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 .Iלפניכם זוגות של מילים בבניין הפעיל ,ומשפטים לשיבוץ המילים( .בצהוב – ע''ע)
א .ציינו שורש מעל כל מילה מודגשת.
ב .שבצו כל אחת מן המילים במקום המתאים ובהטיה המתאימה במשפטים.
ישיר
 .1מַ ִּׁשיר – מֵ ִּׁ
א .בסתיו העץ ___ משיר ___ עליו.
ב .אנו מתפללות שילדינו ____ יֵישירו ____ ללכת בכל דרכיהם.
הֹושיב – הֵ ִּׁשיב
ִּׁ
ִּׁ .2ה ִּׁשיב -
א .המורה ___ הוֹ שיב ____ את הילדים במעגל.
ב .המוצא הישר _____ הֵ שיב _____ את האבדה לבעליה.
ג .באופן לא צפוי ה' ______ השיב ______ רוח צפונית עזה.
יח
 .3הֵ ִּׁדיחַ ִּׁ -ה ִּׁד ַ
א .היא _____ הֵ דיחָ ה ____ ברצון את כל ערמת הכלים.
ב .המנהל _____ הדיח _____ את הפקיד העצל מתפקידו.
 .4הֵ נִּׁיא ֵ -הנִּׁיעַ
א .היה חשוב לנו ____ ְלהָ ניע _____ את העובדים לפעולה ,כדי להיות מוכנים בזמן.
ב .האספסוף _____ הֵ ניא ____ את לב העם מאחרי ה'.
הֹוריק  -הֵ ִּׁריק
ִּׁ
.5
א .כמו בכל יום ,גם הבוקר הילד ____ הֵ ריק ____ את פח האשפה בדרכו ללימודים.
ב .השָׂ דֶ ה ____ הוֹ ריק _____ ועלה בנו רצון לצלם אותו.
הֹושיט  -הֵ ִּׁשיט
ִּׁ
.6
א .הדייג _____ הֵ שיט _____ את הסירה במיומנות.
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ב .אימי _____ הוֹ שיטָ ה _____ לכל ילד את מנתו.

הֹותיר ִּׁ -ה ִּׁתיר
ִּׁ
.7
א .איש לא ____ הוֹ תיר ____ את חפציו בתחנה.
ב .איש לא ____ התיר _____ לנו להיכנס למבנה החדש.
ִּׁ .8הלִּׁין – הֵ לִּׁין
א .בני ישראל ____ הלינו____ על משה ,בכל פעם שעלה קושי במסעיהם.
ב .לֹוט ____ הלין  /הֵ לין ____ את המלאכים בביתו למרות הסכנה.
יח
ִּׁ .9ה ִּׁסיחַ – הֵ ִּׁס ַ
א .פעייתה של הכבשה ____ הסיח ____ את דעתו של התינוק ממכאוביו.
ב .הילד ____ הֵ סיח ____ לפי תומו דברים שהשתיקה יפה להם.
ִּׁ .10הזִּׁ יל – הֹוזִּׁ יל
א .התינוק ____ הזיל ____ דמעות ללא סיבה.
ב .הקמעונאי ____ הוֹ זיל ____ את הסחורה בסוף העונה.
הוקיר
ִּׁ .11הכִּׁ יר – ִּׁ
א .למרות המסכה יכולתי ____ ְלהכיר ____ את שכנתי לשעבר.
ב .לאחר פטירת האדם רבים ___ הוקירו  /מוקירים__ אותו בגלל מעשיו הטובים.
 .12הֵ עִּׁ יז  -הֵ עֵ ז
א .הרועה ____ הֵ עיז _____ את הצאן לפנות ערב.
ב .החתול _____ הֵ עֵ ז _____ להיכנס אל המטבח ולחטוף מנת בשר.
 .13הֵ ִּׁמיר  -הֵ מֵ ר
א .התייר _____ הֵ מיר _____ דולרים בשקלים.
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ב .לדברי נעמי ,ה' ____ הֵ ֵ
מר _____ לה מאוד.

 .IIלפניכם משפטים ובהם צמדי פעלים מודגשים.
בחרו בפועל המתאים בכל צמד ונמקו.
ֵית ִּׁ /ה ְׁשוְׁ ָתה בין חפצים שאין ביניהם מכנה משותף!
 .1שים לב ,שוב ה ְשו ָ
ֵית  -נוכח ,ה ְשו ְָתה  -נסתרת.
נימוק __ :ה ְשו ָ
 .2התלמיד ָשאל ִּׁ /ה ְׁש ִּׁאיל את הספר מחברו לקריאה בימי החופשה.
נימוק__ :שאל = קיבל בהשאלה .השאיל = נתן בהשאלה.
 .3חברי ָלוָה  /ה ְלוָה לי שני שקלים עד מחר.
נימוק__ :לווה = קיבל בהשאלה .הלווה = נתן בהשאלה.

 .4הזוג הצעיר ָשכר ִּׁ /ה ְׁשכִּׁ יר בשכונתנו יחידת חדר מרוהטת למספר חודשים.
נימוק:

__שכר = קיבל לתקופה מסוימת .השכיר = נתן לתקופה מסוימת.

 .5הקשיש י ֵֵשב  /יִּׁשֵ ב על הספסל עד שתגיע המונית.
נימוק__ :י ֵֵשב = יימצא בתנוחת ישיבה (קל ,עתיד) .י ֵשב = פתר בעיה (פיעל ,עבר)

 .6דודתי עלתה ארצה ,וכיום היא ָגרָ ה (מלרע)ָ /ג ָׂרה (מלעיל) בחצור.
נימוקָ __ :ג ָרה מלרע – הווהָ ,גרָ ה מלעיל – עבר.

 .7הפעוט פיגר בריצתו אחרי אחיו וקרא לעברם :ע ְמדו  /עָ ְׁמדּו!
נימוק__ :ע ְמדו – ציווי נוכחים; עָ ְמדו – עבר נסתרים.
 .8שומרי הגבול קראו לעבר המסתננים :עָ צְׁ רּו  /עצְ רו!
נימוק__ :עצְ רו – ציווי נוכחים;

עָ צְ רו – עבר נסתרים

 .9המורה ביקשה :מחֲקו  /מָ חֲ קּו את הלוח ,בבקשה!
נימוק__ :מחֲקו – ציווי נוכחים;

ָ
מחֲקו – עבר נסתרים

 .10בבקשה ,שָ אֲ לּו  /שאֲלו בשלומי מדי פעם!
נימוק__ :שאֲלו – ציווי נוכחים;

ָשאֲלו – עבר נסתרים

 .11לקבלת שירות מנציג לחֲצו  /לָחֲ צּו ארבע או המתינו.
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נימוק__ :שאֲלו – ציווי נוכחים;

ָשאֲלו – עבר נסתרים

 .12בָׂ חֲ רּו  /בחֲרו באחת התשובות הנראית לכם נכונה ונמקו.
נימוק__ :בחֲרו – ציווי נוכחים;

ָבחֲרו – עבר נסתרים

 .13אנו כבר מוכנים ,בָ חֲ נּו  /בחֲנו אותנו כעת!
חנו – ציווי נוכחים;
נימוק__ :ב ֲ

חנו – עבר נסתרים
ָב ֲ

 .14הם סָ חֲבו  /סַ חֲ בּו את הסלים הכבדים והתעייפו.
נימוק__ :

חבו – ציווי נוכחים;
חבו – עבר נסתרים; ס ֲ
סָ ֲ

 .15ועכשיו טָ עֲנּו  /ט ֲ
ענו את הגמלים ונצא למסע!
נימוק__ :טעֲנו – ציווי נוכחים;

טָ עֲנו – עבר נסתרים

 .16לא נ ְראֶ ה  /נ ְִּׁׁר ָאה לי שאספיק להיערך מוקדם היום.
נימוק__ :נ ְראֶ ה – נפעל הווה ,נ ְראָ ה – נפעל עבר (נ ְראֶ ה

– קל עתיד – בהקשר אחר)

 .17אם הקטן י ָטפֵ ל ְׁ /יטַ ֵפל שוב אל התינוקת ,ננסה להעסיק אותו במשחק.
נימוק__ :י ָטפֵ ל אל – ...נפעל עתיד ,בעבר – נ ְטפל;

פל – פיעל עתיד .יטפל ב...
יְט ֵ

 .18הם יֵאָ לְ צו  /י ְַׁא ְׁלצּו לוותר על ההקלות.
נימוק__ :יֵאָ לְ צו  -נפעל עתיד ,בעבר – ֶנאֶ לְ צו;

יְא ְלצו – פיעל עתיד ,בעבר – א ְלצו.

 .19בדורנו ָ
מעֲטו  /מַ עֲטּו אנשי עמל.
נימוק__ :מ ֲ
עטו – ציווי נוכח;

ָ
מ ֲ
עטו – עבר נסתרים

 .20אם תוכיחו את נאמנותכם ,אז ֵתאָ ְמנו ְׁ /ת ַא ְׁמנּו.
מנו  -נפעל עתיד ,בעבר – ֶנ ְ
תאָ ְ
אמנו;
נימוקֵ __ :

מנו – פיעל עתיד ,בעבר – א ְ
ְתא ְ
מנו.

 .21בבקשה מכם ,עָ זְׁ בּו  /ע ְזבו את הילד!
נימוק__ :ע ְזבו – ציווי נוכחים;

עָ ְזבו – עבר נסתרים

 .22בחודש האחרון נִּׁגְׁ בּו  /נ ְגבו מיסים בסכום נמוך יחסית לחודש המקביל אשתקד.
נימוק __ :נ ְגבו – מלשון ְגביָה; נ ְגבו – מלשון נגוב.

 .23הבשר ִּׁנצְׁ ָלה  /נצְ לָ ה היטב והוא ראוי למאכל בסעודת החג.
נימוק __ :נצְ לָ ה (נפעל ,נסתר) – מלשון צליה; נ ְצלָ ה (פעֵ ל ,נסתרת) – מלשון נצול.
ענָה  /נ ֲ
ע ֶנה לבקשתי.
 .24ממש ברגע זה הוא ַנ ֲ
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ע ֶנה – נפעל הווה ,נ ֲ
נימוק __ :נ ֲ
ע ָנה – נפעל עבר

 .25בזכות המיקוד יֵקל  /י ֵָקל לתלמידים לעמוד בבחינה.
נימוק __ :יֵקל ל -...בניין קל = יהיה קל; י ֵָקל על - ...הפעיל = יגרום שיהיה קל.

 .26בבקשה ,נ ֵגן ָ /נגֵן שוב את הנעימה הערבה הזאת.
ה ָג ָנה.
נימוק __ :נ ֵגן – פיעל ,מלשון נגינה; ָנ ֵגן – הפעיל ,מלשון ֲ

 .IIIלפניכם צמדי פעלים .נתחו כל פועל לשורש ,בניין ,זמן וגוף.

.1

לה –
א .ה ְתג ָ

.2

א .מֻ גר – מג''ר פעל עבר נסתר.

.3

א .נכְ של –

 .4א .אוֹ רֵ ך ְ

לה  -גל''י/ה התפעל ציווי נוכח.
גל''י/ה התפעל עבר נסתר; ב .ה ְתג ֵ
ב .מֻ ָגר – נג''ר הפעל הווה יחיד.

כש''ל נפעל הווה יחיד (מעד); בֶ .נחֱשל  -חש''ל ,נפעל ,הווה ,יחיד (היה חלש).

(מלרע) -

אר''ך קל הווה יחיד

 .5א .שוֹ כחת – שכ''ח קל הווה יחידה

(נמשך)

ב .עוֹ רֵ ך ְ – ער''ך קל הווה יחיד (מארגן)

ב .שוֹ כֶ כֶ ת – שכ''ך קל הווה יחידה

(שוקטת)

תאכל – אכ''ל קל עתיד נוכח/נסתרת
 .6א .תוכל – יכ''ל קל עתיד נוכח/נסתרת בֹ .
 . 7אָ .
מחינו – מח''י/ה קל עבר מדברים

בָ .
מחָ אנו – מח''א קל עבר מדברים

 .8א .י ְ
יראו – יר''א קל עתיד נסתרים

ב .י ְראו – רא''ה קל עתיד נסתרים

 .9א .יירֶ ה – יר''י/ה קל עתיד נסתר

ב .יירָ א – יר''א קל עתיד נסתר

 .10אְ .
מד ֶב ֶקת – דב''ק פיעל הווה יחידה

ב .מד ֶב ֶקת – דב''ק התפעל הווה יחידה

 .11א .יֵחָ ֵשב – חש''ב נפעל עתיד נסתר

ב .יְח ֵשב – חש''ב פיעל עתיד נסתר

 .12א .כ ֵנס – כנ''ס פיעל ציווי נוכח

ב .ה ָכ ֵנס – כנ''ס נפעל ציווי נוכח

 .13א .לֵ הָ נוֹ ת – הנ''י/ה נפעל שם הפועל

ב .לְ הנוֹ ת – הנ''י/ה פיעל שם הפועל
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ב .יֵעָ צֵ ב – עצ''ב נפעל עתיד נסתר
 .14א .יְע ֵצב – עצ''ב פיעל עתיד נסתר
תרָ צֶה – רצ''י/ה נפעל עתיד נוכח/נסתרת
תרצֶה – רצ''י/ה פיעל עתיד נוכח/נסתרת בֵ .
 .15אְ .
 .16א .יֵעָ רֵ ך ְ – ער''ך נפעל עתיד נסתר

ב .יֶאֱרך ְ – אר''ך קל עתיד נסתר

 .17א .יְעָ רֵ ב – ער''ב פיעל עתיד נסתר

ב .יֶעֱרב – ער''ב קל עתיד נסתר

 .18א .הֶ חְ ליק – חל''ק הפעיל עבר נסתר

לק – חל''ק התפעל עבר נסתר
ב .ה ְתח ֵ

 .19א .א ְ
משיך ְ – מש''ך קל עתיד מדבר

ב .י ְ
משיך ְ  -מש''ך קל עתיד נסתר

 .20א .אישן – יש''ן קל עתיד מדבר

ב .יישן – יש''ן קל עתיד נסתר

 .21א .אֲה ֵדר – הד''ר פיעל עתיד מדבר

ב .יְה ֵדר – הדר פיעל עתיד נסתר

 .22א .אֶ לְ מד – למ''ד קל עתיד מדבר

ב .ילְ מד – למ''ד קל עתיד נסתר

 .23א .לְ רפוֹ ת – רפ''י/ה פיעל שם הפועל

פא – רפ''א פיעל שם הפועל
ב .לְ ר ֵ

 .24א .ל ְקרֹא – קר''א קל שם הפועל

ב .ל ְקרוֹ ת – קר''י/ה קל שם הפועל

 .25א .נוֹ עָ צים – יע''ץ נפעל הווה רבים

ב .נוֹ עֲצים  -נע''ץ קל הווה רבים

 .26א .נוֹכָ חים – יכ''ח נפעל הווה רבים

ב .נוֹ כְ חים – נכ''ח קל הווה רבים

 .27א .נפְ טר – פט''ר נפעל עבר נסתר

(מת)

ב .נפְ תר – פת''ר נפעל עבר נסתר

 .28א .הֵ חיל – חו''ל הפעיל עבר נסתר

ב .הֵ כיל  -כו''ל הפעיל עבר נסתר

 .29א .הגדיש – גד''ש הפעיל עבר נסתר

ב .הקדיש  -קד''ש הפעיל עבר נסתר

 .30א .מגביל – גב''ל הפעיל הווה יחיד

ב .מקביל – קב''ל הפעיל הווה יחיד

 .31אֶ .נחֱצָ ה – חצ''י/ה נפעל עבר נסתר

בֶ .נחֱצֶה – חצ''י/ה נפעל הווה יחיד או

(החזיק)

קל עתיד מדברים

 .32אָ .נכחְ נו – נכ''ח קל עבר מדברים

ב .נוֹ כחְ נו – יכ''ח נפעל עבר מדברים

 .33א .חָ ְזקו – חז''ק קל עבר נסתרים

ב .ח ְזקו – חז''ק קל ציווי נוכחים
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 .34א .נע ֲָשה – עש"י/ה נפעל עבר נסתר
ב .נע ֲֶשה  -עש"י/ה נפעל עבר נסתר או

קל עתיד מדברים

 .35אָ .נמס – מס''ס נפעל עבר נסתר

בָ .נמֵ ס – מס''ס הפעיל עתיד מדברים

 .36א .הֵ ריע – רו''ע הפעיל עבר נסתר

ב .הֵ רע – רע''ע הפעיל עבר נסתר

 .37א .יָחוגו – חו''ג קל עתיד נסתרים

ב .י ָֹחגו – חג''ג קל עתיד נסתרים

 .IVלפניכם צמדי שמות.
הגדירו כל מילה או שבצו אותה בצירוף שימושי ,כך שיתברר הבדל המשמעות בין המילים הדומות.
 .1מַ ְׁתלֶה –

לולאה בבגד לתלות בה

 .2חַ ְׁקלַאי –

בעל מקצוע העוסק בחקלאות ַח ְׁקל ִָּׁאי – שם תואר בתחום החקלאות

 .3וַדַ אי –
ַ .4א ְׁק ָר ִּׁאי –

מילת אישוש או הסכמה

ִּׁמ ְׁתלֶה – וו שאפשר לתלות בו בגד (מקום)

ו ַָד ִּׁאי – שם תואר :רווח ו ָדאי

שם תואר :מדגם א ְקרָ אי ַא ְׁק ַראי  -אֵ ירוע מקרי ,בביטוי :באקראי

 .5עִּׁ תֹונַאי –

בעל מקצוע

עִּׁ תֹונ ִָּׁאי – שם תואר :סיקור עתוֹ ָנאי

 .6כְׁ דָ ִּׁאי –

שם תואר :מהלָ ך ְכדָ אי

כְׁ ַדאי – רצוי ,מועיל

 .7טָ ֵפל –

ההיפר מעיקר

ָתפֵל – ללא טעם ,ללא מלח

ְׁ .8רצִּׁ יף –

כבת וכד'
רחָ בה סלולה  -ליד ר ֶ

 .9טַ פְׁ סָ ן –

מטפס על מקומות גבוהים ַטפְׁ ָסן – פו ֵ
על המתקין תבניות ליציקת ֵבטון

 .10סֶ גֹול –

מן התנועות או מסימני הטעמים ָסגֹל  -צבע

ָר ִּׁציף  -ברצף :קו רציף (לא מקווקו)

 .11עָ רֹם –

ללא לבוש

עָ רּום – חכם (בעיקר בקונוטציה שלילית)

ָ .12זהֹב –

צבע זהב

זָהּוב – סוג של מטבע

 .13כִּׁ ְׁליָה -

איבר בגוף

כְׁ ָליָה  -אובדן

ַ .14נע ֲָרה -

בת בגיל הנעורים

נְׁעָ ָרה – קולו של החמור

 .15מַ ּקֹור –

קצה הפה של העופות

ָמקֹור  -מקום שממנו הגיע

ֵ .16נכֶה –

תואר לאדם רע

ָנכֶה – הסובל ממגבלה

 .17מֹועָ צָ ה –

קבוצת נבחרי ציבור

מֹועֵ צָ ה  -עצה

 .18פָעּוט –

שם תואר :קטן

פָעֹוט – ילד או תינוק
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 .19כָרֹוז –

מדינת ישראל
משרד החינוך
הפיקוח על המקצועות העצמאיים
אדם שתפקידו להכריז על ...כְׁ רּוז – שלט המודיע על ...

 .20נמָ לים –

רבים של נמלה

ֵ
נמל
נמלים – רבים של
ֵ

ְׁ .21טעִּׁ יָה –

תהליך שבו טועים

ְׁתעִּׁ יָה –

 .22חֲ מָ תֹו –

כעסו

איבוד כיוון בדרך

חַ מָ תֹו – ֶ
השמֶ ש שלו

חֲ מֹותֹו – אֵ ם אשתו

 .Vלפניכם צמדי מילים .שבצו כל מילה במשפט ,כך שיתברר הבדל המשמעות בין המילים הדומות.
 .1יְׁצּור -
יִּׁצּור -
 .2סָ ע ֲָרה -
ְׁסעָ ָרה -
 .3מַ חַ ק -
מֹוחֵ ק -

לא ברור לנו מיהו יְצור מוזר זה.
בגדים אלה נתפרים בפס יצור במפעל.
הרוח סָ עֲרָ ה ואיש לא העז לצאת מפתח ביתו.
כאשר פורצת סְ עָ רָ ה בים – אין מפליגים מחוף זה.
מחק זה הוא אחד ממחקי האוסף של נכדתי.
המורה מוחקת את הלוח ובינתיים אנו משלימות את שיעורי הבית.

 .4הַ ְׁשהָ יָה  -הקובץ נשאר בהשהיה עד לבירור הפירוש המדויק של המילה החסרה בו.

הַ ְׁשעָ יָה -

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

 .5הַ ְׁת ָר ָאה  -העונש בא רק לאחר התראה.
הַ ְׁת ָרעָ ה  -לפני האסון הייתה התרעה ,אך לא שמו לב לכך.

 .6כֵהֶ ה -
ֵקהֶ ה -

צבע כהה בולט יותר על רקע בהיר.
בסכין קהה אי אפשר לחתוך.

ְׁ .7מגַהֵ ץ –

אני מגהץ את חולצת השבת ביום חמישי.

מַ גְׁ הֵ ץ -

המגהץ החדש מסורבל ואינו נוח לשימוש.

 .8מַ ְׁחלֵץ -
ְׁמחַ לֵץ -
ְׁ .9מחַ שֵ ב –
מַ ְׁחשֵ ב -
 .10מַ פְׁ צֵ חַ –
ְׁמפַצֵ חַ
ֶ .11כפֶל –
ֶקפֶל -

הסרנו את הפקק במחלץ.
הפועל מחלץ מן החפירה את האבנים שנתקעו בה.
אני מחשב את מחירו של המוצר לפני שאני משווק אותו.
השתמשתי במחשב ידני לחישוב התוצאה.
המפצח היה עדין ונשבר בקלות.
כדי לשמור על הערך התזונתי אני מפצח אגוזים סמוך לאכילתם.
אינני זוכר את לוח הכפל על פה.
פתחתי את הקפל בחצאית כדי להאריך אותה.
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 .12יְׁבּוא -
יִּׁבּוא -
 .13נִּׁכּוי -
נִּּׁקּוי
ְׁ .14מ ָניָה -
ְׁמ ִּׁניָה -
 .15מָ נּוי –
ִּׁמּנּוי -
גּורה –
 .16חֲ ָ
גֹורה -
חֲ ָ
 .17נָגִּׁ יף –
נְׁגִּׁ יף -
 .18כְׁ ָרך –
כ ֶֶרך -
 .19פִּׁ ֵּקחַ -
פִּׁ כֵחַ -
 .20צִּׁ ּטּוט –
צִּׁ תּות -
 .21שָ כְַך –
שָ כַח -
ִּׁ .22ש ְׁד ָרה -
ִּׁש ְׁד ָרה -

מדינת ישראל
משרד החינוך
הפיקוח על המקצועות העצמאיים
סחורה זו היא יבוא מסין.
יבוא סחורות מסין אורך זמן רב מדי בגלל הקורונה.
לא היה ברור לי החישוב של ניכוי המס משכרי.
ניקוי חפצים לאחר השימוש בהם מתבקש בפרט בימים אלה.
אינני עוסקת בסחר הקשור במניות ,בגלל ההפתעות בשוק זה.
אחת הדרכים ליצור קשר בין פסקות היא מניה והוספה.
יש לנו מנוי  /מינוי לברכה בקיץ.
מינוי הרב לתפקיד זה הולם את כישוריו.

כשאני נוסעת ברכב פרטי אני תמיד חגורה.
מאז ששמנתי איני משתמשת בחגורה.
בשעות הלילה הקרירות נגיף את התריס בחדר.
המוטציה הבריטית של הנגיף פושטת במהירות ,לפי אנשי הרפואה.
חיפה אינה רק עיר ,היא כרך.
קראתי בצמא את כרך א' של "מכתב מאליהו".
אדם זה פיקח ויודע להשיב כהלכה.
לא נדע אם האיש שתוי או פיכח עד שייעור משנתו.
כאשר משתמשים בציטוט ,יש להביאו ככתבו וכלשונו.
ציתות לשיחות של אחרים פוגע בפרטיות שלהם.
הים שכך מזעפו ,ולא ניכרים בו עקבות של סערה.
התלמיד ידע את החומר היטב ,אך בשעת הבחינה שכח חלקים ממנו.
זהו אדם בעל עמוד שדרה ,לא כל רוח מטה אותו מעקרונותיו.
היא אמרה דבר אחד ,אך שידרה בהבעותיה את ההיפך.

ַשכֵש – הכלב מכשכש בזנבו לאות שמחה.
ְׁ .23מכ ְׁ
ְׁמ ַק ְׁש ֵקש התינוק מקשקש על הקיר ,ואינו מבין מדוע הוא ננזף.

ְׁ .24רשּות –
ָרשּות -

יש לנו רשות לטלטל בתוך רשות היחיד בשבת.
הרשות השופטת חודרת לעיתים לתחומה של הרשות המחוקקת.

 .25לָקֹוחֹות  -מספר הלקוחות הדלדל בגלל הסגרים בתקופת הקורונה.
לְׁקּוחֹות  -שורות אלה לקוחות מתוך יצירתו של מחבר הספר.

 .26חָ ִּׁמים –

מזג האוויר הפך מקריר לחמים בימים אלה.
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חַ ִּׁמים -
ַ .27פְך –
פַח -
 .28צַ ר –
צָ ר -
 .29חַ ג –
חָ ג -
 .30מֵ גֵן -
מָ גֵן -

מדינת ישראל
משרד החינוך
הפיקוח על המקצועות העצמאיים
התבשילים חמים מאוד ,כאילו היו כעת על האש.
דוד חימום זה עשוי פך.
פח האשפה מלא ויש להריקו.
בצר לי התלוננתי כי צר לי המקום בחדר הצפוף.
האויב צר על העיר כדי לנצח במלחמתו בה.
בלי משים כבר קרב אלינו חג הפסח.
העורב חג סביב התיבה ,אך חשש להתרחק ממנה.
כל לומד תורה מגן על העם מכל צרה.
הם השתמשו במגן וברומח ,אך ללא הועיל.

 .VIבמשפטים שלפניכם מילים מודגשות .המילים מופיעות בניקודן בשורה שאחרי המשפטים.
העתיקו את ניקוד המילים המודגשות לפי משמעותן( .הבחינו בין צורן גזירה לצורן נטייה!)
רופאה כתבה בהפניה לאורטופד :א .נא לבדוק את ה יְציבָ ה של החולה .ב .חשד ל ְפריצָ ה של
חוליה  7בעמוד השדרה.
אלמנת ה ָׂפריץ ,כלומר הפָ ריצָ ה ,הייתה עתירת נכסים ,ולעיתים גם נדיבה .עם זאת היא הייתה
תקיפָ ה מאוד בכל הנוגע להפרות משמעת מצד המשרתים.
ירה בבית המשפט.
לצערנו ,שוב היה ניסיון ְתקיפָ ה של קשיש מצד עובד זר .לכן הוגשה נגדו ע ֲִּׁת ָ
ההתנהלות הכלכלית שלו יציבָ ה ומחושבת.
ירה
ירה  -ע ֲִּׁת ָ
יַצִּׁ יבָ ה ְׁ -י ִּׁציבָ ה  -טַ פִּׁ ילָה ְׁ -טפִּׁ י ָלה ְׁ -ת ִּׁקיפָה – ַת ִּּׁקיפָה  -פְׁ ִּׁריצָ ה  -פ ִָּׁריצָ ּה  -עַ ִּׁת ָ

 .VIIלפניכם צמדים של שמות במשקלים :הק ָׂט ָׂלה – אקטָׂ ָׂלה ואחרים ולצידם  -הגדרות.
מתחו קו בין כל שם להגדרה שלו.
א .הַ בְׁ חָ נָה ַ -אבְׁ חָ נָה
 .1דיאגנוזה  .2תפיסת ההבדל
ב .הַ בְׁ טָ חָ ה ַ -אבְׁ טָ חָ ה
 .1התחייבות  .2סיפוק אמצעי הגנה
ג .הַ זְׁ ָכ ָרה ַ -אזְׁ כ ָָרה
 .1העלאה בזיכרון  .2מעמד לזכרו של נפטר
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מדינת ישראל
משרד החינוך
הפיקוח על המקצועות העצמאיים

ד .הַ זְׁ עָ ָקה ַ -אזְׁ עָ ָקה
 .1צליל שמופק על ידי מנגנון ומופעל בשעת סכנה  .2קריאה לעזרה
הַ .א ְׁסדָ ָרה  -הַ ְׁסדָ ָרה
 .1מערכת של תקנות בתחומי מינהל ציבורי  .2ארגון ,סידור של עניינים
ו .הֹודָ עָ ה – מֹודָ עָ ה
 .1ידיעה לפרסום בשלט או בתקשורת הכתובה  .2העברה של מידע לציבור
ז .הֹובָ ָלה – תֹובָ ָלה
 .1אמצעים להעברת סחורות או להסעת בני אדם  .2העברה ממקום למקום .בהשאלה  -הנהגה
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