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תרגיל

התקשורת מצהירה על כונתּה להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה .ואכן היא
מתכוננת היטב לתפקידה זה .מן השעות שבהן טרם התנוצץ הטל ,טרם שוררו
הציפורים את תפילת השחר ,כבר שומעים את 'נביחותיהם' של 'כלבי התקשורת',
והם משוחחים בלהט ומעוררים את ציבור שוחרי הצדק המצותתים להם ,לזקוף
אוזניהם ולהרים גבה :הייתכן? האומנם שערורייה כזו (או אחרת) מתחוללת
במחוזותינו ,ואנו נחשה? והם קמים ומתקוממים...
וכלבי השמירה  -ברצותם הם מושיטים את שרביט החסד בחנינה לשוֹר מועד
ומעודדים את האמפתיה והחמלה כלפיו ,וברצותם הם מניפים את מקל החובלים,
ומשַ ִּסים
מאותתים בו לעברם של אלה המוצצים ,כביכול ,את דמם של המסכניםְ ,
בהם את שוחרי הצדק המתכוננים בהתאם לגחמותיהם.
ואתם ,אשר מוח לכם בקודקודכם ,התּבוננו ודונו :האומנם כלבי שמירה הם אלה,
או שמא כלבים שדרושה שמירה מפניהם?...

 .1רוב הפעלים בטקסט הם בזמן הווה .הסבירו מה התועלת הרטורית המושגת מעובדה זו.
_______________________________________________________________
 .2בכל אחד מזוגות המילים שלפניכם ( )1-3שתי צורות המנותחות באופן אחד.
א .שבצו במשפט כל אחת מן הצורות ,כך שאפשר יהיה להבין את משמעות כל צורה:
 )1התקים ___________________________________________________
התקומם __________________________________________________
 )2מתכונן ____________________________________________________
מתכון _____________________________________________________
 )3מאית ____________________________________________________
מאותת ___________________________________________________
ב .הסבירו מה המטרה ביצירת שתי צורות מאותו שורש ובאותו בניין________________ .
ג.

האם גם בצורות ּדונו ּ /דינו קיימת אותה מטרה? _____ .נימוק__________________ :

ד .האם זוג הפעלים מצותת ומצטט דומים לזוגות שבסעיף א? __________
נמקו את תשובתכם:
__________________________________________________________
ה .האם הפעלים מצּדד ומצודד דומים לזוגות שבסעיף א?
נמקו את תשובתכם.
__________________________________________________________
 .3א .הפועל להתכונן קשור לפעלים להתכונן ולהתכון ,אך שונה מהם .הוכיחו קביעה זו.
_____________________________________________________________
ב .שבצו במשפט כל אחד מן הפעלים המודגשים ב-א באופן שימחיש את ההבדל ביניהם:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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ג .הקיפו את המילים ששורשיהן נוצרו באותה דרך כמו השורש של הפועל להתכונן:
שקלול ,שכלול ,צלצל ,התַאורר ,התנוצץ ,משעמם ,זמריר ,הצטנן ,צחקק ,תכלל ,מבודד ,הצטמרר.
ד .ציינו בהכללה את הדרך שבה נוצרו הפעלים שהקפתם בסעיף ג:
______________________________________________________________
ה .העתיקו מסעיף ג שורשים מרובעים שלא הקפתם וציינו את הדרך שבה נוצרו:
________ ______________________________ -
________ ______________________________ -
________ ______________________________ -
________ ______________________________ -
ו .בשלוש מן המילים בסעיף ג השורש הוא של שלוש אותיות.
 )1העתיקו את המילים וציינו את השורש ואת הבניין של כל אחת מהן.
__________ ______________ ,______________ -
__________ ______________ ,______________ -
__________ ______________ ,______________ -
 )2באיזו מן המילים יש דגש תבניתי? _________________
 )3מדוע אין דגש תבניתי במילים האחרות?
________________________________________________________
ז .האם הפועל תכנן קשור בפעלים להתכונן ,להתכונן ולהתכון? ________
נמקו את תשובתכם_____________________________________________ .
ח .האם הפועל תכנת קשור בפעלים להתכונן ,להתכונן ולהתכון? ________
נמקו את תשובתכם_____________________________________________ .
ט .באילו מן המילים שלפניכם השורש נוצר בדרך התצורה של תכנת? (הקיפו).
תרגל ,תצפת ,תחזק ,עברת ,תדלק ,חברת ,תגּבר ,תבנת
י .לאחרונה חדר ללשוננו הפועל לשזרע ,שפירושו – לזרוע עוד בחלקה שיש בה אזורים
דלילים .כתבו שלושה שורשים נוספים משלכם שנוצרו בדרך זו.
____________ _____________ _____________
 .4א .ציינו מה דומה ומה שונה בצמדי המילים המודגשות במשפטים שלפניכם:
 )1שקט ׂשורר בבית המשפט .איש האבטחה צופף אותנו כדי לפנות מעבר לשופט.
ׂשורר ______________________  -צופף __________________________
 )2הילד צולל בעולמות של דמיון .שוב הוא ׁשורר את הפזמון הידוע.
צולל ______________________ ׁ -שורר __________________________
ב .שבצו בשני משפטים את הפועל גולל כך שתתקבלנה שתי משמעויות שונות.
ציינו בניין ,זמן וגוף לכל אחת מן הצורות בהקשרן במשפטים שכתבתם.
הטו את המילה בעבר או בעתיד כדי לוודא שהצורות שונות.
המילה גולל במשפט

בניין

זמן

גוף

הטיה
בזמן אחר
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ג.

לאיזה חלק דיבור שייכת המילה גולל בצירוף :נסתם הגולל על_____________ ?...
הסבירו את הצירוף_____________________________________________ :
שבצו את הצירוף במשפט_________________________________________ :

ד .בהחלטות האקדמיה ללשון עברית ,לשמות :גולל ,סורג ,שובר ,עולל – צורה נוספת :גולל ,שובר,
סורג ,עולל.
 )1מה ,לדעתכם ,הביא את האקדמיה להחלטה זו? _________________________
 )2מהי הצורה העדיפה לדעתכם? נמקו________________________________ .
ה .לפניכם שתי צורות של השורש ס-ב-ב בבניין פיעל והגדרותיהן העיקריות:
סּבב – גרם ,היה הסיבה ל...
סובב – הקיף; נע מסביב ל...
שבצו כל אחת מהן במשפט כך שיהיה ניכר ההבדל במשמעות בין שתי הצורות.
סובב _____________________________________________________
סּבב _____________________________________________________

