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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 הארגוניםפועלים להביא לקידום  תָּ ְחרָּ  במישורים אלה. מַּ
נָּההצלחותיהם  חַּ בָּ יטובשטח. אם הם רק תִּ בִּ יםב יַּ ְנֲאמובחמלה, ידברו ו נָּכִּ כדי  יִּ
בלשנות את ה ףָּ יגו, הם מַּ האהדה, 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

ה: ___1רה האופיינית לחפ"נכתבו את המילה בצו (א שָּ גָּ  ___הַּ

 נ' מידמה לעיצור שאחריה ונבלעת בו.הסבירו את התהליך הלשוני שהביא להשמטת נ'.  (ב

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

ה גָּשָּ האה / מסירה של... ל...; הב –הַּ ְנגָּשָּ  יצירת גישה למקום –הַּ

 לפניכם שורשים. .2

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

 שהטיתם:

 נקודה באות ה"א לציון עיצוריותה – יקנ  מַּ   ק הווה יחיד-פ-נ (1)

 מייצר, מספק מסמך / שטרות  – יקנ  נ  מַּ 

 אמירה, נוסח סיפור יציאת מצרים – הדָּ גָּ הַּ ד שם פעולה )הקטלה( -ג-נ (2)

 העמדת ניגודים זה מול זה להשוואה – הדָּ גָּ נ  הַּ 

 תבעירו, תגיעו למסקנה – יקון  תַּ  ק עתיד נוכחים-ס-נ (3)

 תזניקו את המסוקים למצב תעופה – יקוס  נ  תַּ 

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

 אחרת )בידול משמע(.משמעות  כדי להבחין שזו

 הראשונהאיזו 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

ם תָּ ְחרָּ יטו   נט''ר –מטרה  -  מַּ בִּ ב    נב''ט –יַּ ףָּ יגו    יצ''ב –מַּ ים, יַּשִּ גִּ שֵּ  נש''ג –הֶּ
 .שנבלעההדגש בעה"פ המייצג את אות השורש מה סייע לכם לזהות את השורש?

לאחת המילים שהעתקתם קיימת נטייה גם בהשארת נ'. כתבו את הדרך הנוספת וציינו את 
 הנחת זרעים באדמה כדי שיתחילו לצמוח–ינביטומשמעותה: 

ימו מדוע לא נבלעה נ' שוואית בפעלים: (ה ְנעִּ ל, ,  יַּ ְנעַּ ג, נִּ ְנהַּ ְנֲאמו,  יִּ ילו,   הֺּ יִּ ְנחִּ םְנחַּ הִּ  ?תֶּ
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 אלה הפעלים בהבלעת הנו"ן:
נֹּ בניין קל ח, י  נַּ ע, י  ןַּ ע, י  חַּ חֹּל, י  ה, י  חֶּ ל, י  זַּ ח, י  דַּ ׁש, י  גַּ ע, י  גַּ ה, י  גַּ ל, )פועלי בניין קל נזכרים כאן בזמן עתיד(: י  ַַּּׁ א, י  ָָּּׂ ל, י 

ן(. ן )וכן יֺּתַּ תֵּ ְך, י  תַּ ק, י  ַַּּׁ  י 
ק,בניין נפעל זַּ ח, נ  דַּ ׁש, נ  גַּ ף, נ  גַּ ר, נ  גַּ ט, נ  בַּ א, נ  בָּ זוק(') : נ  ל,  בלשון חז"ל: נ  סַּ ר, נ  כַּ ע, נ  חַּ ל, נ  חַּ ה, נ  חָּ ת, נ  חַּ ם, נ  חַּ )בלשון חז"ל: נ 

צול( ת(. נ  חַּ סַּ ה נ  ׁשובָּ ח, כגון ת  סָּ ר )וכן צורת הבינוני נ  תַּ ק, נ  תַּ ן, נ  תַּ ְך, נ  תַּ ז,נ  תַּ א, נ  ָָּּׂ ה, נ  עָּ  נ 
ל)והוא הדין לבניין  בניין הפעיל ְפעַּ יט, הֺּ ב  ה, (: ה  זָּ יר, ה  ד  ,ה  יחַּ ד  יד )שינה(, ה  ד  יׁש, ה  ג  יר, ה  ג  , ה  יעַּ ג  , ה  יהַּ ג  יד, ה  ג  , ה  יעַּ ב  ה 

יג ן  יׁש, ה  כ  יר, ה  כ  ה, ה  כָּ יף, ה  ח  יל,ה  ח  ה, ה  חָּ יק, ה  ז  יל, ה  ז  יק, ה  ן  , ה  יעַּ ן  , ה  יחַּ ן   ה 
יל,  ס  יק )=ביטא(, ה  נ  יל, ה  נ  יג,)אש, מסקנה(, ה   ָּׂ יב )רוח(, ה   ַּׁ יא, ה   ַּׁ יא, ה   ָּׂ יׁש, ה  ע  יף, ה  ע  יז, ה  ע   ה 

יר. ת  יק, ה  ת  יְך, ה  ת  יז, ה  ת  יק, ה   ַּׁ יל, ה   ַּׁ ְך(, ה  יְך )נֶּׁשֶּ  ַּׁ  ה 
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 לפני עיצור גרוני נ' נשארת, כי עיצור גרוני אינו מקבל דגש.

הא( מדוע לא נבלעה נ' במילה  .3  ?נָּכֶּ

 מנוקדת בתנועה )קמץ(.אינה נבלעת כשהיא נ' 

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

יםתיק  ּכויִּ ה,נִּ ּכֶּ תבפטיש,  מַּ ָאהיסוד,  ֲהנָּחַּ יוֹּןמתונה, ֲהּכָּ פָּ היסודי,  נִּ ּכֵּ  ְנחותמלאה,  נָּכותשחין,  מֺּ

יםדרגה,    אווירת  אִּ ְך, ְנכָּ  קומה. ְנמוְךואביון,   מָּ

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

ת יוֹּן  נו''ח –ֲהנָּחַּ פָּ  נח''ת –ְנחות נק''י/ה –נִּ
ְך  נמ''ך –ְנמוְך  מו''ך –מָּ

חהפועל  (ד  נוטה בעתיד על דרך השלמים.  נָּכַּ

 חכַּ נ  י  כתבו את צורת העתיד שלו. 
 להיות אם פה"פ נ' תיבלע במילה זו?עלולה לדעתכם, איזובעיה 

 .יקחתישמע כמו המילה המילה 

יבבגזרת פ"נ מופיעים הפעלים מלשון חז"ל:  (ה ְנגִּ יך, הִּ ְנמִּ ים(. ציינו איזו מבין הקביעות  הִּ ר  ד  )= ה 

יבהבאות נכונה לגבי הפועל  ְנגִּ  :הִּ

I. .נכון הפועל נגזר מהמילה נֶּגֶּב שבמקרא מציינת כיוון דרום 

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

III. .נכון הפועל הוא גזור שם 

IV. .ש בֵּ  פירוש הפועל: י 

V.  יב.נ' אינה נבלעת כדי להבדיל בין ג  יב לבין הֵּ ג  נ   ה 

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

 הפעיל. בבניין 

בחח -ב-נ  שיחֹּ  ש-ט-נ  יגירר  -ג-נ יעבע, יבינ  ע  -ב-נ  ינ 

 רבֹּ ינ  ר  -ב-נ  ציחינ  ח  -צ-נ  צרינ  ר  -צ-נ יריד, רדֹּ ינ  ר -ד-נ

 ךשֹּ ינ  ך  -ש-נ ישש, יעקֹּ ינ  ש  -ק-נ  ליבל  -ב-נ  חיזַּ ח  -ז-נ

מיךך -מ-נ  יריכר  -כ-נ יעע, יןיןַּ ע  -ס-נ  רטֹּ ינ  ר  -ט-נ  ינ 

 טקֹּ ינ  ט  -ק-נ ילל, ינינֹּ ל  -פ-נ  עיחע   -ט-נ  יחיןח -ס-נ

ף,  ף -ק-נ ילל, יחיחֹּ ל   -ט-נ קֹּ  יליסל  -צ-נ  ישיתש  -ת-נ יףיעינ 

ב, שֹּ ינ  ב  -ש-ניריתר -ת-נ שיםם, ינ  שֹּ ינ  ם  -ש-נ  יליּש, ישלל  -ש-נ יריּש, רשֹּ ינ   ר-ש-נ

 ןיתֵּ ן -ת-נ  יקיתק  -ת-נ  ץיתֹּ ץ  -ת-נ יביּש

 ישיכש -כ-נ  ףזֹּ ינ  ף -ז-נ  קעינ  ע  -ק-נ  והינ  ה -ו-נ

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

 .שוואית נשארתנ'  –קבוצה א 

 .ובמקומה מופיע דגש משלים ,נבלעתמידמה ונ' שוואית  –קבוצה ב 

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

 משמעות לכל אחד מן השמות. 

 כלי תחבורה – מסוק           כלי; -מסור 

 כלי; - איבר;            מסוע – מקור

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

 _נ_   ד. _נ_   ג. _תב. _   _תציינו את לה"פ של כל אחד מן הפעלים: א. _ (א



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 הפיקוח על המקצועות העצמאיים
 

 הסבירו מדוע יש דגש משלים באותיות שציינתם. (ב

 יא נבלעת ומופיע דגש משלים.כאשר לה"פ בשווא נח וזהה לאות שאחריה, ה

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

ר הֵּ חַּ נָּה ., והיבלעותה בפה"פפעלהת', מוספית של תהידמות מלאה של  - הִּ חַּ בָּ הידמות מלאה של נ',  - תִּ

 ., והיבלעותה בפה"פמוספית של נפעל

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

טָּהשחל בה.  נ   משקל קטילה. במילה זו י' תוכית נבלעה בלה"פ י'. – נ 

י'מדוע נוטים לומר בלשון הדיבור * (ה ְתתִּ רַּ אם ת' תיבלע, המילה תישמע בהגיית העיצור שנבלע? –'ּכָּ

 כי ק' נשמעת בימינו כמו כ'. דומה למילה קראתי,

II ..שבצו את המילה במשפט 

י (ו תִּ רַּ  ברית שלומים עם חברותיי לשיעור שמירת הלשון. ּכָּ

 לא ? בה נראה צורך להגות את העיצור שנבלע גם כשהמילה במשפטהאם . III (ז

 מע כמילה אחרת.תשבהקשרה אינה עשויה לההמילה את תשובתכם.  נמקו

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

גָּרבמה שונה הדגש בשמות אלה מן הדגש בשמות:  ד, נַּ דָּ  הדגש תבניתי –?מַּ

ד  ןָּ ע,   מַּ דָּ ש,   מַּ עָּ ב,   מַּ סָּ  הדגש משלים. -ובשמות מַּ

שבאיזה מארבעת השמות הנתונים הדגש המשלים הוא אופייני?  (א עָּ  מַּ

 שנבלעה.כי פה"פ שלו היא נ' שוואית נימוק: 

 .כי י' שייכת בד"כ לגזרות הנחים, לא לחסריםמדוע התהליך אינו אופייני לשמות האחרים?  (ב

דבשמות הסבירו את הסיבה לתהליך  (ג סָּ ע, מַּ דָּ , דע ומוסדמוֹּ , מידע -צורתם זו היא כדי לבדל את משמעותם מ .מַּ

 .שהן באותו משקל

סבמה דומים השמות  (ד חָּ ט, מַּ שָּ חמַּ חָּ דלשמות  , מַּ סָּ ע, מַּ דָּ  , ובמה הם שונים מהם? מַּ

ח הם באותו משקל, אך גזרתם נע"ו ולא פ"י. חָּ ס, מַּ חָּ ט, מַּ ּשָּ  מַּ

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

 תוכלו להתייחס גם לצליל. דבריכם. התייחסו לגזרה, למשקל ולמשמעות.

 נראה הגיוני.המשקל גזרה, המשמעות דומה למטס. הדגש אופייני ל

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

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

ת  .א סָּ ה, מַּ עָּ זָּ ת, הַּ קֶּ סֶּ  המשותף: פה"פ י' -מַּ

ילו,  .ב ז  םה  תֶּ ק  זַּ יב  נ  ּש   המשותף: פה"פ נ' -, מַּ

זֹּםהפועל  (ז  א ' הייתם מצרפים אותו? ולאיזו מן הקבוצות בסעיף  ם.-ז-נגזר מהשורש י אֶּ

ני מביניהם,  .6 לרוב הוא מייצג אות 2כאשר יש רק שני עיצורי שורש במילה, ודגש משלים מופיע בשֵּ

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

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

 :3לפי העיצור המיוצג ע"י הדגש המשליםבטבלהאת המילים שלפניכם  שבצו (א
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, ַ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  –עה זהה לאות שבה היא נבלעה כאשר האות שנבל

 .התלכדות –, ובעקבותיה הידמות מלאהחלה תחילה  –שנבלעה שונה מהאות שהיא נבלעה בה 
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מָּהה, בָּ ס  ה, מ  בָּ סֵּ ה, מַּ נָּ ח  עַּ ב, ת  עֹּ ה, י  לָּ י, מ  ת  בַּ , שָּ ירוכ  , יַּ ומבַּ ה, הֵּ טָּ ר  ה, ט  תָּ סָּ הַּ  חַּ ב  ת, לֶּ ּשֶּ ה, שֺּ טָּ ר  ש, ב  עָּ , מַּ ת 

בַּ ה, טָּ ר  ת, כ  גֶּ סֶּ מַּ  מ  יף, י  ע  ם, מַּ םֵּ תַּ ה, ה  לָּ פ  י, ת  ת  שָּ חַּ נוע  זַּ ת, ה  לֶּ חֶּ טֺּ ה, מ  טָּ נ  ם, ק  תֶּ מַּ צ  ת, ה  רוב  דָּ , ה  רוּשָּ , נוג  ,י 

מָּה ח   א.ןֵּ , כ  ת 

י' תוכית +  הבלעת ל/ר פ"י פ"נ

 ל"י/א

 לה"פ תחילית+פה"פ

+סופית זהה: 

 נ/ת

 ע"ע

ירו ה יַּכ  תָּ סָּ נָּה הַּ ח  עַּ טָּה ת  ר  רות ט  ב  דָּ מו ה  בַּ לָּה הֵּ  מ 

ב עֹּ ה י  בָּ סֵּ לֶּת מַּ ּשֶּ טָּה שֺּ ר  נו ב  ג  חַּ י י  ת  בַּ ה שָּ בָּ ס   מ 

ש עָּ ת מַּ גֶּ סֶּ ת מַּ לֶּ חֶּ טֺּ טָּה מ  ר  ם כ  םֵּ תַּ ם ה  תֶּ מַּ צ  לָּה ה  פ   ת 

יף ע  נו מַּ ע  זַּ א ה  ןֵּ טָּה כ  נ  רו ק  מ  ּשָּ מָּה י  חַּ ב  מָּה ת  ח   ת 

 

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

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

ה' היא צורן הצורן הסופי שלה הוא צורן נטייה )נקבה(, לעומת המילים האחרות שהן במשקל קטילה, 

 גזירה.

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

טָּה היא א, ושל המילים האחרות  ר   י'. –ל' השורש של ב 

 

 . 4המופיע רק בנטייהשבהם דגש נטויים לפניכם שמות א.  .7

יו נָּ ם,   ֲאגַּ י  נַּ יאַּ כֵּ זַּ נ  ים,   גַּ נַּב  ׁש  ים,   ,   אֶּ נ  ה,   דַּ בָּ הֺּ ה,   ז  נָּ יםחַּ כ  נו,   ,   ֲחרַּ נֵּ ים,   טַּ ב  לַּ לַּב  נוֹּת,   כ  ,   כַּ

ים,    כ  רַּ יכ  ב  יםל  כ  ים,   ,   מוסַּ ב  צַּ ח  ים,   מַּ כ  סַּ ים,   מָּ כ  ׁשַּ ח  ים,   מַּ ב  לַּ ׁש  ים,   מ  ב  אַּ ׁש  יםס     ,מַּ ,   נ 

ם י  נַּ עַּ פ  ים,   עַּ נ  עַּ ר  ים,   סַּ ב  ים,   ֲעצַּ ב  רַּ ק  ים,   עַּ ב  ים,   ,   צַּ ב  הַּ ב  הַּ יצ  ל  ים,   צ  ב  קַּ ב  י,   קַּ נֵּ נַּ ר  ים,   -קַּ ב  ,   רַּ

ה בָּ טֺּ יםרַּ ,   ר  ים,   כ  ב  הַּ נ  ים,   ׁשֶּ ב  לַּ ים,   ׁש  נ  רַּ פ  רַּ ים,   ׁש  נ   תֺּ

)באדום(. יש בהן רק שני הקיפו את השמות שבהם הדגש משלים.מה סייע לכם לקבוע זאת?  (1

 עיצורי שורש.

 .תבניתי בלה"פ, מופיע רק בנטייהציינו את סוג הדגש החזק במילים שלא הקפתם:  (2

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

עַּ  פ  ים, עַּ ב  לַּ ב  לַּ ים כ  נ  רַּ פ  רַּ ים, ׁש  ב  קַּ ב  ים, קַּ ב  הַּ ב  הַּ ם, צ  י   נַּ

ְרנָּףהאם גם המילה   כןתהיה דגושה בנטייה?  קַּ

 כי היא הלחם של קרן+אף, ואף דגוש בנטייה.נמקו: 

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

לַּאי )ולא דוגמה  לַּאי: חשמַּ  (.חשמ 

I. .הקיפו את הצורה הנכונה בכל זוג מילים. נמקו את בחירתכם 

ים (1 ּכִּ ים/  ֲחרַּ כִּ  דגוש בנטייה. חרךהשם נימוק:  ֲחרַּ
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מופיע רק בנטייה. )בהכפלת העיצור  –דגש משלים או תבניתי האמור להופיע בעיצור המסיים את צורת הנפרד 

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

5
 חיטוף חל רק בהברה פתוחה, למעט חריגים. דגש הבא לאחר תנועה סוגר הברה, לכן אין חיטוף.
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עילים (2  השורש נפ"ל, יש דגש משלים אחרי התנועה באות מ'.נימוק:  ְמעילים / מַּ

ים (3 ְבלַּבִּ ים/ ְּכלַּ ְבלַּבִּ  , כפולי הברה.דגוש בנטייה כלבלבהשם נימוק:  ְּכלַּ

ףילים/ ְמףילים  (4  "ל, יש דגש משלים אחרי התנועה באות מ'.צהשורש ננימוק:  )שורש נ.צ.ל.(מַּ

ים (5 ּכִּ כים/ ְּכרַּ ְך(ְּכרַּ רַּ  דגוש בנטייה. רךכהשם נימוק:  )מן כ 

גיעות (6  השורש נג"ע, יש דגש משלים אחרי התנועה באות מ'.נימוק:  ְמגיעות  /מַּ

ים (7 ּכִּ סַּ ים/ מָּ כִּ סַּ  דגוש בנטייה. ךמסהשם נימוק:  מָּ

טוסים    /ְמטוסים (8  מ' בהברה פתוחה, משתנה לשווא בריחוק הטעם. –בשם מטוס נימוק:  מָּ

ים (9 בִּ ְקרַּ ים/ עַּ בִּ ְקרַּ  דגוש בנטייה. עקרבהשם נימוק:  עַּ

יהַּ  (10 גִּ יהַּ מֵּ  /מַּ  , יש דגש משלים אחרי התנועה באות מ'.ההשורש נג"נימוק:  גִּ

 , כפולי הברה.דגוש בנטייה צהבהבהשם נימוק:  צהבהבים/ צהבהבים (11

סוקים/ְמסוקים  (12  , יש דגש משלים אחרי התנועה באות מ'.ק"סהשורש ננימוק:  מַּ

ףיגה (13  , יש דגש משלים אחרי התנועה באות מ'.ג"יצהשורש נימוק:  ְמףיגה/  מַּ

ים (14 ים/  ְשלַּבִּ  דגוש בנטייה. שלבהשם נימוק:  ְשלַּבִּ

יקוֹּת (15 יקוֹּת/  ְמסִּ סִּ  נס"ק, יש דגש משלים אחרי התנועה באות מ'.השורש נימוק:  מַּ

ים (16 עִּ ְפרַּ ים/  ְשרַּ פִּ ְפרַּ  , כפולי הברה.דגוש בנטייה שרפרףהשם נימוק:  ְשרַּ

ףהאקדמיה חידשה שם שיחליף את בלוק הכתיבה:  (11 ְפדַּ . מה לדעתכם תהיה נטיית הרבים של שם זה? דַּ

 בנטייה., כי המילה דף דגושה דפדעים נקדו בהשוואה לשמות בסעיף א:

II. " :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

שיב  , נשב, גורם לנשיבת הרוחמַּ

 מוריד. ההידמות מרחוק למילה מה גרם לטעות בכרזה, לדעתכם? (2

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

 מנהשַּ לתה ומסַּ מ

 בשךדֺּ קצך ולא מעֺּ לא מ

 באךמוצאך ומו

 בואיצוא וי
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