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שורשים שיש בהם עיצור העשוי להיבלע  /שנבלע
תרגיל
קראו את הקטע הבא וענו על השאלות שאחריו.

אחד השינויים שארגונים פילנטרופיים בעולם מובילים הוא פתרון בעיית הנגישות
לבעלי מוגבלויות .הַּ נְ ג ָָּּשה של מוסדות ציבור ומבנים פרטיים דורשת לוגיסטיקה
וחקיקה ,וראשי הארגוניםפועלים להביא לקידום מַּ ְח ָּרתָּ ם במישורים אלה.
הצלחותיהם ִּתבָּ חַּ נָּה בשטח .אם הם רקיַּבִּ יטו בנָּכִּ ים בחמלה ,ידברו ויִּ נְאֲ מו כדי
לשנות את המַּ ףָּ ב ,הם י ִַּּשיגו– אולי – אהדה ,אך לא תוצאות.עְ נִּטָּ ה מושכלת
לתקשורת ובמקביל זיהוי של דרך השפעה על מקבלי החלטות – אלה יביאו להֶּ ֵּשגִּ ים
המצֺּנים ,לרווחת החלשים והסובלים.
ָּשה בקטע נוטה על דרך השלמים.
 .1המילה הַּ נְ ג ָּ
א) כתבו את המילה בצורה האופיינית לחפ"נ___ :1הַּ ג ָָּּשה___
ב)

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

ג) ציינו את המשמעות של המילה שכתבתם ואת המשמעות של המילה הנתונה.
ָּשה– יצירת גישה למקום
הַּ ג ָָּּשה– הבאה  /מסירה של ...ל ;...הַּ נְ ג ָּ
 .2לפניכם שורשים.
א) הטו את השורשים בבניין הפעילבשני אופנים וציינו את המשמעות של כל אחד מן הפעלים
שהטיתם:
( )1נ-פ-ק הווה יחיד

מַּ ניק – נקודה באות ה"א לציון עיצוריותה
מַּ נניק – מייצר ,מספק מסמך  /שטרות

( )2נ-ג-ד שם פעולה (הקטלה) הַּ ָּג ָּדה – אמירה ,נוסח סיפור יציאת מצרים
הַּ נ ָּג ָּדה – העמדת ניגודים זה מול זה להשוואה
( )3נ-ס-ק עתיד נוכחים

ַּתןיקו – תבעירו ,תגיעו למסקנה
ַּתנסיקו – תזניקו את המסוקים למצב תעופה

ב) מדוע ,לדעתכם ,נ' שוואית נשארת בשלושה מן הפעלים שכתבתם ב-א?
כדי להבחין שזו משמעות אחרת (בידול משמע).
ג) איזו משתי דרכי הנטייה שכיחה יותר במילים עם פה"פ נ'? הראשונה
ד) העתיקו מן הקטע מילים נוספות הנוהגות בדרך השכיחה לחפ"נ וציינו את שורשן:
מַּ ְח ָּרתָּ ם  -מטרה – נט''ר יַּבִּ יטו– נב''ט מַּ ףָּ ב– יצ''ב י ִַּּשיגו ,הֶּ ֵּשגִּ ים– נש''ג
מה סייע לכם לזהות את השורש?הדגש בעה"פ המייצג את אות השורש שנבלעה.

לאחת המילים שהעתקתם קיימת נטייה גם בהשארת נ' .כתבו את הדרך הנוספת וציינו את
משמעותה :ינביטו–הנחת זרעים באדמה כדי שיתחילו לצמוח
ה) מדוע לא נבלעה נ' שוואית בפעלים :יַּנְ עִּ ימו ,יִּ נְ אֲ מו ,יִּ נְ הַּ ג ,נִּ נְעַּ לִּ ,הנְ ִּחילו ,הֺּ נְ חַּ ֶּתם?
1

אלה הפעלים בהבלעת הנו"ן:
בניין קל (פועלי בניין קל נזכרים כאן בזמן עתיד) :יגַּה ,יגַּע ,יגַּׁש ,י ַּדח ,יזַּ ל ,יחֶּ ה ,יחֹּל ,יחַּ ע ,יןַּ ע ,ינַּ ח ,י ֹּנל ,י ָָּּׂא ,י ַַּּׁל,
י ַַּּׁק ,י ַּתְך ,י ֵּתן (וכן י ַֺּּתן).
בניין נפעל :נבָּ א ,נבַּ ט ,נגַּר ,נגַּף ,נגַּׁש ,נ ַּדח ,נזַּ ק( ,בלשון חז"ל :נזוק)' נחַּ ם ,נחַּ ת ,נחָּ ה ,נחַּ ל ,נחַּ ע ,נכַּ ר ,נסַּ ל( ,בלשון חז"ל:
נצול) נ ָּעה ,נ ָָּּׂא ,נ ַּתז,נ ַּתְך ,נ ַּתן ,נ ַּתק ,נ ַּתר (וכן צורת הבינוני נסָּ ח ,כגון תׁשובָּ ה נסַּ חַּ ת).
בניין הפעיל (והוא הדין לבניין הֺּ ְפעַּ ל) :הביט ,הביעַּ  ,הגיד ,הגיהַּ  ,הגיעַּ  ,הגיר ,הגיׁש ,הדיד (שינה) ,הדיחַּ ,הדיר ,הזָּ ה,
הזיל ,הזיק ,החָּ ה ,החיל,החיף ,הכָּ ה ,הכיר ,הכיׁש ,הןיג ,הןיחַּ  ,הןיעַּ  ,הןיק
(אש ,מסקנה) ,הניל ,הניק (=ביטא) ,הסיל ,העיז ,העיף ,העיׁש ,הָּׂיא ,הַּׁיא ,הַּׁיב (רוח) ,הָּׂיג,
הַּׁיְך (נ ֶֶּּׁשְך) ,הַּׁיל ,הַּׁיק ,התיז ,התיְך ,התיק ,התיר.
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לפני עיצור גרוני נ' נשארת ,כי עיצור גרוני אינו מקבל דגש.

 .3א) מדוע לא נבלעה נ' במילה נָּכֶּ ה?
נ' אינה נבלעת כשהיא מנוקדת בתנועה (קמץ).

ב) מבין המילים המודגשות בצירופים הבאים הדגישו את אלה שהן מהשורש של המילה ָּנכֶּה:
תיק נִּ ּכויִּ ים,מַּ ּכֶּ ה בפטיש ,הֲ נָּחַּ ת יסוד ,הֲ ּכָּ ָאהמתונה ,נִּ ָּפיוֹּן יסודי ,מֺּ ּכֵּ ה שחין ,נָּכות מלאה ,נְ חות
דרגה ,אווירת נְ כָּ ִּאים ,מָּ ְך ואביון ,נְ מוְך קומה.
ג) ציינו את השורש של כל אחת מן המילים המודגשות שלא הקפתם:
נִּ ָּפיוֹּן– נק''י/ה
נְ מוְך– נמ''ך

הֲ נָּחַּ ת– נו''ח
מָּ ְך– מו''ך

נְ חות– נח''ת

ד) הפועל נָּכַּ ח נוטה בעתיד על דרך השלמים.
כתבו את צורת העתיד שלו .ינכַּ ח

לדעתכם ,איזובעיה עלולה להיות אם פה"פ נ' תיבלע במילה זו?
המילה תישמע כמו המילה יקח.

ה) בגזרת פ"נ מופיעים הפעלים מלשון חז"לִּ :הנְ ִּמיךִּ ,הנְ גִּ יב (= הדרים) .ציינו איזו מבין הקביעות
הבאות נכונה לגבי הפועל ִּהנְגִּ יב:

ו)

.I
.II

הפועל מציין גרימת פעולה [גרם למישהו לנגב את ידיו]

.III

הפועל הוא גזור שם .נכון

.IV

פירוש הפועל :יבֵּ ש.

.V

נ' אינה נבלעת כדי להבדיל בין הנגיב לבין הֵּ גיב.

הפועל נגזר מהמילה ֶּנגֶּב שבמקרא מציינת כיוון דרום .נכון

לפניכם שורשים שפה"פ בהם היא נ' .לכל אחד מן השורשים כתבו צורת עתיד נסתר בבניין קל או
בבניין הפעיל.
נ-ב-ע ינבע ,יביע נ-ג-ר יגיר
נ-ב-ח ינבח
חש
נ-ט-ש י ֹּ
נ-ב-ר ינ ֹּבר
נ-צ-ח ינציח
נ-ד-ר ינ ֹּדר ,ידיר נ-צ-ר ינצר
שך
קש ,יעיש נ-ש-ך ינ ֹּ
נ-ק-ש ינ ֹּ
נ-ב-ל יבל
נ-ז-ח יזַּ ח
נ-ס-ע יןַּ ע ,יןיע נ-כ-ר יכיר
טר
נ-ט-ר ינ ֹּ
נ-מ-ך ינמיך
קט
נ-ק-ט ינ ֹּ
נ-פ-ל י ֹּנל ,יניל
נ-ט-ע יחע
נ-ס-ח יןיח
חל ,יחיל נ-ק-ף ינקֹּף ,יעיף נ-ת-ש יתיש
נ-ט-ל י ֹּ
שר ,יּשיר נ-ש-ל ישל ,יּשיל
נ-ש-ר ינ ֹּ
יּשיב

נ-ת-ץ י ֹּתץ

נ-ו-ה ינוה

נ-צ-ל יסיל

שם ,ינשים
נ-ש-ם ינ ֹּ
נ-ת-ק יתיק

נ-ק-ע ינקע

שב,
נ-ת-ר יתירנ-ש-ב ינ ֹּ

יתן
נ-ת-ן ֵּ
נ-ז-ף ינ ֹּזף

נ-כ-ש יכיש

ז) את הפעלים שכתבתם מיינו לשתי קבוצות .כתבו הכללה לכל אחת מן הקבוצות.
קבוצה א – נ' שוואית נשארת.
קבוצה ב – נ' שוואית מידמה ונבלעת ,ובמקומה מופיע דגש משלים.

ח) לפניכם ארבעה שורשים :נ-ס-ר ,נ-ס-ק ,נ-ק-ר ,נ-ס-ע.כתבו לכל אחד מהם שם במשקל מַּ קטוֹּל.ציינו
משמעות לכל אחד מן השמות.
מסור  -כלי;
מקור – איבר;

מסוק – כלי תחבורה
מסוע  -כלי;

 .4לפניכם ארבעה פעלים שיש בהם דגש משלים:אּ .כָּ ַּר ִּתי בָּ .שבַּ ָּת ג .נִּ ְשעַּ נו דִּ .תבָּ חַּ נָּה.
א) ציינו את לה"פ של כל אחד מן הפעלים :א_ .ת_ ב_ .ת_ ג_ .נ_ ד_ .נ_
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ב) הסבירו מדוע יש דגש משלים באותיות שציינתם.
כאשר לה"פ בשווא נח וזהה לאות שאחריה ,היא נבלעת ומופיע דגש משלים.

ג) מה הסיבה לדגש המשלים הראשון במילים ִּה ַּחהֵּ רִּ ,תבָּ חַּ נָּה?
ִּה ַּחהֵּ ר  -הידמות מלאה של ת' ,מוספית של התפעל ,והיבלעותה בפה"פִּ .תבָּ חַּ נָּה  -הידמות מלאה של נ',
מוספית של נפעל ,והיבלעותה בפה"פ.

ד) העתיקו מן הקטע מילה נוספת שיש בה דגש משלים באות השלישית של השורש והסבירו את התהליך
שחל בה .ננטָּה – משקל קטילה .במילה זו י' תוכית נבלעה בלה"פ י'.
ה) מדוע נוטים לומר בלשון הדיבור *'ּכָּ ַּר ְת ִּתי'– בהגיית העיצור שנבלע?אם ת' תיבלע ,המילה תישמע
דומה למילה קראתי ,כי ק' נשמעת בימינו כמו כ'.

 .IIשבצו את המילה במשפט.
ו)

ּכָּ ַּר ִּתי ברית שלומים עם חברותיי לשיעור שמירת הלשון.

ז)

 .IIIהאם גם כשהמילה במשפט נראה צורך להגות את העיצור שנבלע בה? לא
נמקו את תשובתכם .המילה בהקשרה אינה עשויה להשתמע כמילה אחרת.

 .5לפניכם ארבעה שמות :מַּ ףָּ בַּ ,מ ָּפש ,מַּ ָּדע ,מַּ ָּסד.
במה שונה הדגש בשמות אלה מן הדגש בשמות :מַּ ָּדדַּ ,נגָּר?– הדגש תבניתי
ובשמות ַּמסָּ ב ,מַּ ָּעש ,מַּ ָּדע ,מַּ ןָּ ד  -הדגש משלים.
א) באיזה מארבעת השמות הנתונים הדגש המשלים הוא אופייני? מַּ ָּעש
נימוק :כי פה"פ שלו היא נ' שוואית שנבלעה.

ב) מדוע התהליך אינו אופייני לשמות האחרים? כי י' שייכת בד"כ לגזרות הנחים ,לא לחסרים.
ג)

הסבירו את הסיבה לתהליך בשמות מַּ ָּדע ,מַּ ָּסד .צורתם זו היא כדי לבדל את משמעותם מ -מידע ,מ ֹּודע ומוסד,
שהן באותו משקל.

ד) במה דומים השמות מַּ ָּשט ,מַּ ָּחס ,מַּ ָּחח לשמות מַּ ָּדע ,מַּ ָּסד ,ובמה הם שונים מהם?
מַּ ָּּשטַּ ,מחָּ ס ,מַּ חָּ ח הם באותו משקל ,אך גזרתם נע"ו ולא פ"י.

ה) למַּ ָּחס של מסוקים יש המציעים לתת שם חדש :מַּ ָּסק .הביעו את דעתכם על ההצעה ונמקו את
דבריכם .התייחסו לגזרה ,למשקל ולמשמעות .תוכלו להתייחס גם לצליל.
הדגש אופייני לגזרה ,המשמעות דומה למטס .המשקל נראה הגיוני.

ו)

לפניכם שמות ופעלים :מַּ ףֶּ ֶּקת,

הַּ זָּעָּ ה,

ִּהזִּ ילו,

נִּ ז ְַּק ֶּתם,

מַּ ףָּ ת,

מַּ ִּשיב.

מיינו את השמות והפעלים לשתי קבוצות וציינו את המשותף לכל קבוצה.
א .מַּ סֶּ ֶּקת ,הַּ זָּ עָּ ה ,מַּ סָּ ת  -המשותף :פה"פ י'
ב.

ז)

הזילו ,נזַּ ק ֶּתם ,מַּ ּשיב  -המשותף :פה"פ נ'

הפועל אֶּ זֹּם נגזר מהשורש י-ז-ם .לאיזו מן הקבוצות בסעיף ו' הייתם מצרפים אותו? א
2

בשני מביניהם ,לרוב הוא מייצג אות
 .6כאשר יש רק שני עיצורי שורש במילה ,ודגש משלים מופיע ֵּ
כפולה(זהה) .למשל :במילה ְמ ִּסלָּה נמצאים שני עיצורי שורש :ס' ,ל' .באות השנייה מביניהן יש דגש,
כי נבלעה בה ל' נוספת( .השורש הוא ס-ל-ל).
3

א) שבצו את המילים שלפניכם בטבלהלפי העיצור המיוצג ע"י הדגש המשלים :

2

רק בשלושה שמות הדגש בעיצור השורש השני המופיע בנטייה מציין הבלעה של נ :בַּ ת ,אַּ תְּ ַ ,אף.
3
כאשר האות שנבלעה זהה לאות שבה היא נבלעה – חלה במילה התלכדות של עיצורים זהים .כאשר האות
שנבלעה שונה מהאות שהיא נבלעה בה – חלה תחילה הידמות מלאה ,ובעקבותיה – התלכדות.
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עב ,ת ַּעח ָּנה ,מַּ סֵּ בָּ ה ,מסבָּ ה ,תבחַּ מָּה ,מַּ ָּעש ,בר ָּטה ,שֺּ ֶּּש ֶּלת,
הַּ סָּ תָּ ה ,טר ָּטה ,הֵּ בַּ מוַּ ,יכירוָּ ,שבַּ תי ,מ ָּלה ,י ֹּ
מַּ סֶּ ֶּגת ,כר ָּטהָּ ,שבַּ תי ,תפ ָּלה ,ה ַּתםֵּ ם ,מַּ עיף ,י ָּּשמרו ,ה ָּדברות ,הצמַּ ֶּתם ,קנ ָּטה ,מטֺּ חֶּ ֶּלת ,הזַּ ענו,יחַּ גנו,
תחמָּה ,כןֵּ א.
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ב) מבין המילים בעמודה החמישית (תחילית+פה"פ) הקיפו את המילים שחלה בהם התלכדות בלבד .ה ַּתםֵּ ם

ג) במה שונה המילה ְט ִּרטָּ ה משלוש המילים האחרות בקבוצתה?
הצורן הסופי שלה הוא צורן נטייה (נקבה) ,לעומת המילים האחרות שהן במשקל קטילה ,ה' היא צורן
גזירה.

ד) במה שונה המילה בְ ִּרטָּ ה משלוש המילים האחרות בקבוצתה?
ל' השורש של ברטָּה היא א ,ושל המילים האחרות – י'.

 .7א .לפניכם שמות נטויים שבהם דגש המופיע רק בנטייה.4
אֲ גַּנָּ יו ,אַּ נַּ ים ,אֶּ ׁשנַּבים ,גַּנזַּ כֵּיַּ ,דנים ,זהֺּ בָּ ה ,חַּ נָּ ה ,חֲ ַּרכים ,טַּ נֵּ נו ,כלַּבלַּבים ,כַּנוֹּת,
ַּמחצַּ בים ,מַּ ח ַּׁשכיםָּ ,מסַּ כים ,מַּ ׁשאַּ בים ,מׁשלַּבים ,סנים,
כ ַּרכים ,לבי ,מוסַּ כים,
סַּ רעַּ נים ,עַּ פעַּ נַּ ים ,עֲצַּ בים ,עַּ ק ַּרבים ,צַּ בים ,צהַּ בהַּ בים ,צליַּ ,קב ַּקבים,

ַּקרנַּנֵּ י,-

ַּרבים,

רטֺּ בָּ הַּ ,רכיםׁ ,שלַּביםֶּׁ ,שנהַּ ביםׁ ,ש ַּרפ ַּרנים ,תֺּ נים
)1

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

 )2ציינו את סוג הדגש החזק במילים שלא הקפתם :תבניתי בלה"פ ,מופיע רק בנטייה.
 )3שמות כפולי הברה דגושים בנטייה .העתיקו מן הרשימה מילים המוכיחות קביעה זו.
כלַּבלַּבים ,עַּ פעַּ נַּ ים ,צהַּ בהַּ ביםַּ ,קב ַּקביםׁ ,ש ַּרפ ַּרנים
האם גם המילה ַּק ְרנָּף תהיה דגושה בנטייה? כן
נמקו :כי היא הלחם של קרן+אף ,ואף דגוש בנטייה.
5

ב .העשרה :כאשר יש דגש לאחר תנועה ,התנועה אינה משתנה לשווא גם כשהמילה מתארכת .
דוגמה :חשמַּ לַּאי (ולא חשמלַּאי).
.I
)1
4

הקיפו את הצורה הנכונה בכל זוג מילים .נמקו את בחירתכם.
חֲ ַּרּכִּ ים  /חֲ ַּרכִּ ים

נימוק :השם חרך דגוש בנטייה.

דגש משלים או תבניתי האמור להופיע בעיצור המסיים את צורת הנפרד – מופיע רק בנטייה( .בהכפלת העיצור
בדגש – העיצור האחד סוגר את ההברה שלפניו ,והאחר – פותח הברה נוספת .כשאין נטייה ההברה הנוספת
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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 )2מַּ עיליםְ /מעילים

נימוק :השורש נפ"ל ,יש דגש משלים אחרי התנועה באות מ'.

ּ )3כְ לַּבְ לַּבִּ ים ּ/כְ לַּבְ לַּבִּ ים

נימוק :השם כלבלב דגוש בנטייה ,כפולי הברה.

)4

ְמףילים  /מַּ ףילים(שורש נ.צ.ל).

נימוק :השורש נצ"ל ,יש דגש משלים אחרי התנועה באות מ'.

)5

ּכְ ַּרּכִּ יםּ /כְ ַּרכים(מן כ ַּרְך)

נימוק :השם כרך דגוש בנטייה.

 )6מַּ גיעותְ /מגיעות

נימוק :השורש נג"ע ,יש דגש משלים אחרי התנועה באות מ'.

 )7מָּ ַּסּכִּ ים /מָּ ַּסכִּ ים

נימוק :השם מסך דגוש בנטייה.

)8

ְמטוסים /מָּ טוסים

נימוק :בשם מטוס – מ' בהברה פתוחה ,משתנה לשווא בריחוק הטעם.

)9

עַּ ְק ַּרבִּ ים /עַּ ְק ַּרבִּ ים

נימוק :השם עקרב דגוש בנטייה.

 )10מַּ גִּ יהַּ  /מֵּ גִּ יהַּ

נימוק :השורש נג"ה ,יש דגש משלים אחרי התנועה באות מ'.

 )11צהבהבים /צהבהבים

נימוק :השם צהבהב דגוש בנטייה ,כפולי הברה.

ְ )12מסוקים /מַּ סוקים

נימוק :השורש נס"ק ,יש דגש משלים אחרי התנועה באות מ'.

 )13מַּ ףיגה ְ /מףיגה

נימוק :השורש יצ"ג ,יש דגש משלים אחרי התנועה באות מ'.

ְ )14שלַּבִּ ים ְ /שלַּבִּ ים

נימוק :השם שלב דגוש בנטייה.

ְ )15מ ִּסיקוֹּת  /מַּ ִּסיקוֹּת

נימוק :השורש נס"ק ,יש דגש משלים אחרי התנועה באות מ'.

ְ )16ש ַּר ְפ ַּרעִּ ים ְ /ש ַּר ְפ ַּר ִּפים

נימוק :השם שרפרף דגוש בנטייה ,כפולי הברה.

 )11האקדמיה חידשה שם שיחליף את בלוק הכתיבהַּ :ד ְפ ַּדף .מה לדעתכם תהיה נטיית הרבים של שם זה?
נקדו בהשוואה לשמות בסעיף א :דפדעים ,כי המילה דף דגושה בנטייה.

.II

באחת מרשתות השיווק ,בסתיו ,הופיעה כרזה ,ובה נכתב" :מושיב הרוח ומוריד הגשם".
המילה "מושיב" בכרזה אינה נכונה.

 )1ציינו את המילה הנכונה ,את השורש שלה ואת משמעותה.
מַּ שיב ,נשב ,גורם לנשיבת הרוח

)2

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

 )3אם אתם מכירים ניבים או צירופים שחל בהם תהליך דומה ,כתבו אותם כאן:
מ ַּסלתה ומ ַּשמנה
לא מ ֺּעקצך ולא מדֺּ בשך
מוצאך ומובאך
יצוא ויבוא
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