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שורשים שיש בהם אותיות א'ה'ו'י'
תרגיל
קראו את הקטע הבא וענו על השאלות שאחריו.

רבים מאתנו עסוקים בחשיבה על הנאות החיים וטרודים בנסיונות להגיע
להגשמתם .בלי משים אנו מותרים על הדברים הגדולים באמת ,כמו הקדשת זמן
איכּות לדמּויות המרכזיות בחיינו והתרכזות ביעדי החיים ובתכלית שלשמה
נבראנּו.
במקום דאגה להעלַאת רמת החיים שלנו ,היה נכון למצא פסק זמן לעּיּון בנושאים
העומדים ברּומו של עולם וללמוד אותם בהתּבוננּות ובהעמקה.
במקום להשקיע במראֶ ה (או במרָאה )...ובצפּיה בתגּובת הסביבה ,כדאי לשער מה
יאמרּו חכמינו בנּדון.
לא הֶ גיוני לצאת לדרך בלי לחשוב לאן.
לא נבון ללחוץ על הדושה ,בלי לעצור ולמלא דלק.
 .1א .העתיקו מן הקטע שמות שיש בהם צורני נטייה (נסמך ,רבים ,כינויי שייכות) ,וכתבו אותם שוב
ללא הנטייה .ציינו שורש ומשקל לכל שם שהעתקתם.
הֲ נָאוֹת -

הֲ נָָאה:

הנ"י/ה

קטָ לָה

נִסיוֹנוֹת -

נסיון:

נס"י/ה

ִקחָ לוֹן

דמויוֹת -
ַיע ֲֵדי -

דמות:
יעד :

דמ"י/ה
יע"ד

קטות (קטלות)
קטל

הַ ֲעלַָאת -
רומ ֹו -
תגובַ ת -

הַ ֲע ָלָאה:
רום:
תגובה:

על"י/ה
רו"מ
גו"ב

הקטלה
קול (קטל)
תקולה (תקטלה)

ב .שלושה שמות שונים בגזרתם מרוב השמות שהעתקתםַ :יע ֲֵדי ,רומוֹ ,תגובַ ת
הגזרה המשותפת לשניים מהם היא נע"ו/י
הגזרה של השם השלישי היא פ"י/ו
הגזרה של רוב השמות האחרים היא נל"י/ה
ג.

במקום השקעה במראֶ ה (או במרָאה –)...באיזו מן המילים המודגשות לה"פ י/ה נשמטה?
הוכיחו את קביעתכם .השתמשו במושגים :שורש ,צורני גזירה ,צורני נטייה.
במילה מרָאה לה"פ י/ה נשמטה .מילה זו היא במשקל מקטֵ לה (או בינוני ,מקטילה) ,ה' מציינת נקבה והיא
צורן נטייה .ממילא מובן כי ה' של השורש נשמטה.

האם יש דגש במקום לה"פ שנשמטה? לא
נסחו כלל הנובע מכך ביחס לגזרות הנחים (שאחת מאותיות השורש שלהן היא א,ה,ו,י) ,שבהם
אות שורש נשמטת :בגזרות הנחים ,כאשר אותיות א'ה'ו'י' נשמטות ,אין דגש משלים( .א'ה'ו'י' ותרניות).
 .2א .ציינו את תצורת המילה התבוננות :בסיס וסופיתִ :הת ַקחֵ ל  /התפולל  +ות

ב.

המילה התבוננות היא שם פעולה של בניין התפעל .

ג.

מבין המילים המודגשות בקטע העתיקו שמות פעולה נוספים וציינו את הבניין שלהם.
הנאות (הֲ נָָאה)  -קל

עּיּון  -פיעל

העלַאת (הַ ֲעלָָאה)  -הפעיל

צפּיה  -קל
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ד .לפניכם שני משפטים .כתבו את שם הפעולה ואת השורש לכל פועל מודגש.
)1

האב הניא את בנו מן ההצטרפות לנסיעה המסוכנת .הֲ נָָאה ני/ו"א

)2

שלומית ֶנהֶ נתה לסייע בהכנת המצגת .הֲ נָָאה הנ"י/ה

ה .מבין שמות הפעולה שכתבתם בסעיף ד הקיפו את זה שהבניין שלו זהה לבניין של הפועל שלו)1( .
ו.

מה אפשר להסיק מן העובדה ששם הפעולה שלא הקפתם אינו שייך לבניין שלו?
חלק משמות הפעולה אינם שייכים לבניין שלהם .בשמות הפעולה יש לעיתים ניידות לבניינים אחרים.
מהו הפועל בעבר ששם הפעולה בבניינו הוא הונָאה? ה ֹונָה מהשורש י/ו-נ-א

ז .השלימו את הטבלה שלפניכם.
מבין שמות הפעולה שבטבלה המלאה הקיפו את אלה המוכיחים את מסקנתכם בסעיף ו'.
שם הפעולה

הבניין
של המשקל

המשקל

הבניין
של הפועל

הפועל

התרשמות

התקטלות

התפעל

ִהת ַר ֵשם

התפעל

ִשּקול (דעת)

קיטול

פיעל

ָש ַקל

קל

שבועה

קטולה

קל

נִשבַ ע

נפעל

ירה
ע ִט ָ

קטילה

קל

נפטר

נפעל

ד ָר ָשה  /דרישה

קטָ לָה  /קטילה

קל

ָד ַרש

קל

בַ ָּק ָרה

קטלה

פיעל

בִ ֵּקר

פיעל

סיום

קיטול

פיעל

ִסטֵם ִ /הס ַתטֵם

פיעל  /התפעל

ִרשום

קיטול

פיעל

ָר ַשם

קל

אבטחה

אקטלה

הפעיל

ִאבטֵ חַ

פיעל

ִה ָשרדות

ִה ָּקטלות

נפעל

ָש ַרד

קל

 .3א .מיינו את המילים הבאות לפי הדרך שבה מיוצגת לה"פ י/ה:
יתיָ ,רָאה ,יצַ ווִ ,הזָ ה ,יִ תעַ ּלו ,הו ָֹרָאה,
ר ִטטָהִ ,התעַ נֵינו ,אֶ פעֶ ה ,חֶ דוָהִ ,הלותָ הִ ,חסָ יוֹן ,הַ רצָ ָאה ,שַ לוָ ה ,נִלאֵ ִ
יתי ,רָאיָה ,עַ לוָ הַ ,תכלִ ית ,צַ וָ ָאה.
ש ֶֹקת ,נִדחֲ תָ הִ ,קוִ ִ
ללא לה"פ

י' נחה

ה' נחה

ת'

א' עיצורית

ו' עיצורית

י' עיצורית

יצַ וו

ִהתעַ נֵינו

אֶ פעֶ ה

הַ רצָ ָאה

חֶ דוָ ה

ר ִטטָה

ִהלותָ ה

יִ תעַ ּלו

יתי
נִלאֵ ִ

ָרָאה

הו ָֹרָאה

ַשלוָ ה

ִחסָ יוֹן

ש ֶֹקת

ב .הא
ם,
לדעתכם ,המילים גָבַ ה (=נעשה גבוה) וגָבָ ה (חוב ,תשלום) שייכות לגזרה אחת? לא
ַתכלִ ית

יתי
ִקוִ ִ

ִהזָ ה

צַ וָ ָאה

עַ לוָ ה

רָאיָה

נִדחֲ תָ ה
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נמקו את תשובתכם .שורשי ג''ן כת''ם מכילים לה"פ עיצורית ,לכן הם שייכים לגזרת השלמיםָ .גבָ ה (חוב) – ה'
נחה ,לכן הם שייכים לגזרת נל"י/ה.

ג .יש מילים נוספות שבהן לה"פ ה' היא עיצורית .כתבו את שורשיהן:
נג"ה ,כמ"ה ,תמ"ה ,מהמ"ה.

ד .מה מסמן את עיצוריות לה"פ ה' ,בהיותה בסוף מילה מהשורשים שכתבתם?

מפיק

 .4א .ציינו שורש ומשקל לכל אחת מן הצורות:
יעד  /ועד – י/וע"ד  /י/וע"ד
ב .ציינו שורש ומשקל לכל אחת מן הצורות:
)1

השרָאה  /השריה – שר"י/ה  /שר"י/ה

)2

רצּוי  /מצּוי -

רצי"/ה  /מצ"א

)3

נשּוי  /נשּוא -

נש"א  /נש"א

)4

ַאזכרה  /הזכרה -

זכ"ר  /זכ"ר

)5

תב ֶנינה  /תמצֶ אנה – בנ"י/ה  /מצ"א

)6

הוראות  /הוריות –

יר"י/ה  /יר"י/ה

)7

ּבּטּוי  /נּסּוי -

בט"א  /נס"י/ה

)8

ּברּיה ּ /בריָאה -

בר"א  /בר"א

ג .מבין הצמדים בסעיף ב - .הדגישו את אלה שהיחס ביניהם דומה ליחס בין זוג המילים בסעיף א.
שהקפתם .השורש זהה ,ומופיע בשתי צורות.
כתבו את המשותף לצורות ִ
ד .מה מאפשר לשמות באותם נתוני שורש ומשקל להיכתב בשתי צורות?
אותיות אהו"י מתחלפות ביניהן .לעיתים קיימת אנלוגיה ביניהן.
ה .מה המטרה ביצירת שתי צורות באותם נתוני שורש ומשקל? יצירת משמעות נוספת.

ו.

מה המשותף לכל הצמדים שלא בחרתם בסעיף ג?
יש בהם אנלוגיה בין נל"י/ה לבין נל"א.

ז .לאיזו מן הקבוצות דומים זוגות המילים :הכָאה –השָאה; צּוָאה  -חּטָאה?
לקבוצה השנייה שלא היקפנו.
נמקו .יש בהם אנלוגיה בין נל"י/ה לבין נל"א .בשורשים :נכ"י/ה ,צו"י/ה – ל"י/ה מיוצגת ע"י א,

ח .ההגדרה למילה הזָאה היא :התזה ,זריקת נוזלים.
מילה זו קיימת גם בצורה נוספת :הזיה.
)1

מה מאפשר למילה להופיע בשתי צורות בלי שמשמעותה משתנה? חילופי אהו"י

)2

לאיזו מן הקבוצות דלעיל מתאים לסווג את צמד המילים הזָאה – הזיה? הראשונה

 )3מה ההבדל בניתוח השורש והמשקל בין הזיה לבין הזיה?
הזיה  -הז"י/ה ,קטָ לָה.
הזיה – נז"י/ה ,הקטלה;
 )4שבצו במשפט כל אחת מן המילים הזיה–הזיה כך שהבדל המשמעות יהיה ניכר.
בבית המקדש עסק הכהן בהקרבת קורבנות ובהזית דמם.
לעיתים אנחנו שוקעים בהזיות על חיים ורודים יותר.

 )5לאיזו מן הצורות מתאימה המילה הזיה בציטוט" :ודמן טעון הזיה על הפרוכת ועל מזבח
הזהב" (מתוך פיטום הקטורת)? לצורה הראשונה;
הוכחה :משמעות המילה :התזה ,זריקת נוזלים( .הדגש באות ז' מראה שנפלה נ' והשורש נז"י/ה ,וכך
נראית המילה בהגדרתה זו).
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צורה ותצורה
 .1א .ציינו את תצורת המילה המודגשת בצירוף 'זמן איכּות'  :בסיס אֵ יְך ,סופית ות.
ב .מבין המילים שלפניכם הקיפו את אלה הבנויות באותה תצורה:
מהּות ,מערבּות ,פדּות ,זכּות ,זֶהּות ,נרגנּות ,כמּות ,שטּות ,מנהיגּות.
ג .מיינו את המילים שהקפתם בסעיף ב לשתי קבוצות וציינו את המשותף לכל קבוצה.
מיליות  +ות  -מַ הות ,זֶ הות ,כַמות
בינוני  +ות  -מע ָֹרבות ,נִרגָנות ,מַ נ ִהיגות
ד .מה המשותף למילים שלא הקפתם בסעיף ב? כולן בנויות ממשקלים בשורשי נל"י/ה.
ה .כתבו במה דומות ובמה שונות המילים בסעיף ב מן המילים:
סובלנּות ,נגּודּיּות ,מתירנּות ,ישראלּיּות.
בכולן סופית ות ,אך במילים בסעיף ה יש צורן גזירה נוסף ִ -י לפני ות.
 .2א .המילה סגירּות בנויה מבסיס וצורן סופי :סָ גור - +ות.
במילה סגירּות חלו שני שינויים ביחס למילה סגּור .ציינו את השינויים ואת הסיבה לכל שינוי.
 .1שורוק השתנה לחיריק; הסיבה לשינוי  -יצירת הבדל בין הגיים דומים.
 .2נוספה סופית ות; הסיבה לשינוי  -לציון הפשטה.
ב.

לפניכם מילים המסתיימים ב-ות  /וֹן .הקיפו מביניהן את המילים שחל שינוי בבסיסן בדומה
לשינוי שחל ב'סגירות'ַ .שחזרו את התהליך בשתיים מן המילים.
ראשון ,פתיחּות ,שכיחּותּ ,בטיחּות ,תיכון ,רצינּות ,חיצון ,מתיקּות ,סבירּות ,צרידּות
ִראשון = ֹראש  +ון
מתיקות = מת ֹוק  +ות
ִ

ג.

ציינו את תצורת המילים שלא הקפתם .בסיס וסופית
הדגימו את התצורה בשתיים מן המילים שלא הקפתם:
שכיחות = שכיח  +ות
רצינות = רציני  +ות

ד .נגישּות ונזילּות הן באותה תצורה ובאותה גזרה.
 .Iמה בין נזילּות ובין נזילה (שם פעולה)? נזילות = בסיס ָנזִ יל  +ות ,נזילה = שורש נז"ל במשקל
קטילה.
 .IIמה בין נזילה (שם פעולה) ובין נגישה? נזילה – משקל קטילה ,ה' היא צורן גזירה; נגישה – משקל קטיל,
ה' היא צורן נטייה בנקבה.
 .IIIבאיזה מצב יהיה צורן נטייה במילה נזילה? כאשר המילה ָנזִ יל תהיה בנקבה.

