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 שורשים שיש בהם עיצור העשוי להיבלע / שנבלע

 תרגיל 

 קראו את הקטע הבא וענו על השאלות שאחריו.

בעולם מובילים הוא פתרון בעיית הנגישות  אחד השינויים שארגונים פילנטרופיים
הלבעלי מוגבלויות.  ְנגָּשָּ של מוסדות ציבור ומבנים פרטיים דורשת לוגיסטיקה  הַּ

םוחקיקה, וראשי הארגונים פועלים להביא לקידום  תָּ ְחרָּ  במישורים אלה. מַּ
נָּההצלחותיהם  חַּ בָּ יטובשטח. אם הם רק  תִּ בִּ יםב יַּ ְנא  בחמלה, ידברו ו נָּכִּ כדי  מויִּ
בלשנות את ה ףָּ יגו, הם מַּ ה אהדה, אך לא תוצאות. –אולי  – יַּשִּ טָּ מושכלת  ְענִּ

יםאלה יביאו ל –לתקשורת ובמקביל זיהוי של דרך השפעה על מקבלי החלטות  גִּ שֵּ  הֶּ
נים, לרווחת החלשים והסובלים.  המצֺּ

ה המילה .1 שָּ ְנגָּ  בקטע נוטה על דרך השלמים. הַּ

 : ________________1האופיינית לחפ"נכתבו את המילה בצורה  (א

 הסבירו את התהליך הלשוני שהביא להשמטת נ'. ______________________ (ב

 ציינו את המשמעות של המילה שכתבתם ואת המשמעות של המילה הנתונה. (ג

________________________________________________________ 

 לפניכם שורשים. .2

הפעיל בשני אופנים וציינו את המשמעות של כל אחד מן הפעלים הטו את השורשים בבניין  (א

 שהטיתם:

 ______________________ -__________   ק הווה יחיד-פ-נ (1)

 __________- ______________________ 

 ______________________ -ד שם פעולה )הקטלה( __________ -ג-נ (2)

 __________- ______________________ 

 ______________________ -__________  עתיד נוכחיםק -ס-נ (3)

 __________- ______________________ 

 א?-מדוע, לדעתכם, נ' שוואית נשארת בשלושה מן הפעלים שכתבתם ב (ב

________________________________________________________ 

 ______________איזו משתי דרכי הנטייה שכיחה יותר במילים עם פה"פ נ'? ____ (ג

 העתיקו מן הקטע מילים נוספות הנוהגות בדרך השכיחה לחפ"נ וציינו את שורשן: (ד

_____________________________________________________________ 

 _______________________________ מה סייע לכם לזהות את השורש?

בו את הדרך הנוספת וציינו את לאחת המילים שהעתקתם קיימת נטייה גם בהשארת נ'. כת (ה

 __________________________.  -משמעותה: ____________ 

                                                           
1
 אלה הפעלים בהבלעת הנו"ן: 

ח, ִינֹּ  בניין קל ע, ִינַּ ע, ִיןַּ ה, ִיחֹּל, ִיחַּ ל, ִיחֶּ ח, ִיזַּ ׁש, ִידַּ ע, ִיגַּ ה, ִיגַּ ל, )פועלי בניין קל נזכרים כאן בזמן עתיד(: ִיגַּ א, ִיַַּּׁ ל, ִיָָּּׂ
ן(. ן )וכן יֺּתַּ ְך, ִיתֵּ ק, ִיתַּ  ִיַַּּׁ

ר, בניין נפעל ט, ִנגַּ א, ִנבַּ ק,: ִנבָּ ח, ִנזַּ ׁש, ִנדַּ ף, ִנגַּ ל,  )בלשון חז"ל: ִנזוק(' ִנגַּ ר, ִנסַּ ע, ִנכַּ ל, ִנחַּ ה, ִנחַּ ת, ִנחָּ ם, ִנחַּ )בלשון חז"ל: ִנחַּ
ז, ִנצול( א, ִנתַּ ה, ִנָָּּׂ ת(. ִנעָּ חַּ ה ִנסַּ ׁשובָּ ח, כגון תְּ ר )וכן צורת הבינוני ִנסָּ ק, ִנתַּ ן, ִנתַּ ְך, ִנתַּ  ִנתַּ

להדין לבניין )והוא  בניין הפעיל ְפעַּ ,הֺּ , ִהִגיר, ִהִגיׁש, ִהִדיד )שינה(, ִהִדיחַּ , ִהִגיעַּ , ִהִגיד, ִהִגיהַּ ה,  (: ִהִביט, ִהִביעַּ ִהִדיר, ִהזָּ
ה, ִהִחיל, ה, ִהִכיר, ִהִכיׁש, ִהִןיג ִהִזיל, ִהִזיק, ִהחָּ , ִהִןיק, ִהִחיף, ִהכָּ , ִהִןיעַּ  ִהִןיחַּ

 ִניל, ִהִניק )=ביטא(, ִהִסיל, ִהִעיז, ִהִעיף, ִהִעיׁש, ִהִָּׂיא, ִהִַּׁיא, ִהִַּׁיב )רוח(, ִהִָּׂיג,)אש, מסקנה(, ִה 
ְך(, ִהִַּׁיל, ִהִַּׁיק, ִהִתיז, ִהִתיְך, ִהִתיק, ִהִתיר.  ִהִַּׁיְך )נֶּׁשֶּ
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ימו מדוע לא נבלעה נ' שוואית בפעלים: (ו ְנעִּ ל,  ,  יַּ ְנעַּ ג,   נִּ ְנהַּ מו,  יִּ ְנא  ְנחַּ יִּ ילו,   הֺּ ְנחִּ םהִּ  ?תֶּ

 ________________________________________________________ 

הלעה נ' במילה א( מדוע לא נב .3  ?נָּכֶּ

________________________________________________________ 

ה: הקיפו את אלה שהן מבין המילים המודגשות בצירופים הבאים  (ב  מהשורש של המילה נָּכֶּ

יםתיק  ּכויִּ ה,   נִּ ּכֶּ ת  בפטיש,  מַּ נָּחַּ ָאה   יסוד,  ה  ּכָּ יוֹּןמתונה,    ה  פָּ ה  יסודי,  נִּ ּכֵּ  תנָּכו   שחין,  מֺּ

יםדרגה,      אווירת  ְנחות     מלאה,  אִּ ְך     , ְנכָּ  קומה. ְנמוְך    ואביון,   מָּ

 :המודגשות שלא הקפתםציינו את השורש של כל אחת מן המילים  (ג

________-______     _________- ______ _________- _____ 

________-_________          ______-______ 

חהפועל  (ד  נוטה בעתיד על דרך השלמים.  נָּכַּ

 כתבו את צורת העתיד שלו. ______________ 

  להיות אם פה"פ נ' תיבלע במילה זו?עלולה לדעתכם, איזו בעיה 

________________________________________________________ 

ִרים(. צי מופיעים הפעלים בגזרת פ"נ (ה ִגיב )= ִהדְּ ִמיך, ִהנְּ ינו איזו מבין הקביעות הבאות מלשון חז"ל: ִהנְּ

ִגיב:  נכונה לגבי הפועל ִהנְּ

I. .הפועל נגזר מהמילה נֶּגֶּב שבמקרא מציינת כיוון דרום 

II. ]הפועל מציין גרימת פעולה ]גרם למישהו לנגב את ידיו 

III. .הפועל הוא גזור שם 

IV. .ש  פירוש הפועל: ִיבֵּ

V. .ִגיב ִגיב לבין הֵּ  נ' אינה נבלעת כדי להבדיל בין ִהנְּ

ורשים שפה"פ בהם היא נ'. לכל אחד מן השורשים כתבו צורת עתיד נסתר בבניין קל או לפניכם ש (ו

 הפעיל. בבניין 

 ר  _________  -ג-ע  _________  נ-ב-ח _________   נ-ב-ש _________  נ-ט-נ

 ר  _________  -ב-ח  _________  נ-צ-ר  _________  נ-צ-ר  _________  נ-ד-נ

 ך  _________  -ש-_________  נ ל  -צ-ל  _________  נ-ב-ח  _________  נ-ז-נ

 ע  _________  -ס-ר  _________  נ-כ-ר  _________  נ-ט-ך  _________  נ-מ-נ

 ל   _________  -ט-ל  _________  נ-פ-ע   _________  נ-ט-ח _________  נ-ס-נ

 ט  _________ -ק-ש  _________  נ-ק-ף _________  נ-ק-ש  _________ נ-ת-נ

 ב  _________  -ש-ם  _________  נ-ש-ל  _________  נ-ש-ר_________   נ-ש-נ

 ן   _________-ת-נ _________  ק  -ת-נ ץ  _________ -ת-ר _________  נ-ת-נ

 _________    ש -כ-נ   _________  ף -ז-נ_________  ע  -ק-נ _________  ה -ו-נ

 את הפעלים שכתבתם מיינו לשתי קבוצות. כתבו הכללה לכל אחת מן הקבוצות.  (ז

 

 __________________ -קבוצה א 

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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 __________________ -קבוצה ב 

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

טוֹּל.-ס-ר, נ-ק-ק, נ-ס-ר, נ-ס-לפניכם ארבעה שורשים: נ (ח קְּ  ע.  כתבו לכל אחד מהם שם במשקל מַּ

 חד מן השמות. ציינו משמעות לכל א

___________ - _____________;            ___________ - _____________;  

___________ - _____________;            ___________ - _____________; 

ילפניכם ארבעה פעלים שיש בהם דגש משלים: א.  .4 תִּ רַּ תָּ ב.    ּכָּ בַּ נוג.    שָּ ְשעַּ נָּהד.    נִּ חַּ בָּ  . תִּ

 ציינו את לה"פ של כל אחד מן הפעלים: א. ___   ב. ___   ג. ___   ד. ___ (א

 הסבירו מדוע יש דגש משלים באותיות שציינתם.  (ב

____________________________________________________________ 

רמה הסיבה לדגש המשלים הראשון במילים  (ג הֵּ חַּ נָּה ,הִּ חַּ בָּ  ___________________? תִּ

_____________________________________________________________ 

העתיקו מן הקטע מילה נוספת שיש בה דגש משלים באות השלישית של השורש והסבירו את  (ד

 התהליך שחל בה. ____________________________________

י'מדוע נוטים לומר בלשון הדיבור *. I (ה ְתתִּ רַּ לע? בהגיית העיצור שנב – 'ּכָּ

 ________________________________________________________ 

II ..שבצו את המילה במשפט 

  __________________________________________________ 

III . בה נראה צורך להגות את העיצור שנבלע גם כשהמילה במשפטהאם_____ ? 

 ___________________________________________נמקו את תשובתכם. 

ב,      לפניכם ארבעה שמות:      .5 ףָּ פָּ מַּ דשמַּ סָּ ע,      מַּ דָּ  .,      מַּ

גָּרבמה שונה הדגש בשמות אלה מן הדגש בשמות:  (א ד, נַּ דָּ  ? ________________מַּ

________________________________________________________ 

 השמות הנתונים הדגש המשלים הוא אופייני? _____________באיזה מארבעת  (ב

 נימוק: ____________________________________________________

 מדוע התהליך אינו אופייני לשמות האחרים? _____________________ (ג

 _האחרים: ______________________ הסבירו את הסיבה לתהליך בשניים מן השמות

סשמות במה דומים ה (ד חָּ ט, מַּ שָּ חמַּ חָּ דלשמות  , מַּ סָּ ע, מַּ דָּ  , ובמה הם שונים מהם? מַּ

_____________________________________________________________ 

סל (ה חָּ קמַּ יש המציעים לתת שם חדש:  מסוקיםשל  מַּ . הביעו את דעתכם על ההצעה ונמקו את סָּ

 לו להתייחס גם לצליל.תוכ דבריכם. התייחסו לגזרה, למשקל ולמשמעות.

________________________________________________________ 

תלפניכם שמות ופעלים:   (ו ףָּ ם,     מַּ ְקתֶּ זַּ ילו,     נִּ זִּ ה,     הִּ עָּ זָּ ת,     הַּ קֶּ ףֶּ יבמַּ שִּ        .,     מַּ

 מיינו את השמות והפעלים לשתי קבוצות וציינו את המשותף לכל קבוצה.

 המשותף: ______________ -___________ ___________ ___________ 

 המשותף: ______________ -___________ ___________ ___________ 

זֹּםהפועל  (ז  ' הייתם מצרפים אותו? _____ולאיזו מן הקבוצות בסעיף  ם.-ז-י נגזר מהשורש אֶּ
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ני מביניהם,  .6 לרוב הוא מייצג אות 2כאשר יש רק שני עיצורי שורש במילה, ודגש משלים מופיע בשֵּ

ִסלָּה )זהה( כפולה שני עיצורי שורש: ס', ל'. באות השנייה מביניהן יש דגש, נמצאים . למשל: במילה מְּ

 ל(. -ל-כי נבלעה בה ל' נוספת. )השורש הוא ס

 :3עיצור המיוצג ע"י הדגש המשליםלפי ה בטבלהאת המילים שלפניכם  שבצו (א

ה, טָּ ִר ש, בְּ עָּ ת, מַּ רוה  חָּ ה, ִה בָּ ִס ה, מְּ בָּ סֵּ ה, מַּ נָּ חְּ עַּ ב, ִת עֹּ ה, יִ לָּ י, ִמ ִת בַּ , שָּ ירוכִ , יַּ ומבַּ ה, הֵּ טָּ ִר ה, טְּ תָּ סָּ הַּ 

מְּ יף, יִ ִע ם, מַּ םֵּ תַּ ה, ִה לָּ פִ י, תְּ ִת תַּ ה, נָּ טָּ ִר ת, כְּ גֶּ סֶּ ת, מַּ לֶּ שֶּ שֺּ  , נועְּ זַּ ת, ִה לֶּ חֶּ טֺּ ה, מְּ טָּ נִ ם, קְּ תֶּ מַּ צְּ ת, ִה רובְּ דָּ , ִה רושָּ

ִחמָּה, נוגְּ ִיחַּ   א.ןֵּ , כִ תְּ

י' תוכית +  הבלעת ל/ר פ"י פ"נ

 ל"י/א

 לה"פ תחילית+פה"פ

+סופית זהה: 

 נ/ת

 ע"ע

       

       

       

       

 

 התלכדות בלבד.( הקיפו את המילים שחלה בהם פ"פה+תחיליתמבין המילים בעמודה החמישית ) (ב

הבמה שונה המילה  (ג טָּ  משלוש המילים האחרות בקבוצתה?  ְטרִּ

________________________________________________________ 

ה במה שונה המילה  (ד טָּ  משלוש המילים האחרות בקבוצתה?ְברִּ

 ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 . 4המופיע רק בנטייהשבהם דגש נטויים  לפניכם שמותא.  .7

יו נָּ גַּ י,   א  כֵּ זַּ נְּ נִַּבים,   גַּ ׁשְּ ִים,   אֶּ נַּ ִנים,   אַּ ה,   דַּ בָּ הֺּ ִכים,   זְּ רַּ ה,   ח  נָּ נו,   חַּ נֵּ ִבים,   טַּ לַּ לַּבְּ נוֹּת,   ,   כְּ כַּ

ִכים ִכים,   ִלִבי,   מוסַּ רַּ ִבים,   כְּ צַּ חְּ כִ ,   מַּ סַּ ִכים,   מָּ ׁשַּ חְּ ִבים,   יםמַּ לַּ ִבים,   ִמׁשְּ אַּ ׁשְּ ִנים,   ִס ,   מַּ

ִים נַּ עַּ פְּ ִנים,   עַּ עַּ רְּ ִבים,   סַּ צַּ ִבים,   ע  רַּ קְּ ִבים,   עַּ ִבים,   ִצִלי,   צַּ הַּ בְּ הַּ ִבים,   צְּ קַּ בְּ י,   קַּ נֵּ נַּ רְּ ִבים,   -קַּ ,   רַּ

ה בָּ טֺּ ִביםִכים,   רַּ ,   רְּ הַּ נְּ ִבים,   ׁשֶּ לַּ ִנים,   ׁשְּ רַּ פְּ רַּ ִנים,   ׁשְּ  תֺּ

  מה סייע לכם לקבוע זאת? _____________ הקיפו את השמות שבהם הדגש משלים. (1

 ציינו את סוג הדגש החזק במילים שלא הקפתם: _________________ (2

 שמות כפולי הברה דגושים בנטייה. העתיקו מן הרשימה מילים המוכיחות קביעה זו. (3

                                                           
2
, ַאףרק בשלושה שמות הדגש בעיצור השורש השני המופיע בנטייה מציין הבלעה של נ:   תְּ ת, אַּ  .בַּ
3
 של עיצורים זהים. כאשר האות  התלכדותחלה במילה  –כאשר האות שנבלעה זהה לאות שבה היא נבלעה  

 .התלכדות –, ובעקבותיה הידמות מלאהחלה תחילה  –שנבלעה שונה מהאות שהיא נבלעה בה 
4
מופיע רק בנטייה. )בהכפלת  –דגש משלים או תבניתי האמור להופיע בעיצור המסיים את צורת הנפרד  

פותח הברה נוספת. כשאין נטייה ההברה  –העיצור האחד סוגר את ההברה שלפניו, והאחר  –העיצור בדגש 
 הנוספת אינה קיימת, לכן אין מקום לדגש.(



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 הפיקוח על המקצועות העצמאיים
 

 ___________ ___________ ______________________ ___________ 

ְרנָּףהאם גם המילה  .ב  תהיה דגושה בנטייה? _____. נמקו: _________________ קַּ

  

 .5: כאשר יש דגש לאחר תנועה, התנועה אינה משתנה לשווא גם כשהמילה מתארכתהעשרה .ג

לַּאידוגמה  לַּאי)ולא     : חשמַּ  (.חשמְּ

I. חירתכם. )היעזרו המציאת שורש הקיפו את הצורה הנכונה בכל זוג מילים. נמקו את ב

 וגזרה(.

ים (1 ּכִּ רַּ ים/  ח  כִּ רַּ  נימוק: __________________________________    ח 

עילים  (2  נימוק: __________________________________   ְמעילים / מַּ

ים (3 ְבלַּבִּ ים / ְּכלַּ ְבלַּבִּ  נימוק: __________________________________    ְּכלַּ

ףילים / ְמףילים  (4  נימוק: __________________________________   )שורש נ.צ.ל.(מַּ

ים (5 ּכִּ כ/  ְּכרַּ  נימוק: __________________________________ (ְךרַּ )מן כְּ    יםְּכרַּ

גיעות  (6  נימוק: __________________________________  ְמגיעות  /מַּ

ים (7 ּכִּ סַּ ים/  מָּ כִּ סַּ  __________________________________נימוק:     מָּ

טוסים    /ְמטוסים  (8  נימוק: __________________________________ מָּ

ים (9 בִּ ְקרַּ ים/  עַּ בִּ ְקרַּ  נימוק: __________________________________     עַּ

יהַּ  (10 גִּ יהַּ      /מַּ  נימוק: __________________________________ ְמגִּ

 נימוק: __________________________________    צהבהבים/  צהבהבים (11

סוקים /ְמסוקים  (12  נימוק: __________________________________    מַּ

 נימוק: __________________________________   יגהףְמ /  יגהףמַּ  (13

ים (14 בִּ /  ְשלַּבִּ  נימוק: __________________________________   יםְשלַּ

יקוֹּת (15 יקוֹּת/  ְמסִּ סִּ  נימוק: __________________________________     מַּ

ים (16 עִּ ְפרַּ ים/  ְשרַּ פִּ ְפרַּ  נימוק: __________________________________   ְשרַּ

 

II.  :ףהאקדמיה חידשה שם שיחליף את בלוק הכתיבה ְפדַּ . מה לדעתכם תהיה נטיית הרבים דַּ

 ______________של שם זה? נקדו בהשוואה לשמות בסעיף א. _______

III. " :מושיב הרוח ומוריד הגשםבאחת מרשתות השיווק, בסתיו, הופיעה כרזה, ובה נכתב." 

 " בכרזה אינה נכונה. מושיבהמילה "

 ציינו את המילה הנכונה, את השורש שלה ואת משמעותה. (1

                                                           
5
 ים.חיטוף חל רק בהברה פתוחה, למעט חריג 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 הפיקוח על המקצועות העצמאיים
 

  _______________________________ ,__________ ,_______________ 

 לדעתכם? ___________________________________ מה גרם לטעות בכרזה, (2

 אם אתם מכירים ניבים או צירופים שחל בהם תהליך דומה, כתבו אותם כאן:  (3

___________________________________________________________ 

 


