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I. (ע''ע – בצהוב)  .המילים לשיבוץ משפטיםו ,הפעיל בבניין מילים של זוגות לפניכם 

 מודגשת. מילה כל מעל שורש ציינו א.

  .במשפטים המתאימה בהטיהו המתאים במקום המילים מן אחת כל שבצו ב.

יר .1 יר  – ַמשִּׁ  ֵמישִּׁ

יר ___ העץ בסתיו .א ש      עליו. ___ מ 

ירו   ____ שילדינו מתפללות אנו .ב  דרכיהם. בכל ללכת ____ יֵיש  

יב .2 שִּׁ יב - הִּׁ יב  – הֹושִּׁ  ֵהשִּׁ

יב ___ המורה .א  במעגל. הילדים את ____ הֹוש  

יב _____ הישר המוצא .ב  לבעליה. האבדה את _____ ֵהש  

יב ______ ה' צפוי לא באופן .ג ש     עזה. צפונית רוח ______ ה 

יחַ  .3 יחַ  - ֵהדִּׁ דִּׁ  הִּׁ

יָחה _____ היא .א  הכלים. ערמת כל את ברצון ____ ֵהד 

יח   _____ המנהל .ב ד    מתפקידו. העצל הפקיד את _____ ה 

יא .4 יעַ  - ֵהנִּׁ  ֵהנִּׁ

יע   ____ לנו חשוב היה .א  בזמן. כניםמו להיות כדי לפעולה, העובדים את _____ ְלָהנ 

יא _____ האספסוף .ב   ה'. מאחרי העם לב את ____ ֵהנ 

יק .5 יק - הֹורִּׁ  ֵהרִּׁ

יק ____ הילד הבוקר גם יום, בכל כמו .א  ללימודים. בדרכו האשפה פח את ____ ֵהר 

ֶדה .ב יק ____ השָׂ  אותו. לצלם רצון בנו ועלה _____ הֹור 

יט .6 יט - הֹושִּׁ  ֵהשִּׁ

יט _____ הדייג .א  ומנות.במי הסירה את _____ ֵהש  
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יטָ  _____ אימי .ב  מנתו. את ילד לכל _____ ההֹוש  

 

יר .7 יר - הֹותִּׁ תִּׁ  הִּׁ

יר ____ לא איש .א  בתחנה. חפציו את ____ הֹות 

יר ____ לא איש .ב ת    החדש. למבנה להיכנס לנו _____ ה 

ין .8 לִּׁ ין – הִּׁ  ֵהלִּׁ

י ____ ישראל בני .א ל    במסעיהם. קושי שעלה פעם בכל משה, על ____נו  ה 

ל    ____ לֹוט .ב יןן / יה    הסכנה. למרות בביתו המלאכים את ____ ֵהל 

יחַ  .9 סִּׁ יחַ  – הִּׁ  ֵהסִּׁ

יח   ____ הכבשה של פעייתה .א ס    ממכאוביו. התינוק של דעתו את ____ ה 

יח   ____ הילד .ב  להם. יפה שהשתיקה דברים תומו לפי ____ ֵהס 

 ילזִּׁ הֹו – ילזִּׁ הִּׁ  .10

יל ____  התינוק .א ז    .סיבה ללא דמעות ____ ה 

ילהוֹ  ____  הקמעונאי .ב  .העונה בסוף הסחורה את ____ ז 

 ירהוקִּׁ  – ירכִּׁ הִּׁ  .11

יר ____  יכולתי המסכה למרות .א כ    לשעבר. שכנתי את ____ ְלה 

ירו   ___  רבים האדם פטירת לאחר .ב  .הטובים מעשיו בגלל אותו __מוקירים / הוק 

יז .12  ֵהֵעז - ֵהעִּׁ

יז ____ הרועה .א  ערב. לפנות הצאן את _____ ֵהע 

 בשר. מנת ולחטוף המטבח אל להיכנס _____ ֵעזהֵ  _____ החתול .ב

יר .13  ֵהֵמר - ֵהמִּׁ

יר _____ התייר .א  .בשקלים דולרים _____ ֵהמ 
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 .מאוד לה _____ ֵהֵמר ____ ה' ,נעמי לדברי .ב

 

 

 

II. יםמודגש פעלים צמדי ובהם משפטים לפניכם.  

 ונמקו. צמד כלב םהמתאי בפועל בחרו

וֵיתָ  שוב לב, שים .1 ְ ש  ָתה / ה  וְׁ שְׁ  משותף! מכנה ביניהם שאין חפצים ןבי הִּׁ

וֵיתָ  __ נימוק: ְ ש  ְוָתה , נוכח - ה  ְ ש   .נסתרת -ה 

ל התלמיד .2 א  ָ יל / ש  אִּׁ שְׁ  החופשה. בימי לקריאה מחברו הספר את הִּׁ

 .השאיל = נתן בהשאלה = קיבל בהשאלה. שאל__ נימוק:

ְלוָה / ָלָוה חברי .3  מחר. עד שקלים שני לי ה 

  .= נתן בהשאלה הלווה לה.לווה = קיבל בהשא__ נימוק:

ר הצעיר הזוג .4 כ  יר / ש ָ כִּׁ שְׁ  חודשים. למספר מרוהטת חדר יחידת בשכונתנו הִּׁ

 לתקופה מסוימת.= נתן  השכיר = קיבל לתקופה מסוימת. שכר__  נימוק:

ב הקשיש .5 ֵ ֵשב / יֵש   המונית. שתגיע עד הספסל על יִּׁ

ב__ נימוק: ֵ ב .)קל, עתיד( = יימצא בתנוחת ישיבה  יֵש  ֵ ש    )פיעל, עבר( פתר בעיה=  י 

ָרה היא כיוםו ,ארצה עלתה דודתי .6 ָ הגָ  )מלרע(/ ג   בחצור. )מלעיל( רָׂ

ָרה__ נימוק: ָ ָרה הווה, –מלרע   ג  ָ  עבר.  –מלעיל   ג 

ְמדו   לעברם: וקרא אחיו אחרי בריצתו פיגר הפעוט .7 דּו / ע   !ָעמְׁ

ְמדו  __ נימוק:  .נסתריםעבר  –ָעְמדו    ;יםציווי נוכח – ע 

רּו המסתננים: לעבר קראו הגבול שומרי .8 ְצרו   / ָעצְׁ  !ע 

ְצרו  __ נימוק:  עבר נסתרים – ָעְצרו    ;יםציווי נוכח – ע 

ֲחק ביקשה: המורה .9  בבקשה! הלוח, את ּוָמֲחק / ו  מ 

ֲחקו  __ נימוק:  עבר נסתרים –ָמֲחקו    ;יםציווי נוכח – מ 

ֲאלו   / לּואֲ שָ  בבקשה, .10  ם!פע מדי בשלומי ש  

ֲאלו  __ נימוק: ֲאלו    ;יםציווי נוכח – ש   ָ  עבר נסתרים –ש 

ֲחצו   מנציג שירות לקבלת .11  המתינו. או ארבע ָלֲחצּו / ל 
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ֲאלו  __ נימוק: ֲאלו    ;יםציווי נוכח – ש   ָ  עבר נסתרים –ש 

ֲחרּו .12  ונמקו. נכונה לכם הנראית התשובות באחת ֲחרו  ב    / בָׂ

ֲחרו  __ נימוק: ֲחרו    ;יםציווי נוכח – ב   ָ  עבר נסתרים – ב 

ֲחנו   / ָבֲחנּו מוכנים, כבר אנו .13  כעת! אותנו ב  

חֲ __ נימוק: חֲ   ;יםציווי נוכח – ו  נב   ָ  עבר נסתרים – ו  נב 

 את הסלים הכבדים והתעייפו. ַסֲחבּו/  ָסֲחבו  הם  .14

   ציווי נוכחים; –ו  בחֲ ס   ;עבר נסתרים – ו  בחֲ סָ  __ נימוק:

עֲ  / ָטֲענּו ועכשיו .15  למסע! ונצא הגמלים את נו  ט 

ֲענו  __ נימוק:  עבר נסתרים – ָטֲענו    ;יםציווי נוכח – ט 

ְרֶאה  לא .16 ָאה / נ  רְׁ  היום. מוקדם להיערך שאספיק לי נִּׁ

ְרֶאה__ נימוק: ְרָאה  נפעל הווה, – נ  ְרֶאה)   נפעל עבר –נ   בהקשר אחר( –קל עתיד  – נ 

ֵפל  הקטן אם .17 ָ ט   במשחק. אותו להעסיק ננסה  וקת,התינ אל שוב לפֵ טַ יְׁ   / י 

ֵפל__ נימוק: ָ ט  ל –נפעל עתיד, בעבר  – אל... י  ְטפ   ל נ  ֵ פ   ...פיעל עתיד. יטפל ב –;  ְיט 

צּו / יֵָאְלצו   הם .18 ַאלְׁ  .ההקלות על לוותר יְׁ

ֶאְלצו ; –נפעל עתיד, בעבר  - יֵָאְלצו  __ נימוק: ֶ צו    נ  ל ְ צו . –, בעבר פיעל עתיד – ְיא  ל ְ  א 

 .עמל אנשי ַמֲעטּו / ָמֲעטו   רנובדו .19

 עבר נסתרים – ו  טעֲ מָ   ציווי נוכח; – ו  טעֲ מ  __ נימוק:

ָאְמנו   אז ,נאמנותכם את תוכיחו אם .20 ֵ נּו / ת  ַאמְׁ   .תְׁ

ָאְמנו  __ נימוק: ֵ ֶאְמנו ; –בעבר , נפעל עתיד - ת  נו    נ  מ ְ א  ְ נו . –, בעבר פיעל עתיד – ת  מ ְ  א 

בּו מכם, בבקשה .21 זְ  / ָעזְׁ  הילד! את בו  ע 

 עבר נסתרים – ו  בזְ עָ   ;יםציווי נוכח – ו  בזְ ע  __ נימוק:

בּו האחרון בחודש .22 גְׁ ו   / נִּׁ ְגב   אשתקד. המקביל לחודש יחסית נמוך בסכום מיסים נ 

ו   __ נימוק: ְגב  י ָה; – נ  ב  בו    מלשון ג ְ ג ְ ו ב. –נ  ג   מלשון נ 

ְצָלה / הלָ צְׁ נִּׁ  הבשר .23   החג. סעודתב למאכל ראוי והוא היטב נ 

ְצָלה __ נימוק: ָלה מלשון צליה;  –)נפעל, נסתר(  נ  צ ְ ֵעל, נסתרת(  נ   מלשון נצול. –)פ  

ֲעֶנה  / ַנֲעָנה הוא זה ברגע ממש .24  תי.לבקש נ 
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ֲעֶנה __ נימוק: ֲעָנה  נפעל הווה, – נ   נפעל עבר –נ 

ל  המיקוד בזכות .25  בבחינה. לעמוד לתלמידים ָיֵקל  / יֵק 

 = יגרום שיהיה קל.הפעיל  -יֵָקל על...   יהיה קל; =קל  בניין -ל... ליֵק   __ נימוק:

ן ,בבקשה .26 ֵ ג   הזאת. ערבהה הנעימה את שוב ָנֵגן / נ 

ן __ נימוק: ֵ ג   ה.נָ גָ הפעיל, מלשון הֲ  – ָנֵגן  פיעל, מלשון נגינה; – נ 

 

 

III. וגוף. זמן בניין, לשורש, פועל כל נתחו .פעלים צמדי לפניכם 

תְ . א   .1 הה  ָ ל  ה. ב גל''י/ה התפעל עבר נסתר;   – ג   ֵ ל  ְתג    גל''י/ה התפעל ציווי נוכח. - ה 

ר. א .2 ר. ב            מג''ר פעל עבר נסתר.  – ֻמג   ָ   נג''ר הפעל הווה יחיד. – ֻמג 

ל א. .3 ְכש       .היה חלש() חש''ל, נפעל, הווה, יחיד - לֶנֱחש   . ב ; (מעד) כש''ל נפעל הווה יחיד  – נ 

    ער''ך קל הווה יחיד )מארגן( –עֹוֵרךְ . ב   )נמשך(אר''ך קל הווה יחיד  - )מלרע(אֹוֵרךְ  .א .4

ת . א .5 ח  ֹוכ  ֹוֶכֶכת . ב        שכ''ח קל הווה יחידה –ש      )שוקטת(שכ''ך קל הווה יחידה  –ש 

ל. א .6 ו כ  ל . ביכ''ל קל עתיד נוכח/נסתרת  – ת  אכ  ֹ      קל עתיד נוכח/נסתרתאכ''ל  –ת 

ינו  א .7      מח''א קל עבר מדברים –ָמָחאנו  ב.       מח''י/ה קל עבר מדברים  –. ָמח 

  רא''ה קל עתיד נסתרים –י ְראו  ב.        יר''א קל עתיד נסתרים –י יְראו  א.  .8

     יר''א קל עתיד נסתר –י יָרא ב.        יר''י/ה קל עתיד נסתר –י יֶרה א.  .9

ֶקת . א .10 ֶ ב  ֶקת . ב     ל הווה יחידהדב''ק פיע –ְמד  ֶ ב  ד        הווה יחידה דב''ק התפעל –מ 

ב א .11 ֵ ב . ב       חש''ב נפעל עתיד נסתר –. יֵָחש  ֵ ש        חש''ב פיעל עתיד נסתר –ְיח 

ֵס . א .12 נ  ֵנס . ב       כנ''ס פיעל ציווי נוכח –כ   ָ כ       כנ''ס נפעל ציווי נוכח –ה 

ֹות ב.      עלהנ''י/ה נפעל שם הפו –. ֵלָהנֹות א .13 נ       הפועלהנ''י/ה פיעל שם  –ְלה 
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ב א .14 צ ֵ      עצ''ב נפעל עתיד נסתר –יֵָעֵצב ב.        עצ''ב פיעל עתיד נסתר  –. ְיע 

ה א .15 ֶ צ  ר  ְ ָרֶצה ב.   רצ''י/ה פיעל עתיד נוכח/נסתרת –. ת  ֵ     רצ''י/ה נפעל עתיד נוכח/נסתרת –ת 

ךְ ב.        ער''ך נפעל עתיד נסתר –יֵָעֵרךְ א.  .16      אר''ך קל עתיד נסתר –יֱֶאר 

ב . ב       ער''ב פיעל עתיד נסתר –ְיָעֵרב . א .17      ער''ב קל עתיד נסתר –יֱֶער 

יק . א .18 ק. ב     חל''ק הפעיל עבר נסתר –ֶהְחל  ֵ ל  ְתח       חל''ק התפעל עבר נסתר – ה 

יךְ א .19 ְמש   יךְ . ב      מש''ך קל עתיד מדבר  –. א       ש''ך קל עתיד נסתרמ  - י ְמש  

ן . א  .20 יש   ן . ב       יש''ן קל עתיד מדבר  –א       נסתריש''ן קל עתיד  –י יש  

ר. א .21 ד ֵ ר ב      הד''ר פיעל עתיד מדבר  – ֲאה  ד ֵ      הדר פיעל עתיד נסתר –. ְיה 

ד. א .22 ד . ב       למ''ד קל עתיד מדבר – ֶאְלמ       למ''ד קל עתיד נסתר –י ְלמ 

ֹות ְלר  א.  .23 א ב.       רפ''י/ה פיעל שם הפועל –פ  ֵ פ       רפ''א פיעל שם הפועל –ְלר 

ְקֹרא א .24 ְקרֹות . ב       קר''א קל שם הפועל –. ל       קר''י/ה קל שם הפועל –ל 

ים . א .25 ים . ב       יע''ץ נפעל הווה רבים –נֹוָעצ       נע''ץ קל הווה רבים  -נֹוֲעצ 

ים א .26 ים. ב       יכ''ח נפעל הווה רבים –. נֹוָכח       נכ''ח קל הווה רבים – נֹוְכח 

רא .27 ְפט  ר. ב    )מת(פט''ר נפעל עבר נסתר  – . נ  ְפת        פת''ר נפעל עבר נסתר – נ 

יל. א .28 יל . ב       חו''ל הפעיל עבר נסתר – ֵהח      )החזיק( כו''ל הפעיל עבר נסתר  -ֵהכ 

 הפעיל עבר נסתר  קד''ש  -הקדיש . ב       נסתרהפעיל עבר   גד''ש –. הגדיש א .29

     קב''ל הפעיל הווה יחיד –מקביל . ב       גב''ל הפעיל הווה יחיד –מגביל . א .30

    קל עתיד מדברים או חצ''י/ה נפעל הווה יחיד – ֶנֱחֶצה. ב     נפעל עבר נסתרחצ''י/ה  – ֶנֱחָצה. א .31

ְחנו  . א .32 ְחנו  . ב       נכ''ח קל עבר מדברים –ָנכ       נפעל עבר מדברים יכ''ח –נֹוכ 

ז ְקו  . ב       עבר נסתריםחז''ק קל  –. ָחְזקו  א .33      חז''ק קל ציווי נוכחים –ח 
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הא.  .34 ֲעש ָ ה. בעש"י/ה נפעל עבר נסתר     – נ  ֲעש ֶ  קל עתיד מדברים    או עש"י/ה נפעל עבר נסתר - נ 

ס. א .35      מס''ס הפעיל עתיד מדברים – ָנֵמס .ב       מס''ס נפעל עבר נסתר – ָנמ 

יע  א .36 ע. ב       רו''ע הפעיל עבר נסתר –. ֵהר       רע''ע הפעיל עבר נסתר – ֵהר 

     חג''ג קל עתיד נסתרים – ו  יָֹחג  . ב       חו''ג קל עתיד נסתרים –. יָחו גו  א .37

IV. שמות. צמדי לפניכם  

 הדומות. המילים בין המשמעות הבדל שיתברר כך ,ושישימ בצירוף אותה שבצו או מילה כל הגדירו

ֶלה .1 ֶלה לולאה בבגד לתלות בה   – ַמתְׁ תְׁ     וו שאפשר לתלות בו בגד )מקום(  – מִּׁ

ַלאי .2 י   בעל מקצוע העוסק בחקלאות – ַחקְׁ ָלאִּׁ    שם תואר בתחום החקלאות  – ַחקְׁ

י   מילת אישוש או הסכמה  – ַוַדאי .3 יתואר: רווח ו   שם – ַוָדאִּׁ א   ד ָ

י .4 ָראִּׁ י  – ַאקְׁ ְקָרא  ַראי שם תואר: מדגם א  אי - ַאקְׁ קר  א  יטו י: ב  ב  קרי, ב   ֵאירו ע  מ 

תֹוַנאי .5 י    בעל מקצוע – עִּׁ תֹוָנאִּׁ י  – עִּׁ ֹוָנא  ת   שם תואר: סיקור ע 

דָ  .6 י ךשם תואר: מהלָ   – יאִּׁ כְׁ ָדא  ְ ַדאי כ   רצוי, מועיל  – כְׁ

    לא טעם, ללא מלחל – ָתֵפל     ההיפר מעיקר    – לָטפֵ  .7

יף .8 צִּׁ בת וכד -רָחבה סלו לה      – רְׁ ֶ כ  יף 'ליד ר      ברצף: קו רציף )לא מקווקו( - ָרצִּׁ

ָסן .9 ָסן   מטפס על מקומות גבוהים   – ַטפְׁ טון – ַטפְׁ ֵ יות ליציקת ב  בנ  וֵעל המתקין ת   פ 

    צבע  -  ָסֹגל  מן התנועות או מסימני הטעמים  – ֶסגֹול .10

   )בעיקר בקונוטציה שלילית( חכם – ָערּום      בושללא ל  – ָעֹרם .11

     סוג של מטבע –ָזהּוב       צבע זהב  – ָזֹהב .12

ָיה .13 לְׁ ָלָיה      איבר בגוף   - כִּׁ     אובדן - כְׁ

ָעָרה     בת בגיל הנעורים  - ַנֲעָרה .14     קולו של החמור  – נְׁ

  גיעמקום שממנו ה - ָמקֹור    קצה הפה של העופות  – ַמּקֹור .15

    הסובל ממגבלה – ָנֶכה    תואר לאדם רע  – ֵנֶכה .16

 עצה - מֹוֵעָצה    קבוצת נבחרי ציבור – מֹוָעָצה .17

 ילד או תינוק  –ָפעֹוט      שם תואר: קטן  – ָפעּוט .18



 ישראלמדינת 
 החינוךמשרד 

 המקצועות העצמאיים עלהפיקוח 

9 

 

רּוז     אדם שתפקידו להכריז על...  – ָכרֹוז .19  שלט המודיע על ...  – כְׁ

 רבים של נֵמל  –נֵמלים      רבים של נמלה – נָמלים .20

ָיה  .21 עִּׁ ָיה     תהליך שבו טועים  –טְׁ עִּׁ  איבוד כיוון בדרך  –תְׁ

  ֵאם אשתו  –ֲחמֹותֹו        ש שלומֶ הש ֶ  –ַחָמתֹו       כעסו   – ֲחָמתֹו .22

 

 

V. הדומות. המילים בין המשמעות הבדל שיתברר כך במשפט, מילה כל שבצו .מילים צמדי לפניכם 

צּור .1  מוזר זה. ְיצו רמיהו  לא ברור לנו  - יְׁ

צּור ו רבגדים אלה נתפרים בפס   - יִּׁ צ     במפעל. י 

    ואיש לא העז לצאת מפתח ביתו. ָסֲעָרההרוח   - ָסֲעָרה .2

ָעָרה  אין מפליגים מחוף זה. –בים  ְסָעָרהכאשר פורצת   - סְׁ

ק  - ַמַחק .3 ח   זה הוא אחד ממחקי האוסף של נכדתי. מ 

 הלוח ובינתיים אנו משלימות את שיעורי הבית.   את  מוחקתהמורה   - מֹוֵחק

ָהָיה .4     עד לבירור הפירוש המדויק של המילה החסרה בו. השהיההקובץ נשאר ב  - ַהשְׁ

ָעָיה     של השוטר מתפקידו לאחר שלא פיזר את החתונה עוררה זעם. השעייתו   - ַהשְׁ

ָרָאה .5     .התראההעונש בא רק לאחר   - ַהתְׁ

ָרָעה     , אך לא שמו לב לכך.התרעהני האסון הייתה לפ  - ַהתְׁ

    בולט יותר על רקע בהיר. כההצבע  - ֵכֶהה .6

    אי אפשר לחתוך. קההבסכין    - ֵקֶהה

ַגֵהץ .7     את חולצת השבת ביום חמישי. מגהץאני    – מְׁ

ֵהץ   החדש מסורבל ואינו נוח לשימוש. מגהץה  - ַמגְׁ

ֵלץ .8  .מחלץהסרנו את הפקק ב  - ַמחְׁ

 מן החפירה את האבנים שנתקעו בה. מחלץהפועל   - ַחֵלץמְׁ 

ַחֵשב .9     את מחירו של המוצר לפני שאני משווק אותו. מחשבאני    – מְׁ

ֵשב     ידני לחישוב התוצאה. מחשבהשתמשתי ב  - ַמחְׁ

ֵצחַ  .10     היה עדין ונשבר בקלות. מפצחה   – ַמפְׁ

ַפֵצחַ      אגוזים סמוך לאכילתם. מפצחכדי לשמור על הערך התזונתי אני  מְׁ

    על פה. כפלאינני זוכר את לוח ה  – ֶכֶפל .11

    בחצאית כדי להאריך אותה. קפלפתחתי את ה - ֶקֶפל
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בּוא .12     .מסין יבואסחורה זו היא   - יְׁ

בּוא     בגלל הקורונה.מדי סחורות מסין אורך זמן רב  יבוא  - יִּׁ

כּוי .13    המס משכרי. ניכוילא היה ברור לי החישוב של   - נִּׁ

ּקּוי     חפצים לאחר השימוש בהם מתבקש בפרט בימים אלה. ניקוי  נִּׁ

ָנָיה .14     בשוק זה. בגלל ההפתעות, מניותאינני עוסקת בסחר הקשור ב  - מְׁ

ָיה נִּׁ     והוספה. מניהאחת הדרכים ליצור קשר בין פסקות היא  - מְׁ

    לברכה בקיץ. מינוי / מנוייש לנו    – ָמנּוי .15

ּנּו     הרב לתפקיד זה הולם את כישוריו. מינוי - ימִּׁ

 

    .חגורהכשאני נוסעת ברכב פרטי אני תמיד   – ֲחגּוָרה .16

    .חגורהמאז ששמנתי איני משתמשת ב - ֲחגֹוָרה

יף .17     את התריס בחדר. נגיףבשעות הלילה הקרירות   – ָנגִּׁ

יף גִּׁ     פואה.פושטת במהירות, לפי אנשי הר נגיףהמוטציה הבריטית של ה - נְׁ

ָרך .18     .כרךחיפה אינה רק עיר, היא   – כְׁ

    א' של "מכתב מאליהו". כרךקראתי בצמא את  - ֶכֶרך

ֵּקחַ  .19     ויודע להשיב כהלכה. פיקחאדם זה   - פִּׁ

ֵכחַ      עד שייעור משנתו. פיכחלא נדע אם האיש שתוי או  - פִּׁ

ּטּוט .20     שונו., יש להביאו ככתבו וכלציטוטכאשר משתמשים ב  – צִּׁ

    לשיחות של אחרים פוגע בפרטיות שלהם. ציתות - ּותתצִּׁ 

    מזעפו, ולא ניכרים בו עקבות של סערה. שכךהים   – ָשַכְך .21

    חלקים ממנו. כחשהתלמיד ידע את החומר היטב, אך בשעת הבחינה  - ָשַכח

ָרה .22 דְׁ     , לא כל רוח מטה אותו מעקרונותיו.שדרהזהו אדם בעל עמוד    - שִּׁ

ָרה דְׁ     בהבעותיה את ההיפך. שידרההיא אמרה דבר אחד, אך   - שִּׁ

ֵכש .23 ַכשְׁ     בזנבו לאות שמחה. מכשכשהכלב  – מְׁ

ֵקש ַקשְׁ     על הקיר, ואינו מבין מדוע הוא ננזף. מקשקשהתינוק   מְׁ

שּות .24  היחיד בשבת. רשותלטלטל בתוך  רשותיש לנו  – רְׁ

 המחוקקת.  רשותלעיתים לתחומה של ההשופטת חודרת  רשותה  - ָרשּות

    הדלדל בגלל הסגרים בתקופת הקורונה. לקוחותמספר ה  - ָלקֹוחֹות .25

קּוחֹו  מתוך יצירתו של מחבר הספר. לקוחותשורות אלה  - תלְׁ

ים  .26  בימים אלה. חמיםמזג האוויר הפך מקריר ל  – ָחמִּׁ
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ים  מאוד, כאילו היו כעת על האש. חמיםהתבשילים   - ַחמִּׁ

    .פךדוד חימום זה עשוי   – ְךפַ  .27

    האשפה מלא ויש להריקו. פח - ַפח

    לי התלוננתי כי צר לי המקום בחדר הצפוף. צרב  – ַצר .28

    על העיר כדי לנצח במלחמתו בה. צרהאויב  - ָצר

    הפסח. חגבלי משים כבר קרב אלינו   – ַחג .29

    סביב התיבה, אך חשש להתרחק ממנה. חגהעורב  - ָחג

    ם מכל צרה.עעל ה מגןכל לומד תורה   - ֵמֵגן .30

    וברומח, אך ללא הועיל. מגןהם השתמשו ב - ָמֵגן

VI. המשפטים. שאחרי שורהב בניקודן מופיעות המילים מודגשות. מילים לפניכםש במשפטים 

 !(נטייה לצורן גזירה צורן בין )הבחינו .משמעותן לפי המודגשות המילים ניקוד את העתיקו  

יָבה ה את לבדוק נא .א :לאורטופד בהפניה כתבה רופאה יָצה ל חשד .ב .החולה של  ְיצ  ר  ְ  של  פ 

  שדרה.ה בעמוד 7 חוליה

 הייתה היא זאת עם נדיבה. גם ולעיתים נכסים, תיר  ת   ע   הייתה ,היצָ ר  הפָ  כלומר ריץ,הפָׂ  אלמנת

יָפה ק    המשרתים. מצד משמעת להפרות הנוגע בכל מאוד  ת  

יָפה ניסיון היה שוב לצערנו, ק  ְ יָרה נגדו הוגשה לכן זר. עובד מצדשל קשיש  ת   המשפט. בבית ֲעתִּׁ

יבָ  שלו הכלכלית ההתנהלות  ומחושבת.  הי צ  

 

יבָ        יָבה  -  הַיצִּׁ צִּׁ יָלה  -  יְׁ יָלה  -  ַטפִּׁ פִּׁ יָפה  - טְׁ קִּׁ יָפה  – תְׁ יָצה  -  ַתּקִּׁ רִּׁ יָצּה  -  פְׁ יָר   -  ָפרִּׁ יָרה  -  הַעתִּׁ  ֲעתִּׁ

 

VII. הגדרות. - ולצידם ואחרים הלָׂ טָׂ ק  א   – הלָׂ טָׂ ק  ה   :במשקלים שמות של צמדים לפניכם  

  שלו. להגדרה שם כל בין קו מתחו

ָחָנה .א ָחָנה  -  ַהבְׁ     ַאבְׁ

 ההבדל תפיסת .2   דיאגנוזה .1

ָטָחה .ב ָטָחה  -  ַהבְׁ    ַאבְׁ

 הגנה אמצעי סיפוק .2  התחייבות .1

כָ  .ג ָכָרה  -  ָרהַהזְׁ    ַאזְׁ

 נפטר של כרולז מעמד .2  בזיכרון העלאה .1
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ָעָקה .ד ָעָקה  -  ַהזְׁ    ַאזְׁ

 לעזרה קריאה .2  סכנה בשעת ומופעל מנגנון ידי על שמופק צליל .1

ָדָרה .ה ָדָרה  -  ַאסְׁ   ַהסְׁ

 , סידור של ענייניםארגון .2  ציבורי מינהל בתחומי תקנות של מערכת .1

 העָ דָ מֹו – העָ דָ הֹו .ו

 לציבור מידע של העברה .2   הכתובה בתקשורת או בשלט לפרסום ידיעה .1

 הלָ בָ ֹות – הלָ בָ הֹו .ז

 הנהגה - בהשאלה למקום. ממקום העברה .2   אדם בני להסעת או סחורות להעברת אמצעים .1


