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מבוא  -המקור במקורות
המקור המוחלט משמש כעין צורה יסודית של הפועל .הוא נקרא 'מוחלט' משום שלרוב יש לו צורה קבועה
בכל בניין ,שאינה תלויה בזמן ובגוף ,במין ובמספר.
הפועל נגזר מצורת המקור .לפועל עצמו יש נטיות :זמן  -עבר ,הווה ,עתיד; דרך :ציווי .הוא ניטה בגופים
שונים :מדבר ,נוכח ,נסתר; בזכר ובנקבה ,ברבים וברבות .רבי יונה אבן ג'אנח (ספר הרקמה ,עמ' קע; לב-
לג) מסביר שלפני שאנו אומרים פועל מסוים – צורת המקור טמונה בו ,בלי שאנו מודעים לכך .הצורה הזו
נקראת מקור כי היא הראשונית.

המקור מופיע בשלוש צורות:
האחת  -מקור מוחלט – ללא אותיות שימוש ,ללא נטיות :שמור ,...זכור...
השנייה  -מקור נטוי – א .נטיות (כינויי גוף חבורים) עם אותיות שימוש מ',כ',ל',ב' :בשכבָך ּובקּומָך...
ב .נטיות בלי אותיות שימוש מ',כ',ל',ב' :שבתי...
ג .עם אותיות שימוש מ',כ',ב' אך ללא נטייה :כשבת המלך ;...מהיות...
הערה :בסוג זה של מקור אין דגש קל לאחר השווא המרחף :מזבח
השלישית  -שם פועל – צורת המקור הנטוי בהוספת ל' בתחילתה (לעיתים עם שינויים מתבקשים) ,כפי
שהיא נהוגה גם בימינו :לשֹלל שָׁ לָׁל ולבז ;...לשּפוט (יש דגש קל אחרי השווא).

שימושי המקור במקרא
לפני פועל מאותו שורש – להדגשה ולחיזוק הפעולהׂ :שום תשים ,...השב תשיבם
בשימוש של שם פועל או שם פעולה :הׂשכל וידע אותיַ ,...רב-לכם שבת בהר הזה ,צאתכם לשלום
בשימוש פועל בציווי (בשכיחות גבוהה) :לקוח את ספר התורה ,...הרגני נָׁא הרג
בזמנים אחרים :ומצאת את לבבו נאמן לפניך וכרות עמו הברית (עבר :כ ַָׁר ָׁת)
כה תברכוָ ...אמור להם( ...עתיד/ציווי :תֹּאמרּו)
לציון פעולה מתמשכת או נשנית :הלוְך ונסועָ ,...אכול ושתה ,...השכם ושלוח
לציון תואר הפועל (זמן ,אופן ,תכלית ועוד) :אחרי הכתו ,...באש לילה לראתכם בדרך
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צורות המקור בגזרות השונות בשבעת הבניינים
הבניין

קל

נפעל

פיעל

פועל

התפעל

הפעיל

הופעל

גזרת השלמים

פָׁ ק ֹּוד

הפָׁ קד
נכסֹּף

פַ קד

ג ֹּנב

התפַ קד

הַ פקד

הפקד

עיצורי גרון

הָׁ ל ֹּוְך,
ָׁלק ֹּוחַ ַ ,דעַ ת

הָאסף

הָׁ רס

ֹּי ֹּעד

התפָׁ רק

הַ ענק

הָׁ עמד

חפ''נ  /חפ''יץ

ָׁנסוֹּעַ

ה ָׁנשא

ַנצל

נ ֹּצל

הת ַנצל

הַ גד

הגד

נפ''י/ו

ָׁיר ֹּוד ,שבת

הּוָׁ שב

ַיבש

י ֹּבש

הת ַיבש

ה ֹּושב

הּושב

נע''ו/י

ש ֹּוב

הּמ ֹּול

ק ֹּומם

מם
קּו ֹּ

התק ֹּומם

הָׁ עד

הּועד

נל''י/ה

ָׁק ֹּנה ,קנ ֹּות

השָׁ נ ֹּות,
נגֹלה

ַקּוהַ ,כב ֹּות

כ ֹּבה

הת ַגלה

הַ גלה

הגלה

נל''א

ָׁיצ ֹּוא,
שאת

הּמָׁ לא

ַנבא

נ ֹּבא

הת ַנבא

הַ פלא

הפלא

ע''ע

סָׁ ֹּבב ,סֹּב

הסב

פ ֹּורר

פּו ֹּרר

התפ ֹּורר

הָׁ סב

הּוסב

ַכלכל

כל ֹּכל

הת ַכלכל

הגזרות

מרובעים

המקור בלשון חז"ל
בלשון חז''ל יש שימוש רק לשם הפועל; לעיתים בצורה שונה מזו שבמקרא :לילְך (במקום ללכת) ועוד.
כבר בלשון חז''ל שם הפועל נתפס כמילה בפני עצמה.
בלשון זו אפשר להוסיף את אות השימוש מ' לפני שם הפועל :מלמצוא (במקרא :ממצוא חפצך.)...
המקור בימינו
למקור המקראי שימושים גם בצירופים השכיחים בימינו .צירופים אלה קיימים במשלבים שונים:
משלב ספרותי  -לעת מצוא ,הלוְך וחסור ,מהחל ועַ ד כלה ,נוע תנוע ,היה היה/לא תהיה ,בׂשום שכל,
השכם והעֲרב ,רצוא וָׁ שוב ,בהגי ֲעָך למצוות ,...עמד מלכת
משלב עממי  -הלוְך ושוב ,הלוְך חזור ,הפלא ופלא ,מיטיבי לכת
שימוש קודש  -הנץ החמה ,נהֲ פוְך הּוא ,שאול אשאל
בלשון ימינו שכיח יותר השימוש בשם הפועל .ממנו נגזר שם הפעולה .דוגמה :ללכת – הֲ ליכה.

5

שם הפועל ושם הפעולה
בימינו לשם הפועל ולשם הפעולה אין זמן ואין גוף.
פועל

שם פועל

שם פעולה

הצורה

שָׁ מַ ר

לשמֹּר

ירה
שמ ָׁ

שורש

יש

יש

יש

בניין

יש

יש

יש

זמן

יש

אין

אין

גוף

יש

אין

אין

שם הפועל בימינו
שם הפועל רווח בלשוננו בניסוחים רבים .יש לו גם תפקיד רטורי בכותרות ובשמות של ספרים או הצגות
וכדומה :להאֲ מין ...למצוא את מוישי...

שימושי שם הפועל
חלק מצירוף מודלי  -כדאי לדעת ,מיטיב לנגן ,שואף להצליח
סתמיות  -עושה הפעולה אינו מופיע :כדי להשּפיע צריך להצביע
מטרת הסתמיות  -להביע תוקף כללי :כולם...
אזהרה ,הוראה ,בקשה ,קריאה לפעולה ,שכנוע סמוי ,ציווי מרוכך – אין לדרוְך על הפס הצהוב; לבחוש
בעדינות עד לקבלת מרקם קטיפתי; נא לא לחֲ נות כאן; להציל את החופים.

הערה :הוראות וכן פעלים המשמשים לציון תוקף כללי באים בלשוננו בדרכים נוספות:
בעתיד – תפתרּו את התרגיל בעמ' .6
בציווי ֲ -עצר!
בבינוני" :באים ,מנצחים" (מתוך תעמולת בחירות).
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שמות הפועל העיקריים בבניינים ובגזרות
הבניין
הגזרה

ּפעל (קל)

הפעיל

נפעל

התּפעל

ּפעל

שלמים

לפקד ,לשכב

להּפקד

להפקיד

לפקד

להתּפקד

עיצורי גרון

לעֲבר ,לפתח
לדעת

להרשם
להּפתח

להעֲביר
להבטיח

לתאר
לטיח

להתּפרש
להתּפכח

לכלכל

להתכלכל

חפ"נ חפ"יץ

לנסע ,לצר
(ליסע – לשון חז"ל)

להנזק

להגיש
להצית

לנתב

להתנגש

נפ"י/ו

לירק לרשת
(לירש – לשון חז"ל)

להּועץ

להיטיב
להושיב

ליעץ

להתישב

נע"י/ו

לתּור
לשיר

להכון ,לסגת

להקים

לקים
לקומם

להתקים
להתקומם

נל"י/ה

לקנות

להבנות

להגלות

לגלות

להתגלות

נל"א

למצא

להנבא

להבריא

למלא

להתמלא

כפולים (ע"ע)

לס ב

להמס ,להמס להפר

לדבב ,לדובב

להתּפורר

מרובעים

הערה :לבניינים הסביליםּ ,פעל והפעל ,אין שם פועל.
לבניין נפעל יש שם פועל ,כי הוא משמש גם במשמעויות שאינן סבילות ,כגון :נכנס.

תרגיל 1
לפניכם משפטים ,ובהם מודגשים שמות פועל.
א .ציינו בניין לכל אחד משמות הפועל המודגשים.
כדאי להשאר להרצאה.

_______________

התבקשנו לשבת במקום.

_______________

ראוי להשתדל לשמור על טהרת העיניים.

_______________

רציתי להסיר את התמונות התלויות בחדר הילדים.

_______________

בימינו שוקדים לפתח טכנולוגיה מסוננת.

_______________

יש ללמד את הכללים ולישם אותם.

_______________

_______________

ב .בין שמות הפועל המודגשים יש שניים מאותו בניין ,אך בתבנית שונה.
כיצד אפשר להסביר זאת? ____________________________________________________
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תרגיל 2
לפניכם פרסומת .קראו אותה וענו על השאלות שאחריה.

א .בפרסומת שם הפועל מופיע פעמים רבות .העתיקו מהפרסומת שמות פועל כנדרש בטבלה:
הגזרה

קל

פיעל

התפעל

הפעיל

שלמים
עיצורי גרון
פ"י/ו
פ"י/ו  +ל"א
ל"י/ה
תנייני

ב .איזו מבין ההבטחות בפרסומת היא המטרה העיקרית של המפרסם? הקיפו את התשובה הנכונה:
( )1לשמור על הלשון ( )2להקפיד להגיד תודה ( )3להפסיק לעשן ( )4לבקר את ההורים יותר
ג .לשם מה ,לדעתכם ,הובאו בפרסומת ההבטחות האחרות? _____________________________
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תרגיל 3
לפניכם שתי פרסומות ,ובהן שמות פועל.
1

2

א .לפניכם מטרות לשימוש בשמות הפועל .כתבו את מספר הפרסומת ליד המטרה התואמת:
סתמיות – להבעת תוקף כללי :כולם...
אזהרה
שכנוע סמוי
הוראה עקיפה
בקשה
קריאה לפעולה
ב .באחת הפרסומות מופיעים שני שמות פועל תוך העלמת עושה הפעולה :לדעת לפרגן.
כתבו את תוכן הפרסומת במשפט שלם משלכם_______________________________ :
איזה מן הניסוחים – שלכם או של הפרסומת – משכנע יותר? ___________________
נמקו את תשובתכם____________________________________________________ .
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תרגיל 4
א .לפניכם כותרות מן העיתונים ,ובהן שמות פועל.
לצד כל אחת מן הכותרות ציינו את שימושי שם הפועל המופיעים בה.
( )1איך לבחור מקרר? ___________________________________________
( )2להקדים ריסוס לג'וק _________________________________________
( )3והעיקר לא לפחד כלל _________________________________________
( )4כיצד לנצח בלי להתנצח _______________________________________
ב .לפניכם הוראות הכנה לחטיף פיצוחים ,ובהן צורות בינוני מודגשות .קראו וענו על השאלות.
מכינים חטיף פיצוחים
החומרים הדרושים:
 1כוס קוואקר
 1כוס גרעיני חמנייה קלופים
 1כוס גרעיני דלעת קלופים
 1כוס שומשום
 1/2כוס חמוציות
 1/2כוס שקדים או אגוזים שבורים
 1כוס סוכר או סילאן טבעי
 1אבקת סוכר וניל
 1כפית קינמון
 2ביצים
הוראות:
בוחשים את כל החומרים ושוטחים בתבנית גדולה__________________________ .
אופים בחום של כ 1700-במשך  17-20דקות .מכבים את התנור ומשאירים מעט לייבוש לפני
הוצאת התבנית מהתנור _____________________________________________
מוציאים מן התנור וחותכים למעוינים או לריבועים__________________________ .
בתיאבון!
( )1לצד ההוראות המירו כל צורת בינוני לצורת שם פועל .בצעו שינויים נוספים המתבקשים
ביצירת הרצף.

לדוגמה :מכינים – ...כיצד יש להכין חטיף פיצוחים?

( )2כתבו איזה מן הניסוחים עדיף בעיניכם _______________ .נמקו__________________ .
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שאלות הקשורות בשם הפועל (מתוך בחינות בגרות ובנוסח בחינות הבגרות)
 .1לפניכם משפטים ,ובהם שלושה שמות פועל מודגשים.


האדם צריך להיות מוסיף והולך.



ככל שהוא מתאמץ לותר על הנגיעות האישיות שלו ,הוא מצליח להתעלות.

א .העתיקו את שמות הפועל המודגשים וציינו את השורש ואת הבניין של כל אחד מהם.
__________ __________ __________
__________ __________ __________
__________ __________ __________
ב .מן השורש של שם הפועל לותר כתבו פועל בבניין נפעל בזמן עתיד בגוף נסתרים ושבצו אותו
במשפט משלכם.
________ _____________________________________________________ -
 .2לפניכם משפטים ,ובכל אחד מהם מילה מודגשת.


טוב לשרש הרגלים שליליים מגיל צעיר.



יש להשריש בילד ערכים והרגלי סדר וניקיון.



מי שנוהג להּועץ בגדולי ישראל נהנה מעצה טובה.



אין לגעת בחומרים מסוכנים.



הצעירים נוטים להסתקרן ולעיתים נקלעים למצבי סכּון.



כשמסיימים את הארוחה ,יש לפנות את הכלים מעל השולחן.

א .אחת מן המילים המודגשות אינה שם פועל .העתיקו אותה_________________ .
ב .העתיקו את שמות הפועל המודגשים וציינו את השורש ואת הבניין של כל אחד מהם.
__________ __________ __________
__________ __________ __________
__________ __________ __________
__________ __________ __________
__________ __________ __________
__________ __________ __________
ג .מן השורש של כל אחת מן המילים שלפניכם כתבו פועל בבניין הפעיל בזמן עבר בגוף נסתר.
לגעת _______________ -
לפנות _______________ -
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 .3לפניכם משפט ובו שני פעלים מודגשים.
החל מיום שמיני עצרת (שמחת תורה) מוסיפים לתפילת שמונה עשרה את המשפט:
"משיב הרוח ומוריד הגשם".
כתבו את השורש של כל אחד מן הפעלים המודגשים ואת צורת שם הפועל בבניין פעל (קל)
לכל אחד מן השורשים שכתבתם.
משיב _______________ _____________ -
מוריד _______________ _____________ -

 .4לפניכם שני משפטים ,ובכל אחד מהם מודגשת המילה מו ֲעדים.
 .Iבלוח השנה היהודי קבועים חגים ומו ֲעדים רבים.
 .IIצריך לתלות שלט ליד המדרגה ,כי רבים אינם רואים אותה ומו ֲעדים.
כתבו את השורש של המילה מו ֲעדים בכל אחד מן המשפטים .וכתבו שם פועל מאותו השורש.
משפט  — Iהשורש____________ :

שם פועל מן השורש:

_______________

משפט  — IIהשורש____________ :

שם פועל מן השורש:

_______________

ענוש ייענש
 .5הפועל מּושב הוא דו־משמעי .בלי הקשר אפשר לנתח אותו בשתי דרכים.
ציינו את שני השורשים האפשריים ,וכתבו ליד כל שורש שם פועל בבניין קל משורש זה.
שורש  _____________ : Iשם הפועל בבניין קל  /פָׁ עַ ל:

_____________

שורש  _____________ : IIשם הפועל בבניין קל  /פָׁ עַ ל:

_____________

 .6ציינו את שם הפועל של השם מחָאה שבקטע( .מתוך קניות) _____________

חדשות כזב (קיץ תשע"ט)
 .7לפניכם שלוש מילים שיש להן שורש משותף :דבה ,לדובב ,לדבב (=להתאים פס קול לתנועת שפתיים).
א .ציינו את השורש המשותף לשלוש המילים( ______________ .ע''ע)
ב .ציינו את הבניין המשותף לשני שמות הפועל :לדובב ,לדבב _________________ -
ג .השלימו את המשפט שלפניכם :שם הפועל ____________ נוטה על דרך גזרת ___________
ואילו שם הפועל ____________ נוטה על דרך גזרת ___________.
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 .8ציינו את הבניין של שם הפועל לשּוות( ________________ .חדשות כזב)
כתבו פועל בבניין הפעיל שנגזר מן השורש של לשּוות________________ .
כתבו פועל בבניין התפעל שנגזר מן השורש של לשּוות________________ .
זקנה
 .9לפניכם צירופים ובהם שמות פועל מודגשים.
לדמין את ההתרחשות

לתרגם

_____________

ספר (באוגרית השורש ר־ג־ם הוא דיבר)

_____________

לתעד את תגובות המשתתפים בניסוי

_____________

לתקן את העבודה

_____________

להשתתק באמצע המשפט

_____________

סמנו  Vלצד שמות הפועל ששורשיהם תנייניים ,וציינו אחרי כל שם פועל שהעתקתם את השורש
הראשוני שממנו נגזר השורש התנייני של הפועל.
המכבייה
 .10לפניכם צירופי מילים ,ובכל אחד מהם המילה הראשונה מודגשת.
תפּוצה רחבה

_____________

תודעה יהודית

_____________

מסע היסטורי

_____________

לצד כל צירוף כתבו שם פועל מאותו שורש של המילה המודגשת בכל בניין שתבחרו.

 .11לפניכם שלושה משפטים ,ובהם שלוש מילים מודגשות.


רבים קיוו כי המפגש ישמש מנוף לחיזוק היהדות בעולם.



הקבוצה יכולה למנף את הפרטים בתוכה ולהעצים אותם.



אפשר לעשות מעשים גדולים בצנעה ,בלי להניף דגלים.

כל אחת מן המילים המודגשות מייצגת שלב בתהליך של יצירת שורש תנייני.
כתבו את שלוש המילים לפי סדר התהליך.
____________

____________

____________
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משחקי מחשב
 .12לפניכם משפט על פי טקסט  ,3ובו מודגשים שני שמות פועל :לכּון ולירות.
חייל הפוגש במחבל חייב להחליט בתוך שנייה בערך באיזה כלי נשק לבחור ,לאן לכּון ומתי לירות.
א.

לפניכם רשימה של שמונה מילים הגזורות מן השורש של שם הפועל לכּון.
הכין,

כן,

כּון,

הכון,

הכוין,

נכון,

כונן,

הּוכן

( )1בטבלה שלפניכם מיינו את המילים שברשימה לפי הבניינים.
קל

נפעל

הפעיל

פיעל

הופעל

( )2ציינו את הגזרה המשותפת לכל המילים שברשימה______________ .
( )3אף על פי שכל המילים שברשימה שייכות לאותה הגזרה ,מקצת המילים נוטות על דרך
גזרת השלמים .הקיפו ברשימה את המילים הנוטות על דרך גזרת השלמים.
( )4כתבו שני פעלים מן השורש של הפעלים שברשימה ,לפי ההנחיות שלפניכם:
• פועל בבניין התפעל הנוטה על דרך הגזרה שציינתם בסעיף א (___________ .)2
• פועל בבניין התפעל הנוטה על דרך גזרת השלמים___________ .
ב.

( )1הקיפו את צורת העתיד הנכונה בגוף נוכח (גוף שני ,יחיד) של שם הפועל לירות.
תירה,

תירה

( )2לפניכם ארבעה צירופים ,ובהם מילים מודגשות .מבין המילים המודגשות הקיפו את
המילים שנגזרו מאותו השורש של שם הפועל לירות.
המורה לעברית,

בלי מורא ופחד,

ירית הפתיחה,

הורה מלווה

 .13לפניכם שני משפטים ,ובכל אחד מהם המילה תפּוסה מודגשת( .מתכונת מוזיקה תשפ"ב)
 .Iבעת החופה הייתה תפּוסה מלאה באולם.
 .IIהתזמורת היהודית הייתה תפּוסה לאירוע זה חודשיים מראש.
מבין המילים המודגשות במשפטים  ,II-Iהקיפו את המילה שהיא צורת בינוני ,וכתבו מעליה את
שם הפועל שלה 2( .נקודות)
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למידה מכישלונות
 .14א .לפניכם קטע ,ובו מילים מודגשות.
מצד אחד אנו יודעים שבכל עֲׂשיה יכולות להיות טעויות ומהן אפשר ללמוד ,ומצד אחר אנו דורשים
מן התלמידים הצלחה ,תשּובות נכונות והבעת רעיונות מלאים .אז מה בדיוק אני רוצה? שנקבל
תשובות שגּויות כתשובות נכונות רק כדי שלא להעליב את התלמיד או לדכא את היצירתיות שלו?
ממש לא!
בטבלה שלפניכם ציינו את השורש של כל מילה ,וכתבו מילה נוספת על פי ההנחיות.
עֲׂשיה

תשּובות

הבעת

נכונות

לדכא

שגּויות

השורש
כתבו
מילה
לפי
ההנחיה

שם עצם
אחר
מאותו
השורש

פועל
בבניין
הפעיל
מאותו
השורש

פועל
בבניין
פיעל
מאותו
השורש

שם פועל
מאותו
השורש
ובאותו
הבניין

פועל
בבניין קל
מאותו
השורש

פועל
מאותו השורש
ובאותו הבניין
בזמן עתיד
ובגוף מדבר

המילה

 .15תקינות  -עצמאי מועד ב תשפ"א – מהגרים ועוד
במשפטים שלפניכם הקיפו את הצורה הנכונה או המתאימה להקשר.
א .כשיצאנו לטיול לא ידענו אילו הרפתקאות יכולות לקרות  /לקרא לנו בדרך.
ב .רצינו להכנס  /להכנס  /לכנס ,אך הדלת הייתה נעולה.
ג .היזהרו לא לגע  /לנגע בכבל ,הוא מחשמל!
ד .תכננתי לנסע  /לסע אל הכרמל ברכבלית.
ה .צריך להמיס  /להמס בדחיפות את הקרח בכבישים.
ו .תאכלו את הגלידה ,היא עלולה להנמס  /להמס!
ז .למה לרכב  /לרכב על אופניים כשאפשר ללכת ברגל?
ח .אני מתכוונת לכתב  /לכתב למארחים שלנו מכתב תודה.
ט .הרעש עשוי לבלבל  /לבלבל אותנו.
י .צריך להזיז  /להוזיז את המחוגים ולכּון  /לכּון אותם לפי שעון הקיץ.
יא .הטוב ביותר הוא להדבר  /להדבר איתם פנים אל פנים.
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שם הפעולה
שם פעולה הוא שם עצם המורה בדרך כלל על פעולה או על התוצאה שלה ,כגון כתיבה ,שדּור ,בקשה.
בדרך כלל שם הפעולה מופיע במשקלים קבועים ,הקשורים בבנייני הפועל( .ראו טבלה).
לעיתים בשם הפועל קיימת ניידות מבניין הפועל שלו לבניין אחר.
דוגמה :שיער (פיעל) – השערה (הפעיל)
הערה :שם הפעולה אינו נמנה עם חלקי הדיבור .הוא חלק של שם העצם.
משקלי שמות הפעולה העיקריים
ּפעל (קל)

נפעל

ּפעל

הפעיל

התּפעל

הבניין
שם הפעולה
הגזרה

קטילָׁה,
קטלָׁה ,קטָׁ לָׁה

ה ָׁקטלּות

קּטּולַ ,קּטָׁ לָׁה

ַאקטָׁ לָׁה /
הַ קטָׁ לָׁה ,הקטל

הת ַקּטלּות

שלמים

ידה,
שק ָׁ
שרפָׁ ה ,ד ָׁרשָׁ ה

השָׁ רדּות

בּטּול ,בַ ּטָׁ לָׁה,
קרת
ב ֹּ

הַ פסָׁ ָׁקה ,הספק

עיצורי גרון

ידה,
עמ ָׁ
עק ָׁדה ,עצָׁ ָׁרה

העָׁ רכּות,
השָׁ ארּות

שנּועַ  ,תאּור,
פָׁ ָׁרשָׁ ה

הַ ע ָׁרכָׁה ,העתק,
הכרחַ

שכלּול,
כַל ָׁכלָׁה

מרובעים

הת ַרגשּות
התבַ הרּות
התפָׁ רסּות
הש ַתכללּות

חפ"נ ,חפ"יץ

ירה ,גישָׁ ה
יצ ָׁ

הּוָׁ צרּות

נסּור

הַ צָׁ עָׁ ה ,השג

הת ַנגדּות

נפ"י/ו

ישיבָׁ ה ,דעָׁ ה

הּוָׁ דעּות

ישּוב

ה ֹּו ָׁר ָׁדה ,הטָׁ בָׁ ה

התוַ עדּות

נע"י/ו

בינָׁה ,נסי ָׁגה

קּיּום,
רוֹּממּות

הבָׁ נָׁה

התרוֹּממּות

נל"י/ה

צפּיָׁה

השָׁ נּות

צַ ּוָׁ ָאה

הַ דמָׁ ָׁיה ,הַ שוָׁ ָאה

הת ַגלּות

קריָאה ,ברּיָׁה

הּמָׁ צאּות

ברּוא ,נבּוי

הַ מצָׁ ָאה

התמַ צאּות

סבּוב ,סיבּוב

הסָׁ בָׁ ה

התפוֹּררּות

נל"א
כפולים

דבָׁ ה

שמות הפעולה של צורות סבילות בנויים בגזירה קווית :בסיס [בינוני] וצורן סופי –ּות.
קל (פָׁ עּול) – ָׁקטּול ּ +ות :סגירּותּ ,פתיחּות ; (פָׁ על) ָׁקטל ּ +ות :דבקּות( .גם פ ֹּועל ּ +ות :בולטּות)
נפעַ ל – נקטָׁ ל ּ +ות :נבצרּות ,נאמנּות
פעַ ל – מקּטָׁ ל ּ +ות :מימנּות ,מערבּות
הפעַ ל – מקטָׁ ל ּ +ות :מבחנּות ,מּוכנּות
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משמעות שמות הפעולה
בדרך כלל שמות הפעולה מורים על פעולה או על מצב :הֲ ליכה ,סכנה; (במקרא :לאהבה אותו = לאהוב)
קיימים שמות פעולה המציינים תוצר = תוצאה של הפעולה ,סדּור תפילה; יצירה;
או שם עצם שאינו קשור לפעולה :ביּוב.
שמות הפעולה – קטילּות ,נקטָׁ לּות ,מקּטָׁ לּות ,מקטָׁ לּות מציינים תכונות  /שמות מופשטים :מצינּות ,מצלחּות.
שמות הפעולה עשויים לבטא גם סתמיות ,כשאין עניין להזכיר את עושה הפעולה.
משקל מקטָׁ ל בדרך כלל מציין מקום (מקדש) ואינו שם פעולה ,אך עשוי לציין גם שם פעולה (מׂשחק).
השימוש בשמות הפעולה שכיח בכתיבה אקדמית ומעלה את המשלב .שימו לב להבדלי המשלב:
לימוד התורה מהווה העשרה בהון פנימי.
לעומת:
כשלומדים תורה מתעשרים בהון פנימי.

תרגיל 5
לפניכם משפטים .השלימו את הנדרש בנוגע לשמות הפעולה המודגשים בהם:
המשפט
א .מקּוד התכנים לבחינה בעברית טרם פורסם.
ב .היצירה שהכנתי הוצגה בתערוכה.
ג.עליי למסור לציבור הבהרה נוספת.
ד .קיימת מבהקּות בקשר שבין הממצאים במחקר.
ה .חשּוב הנתונים בוצע בתוכנה מיוחדת.
ו .התקדמּות התלמידה בלימודים הייתה ניכרת.
ז .לפי תרבות הצריכה ,רות אומרת :אני צריכה...
ח .הרב מסר דרשה מעוררת לפני קהל רב.
ט .הכון הוא מושג בתחום הייעוץ התעסוקתי.
י .ההתרמה אתמול הניבה פירות.
כ .עם ישראל נקרא להבדלּות מהנהגות הגויים.
ל .חל שּפּור ניכר בקשב ובריכוז של הצעיר.
מ .בדלקה שפרצה בגליל נשרפו יבולים רבים.
נ .נשתדל לחנך למצינּות את המסוגלים לכך.

שורש

בניין

פועל בעבר נסתר
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ס .תפילה בכּונה – יש לה ערך רב.
ע .נרגנּות אינה תכונה חיובית.

תרגיל 6
לפניכם זוגות של משפטים ,ובהם שמות פעולה או פעלים מודגשים.
בכל משפט המירו את הפועל המודגש בשם פעולה או את שם הפעולה המודגש בפועל.
השלימו את ניסוח המשפט החדש תוך שמירה על תוכנו.
א .קריסה של הקרקע גילתה בולענים באתר הבנייה של בית חולים "שערי צדק".
באתר הבנייה של בית חולים "שערי צדק" הקרקע _____________________
ב .בקיץ מי הים מתאדים ונוצָׁ רים עננים.
בקיץ חל תהליך של __________________ מי הים ________________________.
ג .השהיה בחופי ים המלח והרחצה במימיו סייעה לחולים בריפוי מחלות העור שמהם סבלו.
החולים _________ בחופי ים המלח ו_________ במימיו _______________________.
ד .מוצרים מים המלח משּפיעים לטובה על העור.
למוצרי ים המלח יש ________________________________.
ה .הפעולות לנצּול אוצרות ים המלח החלו בשנת .1931
לראשונה _________________________________________________.
ו .במפעלי ים המלח מייצרים גם חומרים להשבחת הקרקע.
את הקרקע ____________________________________________________.
ז .עֲליה של מפלס המים בכינרת גרמה להזרמת מים למעיינות.
מפלס המים בכינרת __________ וכתוצאה מכך __________________________.
ח .כשמפלס הכינרת מלא ּפותחים את סכר דגניה.
מפלס מלא של הכינרת גורם ל ___________________________________.
ט .המים ממלאים את הירדן ומגיעים אל ים המלח.
__________ הירדן במים ,מאפשר/ת __________________________________.
י .גשמים עזים החלו לרדת ומילאו את מעיינות המים בגליל.
מעיינות המים בגליל התמלאו בעקבות _________________________________.
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תרגיל 7
לפניכם זוגות של משפטים ,ובהם שמות פעולה ו/או שמות פועל מודגשים.
א .ציינו בניין מעל כל אחת מן המילים המודגשות.
ב .בכל משפט המירו את שם הפועל המודגש בשם פעולה או את שם הפעולה המודגש בשם פועל.
השלימו את ניסוח המשפט החדש תוך שמירה על תוכנו.
זכרו :לבניינים סבילים אין שם פועל!
משפט ובו מילה מודגשת
( )1המנעּות מלּמּודים ביום שישי תסייע להערְך בנחת
לקראת השבת.
( )2הפועלים הזדרזו בבצירה של הענבים ,כדי למנע
התלעה.
( )3קבלת שלּומים מגרמניה אינה סיבה לשכח את
הזוועות.
( )4הזוג תכנן להשתכן בירושלים ,אך לא ביצע זאת עקב
התיקרּות הדירות.
( )5סוף סוף הילד מתחיל להּפתח.
( )6התחלנו לפרק סחורה .והמשכנו בפרּוק ארגזים.
( )7לא רצינו להכביד עליהם .הם התכבדּו ברצון.
( )8ראוי להתנהג בנּמּוס ולשמר על מכבָׁ דּות פנימית.
( )9בעקבות רבּוי של מקרי נפקדּות ,נשלח קצין בקּור
סדיר לבית הילדים.
( )10התלקיטים הוכנו ַלבקרה מטעם הּפקּוח.
( )11כדאי להשתקע בעיירת פתּוחַ ועם הזמן להתקדם.
( )12הם רצו לרכש ריהוט חדש ,אך היה עכּוב.
( )13לא כדאי לקחת סכּון .מומלץ ל ֲעטות מסכה.
( )14לפנק יותר מדי פרּושו לקלקל.
( )15על פי מח ָׁקרים ,מס ָׁגלּות מביאה להצלחה.

בניין

משפט ובו החלק המודגש שהמרתם
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תרגיל 8
כתבו במילים שלכם מה משמעות שם הפעולה בכל שלט או כרזה:

__________________________________________________

א.
ב.

__________________________________________________

ג.

ייצור
כחול לבן

__________________________________________________

ד.

ישיבה למצוינים

__________________________________________________

ה.

__________________________________________________
ו.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
ז .לשליחת הודעות לחצו כאן_____________________________________________ .

ח.

ט.
י.

__________________________________________________

___________________________________________________
_____________________________________________
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תרגיל 9
לפניכם כרזת פרסום .קראו אותה וענו על השאלות שאחריה.

א .העתיקו מן הכרזה את שמות הפעולה בקבוצות ,לפי הבניינים שלהם ,וציינו את המשקל של כל שם
פעולה שהעתקתם ואת הבניין של כל קבוצה.
הבניין________________ :
שם הפעולה _________________ :המשקל________________ :
הבניין________________ :
שם הפעולה _________________ :המשקל________________ :
שם הפעולה _________________ :המשקל________________ :
הבניין________________ :
שם הפעולה _________________ :המשקל________________ :
שם הפעולה _________________ :המשקל________________ :
שם הפעולה _________________ :המשקל________________ :
שם הפעולה _________________ :המשקל________________ :
ב .בקטע לא מצוין עושה הפעולה .הסבירו מה מטרת הסתמיות .פרטו את תשובתכם בשתי דוגמאות.
______________________________________________________________________
ג" .בשיטה ייחודית" – הקיפו מבין המילים בצירוף זה מילה שהבסיס שלה הוא שם פעולה:
_______________.

ציינו את משמעות המילה שהקפתם________________ :

הציגו את דרך התצורה שלה וציינו את סוגי ה צורנים__________________________________ .
ד .לפניכם צירופים נוספים .מצאו בהם שמות פעולה נטויים וכתבו מעל כל אחד מהם את צורת הנפרד.
תגובה השלכתית ,יחידת חומר ,קושי שמיעתי ,ראיית לילה ,אבחון לימודי ,רעיון יצירתי ,תעתועי דמיון
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תרגיל 10
א .לפניכם פרסומת.

( )1העתיקו את שם הפעולה הנמצא בראש הפרסומת____________________ .
( )2מה מציין צורן הנטייה בשם שהעתקתם? ____________________
( )3כתבו את שם הפעולה שהעתקתם בלי צורן הנטייה__________________ .
( )4ציינו את הגזרה של שם הפעולה_________________ :
( )5מדוע ,לדעתכם השתמשו בפרסומת בצירוף שבו מילה זו מופיעה?
__________________________________________________________________
ב .לפניכם כותרות .בכל כותרת הדגישו את שם הפעולה .לצד כל כותרת ציינו את משמעותו.
( )1מגַדלי האווזים דורשים פיצוי מהמדינה____________________ .
( )2החל שלב העדויות במשפט המינויים הפוליטיים של____________________ ...
( )3איך לעצב שולחן אירוח? ____________________
( )4טיפים לעיצוב מוצלח ____________________
( )5אימון ממוחשב לטיפול בעין עצלה ____________________ ____________________
( )6להפרעות קשב וריכוז ____________________ ____________________
( )7שיתוף פעולה בין שני מרכזי רפואה ____________________ ____________________
( )8הבנת

עמדתו

של

הזולת

–

המפתח

להידברות

____________________ ____________________

____________________
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( )9הקדימו מניעה לבליעת חפצים קטנים ___________ _____________
( )10ניתוח כריתת ריאה בגלל גוף זר ____________________ ____________________
( )11חוסר מודעות כגורם משפיע ____________________
( )12פענוח הגורמים לאבנים בכליות ימנע הישנות המחלה ____________________
( )13מיץ תפוזים יעיל יותר למניעת היווצרות אבני כליות __________ __________
( )14הבעת תודה והכרת הטוב ____________________ ____________________
( )15ביטוח לתרופות שאינן בסל ____________________
( )16כביסה יבשה ____________________
( )17ניקוי בדים רגישים ____________________
( )18הנטייה להשמנת יתר מתחילה בילדות ___________
( )19דיקור

להקלה

הסובלים

על

מכאבי

___________
ברכיים

____________________

____________________
( )20כיסוי מורחב להתפתחות הילד ____________________ ____________________
( )21חדירה לפרטיות ____________________
( )22גמישות מחשבתית כתנאי להתמודדות ____________________
( )23השחרור מבושש לבוא ____________________
( )24מתכוננים לכיבוש ____________________
( )25ריפוי במלח ____________________
( )26כל ילד חמישי סובל מבעיות נשימה _______________ _________________
( )27חיסון לנשים ב"לאומית" ____________________
( )28יום עיון לבוגרות תש"ף ____________________
( )29היערכות לפעילות בימי החנוכה ____________________
( )30יחידה לחינוך מיוחד בעיריית חיפה ___________________
( )31חלוקת

כריכים

לתלמידים

במוסדות

חינוך

___________________
____________________

____________________
( )32המדריך לניהול תקציב משפחתי מאוזן ____________________
( )33זימון תורים בין השעות ____________________ .12 – 8
( )34התחלה חדשה של שנה חדשה ____________________
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תרגיל 11
לפניכם טקסט מידעי ובו שיקולי דעת הנוגעים לזיהום האוויר מתחבורה ציבורית .קראו אותו וענו על
השאלות שאחריו.
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א .לפניכם שמות פעולה מן הטקסט .כתבו לכל אחד מהם את הבניין שאליו הוא שייך ואת הגזרה שלו.


הֲ קמה __________________ ____________________



בניה

__________________ ____________________



ּפתּוח

__________________ ____________________

ב .לפניכם שמות פעולה נוספים מן הטקסט.
עידּוד ,בקּוש ,הֲ רעה ,זהּום ,נגּוד ,הנהלה ,שמּושּ ,פליטה ,מחקר ,שּפּור ,הפחתה ,הגדרה,
המלצה ,הֲ גנה ,זרימה
לכל בניין שכתבתם ב-א .שבצו מהרשימה שלפניכם שני שמות נוספים מגזרת השלמים.
הבניין ________________ :שמות נוספים______________ _____________ :
הבניין ________________ :שמות נוספים______________ _____________ :
הבניין ________________ :שמות נוספים______________ _____________ :
ג .לפניכם משפטים על פי הטקסט ,ובהם שמות פעולה מודגשים .מעל כל שם פעולה ציינו אם הוא
מציין בהקשרו פעולה או שם עצם.


התוכנית כוללת רעיונות מוכרים להפחתת הזיהום וכן ארגּון מחדש של התחבורה
הציבורית.

 התוכנית זוכה לביקורת חריפה מצד ארגּוני איכות הסביבה.
ד .כאשר מוסיפים לשם עצם (ובכלל זה שם פעולה) צורן גזירה סופי ,משמעותו עשויה להשתנות.
הוסיפו צורן גזירה סופי ִי לשם ארגּון ,ושבצו אותו במשפט.
__________________________________________________________________
ציינו את המשמעות של השם שיצרתם______________________________________ .
ה .לפניכם שלושה שמות.
תגבּור,

צמצּום,

שדרּוג

ההיגדים הבאים מתייחסים אל שלושת השמות .הקיפו את ההיגדים שהנאמר בהם הוא נכון.
בשלושת השמות השורש מרובע.
בשלושת השמות השורש תנייני.
באחד השמות השורש בנוי מצורה ארמית.
באחד השמות השורש הוא גזור שם.
ו .כתבו שתי נקודות משותפות למילים תרּומה ותגבּור_____________________________ .
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תרגיל 12
לפניכם מספר קביע ֹּות .לכל אחת מן הקביעות נלווית הוראה .קראו את הקביעות ובצעו את ההוראות.
א .משקל מקטָׁ ל מציין רק מקום .בדקו אם קביעה זו נכונה.
בססו את תשובתכם על משמעות המילים שלפניכם :מפגש ,מגדל ,מבדק ,משּפט.
ב .כל המילים במשקל קּטּול מציינות פעולה .בדקו אם קביעה זו נכונה.
בססו את תשובתכם על משמעות המילים שלפניכם :ביּוב ,שעּור עברית ,ברּור ,כבּוד.
ג .לא לכל שם פעולה יש פועל.
הקיפו מבין המילים שלפניכם את אלה המוכיחות את נכונותה של קביעה זו:
סכּוי ,בררה ,הסנקה ,הפגנה ,תקינה (קביעת תקן ל.)...
ד .לא תמיד שם הפעולה שייך לבניין של הפועל שלו.
הקיפו מבין המילים שלפניכם את אלה המוכיחות את נכונותה של קביעה זו:
ַאכזבה ,בטלה ,התעמלּות ,כניסה ,יללה ,בזבּוז.
ה .לא לכל שם פעולה יש פועל באותה משמעות.
הקיפו מבין המילים שלפניכם את אלה המוכיחות את נכונותה של קביעה זו:
בדיחה ,אבזּור ,שמּוע ,ציּוד ,בנּוי (קימום הריסות ,בנּיַת ָׁדבָׁ ר מחָׁ ָׁדש).
ו .בצורות סבילות שמות הפעולה בנויים מבסיס וצורן סופי .הוכיחו קביעה זו על פי הצורות שלפניכם:
נפקדּות ___________________ ,בהילּות ___________________,
מסגלּות ___________________ ,מצלחּות ___________________,
ז .לא כל שמות הפעולה בתבנית קטילּות בנויים מבסיס וצורן סופי.
הקיפו מבין המילים שלפניכם את אלה המוכיחות את נכונותה של קביעה זו:
משילּות ,שקיפּות ,כריתּות ,צרידּות ,שחיתּות ,סמיכּות (פרשיות) ,רציפּות ,בדידּות.
ח .גם למשקל ּפעל בבניין קל יש שם פעולה הבנוי בגזירה קווית( .משקל פָׁ על מציין מצב או מצב רוח).
לפניכם שמות פעולה שנגזרו ממשקל ּפעל .הקיפו מביניהם שמות הגזורים בגזירה קווית:
זקנה ,שלמּות ,כבדּות ,גדילה ,עֲיפּותׂ ,שמחה ,ירָאה ,לאּות.
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שאלות הקשורות בשם הפועל ובשם הפעולה (מתוך בחינות בגרות ובנוסח בחינות הבגרות)
חורף תשע"ז
 .16לפניכם שלושה שמות פועל מן השורש י/וצ"ר.
כתבו את שם הפעולה של כל אחד משמות הפועל.
ליצר  -שם הפעולה:

_________________

להּוצר  -שם הפעולה_________________ :
ליצר  -שם הפעולה:

_________________

קיץ תשע"ז – מתוקשב
 .17לפניכם שלושה שמות פעולה.

לצד כל מילה כתבו את שם הפועל המתאים לכל שם פעולה.

גישה______________ ,הגשה ______________ ,הנגשה ______________ .

חצב ברק תשע"ז
 .18לפניכם רשימת צירופים .בכל צירוף יש מילה שבה האות תי"ו מודגשת:
התר (בלתי מוגבל) ,תוֹּפָׁ עָׁ ה (שכיחה) ,השתנּות (הדור) ,הּמָׁ נעּות (מן החיים האמיתיים),
אּיּות (מילים) ,תנַאי (עבודה) ,תכנּות (מחשב) ,תסמינים (למחלה) ,תלּות (בניידים)
העתיקו מן הרשימה את המילים שהן שמות פעולה.
____________ ____________ ____________ ____________ ____________

עצמאי תשע"ז
 .19לפניכם שני משפטים ,ובכל אחד מהם מודגשת מילה.
קראו את המשפטים ,וענו על הסעיפים שאחריהם.


ההצלחה מעידה על ההשקעה_______________ .



מעידה וכישלון הן תחנות בדרך להצלחה________________ .

א .מבין המילים המודגשות הקיפו את המילה שהיא שם פעולה.
ב .מן השורש של המילה המודגשת שלא הקפתם גזרו שם פועל________________ .
ג .ציינו את הבניין של המילה שכתבתם.

_________________
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עצמאי תשע"ח
 .20לפועל נועצת יש שתי משמעויות שונות.
כתבו את שתי המשמעויות של הפועל ,ולכל משמעות כתבו שם פעולה משורש זה.
המשמעות________________ :
שם פעולה________________ :
המשמעות________________ :
שם פעולה________________ :

זיכרון קולקטיבי – עצמאי תש"ף
 .21א .לפניכם כותרת מן העיתון" :הכחשה והשכחה".
( )1לשתי המילים שבכותרת יש משקל משותף .ציינו אותו____________ .
( )2ציינו את משמעות המשקל של שתי המילים.

____________

( )3הקיפו את המילה או המילים שבהן יש לציין דגש באות כ״ף____________ .
ב .השורש נ-ב-ט יכול לנטות על דרך שתי גזרות :גזרת השלמים וגזרת חפ״נ.
כתבו שני שמות פעולה מן השורש נ-ב-ט באותו בניין על דרך כל אחת מן הגזרות שצוינו.
ליד כל שם פעולה שכתבתם כתבו את המשמעות שלו.
__________________________________________ -
__________________________________________ -
( )1ציינו מהו הבניין המשותף לשמות הפעולה שכתבתם.
( )2כתבו שם פעולה משורש נ-ב-ט בבניין אחר.

 .22לפניכם שמות פועל ,ואחרי כל אחד מהם ארבעה שמות.
לכל שם פועל הקיפו שם פעולה אחד באותה משמעות.
ליצא – יצּוא,

הוֹּצָׁ ָאה,

מוֹּצָׁ א,

להוכיח – וכּוחַ ,

תוֹּכַ חַ ת ,ה ֹּוכָׁחָׁ ה,

לשבת – השָׁ בָׁ ה,

מוֹּשָׁ בָׁ ה,

ישיבָׁ ה,

יצּוָאן
נוֹּכחּות
התיַשבּות

____________

____________
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קניות  -חורף תש''ף
 .23ב .לפניכם משפט מטקסט .1


הפער בין שלּוח יבשתי לשלּוח אווירי מבחינת פליטת גזי חממה הוא עצום.

( )1לפניכם ארבע מילים מודגשות שנגזרו מן השורש ש-ל-ח.
שלּוח,

שליחּות,

השתלחּות,

שליחה של חבילות מחו״ל נעשתה נפוצה.

•

איזו מבין ארבע המילים המודגשות אינה נוטה במשקלי שמות הפעולה? הקיפו אותה.

•

ציינו מעל כל אחד משלושת שמות הפעולה את הבניין שלו.

( )2לפניכם המשפט עם המילה שליחה שבסעיף ( )1וכן משפט נוסף ובו המילה שליחה במשמעות
אחרת.
ציינו ליד כל אחד מן המשפטים את המשקל של המילה שליחה המודגשת בו.
השליחה של חבילות מחו״ל נעשתה נפוצה.

משקל_____________ :

חברתי היא שליחה בלונדון מטעם הסוכנות היהודית.

משקל_____________ :

ג .לפניכם משפט ובו מודגשת המילה קבלה פעמיים.
הקיפו את המילה קבלה שמשמעותה היא שם פעולה.
באתרים רבים מאפשרים לצרכן לבטל את העסקה בתוך  14יום מיום הקבלה של המוצר ,בתנאי
שהצרכן מציג חשבונית או קבלה המעידות על העסקה ועל הסכום ששולם בה.
ד .לעיתים שם הפעולה אינו מתאים מבחינת הבניין לפעלים שאת פעולתם הוא מתאר ,כגון השרדּות.
השלימו:
המילה השרדּות היא שם פעולה הנוטה בבניין ____________ ,אולם היא מתארת לרוב את
הפעולה של פעלים מבניין ____________.
חדשות כזב
 .24במה המילים הטעיות ,בדיות נבדלות זו מזו? הקיפו את התשובה הנכונה:
בגזרה,

במשקל,

בסוג הצורן הסופי,

בחלק הדיבור

 .25לפניכם משפט ובו מודגשת המילה סדּור פעמיים.
לא בכל שבת יש לי סדּור לילדים ,כדי שאוכל לצאת לתפילה בבית הכנסת .אבל כעת ב"ה אני
אוחזת בידיי את הסדּור ומתפללת בהתרגשות.
הקיפו את המילה סדּור שמשמעותה היא שם פעולה.
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איכות הסביבה – עצמאי תשפ"ב מועד ב
 .26א .לפניכם קטע ובו שמות פעולה מודגשים.
בתורה שבעל פה יש סוגיות רבות העוסקות בשמירה על איכות הסביבה ,הרחקת נזיקין של ראיה,
רעש ,זהּום ושמירה על הנוף .דוגמה לשמירה על איכות החיים והסביבה יש בצּוּוי על בנית ערי הלוויים.
נאמר בתורה שיש לבנות סביב העיר מגרש ריק של אלף אמה ,שמטרתו הוספת נוי לעיר ואוויר צח.
בהלכה יש אסּור על הֲ קמת מבנה תעשייה בתוך העיר שעשוי לפגוע באיכות האוויר והסביבה.
( )1העתיקו מן הקטע שני שמות פעולה מגזרת נחי ל"י/ה מבניינים שונים .כתבו את הבניין של כל אחד
מהם.
שם הפעולה___________ :

הבניין___________ :

שם הפעולה___________ :

הבניין___________ :

( )2העתיקו מן הקטע שני שמות פעולה מבניין הפעיל ,וציינו את השורש של כל אחד מהם.
שם הפעולה___________ :

השורש___________ :

שם הפעולה___________ :

השורש___________ :

( )3מן השורש של המילה זהּום כתבו שם פועל בבניין התפעל__________ :
( )4מן השורש של המילה בניה כתבו צורת בינוני פעול (יחיד)__________ :
( )5מן השורש של המילה הֲ קמה כתבו שני פעלים בבניין התפעל ,בבינוני יחיד –
אחד על דרך השלמים ____________ :ואחד על דרך הגזרה של המילה הֲ קמה.____________ :
ב .לפניכם משפט ובו פועל מודגש שהשורש שלו שייך לשתי גזרות.
תפקידו של האדם וחובתו ...להודות לטוב ומיטיב לכול.
מבין שמות הפעולה שלפניכם הקיפו שני שמות שאינם מאותן הגזרות של שם הפועל להודות:
הוצָאה,

הורָאה,

הונָאה,

הטיה

שקיעה בעבר  -עצמאי תשפ''ב
 .27ב .לעיתים שם הפעולה משמש גם שם עצם.
לפניכם שני משפטים ובהם המילה זכּוי .הַ קיפו את המשפט שבו המילה זכּוי משמשת שם פעולה.


הלקוחה הציגה למוכרת את הזכּוי שבידה וקיבלה תמורתו ספר.



השופטים החליטו פה אחד על זכּוי הנאשם.
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אומנות השתיקה – עצמאי תשפ"א
 .28א .לפניכם משפט ובו מילים מודגשות.
כאשר מקשיבים לזולת מעניקים לו תחושה שמתר לו לחשוף את עצמו ,ושמּוכנים להקשיב לו,
להבין אותו ולהכיל אותו.
כתבו מן השורש של הפועל להכיל שם עצם שאינו שם פעולה.
ב .כשאנשים רוצים להודות על דבר כלשהו ,יש האומרים "להוקיר תודה" במקום "להכיר תודה".
הטעות נובעת מן הדמיון בצליל ומן המשמעות של הפועל "להוקיר".
כתבו את השורש ואת שם הפעולה של כל אחד מן הפעלים:
להוקיר – שורש ______________ :שם פעולה________________ :
להכיר – שורש ______________ :שם פעולה________________ :

על פי שקר הסקר – קיץ תשע''ה
 .29לפניכם משפט על פי קטע נתון:
שוב מכים בנו נביאי הסקר ...טועים ומטעים את הציבור.
א .כתבו את שם הפעולה של כל אחד מן הפעלים:
( )1טועים _____________
( )2מטעים_____________
ב .אתגר :לאיזה מן הפעלים – טועים או מטעים – יש משמעות של גרימה? הקיפו את התשובה
הנכונה.
ג .לפניכם משפט:
הנואם מטעים את דבריו בנימה המשווה לדעותיו תוקף של עובדות.
כתבו את שם הפעולה של המילה מטעים במשפט זה_____________ .

 .30א .לפניכם צירופים ובהם שמות פעולה מודגשים.
תקצּוב תוכניות קליטה

הושטת יד לעזרה

שיבה של הפליטים לארצות מוצאם

הסתגלּות לחיים בארץ חדשה

הענּות לצורכי המהגרים

בקרה בגבולות

שהיה במתקני מעבר

המנעּות מגירוש
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בטבלה שלפניכם מיינו את שמות הפעולה המודגשים לפי הבניינים.
פעל/קל

נפעל

פיעל

הפעיל

התפעל

ב .לפניכם משפטים ,ובהם פעלים מודגשים.
 .Iארגוני סיוע לפליטים יעֲלּו את הסוגיה של מצוקת הפליטים לדיון באו״ם.
 .IIמחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית יעֲלּו בחודש הבא.
( )1הקיפו את כל הפרטים הדקדוקיים המשותפים לשני הפעלים המודגשים:
זמן ,שורש ,בניין ,גוף
( )2כתבו את שם הפעולה של הפועל יעֲלּו שבמשפט __________________ : I
( )3ציינו את השורש ואת הבניין של הפועל המודגש במשפט שלפניכם:
השלטונות ייעֲלּו את תהליך קליטת הפליטים.
השורש ________________ :הבניין_______________ :

 .31לפניכם זוגות של שמות .כל השמות עשויים לציין פעולה :יבּוא ,יבּוא; יצּוא ,יצּוא.
( )1במשפטים שלפניכם משובצות המילים בהדגשה .הקיפו את השמות העשויים לשמש גם שמות עצם.


הסחורה שהיא יבּוא  /יבּוא מחו''ל אינה טובה יותר מזו שהיא תוצרת הארץ.



תפוחי הזהב המובחרים באירופה הם יצּוא  /יצּוא מישראל.

( )2שבצו במשפט את אחת המילים שלא הקפתם במשמעות שם פעולה:
___________________________________________________________________

 .32לפניכם המילים חֲ ניה ,חֲ ניה .לשתי המילים משמעות כפולה :שם עצם ושם פעולה.
א .ציינו לכל מילה את המשקל שלה.
חֲ ניה  _________________ -חֲ ניה _________________ -
ב .ציינו את הבניין המשותף לשתי המילים_________________ .

 .33לפניכם שמות פעולה המסתיימים בּ-ות.
דחיפּות ,חברּות ,סוכנּות ,שרּות ,עדּותּ ,פחּות ,שכנּות ,דמּות ,קביעּות ,תמצּות ,מקבעּות ,כמּות
א .הקיפו מבין שמות הפעולה את אלה המסתיימים ב-ת' שורשית:
ב .הקיפו את הנכון :השמות שהקפתם ב-א הם  -זכר

נקבה

ג .הקיפו את הנכון :השמות שלא הקפתם ב-א הם  -זכר

נקבה

ד .מה דרך התצורה של המילים שלא הקפתם? _______________________
ה .הוכיחו את תשובתכם על פי אחת המילים שלא הקפתם__________________________ .

מועד ב תשפ''ב – משמעת
 .34א .במשפטים שלפניכם יש חמישה שמות פעולה.
הקיפו את שמות הפעולה ,וציינו מעל כל אחד מהם את הבניין שלו.


הבקשה שלנו מן התלמיד הייתה סבירה.



חשוב לשדר הזדהות עם קשיי התלמיד.



התנגדות לסמכות אינה בהכרח תוצאה של צורך בשליטה.

ב .לפניכם צירוף ובו שם פעולה מודגש.


הטלת משמעת

( )1ציינו את השורש ואת הבניין של שם הפעולה המודגש.
השורש ,_____________ :הבניין._______________ :
( )2לפניכם שמות מודגשים .איזה מבין השמות המודגשים הוא שם פעולה שנגזר מאותו השורש
ומאותו הבניין של שם הפעולה הטלה? הקיפו את התשובה הנכונה.
נטילת ידיים ,הטל (מס מיוחד) ,מטלה
ג .לפניכם שני שמות פעולה של בניין קל הגזורים משורשים שונים.
ציינו ליד כל אחד מהם שם פעולה מאותו השורש ,בבניין הפעיל.
שיבה ______________ ; ישיבה ______________
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אי סדירות בשמות פעולה
במקרים רבים שמות הפעולה נגזרים במשקלים השייכים לבניין של הפועל שלהם ,כגון שמר ⭠ שמירה
(בניין קל) .אך לפעמים אין התאמה בין משקל הבניין של שם הפעולה לבניין של הפועל.

תרגיל 13
לפניכם פעלים ובמקביל  -שמות הפעולה שלהם ,מאותו שורש.
ציינו את הבניין של כל אחד מהם.
הפועל

הבניין

שם הפעולה

הגר

ירה
הג ָׁ

שחק

משחָׁ ק

שָׁ ַרד

ה ָׁשרדּות

ָׁר ַקד

רקּוד

הת ַקבל

ַקבָׁ לָׁה

כבס

כביסָׁ ה

ָׁרשַ ם
נרשַ ם

רשימָׁ ה
רּׁשּום ,הַ ר ָׁשמָׁ ה

עָׁ סַ ק

עסּוק

נהֱ נָׁה

הנָָׁאה

התוַ ָׁדה

ודּוי

התחַ לחל

חַ לחָׁ לָׁה

הש ַתעל

שעּול

כָׁבַ ש

כבּוש

ברְך

ב ָׁרכָׁה

ילל

י ָׁללָׁה

שָׁ ַקל

שקּול

התוַ כחַ

וכּוחַ

נכנָׁס

כניסָׁ ה

טָׁ עַ ן

טעּוןַ ,טענָׁה

ָׁדן  /הת ַדּין  /ה ַדּין

דּיּון

יבב

יבָׁ בָׁ ה

בשר

בשו ָֹּׁרה

נפ ַרד

פר ָׁדה

התוַ ָׁדה

ודּוי

שער

הַ שעָׁ ָׁרה

הבניין
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תרגיל 14
א .לפניכם שמות במשקל קּטּול.
סדּור ,בגּוד ,בנּוי ,עצּוב ,נגּוד ,ציּון ,מנּון ,שּפּור ,רכּוז
מבין השמות הקיפו שמות שלא נגזרו מפועל.
ב .לפניכם שמות במשקל ַקּטָׁ ָׁלה:
סכנה ,להבה ,בקרה ,שירה ,קרּפדה ,בטלה ,חטָאה.
( )1מבין השמות הקיפו שמות פעולה שנגזרו מפועל.
( )2העתיקו שם אחד שלא הקפתם והסבירו מדוע לא הקפתם אותו.
______________________________________________________________
ג .לפניכם שמות במשקל מקטָׁ ל.
מגדל,

מבדק,

מרדף,

מדרְך,

מצעד,

מבחן,

ממכר,

מקרא,

מקדש

______ ______ ______ _______ ______ ______ ______ _______ ________
( )1סמנו  Vמתחת לכל שם שמשמעותו מָׁ ק ֹּום.
( )2מתחת לכל שם במשמעות של שם פעולה כתבו שם פעולה נוסף מאותו בניין.
ד .לפניכם משפט ובו מודגש שם הפעולה תקלה.
נשתדל לתקן את התקלה בהקדם.
( )1מהשורש של תקלה כתבו פועל בעתיד בבניין נפעל________________ .
( )2מהשורש של תקלה כתבו פועל בבניין הפעיל________________ .
( )3איזה מבין שני הפעלים שכתבתם הוא גזור שם? _________________
ה .לפניכם צמדי פעלים .בכל צמד יש פועל שאי אפשר לגזור ממנו שם פעולה.
הקיפו את הפעלים שאפשר לגזור מהם שמות פעולה וכתבו לכל אחד מהם שם פעולה אחד.
שקר ל - ...בטל את...

___________________

שמע עַ ל - ...סמְך עַ ל...

___________________

הצטרף  -הצטלם

___________________

הפנה  -הרָאה

___________________

ו .מהשורש סמ"ך אפשר לגזור שם פעולה בבניין קל ,אך במשמעות אחרת מזו שבסעיף ה.
( )1כתבו את שם הפעולה של סמ"ך בבניין קל__________________ .
( )2ציינו את הבדלי המשמעות בין שני הפעלים:
סמך על ______________ ...סמך את_________________ ...
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עצמאי מועד ב תשפ"א ועצמאי תשפ''ב
 .35לעיתים שם הפעולה אינו נוטה בבניין של הפעלים שאת פעולתם הוא מציין.
מבין הזוגות שלפניכם ,הקיפו את הזוג שבו הבניין של שם הפעולה אינו זהה לבניין של הפועל.
מהגר  -הֲ גירה

מגרש  -גרּוש

לפניכם שישה שמות פעולה.
עֲׂשיה ,כניעה ,הובלה ,חֲ רטהּ ,פרּוש ,אּפּוק
הקיפו שלושה שמות פעולה שאינם בבניין של הפועל שאת פעולתו הם מציינים.
כתבו מעל כל אחד משמות הפעולה שהקפתם את הבניין שלו.

דמויי שם פעולה (שמות פועליים)
קיימים שמות רבים המציינים פעולה או תוצאה של פעולה ,אך אינם בנויים במשקלי שם הפעולה
המקובלים בספרי הלימוד.
דוגמה:

מהפועל הגיב נגזר שם הפעולה :תגּובה( .בעברית אין ה ָׁגבָׁ ה).

תרגיל 15
לפניכם משפטים ובהם שמות מודגשים:
 הוא כבד שמיעה ואין לו יכלת להקשיב לשיעור קולי________________ .
 למילה זו יש משמעות שונה בהקשר אחר________________ ________________ .
 אין הבדל בין אנשים ממוצאים שונים________________ ________________ .
 במרכז השטּור הקהילתי פועלים בעלי מקצוע שהתמחו בתחום____________ .
 הייתה לי הזדמנּות להשתתף באירוע משמח________________ ________________ .
 כל תפלה בכוונה מגיעה אל יעדה_________________ ________________ .
 הנהג הכריז :זהירּות מהדלת! ________________ ________________
א.

מבין השמות המודגשים הקיפו את אלה שיש להם משמעות של שמות פעולה אך אינם בנויים
במשקלי שמות הפעולה המקובלים.

ב.

לצד אחדים מהם כתבו פועל בעבר הקשור אליהם( .לא כולם קשורים לפועל מסוים).

ג.

לצד אחד השמות שהקפתם כתבו שם פעולה מאותו שורש אך בבניין אחר (במשמעות אחרת).

ד.

העתיקו שם פעולה אחד שהוא גזור שם ואין לו פועל___________________ .
ציינו את השם שהוא נגזר ממנו__________________ .
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תרגיל 16
א .לפניכם שני משפטים( .על פי עצמאי מועד ב תשפ''ב)


בכל עיר צריכות להיות שתי טבעות המקיפות את החלק המישב שלה.



רבים טוענים שהתשּובה לשאלה זו היא שלילית.

( )1לכל אחת מן המילים המודגשות כתבו שם פועל בבניין קל____________ ___________ .
( )2איזו מן המילים המודגשות היא במשמעות של שם פעולה? _______________
( )3מהפועל של המילה שכתבתם ב( )2כתבו שם פעולה באותו בניין________________ :
( )4איזו מן המילים שכתבתם ב( )2וב( )3מציינת פעולה ,ואיזו מציינת את התוצאה של הפעולה?
פעולה  __________________ -תוצאה _____________________ -
ב .לפניכם זוגות של שמות .לצד כל שם ציינו במספר את המשמעות שלו :שם פעולה ( )1או שם שהוא
תוצאה של הפעולה (.)2
הּטל
הסכם
בקּור

הַ ּטָׁ ָׁלה

–
–
–

הַ ס ָׁכמָׁ ה
קר ת
ב ֹּ

דרישָׁ ה

–

ד ָׁרשָׁ ה

ירה
קש ָׁ

–

קשר

ה ָׁרמָׁ ה
ה ָׁלנָׁה

–
–

תרּומָׁ ה
תלּונָׁה

ג .מבין השמות הקיפו את אלה המציינים פעולה אך אינם נמנים במשקלי שמות הפעולה.
ד .האקדמיה ללשון עברית חידשה את המילה תסּוגה כחלופה למילה הלועזית רגרסיה.
( )1כתבו שני שמות פעולה הקשורים בשורש של המילה תסּוגה וציינו את הבניין של כל אחד מהם.
שם הפעולה __________________ הבניין ____________________
שם הפעולה __________________ הבניין ____________________
( )2איזה מבין שמות הפעולה שכתבתם ב -ד )1(.הוא גזור שם ושורשו תנייני? _______________
ה .המילה בעת היא חלופה עברית למילה פוביה (=חרדה).
( )1כתבו שני פעלים מהשורש של המילה בעת ,ולכל אחד מהם כתבו שם פעולה.
________________ ___________________
________________ ___________________
( )2איזה משמות הפעולה שכתבתם אינו מאותו בניין של הפועל שלו? _______________
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תקינות בשם הפעולה
תרגיל 17
לפניכם משפטים ,ובכל אחד מהם שני שמות מודגשים .הקיפו את שם הפעולה הנכון או המתאים
בהקשרו.
א .סביב נשיא ארה"ב הוצבה ַאבטחה  /הבטחה כבדה.
ב .קיימת התכנּות  /יתכנּות גבוהה שהניבוי אכן יתממש.
ג .הַאחזקה  /החזקה של המוסד דורשת תקציבי עתק לכלכלה ולַאחזקה  /החזקה השוטפת.
ד .הנחקר הגיע לשלב ההודיה  /הודָאה על האמת.
ה .הוא יחכה לך בסיבּוב  /סבּוב.
ו .הילד התמחה בכיפּוף  /כּפּוף מתכות באמצעות חימום.
ז .הוצאות  /הוצאות השבת אינן כלולות בסל התקציב.
ח .תוצאות  /תוצאות המבחן יתפרסמו לפני מועד ב.
ט .אחת לשבוע מגיעה ליישוב ַאסּפקה  /הסּפקה של ירקות עלים בהכשר מוסמך.
י .רבים השתתפו בַאזכרה  /הזכרה במלאת שלושים יום להסתלקותו של הרב.

