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 רשימת פריטים למבחני עברית ארציים
  

 רמה ג' רמה ב' רמה א'

 : מישהו, משהו.כינוי סותם )אני, אתה,...( יחיד ורבים. כינויי גוף:מורפולוגיה

 : אף אחד, אף פעם, שוםכינוי סותם + שלילי

 דבר, כלום.          

 : זה לזה, זו את זו, אלה עם אלה.כינוי הדדי

 מה ש. : מי ש,כינוי זיקה סותם

 זה ש, זאת ש, אלה ש. כינוי זיקה מצביע:  זה, זאת, אלה כינוי רומז:        

 כל מי ש, כל מה ש.כינוי זיקה מכליל:  ה  וכו'.-ו,  -ך,  -י, -: כינוי קניין חבור : שלי, שלך ......כינוי קניין          

מה, איזה, איפה, מאין,  : מי, מילות שאלה          

למה, כמה, איך, את מי,  מתי,      לאן, 

 למי, על מה, עם מי.

 כיצד, היכן, לשם מה , מדוע, ממתי,    עד מתי אלו, איזו,

 : ב, ל, מ/מן, אל, על,  עם, את,מילות יחס       

 יד, עד, לפני, בלי, כמו,  ליד.-אחרי, על              

מול, בגלל, בין, בתוך, אצל, בשביל, מתחת ל.., 

 ב ל..., מחוץ ל.., לכבוד.מעל, סבי

במשך, למשך,לפי, בעוד, לאחר, למרות, דרך, חוץ 

ידי, בעד, -מ, בקשר ל, במקום, מאז, בניגוד ל, על

 נגד.

-ב, אל, על, מן, בגלל, אחרי, לפני, אצל, ליד, על : של, ל, את )אותי,איתי(מילות יחס בנטייה    

 , בשביל. )על דרך נטיית היחיד(.יד

ידי )על דרך -, מעל, מתחת, על-נכמו, מול, בי

 נטיית הריבוי(.

 כיתות,–: ריבוי רגיל ז/נ ) כיתה שמות עצם     

 סטודנטים. –תרגילים,  סטודנט  –תרגיל   

תוכניות,  –תוכנית ית:  -ריבוי שם המסתיים ב 

 מעליות. –מעלית 

                   מחברות,  –: מחברת ריבוי עם בסיס משתנה

 בתים. –ם, בית ספרי –ספר 

 צמתים,  –אבנים, צומת  –: אבן ריבוי חריג

 כוסות. –כוס              

תרבויות,  –תרבות  ות: -ריבוי שם המסתיים ב

 חנויות. –חנות 

 : טוב, טובה, טובים, טובות.נטיית התואר

 מיוחד, מיוחדת, מיוחדים, מיוחדות          

  

  שמים , מים נעליים–נעל רגליים,  –: רגל שם בריבוי דמוי זוגי
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 רמה ג' רמה ב' רמה א'

: פעמיים,     שם בריבוי דמוי זוגי ביחידות זמן

 שבועיים, שנתיים וכו'.

 : מכנסיים, משקפיים,שם אביזרים על דרך הזוגי

  אופניים.                    

 

  : דודי, דודתך, ספריכם.נטיית שם העצם ,-, שנת-, כיתות-: שיריסמיכות

: הדוד שלי נתן שם בנטיית קניין בחזקת מיודע ) ראיתי את יוסי (  -: ההיידוע

 דודי נתן לי מתנה. –לי מתנה 

 

 : ספר לימוד חשוב, כיתת אולפןסמיכות + תואר השבת, ספר הלימוד. -: שמלתיידוע הסמיכות

 טובה.                    

 : ספר הלימוד החדש,יידוע סמיכות + תואר

 כיתת האולפן הטובה.                  

חמשת הספרים, שלוש סמיכות בשם המספר: 

 הבנות.

 ימינה, שמאלה, פנימה, החוצה, : ה' המגמה : ַל, בַ מילות יחס + תווית יידוע

 הביתה, קדימה, אחורה, העירה, ארצה,            

 צפונה, דרומה, הצידה, למעלה, למטה.            

 

 . 20עד  מס' סודרמס' מונה,  מספרים:

 מונה עשרות, מונה מאות.         

פעולות חשבון: ועוד, פחות, כפול, שווה,            

 לחלק ל..

מונה אלפים, מונה המספרים  –מס' מונה וסודר 

 הגבוהים, מליון, וכו'.

 שלושתנו, שנינו. מונה עם כינוי חבור:

 ,10, י = 1א =  האותיות כמספרים:

ט"ו בשבט, ל"ו  יומטיים:צירופי אותיות איד

 צדיקים,כ"ט בנובמבר.  התאריך העברי.
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 .בינוני בכל הבניינים, להוציא הסבילים:  פועל 

 בינוני, עבר, ש"פ –קל : שלמים         

 בינוני, עבר, ש"פ. –פיעל                     

 בינוני, עבר, ש"פ. -התפעל                    

 בינוני, עבר, ש"פ.  - הפעיל                   

 

 

 

 

 קל ) חשב, עמד, הרג, אכל, אמר(    פ"ג:          

 בינוני, עבר, ש"פ.                   

 

 קל )שאל(  בינוני, עבר, ש"פ.    ע"ג:         

 

                    

        

 קל )פתח( בינוני, ש"פ.  ל"ג:         

 

 

 

 ני, עבר, ש"פ.  )קם, שר, נח( בינו  -: קל עו"י 

 בינוני, ש"פ. )הבין בלבד( –הפעיל                

 

 צורני העתיד.

 עתיד. –קל אפעול ואפעל 

 עתיד. –פיעל 

 עתיד. –על התפ

 עתיד. –הפעיל 

  –: נכנס, נכשל, נרדם, נרשם אקטיבי  -נפעל 

 בינוני, עבר, ש"פ.                  

 

 

 )החליט( עבר -הפעיל 

 בינוני, עבר. –)נהרג(  –נפעל 

 

 עתיד –קל 

 עבר –נשאל, נזהר,נלחם, נבהל  –נפעל 

 

 

 קל )ישמע( עתיד, 

 בינוני, עבר, עתיד, ש"פ. –הפעיל )צלח( 

 בינוני, עתיד ש"פ –נפעל )נפתח, נפצע( 

 

 עתיד, צווי –קל 

 )הבין( עבר, בינוני, עתיד, ש"פ –הפעיל 

 עתיד –קל 

 

 ל פֵעל )גדל, קטן, רעב, חסר,שבע(ק

 

 –)הזדקן, השתמש, הצטער, הסתרק(  –התפעל 

 עבר, בינוני, עתיד, ש"פ.

 עתיד  –נפעל 

 עבר, בינוני, עתיד )צולם( –פועל 

 עבר, בינוני, עתיד )הוזמן( –הופעל 

 

 עבד, אסף(0עתיד  –קל 

 עתיד, ש"פ )נהרג, נרדם( –נפעל 

 ועבר(עבר, בינוני, עתיד )ה –הופעל 

 

 עבר –פיעל 

 עתיד, ש"פ. –נפעל 

 עבר, בינוני, עתיד )תואר( –פועל 

 

 

 

 

 

 

 עבר, בינוני, עתיד.–)הוקם(  –הופעל 
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 בינוני, עבר, ש"פ.   -מצא, יצא  –קל   ל"א:       

  

      

       

 בינוני, עבר, ש"פ.    -קנה  –קל    ל"י: 

      

   

 ש"פ. –ענה  –:   קל ל"י + פ"ג 

   

  בינוני, עבר, ש"פ.       -ישב  –קל   פ"י:     

 בינוני: יכול.                      

 

 בינוני, עבר, ש"פ.         -קל )נסע, לקח(  פ"נ:

 בינוני, ש"פ.  -הפעיל )מכיר, מגיע,בלבד(         

  

 ש"פ –חריגים: לקחת 

                 כואב לי, כואבת לי.....          

 )נמצא( עבר, בינוני. –נפעל 

 )הביא( עבר, בינוני, עתיד, ש"פ –הפעיל 

 

)חיכה( עבר, בינוני, עתיד,  –עתיד;  פיעל  –קל 

 ש"פ

 

 

 

 עתיד –קל 

 עבר, עתיד –יכול 

 

 

 

 

 עבר, בינוני, ש"פ –נתן 

 לומר –ש"פ  –אמר 

 בינוני פעול, שלילת הצווי.

 

 

  -סיפור, הפעיל  –כתיבה, פיעל  –: קל שם פעולה

 .התרגשות –הזמנה, התפעל             

 ריצה,  –דגמים עיקריים בגזרות. קל             

 הבנה, –שינוי; הפעיל  –קנייה; פיעל            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עתיד -ידע  –קל 

 

 

 עתיד )נסע( –עתיד )נפל(, אפעל  –אפעול  –קל 

 עבר, עתיד, ש"פ. -הפעיל  )הכיר, הגיע(

 

 עתיד -נתן 

 אמר/ יגיד

 יכול: עבר, עתיד

 עבר, עתיד, ש"פ של "צריך" –טרך הצ

 

 שלמים בדגמים עיקריים: קבלה, הבדל

אהבה,  –בלתי סדיר: לעבוד עבודה, לאהוב 

שימוש, להתכוון  –כניסה, להשתמש  –להיכנס 
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 כוונה – הצעה.           

  -שם פעולה בסמיכות: הקמת

 

 

 

 

 עבר, בינוני, עתיד, ש"פ )צלצל( -פיעלמרובעים: 

 ני, עתיד, ש"פ עבר, בינו -התפעל               

 עבר, בינוני, עתיד. )קולקל( –פועל                
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 רמה ג' רמה ב' רמה א'

 עירוני –: גרמני, ישראלי, עיר  י- -צורן  : עברית, אנגלית. צרפתית... ית לשפות –צורן     

 : רקדן, פחדו.ן לשם ולתואר–צורן  

 : עיתונאי, חשמלאי.אי לשם–צורן 

 והקטנה; לכתבי עת.לחיבה ון: –סיומת 

 לכלי רכב,ית: -סיומת

 לחנויות ומוסדותיה: –סיומת 

 עיוור, אילם, –בעלי מום  משקלי שם נפוצים:

 ספר, נהג –בעלי מקצוע                

 נזלת, צהבת –מחלות משקל קטלת: 

: תלמיד חדש, תלמידה חדשה,          שם + תואר 

 תלמידים חדשים, תלמידות חדשות.

 קולות רבים., גדולותאבנים ריג + תואר: ריבוי ח

 

 מבוקש, מקובל, מצויין תארים בבניין פועל: 

 

 חשוב, חבל, נוח, מעניין, נעים, חג"ם + ש"פ: : משה תלמיד טוב, אני מורה.משפט שמני: תחביר

 כדאי                   

: הוא, היא, הם, הילד החכם משפט שמני + אוגד

 הוא דויד.

 רצוי, יש, אין, עדיף.חג"ם + ש"פ : 

 : אסור, עדיףחג"ם + פסוקית

בהצלחה, תיאור ע"י צירוף "ב" + שם מופשט: 

 במהירות, בכוונה, ברצינות

   : הבית גדול, הילדה חכמה.יידוע שם + תואר      

   : הרבה, מעט, קצת.אפנון השם     

, הכי, יותר מדי, פחות מדי, פחות כך-ביותר, כל : מאוד, יותר, פחות, כמעט, קצת.אפנון התואר     

 או יותר.

 

 חכם יותר, חכם יותר  צירוף יתרון ע"י יותר: הוא עשיר כמו רוטשילד. –: כמו צירוף השוואה     

 מדויד.                  

 החכם ביותר, החכמותצירוף הפלגה ע"י ביותר: 

 ביותר.                   

 

 .) מיקום הגם( ....יברי גם... וגםמרכיב רב א     

 גם דני וגם דינה יצאו לטיול.                  

"לדוגמה", להדגמה: ביקרנו  מרכיב רב איברי

בכמה ערים באירופה, לדוגמה: בפריז, בלונדון 

אני לא רעב, אלא  –: לא... אלא מרכיב רב איברי

 צמא.
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 : לא רק.... אלא גםמרכיב רב איברי וברומא.

 מוכרח, מוכן : יכול, צריך, אוהב, רוצה.ש"פתואר נשואי +      

דומה ל.., שונה מ.., תואר נשואי + מילת יחס: 

 קרובל..., רחוק מ.., צריך את

 עלול / עשוי, מסוגל, חייב.

היה צריך, צריכה תואר נשואי בעבר ובעתיד: 

 הייתה, היו יכולים, יכולות היו.

, מצוי -, עשוי מ-תלוי בתואר נשואי + מ. יחס: 

 -ב

עמד ללכת, הספיק  –הספיק,עמד פועל + ש"פ:   התלמיד כתב, דויד אוהב ללמוד.: משפט פועלי     

 לסיים.

 צלצלו בשעה עשר.משפט סתמי בעבר ובעתיד:  : בישראל אוכלים פלאפל.משפט סתמי     

 יצלצלו בשעה עשר.                    

 

אתמול הייתי בחוץ. הייתם : יות בעברנטיית לה : דויד היה תלמיד.משפט שמני בעבר     

 בבנק?

 היה כותב, היו הולכים.פועל+ בינוני: 

": לדויד יש ספר. אין         משפטים עם "יש/אין 

 תלמידים בכיתה.

  יהיה לדויד ספר.. משפטי יש / אין בעבר ובעתיד

: כדאי, צריך, אסור, נעים,     משפטים פרסונליים

 כדאי לכם ללמוד. –מותר 

חבל שבאת, מזל שבאת, פטים בעלי חג"ם: מש

 חשוב ש..

אפשר היה משפט בעל חג"ם בעבר ובעתיד: 

 ללמוד, אפשר יהיה ללמוד.

: דויד ראה איפה פסוקית מושא עם מילת שאלה

 חנה גרה.

דויד לא ידע אם  פסוקית מושא בעלת "אם":

 יוסף נסע לת"א.

דויד פסוקית מושא שלפניה פועל רצון ורגש: 

 תבוא. אני מבקש שהוא יצא. רצה שהיא

המורה חיבור שני משפטים ע"י פסוקית לוואי: 

הגיע מארה"ב. הוא גר בחיפה. = המורה שהגיע 

 מארה"ב גר בחיפה.
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 האם שמעת אותו?משפטי שאלה "האם": 

 כוסות תה.  5כבר שתיתי משפט בעל "כבר": 

 

 הוא עדיין גר באותו מקום.משפט כעל "עדיין": 

 עדיין לא פגשתי את המנהל החדש.              

רצון, -מכונית, חסרי -בעלצירוף "בעל / חסר": 

 חסרות יוזמה.

 משום ש.., מכיוון ש.., משום כך,  בגלל + שם,  מפני ש.. כי....  לכן          סיבה ותוצאה:

 לו, אילו. אם... )עתיד( אם... )הווה(                     תנאי:

 אולם אך .......  אבל.....     ת:משפטי הסתייגו

בזמן, ברגע ש.., בזמן ש.., בכל פעם ש.., קודם,  כך........-.... אחר             משפטי זמן:

 לפני כן, אז.

 במשך, למשך, בעוד, לאחר, מאז, תוך כדי, בשעת.

 מאז ש..., עד ש...

בוקר,  -יום, בוקר-יוםצירוף זנן דיסטריבוטיבי: 

 ערב. -לילה, ערב -שעה, לילה -שעה

  בשביל,  כדי ש..משפטי תכלית:  

למרות + שם, אף על פי כן, למרות זאת, בכל  אף על פי ש.., למרות ש.. מילות ויתור: 

 זאת.

  בניגוד ל.., כמו ש.., לעומת מילות השוואה:  

 זאת,  בניגוד לכך, ואילו..

 

 

                     

                 

 


