְזַמן                                                                  ּתֻ  :I משפט  

ְזַמן                                                                 ּתֻ  :II משפט  
כתוב את הצורה הפעילה של כל אחד מן הפעלים המודגשים )בגוף ובזמן שתבחר(.  )2(

ְזַמן                                                                  ּתֻ  :I משפט  

ְזַמן                              ּתֻ  :II משפט  
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עברית: הבנה, הבעה ולשון, חורף תשע"ז, מס' 11281 + נספח- 22 -

לפניך ארבעה משפטים, ובהם פעלים מודגשים.  א.   .16

קרא את המשפטים וענה על הסעיפים שאחריהם.   

ָאסּור  בהקדם לסניף הדואר.  •
ָאָצה  לי הדרך, לכן לא  ָאֵאט  את קצב ההליכה.  •

כשאסיים את עבודתי,  אּוַכל  לנוח.  •
ִדי" )תהלים כג, ד(. ה ִעּמָ י ַאּתָ ֵגיא ַצְלָמֶות לֹא  ִאיָרא  ָרע ּכִ י  ֵאֵלְך  ּבְ ם ּכִ "ּגַ  •

חלק מאותיות האל"ף בפעלים המודגשים הן שורשיות וחלק הן מוספיות.  )1(

הקף את כל אותיות האל"ף השורשיות שבפעלים המודגשים.  

מהי משמעות האל"ף בפעלים שבהם היא משמשת מוספית?  )2(

                            

מן הפעלים המודגשים, מהו הפועל היוצא דופן מבחינת הגוף?        )3(

ציין את הגוף שלו.             

לפניך קטע. נניח שהתבקשת לקרוא אותו בקול. הקף את הצורות שהגייתן נכונה.  )1( ב. 

ראה  שהוא  כפי  המודרנית  החינוך  מערכת  את  ֵאר  ּתֵ  / ֵא ר   איליץ' ּתִ

ֶלת בין הוראה לחינוך  ְלּבֶ ְמּבַ  / ֶלת  אותה — מערכת הייררכית שְמַבְלּבֶ

א  ֵטּ א / ּבִ ּטָ ומדכאת את רצונם של התלמידים ללמוד. בהרצאתו ב־TED ּבִ

סר קן רובינסון עמדה דומה לעמדה של איליץ'. 

אנג'לס,  בלוס  בתיכון  מורה  אקסווית',  רייף  את  לטובה  ציין   רובינסון 

שהם  פי  על  אף  שוטפת  אנגלית  לדבר  עניים  תלמידים  ללמד  שמצליח 

ֵדִלים  ּגְ  / ּגֹוְדִלים  ורובם  מהגרים  משכונות  ְמִגיִעים   / יִעים  ַמּגִ
בסביבה שבה שיעור הנשירה של התלמידים גבוה.

בחר בשתיים מן הצורות שהקפת, והסבר מדוע קבעת שהגיית כל אחת   )2( 

מן הצורות שבחרת נכונה.
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לפניך הוראות משחק הלקוחות מאחת הרשתות החברתיות. ג. 

ף בציר  ּתֵ ֲחרּו "ׁשַ פּו בציר הזמן שלכם" ואז ּבַ ּתְ ְנסּו למשחק, ַלֲחצּו על הפקודה "ׁשַ ּכַ  

הזמן של חבר".

על פי ההקשר במשפט זה, אחת מצורות הפועל המודגשות אינה תקינה.  

הקף אותה, וכתוב את צורת הפועל התקינה.     —  

העתק את שלוש צורות הפועל התקינות, וציין את הבניין של כל אחת מהן.  —  

                         

                        

                          

/בהמשך דפי טיוטה/

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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                 פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות(
בפרק זה עליך לענות על ארבע שאלות.

ענה על ארבע מן השאלות 16-12 )לכל שאלה — 10 נקודות(.
שים לב: בכל שאלה שתבחר, ענה על כל הסעיפים.

לפניך צירופים או משפטים ובהם מילים מודגשות. ציין את השורש של כל אחת מן    א.   .12

המילים המודגשות.   

פעילויות במים ֻמְתנֹות באישור ההורים.                             .I

נֹות קטנות.                               ַמּתָ  

אין מֹוָצא.                                    ִמְמָצִאים חשובים.                                       .II

ם במרכז העיר.                      ָמקֹום מרוחק.                                           משרדנו ְמֻמּקָ   .III

ֵרד לחצר עכשיו!                                  ֵרץ את איחורו.                       אל ּתֵ העובד ּתֵ   .IV

לפניך רשימת מילים. ב. 

ד,       ציפורים נֹוְדדֹות,       ֵהִניד בראשו,      ד,       טלפון ַנּיָ ַנּוָ  

ֶדת משטרה נּוָדה,       ַנּיֶ נע  וָנד,        ְלַנְדֵנד,        ִנּדּוי,        ּתְ  

הקף את כל המילים ששורשיהן נ-ו-ד/נ-י-ד.         )1(

ציין את המשמעות הכללית המשותפת לשורשים נ-ו-ד/נ-י-ד.  )2(

     

העתק כל אחת מן המילים שלא הקפת, וציין את השורש שלה.         )3(

                                         

                         

                    

/המשך בעמוד 18/
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לפניך משפט ובו שני שמות פועל מודגשים. א.   .13
ן  את רשימת המשתתפים בטיול וְלַנְיֵלן  את הדף כדי שלא יירטב.  יש  ְלַעְדּכֵ

ציין את השורש של כל אחד משמות הפועל.  •

ן                                  ְלַעְדּכֵ  .I  

ְלַנְיֵלן                                     .II  

הסבר את דרך ההיווצרות של כל אחד מן השורשים.  •
           

           

לפניך קטע על פי מאמר 1. ב. 

ית  על הנוף מעמיקה את הזיקה  ְצּפִ לאחר אלפיים שנות גלות האמינו החלוצים כי ּתַ  

של המטיילים לארצם.

ית.           ְצּפִ ציין את השורש של המילה  ּתַ  )1(

ית  נגזר בעברית החדשה שורש תנייני. כתוב את השורש  ְצּפִ משם העצם  ּתַ  )2(

התנייני, וציין דוגמה לפועל שנגזר ממנו.                         

לפניך רשימת שמות:   ג. 

ַל"ח  )שדה, לאום, חברה(,  ַצַה"ל  )צבא הגנה לישראל(,   ׁשֶ   
"צ  )מדריך צעיר(. "צ  )מדריך של"ח צעיר(,  ַמּדָ ָ ַמׁשּ

הסבר את דרך ההיווצרות של השמות האלה.  )1(  

                        

"צ  מנוקדים על דרך משקל נפוץ בעברית. "צ  וַמּדָ ָ השמות  ַמׁשּ  )2(

כתוב את המשקל.      •  

מדוע השמות מנוקדים דווקא על פי משקל זה?       •  

                          

הקף את השמות שאינם נוטים במשקל שציינת בסעיף ג)2(.  )3(

ר ר,       ַנָהג,     ַמּכָ ּוָ ע,       ּדַ ל,      ַמּדָ ַחּיָ   

ציין את המשקל המשותף של השמות שהקפת.                                                •  
העתק את השמות שהקפת, וציין את השורש של כל אחד מהם.  •  

                              

                              

/המשך בעמוד 19/
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לפניך שמות מתחום הטיול, הסיירות והגאוגרפיה, ובצדם פירושיהם.  .14
מדרון תלול           — ַמְתלּול 

דיונה, גבעה של חולות נודדים          — חֹוִלית 
פעילות פנאי בחיק הטבע הכוללת הקמת מחנה ולינה באוהל או    — ַמֲחָנאּות 

תחת כיפת השמים            
סלע זקוף וגבוה המתרומם בזווית אנכית          — ָמצּוק 

מחנה של אוהלים           — ַמֲאָהל 
כלי תחבורה הנוסע הלוך ושוב במסלול קבוע )בלועזית: שאטל(   — ִעית  ֶהּסֵ

בטבלה שלפניך, מיין את השמות שלעיל לשתי קבוצות, על פי דרך תצורתם. כתוב את  א. 
דרך התצורה של כל אחת מן הקבוצות.

לפניך רשימה של צמחים ארץ־ישראליים. המילים המודגשות הן שמות תואר. ב. 

ָלִני,      ית  ְמצּוָיה,            ַמסֹורן ַסְרּגֵ ׁשִ ׁשֵ

ת,     יצהרון ַמְכִסיף,   ׁשֶ ְסגּולית ְמֻחּמֶ

רּוַע )בתמונה(,      ֶאְשָמר קֹוָצִני,          דובדבן ׂשָ

ְרִסי   עציון  ּפָ

העתק את כל שמות התואר שהם צורות בינוני, וציין ליד כל אחד מהם את   )1(
הבניין שממנו הוא נגזר.

                               

                               

ציין את דרך התצורה של שאר השמות המודגשים שברשימה.                        •  )2(

                 

בחר בשם תואר אחד שנוצר בדרך התצורה שציינת , ופרט את דרך תצורתו.  •  

                                               

                         
/המשך בעמוד 20/
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לפניך שמות פעולה בבניינים שונים.  א.   .15

קּות,     ֵהָעְדרּות,      ר,     ִהְסּתֹוְדדּות,     ִקיָמה,     ִהְצַטּדְ ֶהּתֵ  

ָוָאה,     ֲהִדיָפה,     הֹוָדָעה,     ֲהָבָנה,     ִהְתמֹוְדדּות  ַהׁשְ
לפניך טבלה. שבץ כל אחד מן השמות במשבצת המתאימה לו בטבלה.     

הקפד לשבץ את השם כראוי על פי גזרתו ובניינו.

התפעלהפעילנפעלקל

שלמים

חסרי פ"נ

נחי פ"י/ו

ע"ו/י

כפולים

נחי ל"י/ה

לפניך שני משפטים, ובהם שמות מודגשים. ב. 

ה. החולד הציץ מתוך הְמִחּלָ  —

ְמִחיָלה  ביהדות מותנית בהבעת חרטה.   —

כתוב את השורש של כל אחד מן השמות המודגשים.   )1(

ה                    ְמִחּלָ  

ְמִחיָלה                  

הקף את השם המשמש שם פעולה, וציין את הבניין שלו.                        )2(

מן השורש של השם שלא הקפת, כתוב שם עצם או שם תואר.        )3(

/המשך בעמוד 21/
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לפניך משפט ובו ארבע צורות פועל מודגשות. א.    . 16

   ראש אגף של"ח במשרד החינוך אמר כי המסלולים של הטיולים החדשים   

ִרים להביא לידי ביטוי   ִרים, ְמַסְקְרִנים, ְמעֹוְרִרים  רגשות וְמַאְפׁשְ ְמַאְתּגְ  

יכולות וכישורים.  

ציין שלושה פרטים דקדוקיים המשותפים לכל צורות הפועל המודגשות   )1(

)את הפרטים בחר מן הרשימה שלפניך: שורש, בניין, גוף, זמן, גזרה(, ופרט את 

תשובותיך. 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

מבין צורות הפועל המודגשות, הסבר במה צורת הפועל ְמעֹוְרִרים  יוצאת דופן.  )2(

                                                                                                                                                     

לפניך הנחיות לטיול מוצלח. ב. 

ּתֹות  הרבה מים. ִלׁשְ  •  
ּטֹות  קצת. ּתַ ְלִהׁשְ  •

ְלַהְתוֹות  דרך.  •
לא ִלְתעֹות  בדרך.  •

כתוב את הגזרה המשותפת לכל הפעלים.                                   )1(

כתוב את הבניין של כל אחד מן הפעלים.   )2(

ּטֹות:                                    ּתַ ּתֹות:                                ְלִהׁשְ ִלׁשְ  

ְלַהְתוֹות:                               ִלְתעֹות:                                         

מבין ארבעת הפעלים המודגשים העתק את הפועל שאין בו תי"ו שורשית.    •  )3(

                         

כתוב שם עצם )אך לא שם פעולה( הנגזר מן השורש של הפועל שהעתקת.   •   

                 
               /בהמשך דפי טיוטה/

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות(
בפרק זה עליך לענות על ארבע מן השאלות 15-11 )לכל שאלה — 10 נקודות(.

שים לב: בכל שאלה שתבחר, ענה על כל הסעיפים.

לפניך משפטים ובהם מילים מודגשות. קרא אותם, וענה על הסעיפים שאחריהם.  .11

עד סוף 2016 צפויים להגיע לְמִדינֹות אירופה מיליוני פליטים. בעקבות ּתֹוָפָעה זו   )1(

ְפִנית היסטורית אדירה. עלולה להתרחש ּתַ

יִעים לאדמת אירופה נֹוָכח לדעת כי הם אינם נרתעים  מי שִמְתּבֹוֵנן במהגרים הַמּגִ  )2(

מן הקשיים הְצפּוִיים להם.

יג כוח עבודה זול, עם זה עליהן לנהוג בֲהָבָנה כלפי  מדינות אירופה רוצות ְלַהּשִׂ  )3(

המהגרים שנמלטו מארצות מוצאם, וָלֵתת להם תנאי ִמחיה נאותים.

היו שֵהֵעּזּו ְלַהְתִריַע על זרם הפליטים הגובר לאירופה ודרשו לעצור אותו.   )4(

עּו תקוות בלב המהגרים. התכניות לקליטת המהגרים באירופה ִיּטְ  )5(

שים לב: המשימות בסעיפי השאלה נוגעות למילים המודגשות בלבד.

עּו.  העתק את כל הפעלים מן הגזרה של הפועל ִיּטְ  — א. 

   

עּו. ציין איזה פועל מבין הפעלים שהעתקת הוא בבניין של הפועל ִיּטְ  —  

                                                        

העתק שני שמות מן הגזרה של הפועל ִמְתּבֹוֵנן. כתוב את הגזרה המשותפת. ב. 

השמות:                                                         הגזרה המשותפת:                            

העתק פועל ושם מגזרת נחי פי"ו.                                                                                           ג. 

העתק שם מן הגזרה של הפועל ְצפּוִיים.                                                                    ד. 

במשפט )4( כתובים הפעלים  ֵהֵעּזּו,   ְלַהְתִריַע. ה. 

ציין את השורש של כל אחד מן הפעלים.   —

ֵהֵעּזּו         ְלַהְתִריַע               

קבע איזה משני השורשים הוא שורש תנייני.            — 

ֵרט את דרך ההיווצרות של הפועל משורש זה.  ּפָ

   

    

/המשך בעמוד 15/
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לפניך משפט, ובו מילים מודגשות. א.   .12

חֹות על המדיניות שיש לנקוט כלפי המהגרים, וכמה מהן  מדינות אירופה ִמְתַוּכְ  

ֶמת בין  ִרים בתחומן בדרך של חלוקה ֻמְסּכֶ ף בקליטת הְמַהּגְ ּתֵ ּתַ ְמָסְרבֹות ְלִהׁשְ

המדינות.

העתק מן המילים המודגשות שני זוגות של מילים — בכל זוג שתי המילים   )1(

מאותו הבניין. כתוב את הבניין המשותף לכל זוג. 

הזוג:                                                   הבניין המשותף:    

הזוג:                                                           הבניין המשותף:    

העתק מן המילים המודגשות שבמשפט:  )2(

פועל:       

שם עצם:       

שם תואר:       

לפניך רשימת שמות. ב. 

רּות        ֵהָעְדרּות      ּיָ ַמְנִהיגּות       ִהְתמֹוְדדּות        ָעִריצּות        ּתַ  

העתק מן הרשימה רק את המילים שבהן הסיומת Xּות היא צורן סופי.

 

ִביָרה. לפניך שני משפטים ובהם המילה ׁשְ ג. 

ִביָרה של קרני האור. יהלום מנצנץ בגלל ׁשְ  )1(

ִביָרה. לא רצוי לתת לילדים קטנים צלחת ׁשְ  )2(

ִביָרה צורן נטייה?    באיזה מן המשפטים יש במילה ׁשְ  )1(

ִביָרה בכל אחד מן המשפטים. ציין את המשקל של המילה ׁשְ  )2(

משפט )1(:                                          

משפט )2(:                                          

)שים לב: סעיף ד של השאלה בעמוד הבא(.

/המשך בעמוד 16/  
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האקדמיה ללשון העברית ביקשה מן הציבור להציע חלופות למילים לועזיות.  ד. 

לפניך הצעות לחלופות של שתי מילים.   

ַחר בהצעה אחת שלדעתך היא המתאימה ביותר. נמק את  בכל אחת מן המילים ּבְ  

בחירתך )שים לב לשורש, לדרך התצורה ולמשמעות(.

ה )פותח סתימות ידני(.  המילה הלועזית:  ּפֹוְמּפָ  )1(

ֶמת ְמּפֶ ֵלף,      ּפַ ההצעות: חֹוְלָצן,      ַמׁשְ  

  

  

  

המילה הלועזית: ָקֶלְידֹוְסקֹוּפ )מכשיר בצורת גליל שבו שברי זכוכית צבעוניים.   )2( 

בעת סיבוב הגליל משתקפים בו צורות וצבעים. מקור המילה קליידוסקופ 

מיוונית, והיא מורכבת מן המילים יפה + דמות + לראות.( 

ִלילֹור,       ַסְסּגֹונֹון ההצעות:  ִמְקֶסֶמת,       ּגְ  

  

  

  

/המשך בעמוד 17/  
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לפניך שני משפטים, ובהם מילים מודגשות. א.  	.13

ְקִציב מיועד לבניית מרכזי קליטה למהגרים.  הּתַ  —  

ְקצּוב גם לתכנית לגירוש מהגרים. יש  ּתִ  —

לפניך חמישה היגדים. הקף את המספר של ההיגדים הנכונים.  

ְקצּוב — הם משורש בעל ארבעה עיצורים. ְקִציב,  ּתִ שני השמות — ּתַ  )1(

ְקצּוב — הם שמות פעולה. ְקִציב,  ּתִ שני השמות — ּתַ  )2(

ְקצּוב — הוא שם פעולה של בניין פיעל. ְקִציב או ּתִ אחד מן השמות — ּתַ  )3(

ְקצּוב — הם משורש תנייני. ְקִציב,  ּתִ שני השמות — ּתַ  )4(

ְקצּוב — נוצרו בדרך של שורש ומשקל. ְקִציב,  ּתִ שני השמות — ּתַ  )5(

לפניך רשימת מילים. ב. 

ָטן ּפְ רֹון         ִמׁשְ ין        ִמְגָון         ִראׁשֹון         ָנכֹון         ִזּכָ ַמְמּתִ  

העתק מן הרשימה —   

מילה שהנו"ן הסופית שבה היא אחת מאותיות השורש:         •

מילה שהנו"ן הסופית שבה שייכת למשקל:          •

מילה שהנו"ן הסופית שבה שייכת לצורן הסופי:                          •

לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם מילה מודגשת. ג. 

מדינות אירופה אינן מחויבות לקלוט בִׁשְטָחן  את כל המהגרים.  •

ְזָען.  יש הטוענים כי מי שמתנגד לקליטת פליטים במדינתו הוא  ּגִ  •

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

ְזָען:                                                 ְטָחן:                                                ּגִ ׁשִ  

לפניך ארבעה שמות פועל משורשים מרובעים. הסבר את דרך ההיווצרות של  	ד. 

כל אחד מן השורשים. 

ן    ְלַעְדּכֵ  

ף    ְלַדְפּדֵ  

ְלַנְיֵלן     

ְלַמְחֵזר    

/המשך בעמוד 18/



ה
 ז

ר
זו

א
ב

ב 
תו

כ
ל

א 
ל

طقة
من

ه ال
هذ

ي 
ب ف

كت
ال ت

עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשע"ו, מס' 75281 + נספח- 18 -

לפניך רשימת מילים.   .14 

ָאה,       ַקְרָין,           הֹוָנָאה,       ִלּוּוי,       ְמִציָאה,       ַהְרׁשָ  

ּטּוי,        הֹוָדָיה ִגיָאה,         ּבִ ַהְפָנָיה,        ׁשְ  
מיין את המילים בטבלה שלפניך לשלוש קבוצות לפי הגזרה.  א. 

כתוב את שם הגזרה של כל אחת מן הקבוצות. ב. 

אי. אי    ַיּמַ ּנַ לפניך שתי מילים:  ּבַ ג. 

כתוב במה דומות ובמה שונות שתי המילים מבחינת דרך התצורה שלהן ומבחינת   

המשמעות שלהן. הסבר את תשובתך. 

              

              

לפניך משפטים, ובהם מודגשים פעלים סבילים.  ד. 

ִעיל. תֹוב שם פועל ּפָ לכל אחד מן הפעלים ּכְ  

אירופה מּוֶצֶפת מהגרים.                                       •

קצב ההגירה לא הּוַאט.                                       •

ֶטת לסייע למהגרים.                                    ידם של אזרחים רבים באירופה מּוׁשֶ  •

/המשך בעמוד 19/  
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לפניך רשימת מילים: שמות ופעלים. א.   .15 

ליד כל שם כתוב את המשקל שלו ואת משמעותו.  —   

ליד כל פועל כתוב את הבניין שלו.  —   

ְמיָֹעד                                

קּוִעים              ּתְ   

ַחת              ַקּדַ   

ֲהִגיָרה               

ֵיָחְסמּו                

רּוׁש                              ּגֵ    

לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם מודגש פועל. קרא את המשפטים וענה על    ב. 

השאלות שאחריהם.   

ארגוני סיוע לפליטים  ַיֲעלּו  את סוגיית מצוקת הפליטים בדיון מיוחד באו"ם.  .I   

מחירי הנסיעה לא  ַיֲעלּו  בשנת התקציב הנוכחית.  .II   

ציין את השורש המשותף לשני הפעלים המודגשים:                                        )1(  

ציין את הבניין של כל אחד מן הפעלים.  )2(   

                                         :I הבניין של הפועל ַיֲעלּו במשפט     

                                       :II הבניין של הפועל ַיֲעלּו במשפט      

ציין את השורש ואת הבניין של הפועל המודגש במשפט שלפניך:  )3(   

השלטונות ְיַיֲעלּו את קליטת הפליטים.                                              

לפניך שתי קבוצות של שמות, ובכל קבוצה ארבעה שמות שנוצרו משורש ומשקל.  ג. 

בכל אחת מן הקבוצות הקף את השם היוצא דופן מבחינת המשקל.    

הסבר את קביעתך.    

ַמֲעָבר,      ַמְזָגן,      מֹוָרד,      ָמכֹון  )1(   

            

גּוָבה       ִפיָסה,      ִריָצה,      ּתְ ה,      ּתְ ִלּיָ ּתְ  )2(   

           

/בהמשך דפי טיוטה/

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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                 פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות(
בפרק זה עליך לענות על ארבע שאלות.

ענה על ארבע מן השאלות 17-13. )לכל שאלה — 10 נקודות(
שים לב: בכל שאלה שתבחר, ענה על כל הסעיפים.

לפניך קטע שהודגשו בו פעלים ושמות פועל.   .13

ְנכֹוִנים   והדברים   מסוימים,  מזונות  לצרוך  אותנו  המפתים  גירויים  בשלל  מּוָצִפים    אנו  

בחירה  כמו  ְלֵהָראֹות   עשויה  מסוים  קל  משקה  של  שתייה  למשל,  לילדים.  בנוגע  בייחוד 

על  טובה.  תחושה  הְמעֹוֵרר   בסוכר  מלא  זול,  מהיותו  נֹוַבַעת   היא   לעתים  אך  עצמאית, 

ההורים ְלגֹוֵנן על ילדיהם: להיות  ְמעִֹרים  בבחירת המזון המוגש להם וְלהֹוִריׁש  לילדיהם 

דפוסי תזונה נכונים.

לפניך טבלה, ובה הפעלים ושמות הפועל שבקטע. נתח בה כל פועל לשורש ולבניין. א. 

הבנייןהשורשהפועל

מּוָצִפים

ְנכֹוִנים

ְלֵהָראֹות

נֹוַבַעת
ְמעֹוֵרר

ְלגֹוֵנן
ְמעִֹרים

ְלהֹוִריׁש

ליד כל אחד מן הפעלים שלפניך, כתוב פועל מאותו השורש, אך בבניין אחר. ב. 

מּוָצִפים        

ְנכֹוִנים        

כתוב שם עצם מן השורש של שם הפועל ְלגֹוֵנן.                                        ג. 

הקף את צורת העתיד של שם הפועל  ְלֵהָראֹות. ד. 

ֶאְרֶאה       ַאְרֶאה       ֵאָרֶאה       ֶאְתָרֶאה  

          /המשך בעמוד 17/
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עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשע"ו, מס' 11281 + נספח- 17 -

לפניך רשימה של פעלים ושמות, ובכל אחד מהם חסרה אות שורש. א.   .14 

ידּו ן       ּדֹם       ָיֵאּטּו       ַיּגִ ה       ּתֵ ׁש       ְמִגּלָ ַמּגָ
מיין בטבלה את הפעלים והשמות לשתי קבוצות על פי הגזרה, וציין בראש כל עמודה   

את הגזרה של כל קבוצה.

לפניך משפט ובו מודגשים שני פעלים. ב. 
את  בתפריט  לסמן  המזון  רשתות  את  המחייב  חוק  חֹוֵקק   ניו־יורק   עיריית  ראש   
המנות שכמות הנתרן בהן גדולה. לשם כך מּונה גוף המֹוֵדד  את כמויות הנתרן במזון.

נתח בטבלה שלפניך את שני הפעלים המודגשים.  

מֹוֵדדחֹוֵקק
שורש

בניין

זמן

גוף

את הפועל ָקֵרב אפשר להבין בשתי משמעויות שונות כשהוא בלי ֶהקשר. ג. 
כתוב שני משפטים שכל אחד מהם יבטא משמעות אחרת של הפועל.    

נתח את הפועל  ָקֵרב  בכל משפט שכתבת )על פי הבניין, הגוף והזמן(.

           :I משפט במשמעות  .I

ניתוח הפועל במשמעות זו:                            

                                         :II משפט במשמעות  .II

ניתוח הפועל במשמעות זו:                            

/המשך בעמוד 18/  
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עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשע"ו, מס' 11281 + נספח- 18 -

לפניך רשימת מילים ובכל מילה כתובה האות יו"ד. א.   .15

ִרים       ִמיׁשֹור        ִלְבִריאּות       ַחַזּאי ִהְתֵניֶתם       ׁשָ
הקף רק את המילים שהיו"ד הכתובה בהן היא יו"ד שורשית.  )1(

העתק את המילים שהקפת, וכתוב את השורש של כל אחת מהן.  )2(

             

             

             

לפניך משפטים ובהם שלוש מילים מודגשות. ב. 

ָחה  על ממצאיה. ּוְ הוועדה המייעצת  ּדִ  •

מזון  ְמתָֹעׂש  גורם לבזבוז משאבים.  •

ְקֵלל  את התשובות שבשאלונים. עורך המחקר  ׁשִ  •

ציין את השורש של כל אחת מן המילים, והסבר כיצד נוצר השורש.

ָחה                                   ּוְ ּדִ
             

ְמתָֹעשׂ                                  
                                   

ְקֵלל                                  ׁשִ
                                   

/המשך בעמוד 19/          
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עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשע"ו, מס' 11281 + נספח- 19 -

לפניך צירופי סמיכות, ובכל אחד מהם מודגש השם הראשון )הנסמך(. א.   .16

ציין את השורש של כל אחד מן השמות המודגשים.  )1(

ֲהָפַרת  חוק                                              

ַהְחָמַרת  העונש                                              

ֲהָסַרת  מגבלות                                              

ַהֲעָלַאת  מּודעות                                              

ַפת  הבניין                                             ַהּקָ  

ציין את המשקל המשותף לשמות המודגשים.  )2(

              

לפניך צירוף סמיכות, ובו מודגש השם הראשון )הנסמך(.  )3(

ֵלי  אכילה ֶהְרֵגּ  

מה המשותף למשקל של שם זה ולמשקל שכתבת בתת־סעיף )2(.  

              

לפניך קטע. ב. 

ייצור הבשר פוגע בכדור הארץ. תעשיית הבשר גורמת לפליטה של גזי חממה, לזיהום   

וכן לבירוא יערות למרעה. תפקוד האדם מושפע מן  של מקורות מים, לבזבוז מים 

התנאים על פני כדור הארץ.

הקף בקטע חמישה שמות פעולה השייכים לאותו הבניין.  )1(

ציין את הבניין של שמות הפעולה שהקפת:                                    )2(

לפניך משפט, ובו שם מודגש. ג.   

זּוָנה  היא צריכה של חומרי מזון לשם התפתחות ויצירת אנרגייה. ּתְ  
זּוָנה                                 . ציין את השורש של השם  ּתְ  )1(

זּוָנה, שהוא משקל  האקדמיה ללשון העברית החליטה שעל דרך המשקל של ּתְ  )2(

קּוָלה, ינוקדו גם מילים מגזרות אחרות. ּתְ

קּוָלה. לפניך שמות במשקל ּתְ  

קּוָמה מּוָרה       ּתְ עּוָזה       ּתְ אּוָצה     ּתְ ּתְ  

הקף את השם היוצא דופן מבחינת הגזרה, וציין את הגזרה שלו.                   
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עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשע"ו, מס' 11281 + נספח- 20 -

לפניך קטע מן המחזה לילדים "עוץ לי גוץ לי" שכתב אברהם שלונסקי )כפי שהופיע    א.   .17
באתר האקדמיה ללשון העברית(. בקטע הודגשו מילים.  

נִזְַּדֵּמן ִלי ֵּביתֹון ְקַטנְטֹן ְּכנֶגֶד 

ַּפֲעטּוט  ָּכזֶה,  זֲַעטּוט  ֵעינַי, 

לֹו  ִמּנֶגֶד  ַּכּזַיִת!   — ַּביִת  ָּכזֶה, 

ּוִמָּסִביב  ּדֹוֶלֶקת,  ְמדּורֹנֶת 

ֵאיזֶה  לֹו  ְמַכְרֵּכר  ַלְּמדּורֹנֶת 

ָּכזֶה,  ֲעַלְבלּוב  וְהּוא  ַּבְרנָׁשֹון, 

ַּבְרנָׁשֹון  ָאֵכן  ָּכזֶה...  זֲַערּור 

ָּכזֶה,  ִאיׁשֹון־ְּפזִיזֹון  ְקַטנְטֹן, 

ַמְצִחיקֹון ָּכזֶה...

ציין את המשמעות המשותפת לכל המילים המודגשות.                                                                              )1(
מיין בטבלה שלפניך את המילים המודגשות לפי שתי דרכי תצורה, וציין בראש   )2(

כל עמודה את דרך התצורה של המילים שבה.

לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם מסומנת בקו המילה סביבתי. ב. 

החברה להגנת הטבע מפעילה תכנית לחינוך סביבתי שמטרתה לחזק את   .I
ערכי השמירה על הטבע והסביבה בקרב הדור הצעיר.

בסביבתי הקרובה רבים מדברים על חשיבות המזון הבריא.  .II
ציין את סוג הצורן הסופי במילה "סביבתי" בכל אחד מן המשפטים )צורן גזירה או 

צורן נטייה( ואת משמעותו.

משמעותו    משפט I: סוג הצורן         

משמעותו    משפט II: סוג הצורן         

                 /בהמשך דפי טיוטה/
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עברית: הבנה, הבעה ולשון, מרכיב 70%, חורף תשע"ו, מס' 11281 + נספח- 14 -

פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות(
בפרק זה עליך לענות על ארבע שאלות.

ענה על ארבע מן השאלות 15-11. )לכל שאלה — 10 נקודות(
שים לב: בכל שאלה שתבחר, ענה על כל הסעיפים.

לפניך שמונה מילים שהן צורות בינוני בנקבה. א.   .11

ַמְנָחה     ְנדֹוָנה     ֻמְפֵלית     נֹוַדַעת                

ה      ּנָ ּתַ ה     ִמְסּתֹוֶבֶבת     מּוָכָנה     ִמׁשְ ְמִאּטָ  
לפניך טבלה. שבץ כל אחת מן המילים במשבצת המתאימה לה בטבלה.    

הקפד לשבץ את המילה כראוי על פי גזרתה ובניינה. 

          בניין
גזרה

התפעלהופעלהפעילנפעל

נחי פ"י/ו

נחי ל"י/ה

ע"י/ו

כפולים

לפניך קטע משיר לחמוטל, שכתב חיים נחמן ביאליק. ב. 

ָמה אֹוְכָלה  
ֲחמּוַטל?  
ן ִרי ַהּגַ ּפְ  

ל! ְמלֹוא ַהּסַ  
]...[  

ָמה לֹוְמָדה  
ֲחמּוַטל?  

ַאל ׁשְ ַאל ּתִ  
ַאל ׁשְ ַאל ּתִ  

ֲחמּוַטל   
ָלל! לֹא לֹוְמָדה ּכְ  

)www.zemereshet.co.il לקוח מן האתר זמרשת — זמר עברי מוקדם(

הקף בשיר שתי מילים בצורת בינוני בנקבה, וכתוב את הצורה הנהוגה בימינו   

של כל אחת מן המילים.                                                 ,                                           

על פי שני הסעיפים א-ב, ציין את שני צורני הנטייה בבינוני נקבה בעברית. ג. 

                                                                                                                                                  

)שים לב: סעיף ד בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 15/
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עברית: הבנה, הבעה ולשון, מרכיב 70%, חורף תשע"ו, מס' 11281 + נספח- 15 -

לפניך רשימת שמות עצם בנקבה. השמות מציינים בעלֹות תפקיד או עיסוק. ד. 

ְגִריָרה ֶלת     ַמְרָצה     ֲחלּוָצה     ׁשַ ה     ׁשֹוֶפֶטת     ַמְדִריָכה     ַחּיֶ ַמְלּכָ  

הקף את כל השמות הנוטים במשקלי הבינוני.  )1(

בחר באחד מן השמות הנוטים במשקלי הבינוני, שיכול לשמש הן פועל הן שם    )2(

עצם, וחבר שני משפטים:

משפט I — שבו התפקיד של צורת הבינוני הוא פועל:         

                                

משפט II — שבו התפקיד של צורת הבינוני הוא שם עצם:       

                              

בחר  בשם אחד מרשימת השמות הנוטים במשקלים אחרים )לא במשקלי הבינוני(.    )3(

העתק אותו, וציין את משקלו.
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עברית: הבנה, הבעה ולשון, מרכיב 70%, חורף תשע"ו, מס' 11281 + נספח- 16 -

לפניך רשימה של מילים )פעלים ושמות(. א.   .12

מּו ּמְ ִחי       ִהּתַ ּקְ ה       ּתִ ר       ַמּסֹוק       ֻחּקָ ְרּדֵ ִהּדַ
ְדעּו חֹּגּו       ִיּוָ ע       ּתָ ְצלּו       ּגַ ּנָ יִגים       ּתִ ַמּצִ

הקף רק את המילים שחסרה בהן אות שורש.  )1(

העתק כל אחת מן המילים שהקפת, וציין לידה את השורש שלה.  )2( 

         

          

          

          

          
לפניך שלושה שמות פועל.  ב. 

 ָלֶרֶדת,   ָלֶגֶֹשת,   ָלַטַעת
הקף את שם הפועל היוצא דופן מבחינת הגזרה.  )1(

ציין את הגזרה שלו         )2(

ציין את הגזרה המשותפת לשני שמות הפועל האחרים         )3(  

לפניך שני משפטים, ובהם פעלים מודגשים.  ג. 

כמו בעבר, גם בימינו  נֹוָצרֹות  הזדמנויות להגדרה מחדש של התפקידים     .I

המסורתיים.  

החלוצות  נֹוְצרֹות  בִלבן עלבונות ואכזבות.  .II

 . II ו־  I ציין את ההבדלים בין שני הפעלים המודגשים במשפטים  )1( 

בתשובתך פרט את ההבדלים )שים לב לשורש, לבניין, לזמן ולגוף(.

                

                

                

כתוב בזמן עתיד כל אחד מן הפעלים המודגשים.   )2(

נֹוָצרֹות                         נֹוְצרֹות                      

לפניך כותרת מתוך ספר מדעים לבתי ספר יסודיים: "כיצד נוצרות עונות השנה?"  )3(

כיצד יש לקרוא את המילה "נוצרות" במשפט זה: כמו במשפט  I  או כמו   

                  ? II במשפט

/המשך בעמוד 17/  
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עברית: הבנה, הבעה ולשון, מרכיב 70%, חורף תשע"ו, מס' 11281 + נספח- 17 -

לפניך קטע על פי מאמרה של דפנה יזרעאלי )טקסט 1(. א.   .13

ניסויים  ובעריכת  מוסכמות  על  בערעור  חברתית,  ביצירתיות  הצטיינו  אלה  תקופות   

בדפוסי חיים חדשים. רבים מן המכשולים שהפריעו לעיצוב מחודש של תפקידי שני 

ושל  המסורתיים  התפקידים  של  מחדש  להגדרה  הזדמנות  ונוצרה  צומצמו,  המינים 

היחסים בין גברים לנשים. הארגונים של תנועת העבודה הציונית הכריזו טרם עלייתם 

והתבטא  מאליו  מובן  לכאורה  היה  הנשים  שוויון  שוויון.  של  אידאולוגיה  על  ארצה 

בשילוב שני המינים בקבוצות ובפעולות של ארגונים אלה. אך כשהגיעו ארצה נשללה 

מן הנשים ההזדמנות לכבוש תחומי עבודה חדשים כמו החקלאות והשמירה.

העתק מן הקטע ארבעה שמות הנוטים במשקלי שמות הפעולה מבניינים שונים, וציין את   

הבניין של כל שם פעולה.

שם           ,  הבניין:                  

שם           ,  הבניין:                  

שם             ,  הבניין:                  

שם           ,  הבניין:                  

לפניך ארבעה צמדי מילים. ב. 

ָרָאה           ַהׁשְ ָרָיה  ַהׁשְ
ַהְלָוָיה           ַהְלָוָאה 
ִוּדּוא            ִוּדּוי  
ָדה           ַהּגָ ָדה  ַהְנּגָ

עיין בכל צמד. אם השורש של שתי המילים בצמד הוא זהה, ציין בקו שליד   )1(

הצמד את השורש המשותף למילים. אם השורשים של שתי המילים בצמד 

שונים זה מזה, ציין בקו שליד הצמד את השורש של כל מילה.

בחר באחד מן הצמדים שהשורש של שתי המילים שבו זהה, וכתוב משפט או   )2(

צירוף לכל אחת מן המילים שבצמד.

משפט או צירוף למילה הראשונה:                                                         

                           

משפט או צירוף למילה השנייה:                                                         

                            

/המשך בעמוד 18/
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לפניך משפט, ובו מודגשת מילה.  .14

שכני  ִהְתִניַע  את מכוניתו.

ציין את השורש ואת הבניין של המילה המודגשת.  א. 

 השורש      הבניין    

הסבר את התהליך שבו נוצר השורש של המילה המודגשת.  ב. 

              

                             

מן השורש של הפועל  ִהְתִניַע  נגזר שם העצם ַמְתֵנַע  )ְסַטְרֶטר(. ג. 

מהי דרך התצורה של שם העצם  ַמְתֵנַע?  פרט אותה.

דרך התצורה :                                                                                                                         

פירוט:                                                                                                                                     

לפניך שלושה משפטים, ובהם פעלים מודגשים. ד. 

ָנה  כפי שדרשה חברת הביטוח. המכונית לא  ֻמּגְ  .I

גן הילדים אינו  מּוָגן.  .II

ים  כל תופעה של אלימות. אנו  ְמַגּנִ  .III

השורש של אחד מן הפעלים המודגשים דומה בדרך היווצרותו לשורש של   )1(

הפועל ִהְתִניַע. מהו פועל זה?

                                   

ציין את השורש של כל אחד מן הפעלים האחרים.  )2(

             

             

לפניך שני פעלים שנגזרו משורשים מרובעים. ה. 

ס,  החלופה העברית שהציעה האקדמיה ללשון העברית לפועל ִסּמֵ ִמְסֵרר    .I
המקובל בלשון הדיבור.    

ן  ִטְלּפֵ  .II

הסבר את דרך ההיווצרות של כל אחד מן השורשים המרובעים.

ִמְסֵרר                                            
ן                                             ִטְלּפֵ
/המשך בעמוד 19/
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לפניך רשימה של מילים: א.   .15

לּות,     ִצּיּות טּות,     ּגָ רּות,     ִעּוּות,     ְראּות,     ׁשְ ׁשֵ  
כל המילים שברשימה נוצרו באותה דרך תצורה.   )1(

ציין את דרך התצורה.                             

מיין את המילים שברשימה לשתי קבוצות, על פי הגזרה, וציין בכותרת את   )2(

הגזרה של כל קבוצה.

                            
לפניך טקסט על פי האקדמיה ללשון העברית, שהושמט ממנו מידע. ב. 

השלם בטקסט את המידע החסר.  

כמה עקרונות מנחים את הוועדה בבואה למצוא חלופות עבריות למילים הלועזיות:
הדרך הראשית ליצירת מילה חדשה היא יציקת שורש במשקל. נבחר שורש   •

המתאים להביע את העניין, והוא ניצוק במשקל מתאים. לדוגמה:

     ַמְצֶלה )מנגל, גריל( — מן השורש                         )1( במשקל                            )2(, 
על דרך מילים כמו ַמְקֶלה וַמְמֶחה.

שֶֹמת )ארומה( — מן השורש                         )3( במשקל                         )4(      ּבְ
על דרך מילים כמו ְנסֶֹרת ו                             .)5(   

יש שהמילה החדשה נגזרת על ידי הוספת סופית למילה קיימת. לדוגמה:  •
ּנּורֹון  )טוסטר אובן( — סיומת                         )6( לציון                          )7( ּתַ  

ה )פנצ'רייה( — סיומת                          )8( לציון                            )9( ְצִמיִגּיָ  

לעתים רחוקות נוקטים גם דרך של                            )10(. לדוגמה המילה ַזְרקֹור   •

)פרוז'קטור( נוצרה מן המילים:                            )11( +                           )12( .  

/בהמשך דפי טיוטה/

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך




