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?מה נלמד היום
חזרה על דרכי התצורה בעברית•

צורני נטייה וצורני גזירה•

משמעויות צורנים סופיים ומשקלים •

ושורשים משחקים  מילים •
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דרכי התצורה בעברית
חזרה קצרה



?בנקבהרשעאומריםאיך

עהנקבה הדקדוקית שלצורת  ָעההיאָרש ָ אך בפועל  , ְרש ָ
.מרושעתוִמרשעתהתואר המקביליםנוהגים בעיקר שמות 



דרכי התצורה 
בעברית

גזירה קווית

נוטריקון
הלחם  
בסיסים

צורן+ בסיס 

גזירה 
מסורגת

בשם בפועל 

image: Freepik.com



תמסורגגזירה
לתבניתשורשהוספת

בניין בפועל

ליפעה+ ט-ל-ק
טיקלה= 

משקל בשם

ליקטת+ ט-ל-ק
טיקלת= 



גזירה קווית

שם עצם קיים= בסיס

(יוצר מילה חדשה)גזירה צורן=צורן

תקליטן=I_+תקליט

חיבור= הלחם

תקליטור= אור + תקליט 

צורן  + בסיס 

הלחם בסיסים



צורני נטייה
:ניתן להטות מילים בצורות שונות באמצעות צורני נטייה

ַמרְ : לדוגמה, שוניםגופיםשונים ובזמנים ניתן להטות בהפועלאת • יש ָ ִ ,  יםשוְֹמרִ ,  ת 

.ו  ְשְמרת ִ 
סמיכותאו שייכותולהוסיף לו , (נקבה)במין (רבים)ניתן להטות במספר השם את •

ָ יַלְד ְ ,היַלְד ָ ,  יםיְלָדִ :  לדוגמה .  -תיַלְד ַ , ך
אלא מוסיפים מידע למילים  , מילה חדשה, צורני הנטייה אינם יוצרים ערך מילוני חדש➢

.קיימות





וצורני נטייהגזירהצורני

ָבשם העצם  .מורכב משורש ומשקל בלבדִמכְת 

ָבשם העצם  ֹ ִמכְת  (.שייכות)נטייה משקל וצורן , מורכב משורשו

ְטָ שם העצם   .ומצורן גזירה סופי( משפט)מורכב מבסיס ןִמְשפ 

ְטָ שם העצם  ִ ִמְשפ  (.ריבוי)נטייה מורכב מהמילה משפטן וצורן ים נ



צורני נטייה וצורני גזירה
לתרגו



תרגול צורני נטייה וצורני גזירה

ות-

נטייה 

נקבה רבים/ ריבוי

יו -

נטייה 

כינוי קניין  / שייכות





תרגול צורני נטייה וצורני גזירה

לוֶֹמֶדתאוֹכֶלֶת

הוצורן תצורן 



תרגול צורני נטייה וצורני גזירה

/ שם עצם מופשטגזירה
הפשטה

רבות  / ריבוינטייה



תרגול צורני נטייה וצורני גזירה

.  בתחוםמקצועןהשחקן החדש בקבוצה הוא 

.  של הרופאות הוא מקצוע מסוכן בימים אלהמקצוען



תרגול צורני נטייה וצורני גזירה

שם תואר



תרגול צורני נטייה וצורני גזירה

(2)

תזכורת
נקבע  משקל

על פי צורת
היחיד

(קלשם הפעולה של בניין )קטילה

(מאפיין/ תכונה )קטיל





יוצאים להפסקה קצרה
...מיד נשוב



משמעויות צורנים סופיים  
ומשקלים  





משמעויות צורנים סופיים ומשקלים
בעלי מקצוע  

צורן סופי+ בסיס 

(צורן סופי המציין מקצוע)ן -+משחק = משחקן 
(  צורן סופי המציין מקצוע)אי -+ משחק = משחקאי 



משמעויות צורנים סופיים ומשקלים
מקצועבעלי 

האדם הנושא את הלפיד–( צורן סופי המציין מקצוע)ן -+ לפיד = לפידן 
:  על דרך השלילהאו

;  צורן נטייה לריבוי–לפידות ; (צורן סופי המייצג הקטנה)ון-+ לפיד –לפידון
(צורן סופי המייצג מקום)יה -+ לפיד = לפידייה



משמעויות צורנים סופיים ומשקלים
מקצועבעלי 

הופעל  -מומחים ; פיעל–מנהלים , מהנדסים; הפעיל–מורים ; קל–רופאים 

קלבינוני של בניין –קוֵֹטלמשקל
בינוני של בניין הפעיל–ַמְקִטילמשקל
של בניין פיעל בינוני –ְמַקט ֵלמשקל

של בנין הופעל בינוני –ֻמְקָטלמשקל  

קטלן–קריין , קטל–חייל 
תזכורת

נקבע  משקל
על פי צורת

היחיד



משמעויות צורנים סופיים ומשקלים
בעלי מקצוע

ליצירת בעלי מקצוע סיכום הדרכים 
:  מסורגתגזירה •

ל  : משקלים אופייניים✓ ַקְטלָן-וַקט ָ
קלבינוני של בניין –קוֵֹטל: הבינוניעל דרך ✓

בינוני של הפעיל–ַמְקִטיל
של בניין פיעלבינוני –ְמַקט ֵל
הופעלבינוני של בנין –ֻמְקָטל

בינוני של התפעל–ִמְתַקט ֵל
אי  Xסיומת ון Xסיומת -סיומות אופייניות : קוויתגזירה •



משמעויות צורנים סופיים ומשקלים
תקינות  –בעלי מקצוע 



משמעויות צורנים סופיים ומשקלים
בעלי מקצוע ועוד

אי Xסיומת + בסיס 

משקל+ שורש 

משקל+ שורש 

.  בעל מקצוע העוסק בתיקון צמיגים–צמיגאי 

. מקום לעגינת כלי שייט: לציון מקומותִמְקָטלָה–מעגנה

מכשיר המסייע : לציון מכשירים וכליםַמְקֵטל –מגבה 
.בהגבהת חפץ כלשהו



משמעויות צורנים סופיים ומשקלים
רתואשמות

ָעו ל בנין קל בינוני  רו ַע                                                  , (ָמצו י)ְמצו יָה (: סביל)פ  ש ָ

ת : ְמֻקט ָלבנין  פועל ש ֶ (ש  ְׇמֻחמ  )ְמֻחמ ֶ

ַמכְִסיף:ַמְקִטילבנין הפעיל 



משמעויות צורנים סופיים ומשקלים
רתואשמות

גזירה קווית 

ְָרִסי: יXסופית + בסיס  פ 

ַסְרג ֵלָנִי, קוָֹצנִי: ניXסופית +בסיס 



משמעויות צורנים סופיים ומשקלים
הקטנה וחיבה

חיבה /הקטנה 



משמעויות צורנים סופיים ומשקלים
הקטנה וחיבה

וציין בראש  , דרכי תצורהמיין בטבלה שלפניך את המילים המודגשות לפי שתי 
.כל עמודה את דרך התצורה של המילים שבה

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/igeret25.pdf

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/igeret25.pdf


משמעויות צורנים סופיים ומשקלים
הקטנה וחיבה

+  שורש 
משקל  

+  בסיס 
צורן סופי

ביתוןקטנטן 

מדורונתפעטוט  

ברנשוןזערור  

אישון 



משמעויות צורנים סופיים ומשקלים
?חיבהאיך מקטינים בעברית ואף יוצרים 

:גזירה קווית•
נ ו רוֹן , ַמג ְבוֹן , כמו ִמְסרוֹן וןXסיומת ✓ ַ יְצו רו ן, ת 
ִית יתXסיומת ✓ גו ִבית, ְמלוֹנִית , כמו כ ַפ  ְ ת 
ֲחמו דֹנֶת, יק  'כמו יַלְדוֹנְצִ ונת  Xסיומתויק'צסיומת :הדיבורובלשון ✓

:המילהשל אות או הברה מסוף הכפלה •
ם, ג ו ִפיף, ַסְמלִיל, ֶחלְִקיק✓ ֲאַדְמד ַ
גִיגוֹן ✓ גִיג וְגַם ד ְ (  כפולההקטנה )ד ָ



משמעויות צורנים סופיים ומשקלים
...ולסיכום

ַמְקֵטלה /י.ל.צ

קטולת/ ְקטֹלֶת מ.ש.ב

Xון

פסולת, קטורת

הקטנה

Xמקומות יה

הלחם בסיסים 

אורזרק



מילים ושורשים משחקים  



מילים ושורשים משחקים

https://hebrew-academy.org.il/2018/07/09/%D7%AA%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%9F-
%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%9C-

%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%94/

שלמות /סוף

ֹם    מ  ת  ֻ םׇת 

תכונת אופי/ יושר/ נאיביות/ תמימות

י מ ִ ֻ ִמיִמים  לת  ְ ת 

https://hebrew-academy.org.il/2018/07/09/%D7%AA%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%94/


מילים ושורשים משחקים

הפעילר.ו.ס

ר.ס.מ

image: Freepik.com



מילים ושורשים משחקים

image: Freepik.com

נוֹכְִחים

נוֹכִָחים



מילים ושורשים משחקים

https://www.flickr.com/photos/dok1/1338220690/

מיוצר ,יצרתי ,יצירה ר.צ.ישם עצם 

ֵהֵצר , להצר , צר ר.ר.צפועל



מילים ושורשים משחקים

תפנית



מילים ושורשים משחקים





!תודה על ההקשבה
.  פתרו ושלחו למורה שלכם. מצורף תרגול

!בהצלחה


