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 2  תרגיל

ר  ְיַשְגרּו   ְשגּוִרים<          ר-ג-שורש:  ש .1    ֻשְגָרה  ֲאַשגֵּ

 

ן ִיָשלֵּף    פ   <  -ל-שורש:  ש .2   ִתְשֹלְפָנה  ְשַלְפתֶּ

 

 ִתְסֹפְרָנה  ִהְסַתְפרּו  ְספּורוֹת  ֻסְפָרה    ר  <-פ-שורש:  ס .3
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 3  תרגיל

1. I. נ,  פיעל,  עתיד-ק-ת 

 II. פיעל,  עתידק-ת-נ  , 

 III. נ,  פיעל  עתיד-ק-ת 

 שורשחינת  היוצא  דופן  מב IIהפועל  במשפט 

 

2. I. ל,  נפעל,  עבר-ק-ת    

 II. הווהל,  נפעל,  -ק-ת 

 III. ל,  נפעל,  עבר-ק-ת 

 זמןיוצא  דופן  מבחינת  ה  IIהפועל  במשפט  

 

3. I. ש,  פיעל,  עתיד-מ-ש   

 II. ש,  פיעל,  עתיד-מ-ש 

 III. עתידהתפעלש,  -מ-ש  , 

 נייןביוצא  דופן  מבחינת  ה  IIIהפועל  במשפט  

 

4. I. עברד,  הפעיל,  -מ-ת     

 II. ד,  הפעיל,  עתיד-מ-ת  

 III. ד,  הפעיל,  עתיד-מ-ת 

 זמןיוצא  דופן  מבחינת  ה  Iהפועל  במשפט  

 

5. I. עתידר,  קל,  -ט-פ    

 II. ר,  קל,  הווה-ט-פ 

 III. ר,  קל,  הווה-ט-פ 

 זמןיוצא  דופן  מבחינת  ה  Iהפועל  במשפט  

 

6. I. ק,  קל,  עתיד-ד-ב 

 II. ק,  קל,  עתיד-ד-ב 

 III. עתידנפעלק,  -ד-ב  , 

 בנייןיוצא  דופן  מבחינת  ה  IIIהפועל  במשפט  
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7. I. כ,  התפעל,  עבר-ב-ס    

 II. התפעל,  עברס-ב-כ  , 

 III. כ,  התפעל,  עבר-ב-ס 

 שורשיוצא  דופן  מבחינת  ה  IIהפועל  במשפט  
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     נסתר,  ,  עברהופעלר,  -ד-ס -     1זוג  

  נסתרים,  ,  עברפועלר,  -ד-ס -

 זה  לזה  בשורש  ובזמןזהים זה  מזה  בבניין  ובגוף,  ו  שוניםשני  הפעלים  

 

   ,  נסתרתהווה,  הפעיל,  מ-ס-ק -   2זוג  

 נסתרת ,  עבר,  קל,  ק-ס-מ -  

 זה  לזה  בגוף זהים,  וין  ובזמןבשורש,  בבניזה  מזה    שוניםשני  הפעלים  

 

  נוכח  ,ציוויר,  נפעל,  -ה-ז -   3זוג  

  נסתר,  עברר,  נפעל,  -ה-ז -  

 זה  לזה  בשורש  ובבניין זהים,  ובזמן  ובגוףזה  מזה    שוניםשני  הפעלים  

 

 ,  עתיד,  נסתרותהתפעלר,  -ב-ג   -     4זוג  

 ,  עתיד,  נסתרותהפעילר,  -ב-ג -  

 זה  לזה  בשורש,  בזמן  ובגוף זהיםזה  מזה  בבניין,  ו  שוניםשני  הפעלים  

 

 ,  ציווי,  נוכחותהפעילנ,  -ע-ש -   5זוג  

   ,  ציווי,  נוכחותנפעלנ,  -ע-ש -  

 זה  לזה  בשורש,  בזמן  ובגוף זהיםזה  מזה  בבניין,  ו  שוניםשני  הפעלים  

 

   נסתר , עבר,  נפעלנ,  -ע-ט   -    6זוג  

  מדברים , עתיד,  קלנ,  -ע-ט -  

 זה  לזה  בשורש  זהים,  וובגוף  בזמןבניין,  זה  מזה  ב  שוניםשני  הפעלים  
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 נסתרים,  עבר,  ר,  קל-מ-ש -   7זוג  

 נוכחים,  ציוויר,  קל,  -מ-ש -  

 בבנייןזה  לזה  בשורש  ו זהים,  ובזמן  ובגוףזה  מזה    שוניםשני  הפעלים  

 

   נסתרת  ,הווה,  התפעל,  מ-ל-ע   -     8זוג  

  נסתרות , עתיד,  פיעל,  ל-מ-ע   -  

 בשורש,  בבניין,  בזמן  ובגוףזה  מזה    שוניםשני  הפעלים  

 

  נסתרים,  ,  הווהנפעלר,  -ב-ש   -   9זוג  

  נסתר,  ,  הווהקלר,  -ב-ש   -

 שורש  ובזמןזה  לזה  ב זהים,  ון  ובגוףבבנייזה  מזה    שוניםשני  הפעלים  

 

 מדברים,  עתיד,  הפעילל,  -ב-ג   -   10זוג  

 נסתרים,  הווה,  קלל,  -ב-ג   -

 זה  לזה  בשורש   זהים,  ובבניין,  בזמן  ובגוףזה  מזה    שוניםשני  הפעלים  

 

 ,  עבר,  נסתרהפעיל,  ת-ש-ק   -   11זוג  

 נסתר  ,  עבר,התפעל,  ק-ת-ש   -

 זמן  ובגוףזה  לזה  ב זהים,  ובשורש  ובבנייןזה  מזה    שוניםשני  הפעלים  

   5תרגיל  

י:  קל  )הבניין  היוצא  דופן    הפעיל  :הבניין המשותף .1 ְפְלטִּ      (תִּ

ְבְלעּו:  נפעל  )הבניין  היוצא  דופן   קל  :הבניין  המשותף .2      (נִּ

ש:  פועל  )ן  היוצא  דופןהבניי    הופעל  :הבניין  המשותף .3      (ְתֻרטַּ

ְכָנה:  התפעל  )הבניין  היוצא  דופן    הפעיל  :הבניין  המשותף .4 שֵּ ְתמַּ     (תִּ

ח:  קל  )הבניין  היוצא  דופן   נפעל  :הבניין  המשותף .5 ְצרַּ      (נִּ

יק:  הפעיל  )הבניין  היוצא  דופן    פיעל  :הבניין  המשותף .6 ְצדִּ   (מַּ

  (ּויְֻקְטנ:  הופעל  )הבניין  היוצא  דופן    פועל  :שותףהבניין  המ .7

ְך:  התפעל  )הבניין  היוצא  דופן   הפעיל  :הבניין  המשותף .8 מֵּ  (ֶאְסתַּ

ש:  פיעל  )הבניין  היוצא  דופן  :  קל  הבניין  המשותף .9  (ְמלַּטֵּ
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 6  תרגיל

  ס-נ-ק (1) .א .1

 =  קל    ִיְקְנסּו=  נפעל,      ִיָקְנסּו (2)  

   נסתר,  עבר,  נפעלס,  -נ-=  ק  ִנְקַנס .ב 

 מדברים,  עתיד,  קלס,  -נ-=  ק  ִנְקֹנס

 בבניין,  בזמן  ובגוף  שוניםבשורש  ו  דומיםשני  הפעלים  

 

  ס-ר-=  ת  ַמְתִריס (1) .א .2

   ר-ת-ס (2)  

 =  בניין  הפעיל  ַמְתִריס,     ִהְסִתירּו (1) .ב 

   =  קל  ִתְסֹתְרָנה=  נפעל,      ִנְסָתר   =  התפעל,  רִמְסַתתֵּ  (2)

 

  מ-ש-=  ר  יםִמ שּוְר  (1) .א .3

   ר-מ-ש (2)  

ר  יםִר מָ ְש נִ  (1) .ב   =  בניין  נפעל ,    ִתָשמֵּ

   =  התפעל  הָר ְמ ַת ְש ִה =  קל,    יםִמ שּוְר =  פועל,    ְמֻשָמִרים (2)

 

 

 7  תרגיל

 ַהְסגֵּר .א

 ַמְדנּולָ  .ב

    ְמֻגָדִלים .ג

    ֻיְפְקדּו .ד

    ַמְפִריִזים .ה

ת .ו מֶּ     ְמַסיֶּ

    ַהְכִחיִשי .ז

 ֻתְרַכב .ח

     ִהְשַתְדלּו .ט

    ִמְשַתְיִכים .י

    ִנְכְנָסה .יא
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 8תרגיל  

   כ-ר-צ (1) .א .1

ת=  הפעיל,     ִהְצִריְך (2) כֶּ    פעל=  נ הכָ ְר צְ נִ =  קל,     צוֹרֶּ

תפועל  בצורת  בינוני:   .ב  כֶּ י  צוֹרֶּ ְרכִּ  (.  =  הבניין  קל  )באותו  בניין ציווי  נוכחת:  צִּ

   ֻהְצְרָכה (1) .ג

       ִנְצַרְך (2)  

 

   מ-ד-ק (1) .א .2

   =  פיעל  ִקְדָמה=  קל,     ָקְדָמה (2)

י (1) .ב  ימִּ ְקדִּ  הַּ

ְדָמה (2) ְתקַּ    הִּ

ת:   גוף  יחידה)הווה(  ב  בינוניצורת  ה .ג  מֶּ ת,  קוֹדֶּ מֶּ  .ְמַקדֶּ

       ִתְקַדם .ד  

 

   ל-ש-כ (1) .א .3

   =  קל  ִתְכַשְלָנה=  הפעיל,      הנָ לְ שֵּ כְ ַת =  נפעל,      ְלָנהִתָכַש  (2)

ל .ב ל  )בניין  הפעיל(,     הנָ לְ שֵּ כְ ַת =    ַהְכשֵּ  .  נפעל( )בניין   ְלָנהִתָכַש =    ִהָכשֵּ

 .יש  לבחור  שניים  -  הם בצורת  העתידשלושת  הפעלים   (1) .ג

 לּוְש כְ זמן  עבר  באותו  בניין  <  נִּ ף  נסתרים  גו  -  ְלָנהִתָכַש    

 ילּושִּ כְ זמן  עבר  באותו  בניין  <  הִּ גוף  נסתרים    -  הנָ לְ שֵּ כְ ַת    

 לּוְש באותו  בניין  <  כָ   זמן  עברגוף  נסתרים    -  ִתְכַשְלָנה   

ים<    )בינוני(  באותו  בניין  הווהזמן    רביםגוף    -  ְלָנהִתָכַש  (2) ְכָשלִּ  נִּ

 יםילִּ שִּ כְ מַּ   <  )בינוני(  באותו  בניין  הווהזמן    רביםגוף    -  הנָ לְ שֵּ כְ ַת    

ים<  כ  ין)בינוני(  באותו  בני  הווהזמן    רביםגוף    -  ִתְכַשְלָנה     ֹוְשלִּ

 

 נ.-מ-ס .א .4

נֶּת    =  פיעל  ִסַמּנּו     =  התפעל,  ִמְסַתמֶּ

ן (1) .ב  מֵּ ְסתַּ    הִּ

ן   (2)   מֵּ  סַּ

ן .ג        ְנַסמֵּ
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 ק-ק-ז .א .5

   =  נפעל  ִנְזְקקּו=  התפעל  ,    ִהְזַדְקָקה  

 :)בינוני(  הווהזמן    יחידהגוף   .ב 

 .ְזקּוָקה  -  בניין  קל (1)

ֶקֶקת  -  פיעלאחד  בבניין   (2)  .  ְמזַּ

ק  -  עבר  נסתרצורת   .ג  ְזקַּ ק  ,  נִּ קֵּ ְזדַּ  הִּ

 

 

 9  תרגיל

ְסָנה:  מבחינת  השורש  המילה  היוצאת  דופן .א .1  ס.  -נ-<  שורש:  כ  ַתְכנֵּ

 נ-כ-השורש  המשותף  לשתי  המילים  האחרות:  ס

 ב-ר-השורש  המשותף:  ק .ב 

 מ-כ-<  שורש:  ש  ַמְשִכימוֹת:  מבחינת  השורש  המילה  היוצאת  דופן .ג 

 כ-ש-השורש  המשותף  לשתי  המילים  האחרות:  מ   

 נ-ג-השורש  המשותף:  ט .ד 

 ר-ב-<  שורש:  צ  ִתְצֹבְרָנההמילה  היוצאת  דופן  מבחינת  השורש:   .ה 

 צ-ב-רהשורש  המשותף  לשתי  המילים  האחרות:     

 

 מ.  -ל-<  שורש:  כ  ִנְכַלְמְת המילה  היוצאת  דופן  מבחינת  השורש:   .א .2

  כ-ל-השורש  המשותף  לשתי  המילים  האחרות:  מ

 מ.  -ת-<  שורש:  ר  ְרתּוָמההמילה  היוצאת  דופן  מבחינת  השורש:   .ב 

  מ-ר-השורש  המשותף  לשתי  המילים  האחרות:  ת

 מ.  -ר-<  שורש:  צ  ִיְצְרמּוצאת  דופן  מבחינת  השורש:  המילה  היו ג. 

 ד -מ-השורש  המשותף  לשתי  המילים  האחרות:  צ

תהמילה  היוצאת  דופן  מבחינת  השורש:   .ד  רֶּ  ר.  -צ-<  שורש:  י  ְמֻיצֶּ

    ר-י-השורש  המשותף  לשתי  המילים  האחרות:  צ

 פ     -ת-השורש  המשותף:  ש ה. 
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 ר-ב-השורש  המשותף:  ד א. .3

םהמילה  היוצאת  דופן  מבחינת  השורש:   .ב   מ.  -מ-<  שורש:  ת  ִמַתמֵּ

  ד-מ-השורש  המשותף  לשתי  המילים  האחרות:  ת

 מ-ג-השורש  המשותף:  ד ג. 

 .  ע-ר-<  שורש:  ת  ַתְתִריעּוהמילה  היוצאת  דופן  מבחינת  השורש:   .ד 

  ע-ת-רף  לשתי  המילים  האחרות:  השורש  המשות

 ז.  -ר-<  שורש:  כ  ַתְכִריזּוהמילה  היוצאת  דופן  מבחינת  השורש:   ה. 

 ר-כ-השורש  המשותף  לשתי  המילים  האחרות:  ז

 

 

 ש.  -ח-<  שורש:  כ  ֻהְכַחשהמילה  היוצאת  דופן  מבחינת  השורש:   .א .4

  ח-כ-ות:  שהשורש  המשותף  לשתי  המילים  האחר

  ז-ג-השורש  המשותף:  ר .ב 

 ח.  -ב-<  שורש:  נ  ָנְבחּוהמילה  היוצאת  דופן  מבחינת  השורש:   ג. 

  נ-ח-השורש  המשותף  לשתי  המילים  האחרות:  ב

 ל-ש-השורש  המשותף:  ב ד. 

ְדָנההמילה  היוצאת  דופן  מבחינת  השורש:   ה.   ד.  -פ-<  שורש:  ק  ַהְקפֵּ

 ד-ק-רש  המשותף  לשתי  המילים  האחרות:  פהשו
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ִבים (1) .1 ת   ב-ק-=  ר  ַיְרִקיבּו  ר-ב-=  קִיְקְברּו    ב-ר-=  ק  ְקרֵּ רֶּ  ר-ק-=  ב ְמַבקֶּ

ִבים:  קלבניין     (2)  ִיְקְברּו        ְקרֵּ

רזמן  עתיד (3) קֵּ  (:  פיעלבניין)  :  ֲאבַּ

  :דוגמאות  למשפטים

   במספר  אתרים  מעניינים.    אבקר בטיול 

 אותך  בשבוע  הבא.  אבקר

 

ְרָנה (1) .2 ן  ר-פ-=  ש ִמְשַתְפִרים  ר-ש-=  פ ַתְפשֵּ  פ-ר-=  ש ִיְשְרפּו  ש-ר-=  פ ִהְפַרְשתֶּ

ְרָנה   (2) ן,    ַתְפשֵּ  =  בניין  הפעיל  ִהְפַרְשתֶּ

 עבר( נסתרים,  בניין  נפעל,  פ,  -ר-)ש=    פונשר (3)

 בשריפה  שפרצה  ביערות  הכרמל.  נשרפועצי  אורן  רבים  :  משפטדוגמה  ל 
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 ר-כ-מ (1) .3

ר   (2) ת    ִתָמכֵּ רֶּ  =  בניין  נפעל  ִנְמכֶּ

 ֶאְמֹכר  )בניין  קל( (3)

ְמֹכר:  משפטדוגמה  ל   את  התקליטים  למרבה  במחיר.    אֶּ

 

זֶּת ר-כ-=  ז  ירַמְזכִ   ז-כ-=  ר  ִהְתַרְכָזה (1) .4    ז-כ-=  ר  ִרְכזּו ז-כ-=  ר  ְמַרכֶּ

זֶּת   (2)  =  בניין  פיעל    ִרְכזּו    ְמַרכֶּ

 ֻרְכזּו (3)

   :משפטדוגמה  ל

 לאורך  הגבול  הצפוני. ֻרְכזּושני  גדודי  חיילים  
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 התפעל פועל הפעיל נפעל קל

ִלים    ְגדֵּ
 ְנהּוגוֹת
ת רֶּ    בוֹחֶּ

 ְמֻחָבר ַמְתִאימוֹת ִנְמָצִאים
 ְיֻבַצע

 ִמְתַנְגִדים
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 )הפעיל(  ַהְבָלָגה .1

ָפה .2  )קל(  ְשרֵּ

 )נפעל(  ִהָמְנעּות .3

 )פיעל(   ִהדּור .4

 )קל(  ְנִעיָלה .5

 )התפעל(  ִהַתְממּות .6

ת .7  )פיעל(  ִבֹקרֶּ
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 13תרגיל  

 עולהשם  פ שם  פועל בניין שורש

ש תשּוְת כַּ ְת הִּ  התפעל ש-ת-כ .1 תֵּ ְתכַּ  ְלהִּ

ּסּול פיעל ל-ס-פ .2 ְפֹסל פִּ  לִּ

ָפְסלּות נפעל ל-ס-פ .3 ל הִּ ָפסֵּ  ְלהִּ

יָלה קל ל-ס-פ .4 ְפֹסל ְפסִּ  לִּ

יק הָק פָ ְס הַּ  הפעיל ק-פ-ס .5 ְספִּ  ְלהַּ

ק תקּופְ תַּ ְס הִּ  התפעל ק-פ-ס .6 פֵּ ְסתַּ  ְלהִּ

ָקלֵּט תטּולְ ָק הִּ  נפעל ט-ל-ק .7  ְלהִּ

ְקֹלט היטָ לִּ ְק  קל ט-ל-ק .8  לִּ

יט הטָ לָ ְק הַּ  הפעיל ט-ל-ק .9 ְקלִּ  ְלהַּ

ְך תכּוְמ ּסָ הִּ  נפעל כ-מ-ס .10 ָּסמֵּ  ְלהִּ

ר תרּוכְ תַּ ְש הִּ  התפעל ר-כ-ש .11 כֵּ ְשתַּ  ְלהִּ

ְדֹקר היָר קִּ ְד  קל ר-ק-ד .12  לִּ

ְך תכּופְ תַּ ְש הִּ  התפעל כ-פ-ש .13 פֵּ ְשתַּ  ְלהִּ

ְשֹפְך היכָ פִּ ְש  קל כ-פ-ש .14  לִּ

ן תנּויְ טַּ צְ הִּ  התפעל נ-י-צ .15 יֵּ ְצטַּ  ְלהִּ

ן ןּויצִּ  פיעל נ-י-צ .16 יֵּ  ְלצַּ

יל הלָ ָר גְ הַּ  הפעיל ל-ר-ג .17 ְגרִּ  ְלהַּ
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 14תרגיל  

 שם  פועל  
 אותו  בנייןמ

 שם  פעולה  
 אותו  בנייןמ

 שם  פועל  
 בניין  אחרמ

 שם  פעולה  
 בניין  אחר  מ

ְך .1 שֵּ ְתמַּ ְשכּות ְלהִּ ְתמַּ ְמֹשְך )התפעל(  הִּ יָכה )קל(  לִּ  ְמשִּ

ן .2 כֵּ ְסתַּ ְכנּות ְלהִּ ְסתַּ ן )התפעל(  הִּ כֵּ כּון )פיעל(  ְלסַּ  סִּ

יף .3 ְצלִּ ְצָלָפה ְלהַּ ְצֹלף )הפעיל(  הַּ יָפה )קל(  לִּ  ְצלִּ

ר .4 בֵּ בּור ְלחַּ ר )פיעל(  חִּ בֵּ ְתחַּ ְברּות )התפעל(  ְלהִּ ְתחַּ  הִּ

ְשֹלט .5 יָטה לִּ לֵּט )קל(  ְשלִּ ְשתַּ ְלטּות )התפעל(  ְלהִּ ְשתַּ  הִּ

דְלהִּ  .6 ָצְמדּות ָצמֵּ יד )נפעל(  הִּ ְצמִּ ְצָמָדה )הפעיל(  ְלהַּ  הַּ

ְבֹדק .7 יָקה לִּ ק )קל(  ְבדִּ ָדבֵּ  )נפעל(  ְלהִּ

יק ְדבִּ  )הפעיל(  ְלהַּ

ָדְבקּות  הִּ

ְדָבָקה  הַּ

ד .8 קֵּ קּוד ְלפַּ ד )פיעל(  פִּ קֵּ ְתפַּ ְקדּות )התפעל(  ְלהִּ ְתפַּ  הִּ

ְך .9 מֵּ ְסתַּ ְמכּות ְלהִּ ְסתַּ יְךְלהַּ  )התפעל(  הִּ ְסָמָכה )הפעיל(  ְסמִּ  הַּ

ְכֹרת .10 יָתה לִּ ת )קל(  ְכרִּ ָכרֵּ ָכְרתּות )נפעל(  ְלהִּ  הִּ

יק .11 ְצדִּ ְצָדָקה ְלהַּ ק )הפעיל(  הַּ דֵּ ְצטַּ ְדקּות )התפעל(  ְלהִּ ְצטַּ  הִּ

יֵּס .12 ְתפַּ ְיסּות ְלהִּ ְתפַּ יֵּס )התפעל(  הִּ יּוס )פיעל(  ְלפַּ  פִּ

ְשֹמט .13 יָטה לִּ יט )קל(  ְשמִּ ְשמִּ ְשָמָטה עיל()הפ  ְלהַּ  הַּ

ר .14 זֵּ זּור ְלפַּ ר )פיעל(  פִּ זֵּ ְתפַּ ְזרּות )התפעל(  ְלהִּ ְתפַּ  הִּ

ְך .15 בֵּ בּוְך ְלסַּ ְך )פיעל(  סִּ בֵּ ְסתַּ ְבכּות )התפעל(  ְלהִּ ְסתַּ  הִּ

ל .16 גֵּ ְתרַּ ְגלּות ְלהִּ ְתרַּ גֵּל )התפעל(  הִּ גּול )פיעל(  ְלרַּ  רִּ

לֵּב .17 לּוב ְלשַּ לֵּב )פיעל(  שִּ ְשתַּ ְלבּות ()התפעל  ְלהִּ ְשתַּ  הִּ

ָמנַּע .18 ָמְנעּות ְלהִּ ְמֹנעַּ   )נפעל(  הִּ יָעה )קל(לִּ  ְמנִּ
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 15  תרגיל

 .א

    ט-ש-פ .א .3       ר-ש-כ .א .1

    נ-מ-ז .ב       ז -ג-ר .ב 

    ר-ב-צ .ג       ש-ב-ש .ג 

    ד-ק-פ .ד       ק  -ל-ד .ד 

 

 ד-ב-כ .א .4      ע-ב-צ .א .2

  ל-ל-כ .ב       ש-ק-ב .ב

 ר-ז-ג .ג       ר-ד-ס .ג

 ע-מ-ש .ד       ר-ג-ס .ד

 

 

  .ב

     בניין  הפעיל .א .1

 בניין  פיעל .ב .2

   בניין  נפעל ד. .3

 בניין  קל .ג .4
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 גּוב  )נ   ב,  פיעל(-ג-נִּ

 ְפָסָקה  )פ  ק,  הפעיל(-ס-הַּ

 )יָרה  )קל  ְשמִּ

 )בּוש  )פיעל   שִּ

   ְגרּות ְסתַּ  )התפעל(הִּ

  )ְפָעָלה  )הפעיל  הַּ
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 17  תרגיל

 נסתר,  עבר,  נפעל,  ק-ח-מ:  (I)משפט    ִנְמַחק (1) .1

 מדברים,  עתיד,  קל,  ק-ח-מ:  (II)משפט    ִנְמַחק 

  זה  מזה  בבניין,  בזמן  ובגוף  שוניםזה  לזה  בשורש  ו  דומיםשני  הפעלים   

ק:  ְלהִּ (I)משפט    ִנְמַחק   (2)   ָמחֵּ

ְמֹחק(II)משפט    ִנְמַחק   :  לִּ

יָקה    (3)   ְמחִּ

 

 ,  עבר,  נסתריםהופעלנ,  -צ-:  קנּוֻהְקצְ  (1) .2

 ,  עבר,  נסתריםהפעילנ,  -צ-:  קְקִצינּוִה 

 זה  מזה  בבניין  שוניםזה  לזה  בשורש,  בזמן  ובגוף  ו  דומיםשני  הפעלים   

ְקָצָנה (2)  ין  ,  הַּ ְקצִּ  ְלהַּ

 

     התפעל,  עבר,  נסתרת  ,פ-ק-ש  :הפָ ְק ַת ְש ִה  (1) .3

ְפָנה      הפעיל,  עתיד,  נסתרות  ,פ-ק-ש  :ַתְשקֵּ

ף   (2) קֵּ יף,    ְלשַּ ְשקִּ ף,   ְלהַּ קֵּ ְשתַּ ף,  ְלהִּ ָשקֵּ  ְלהִּ

קּוף   (3) ְשָקָפה,    שִּ ְקפּות,     הַּ ְשתַּ ְפָנה,   הפָ ְק ַת ְש ִה :  הִּ  .יםפִ ְק ַש ְמ ,   ַתְשקֵּ
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 )=פועל(  ָעְרכּו .א .1

 =  שם  פועל  לצורות  הפועל  המודגשות  האחרות  משותףה  

ס .ב    ְלַגיֵּ

ְתֹמְך  )שם  פועל(  -תמיכה  )שם  פעולה(   .ג    לִּ

     ְלַהְמִשיְך (1) .ד

 ָעְרכּו (2)

 

ש  /  ְלבַּ   ביטול/    בקשה .א .2 קֵּ ל=  בניין  פיעל.  שם  פועל:  ְלבַּ    טֵּ

 =  בניין  הפעיל.  שם  פועל:  להחזיר   חזרהֶּ       =  בניין  התפעל.  שם  פועל:  להשתתף  השתתפות

ל .ב    ְיַקבֵּ

   ל,  פיעל-ב-ק (1)

ָבָלה (2)  קַּ

יָלה (3)    ְקבִּ
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 :בין  שני  שמות  הפעולה  ההבדל  במשמעות .ג

מידים  הלומדים  במוסד  חינוכי  כלשהו.  =  אישור / מתן  אפשרות  להתמנות  עם  התל  ַקָבָלה

  )לדוגמה:  הקבלה   למסלול  הלימודים  כרוכה  בראיון  אישי(

 =  תלונה  ְקִביָלה  

 (.החיילת  הגישה  קבילה  נגד  מפקדּה)לדוגמה:    

 
 
 
 ע    -י-ס  =  ִיְסַתְיעּו   נ    -י-=  צ  ִהְצַטַיְנָת   ש    -ב-=  ש   ִהְשַתְבשּו (1) .א .3

 נ-מ-=  ז  ִמְזַדְמִנים  מ    -ל-=  צ    ִמְצַטְלִמים   ק    -פ-=  ס  ִיְסַתְפקּו

 התפעל (2)

    ת    נּויְ טַּ צְ ן,  הִּ יֵּ טַּ צְ הִּ =  לְ   ִהְצַטַיְנָת   ת    שּובְ תַּ ְש ש,  הִּ בֵּ תַּ ְש הִּ =  לְ    ִהְשַתְבשּו .ב

,=    ִיְסַתְיעּו   עַּ יֵּ ְסתַּ ְיעּות  ְלהִּ ְסתַּ ְפקּות  ִיְסַתְפקּו       הִּ ְסתַּ ק,    הִּ פֵּ ְסתַּ        =  ְלהִּ

ְלמּות    ִמְצַטְלִמים ְצטַּ לֵּם,    הִּ ְצטַּ ְמנּות  ִמְזַדְמִנים      =  ְלהִּ ְזדַּ ן,  הִּ מֵּ ְזדַּ  =  ְלהִּ

יתִּ =    ִהְצַטַיְנָת  - .ג ְינִּ יְ =    ִיְסַתְיעּו      ְצטַּ ְסתַּ יתִּ י  ִיְסַתְפקּו     עִּ ְפקִּ ְסתַּ        =  תִּ

י    ִמְצַטְלִמים    ְלמִּ ְצטַּ י  ִמְזַדְמִנים      =  תִּ ְמנִּ ְזדַּ  =  תִּ

יֵּן=    ִהְצַטַיְנָת  - עַּ =    ִיְסַתְיעּו       ֶאְצטַּ יֵּ פֵּ אֶ =    ִיְסַתְפקּו      ֶאְסתַּ    ק    ְסתַּ

לֵּם =     ִמְצַטְלִמים  ן=    ִמְזַדְמִנים      ֶאְצטַּ מֵּ   ֶאְזדַּ
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 19תרגיל  

   :משמעות  הפועל הבניין השורש
ילאו  ָפִעיל    ָסבִּ

יל פיעל נ-מ-ז .1  ָסבִּ

 ָפִעיל   פיעל ד-ב-כ .2

יל התפעל ר-צ-ק .3  ָסבִּ

 ָפִעיל   הפעיל כ-ש-מ .4

יל הופעל ת-ח-ש .5  ָסבִּ

יל נפעלנפעל,     ח-ק-ר,   ל-מ-ש .6 יל,  ָסבִּ  ָסבִּ

 ָפִעיל   הפעיל ש-ח-כ .7

יל הופעל ל-ב-ג .8  ָסבִּ

יל פועל ל-ט-ב .9  ָסבִּ

 ָפִעיל   קל ר-כ-ש .11

יל נפעל ר-כ-ש .11  ָסבִּ

יל הופעל ח-ט-ב .12  ָסבִּ

 ָפִעיל   הפעיל מ-כ-ס .13

יל הופעל ר-ד-ס .14  ָסבִּ

 ָפִעיל   קל ק-ד-ב .15

יל פועל ר-פ-ס .16  ָסבִּ

 ָפִעיל   פיעל ש-ק-ב .17

יל לנפע ב-ת-כ .18  ָסבִּ

 ָפִעיל   קל ר-ג-ס .19

יל נפעל ק-ר-ז .21  ָסבִּ

 

 לפניך  פעלים  במשמעות  סבילה  ולכל  אחד  כתבנו  משמעות  פעילה  בכל  זמן  וגוף  שבחרנו. (1)

ְנָת  )בניין  קל,  עבר,  נוכח(  -ֻזַמְנִתי   מַּ  זִּ

 ָזְרקּו  )בניין  קל,  עבר  נסתרים(  -ִנְזַרק  

ְש   -ֻהְשַחת   ית  )בניין  הפעיל,  עבר,  נסתרת  /  עתיד  נסתרת(הִּ ְשחִּ יָתה  /  תְַּ  חִּ

 שֹוֶמֶרת  )בניין  קל,  הווה,  יחידה(  -ִנְשְמרּו  

י  )בניין  קל,  עבר,  מדבר/ת(  -  ִנְלְקחּו ְחתִּ  ָלקַּ

ילּו  )בניין  הפעיל,  עתיד,  נסתרים(  -ֻהְגְבָלה   ְגבִּ  יַּ

ְלֶתן  -ֻבַטל   טַּ  )בניין  פיעל,  עבר,  נסתרות(  בִּ
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 ָשְכרּו  )בניין  קל,  עבר,  נסתרת(  -ִנְשְכָרה  

יחַּ  )בניין  הפעיל,  עבר,  נסתר(  -ֻהְבַטח   ְבטִּ  הִּ

ירּו  )בניין  הפעיל,  עתיד,  נסתרים(  -ֻתְסַדר   ְסדִּ  הִּ

ְפרּו  )בניין  פיעל,  עתיד,  נוכחים(  -ֻסְפָרה    ְתסַּ

ְכֹתב  )בניין  קל,  עתיד,  נסתר(  -  ִנְכְתָבה  יִּ

     

 לפניך  פעלים  במשמעות  פעילה  ולכל  אחד  כתבנו  משמעות  סבילה  בכל  זמן  וגוף  שבחרנו. (2)

ְדנּו  -  ִכַבְדנּו  )בניין  פיעל,  עבר,  מדברים(  ֻכבַּ

ש  )בניין  הופעל,  עבר,  נסתר(  -  ַמְכִחיש  ֻהְכחַּ

ְשְכרּו  )בניין  נפעל,  עבר,  נסתרים(  -  ָשְכָרה  נִּ

ם  )בניין  הופעל,  עתיד,  נסתר(  -  ַיְסִכימּו  יְֻסכַּ

ְבְדָקה  )בניין  נפעל,  עבר,  נסתרת(  -  ָבְדָקה  נִּ

ת שֶּ  ְמֻבָקש  )בניין  פועל,  הווה,  יחיד(  -  ְמַבקֶּ

ְסְגָרה  )בניין  נפעל,  עבר,  נסתרת(  -  ָסְגָרה  נִּ
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 =  הפעיל  ִהְבִריחּו=  קל,        ָרְכשּו (1) .א .1

 משמעות  פעילה   (2)

 ַיְשִכיר<    ֻיְשַכר  הפעילה  של  הפועל צורתו  .ב

 נכסיו  בתל  אביב.  ַיְשִכיראיש  העסקים  :  דוגמה  למשפט

 
 =  נפעל  ִנְכַנס=  נפעל  ,     ִנְפְתָחה (1) .א .2

 =  ָפעיל  ִנְכַנס=  ָסביל   ,     ָחהִנְפְת    (2)

 ֻהְכְנסּו<    ִהְכִניסּו  צורתו  הסבילה  של  הפועל .ב

 בטקסט  שינויים  רבים.  ֻהְכְנסּו  :דוגמה  למשפט
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 21תרגיל  

 =  הופעל  ְכְרזּוהֻ =  הפעיל   ,     ִהְסִכימּו  =  פיעל   ,      ְיַקְבלּו  =  קל   ,   ָחְתמּו   (1) .א

 )סביל(  ֻהְכְרזּו (2)

 הוחלט   (3) 

 פעיל (4) 

 )בניין  קל(  למשוך           )בניין  קל(  לשמור       )בניין  הפעיל(  להפעיל  :שם  פועל (1)  .ב

 משיכה    שמירה    הפעלה :שם  פעולה   

ָשְמרּות  )בניין  נפעל(  פעילה  )בניין  קל( (2)   )בניין  הפעיל(  המשכה  הִּ

ם  =  בניין  הפעיל (1)  .ג  ֶהְסכֵּ

 לסיכום  =  בניין  פיע *  (2) 

ם  *    החלטה  שהתקבלה  בין  שני  צדדים  או  יותר.=  ֶהְסכֵּ

 תמצית   –תיאור  קצר  וממצה  של  נושא  מסוים  )על  פי  ההקשר במשפט  / תמציתסיכום  =        

 של  התחקיר  הביטחוני(    
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 יקבל  =  פיעל  נגנב / נפרצה  =  נפעל  שכח / פסק =  קל  התקין  =  הפעיל (1) .א

ין     - (2) ְתקִּ ְשכַּ   תַּ ְפסֹ   ח  /תִּ ָגנֵּ        קתִּ ָפרֵּ  ב  / תִּ ל      ץתִּ בֵּ  ְתקַּ

ין -  ח  /  ֶאְפֹסק  ַאְתקִּ ל    --ב  /  נֵּ גָ אֶ    ֶאְשכַּ בֵּ   ֲאקַּ

 :  התקין,  שכח,  פסק,  יקבלילָפעִ  (1) .ב

  :   נגנב,    נפרצהָסִביל  

ןָסִביל (2)  בגובה  נמוך  ונקרע  לאחר  שמשאית  פגעה  בו.  ֻהְתַקןכבל  של  חברת  החשמל      <  :  ֻהְתקַּ

ְפסַּ         בשל  פציעתו  של  השחקן.  ִנְפַסקק  <  המשחק  נִּ

 ני  זוגות  אופניים.ש  ָגַנבָגנַּב  <  האיש  :  ָפִעיל  

ץ  <        לחדרו  של  חבר  הכנסת.  ָפַרץהפגין   ָפרַּ

 =  פיעללשלם    ס,  הפעיל-נ-=  כלהכניס  ק,  הפעיל  /  -ז-=  חלהחזיק   (1) .ג

   )בניין  פיעל(  ִכּנּוס)בניין  התפעל( /   התכנסות)בניין  התפעל(  /    התחזקות (2)

 ()בניין  התפעל  השתלמות

ְפֹרץ .ד    פריצה  <  לִּ
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 23  תרגיל

 =  התפעל  ִהְסַתַכְלִתי=  הפעיל,      ַתְמִליץ=  פיעל,      ִסַיְמִתי=  הפעיל,     ִהְקִפיד=  קל,      ָצְבאּוהבניינים:   (1)

יל(  =  הוראת  הבניינים  היא  מאפיין  את  הבניינים  האלהה  פעילה  )משמעות:  ָפעִּ

יל  הוראתו / משמעותומהפעלים  המודגשים  ב  שונה  ִנְפַגעהפועל   (2)  .  הוראת  הבניין  של  נפגע  היא  ָסבִּ

 .ע  =  בניין  נפעל(גַּ פְ )נִּ 

ְפָקָדה  )הפעיל(לפקוד   (3)  ְקדּות  )התפעל(    הַּ ְתפַּ ָפְקדּות  )נפעל(    הִּ  )בניין  קל(  <  הִּ
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   ַאְרִכיב .1

   ינּוִק ִהְת  .2

   ִעְמדּו .3

ן .4    ְתַכּוֵּ

   ִנְכְבָלה .5

   ִתְרֹכש .6

ל .7 ְשַתדֵּ    אֶּ

   ִהְדִגיָשה .8

   ָיֹכְלִתי .9

   ְכֹתב .11

   ִהְבִדיל .11

   ִנְתַפס .12

ב .13  .ְלִהָכתֵּ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ר .14 ְסַתפֵּ    אֶּ

ִלים .15    ְגדֵּ

ְשֹמר .16    אֶּ

   ִהְקִשיבּו .17

םבְ  .18    ַדְקתֶּ

   ַכּנֵּס .19

ל .21    ְלַבטֵּ

ת .21 כֶּ   נוֹשֶּ

   אוְֹכִפים .22

   ִלְסֹפר .23

ְשַאב .24    אֶּ

   ִיְדֹפק .25

ן .26    ִהְמַשְכתֶּ
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  25  תרגיל

שּור .א .1      ש-ג-ר,  השאר:  ר-ש-ג=    גִּ

ְפָסָקה .ב   ק-פ-ק,  השאר:  ס-ס-=  פ  הַּ

קּור .ג   ד-ק-ר,  השאר  ר-ק-ד=    דִּ

ְחָלָמה .ד   מ-ח-מ.  השאר:  ל-ל-=  ח  הַּ

ְגֹרב .א .7  ג-ר-ב,  השאר:  ב-ר-ג  =  לִּ

ְקָדן .ב   ש-ד-ד,  השאר:  ק-ק-=  ש  שַּ

ְפָרץ .ג   ר-צ-צ,  השאר:  פ-ר-=  פ מִּ

 ר-פ-ס,  השאר:  ס-ר-=  פ  ְפרּוָסה .ד 

ְנקּות .א .2 ְתפַּ  ק-פ-נק,  השאר:  -נ-=  פ  הִּ

ְתָחם .ב   ח-ת-מ,  השאר:  מ-ח-=  ת  מִּ

יָרה .ג  ְזכִּ  ז-כ-ר,  השאר:  ר-כ-=  ז  מַּ

ד .ד   ס-פ-ד,  השאר:  ד-ס-=  פ  ֶהְפסֵּ

יָצה .א .8   ר-ב-צ,  השאר:  צ-ב-=  ר  ְרבִּ

ְפָרָזה .ב   ר-ז-ז,  השאר:  פ-ר-=  פ  הַּ

ס .ג   ר-ד-ס,  השאר:  ס-ר-=  ד  דֹורֵּ

ָלש .ד    ש-ב-ש,  השאר:  ל-ל-=  ב  בַּ

ְכָשָרה .א .3  ר-כ-ר,  השאר:  ש-ש-=  כ  הַּ

יָמה .ב   ל-מ-מ,  השאר:  ג-ג-=  ל  ְלגִּ

יָחה .ג   נ-ח-ח,  השאר:  ב-ב-=  נ  ְנבִּ

ְמָלָצה .ד   מ-ל-צ, השאר:  צ-ל-=  מ  הַּ

ְשָבָחה .א .9      ב-ש-ח,  השאר:  ח-ב-=  ש  הַּ

ר .ב  מֵּ  ז-מ-ר,  השאר:  ר-מ-=  ז  ְמזַּ

 ר-כ-ז,  השאר:  ז-ר-=  כ  ָכרֹוז .ג 

יָקה .ד   ר-ש-ק,  השאר:  ק-ר-=  ש  ְשרִּ

 ט-ל-ט,  השאר:  ק-ק-=  ל  ְמֻלָקט .א .4

ט .ב  ְחבֵּ  ח-ט-ט,  השאר:  ב-ב-=  ח  מַּ

ְגָלָדה .ג   ל-ד-ד,  השאר:  ג-ל-=  ג  הַּ

 ס-ר-ג,  השאר:  ג-ר-ס  =  ָסרּוג .ד 

ְתרֹון .א .10      ר-פ-ר,  השאר:  ת-ת-=  פ  פִּ

ְשָלב .ב    ל-ש-ב,  השאר:  ב-ל-=  ש  מִּ

יָקה .ג   ק-ש-ק,  השאר:  ח-ח-=  ש  ְשחִּ

יב .ד  ְחלִּ  ל-ח-ב,  השאר:  ב-ל-=  ח  תַּ

קּור .א .5  נ-ר-ר,  השאר:  ק-ק-=  נ  נִּ

 ע-ר-ר,  השאר:  כ-כ-=  ע  ָעכּור .ב 

יָסה .ג   ר-ס-ס,  השאר:  מ-מ-=  ר  ְרמִּ

יש .ד    ר-ג-ש,  השאר:  ש-ג-=  ר  ָרגִּ

דּור .א .11  ר-ב-ר,  השאר:  ד-ד-=  ב  בִּ

ְשָמר .ב    מ-ש-ר,  השאר:  ר-מ-=  ש  מִּ

פּוק .ג   ק-נ-ק,  השאר:  פ-פ-=  נ  נִּ

ְפקּות .ד  ְסתַּ  ק-ס-ק,  השאר:  פ-פ-=  ס  הִּ

ס .א .6 בֵּ  כ-ב-ס,  השאר:  ס-ב-=  כ  ְלכַּ

 נ-ע-, השאר:  שנ-ש-=  ע  ְמֻעָשן .ב 

 ק-ר-ר,  השאר:  ב-ב-=  ק  ְקבּוָרה .ג 

יָרה .ד    ר-ב-ר,  השאר:  ח-ח-=  ב  ְבחִּ

ְמָחה .א .12  ח-ש-ח,  השאר:  מ-מ-=  ש  שִּ

ר .ב  ָגמֵּ   ר-ג-ר,  השאר:  מ-מ-=  ג  ְלהִּ

לּוץ .ג   צ-ח-צ,   השאר:  ל-ל-=  ח  חִּ

ְקָפָדה .ד   ד-ק-ד,  השאר:  פ-פ-=  ק  הַּ
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  26  רגילת

 זמן / דרך גוף בניין שורש

 עתיד נוכח התפעל פ-ס-ל-פ .1

 עבר מדבר/ת פיעל ל-פ-כ-ש .2

 עבר נסתרת פועל ר-ק-ח-ת .3

 הווה נסתרים פועל ל-ב-ר-כ .4

 עתיד נסתר פיעל פ-צ-פ-צ .5

 ציווי נוכח פיעל ת-צ-מ-ת .6

 עתיד נסתרים התפעל ב-ב-ר-ע .7

 הווה נסתרת פועל נ-נ-כ-ת .8

 הווה נסתרים פיעל ק-ת-ק-ת .9

 עתיד נסתרים פועל ל-כ-ס-ת .10

 עבר נסתרת פיעל ל-ד-ל-ד .11

 עתיד נסתר פועל ת-ר-ב-ע .12

 הווה נסתרים התפעל ל-ד-ל-ד .13

 עתיד נסתרים התפעל ל-ש-ל-ש .14

 הווה מדברים פועל ע-נ-כ-ש .15

 עתיד מדבר/ת התפעל ר-ר-מ-צ .16

 עבר נסתרים פיעל ר-ת-ל-א .17

 עתיד נוכחות/נסתרות התפעל ד-ב-ע-ש .18

 ציווי נוכח יעלפ ר-ע-ר-ע .19
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 27  תרגיל

1. I. כ,  פיעל,  עבר-ר-ד-ת   

 II. כ,  פיעל,  עבר-ר-ד-ת   

 III. ציוויכ,  פיעל,  -ר-ד-ת 

 זמןיוצא  דופן  מבחינת  ה  IIIהפועל  במשפט 

 

2. I. עברהתפעלש,  -ט-ש-ט  ,   

 II. ש,  פועל,  עבר-ט-ש-ט 

 III. ש,  פועל,  עבר-ט-ש-ט 

 בנייןיוצא  דופן  מבחינת  ה  Iפט הפועל  במש

 

3. I. ש,  פיעל,  הווה-ק-ש-ק   

 II. פיעל,  הווהק-ש-ק-ש  , 

 III. ש,  פיעל,  הווה-ק-ש-ק   

 שורשיוצא  דופן  מבחינת  ה  IIהפועל  במשפט 

 

4. I. עתידהתפעלל,  -ב-ל-ב  ,   

 II. ל,  פיעל,  עתיד-ב-ל-ב   

 III. ל,  פיעל,  עתיד-ב-ל-ב 

 בנייןיוצא  דופן  מבחינת  ה  Iעל  במשפט הפו

 

 

 28  תרגיל

 ע-ז-ע-ז (1) .1

(2) I.     ,התפעלII. פיעל 

 

 ר-ב-ג-ת (1) .2

(2) I.     ,פועלII. פיעל 

 

 ר-צ-ק-ת (1) .3

(2) I.     ,פיעלII. פועל 

 

 ב-ב-ר-ע (1) .4

(2) I.     ,התפעלII. פועל   



 כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ©

 ר-ש-ק-ת (1) .5

(2) I.     ,פועלII. עלפי   

 

 פ-ט-פ-ט (1) .6

(2) I.     ,פיעלII. פועל   

 

 ל-צ-ל-צ (1) .7

(2) I.     ,התפעלII. פיעל   

 

 

 

 

 29  תרגיל

(1)      
 ר-ר-ח-ש 

 ל-ל-מ-א 

 ל-ג-ל-ג 

 ר-ג-ת-א 

ר     (2)  =  בניין  התפעלִמְתַגְלְגִלים   ִמְשַתְחרֵּ

ר  =  בניין  פיעל (3)   ְיַאְתגֵּ

 את  תלמידיו  באמצעות  חידות.  ְיַאְתגֵּר המורה :  משפטדוגמה  ל 
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   30תרגיל  

 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

 רעּוְר עִּ  רעֵּ ְר עַּ לְ  פיעל ר-ע-ר-ע .1

 תבּוזְ כְ ַאְת הִּ  בזֵּ כְ ַאְת הִּ לְ  התפעל ב-ז-כ-א .2

   פועל ז-ב-ז-ב .3

 שקּוְש קִּ  שקֵּ ְש קַּ לְ  פיעל ש-ק-ש-ק .4

 לחּולְ חִּ  לחֵּ לְ חַּ לְ  פיעל ל-ח-ל-ח .5

   פועל כ-ב-ס-ת .6

 ְךּובְס תִּ  ְךבֵּ ְס תַּ לְ  פיעל כ-ב-ס-ת .7

 תלּוְמ ְש חַּ ְת הִּ  למֵּ ְש חַּ ְת הִּ לְ  התפעל ל-מ-ש-ח .8

 תפּוְש פְ תַּ ְש הִּ  ףשֵּ פְ תַּ ְש הִּ לְ  התפעל פ-ש-פ-ש .9

 ףשּופְ שִּ  ףשֵּ פְ שַּ לְ  פיעל פ-ש-פ-ש .10

   פועל ח-צ-ח-צ .11

  ררֵּ ְמ טַּ צְ הִּ לְ  התפעל ר-ר-מ-צ .12

 ןסּוכְ אִּ  ןסֵּ כְ ַאלְ  פיעל נ-ס-כ-א .13

 תלּובְ ְר כַּ ְת הִּ  לבֵּ ְר כַּ ְת הִּ לְ  התפעל ל-ב-ר-כ .14
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 שם  פועל
 אותו בנייןמ

 שם  פעולה
  אותו  בנייןמ

 שם  פועל
 בניין  אחרמ

 שם  פעולה
 בניין  אחרמ

ר .1 ְסחֵּ ְסחּור ְלמַּ ר מִּ ְסחֵּ ְתמַּ ְסֲחרּות ְלהִּ ְתמַּ  הִּ

ל .2 ְלגֵּ ְלגּול ְלגַּ  תהתגלגלו להתגלגל גִּ

ר .3 ְנוֵּ ְסתַּ ְנְורּות ְלהִּ ְסתַּ ר הִּ ְנוֵּ ְנוּור ְלסַּ  סִּ

ְך .4 ְכסֵּ ְסתַּ ְכְסכּות ְלהִּ ְסתַּ ְך הִּ ְכסֵּ ְכסּוְך ְלסַּ  סִּ

ן .5 ְתַאְרגֵּ ְתַאְרְגנּות ְלהִּ ן הִּ ְרגּון ְלַאְרגֵּ  אִּ

ם .6 ְרסֵּ ְתפַּ ְרְסמּות ְלהִּ ְתפַּ ם הִּ ְרסֵּ ְרסּום ְלפַּ  פִּ

ב .7 ְרבֵּ ְרבּוב ְלשַּ ב שִּ ְרבֵּ ְשתַּ ְשתַּ  ְלהִּ  ְרְבבּותהִּ

ל .8 ְלבֵּ ְתבַּ ְלְבלּות ְלהִּ ְתבַּ ל הִּ ְלבֵּ ְלבּול ְלבַּ  בִּ

ר .9 ְרמֵּ ְתמַּ ְרְמרּות ְלהִּ ְתמַּ ר הִּ ְרמֵּ ְרמּור ְלמַּ  מִּ

ְדנֵּד .10 ְדנּוד ְלנַּ ְדנֵּד נִּ ְתנַּ ְתנְַּדְנדּות ְלהִּ  הִּ

ב .11 ְרבֵּ ְרבּוב ְלעַּ ב עִּ ְרבֵּ ְתעַּ ְרְבבּות ְלהִּ ְתעַּ  הִּ

ז .12 ְתַאְשפֵּ ְתַאְשְפזּות ְלהִּ ְשפּוז זְלַאְשפֵּ  הִּ  אִּ

ר .13 ְרבֵּ ְרבּור ְלבַּ ר בִּ ְרבֵּ ְתבַּ ְרְברּות ְלהִּ ְתבַּ  הִּ

ל .14 ְלסֵּ ְסתַּ ְלְסלּות ְלהִּ ְסתַּ ל הִּ ְלסֵּ ְלסּול ְלסַּ  סִּ

ל .15 ְלדֵּ ְלדּול ְלדַּ ל דִּ ְלדֵּ דַּ ְלְדלּות ְלהִּ דַּ  הִּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ©

 32  תרגיל

 ש-כ-ש-=  כ  ְיַכְשְכשּו *  (1) .א .1

   כ-ש-כ-ש  *   

   לפיע (2)  

ְכשּוְך     ְמַשְכְשִכים  /  ִשְכְשכּו (3)   ְך,  שִּ ְכשֵּ ְשכּוש  ְיַכְשְכשּו  =  ְלשַּ ש,  כִּ ְשכֵּ  =  ְלכַּ

ְשְכָשה     (4)    כִּ

   בבניין (1) .ב

 ש,  פיעל,  עתיד-כ-ש-=  כ  ְיַכְשְכשּו  כ,  פיעל,  הווה-ש-כ-= ש  ְמַשְכְשִכים:  הסבר)

 (,  עברהתפעלכ,  -ש-כ-=  ש  ִהְשַתְכְשָכה  ,  פיעל,  עברכ-ש-כ-=  ש   ִשְכְשכּו 

ְך    (2)   ְכשֵּ ְשתַּ  תִּ

ְכְשכּות (3)   ְשתַּ ְך  ,  הִּ ְכשֵּ ְשתַּ    ְלהִּ

 

 סביל (1) .2

 מ,  פיעל-ס-ר-פ (2)

 

 ר-ח-ר-ח (1) .א .3

 =  פיעל  ִרְחְרָחה  =  התפעל  ִהְתַרְחְרחּו

ְחרּוחַּ  (2)   חַּ   ,    רִּ ְחרֵּ    ְלרַּ

 שם  פועל .ב

 

 מ-צ-מ-צ (1) .א .4

ת  =  פיעל  ִצְמַצְמְת   =  פועל ְתֻצְמַצם    מֶּ    =  התפעל  ִמְצַטְמצֶּ

ְמָנה    =  פיעל  ְתַצְמצֵּ

ְמָנה/    ִצְמַצְמְת  (2)   ְמצּום  ְתַצְמצֵּ ם  ,  צִּ ְמצֵּ ת  =  ְלצַּ מֶּ ְמְצמּות    ִמְצַטְמצֶּ ְצטַּ ם  /  הִּ ְמצֵּ ְצטַּ    =  ְלהִּ

 ין  פועל  אין  שם  פועל  ואין  שם  פעולה()בבני   

     ֻצְמַצם *  (3)  

ם  *      !ִהְצַטְמצֵּ

   והפך  לסמיך. ֻצְמַצםהרוטב   :  יםמשפטדוגמה  ל (4)  

ם              הוצאותיך!  ִהְצַטְמצֵּ

 בשורש (1) .ב

 ברפיעל,  ע,  מ-צ-מ-צ=    ִצְמַצְמְת   עתידעל,  מ,  פו-צ-מ-צ=   ְתֻצְמַצם:  הסבר)

ת  מֶּ ְמָנה  מ,  התפעל,  עתיד-צ-מ-=  צ  ִמְצַטְמצֶּ  על,  עתידימ,  פ-צ-מ-=  צ  ְתַצְמצֵּ

 על,  עתיד(י,  פצ-מ-צ-מ=    ְתַמְצְמצּו
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ְצמּוץ  * (2)   ץ,  מִּ ְצמֵּ   ְלמַּ

ץ:  כדאי  משפט  *     כאשר  עובדים  מול  מסך  המחשב.  ְלַמְצמֵּ

 

 נ-י-נ-ע .א .5

ן   נֶּת  =  פיעל  ִעְנְינּו  =  התפעל  ִמְתַעְנְיִנים  =  פיעל ְתַעְניֵּ  =  פועל    ְמֻעְניֶּ

ןעִ  (1) .ב       ְניֵּ

ן (2)     !ִהְתַעְניֵּ

ןהנושא  של  הספר   :  יםמשפטדוגמה  ל .ג   אותי,  לכן  רכשתי  את  הספר.  ִעְניֵּ

ן             באקטואליה!    ִהְתַעְניֵּ

 

ְתַאְכסֵּ *   (1) .א .6      ןאֶּ

ן*         ְלִהְתַאְכסֵּ

ן  ּוננַּ כְ :  תִּ משפט     בבית  ידידים  בזמן  ביקורנו  בצפון  הארץ.  ְלִהְתַאְכסֵּ

   .פועל,  הוראת  הבניין:  ָסביל (2)  

 בבניין (1) .ב

  ברעל,  עו,  פנ-ס-כ-א=    ֻאְכְסנּו  ברעעל,  פהת,  נ-ס-כ-א=   ִהְתַאְכַסְנִתי:  הסבר)   

 עבר,  פיעלנ,  -ס-כ-א=   ָנהִאְכְס 

ן (2)   ְכסּון  ְלַאְכסֵּ    ,  אִּ
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  .א .1
 ְדכּון   עִּ

 ְלְסלּות ְסתַּ    הִּ
 ְקלּול  שִּ

 ְכלּוְך    לִּ

 
ל (1) .ב  )בניין  התפעל(  ְלִהְסַתְלסֵּ

 ָפעיל (2)

 

2.  

 ָסִביל ָפִעיל

ְלְטלּו  טִּ

ל ְלטֵּ  טִּ

ל ְלטֵּ טַּ  תִּ

 ֻטְלְטָלה
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 תפקידה  הדקדוקי  של  התי"ו:  פה"פ   ד,  פיעל-ק-פ-ת .I  :1קבוצה   .א

    II. תפקידה  הדקדוקי  של  התי"ו:  תחילית  זמן  עתיד  ד,  קל-ק-פ 

 

 תפקידה  הדקדוקי  של  התי"ו:  תחילית  זמן  עתיד  ל,  קל  -מ-ג .I  :2קבוצה  

    II. י"ו:  פה"פתפקידה  הדקדוקי  של  הת  ל,  פיעל-מ-ג-ת 

 

 תפקידה  הדקדוקי  של  התי"ו:  תחילית  זמן  עתיד  ק,  הופעל-ז-ח .I  :3קבוצה  

    II. תפקידה  הדקדוקי  של  התי"ו:  פה"פ   ק,  פועל-ז-ח-ת 

 

 :  פה"פהמ"םתפקידה  הדקדוקי  של     ר,  פיעל-ז-ח-מ .I  :1קבוצה   .ב

    II. תחילית  זמן  הווההמ"םשל   תפקידה  הדקדוקי   ר,  פיעל   -ז-ח  : 

 
 :  תחילית  זמן  הווההמ"םתפקידה  הדקדוקי  של    ר,  פועל   -ז-ח .I  :2קבוצה  

    II. פה"פהמ"םתפקידה  הדקדוקי  של     ר,  פועל-ז-ח-מ  : 

 
  :  תחילית  זמן  הווההמ"םתפקידה  הדקדוקי  של     מ,  הפעיל-ס-ק .I  :3קבוצה  

    II. פה"פהמ"םתפקידה  הדקדוקי  של     מ,  פיעל-ס-ק-מ  : 
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 מ-ג-ר-:  תשורש  משותף :1זוג   .1

יל -       פיעל,  משמעות  הבניין:  ָפעִּ

יל -     פועל,  משמעות  הבניין:  ָסבִּ

 
 פ-י-:  ששורש  משותף :2זוג  

יל -     פיעל,  משמעות  הבניין:  ָפעִּ

יל פועל,  משמעות  הבניין:  -    ָסבִּ

 
 נ-ג-ר-:  אשורש  משותף :3זוג  

יל -     פועל,  משמעות  הבניין:  ָסבִּ

יל -     פיעל,  משמעות  הבניין:  ָפעִּ
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 ע,  נפעל-ג-פ -  :1קבוצה   .2

 ל,  פועל-ל-ק-ש -

 ל,  קל-ע-נ -

יל(  המשמעות  המשותפת  של  הפעלים:  סבילה  )הוראת  הבניין:  ָסבִּ

 
 פ,  קל-ט-ש -  :2קבוצה  

 מ,  פיעל-ל-ק-ד -

 ס,  התפעל-ל-כ-א -

 ר,  נפעל-ה-ז -

יל(  המשמעות  המשותפת  של  הפעלים:  פעילה  )הוראת  הבניין:  ָפעִּ
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 .א
 ִתְגַבר(   2) -

 ִתְגְבָרה(   1) -

 ר  <  תפקידה  הדקדוקי  של  התי"ו:  תחילית  זמן  עתיד-ב-שורש:  ג(   2) .ב

 ר  <  תפקידה  הדקדוקי  של  התי"ו:  פה"פ-ב-ג-ת:  שורש(   1)

 

    37  תרגיל

   נוְֹשִקים,        ִנְפְנפּו (1) .א .1

(2)  

 תחילית  זמן  עתיד/
 גוף  מדברים               

 פעלנתחילית  בניין  

ץ,      ַנְשִכין  ְקְשָרהנִ  ְנַקצֵּ

 

 נסתר,  עבר,  נפעלצ,  -ח-מ .I (1) .ב

   II. מדברים,  עתיד,  קלצ,  -ח-מ 

   זה  מזה  בבניין,  בזמן  ובגוף    שוניםשני  הפעלים     

  (2) I.   פעלננ'  תחילית  של  בניין   

   II. נ'  תחילית  של  זמן  עתיד / גוף  מדברים 

 (3) I. ץ ָמחֵּ  ְלהִּ

   II. ְמֹחץ    לִּ
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 (4) I. סביל 

   II. פעיל  

 

 .Iמשפט  ד(  -ק-פ-)ת  ִתְפְקדּובפועל  תי"ו  שורשית   (1) .א .2

 תפקידה  של  התי"ו  בפעלים  האחרים:  תחילית  של  זמן  עתיד   

 :שורש  ובניין (2)  

   I. ד,  פיעל-ק-פ-ת 

   II. קל  ד-ק-פ  ,   

   III. קל  ד-ק-פ  , 

   IV. פיעל  ד-ק-פ  ,  

ְפֶקֶדת  * (3)     ְמתַּ

   פֹוֶקֶדת *    

 ד,  קל,  עתיד,  נסתרת(-ק-:  שורש,  בניין,  זמן  וגוף  )פהמשותף .ב

 <  הבצורת  הגיעה  באורח  בלתי  צפוי  ִתְפֹקדבצורת  קשה  השוני  מבחינת  המשמעות:    

 <  לצוות,  לתת  פקודה  על    ִתְפֹקדהקצינה  

 

 ל(-ג-ר-)ת  ְרְגלּותֻ ;         (ל-ג-ר-ת)  ִתְרְגלּותי"ו  שורשית  בפעלים:   (1) .א .3

   תפקידה  של  התי"ו  בפעלים  האחרים:  תחילית  של  זמן  עתיד

 :שורש  ובניין (2)  

   I. ל,  פיעל-ג-ר-ת 

   II. ל  ,  התפעל-ג-ר   

   III. ל  ,  הפעיל-ג-ר 

   IV. ל,  פועל-ג-ר-ת  

  =  ָסביל  ֻתְרְגלּו   =  ָפעיל    ;  ִתְרְגלּו .ב

  .ג 
  I. ְמַתְרְגִלים 

  II. ִמְתַרְגלוֹת   

  III. ַמְרִגילוֹת 

  IV. ְמֻתְרָגִלים  
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 נ-מ-ז-ת<  שורש:    ִתְזְמנּו(  ,  I)משפט    ֻתְזְמנּו (1) .א .4

   תפקידה  של  התי"ו  בפעלים  האחרים:  תחילית  של  זמן  עתיד

  ְמֻתְזָמן (2)  

  ֻמְזָמן (3)  

ְזמּון  ִתְזְמנּו (4) ן  ,  תִּ ְזמֵּ ָּנה,   =  ְלתַּ ְזָמָנה   ַתְזמֵּ ין  ,  הַּ ְזמִּ  =  ְלהַּ

 ,   עבר,  נסתריםפיעלנ,    -מ-ז-=  ת  ִתְזְמנּו   ,  עבר,  נסתריםפועלנ,  -מ-ז-=  ת  ֻתְזְמנּו (5)  

 בבניין.  שוניםזה  לזה  בשורש,  בזמן  ובגוף  ו  דומיםשני  הפעלים    

 

   שורש  וזמן  לשני  הפעלים:  משותףה (1) .ב

ן  ,  נסתרתעתיד,  פיעל,  נ-מ-ז<    ְתַזמֵּ

ָּנה    ,  נוכחותעתיד,  הפעיל,  נ-מ-ז<   ַתְזמֵּ

 :  השוני  מבחינת  המשמעות

ן  :  סיפק  דבר  מה,  הביא  משהו  )הפגישה  סיפקה / הביאה  להצעת  עבודה(.ְתַזמֵּ

ָּנה  א  למקום  מסוים / להשתתף  באירוע...:  להזמין  מישהו  לבוַתְזמֵּ

ן)משמעות  הבניין:  ָסביל.  משמעות  הבניין  של    ְתֻזַמן (2)   :  ָפעיל(ְתַזמֵּ
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   ד-כ-ל-מ (1) .1

 )בנין  פועל(  ְמֻכָתרוֹת (2) 

 

   נ-ר-ק-ס (1) .2

ְרָנה (2)   )בניין  פיעל(  ְתַכְפתֵּ

 

   ר-צ-ק (1) .3

 )בניין  קל(  ְקִליִש  (2) 

 

   ר-ק-ח-ת (1) .4

 )בניין  פיעל(  ִתְמְצתּו (2) 

 

   מ-נ-פ (1) .5

 )בניין  הפעיל(  ִהְכִחיל (2) 

 

   ק-ח-ש (1) .6

ל (2)   )בניין  נפעל(  ִהָכשֵּ
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   מ-ל-צ (1) .7

 )בניין  התפעל(  ִיְתַבְלְבלּו (2) 

 

   ר-ח-ס-מ (1) .8

 ועל()בניין  פ  ֻסַלְקנּו (2) 

 

   ר-ב-צ (1) .9

 )בניין  התפעל(  ִיְזַדְקרּו (2) 
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   ִנְגָנה,      ִנְמְנמּו,     ִנְצנֵּץ:  נו"ן  שורשיתפעלים  הפותחים  ב (1) .א .1

(2)  

נ'  תחילית  של  זמן  עתיד / 
 גוף  מדברים

 נ'  תחילית  של  בניין  נפעל

   ִנְצַנח

   ִנְלַעס

   ִנְמַנע

ת    ִנְרגֶּשֶּ

   ִנְקְנסּו

 

 ֲאַנְמנֵּם,   ְצַנחאֶּ  (1) .ב

ְצנּוץפיעל)בניין    ִנְצנֵּץ (2)   ְצנֵּץ  ,  נִּ ן(  <  ְלנַּ פיעל)בניין    ִנְגָנה/        (  <  ְלנַּ    גּון,  נִּ   גֵּ

 םנּוְמ ,  נִּ   םנֵּ ְמ (  <  ְלנַּ פיעל)בניין    ִנְמְנמּו  

ָמְנעּות(  <  לְ נפעל)בניין    ִנְמַנע    ָמנַּע  ,  הִּ  הִּ

יָסה(  <  לִּ קל)בניין    ִנְלַעס  ְלֹעס  ,  ְלעִּ

 

 

ר (1) .א .2  נסתר,  הווה,  פיעל,  ר-כ-ר-כ=    ְמַכְרכֵּ

 נסתרת,  הווה,  קל,  כ-ר-כ=    ְכרּוָכה

ר (2)   ר<      ְמַכְרכֵּ     ְלַכְרכֵּ

    ִלְכֹרְך<      ְכרּוָכה

 :ההבדלים  במשמעות .ב

 את <  לקשור  מסביב  למשהו,  לעטוף  דבר  מה  בבד.  ְכֹרְךִת 

 <  מלווה  ב.....    מצריך / מחייב  בהתחייבות  ְכרּוָכה
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ְקָנה .א .3  ק(-ז-תפקידה  הדקדוקי  של  התי"ו:  תחילית  של  זמן  עתיד  )שורש:  ח  -  ְתַחזֵּ

ְקָנהַת    ק(-ז-ח-ת"פ  )שורש:  תפקידה  הדקדוקי  של  התי"ו:  פה  -  ְחזֵּ

   ָפעיל .ב

ק (1) .ג ְחזֵּ ק  ,  ֲאתַּ זֵּ    ֲאחַּ

ְקָנה (2) זּוק  ְתַחזֵּ ק  ,  חִּ זֵּ    =  ְלחַּ

ְקָנהַת   ְחזּוק  ְחזֵּ ק  ,  תִּ ְחזֵּ     =  ְלתַּ

 

 ק-ל-ד-=  ת  ֻתְדְלָקה (1) .א .4

 ק-ל-ד (2)  

 סביל (1) .ב 

   ֻתְדְלָקה/      ֻהְדְלָקה (2)  

 דוף  אחר  מישהולר .I .ג

  II. להאיר 

 

ְתַאְגְרפּות (1) .א .5 ְפעּול   /   הִּ ְלדּול   /   תִּ  דִּ

   ְמֻצְחָצח (2)  

 :  סבילמשמעות  הבניין

   שורש  מרובע=    אותיות  4שורש  בן   הוא   (1) השורש  של  הפעלים  בסעיף  .ב

 פ(-ר-ג-ל,  א-ע-פ-ח,  ת-צ-ח-ל,  צ-ד-ל-)ד

 פ(-ע-אותיות  )ר  3פה  שורשו  בן  הפועל  מרעי 
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 הזמן  /  הדרך הגוף הבניין השורש

 עתיד נוכחים   פיעל 

 ציווי נוכחים    

 ציווי נוכחים   קל 

 ציווי נוכחים   התפעל ד-י-צ

 ציווי נוכחים   הפעיל ד-פ-ק

 
   נוכחים  )אתם(  -הגוף   (1)

 כם  מהבית!לפני  יציאת  ּורִהְתַגְנְד  (2)
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 ל(-ח-מ<  תפקיד  המ"ם  =  פה"פ  )שורש:    ְמִחיָלה (1) .א

 .:  תחילית  זמן  הווה  )בינוני(במילים  המודגשות  האחרות  אות  מ"ם  הראשונהתפקיד  של  ה (2)

 ד    -ג-:  אָגדוֹתְמאֻ נ   ;   -מ-:  אִמְתַאְמִניםל   ;   -ח-:  מְמִחיָלהכ   ;   -ר-:  דַמְדִריְך (3)

 מ-ח-:  תְתחּוִמיםב   ;    -ש-ח-מ:  ִמְחשּוב .ב
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  ק-ז-ח-:  תמשותףק,  -ז-יוצא  דופן:  ח .א .1

 נ-צ-מ-:  חמשותףצ,  -מ-יוצא  דופן:  ח .ב 

 ר-ב-:  גמשותףר,  -ב-ג-יוצא  דופן:  ת .ג 

  מ-צ-מ-:  צמשותףצ,  -מ-צ-יוצא  דופן:  מ .ד 

  ב-ש-:  חמשותףב,  -ש-ח-מיוצא  דופן:   .א .3

  ב-ב-ר-:  שמשותףב,  -ר-ב-יוצא  דופן:  ר .ב 

  ל-ק-ל-:  קמשותףל,  -ל-יוצא  דופן:  ק .ג 

  ל-כ-:  סמשותףל,  -כ-ס-יוצא  דופן:  ת .ד 

  ר-ע-:  במשותףל,  -ב-ר-יוצא  דופן:  ע .א .2

  נ-ר-ק-:  סמשותףר,  -ק-יוצא  דופן:  ס .ב 

 ד-כ-:  למשותףד,  -כ-ל-יוצא  דופן:  מ .ג 

  ל-א-ש-:  תמשותףל,  -א-יוצא  דופן:  ש .ד 

  ד-ק-פ-:  תמשותףד,  -ק-יוצא  דופן:  פ .א .4

  ק-ל-:  דמשותףק,  -ל-ד-יוצא  דופן:  ת .ב 

  ש-ר-:  דמשותףר,  -ד-יוצא  דופן:  ש .ג 

  ר-ז-ח-מ:  משותף,  ר-ז-יוצא  דופן:  ח .ד 

 
 
 

 43  גילתר

 מוְֹרִדים (1) .א

 ד(  -ר-)מ  פה"פהוא    מוְֹרִדיםמילה  תפקיד  של  האות  מ"ם  ב (2)

 הוא  מ'  תחילית  של  זמן  הווה  )בינוני(  מילים  האחרותתפקיד  האות  מ"ם  ב

ְתָאָמה     .ב ים,    הַּ ְתאִּ  ְלהַּ

 .21-את  צורת  הלמידה  למאה  ה  להתאים:  יש  משפטדוגמה  ל 

 .סקיותע  ליחידות  החלוקה  לבין  הארגוני  המבנה   בין מלאה   התאמה  קיימת:  משפטוגמה  לד

 יתִּ ְר דַּ פועל:  סִּ  .ג

 י  את  החדר  לפני  השינה.תִּ ְר דַּ סִּ  

 עֹוֶסֶקת   .ד

 ק-ס-ע (1) 

ְקנּו   (2)  ּסַּ ְתעַּ  הִּ
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ל .1  ְמַכְרבֵּ

   ִפְרנֵּס .2

ת .3   ֲאַתְמצֵּ

רְתַכפְ  .4    תֵּ

ל .5    ֲאַקְלקֵּ
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   <  תפקידה  פה"פ.  ִמקּוד  <  מבחינת  תפקידה  במילה  יוצאת  דופןשם  העצם  שהמ"ם  בו   (1) .א .1

   אר  השמות  <  תחיליתשל  המ"ם  בש  משותףהתפקיד  ה (2)

ב .ב רב    ;     -ש-:  חַמְחשֵּ  ד-ק-מ:  קּודִמ ל    ;    -א-:  שִמְשָאלר    ;    -ר-ו-:  אְמַאְורֵּ

ל (1) .ג    ְלַבְלבֵּ

   ִהְתִקין (2)

 

ס<    מבחינת  תפקידה  במילה  יוצאת  דופןבו    לֶּףָאהפועל  שה (1) .2  ס(-מ-)ס  ֲאַסמֵּ

   :  תחילית  של  זמן  עתידתפקידה

   בשני  השמות  הנותרים  <  פה"פ  לֶּףָאשל  ה  משותףהתפקיד  ה (2)

 ח(-ט-ב-:  אִאְבַטְחנּור   ;   -ס-:  אִאְסרּו)
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    .א
 נ  -מ-ל-א (1) .1

 ַאְלָמן (2)

 ס  -י-כ (1) .2
יס (2)  כִּ

 ר  -ז-נ-צ (1) .3
     ֶצְנזּוָרה (2)

 ר  -ג-נ-ס (1) .4
 ָסנֵּגֹור (2)

 ד  -י-ס (1) .5
י (2)  דסִּ

 ל  -מ-ש-ח (1) .6
ל (2) ְשמַּ  חַּ

 ב  -ר-ג (1) .7
  ֶגֶרב (2)

 מ  -ל-ק-א (1) .8
  יםַאְקלִּ  (2)

 

   .ב
ְגנֵּן  =  ס .1  נ-נ-ג-ְמסַּ

ין  =  צ .2 ְצפִּ  נ-פ-הִּ

ן .3 ְילֵּ  נ  -ל-י-=  נ  ְמנַּ

ד  =  ס .4 ְבסֵּ  ד-ס-ב-ְיסַּ

ְרְגָנה  =  א .5   נ-ג-ר-אִּ

יז  =  פ .6 ְפגִּ  ז  -ג-הִּ
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 שם  עצם  
 )מאותה  משפחה(

 השורש  של
 שם  העצם

 שורש  ראשוני  )מקורי(

 שורש  תנייני
 )שורש  חדש(

 ועל  חדש  מילה / פ
 בעל  שורש  תנייני

:  כל  אחד  יכול  לבחור  הערה
 בניין,  גוף  וזמן

ל  /  ְמֻתְרֶגֶלת    ְרגֵּ    ְיתַּ

ים    ְמשִּ ְתחַּ  מִּ

ן    ְקְרנּו   /  ְיֻסְקרַּ  סִּ

ְכנֵּת    ְכנּות  /  ְיֻתְכנַּת  ֲאתַּ  /  תִּ

ב  /  ְמֻאְכָזבֹות ב-ז-כ-א    ְנַאְכזֵּ

ְחְקרּו  ר-ק-ח   /  ֻתְחְקָרה  ְיתַּ

ב ְחשֵּ ְחשּוב   מַּ ב  /  מִּ ְחשֵּ  ְממַּ

ְחזּוָקה ק   תַּ ְחזֵּ ק,  ְמֻתְחָזק,  ְלתַּ ְחזֵּ  תִּ

  נ-ח-ב-א  ַאְבָחָנה

  נ-ב-ש-ח ב-ש-ח 

  ר-ש-ק-ת ר-ש-ק תֶר שֹ ְק תִּ 

ְסָפר ְספּור  /  ְמֻמְסָפר  ר-פ-ס מִּ ר  /  מִּ ְספֵּ  ְממַּ

יד ְפקִּ ְפקּוד  /  ְנתַּ   ד-ק-פ תַּ דתִּ  ְפקֵּ

  ר-כ-ז-א ר-כ-ז ַאְזָכָרה

ח  ח-ט-ב  ים  /  ְיֻאְבטַּ  ְמַאְבְטחִּ

ן נ-ב-צ-ע   ְצֶבֶנת  /  ְיֻעְצבַּ  ְמעַּ

ְלֹכֶדת ְלְכדּו  /  ְמֻמְלָכד   מַּ ְלכּוד  /  ְימַּ  מִּ

ר ר-ח-ס-מ ר-ח-ס  ְסחֵּ ְסחּור  /  ְימַּ ר  /  מִּ  ְיֻמְסחַּ
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    גזור  שםשורש   .7    שורש  גזור  שם .1

    שורש  תנייני .8    שורש  גזור  שם .2

   שורש  גזור  שם .9    שורש  תנייני .3

   שורש  תנייני .11    שורש  גזור  שם .4

  שורש  גזור  שם .11    שורש  תנייני .5

   שורש  תנייני .12    שורש  גזור  שם .6

 
יר,  שו-ח-. )שורש  ראשוני:  מ12הסבר    ְמחִּ  ר(-ח-מ-רש  תנייני:  תר,  שם  העצם:  תַּ
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יץ.  שם  עצם:  תַּ צ-ר-שורש  ראשוני:  מ  .  דרך  היווצרותו<צ-ר-מ-:  תשורש  תנייני  .א  ְמרִּ

ים-ל-ק-שורש:  א  :גזור  שם    מ.  שם  העצם  ממנו  נגזר:  ַאְקלִּ

ְגמּולל.  שם  ע-מ-ל.  דרך  היווצרותו<  שורש  ראשוני:  ג-מ-ג-:  תשורש  תנייני    צם:  תַּ

ְטרֹולל.  שם  העצם  ממנו  נגזר:  -ר-ט-שורש:  פ  :גזור  שם      פַּ

ְגמּול-מ-ל.  דרך  היווצרותו<  שורש  ראשוני:  ג-מ-ג-:  תשורש  תנייני      ל.  שם  עצם:  תַּ
 

  .I .ב

המילה  הנתונה 
 בשאלה

שורש  
 המילה

 שם  עצם  
 

 השורש  של  
 שם  העצם

 מסקנה

ְנָדל ל-ד-נ-ס לְמֻסְנדָ  השורש  של  המילה   ל-ד-נ-ס סַּ
הנתונה  בשאלה  הוא 
 שורש  גזור  שם

   

II.   

המילה  הנתונה 
 בשאלה

שורש  
 המילה

 שם  עצם  
מאותה  
 משפחה 

 השורש  של  
מאותה   שם  העצם

 המשפחה

 מסקנה

יץ ץ-ר-מ-ת   ְיַתְמְרצּו ְמרִּ השורש  של  המילה   צ-ר-מ תַּ
ה  הוא  הנתונה  בשאל

 שורש  תנייני

 

III.  

המילה  הנתונה 
 בשאלה

שורש  
 המילה

 שם  עצם  
 

 השורש  של  
 שם  העצם

 מסקנה

ר ְפתֹור ר-ת-פ-כ ְמַכְפתֵּ השורש  של  המילה   ר-ת-פ-כ כַּ
הנתונה  בשאלה  הוא 
 שורש  גזור  שם

 

IV.    

המילה  הנתונה 
 בשאלה

שורש  
 המילה

 שם  עצם  
מאותה  
 משפחה 

 שורש  של  ה
שם  העצם  

 מאותה המשפחה

 מסקנה

ְסָחר ר-ח-ס-מ   ִמְסחּור השורש  של  המילה   ר-ח-ס מִּ
הנתונה  בשאלה  הוא  

 שורש  תנייני
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1. (1)+ (2) 

     ד    -ה-ד-מ     ;     הד + הד  =  ה-ג-מ-<  גמ + גמ  =  ג  הכפלת  שתי  האותיות  הראשונות     1זוג  

 ג -ר-ד-ג  =  ש-ר-ל    ;    ש + ד-פ-כ-ל  =  ש-פ-<  ש + כ  הוספת  האות  ש'  לשורש  קיים   2  זוג

  שורש  גזור  שם   3זוג  

המילה  הנתונה 
 בשאלה

שורש  
 המילה

 שם  עצם  
 

 השורש  של  
 שם  העצם

 מסקנה

ל )שאול  י  לִּ נֵּיְטָר  ל-ר-ט-נ ְמַנְטרֵּ
 מהלועזית(

ילה  השורש  של  המ ל-ר-ט-נ
הנתונה  בשאלה  הוא 
 שורש  גזור  שם

 

המילה  הנתונה 
 בשאלה

שורש  
 המילה

 שם  עצם  
 

 השורש  של  
 שם  העצם

 מסקנה

)שאול    נְַּילֹון נ-ל-י-נ ְמנְֻיָלן
מהלועזית,  

 מאנגלית(

השורש  של  המילה   נ-ל-י-נ
הנתונה  בשאלה  הוא 
 שורש  גזור  שם

 

 שורש  תנייני     4זוג  

לה  הנתונה המי
 בשאלה

שורש  
 המילה

 שם  עצם  
מאותה  
 משפחה 

 השורש  של  
שם  העצם  מאותה 

 המשפחה

 מסקנה

השורש  של  המילה   ר-כ-ז ַאְזָכָרה ר-כ-ז-א   ִאְזכּור
הנתונה  בשאלה  הוא  

 שורש  תנייני

 
 

המילה  הנתונה 
 בשאלה

שורש  
 המילה

 שם  עצם  
מאותה  
 משפחה 

 השורש  של  
העצם  מאותה   שם

 המשפחה

 מסקנה

יד ד-ק-פ-ת ִתְפקּוד ְפקִּ השורש  של  המילה   ד-ק-פ תַּ
הנתונה  בשאלה  הוא  

 שורש  תנייני
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ר:  שורשים  תניינייםהשמות  שהשורשים  שלהם  הם   (1)  .2 ר,    ִמְרכּוז,    ְלַתְגבֵּ    ְלַתְזמֵּ

ם,    ִבְזבּוז  )גזור  שם(  ִנְטרּולותיות  הראשונות(,  )הכפלת  שתי  הא ְלַטְמטֵּ

 :הסבר  דרך  ההיווצרות  של  השמות  )עליך  לבחור  שם  אחד( (2) 

המילה  הנתונה 
 בשאלה

שורש  
 המילה

 שם  עצם  
מאותה  
 משפחה 

 השורש  של  
שם  העצם  מאותה 

 המשפחה

 מסקנה

ר ְגֹבֶרת ר-ב-ג-ת ְלַתְגבֵּ השורש  של  המילה   ר-ב-ג תִּ
נתונה  בשאלה  הוא  ה

 שורש  תנייני

 
 

המילה  הנתונה 
 בשאלה

שורש  
 המילה

 שם  עצם  
מאותה  
 משפחה 

 השורש  של  
שם  העצם  מאותה 

 המשפחה

 מסקנה

השורש  של  המילה   ז-כ-ר ֶמְרָכז ז-כ-ר-מ ִמְרכּוז
הנתונה  בשאלה  הוא  

 שורש  תנייני

 
 

המילה  הנתונה 
 בשאלה

שורש  
 המילה

 עצם  שם  
מאותה  
 משפחה 

 השורש  של  
שם  העצם  מאותה 

 המשפחה

 מסקנה

ר ְזֹמֶרת ר-מ-ז-ת   ְלַתְזמֵּ השורש  של  המילה   ר-מ-ז תִּ
הנתונה  בשאלה  הוא  

 שורש  תנייני

 
 

   ִהְתַאְגְרפּות,    ְלַפְרנֵּס,    ַהְלָשָנה:  גזורי  שםהשמות  שהשורשים  שלהם  הם   (1) .3

ר ר)הכפלת  שתי  האותיות  הראשונות(  ,    ִטְפטּוףהכפלת  האות  האחרונה(,  )  ְלַכְדרֵּ  )תנייני(  ְלַמְזעֵּ

 השמות  )עליך  לבחור  שם  אחד(:הסבר  דרך  ההיווצרות  של   (2) 

המילה  הנתונה 
 בשאלה

שורש  
 המילה

 שם  עצם  
 

 השורש  של  
 שם  העצם

 מסקנה

ש  של  המילה  השור נ-ש-ל ָלשֹון נ-ש-ל ַהְלָשָנה
הנתונה  בשאלה  הוא 
 שורש  גזור  שם

 

המילה  הנתונה 
 בשאלה

שורש  
 המילה

 שם  עצם  
 

 השורש  של  
 שם  העצם

 מסקנה

השורש  של  המילה   ס-נ-ר-פ הסָ נָ ְר פַּ  ס-נ-ר-פ ְלַפְרנֵּס
הנתונה  בשאלה  הוא 
 שורש  גזור  שם
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המילה  הנתונה 
 בשאלה

שורש  
 המילה

 שם  עצם  
 

 שורש  של  ה
 שם  העצם

 מסקנה

ְגרּוף פ-ר-ג-א ִהְתַאְגְרפּות השורש  של  המילה   פ-ר-ג-א אִּ
הנתונה  בשאלה  הוא 
 שורש  גזור  שם

 

 

 

 51תרגיל  

 גוף  ה הבניין שורשה
 )לפי  ההקשר  במשפט(

 נסתרים הפעיל ע-ב-נ .1

 נסתרות הפעיל ק-ז-נ .2

 נסתרים הופעל ג-ש-נ .3

 נסתרות הופעל ג-צ-י .4

 נוכחות הפעיל ל-צ-נ .5

 נסתרים הפעיל ב-צ-י .6

 נסתרים נפעל א-ש-נ .7

 נסתר הופעל ח-ד-נ .8

 נסתרות הפעיל ג-צ-י .9

 נסתרים נפעל ק-ת-נ .10

 נוכחות קל ע-ג-נ .11

 נסתרת הופעל כ-ת-נ .12

 נוכח הפעיל ג-ש-נ .13

 מדבר/ת הפעיל ע-צ-י .14

 נסתרת הופעל ז-ת-נ .15

 נסתרים הפעיל ש-ג-נ .16

 מדברים קל ק-צ-י .17
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 הגוף   ייןהבנ השורש
 )לפי  ההקשר  במשפט(

 נסתרים התפעל ד-י-נ .18

 נסתרת פיעל ד-ק-נ .19

 נסתרת נפעל ק-ז-נ .20

 נסתרות נפעל א-ש-נ .21

 נסתרים הפעיל ת-צ-י .22

 מדברים הפעיל ר-כ-נ .23

 נוכחת הפעיל ר-כ-נ .24

 נסתרות הופעל ל-פ-נ .25

 מדבר/ת קל ש-ט-נ .26

 נוכח הפעיל ב-צ-י .27

 נסתרים קל ע-ט-נ .28

 נסתרת הופעל ק-ס-נ .29

 מדבר/ת נפעל ש-ג-נ .30

 נסתרת הופעל ת-צ-י .31

 מדברים קל ח-ק-ל .32

 נסתרת נפעל נ-ת-נ .33

 נוכחת הפעיל ד-ג-נ .34

 
 

 52תרגיל  

 ֻתַצע .9     ֻמָסִעים .1

 ִתֹטל .10      ִיְנְבטּו .2

 ִנַכר .11      ַתִשיל .3

 ֻתַתר .12   ִנָדחוֹת .4

 ַיִביט .13      ֻתַשק .5

    יוְֹצרוֹת .14     ְבָנהַתצֵּ  .6

ז .15      ִנְתָנה .7  ִיְתַנקֵּ

    ַאִציג .8
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 53תרגיל  

 פעולההשם   פועלהשם   הבניין שורשה

יג הפעיל ג-צ-י .1 צִּ ָצָגה ְלהַּ  הַּ

יְך הפעיל כ-ת-נ .2 תִּ ָתָכה ְלהַּ  הַּ

ק נפעל ק-ת-נ .3 ָנתֵּ ָנְתקּות ְלהִּ  הִּ

יעַּ  הפעיל ע-צ-י .4 צִּ ָצָעה ְלהַּ  הַּ

יק הפעיל ק-ש-נ .5 שִּ ָשָקה ְלהַּ  הַּ

יט הפעיל ט-ב-נ .6 בִּ ָבָטה ְלהַּ ט / הַּ  ֶהבֵּ

ֹצר קל ר-צ-י .7 יָרה לִּ  ְיצִּ

יעַּ  הפעיל ע-ז-י .8 זִּ ָזָעה ְלהַּ  הַּ

ל נפעל ל-צ-נ .9 ָנצֵּ ָנְצלּות ְלהִּ  הִּ

ְנֹפל קל ל-פ-נ .10 יָלה לִּ  ְנפִּ

יז הפעיל ז-ת-נ .11 תִּ ָתָזה ְלהַּ  הַּ

 

י  ליםבחרתי  את  הפע  גזרת  חפ"נמ (1)  ְפלִּ י  :  תִּ ְקתִּ שַּ ל  ,  הִּ ָנְתקּו,  ,  ֶאָנצֵּ  יִּ

 מאותו  השורש,  אך  בבניין  אחר:    עלושם  פ

יל פִּ פֵּ לְ /    (הפעיל)  ְלהַּ ְתנַּ ְתנַּצֵּ לְ (  ,   התפעל)  להִּ ְתנַּשֵּ לְ ,     (התפעל)  להִּ      )התפעל(  קהִּ

ק  )התפעל( ְתנַּתֵּ  ְלהִּ

ְגָנה:  הפעלים בחרתי  את :  מגזרת  חפי"צ   צֵּ י,    תַּ ְצרִּ   תִּ

צּור  )פיעל(  עלושם  פ צּוג  )פיעל(  יִּ  מאותו  השורש,  אך  בבניין  אחר:  יִּ

 

י  בחרתי  את  הפעלים  מגזרת  חפ"נ (2) ְקתִּ שַּ ל  ,  הִּ י  ,  ֶאָנצֵּ ְפלִּ  :  תִּ

 מאותו  השורש,  אך  בבניין  אחר:    הלועשם  פ   

ָפלָ  ְתנְַּפלּות/    (הפעילה  )הַּ ְתנְַּצלּות(  ,  התפעל)  הִּ ְתנְַּשקּות  ,   (התפעל)  הִּ יָקה  )קל(  /  הִּ  )התפעל(  ְנשִּ

ְגָנה בחרתי  את  הפעלים  מגזרת  חפי"צ   צֵּ י,   :  תַּ ְצרִּ  תִּ

צּוג  )פיעל(מאותו  השורש,  אך  בבניין  אחר:    שם  פעולה צּור  )פיעל(,    יִּ  יִּ
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 54 תרגיל 

ק .א .1  ק,  נפעל-ת-=  נ   ִנַתקק,  פיעל   ;    -ת-=  נ  ִנתֵּ

ק .ב  =  נ'  תחילית  של  בניין  נפעל   ִנַתק=  נ'  פה"פ   ;      ִנתֵּ

קטכנאי  חברת  החשמל   :משפטדוגמה  ל .ג  את  אספקת  החשמל  לדירה.    ִנתֵּ

 בשל  הסופה.  ִנַתקזרם  החשמל   :  משפטדוגמה  ל 

     תקּוְת ּנָ ִה  (1) .ד

ק (2)       ְלַנתֵּ

(3) (4) 

 

   ִנְטַען <    מבחינת  תפקידה  בפועל  יוצאת  דופןהפועל  שהנו"ן  הראשונה  בו   (1)  .א .2

 :  נ'  תחילית  של  בניין  נפעל.תפקידה  של  הנו"ן

 דברים(נ'  תחילית  של  זמן  עתיד  /  גוף  אנחנו  )מ  :  משותףה  תפקידה (2)

   ע-ט-=  נ  ִנַטע .ב

ְטֹען   /     ִנְטַען (1) .ג ְנֹטעַּ   ִנַטע)בניין  קל(  < לִּ  )בניין  קל(  < לִּ

ן     )בניין  נפעל(  ִנְטַען   ָטעֵּ  <  ְלהִּ

 :משפטים (2)

 את  הטלפון  הסלולרי  מלבד  המטען  הסטנדרטי.  ִלְטֹעןישנם  מספר  מטענים  המאפשרים  

 עצים.  ִלְנֹטעַ יצאנו  בט"ו  בשבט  

ןכמה  זמן  לוקח  למטען    מחדש?  ְלִהָטעֵּ

 

 ,  הפעיל,  עתיד,  מדבריםל-ש-נ=    ַנִשיל .א .3

לנִ     ,  פיעל,  עבר,  נסתרל-ש-נ=    שֵּ

 זה  מזה  בבניין,  בזמן  ובגוף.  שוניםזה  לזה  בשורש,  ו  דומיםשני  הפעלים   

ְש  (1) .ב ילּו,    ְינַּ  לּויַּשִּ

 :  משפטים (2)

 .םאת  עורם  כשבוע  להיוולד  ַיִשילּוהעקרבים   

 אתכם  מהירושה.  ְיַנְשלּואולי   

ל .ג שּול  ,  ְלנַּשֵּ יל      ;      נִּ שִּ ָשָלה,  ְלהַּ  הַּ
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ב .א .4  נסתר,  פיעל,  עבר,  ב-צ-י=    ִיצֵּ

  נסתר,  הפעיל,  עתיד,  ב-צ-י=    ַיִציב 

 בזמן.זה  מזה  בבניין  ו  שונים,  וובגוף  זה  לזה  בשורש  דומיםלים  שני  הפע 

יב (1) .ב צִּ ב   ;   מַּ צֵּ  ְמיַּ

 :  משפטיםדוגמה  ל (2)

בשולחן  הכתיבה  מתנדנד,  לכן  הוא     אותו.  ְמַיצֵּ

 את  אחד  הפסלים  בחזית  הבניין.  ַמִציבאוצר  התערוכה  

ב  )התפעל(  (1) .ג ְתיַּצֵּ ב  )פיעל(   ְלהִּ צֵּ    ;   ְליַּ

 :  יםמשפטדוגמה  ל (2)

ב  העבודה דורש  על   ו.מגורי למקום  הסמוכה  התעסוקה   בלשכת  ְלִהְתַיצֵּ

באיראן  לוונצואלה:  "חייבים  להעלות  את  מחירי  הנפט  כדי   )כותרת  את  השוק".    ְלַיצֵּ

 (ynet  3.11.16-שפורסמה  ב

 

 נסתרים,  תיד,  עהופעל,  ג-צ-י  (  =I )משפט   ֻיְצגּו .א .5

 נסתרים,  עבר,  פועל,  ג-צ-י=  (  II)משפט    ֻיְצגּו  

 :יו"דהשל    תפקידה .ב

  I. תחילית  זמן  עתיד 

  II. פה"פ 

 ֻהְצָגה    ;    יְֻצָגה (1) .ג

י     (2) י     ;     ְתיְֻצגִּ  ֻתְצגִּ

צּוג (1)  .ד ָצָגה    ;     יִּ  הַּ

ָצָגה (2)  .  מחזה  קהל,  בנוכחות בימה   על המועלה  תיאטרון   מופע=    הַּ

צּוג  =        .  מתן  ביטוי,  סימול  )יש  לתת  יצוג  הולם  לבני  שני  המינים.(1יִּ

  הופעה  בשם  מישהו  אחר  )עורך  הדין  נותן  שירותי  ייצוג  במשפט  תעבורה.(  .2          

 (http://www.ravmilim.co.il/default.aspוך  מילון  רב  מילים  )ההגדרות  מת
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 נסתר,  ברעל,  עו,  פר-ג-מ(  =  I)משפט    ֻמַגר .א .6

 נסתר,  הווהעל,  הופ,  ר-ג-נ(  =  II)משפט    ֻמָגר 

 :מ"םשל  ה  תפקידה .ב

  I.    פה"פ 

  II. )תחילית  הווה  )בינוני 

יל (1) .ג   ָסבִּ

 כאשר  הכותב  רוצה  להתמקד  בפעולה  ולא  במבצעּה (2)  

 ְיֻמְגרּו   (1) .ד

    ַיִגירּו (2) 

 

 

   55תרגיל  

 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

יד הפעיל ד-ג-נ .1 גִּ ָגָדה ְלהַּ  הַּ

   הופעל ג-צ-י .2

   פועל ש-מ-מ .3

   הופעל ח-ד-נ .4

ית הפעיל ת-צ-י .5 צִּ ָצָתה ְלהַּ  הַּ

תלְ  פיעל ת-צ-מ-ת .6 ְמצֵּ ְמצּות תַּ  תִּ

יג הפעיל ג-ש-נ .7 שִּ ָשָגה ְלהַּ  הַּ

מּור פיעל ר-מ-ה .8 ר הִּ מֵּ  ְלהַּ

ר התפעל ר-מ-ר-מ .9 ְרמֵּ ְתמַּ ְרְמרּות ְלהִּ ְתמַּ  הִּ

ל פיעל ל-צ-נ .11 צּול ְלנַּצֵּ  נִּ

ל נפעל ל-צ-נ .11 ָנצֵּ ָנְצלּות ְלהִּ  הִּ

ש נפעל ש-ט-נ .12 ָנטֵּ   ְלהִּ
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   56תרגיל  

 ח-צ-ר (1) .5     ג-צ-י (1) .1

 ִהִזיקּו (2)     ִהְכִתים (2) 

 

 ל-כ-ס-ת (1) .6    ע-נ-כ-ש (1) .2

ל (2)        ָמְרטּו (2)  ְתַחשֵּ

 

 ג-ש-נ (1) .7    ח-ד-נ (1) .3

ת (2) סֶּ  )להיכנס(  ֻיַתר (2)        ִנְתפֶּ

 

 ע-ס-נ (1) .4

    ֹצר (2)

 

 

   57תרגיל  

 ר(יכִּ ִה ל  )יפעה=    ִהַכְרִתי (1) .א   .1

 פיעל (2)  

   פעיל.ה:  תחילית  של  בניין  ה"א=  תפקיד  ה  ַכְרִתיִה  (1) .ב 

 כ(-ל-:  ַלְכִתי;    ר -ג-  : ַגְרִתי ;   ל  -ל-:  ַלְלִתישל  הה"א:  פה"פ   )  משותףה  תפקידה (2)

יר (1) .ג כִּ ְך,    ְלהַּ לֵּ ר,    ְלהַּ גֵּ ל,    ְלהַּ לֵּ  ְלהַּ

 :  הים  לדוגממשפט (2)  

 אישית או  חברתית  כלכלית,   מבחינה חייהם  תנאי  את  לשפר  כדי   ְלַהגֵּר  בוחרים  אנשים

 את  קהל  היעד?  ְלַהִכירמדוע  חשוב     

 

ק (1) .א   .2 ק(  ַהדֵּ דֵּ  =  פיעל  )הִּ

 הפעיל (2)  

ש (1) .ב     פעילהלית  של  בניין  תחיתפקיד  הה"א:  קיש(   ה)עבר  נסתר:  =    ַהקֵּ

    פה"פ:  ה"אשל  ה  משותףה  תפקידה (2)

קהַ )  כ(-ל-ה:  ַלְכִתיִה   ;  ר  -ג-ה:  ַגְרִתיִה  ;   ל  -ל-ה:  דֵּ

ָּסָקה (1) .ג ָגָשה,    הַּ ָקָשה,    הַּ דּוק,    הַּ  הִּ

 :דוגמה  למשפטים (2)  

 )מתוך  רב  מילים  אינטרנט( . הרך הצמח  את   ייצב  השתיל סביב  האדמה   הידוק

 בעץ  היא  אמונה  טפלה.  ַהָקָשה
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 =  נפעל  ִנְתָקה (1) .א .3

 פיעל (2)  

 ד:  נ'  תחילית  של  בניין  נפעלתפקיה  .ִנְתָקהמבחינת  תפקידה  בפועל  ב:    יוצאת  דופןהנו"ן   (1) .ב 

   לעַ פְ נִ ק  =  ַת נִ <  הוא  אתמול    ִנְתָקה:  הסבר   

    פה"פ:  נו"ןהשל    משותףה  תפקידה (2)

ב(נִ )  ְדָבהנִ ) ר(נִ )  ְתָרהנִ   ;    ב-ד-נ:  דֵּ ק(:  נִ )  ְמָקהנִ   ;   ר -ת-נ:  תֵּ   (ק-מ-נמֵּ

ר (1) .ג ק   ,    ְלנַּתֵּ ָנתֵּ  ְלהִּ

 :דוגמה  למשפטים (2)  

קקשה       מאדם  קרוב  ְלִהָּנתֵּ

רהבן  שלי  התחיל    רגל  אחת.  על  ְלַנתֵּ

 

 =  פועל  ֻמְסְפרּו (1) .א   .4

 :  הופעלמשותףהבניין  ה (2)  

ר(ֻמְסְפרּומבחינת  תפקידה  בפועל  ב:    יוצאת  דופן  מ"םה (1) .ב   .  התפקיד:  פה"פ  )ֻמְספַּ

 :  תחילית  הווה  )בינוני(   מ"םשל  ה  משותףה  תפקידה (2)

ל)  ֻמָצל) ר)  ֻמָכִרים;      ל-צ-(:  נֻהצַּ ב)  ֻמָצבוֹתר   ;   -כ-(:  נֻהכַּ  (ב-צ-י(:  ֻהצַּ

 להלן  הטה  של  הכל.   (1) .ג

 .I  ,II  ,IVואת  אחד  מהפעלים      IIIעליך  לבחור  שני  בניינים  שונים,  כלומר  את  הפועל  ב

   I. ל  ֻתצַּ

   II. ר  ֻתכַּ

   III. ר  ְתֻמְספַּ

   IV. ב  ֻתצַּ

 :יםוגמה  למשפטד (2)  

  אביב.-בתחנת  "לווינסקי"  שבדרום  תל  ֻתַצביחידה  חדשה  של  משמר  הגבול     

 כנפגעת  עבודה  על  ידי  המוסד  לביטוח  תאומי.  ֻתַכרהאישה     
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 =  בניין  קל  ִתְקחּו (1) .א .5

 :  פיעללשלושת  הפעלים  האחרים  משותףהבניין  ה (2)  

 .  התפקיד:  תחילית  זמן  עתידִתְקחּומבחינת  תפקידה  בפועל  ב:    יוצאת  דופן  תי"וה (1) .ב 

 :  פה"פ   תי"ושל  ה  משותףה  תפקידה (2)

ל) ל)  ִתְפעֵּ ְפעֵּ ְכנֵּת)  ִתְכַנִתי;      ל-ע-פ-ת(:  עבר  נסתר:  תִּ     ת-נ-כ-ת(:  עבר  נסתר:  תִּ

ְק )  ִתְקלֵּט   (ט-ל-ק-ת(:  לֵּטעבר  נסתר:  תִּ

ְקלּוט .ג ְקלֵּט,  תִּ ְכנּות      ;     ְלתַּ ְכנֵּת,  תִּ ְפעּול     ;     ְלתַּ ל,  תִּ ְפעֵּ יָחה    ;     ְלתַּ ת,  ְלקִּ חַּ  ָלקַּ

   ִתְקלֵּט;       ִתְכַנִתי .ד

 :הסבר 

המילה  הנתונה 
 בשאלה

שורש  
 המילה

 שם  עצם  
מאותה  
 משפחה 

 השורש  של  
ותה שם  העצם  מא
 המשפחה

 מסקנה

השורש  של  המילה   נ-כ-ת תכנית ת-נ-כ-ת   ִתְכַנִתי
הנתונה  בשאלה  הוא  

 שורש  תנייני

 
 

המילה  הנתונה 
 בשאלה

שורש  
 המילה

 שם  עצם  
מאותה  
 משפחה 

 השורש  של  
שם  העצם  מאותה 

 המשפחה

 מסקנה

השורש  של  המילה   ט-ל-ק תקליט ט-ל-ק-ת ִתְקלֵּט
ה  בשאלה  הוא  הנתונ

 שורש  תנייני

 

 

 =  גזרת  השלמים  ַאגֵּף:  גזרהמבחינת  ה  יוצא  דופן (1) .א .6

 :  חפ"נ  לשלושת  הפעלים  האחרים  משותפתה  הגזרה (2)  

 פ(-ד-=  נ  ַאִדיףר    ;    -ת-=  נ  ַאִתירפ    ;    -ק-=  נ  ַאִקיף)   

 .  התפקיד:  פה"פ  .ַאגֵּףתפקידה  בפועל  ב:   מבחינת   יוצאת  דופן  אלףה (1) .ב 

ף  =  אהסבר) גֵּ  פ(-ג-:  עבר  נסתר:  אִּ

 :  תחילית  זמן  עתיד  /  גוף  מדבר/ת   אלףשל  ה  משותףה  תפקידה (2)

יףעבר  נסתר:  ) ַאִקיף) קִּ יר עבר ) ַאִתיר;      פ-ק-נ(:  הִּ תִּ     ר-ת-:  נ(נסתר:  הִּ

יףעבר  נסתר) ַאִדיף דִּ   (פ-ד-נ(:  :  הִּ

ָדָפה .ג יף,    הַּ דִּ גּוף     ;     ְלהַּ ף,    אִּ גֵּ ָתָרה    ;     ְלאַּ יר,    הַּ תִּ ָקָפה    ;    ְלהַּ יף,    הַּ קִּ  ְלהַּ
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  .א

 חפי"צ חפ"נ שלמים

 ַתְזִכיר

 ֻפְרַסם

ם  ְלַצְמצֵּ

 ַתְמִריץ

ת רֶּ  ֻמְשכֶּ

 ַמָתן

 ֻהְגָשה

 ַהָצָעה

 עֻמצָ 

 

יעַּ  )שורש:  י  ַהָצָעה (1) .ב צִּ  ע,  בניין:  הפעיל(-צ-<  ְלהַּ

ם (2)  ְמצּום  )שורש:  צ  ְלַצְמצֵּ  מ,  בניין:  פיעל(-צ-מ-<  צִּ

י .ג תִּ  פועל  בזמן  עבר  בגוף  כלשהו:  ָנתַּ

 לו  מתנה  גדולה  לכבוד  יום  הולדתו.  ָנַתִתי  :משפט 

  ַתְזִכיר  .ד

ר  =  תפועל  בעל  ש  ְזכֵּ  ר-כ-ז-ורש  תנייני:  תִּ

  מילה  חדשה  בעלת  השורשר  <  -כ-ז-:  תשורש  תניינייר  <  כִּ זְ :  תַּ שם  העצםר  <  -כ-:  זשורש  מקורי 

ְזכּורהתנייני ר,  תִּ ְזכֵּ ר,  ְלתַּ ְזכֵּ  :  תִּ

 

 ַתְמִריץ

ץ  =  ת  ְמרֵּ  צ-ר-מ-פועל  בעל  שורש  תנייני:  תִּ

יץ  <  שם  העצםצ  <  -ר-:  משורש  מקורי  ְמרִּ   מילה  חדשה  בעלת  השורשצ  <  -ר-מ-:  תשורש  תנייני:  תַּ

ץהתנייני ְמרֵּ ץ,    ְלתַּ ְמרֵּ  )לתמרץ  עובדים  על  עבודתם.....(  :  תִּ

 

 שכר  הדירה (1) .ה

 טיסת  ֶשֶכר (2)
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 ג-ש-:  נשורש  משותף :1זוג   .1

 =  הפעיל  ִהַשְגִתי=  הופעל   ;      ְשָגההֻ :  בניין

יל   ;      ֻהְשָגה:  משמעות  הבניין יל  ִהַשְגִתי=  ָסבִּ    =  ָפעִּ
 

 ג-ש-:  נשורש  משותף :2זוג  

 =  הופעל  ְצבּוהֻ =  הפעיל   ;      ִהַצְבָת :  בניין

יל   ;      ִהַצְבָת :  משמעות  הבניין יל  =  ְצבּוהֻ =  ָפעִּ  ָסבִּ

 

 ב    -ת-כ - (1)  :1  קבוצה .2

 ע      -צ-י -

   ר     -כ-נ -

   ל-ב-ר-כ -

 הפעלים:  הפעיל   מתוך  ארבעת    שלושהל  הבניין  המשותף (2)   

ל  <  היוצא  דופן:  בניין  פיעל) ְרבֵּ  (כִּ

 של  הפעלים  המודגשים:  ָפעיל  משותפתהבניין  ה  משמעות (3)
 

 
   ת-צ-י - (1)  :2  קבוצה

   מ-ל-ש -

   ע-ס-נ -

   ג-צ-י -

 מתוך  ארבעת  הפעלים:  הופעל     שלושהל  הבניין  המשותף (2)   

ְמָנה  <  )היוצא  דופן:  בניין  פועל  (ְתֻשלַּ

 יל:  ָסבשל  הפעלים  המודגשים  משותפתהבניין  ה  משמעות (3)
 

  .א .3
 ש,   הופעל-כ-נ 

 ע,  קל-ר-ז 

 עלל,  הופ-פ-נ 

 ע,  נפעל-נ-מ 

 ש,  קל-ט-נ 

 ר,  פועל-ז-ח-מ 
 

ֹטש .ב  לשאר  הבניינים:  ָסביל  משמעות  המשותפתה)משמעות:  ָפעיל(.   -את  הסירה  בעת  מצוקה   אֶּ
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   60תרגיל  

   ַמִכיִרים .1

ס .2    ֲאַפְקסֵּ

   ַמִזיק,    ִהָכְנסּו .3

   ְתַבְזְבזּו  ,   ַאִזיל .4

   ַמִסיחוֹת  ,  ִהִטיף .5

ן .6    ֲאַעְדכֵּ

   ִהִציב .7
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  .א .1

 שלמים חפ"נ

 ֻמָסקוֹת

 ִהַכְרִתי

 ִנַתן

ם  גוֹרֵּ

 ַיְכִריזּו

 

 =  בניין  הפעיל  ַיְכִריזּו   -  ִהַכְרִתי (1) .ב 

ם=  נפעל     ;       ִנַתן=  הופעל    ;        ֻמָסקוֹת (2)     =  קל  גוֹרֵּ

   ִלְדֹפק .ג

 

ְגָנה (1) .2    ג(-צ-=  גזרת  חפי"צ  )י  ַהצֵּ

   ָפעיל (2)

 ִנַתן,        ֻמָסקוֹת   (3)
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 ל-ש-ב    ,    נ-ש-ע    ,    נ-צ-ר    ,    י-ב-ר    ,    נ-ת-ק    ,    נ-צ-י
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   63תרגיל  

ְלְגלּות  =  גיוצא  דופן .א .1 ְתגַּ  ל-ג-ל-:  הִּ

 ג   -ל-ג-:  לשורש  משותף              

ר  =  קיוצא  דופן .ב  ְנטֵּ  ר-ט-נ-:  ְלקַּ

 ר -ט-:  נשורש  משותף              

ְפטּוף  =  טיוצא  דופן .ג   פ-ט-פ-:  טִּ

 פ -ט-:  נשורש  משותף              

ץ  =  פיוצא  דופן .ד  ְצפֵּ  צ-פ-צ-:  ְלפַּ

 צ -פ-:  נשורש  משותף              

יֵּת  =  ציוצא  דופן .א .5  ת-י-:  ְמצַּ

 ת -צ-:  ישורש  משותף              

ְלטּול  =  טיוצא  דופן .ב   ל-ט-ל-:  טִּ

  ל-ט-נ:  שורש  משותף              

 ס-נ-ק=    ְקָנס:  יוצא  דופן .ג 

  ק-ס-נ:  שורש  משותף              

ְזעּות:  יוצא  דופן .ד  עַּ ְזדַּ  ע-ז-ע-ז=    הִּ

  ע-ז-י:  שורש  משותף              

ֹפֶלת  =  ניוצא  דופן .א .2  ל-פ-:  מַּ

 ל -פ-ל-:  פשורש  משותף              

ָתְכנּות  =  תיוצא  דופן .ב   נ-כ-:  הִּ

 כ -ת-:  נשורש  משותף              

ְלצּול  =  ציוצא  דופן .ג   ל-צ-ל-:  צִּ

 ל -צ-:  נמשותףשורש                

ש  =  גיוצא  דופן .ד  שֵּ  ש-ש-:  ְלגַּ

 ש -ג-:  נשורש  משותף              

ְקפּוק  =  פיוצא  דופן .א .6  ק-פ-ק-:  פִּ

 פ -ק-:  נשורש  משותף              

ים:  יוצא  דופן .ב   ר-צ-נ=    ְנצּורִּ

  ר-צ-י:  שורש  משותף              

ְת :  יוצא  דופן .ג   ק-ש-נ=    נְַּשקּותהִּ

  ש-ק-:  נשורש  משותף              

יָעה:  יוצא  דופן .ד   ע-צ-ב=    ְבצִּ

 ב-צ-י:  שורש  משותף              

יָסה:  יוצא  דופן .א .3  ס-ר-ק=    ְקרִּ

  ק-ר-ס:  שורש  משותף              

ֶנֶרת:  יוצא  דופן .ב   ר-נ-צ=    צַּ

  נ-צ-ר:  משותףשורש                

ּסֹור:  יוצא  דופן .ג   ר-ס-נ=    מַּ

  ר-ס-מ:  שורש  משותף              

 ל-ח-מ=    ָמחּול:  יוצא  דופן .ד 

  מ-ח-ל:  שורש  משותף              

יָלה:  יוצא  דופן .א .7  ל-ל-צ=    ְצלִּ

  ל-צ-:  נשורש  משותף              

ָתְכנּות:  יוצא  דופן .ב   נ-כ-ת=    הִּ

  ת-נ-כ-ת:  שורש  משותף              

תּות:  יוצא  דופן .ג   ת-ת-צ=    צִּ

  ת-צ-י:  שורש  משותף              

ֶגֶבת:  יוצא  דופן .ד   ב-ג-נ=    מַּ

  ב-נ-ג:  שורש  משותף              
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קּון:  יוצא  דופן .א .4  נ-ק-ת=    תִּ

  ק-ת-נ  :שורש  משותף              

נֵּן:  יוצא  דופן .ב   נ-נ-ג=    ְמגַּ

  נ-ג-מ:  שורש  משותף              

ָקש:  יוצא  דופן .ג   ש-ק-נ=    מַּ

 ש-ק-מ:  שורש  משותף              

ג:  יוצא  דופן .ד   ג-ש-נ=    ֶהשֵּ

 ש-ג-:  נשורש  משותף              

ָטָרה:  יוצא  דופן .א .8  ר-ט-נ=    מַּ

  ר-ט-מ:  שורש  משותף                

דּום:  יוצא  דופן .ב   מ-ד-ק=    קִּ

  ד-ק-מ:  שורש  משותף                

יָצה:  יוצא  דופן .ג   צ-פ-ק=    ְקפִּ

  פ-צ-ק:  שורש  משותף                

 נ-י-ר-ש=    ְמֻשְרֶיֶנת:  יוצא  דופן .ד 

  ר-ש-:  נשורש  משותף                

 
 

 64תרגיל  

  .א
 (1)  +(2)  

 בניין שורש פועל

 פועל מ-ס-ר-פ פורסם

 או  תתקיים

 תתאפשר

   מ-י-ק

 ר-ש-פ-א

 התפעל

 הפעיל ג-צ-י  תציג

 הופעל ג-צ-י תוצגנה

 פיעל ב-י-ח מחייבת

 נפעל ן-ת-נ ניתן

 
 בשאלה  התבקשת  לבחור  פועל  אחד.   (3)

 יצור  מהם  שם  פועל  מאותו  בניין:להלן  כל  אחד  מהפעלים  שניתן  ל

ן ָנתֵּ יֵּב    ,   ְלהִּ יג    ,    ְלחַּ צִּ ר   ,   ְלהַּ ְתַאְפשֵּ יֵּם    ,    ְלהִּ ְתקַּ  ְלהִּ

 

   (2)+  (1) .ב

 שם  פועל שורש שם  פעולה

ר ר-י-צ ציור יֵּ  ְלצַּ

פיסול  /  
 מימוש

 ל /-ס-פ
 ש-מ-מ

ל  / ּסֵּ  ְלפַּ
ש מֵּ  ְלמַּ

ְדבִּ  ק-ב-ד הדבקה  יקְלהַּ

יג ג-צ-י הצגה צִּ  ְלהַּ
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 פורסם,    תוצגנה (1) .ג

ְרְסמּו (2)   היגָ צִּ ,   הִּ     פִּ

 :משפטים  לדוגמה  

 .זיקוקהמתחם  בתי  הרחבת    לתכניתאת  התנגדותה    ִהִציָגהעיריית  חיפה    

 .2132לשנת  באתרי  האינטרנט  שלהן  את  הדו"חות  הכספיים    ִפְרְסמּועיריות  שונות  טרם    

 :  תחיליתהתפקיד (1) .ד

 נ-מ-ר    ,    ז-ק-ב   ,   ב-כ-ר (2) 

 ִלְרֹכש .ה

 

 

 

 

 65תרגיל  

 תוצג  =  בניין  הופעל  -הוחלט   .א .1

 ט,  הופעל,  עבר,  נסתר-ל-הוחלט  <  ח 

   ג,  הופעל,  עתיד,  נסתרת-צ-תוצג  <  י 

   מ-ג-ד (1) .ב

  (2) (2) 

 

   ל-צ-הצלה   ,    הציל    =  שורש:  נ  מציל   ,  .א .2

   ִהִציל .ב 

ל (1) .ג    ֻהצַּ

  באמצעות  הפייסבוק.  ֻהַצלהילד  האפגני  :  דוגמה  למשפט (2)  

   כאשר  רוצים  להתייחס  ולתת  דגש  לפעולה,  ולא  לנושא. (3) 

   ע-ב-טביעה  =  ט .ד 
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3.  

ם   הפועל  השֵּ

 ָזָעההַ  ִהַזְענּו

 תַהָסַק  ִהִסיק

 ַהְצָדָעה ַתְצִדיעּו

 ֻמָצב יבּוצִ יַ 

 ֻמָצג ַמִציִגים

 ַהְטָעָנה ינּועִ ְט יַ 

 ַמָבט וֹתַמִביט

ג ַאִשיג שֵּ  הֶּ

 

 
 

 קל,  נפעל  -  66תרגיל  

 שם  פועל גוף בניין שורש

ח נוכחות נפעל ח-כ-י .1 ָּוכַּ  ְלהִּ

  נסתרות קל ח-כ-נ .2

ת רנסת קל ע-ד-י .3 עַּ  ָלדַּ

ע נסתר נפעל ע-ד-י .4 ָּודַּ  ְלהִּ

  נוכחת נפעל ש-א-י .5

ְנֹקש נסתרת קל ש-ק-נ .6  לִּ

ר נסתרים נפעל ר-צ-י .7 ָּוצֵּ  ְלהִּ

ְנֹצר מדברים קל ר-צ-נ .8  לִּ

ְנֹדר רבים קל ר-ד-נ .9  לִּ

ד נסתרת נפעל ד-ס-י .11 ָּוסֵּ  ְלהִּ

ף נסתרים נפעל פ-ס-י .11 ָּוסֵּ  ְלהִּ

ְנֹדף נסתר קל פ-ד-נ .12  לִּ

ח וכחתנ נפעל ח-כ-י .13 ָּוכַּ  ְלהִּ
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 שם  פועל גוף בניין שורש

ר מדבר/ת נפעל ר-ת-י .14 ָּותֵּ  ְלהִּ

 ָלֶרֶשת מדברים קל ש-ר-י .15

  נסתר קל צ-ע-י .16

ץ נסתר נפעל צ-ע-י .17 ָּועֵּ  ְלהִּ

ר נסתרים נפעל ר-צ-י .18 ָּוצֵּ  ְלהִּ

יֹרק נוכח קל ק-ר-י .19  לִּ

  נסתר נפעל נ-ש-י .21

יֹשן מדברים קל נ-ש-י .21  לִּ

 
 

  הפעיל  -  67  תרגיל

 שם  פעולה שם  פועל שורש

יחַּ  ח-כ-י .1  הֹוָכָחה ְלהֹוכִּ

יל ל-א-י .2   ְלהֹואִּ

יב ב-ט-י .3 יטִּ  ֲהָטָבה ְלהֵּ

יר ר-ש-י .4 ישִּ   ְלהֵּ

יד ד-ל-י .5  הֹוָלָדה ְלהֹולִּ

יש ש-ר-י .6  הֹוָרָשה ְלהֹורִּ

יר ר-ת-י .7  הֹוָתָרה ְלהֹותִּ

 
 

   68תרגיל  

1.  

 (2) 

 (1) 

 
2.  

 ג     מיםג,  קל,  הווה,  של-ר-=  ה הוֹרֵּ

 ד  ד,  הפעיל,  ציווי,  נפו"י-ר-=  י  הוֹרֵּ
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  קל,  נפעל,  הפעיל  -  69תרגיל  

 גזרה בניין שורש

 נפו"י הפעיל פ-ס-י .1

 שלמים קל ס-ר-ה .2

 שלמים קל פ-ס-א .3

 נפו"י הפעיל ד-ר-י .4

 שלמים קל פ-ק-נ .5

 נפו"י הפעיל ר-ת-י .6

 נפו"י נפעל ר-ת-נ .7

 נפו"י הפעיל ק-נ-י .8

 נפו"י קל ק-נ-י .9

 שלמים קל ל-ב-נ .11

 נפו"י הפעיל ל-ב-י .11

 נפו"י נפעל ב-ש-י .12

 שלמים קל ב-ש-נ .13

 נפו"י הפעיל נ-מ-י .14

 שלמים קל פ-ד-ה .15

 נפו"י הפעיל ל-ב-י .16

 שלמים קל ל-ע-נ .17

 נפו"י הפעיל ל-א-י .18
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 קל,  נפעל,  הפעיל,  הופעל   -  70תרגיל  

 בניין שורש

 הּופעל ב-ש-י .1

 הפעיל ב-ש-י .2

 קל ב-ש-י .3

 הּופעל ט-ש-י .4

 הפעיל ט-ש-י .5

 נפעל ד-ל-י .6

 הפעיל ד-ל-י .7

 קל ד-ל-י .8

 הפעיל ק-ר-י .9

 קל ק-ר-י .11

 הּופעל ד-ע-י .11

 הפעיל ד-ע-י .12

 הפעיל ר-ת-י .13

 נפעל ר-ת-י .14
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  71  תרגיל

 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

יט הפעיל ט-ש-י .1  הֹוָשָטה ְלהֹושִּ

ְנֹשְך קל כ-ש-נ .2 יָכה לִּ  ְנשִּ

   נפעל ש-א-י .3

יק הפעיל ק-נ-י .4 ינִּ  ֲהָנָקה ְלהֵּ

ם פיעל מ-ג-מ-ג .5 ְמגֵּ ְמגּום ְלגַּ  גִּ

יעַּ  הפעיל ע-ג-נ .6 גִּ ָגָעה ְלהַּ  הַּ

   נפעל ר-ג-נ .7

ב פיעל ב-ג-נ .8 גּוב ְלנַּגֵּ  נִּ

ר נפעל ר-ת-י .9 ָּותֵּ ָּוְתרּות ְלהִּ  הִּ

יר הפעיל ר-ת-נ .11 תִּ ָתָרה ְלהַּ  הַּ

ְנֹעץ קל צ-ע-נ .11 יָצה לִּ  ְנעִּ

ץ נפעל צ-ע-י .12 ָּועֵּ ָּוֲעצּות ְלהִּ  הִּ

ץ   קל צ-ע-י .13 יעַּ פי  מילון  -)עללִּ
 אבן  שושן(

 

יב הפעיל ב-צ-י .14 צִּ ָצָבה ְלהַּ  הַּ

   קל ר-ב-נ .15

ב התפעל ב-ש-י .16 ְתיַּשֵּ ְתיְַּשבּות ְלהִּ  הִּ

יָבה ָלֶשֶבת קל ב-ש-י .17  ְישִּ

   פועל ב-ש-י .18

יְך הפעיל כ-ל-י .19  הֹוָלָכה ְלהֹולִּ

ְמֹלְך קל כ-ל-מ .21   לִּ

ְנֹבל קל ל-ב-נ .21 יָלה לִּ  ְנבִּ

   הּופעל ל-ב-י .22
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 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

חַּ  התפעל ח-כ-י .23 כֵּ ְתוַּ ְכחּות ְלהִּ ְתוַּ  הִּ

יחַּ  הפעיל ח-כ-י .24  הֹוָכָחה ְלהֹוכִּ

   הּופעל ח-כ-י .25

יר הפעיל ר-ק-י .26  הֹוָקָרה ְלהֹוקִּ

ר פיעל ר-ק-י .27 קּור ְליַּקֵּ  יִּ

יָדה ָלֶרֶדת קל ד-ר-י .28  ְירִּ

יד הפעיל ד-ר-י .29  הֹוָרָדה ְלהֹורִּ
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 ח-כ-=  נ  נוְֹכִחים (1) .א .1

   ח-כ-י:  לשלושת  הפעלים  האחרים  משותףהשורש  ה (2)  

  (3)  
   I. התפעל 

   II. נפעל 

   III. קל 

   IV. הפעיל 

 ָנְכחּו    (1) .ב

   ם  נשות  השרים.ג  ָנְכחּושנערך  במשכן  הכנסת    באירוע:  דוגמה  למשפט  (2) 

 נוְֹכִחים  -  נוָֹכִחיםבין  שני  הפעלים:    ההבדל  במשמעות .ג 

 רואים  כי  הדבר  נכון..,  משתכנעים  בנכונות  הדברים.  -  נוָֹכִחים  

 נמצאים  במקום  מסוים.    -  נוְֹכִחים  

 

 ר-צ-=  נ  נוְֹצִרים (1) .א .2

   ר-צ-י:  האחרים  לשלושת  הפעלים  משותףהשורש  ה (2)  

  (3)  
   I.    קל 

   II.     נפעל 

   III.     פיעל 

   IV.     קל 
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  .ב
   I. ְנֹצר     תִּ

   II. ר ָּוצֵּ      תִּ

   III. ר      ְתיַּצֵּ

   IV.  ֹצ    רתִּ

 נוָֹצִרים  -  נוְֹצִריםבין  שני  הפעלים:    ההבדל  במשמעות .ג 

 נצרת  הנשק  כדי  שלא  יפלט  כדור.  לסגור  את  -  נוְֹצִרים  

 מתחילים  להתהוות  סדקים.....  -  נוָֹצִרים  

 

יִשיר:  יוצא  דופןהמילה  שבה  תפקיד  האות  נו"ן   (1) .א   .3      נֵּ

יִשיר  :פועלב  נו"ןהתפקיד  של   (2)   נֵּ

 :  פה"פ  פעלים  האחריםב  תפקיד  האות  נו"ן

 ר-ש-השורש  המשותף:  נ .ב

 :משמעות

 לעזוב  מקום נפרד  ממקום  החיבור  שלו

I  נוְֹשרוֹת.  שיני  החלב ... 

II  ת. הפריחה רֶּ  ...    נוֹשֶּ

III.   ְשרּונָ ארבעה  ספורטאים  .... 

 

  .א .4

 (2) 

 (5) 

 (3) 

 (1) 

 (4) 

 

 ִנְתרּו (1) .ב

(2)  

נ'  תחילית  זמן  עתיד / גוף   נ'  תחילית  של  בניין  נפעל
 מדברים

 נוִֹתיר נוְֹתרּו

 ַנִתיר

ר  ִנָּותֵּ
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 =  פה"פ  ְנפּולוֹת:  יוצא  דופןהמילה  שבה  תפקיד  האות  נו"ן   (1) .א   .5

 :  תחילית  זמן  עתיד  /  גוף  מדברים  )אנחנו(פעלים  האחריםתפקיד  האות  נו"ן  ב (2)

ל (1) .ב    ל-פ-ל-=  פ  ִנְתַפְלפֵּ

   ל-פ-נ (2)  

י (3) פִּ ְתנְַּפלּותְלהַּ ל,    הִּ ְתנַּפֵּ יָלה     ;      ְלהִּ ְנֹפל,    ְנפִּ ָפָלה    ;    לִּ  ל,    הַּ

 

ָנה     ,   ְבִדיקוֹת:  קלשמות  פעולה  השייכים  לבניין    שני .6  שֵּ

 ֲהָנָקה   ,   ַהְשָכמוֹת:  הפעילשני  שמות  פעולה  השייכים  לבניין  
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I.  

  .א

 חפ"נ חפי"צ יםשלמ נפו"י

 מוִֹסיפוֹת

 מּוָסִפים

 ְלהוִֹביל

 ְמַסְכִנים

ל  ְלִהְתַעכֵּ

 ַמְזִהיִרים

 ֻפְרְסמּו

 ֻתְדַבק

 ְלַהִזיק ֻהְצגּו

 

יל-ס-<  י  מוִֹסיפוֹת .ב  פ,  הפעיל,  הווה,  נסתרות.  משמעות  הבניין:  ָפעִּ

ילפ,  הופעל,  הווה,  נסתרות.  משמעות  ה-ס-<  י  מּוָסִפים   בניין:  ָסבִּ

 זה  מזה  בבניין  ובמשמעות  הבניין.  שוניםזה  לזה  בשורש,  בזמן  ובגוף,  ו  דומיםשני  הפעלים   

   ק,  הופעל-ב-ד  ג,  הופעל-צ-י  מ,  פועל-ס-ר-פ .1 .ג

יל (1) .2   ָסבִּ

 עליך  לבחור  באחד  הפעלים.  לפניך  תשובה  לשלושת  הפעלים: (2)  

ְרְסמּו:  ָפִעילבניין    -ן  ההפוכה  המשמעות  הבניי יגּו)פיעל(  פִּ צִּ יק)הפעיל(  ,    הִּ ְדבִּ  )הפעיל(  ,    תַּ

 :דוגמה  למשפטים

 את  הידיעה  בדבר  הפריצה  לבנק.  ִפְרְסמּוהעיתונים  

 את  עבודת  הגמר  בפני  הוועדה.    ִהִציגּוהסטודנטים  לתואר  שני  

 ל  על  המעטפה.  בו  ַתְדִביקהפקידה  

   ק,  הפעיל-ז-ל,  הפעיל,    נ-ב-י (1) .ד

 מזיקה מובילה  עליך  לבחור  שם  פועל  אחד.  לפניך  שתי  הצורות: (2)
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 :דוגמה  למשפטים 

 .הלשוני בחינוך  ההדרכה   ערךת  מא  מובילה  המחוזית  המדריכה  

 ריאות?לב  מזיקההאם  שתייה  של  מספר  כוסות  קפה  ביום    

י    .ה ירִּ ְזהִּ  הַּ

 

 

II.  

   ע-ד-י (1) .א

 =  הפעיל  הוִֹדיעּו  =  נפעל  נוְֹדעּו  =  הופעל  מּוָדִעים  =  פיעל  ִיְדעּו (2)

 נקודות  הדמיון  הן  בניין  וזמן.  תיש (1) .ב

 ,  נסתרעבר,  נפעלד,  -ע-=  י  נוַֹעד :  הסבר

 נסתרים , עבר,  נפעלע,  -ד-=  י  נוְֹדעּו    

ים    (2)  יֹוְדעִּ

 .שורשנקודת  הדמיון  היא  ה (1) .ג

 ,  נסתרעבר,  נפעל,  ד-ע-י=    נוַֹעד :  הסבר

 ,  הפעיל,  שם  פועלד-ע-י=    ְלהוִֹעיד    

יָדה  )בניין  הפעיל( (2)   נֹוֶעֶדת  )בניין  נפעל(     מֹועִּ

 

 

III.  

 =  שם  פועל  ְלהוִֹביל .א

 :  פֹועלהפועל  המודגשות  האחרותלצורות    משותףה

 =  בניין  הפעיל    ְלהוִֹביל,        ַיִשיק (1) .ב

 ל(    -ב-פו"י  )ינ=    ְלהוִֹבילק(    ;     -ש-=  חפ"נ  )נ  ַיִשיק (2)

 ק-ש-=  נ  ֻיְשקּו,    ַיִשיק .ג

 מ'  תחילית  של  זמן  הווה   .ד

ק .ה  )בניין  התפעל(  ִנְסַתפֵּ
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   74  תרגיל

     ,  נסתר     הווה,  קל,  צ-ע-נ -  Iזוג   (1)

 ,  נסתר     עבר,  נפעל,  צ-ע-י -   

 זה  מזה  בשורש,  בבניין  ובזמן,  וזהים  זה  לזה  בגוף     שוניםשני  הפעלים  

 ,  הווה,  נסתרת    קל,  ד-ר-מ -   IIזוג  

    ,  הווה,  נסתרת     הופעל,  ד-ר-י -   

 שני  הפעלים  שונים  זה  מזה  בשורש  ובבניין,  וזהים  זה  לזה  בזמן  ובגוף   

 הזמן:  עתיד  וכל  אחד  בוחר  את  הגוף  שהוא  רוצה. (2)

 להלן  דוגמאות  בגוף  נסתר  )הוא(  ובגוף  נוכחים  )אתם( 

ְנֲעציִּ  -  Iזוג   ץ,  תִּ          ּוְנעַּ

ָּוֲעצּו -    ץ,  תִּ ָּועֵּ   יִּ
 

ְמֹרד -   IIזוג            ְמְרדּו,  תִּ יִּ

  ּוְרדּו,  תיּוְרדּו -   
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 ל-ח-ע,     י-ש-ש,     י-ר-ד,     י-ס-ב,     י-ט-ע,    י-ד-י
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   76תרגיל  

 ד-מ-:  לֹוֶמֶדת  =  ליוצא  דופן .א .1

 ד  -ל-:  ישורש  משותף                

ְתיְַּבשּות:  דופן  יוצא .ב   ש-ב-י=    הִּ

  ב-ש-:  ישורש  משותף                

 ח-כ-נ=    נֹוְכחֹות:  יוצא  דופן .ג 

  ח-כ-:  ישורש  משותף                

יר:  יוצא  דופן .ד   ר-ש-נ=    יַּשִּ

  ר-ש-:  ישורש  משותף                

בּוש:  יוצא  דופן .א .4  ש-ב-י=    יִּ

  ב-ש-:  ישורש  משותף                

ָשָרה:  יוצא  דופן .ב   ר-ש-נ=    הַּ

  ר-ש-:  ישורש  משותף                

יד:  יוצא  דופן .ג   ד-מ-ע=    ָעמִּ

 ד -ע-:  ישורש  משותף                

ְלבּול:  יוצא  דופן .ד   ל-ב-ל-ב=    בִּ

  ל-ב-:  ישורש  משותף                

יג:  יוצא  דופן .א .2  ג-ר-א=    ָארִּ

  נ-ג-ר-א:  שורש  משותף               

יל:  יוצא  דופן .ב   ל-ח-י=    הֹוחִּ

  ל-ח-מ:  שורש  משותף               

 ב-ש-ח-מ=    ְמֻמְחָשב:  יוצא  דופן .ג 

  ב-ש-ח:  שורש  משותף               

 ר-צ-י=    תֹוֶצֶרת:  יוצא  דופן .ד 

 ר-י-צ:  שורש  משותף               

ָשב:  יוצא  דופן .א .5  ב-ש-נ=    מַּ

  ב-ש-:  ישורש  משותף                

ר:  יוצא  דופן .ב   ר-צ-נ=    נֹוצֵּ

  ר-צ-:  ישורש  משותף                

יָרה:  יוצא  דופן .ג   ר-כ-מ=    ְמכִּ

  ר-כ-נ:  שורש  משותף                

 מ-ע-פ=    פֹוֶעֶמת:  יוצא  דופן .ד 

  ע-פ-:  ישורש  משותף                

 נ-נ-ש=    ְמֻשָנן:  יוצא  דופן .א .3

  נ-ש-:  ישורש  משותף               

ים:  יוצא  דופן .ב  עִּ  ע-ג-י=    ְיגֵּ

 ע-ג-נ:  שורש  משותף               

תּור:  יוצא  דופן .ג   ר-ת-א=    אִּ

  ר-ת-:  ישורש  משותף               

ל:  יוצא  דופן .ד   ל-ע-מ=    מֹועֵּ

  ל-ע-:  ישורש  משותף               

תּון:  יוצא  דופן .א .6  נ-ת-מ=    מִּ

  נ-ת-נ:  שורש  משותף                

ְוְננּות:  יוצא  דופן .ב  ְתכַּ  נ-נ-ו-כ=    הִּ

  נ-ו-כ:  שורש  משותף                

יֵּד:  יוצא  דופן .ג   ד-י-ס=    ְמסַּ

  ד-ס-:  ישורש  משותף                

ד:  יוצא  דופן .ד   ד-ר-מ=    מֹורֵּ

 ד -ר-:  ישורש  משותף                
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 תקינות  בצורות  הפועל  -  77תרגיל  

היָר כִ מַ  (1
(1)

   הפעילבבניין    פתחתחילית  בהווה  ב  'מ  <   

   (משתכנעים  בנכונותחים  =  כָ חים = להימצא  במקום  מסוים.  נוכְ לפי  פירוש  המילה  )נו  <   (4)יםִח כְ נוֹ 

לַש כְ נִ  (2
(2)

   פעל  מנוקדת  בחיריקנִ '  תחילית  של  בניין  נ  < 

ץעַ נוֹ 
(3)

ץ  עֵּ ,  נוץץ  =  להתייעעַ פירוש  המילה  )נולפי    <     מספר  ץ  =  תקע,  הכניס.  לדוגמה,  המורה  נועֵּ
       (נעצים  בלוח  המודעות.

ַשןִאי (3
(2)

   וכו'(  שןִני שן ִתישן,  ִיישן,  ִאי)  חיריק  מלאבבניין  קל  בעתיד    <  

י ִניקתֵּ
(4)

 .  צירה  מלאבבניין  הפעיל  בחמישה  שורשים  בתחילת  המילה  יופיע    <  

 

ְרִגיזִה  (4
(1)

  פעיל ִה תחילית  בחיריק  בבניין    'ה<    

ת כֶּ סוֹמֶּ
(4)

ת.  ַלחַ פתח(,  אין  עיצור  גרוני  כמו  למשל  במילה  שוֹ -אין  סיבה  להנמכת  תנועה  )פתח<    
 סגול.-הניקוד  הרגיל  הוא  סגול
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 ד(-כ-ל-)מ  ְלכּודִמ ח(,     -ר-)מ  ִריָחהְמ  (1) .א

 ר(-ס-)נ    ַמסוֹרר(   ,   -ת-)ס  ִמְסתוֹרד(  ,   -ס-)י  מוָֹסד (2)

 .שורש  תנייניוהוא  ד  -ס-מהוא    ִמְסדּוהשורש  של  המילה   .ב

  ד.-ס-ד.  ממנו  יצרו  מילה  מוסד,  ומכאן  נגזר  השורש  התנייני:  מ-ס-:  השורש  המקורי  היה  ינימוק 

 שם  עצם  
 )מאותה  משפחה(

 השורש  של
 שם  העצם

 שורש  ראשוני  )מקורי(

 יינישורש  תנ
 )שורש  חדש(

המילה בעלת  שורש  
 תנייני

   ִמְסדּו ד-ס-מ ד-ס-י מֹוָסד
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  .א

 א,  הפעיל-ב-ח  . 11 א,  פיעל-נ-ק .1

 א,  נפעל-ל-מ .  12 א,  נפעל-צ-מ .2

 א,  קל-מ-ס  . 13 א,  קל-פ-ק .3

 א,  הפעיל-ר-ב  . 14  א,  קל-צ-מ .4

 פיעלא,  -ד-ו  . 15 א,  התפעל-ט-ב .5

 א,  קל-ט-ח  . 16 א,  נפעל-פ-ר .6

 א,  קל-מ-צ  . 17 א,  קל-ב-ח .7

 א,  התפעל-ב-ח  . 18 א,  פיעל-ב-י .8

 א,  פועל-ל-מ  . 19 א,  נפעל-מ-ט .9

 א,  פיעל-פ-ר  . 21 א,  הופעל-צ-מ .11

 

ָמְצאּות<    ִהָמְצִאי .ב א,  הִּ ָמצֵּ    ְלהִּ

יָאה<    ְמצּויוֹת ְמֹצא  ְמצִּ    לִּ

ְטאּות<    אִהְתַבטֵּ  ְתבַּ א    הִּ טֵּ ְתבַּ  ְלהִּ

א  יִּ <    ְמַיְבִאים      אּובְליַּבֵּ

א ְחָבָאה<    ַהְחבֵּ יא  הַּ ְחבִּ   ְלהַּ

ְבָרָאה <  ַתְבִריא יא    הַּ ְברִּ    ְלהַּ

א א <    ַודֵּ דֵּ דּוי  ְלוַּ      וִּ

פּוי<    ַרְפאּו א  רִּ פֵּ  ְלרַּ

     

נֵּא .ג ְקֹפא,    ְלקַּ אְלהִּ ,    לִּ    ָטמֵּ
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 80תרגיל  

 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

ְכֹלא קל א-ל-כ .1 יָאה לִּ  ְכלִּ

א פיעל א-ל-מ .2 לֵּ יָאה ְלמַּ  ְמלִּ

א פיעל א-ב-נ .3 בּוי ְלנַּבֵּ  נִּ

   הופעל א-צ-י .4

יָאה  קל א-ש-נ .5  ְנשִּ

ְמֹחא קל א-ח-מ .6 יָאה לִּ  ְמחִּ

א פיעל א-ט-ח .7 טֵּ טּוי ְלחַּ  חִּ

פֵּ  פיעל א-פ-ר .8 פּוי אְלרַּ  רִּ

לֵּא התפעל א-ל-מ .9 ְתמַּ ְלאּות ְלהִּ ְתמַּ  הִּ

   נפעל א-ר-י .10

יָאה ָלֶצאת קל א-צ-י .11  ְיצִּ

יא הפעיל א-צ-מ .12 ְמצִּ ְמָצָאה ְלהַּ  הַּ

ְמֹצא קל א-צ-מ .13 יָאה לִּ  ְמצִּ

יא הפעיל א-צ-י .14  הֹוָצָאה ְלהֹוצִּ

א התפעל א-ב-ח .15 בֵּ ְתחַּ ְבאּות ְלהִּ ְתחַּ  הִּ

   הופעל א-פ-ק .16

אְלהִּ  התפעל א-ל-פ .17 לֵּ ְלאּות ְתפַּ ְתפַּ  הִּ

יא הפעיל א-ר-ק .18 ְקרִּ ְקָרָאה ְלהַּ  הַּ

א נפעל א-ר-ק .19 ָקרֵּ   ְלהִּ

ְקֹרא קל א-ר-ק .20 יָאה לִּ  ְקרִּ
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 81תרגיל  

   =  בניין  קל  תּוַכְלָנה (1) .א .1

   הבניין  המשותף  לארבעת  הפעלים  האחרים:  הופעל (2)  

יל (1) .ב     ָסבִּ

   ֻהְקְראּו (2)  

 =  חפ"נ  ֻתַשְקָנה=  נל"א  ,     ֻהְקְראּו  =  חפי"צ  ,       ֻתַצְבָנה .ג 

ל (1) .ד  ד  ,  אּוכַּ ב  ,  אּורַּ  ֻאצַּ

 להגיע  לפגישה  שנקבעה,  לצערי.  אּוַכללא   (2)  

 

   =  נפעל  נוַֹדע (1) .א   .2

   הבניין  המשותף:  קל (2)  

ָּוְדעּות   ,  ְמצִּ  (1) .ב     יָאההִּ

יָעה  =  בניין  קל     (2)    הֹוָדָעה  =  בניין  הפעיל  - אוְידִּ

ְקָפָאה  =  בניין  הפעיל (3)      הַּ

  ָמְצָאה (1) .ג 

ְמְצָאה    נִּ

יָאה ְמצִּ    הִּ

ְצָאה ְתמַּ    הִּ

   .לרצח  משהששִּ הסכין    ִנְמְצָאהבזירת  הרצח   (2)  

 

  א,  נפעל-ש-נ .I .א .3

  II. ל        א,  ק-ש-נ 

  III. א,  נפעל -ש-נ  

 ,  עתיד,  נסתרים   קל,  א-ש-נ=    ִיְשאּו  ,  עבר,  מדבריםקל,  א-ש-נ=    אנּוָנֹשָ  .ב 

  שורש  ובנייןבין  הפעלים:    נקודות  דמיון  שתי

 .  להתחתן2  .  להרים1 .ג 

 הפליג  בדמיון,  הניח  לדמיון  לסחוף  אותו  ..... .ד 
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 =  בניין  קל   ְקרּויוֹת,       קוְֹראוֹת   (1) .4

   ֻהְקְראּו (2)

יָאה (3) ְקֹרא   ,  ְקרִּ    לִּ

 

5. (1) 
 יָאה  ְמחִּ

 טּוי  בִּ

 ָמְצאּות  הִּ

ְטאּות  )התפעל (2)  ְתבַּ  (הִּ

ְמָצָאה  )הפעיל( יָאה  )קל(   או   הַּ ְצאּות  )התפעל(    או   ְמצִּ ְתמַּ צּוי  )פיעל(  או  הִּ  מִּ

 

 קל (1) .6

 =  שלמים  ָרדּוף   ְמהּוָלה (2)

 א-ש-<  נ  ִיְשאּוש    ,    -ר-<  י  ִתיַרש (3)

 

 

 82תרגיל  

1. (2) 

2. (4) 

3. (3) 

 

 

 83תרגיל  

 ְבִריָאה (1)

 ִהָכְלאּות,      ִנְרָגנּות (2)

ש,      ַהָשָלה,      ַהְחָטָאה (3) קֵּ  הֶּ

 ְרגּורגִ ,      ִטפּול,      ִחטּוי (4)

 התפעל (5)

ש ,      ַהָשָלה (6) קֵּ  =  חפ"נ הֶּ

 =  נל"א        ִהְתַמְצאּות,      ִחטּוי,      ַהְחָטָאה,      ִהָכְלאּות,      ְבִריָאה
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 84תרגיל  

 א-ר-ק (1) .א .1

  (2)  
I. קל 

II. נפעל 

III. הפעיל 

  ַאְקִריא .ב 

 ָקְראּו .ג 

ם  על  ידי    ֻהְקָראהנופלים    שיר  לזכרם  של .ד   )הוראת  בניין  הופעל  היא  סבילה( שכולה.אֵּ

 

  .א .2
I. א,  הפעיל-צ-מ 

II. א,  קל-צ-מ 

III. א,  הופעל-צ-י 

IV. א,  פיעל-צ-י 

 .  הפעיל  היא  פעילה(  בנייןאת  התלמידה  מן  הכיתה.  )הוראת    היָאצִ הוֹ   המורה (1) .ב 

     מורההוספת  נושא  =  ה

  (סבילה)הוראת  בניין  פועל  היא    לחו"ל  על  ידי  החקלאים.  ְמֻיָצִאיםפירות  וירקות   (2)  

 

 

  א-ר-י (1) .א .3

  (2)  
I. נפעל 

II. קל 

אוֹת     .ב   ְירֵּ

    אִאיָר  .ג 
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 85  תרגיל

 א(-ב-)נ  הִנְבָא ,    ח(-ב-)נָנְבחּו  בפעלים:    נו"ן  שורשית (1) .א .1

(2)  

נ'  תחילית  של  זמן  עתיד  /  
 גוף  מדברים  )אנחנו(

 פעלנ'  תחילית  של  בניין  נ

ן  נ,  פיעל(-ב-צ-)ע  ְנַעְצבֵּ

 ג,  הפעיל(-צ-)י   ַנִציג

את  פעל(נא,  -פ-)ר  ִנְרפֵּ

 

       מדברים,  עתיד,  קלא,  -צ-מ .I (1) .ב

   II. סתרנ,  עבר/הווה,  נפעלא,  -צ-מ      

אין  ציון  זמן  במשפט.  כאשר  לה"פ  א'  לפניה  יבוא  קמץ.  בגזרת  נל"א   II)במשפט  

ההבחנה  בין  הזמנים  עבר  והווה  היא  על  פי  ציון  הזמן  במשפט.  בניגוד  להבחנה  

כְ הבולטת  לעין   כְ   -ס  נַ בגזרת  השלמים  למשל  נִּ  זמן  הווה(.קמץ  ל  -ס  נָ פתח  לזמן  עבר  ונִּ

 זה  מזה  בבניין,  בזמן  ובגוף  שוניםשני  הפעלים  

  (2)  
I.       נ'  תחילית  של  זמן  עתיד / גוף  מדברים 

   II. נ'  תחילית  של  בניין  נפעל 

 

2.  
 (4) 

 (2) 

 (1) 

 (3) 

 
 הם:    יתשורש"ם  מהפעלים  בהם  שני    מ"םאות  ב  יםפותחההפעלים  המודגשים  מבין   (1) .א .3

   ְמצּוִיים    וֹתאמוֹצְ   

 :  תחילית  זמן  הווהשל  המ"ם  הראשונה  בפעלים  הנותרים  התפקיד  המשותף (2)

   :  בניין  פּועלסבילהידם.      הוראת  בניין  -על  ִאיםֻמְמצָ  דברים  חדשים  .ב

ְצִאי=  בניין  קל  )  ְמצּוִיים/      וֹתאמוֹצְ  .ג   תר:  ָיָצא  =  בניין  קל(<  עבר  נס תֵּ
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 שמסביבו.     ההר  בולט  לגובה,  מעל  פני  השטח .I .א .4

II.   ץשחצן / יהיר / גאוותן / רברבן / אוהב  להשוויהבחור. 

 
  .ב

 אל  המאמן     פניםמּועיני  השחקנים   (1)

  (2) II.   באושר  לבחיר  ליבן   תאוֹ שּונְ הבנות  של  השכנה 

 בברית  של  חתונה  )נישואין(להיות  קשור    משמעות:

 
  .ג

 (2) 

 (1) 

 

  =  בניין  נפעל  ְלִהָכלֵּא (1) .א .5

  קל:  לארבעת  שמות  הפועל  האחרים  משותףה  בנייןה (2)

 =  גזרת  השלמים,  השאר  נל"א  ִלְסֹחט .ב

 

 

   86תרגיל  

   ְמֻדָכא (1

   ִלְמֹחא (2

א (3    ִבטֵּ

   ְלַמלֵּא (4

א (5    קוֹרֵּ

   ְתַחְבָאהִה  (6

   ִנְכָלא (7
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   87תרגיל  

את (1) .א .1  ִנְמצֵּ

 שלמים (2)

את .ב תר,  פועל      ;     -ש-=  א  ֻאְשָרהא,  נפעל   ;    -צ-=  מ  ִנְמצֵּ רֶּ  ר,  קל-ס-=  א  אוֹסֶּ

 ר-ד-=  ש  שידור (1) .ג

ר (2) דֵּ  ְלשַּ

 
 ד-ק-י (1) .א .2

 שורש  תנייני  =ד  -ק-מ (2)

 :  סברה 

ד  <  שם  העצםד  <  -ק-:  ישורש  מקורי מילה  חדשה  בעלת  ד  <  -ק-:  משורש  תנייני:  מֹוקֵּ

ד  תנייניהשורש  ה קֵּ ְתמַּ קּוד,  ְמֻמָקד,  הִּ ד,  מִּ קֵּ    :  מִּ

 =  שורש  תנייני  נ-י-נ-ע (1) .ב

   :הסבר (2)

ְנָין  <  שם  העצםי/ה  <  -נ-:  עשורש  מקורי מילה  חדשה  בעלת  נ  <  -י-נ-:  עתנייני שורש :  עִּ

ן,  ְמֻעְנָין    התנייני  השורש ְניֵּ ן, ְלעַּ ְניֵּ  :  עִּ
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ר  :יוצא  דופן .א .1 פֵּ  ר(  -פ-)א  ְמאַּ
     א  -פ-:  רשורש  משותף                

ְמצּות  )איוצא  דופן .ב  ְתאַּ  צ(  -מ-:  הִּ
 א -צ-:  משורש  משותף                

יָטה  )ניוצא  דופן .ג   ט( -ב-:  ְנבִּ
 א-ט-:  בשורש  משותף                

ְפקּות  )איוצא  דופן .ד  ְתאַּ  ק( -פ-:  הִּ

 א -פ-:  קשורש  משותף                

גּון:  יוצא  דופן .א .4  נ(  -ג-)מ  מִּ
  נ-ו-:  גשורש  משותף                

יָמה:  וצא  דופןי .ב   מ(  -ע-)נ  ְנעִּ
  ע-נ-:  משורש  משותף                

לֵּם:  יוצא  דופן .ג   מ(  -ל-)א  אִּ
  א-ל-:  משורש  משותף                

ְזמּון:  יוצא  דופן .ד   נ(  -מ-ז-)ת  תִּ
  נ-מ-:  זשורש  משותף                

ְלטּות:  יוצא  דופן .א .2 ְתבַּ  ט( -ל-)ב  הִּ
  ל-ב-:  טשורש  משותף                

ְנָאה:  יוצא  דופן .ב   א( -נ-)ש  שִּ
 א -ש-:  נשורש  משותף                

ְמָצא:  יוצא  דופן .ג   א( -צ-)מ  מִּ
  א-מ-:  צשורש  משותף                

 מ( -ט-)א  ָאטּום:  יוצא  דופן .ד 
 א-מ-:  טשורש  משותף                

ב:  יוצא  דופן .א .5  ( ב-ר-א)  אֹורֵּ
 א -ר-ב:  שורש  משותף                

א:  יוצא  דופן .ב  אטֵּ  ( א-ט-א-ט)  ְמטַּ
  א-ט-ב:  שורש  משותף                

מּור:  יוצא  דופן .ג   ( ר-מ-ה)  הִּ
 א -ר-מ:  שורש  משותף                

יָאה:  יוצא  דופן .ד    א(-צ-מ)  ְמצִּ
 א -צ-י:  שורש  משותף                

לּול:  יוצא  דופן .א .3  ( ל-ל-ד)  דִּ
  ל-ד-ל-ד:  שורש  משותף                

ָבה:  יוצא  דופן .ב   ( ב-ע-ר)  ְרעֵּ
  ר-ב-ע:  שורש  משותף                

 ( מ-ל-ה)  ֶהֶלם:  יוצא  דופן .ג 
  ל-ה-מ:  שורש  משותף                

יָצה:  יוצא  דופן .ד   ( צ-ר-ק)  ְקרִּ
  ר-צ-ק:  שורש  משותף                

ָתן:  יוצא  דופן .א .6  ( נ-ת-נ)  מַּ
  נ-ת-מ:  שורש  משותף                

ל:  יוצא  דופן .ב   ( ל-כ-א)  אֹוכֵּ
  א-ל-כ:  שורש  משותף                

ְשַאב:  יוצא  דופן .ג   ( ב-א-)ש  נִּ
 ב-ש-י:  שורש  משותף                

ְקָרָאה:  יוצא  דופן .ד   א( -ר-ק)  הַּ
 ר-ק-י:  שורש  משותף                
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  (1) .א

 נל"א חפ"נ נפו"י שלמים

יָכה  ְמשִּ
ְקָבץ  מִּ

יל ְשכִּ  מַּ

 מֹוָפע
יָדע  מֵּ

ָגש  ְמָחָאה מַּ
יָאה  ְמלִּ

 
יָכה:  מ"ם  שורשיתהמילים  שיש  בהן   (2) יָאהא(  ,   -ח-)מ  ְמָחָאהכ(  ,   -ש-)מ  ְמשִּ  א(-ל-)מ  ְמלִּ
 

  (1) .ב

 חפי"צ נל"א חפ"נ נפו"י שלמים

 ֹרֶשם
גּוד  אִּ

ָדה  לֵּ
 תֹוָצר

ף ְברּוָאה ֶהקֵּ  תַּ
ְנָאה      קִּ

יָאה  ְכלִּ

ָצָעה  הַּ

 

   .שלהם  שורשאת  הולציין  ,  גזרות  שונותמ  שמות  שני  יש  לבחור (2)

 יך  כל  השורשים:לפנ

     א-נ-ק,    ד-ג-א,    ע-צ-י,    ר-צ-י,    מ-ש-ר,    א-ל-כ,    פ-ק-נ,    ד-ל-י,    א-ר-ב 
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    ב     -ש-י (1) .א

    ד-ע-מ (2)

     א-צ-מ (3)

    נ-י-פ-א (4)

    ש-ר-י (5)

    ס-פ-ת (6)

ת  -תוָֹשב   (1) .ב שֶּ ת  =  נפו"י  מוֹרֶּ דֶּ    =  שלמים  ְתפּוָסה  -  מוֹעֶּ

     =  נל"א    ִמְצאּו (2)

גזרת    -כגזרה  בפני  עצמה  =  השלמים  שורש  בן  ארבע  אותיות.  יש  הרואים  בזה  ִאְפְינּו  

 .  בבחינת  הבגרות  שתי  התשובות  תתקבלנה  כנכונות.המרובעים

      ס(-פ-ת'  שורשית  )ת=    ְתפּוָסה    ב(-ש-=  ת'  מוספית  )י  תוָֹשב .ג

   לא! (1) .ד

ת:  הסבר פֶּ  ס(  -פ-=  גזרת  השלמים  )ת  ְתפּוָסה    פ(-ס-=  גזרת  נפו"י  )י  תוֹסֶּ

   ת'  מוספית (2) 
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ף -  =  שלמים  ֶגֶשם  שֹוטֵּ

א - ְטא  ְירֵּ  =  נל"א  חֵּ
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 זמן / דרך גוף בניין שורש

 הווה נסתרים פיעל י/ה-ו-ק .1

 עבר נסתרים קל י/ה-ד-ב .2

 עתיד נסתר התפעל י/ה-נ-מ .3

 עבר נוכח פיעל י/ה-נ-ש .4

 עבר נסתרת פועל י/ה-ב-כ .5

 עבר מדברים התפעל י/ה-נ-פ .6

 עבר מדבר/ת נפעל י/ה-ר-ק .7

 עתיד נוכח קל י/ה-ג-ש .8

 עתיד מדברים הופעל י/ה-ע-ט .9

 הווה נסתרים קל י/ה-פ-כ .11

 ציווי נוכחות הפעיל י/ה-נ-ק .11

 עתיד נוכח נפעל י/ה-ו-כ .12

 הווה נסתרים הפעיל י/ה-א-ר .13

 עבר נסתרים פועל י/ה-ק-נ .14

 הווה נסתר פיעל י/ה-ט-ש .15

 עתיד נסתר קל י/ה-ש-ק .16

 הווה נסתרים נפעל י/ה-נ-ב .17

 הווה נסתרים פיעל י/ה-ס-נ .18

 עבר נוכחת פועל י/ה-נ-מ .19

 עבר מדברים נפעל י/ה-ב-ש .21

 עבר מדברים התפעל י/ה-ט-ש .21

 ציווי נוכח עילהפ י/ה-א-ר .22

 עבר נסתרת התפעל י/ה-ל-ג .23
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 זמן / דרך גוף בניין שורש

 עבר מדברים הופעל י/ה-ד-ר .24

 עתיד נסתרים קל י/ה-ג-ר .25

 עתיד נסתרים נפעל י/ה-ב-ג .26

 עבר נסתרים התפעל י/ה-ו-ש .27

 ציווי נוכחת פיעל י/ה-ס-כ .28

 עבר נסתרת הפעיל י/ה-ש-ק .29

 הווה נסתר קל י/ה-ש-ע .31

 עבר תרתנס הופעל ר-ת-נ .31

 עבר נסתרת פועל י/ה-נ-ש .32

 עבר מדבר/ת קל ה-מ-כ .33

 עתיד נוכחת נפעל י/ה-ל-צ .34

 עבר נסתרת פיעל י/ה-צ-פ .35

 עבר נוכחות התפעל י/ה-ו-צ .36
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 ב+ א 

  : קלהבניין  המשותף  =  פועל    ֻזכּו .1

יָנה .2    :  התפעלהבניין המשותף =  הפעיל  ַתְקנֶּ

ה .3    :  נפעליין  המשותףהבנ =  הפעיל  ַנְשהֶּ

םֹשְ  .4     :  פיעלהבניין  המשותף  =  קל  ִחיתֶּ

     :  הופעלהבניין  המשותף     =  פּועל  ְתֻרמּו .5
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     ,  עתיד,  מדבר/ת   קלי/ה,  -צ-ר - :1זוג   .א

  ,  עתיד,  מדבר/ת   הפעילי/ה,  -צ-ר -

  זה  מזה  בבניין  שוניםשני  הפעלים    

  ,  עתיד,  מדברים     קלי/ה,  -נ-פ - :2זוג  

    ,  עתיד,  מדברים   הפעילי/ה,  -נ-פ -

  זה  מזה  בבניין  שוניםשני  הפעלים    

       נסתר,  עבר,  נפעלי/ה,  -נ-ק - :3זוג  

      מדברים,  עתיד  ,קלי/ה,  -נ-ק -

  זה  מזה  בבניין,  בזמן  ובגוף  שוניםשני  הפעלים  

 ,  נפעל,  עבר,  נסתר      י/ה-ח-ד .I (1) .ב

  II. קל,  עתיד,  מדברים     י/ה-ח-ד  , 

   זו  לזו  בשורש.  זהות הצורות  המודגשות  .א

 ִיָדחּו .ב  

 
(2) I. הווה,  נסתר      הפעילמ,  -ד-ר  , 

  II. הווה,  נסתר    הופעלמ,  -ד-ר  , 

   זו  בבניין.זו  מ  שונותהצורות  המודגשות   .א

ם .ב      ִהְרַדְמתֶּ
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   ִמִצינּו,      ָמְנָתה:  שורשית  מ"םהפעלים  הפותחים  ב (1) .א .1

 של  האות  מ"ם  בפעלים  הנותרים:  מ'  תחילית  של  זמן  הווה.  המשותף  התפקיד (2)

ה (1) .ב    .סבילמשמעות  הבניין    -בניין  הופעל  =    ֻמְטעֶּ

 .פעיל:  של  הפעלים  הנותרים  משמעות  הבניין  המשותפת (2)

ְטָעהבניין הפעיל (1) .ג  :  הִּ

 :  ָטָעהבניין  קל  

 משפטים  לדוגמה:   (2)

 את  כולם  בפרסומי  כזב.  ִהְטָעההפרסומאי   

 .ָטָעהנעמוד  לצדו  גם  אם  הוא   
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2. (1)  

 מוספיתהמ"ם   שורשיתהמ"ם  

ְמָנה  נִּ
יָמחִּ   יתִּ

ָנה ְתמַּ  הִּ

ְראֹות  מַּ
יֶתם לֵּ ְתעַּ  הִּ

ית ּוֵּ ְשתַּ  מִּ
ית כֵּ ְזדַּ  מִּ
ְפנֵּיֶתם  הִּ

 

 נפעל,  הפעיל,  התפעל,  התפעל,  קל,  התפעל,  התפעל,  הפעיל (2)

ה (3)  ַאְראֶּ
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 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

ְשחֹות קל י/ה-ח-ש .1 ָיה לִּ  ְשחִּ

נֹות התפעל י/ה-נ-ש .2 ְשתַּ נּותהִּ  ְלהִּ  ְשתַּ

   פועל י/ה-ס-כ .3

ְלוֹות הפעיל י/ה-ו-ל .4 ְלָוָאה ְלהַּ  הַּ

ְדהֹות קל י/ה-ה-ד .5 ָיה לִּ  ְדהִּ

נֹות פיעל י/ה-נ-ש .6 נּוי ְלשַּ  שִּ

לֹות פיעל י/ה-ל-ג .7 לּוי ְלגַּ  גִּ

לֹות התפעל י/ה-ל-ג .8 ְתגַּ לּות ְלהִּ ְתגַּ  הִּ

טֹות התפעל י/ה-ט-ש .9 ְשתַּ טּות ְלהִּ ְשתַּ  הִּ

נֹות לפיע י/ה-נ-ג .11 נּוי ְלגַּ  גִּ

דּוי ְלנַּדֹות פיעל י/ה-ד-נ .11  נִּ

שֹות התפעל י/ה-ש-ק .12 ְתקַּ שּות ְלהִּ ְתקַּ  הִּ

ָדחֹות נפעל י/ה-ח-ד .13 ָדחּות ְלהִּ  הִּ

ְדחֹות קל י/ה-ח-ד .14 ָיה לִּ  ְדחִּ

ְטעֹות התפעל י/ה-ע-ט .15 ְטָעָיה ְלהַּ  הַּ

ְטעֹות קל י/ה-ע-ט .16 ָיה לִּ  ְטעִּ

נֹות פיעל י/ה-נ-פ .17 נ ְלפַּ  ּויפִּ
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 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

נֹות התפעל י/ה-נ-פ .18 ְתפַּ נּות ְלהִּ ְתפַּ  הִּ

ְפנֹות הפעיל י/ה-נ-פ .19 ְפָנָיה ְלהַּ  הַּ

צֹות פיעל י/ה-צ-ר .21 צּוי ְלרַּ  רִּ

ְשוֹות הפעיל י/ה-ו-ש .21 ְשָוָאה ְלהַּ  הַּ

ּוֹות התפעל י/ה-ו-ש .22 ְשתַּ ּוּות ְלהִּ ְשתַּ  הִּ

ָשנֹות נפעל י/ה-נ-ש .23 שָ  ְלהִּ  נּותהִּ

תֹות התפעל י/ה-ת-פ .24 ְתפַּ תּות ְלהִּ ְתפַּ  הִּ

ְקנֹות קל י/ה-נ-ק .25 ֹיָה לִּ  ְקנִּ
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 ִהְתַאדּות .1

 ְלַעּנוֹת .2

 ַהְשָהָיה .3

 ִהְשַתּוּות .4

 ִלְטעוֹת .5

 ְלַנסוֹת .6

 ִהָקוּות .7
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 י/ה-נ-ש (1) .א .1

(2)  
  I. קל 

  II. פיעל 

  III. נפעל 

  IV. התפעל 

נּות (3)  ְשתַּ  הִּ

   ִיָשנֶּה .ב

 י/ה,  פיעל   -נ-ש(  2) י/ה,  קל   -נ-ש(  1) (1) .ג

  (   IIIלחזור  על  משהו  )לדוגמה,  משפט  (  1) :משמעותבההבדל   (2)  

 (  IIלהכניס  שינויים  )לדוגמה,  משפט  (  2)

 

   י/ה-פ-צ (1) .א .2

(2)  
   I. קל 

   II. פיעל 

   III. נפעל 

   IV. פיעל 

יָנה  -  ִצִפָיה       ְצפּוָיה  -  ְצִפָיה .ב      ְתַצפֶּ

הֲאצַ  .ג  פֶּ

 :שתי  הצורותבין    משמעותבההבדל   .ד

 לקוות  /  להאמין  שמשהו  יקרה (1) 

 לכסות  דבר  מה  בשכבה  דקה  )למשל,  לכסות  עוגה  בשכבה  של  שוקולד( (2)  
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   י/ה-ו-ל (1) .א .3

(2)  
   I. התפעל 

   II. קל 

   III. פיעל 

   IV. נפעל 

   V. פועל 

 IIבמשפט    -משמעות:  לקחת  )בהלוואה(  לתקופה  מוסכמת    :1קבוצה   (3)  

   V ,IIIבמשפטים    -משמעות:  ללכת  עם  מישהו    :2קבוצה     

  IV ,Iבמשפטים    -  משמעות:  להצטרף  :3קובצה     

   ִתְלוֶּה ב. .ב

 כשאינו  מנוקד  ואינו  בהקשר  אפשר  לקרוא  בשתי  צורות:    ללוות  שם  הפועלאת   .ג

 ִלְלווֹת(  2)    ְלַלּווֹת(  1)

 י/ה,  קל-ו-ל  (2)  י/ה,  פיעל-ו-ל  (1) (1)  

 לבד / לשמור  עליו....  ללכת  עם  מישהו  כדי  שלא  יהיה  (1) : משמעותבההבדל   (2)  

 לקחת  )בהלוואה(  לתקופה  מוסכמת  (2)       
 דוגמה  למשפט: (3)  

 חזרה  מבית  הספר  הביתה.    את  בני  בדרך  ְלַלּווֹת  ביקשתי  ממנו   

 ?סכום  אותו  חייבה אדם ף  מכס סכום  ִלְלווֹת מותר  אם 

ה  י/ה:  -ע-פעלים  מהשורש  ט .4 ה      ִתְטִעי      ַנְטעֶּ ןה      ֻמְטעֶּ       ִנְטעֶּ יתֶּ  ֻהְטעֵּ
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 99  תרגיל

 שם  פעולה שם  פועל גזרה בניין שורש

ְשֹתת  נל"י/ה קל י/ה-ת-ש .1 ָיה לִּ  ְשתִּ

ְשֹתת שלמים קל ת-ת-ש .2   לִּ

ְשבֹות נל"י/ה קל י/ה-ב-ש .3 ָיה לִּ  ְשבִּ

ְשֹבת שלמים קל ת-ב-ש .4 יָתה לִּ  ְשבִּ

ְכֹרת מיםשל קל ת-ר-כ .5 יָתה לִּ  ְכרִּ

ְכרֹות נל"י/ה קל י/ה-ר-כ .6 ָיה לִּ  ְכרִּ

ים שלמים הפעיל מ-נ-פ .7 ְפנִּ ְפָנָמה ְלהַּ  הַּ

ְפנֹות נל"י/ה הפעיל י/ה-נ-פ .8 ְפָנָיה ְלהַּ  הַּ

ְתרֹות נל"י/ה הפעיל י/ה-ר-ת .9 ְתָרָאה ְלהַּ  הַּ

ים שלמים הפעיל מ-ר-ת .10 ְתרִּ ְתָרָמה ְלהַּ  הַּ

ת שלמים נפעל ת-פ-כ .11 ָכפֵּ   ְלהִּ

   נל"י/ה נפעל י/ה-פ-כ .12

ְשלֹות נל"י/ה הפעיל י/ה-ל-ש .13 ְשָלָיה ְלהַּ  הַּ

ְמֹשל שלמים קל ל-ש-מ .14   לִּ

 

 
 100  תרגיל

 .Vבמשפט    פועל (1) .א .1

 י/ה-נ-פ (2)  

 משמעות:  להוציא  דברים  מתוך  מקום    .IIמשפט:   .ב 

  להקצות,  לתת חלק  .IIIמשפט:    

 עות:  לכוון  לכיוון  מסויםמשמ   .I.   IVמשפטים:    

   ֻמְפִנים:  שלו  סבילהמשמעות  ה  (III)משפט      ַמְפִנים:  פעילהמשמעות   .ג 

  כעת  מדייריה.  ְמֻפּנֵּיתהדירה   (1) .ד 

 משאבים  רבים  לפיתוח  המוצר.  ַמְפִניםבעלי  המניות   (2)

 טרים.לדרכים  חילופיות  על  ידי  השו  ְמֻפּנֵּיתהתנועה   (3)
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 נ-ש-=  י  ִייְשנּו (1) .א .2

 י/ה-נ-ש (2)  

    =  להחליף  דבר  מה  )להחליף  דעה,  כללים  וכו(  ְיַשּנּו (1) .ב 

 =  למד  /  שינן  ִיְשנּו

 המעשים  הטובים  יחזרו  פעמים  רבות,  לכן  הם  אינם  חד  פעמים. (2)  

   ְיַשּנּו .ג 

נּוי .ד  נֹות,  שִּ ָשנּותְלהִּ   ְלשַּ ָנה  ָשנֹות,  הִּ יֹשן,  שֵּ נּות  לִּ ְשתַּ נֹות,  הִּ ְשתַּ  ְלהִּ

 

 

   ל-ח-=  ת  ַמְתִחיִלים (1) .א .3

   י/ה-ל-ח (2)  

  (3)  
   I. קל 

   II. הפעיל 

   III. התפעל 

 מ(-ל-)השורש  ח  בשורש (3) .ב 

   

 

   י/ה(-ל-)עבר  נסתר:  ֻהְשָלה  =  ש  ֻמְשִלים (1) .א .4

   ל-ש-מ (2)  

  (3)  
   I. קל 

   II. הופעל 

   III. הפעיל 

 )בניין  נפעל(  בבניין    (1) .ב 

 

   י/ה-ק-ל (1) .א .5

  (2)  
   I. יל  ָסבִּ

   II. יל  ָפעִּ

 בין  שני  הפעלים:  בניתוחההבדלים   .ב

I. י/ה,  קל,  הווה,  נסתרת     -ק-ל 

II. י/ה,  קל,  עתיד,  נסתרת       -ק-ל 
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 =  סובל  מפגם  או  חיסרון  כלשהו.  ְלקּוָיה:  משמעותההבדל  בין  הפעלים  ב

ה                    =  לחלות  במחלה  ִתְלקֶּ

ְלקֹות (1) .ג ְלקֹות,   ְלהַּ   לִּ

ְלָקָאה (2)    הַּ

 )בניין  הופעל(  ֻתְחַדְרָנה .ד

 

ְטָעה( י/ה  )עבר  נסתר: -ע-=  ט  (IV)משפט    ַמְטִעים (1) .א .6  הִּ

   מ-ע-ט (2)  

  (3)  
   I. הפעיל 

   II. הופעל 

   III. קל 

   IV. הפעיל  

 ט(-ע-)שורש  מ  בשורש (3) .ב 

 

  (1) .א .7

   I. יל  הופעל,  משמעות  בניין:  ָסבִּ

   II. יל  הפעיל,  משמעות  בניין:  ָפעִּ

י (2) יתִּ    ָקנִּ

 :דוגמה  למשפט (3)    

   פה  חדשה.מכונת  ק  ָקִניִתי   

 הוענק  /  ניתן (1) .ב 

  למועצה  האזורית  הוענק  /  ניתן  מעמד  של  עיר. (2)

ְקָנָיה .ג ְקנֹות   ,  הַּ  ְלהַּ

 

 י/ה-מ-ד (1) .8

 )בניין  פיעל(  ְתַקּנֵּא (2) 
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 101  תרגיל

  .א

 ר,  הופעל-ת-נ  . 7 י/ה,  קל-ע-ג .1

 י/ה,  הופעל-ר-ת .  8 ע,  קל-ג-נ .2

 ק,  הופעל-ש-נ  . 9 י/ה,  הפעיל-ל-פ .3

 י/ה,  הופעל-ק-ש  . 11 ל,  הפעיל-פ-נ .4

 י/ה,  קל-ע-ט  . 11 ל,  התפעל-פ-נ .5

 ע,  קל-ט-נ  . 12 י/ה,  הפעיל-ר-ת .6

 

ָיה         .ב ְגעֹות,  ְגעִּ יָעה      לִּ ת,    ְנגִּ עַּ ְנֹגעַּ / ָלגַּ ְפָלָיה     לִּ ְפלֹות,  הַּ ָפָלה  ְלהַּ יל,  הַּ פִּ        ְלהַּ

ְתנְַּפלּות ל,  הִּ ְתנַּפֵּ ְתָרָאה  ְלהִּ ְתרֹות,   הַּ ְטָעָיה  ְלהַּ ְטעֹות,  הַּ יָעה   לִּ ,  ְנטִּ ְנֹטעַּ  לִּ

 
 
 

 102  תרגיל

 בבניין  ובגזרהזה  מזה    שוניםשני  הפעלים   .1

 :הסבר 

 גזרת  נל"י/ה,  עבר,  נסתרת  =  פיעלי/ה,  -פ-נ 

 חפ"נגזרת  ,  עבר,  נסתרת  =  נפעלז,  -ת-נ 

 

 
  .א  .2

 נל"י/ה חפ"נ

ֶכֶרת  נִּ

יפּו  יַּטִּ

ְתזּו  נִּ

ְעָנה גַּ  תַּ

ֶּסה  ְתשַּ

ינּו  ָמחִּ

י ָמנִּ  תִּ

 ֻכְנָתה

 

יתָ  .ב ה        ִנְגלֵּ ן        ִיָדחֶּ יתֶּ יָנה        ִנְראֵּ  =  בניין  נפעל   ִתָבנֶּ

 

  .א .3

 נ'  תחילית  של  בניין  נפעל פה"פ  נ'

ְדָתה  נִּ

ְשָקה  נִּ

ְבָטה  נִּ

ְצָבה  נִּ
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 נ'  היא  תחילית  של  בניין  נפעל.-הפועל  יצטרף  לקבוצת  הפעים  שה .ב

   י/ה,  בניין  נפעל.-נ-=  שורש  ק   ִנְקָנהעבר  נסתר:    - ִנְקָנה:  נימוק 

 

 (4):  נכוןהמשפט  שהנאמר  בו   .4

 

 ע-ט-=  נ  ִתַטְעָנה (1) .א .5

 י/ה-ע-ט (2)  

יָנה (3)    =  הפעיל  ַתְטעֶּ

 קל (4)  

  .ב 
  I.  ָעטַּ נ 

  II.  ִּהעָ ְט ה 

  III.  ָהעָ ט 

  .ג
  I. ַטע  אֶּ

  II. ה  ַאְטעֶּ

  III. ה ְטעֶּ  אֶּ

 

6. (1) 
 י/ה,  פיעל-ד-י 

 י/ה,  הפעיל-ד-י 

יִתי ג. (2)   הוֹדֵּ
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   103תרגיל  

  .א .1
I. י/ה,  נל"י/ה-ש-ק 

 II. ש,  חפ"נ-ק-נ 

 III. ת,  שלמים-ש-ק 

 תשֶ העצם  ֶק   ם.  נגזר  משגזור  שםהשורש  הוא   .ב 

 .מספר  משמעויות  ישִק הַ לְ שם  הפועל  ל .ג

 :  לדפוק,  להלום  במשהו1משמעות   (1) 

 הסקת  מסקנות:  2משמעות    

 כוס  בכוס.  ישִק הַ לְ אין   .1 (2)

 .ההאוכלוסיימתוצאות  המדגם  על    ישִק הַ לְ חברת  הסקרים  יכולה   .2 

 .  ִהַקְשָת   -  ַהָקָשה,   ִהְקַשָת   -  ַהְקָשָתה:  פעולהשמות  ך  שני  לפני .ד 

ה .ה     ַאְקשֶּ

 

  .א .2
I. נ,  נפעל-ת-נ 

 II. י/ה,  הפעיל-נ-ת 

 III. י/ה,  פיעל-נ-ת 

ְתָרה  =  ת  ַהְתָרָאהנל"י/ה  ) (1) .ב    י/ה(-ר-<  הִּ

   ְנַתּנֶּה    או   ַנְתנֶּה (2)

ן  =  נ  ַמָתָנה)  חפ"נ (1) .ג    נ(-ת-<  ָנתַּ

נֶּת (2)    ִנתֶּ

 

 (םשַּ מ,  קל.  עבר  נסתר:  נָ -ש-נ)  ָנְשָמה (1) .א .3

ה (2)  (השָ עבר  נסתר:  מָ )  =  נ'  תחילית  של  זמן  עתיד  ִנְמשֶּ

    (השָ ְמ נִ עבר  נסתר:  פעל  )ננ'  תחילית  של  בניין  =    ְמָשהנִ  

 מ-ש-=  נ  ָנְשָמה (1) .ב 

 י/ה-ש-מ (2)  

 (ניין  קלבשני  הפעלים  האחרים  =  נפעל  )  ְמָשהנִ  (3)  

ה .ג  =  להוציא  מהמים  ְמָשהנִ ,      ִנְמשֶּ

 החוצה אותו  ולנשוף   לריאות  אוויר ף ושא=  ל  ָנְשָמה 

 

 



 כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ©

ד,        ִחִּויִתי:  בניין  פיעל .א .4  ִטְרפֵּ

 ְזרּועוֹת,    ָקנּוי:  בניין  קל    

 נֶּהִיבָ ,    ִנְמנֵּית:  בניין  נפעל  

  ָראּוי  ָצפּוי  ָכבּוי ָשבּוי  הם:  אותה  הגזרהפעלים  ב  -  =  גזרת  נל"י/ה  ָקנּוי .ב

  הן:  אותו  הבניין=  בניין פיעל.  המילים  השייכות  ל  ִחִּויִתי .ג

    ְיַנְסחּו   ַחכוֹתְמ  ְתַעְנְינּוִרְפָאה     

 

 

   104תרגיל  

   =  שם  פועל    ְלַהְקנוֹת (1) .א

 פועל  שניתן  להטות  לזמנים  ולגופים  שונים. (2)

   להקפיד (3)

ת   ִמַתְרְגִמים .ב מֶּ  =  גזרת  השלמים  )שורש  בן  ארבעה  עיצורים(  /  גזרת  המרובעים   ְמֻצְמצֶּ

 :  הערה

אפשר לראותם כשייכים ו  ת  המרובעיםגזרכשורש  בן  ארבע  אותיות  /  ארבעה  עיצורים  יכול  להיחשב  

 שתי  התשובות  תתקבלנה  כנכונות!!!בבגרות  .  םגזרת השלמיל

 מ,  התפעל     -ג-ר-=  ת  ִמַתְרְגִמים .ג

ת רֶּ  ר,  הופעל       -כ-=  נ  ֻמכֶּ

ת מֶּ  מ,  פועל-צ-מ-=  צ  ְמֻצְמצֶּ

 י/ה,  הפעיל-נ-=  ק  ְלַהְקנוֹת 

 =  גזרת  נל"י/ה  ְלַהְקנוֹת .ד
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 105  תרגיל

 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

 הֹוָנָאה ְלהֹונֹות הפעיל י/ה-נ-י .1

 הֹוָרָאה ְלהֹורֹות הפעיל י/ה-ר-י .2

   הופעל /יה-נ-י .3

טֹות הפעיל י/ה-ט-נ .4 ָטָיה ְלהַּ  הַּ

ְנטֹות קל י/ה-ט-נ .5 ָיה לִּ  ְנטִּ

 הֹוָדָיה ְלהֹודֹות הפעיל י/ה-ד-י .6

דֹות התפעל די/ה-י .7 ְתוַּ דּות ְלהִּ ְתוַּ  הִּ

ְמֹכר לק ר-כ-מ .8 יָרה לִּ  ְמכִּ

   הופעל ר-כ-נ .9

   נפעל ר-כ-נ .10

כֹות הפעיל י/ה-כ-נ .11 ָכָאה ְלהַּ  הַּ

ירֹות קל י/ה-ר-י .12 ָיה לִּ  ְירִּ

 הֹוָרָאה ְלהֹורֹות הפעיל י/ה-ר-י .13
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 106  תרגיל

 בזמן  ובגוףבבניין,  ,  וזהים  זה  לזה  זה  מזה  בשורש  ניםשושני  הפעלים        1זוג  

      (הָר עבר  נסתר:  הוֹ )  ,  הווה,  נסתרהפעיל,  י/ה-ר-י (1)

הְמ מַ בזמן  ההרצאה  אחד  הסטודנטים  :  טעותתיקון   (2)  את  פי  המרצה  ומפטפט.  רֶּ

   (הָר מָ עבר  נסתר:  ),  הווה,  נסתר  הפעיל,  י/ה-ר-מ

 ,  בזמן  ובגוףשורש,  אך  זהים  זה  לזה  בבנייןזה  מזה  ב  שוניםשני  הפעלים       2זוג  

     (הָר עבר  נסתר:  חָ )   נסתרת,  קל,  עבר,  י/ה-ר-ח (1)

 (תרַּ עבר  נסתר:  חָ )  נסתרת  ,ר,  קל,  עבת-ר-ח (2)

 .מעבודה  רבה  ִתיַגעהעובדת   (1)    3זוג  

 בקרן  הפנסיה  שלה.  עִתגַ   תהעובד (2)

 בזמן  ,  אך  זהים  זה  לזהגוףוב  בניין,  בשורשבזה  מזה    שוניםשני  הפעלים      4זוג  

 (ןעַּ ְש עבר  נסתר:  נִּ )  נוכחות,  עתיד,  פעלנ,  נ-ע-ש (1)

   (העָ ְש )עבר  נסתר:  הִּ   נסתרות,  עתיד,  הפעיל,  י/ה-ע-ש (2)  

 את  לקוחותיו.  המוֹנֶּ המוכר   (1)    5זוג  

 את  כספו.  מוֹנֶּההאיש   (2)  

יָנה  פצצות  מרגמה (1)    6זוג    כתגובה  לשיגור  הקטיושות.  ִתָירֶּ

פרה    יוֹרּומחוגי  השעון   (2)    .12:11על  הסִּ

 .ות  התושביםאת  קרקע  ַמְלִאיםהשליט  הרודן   (1)    7זוג  

 אותנו  בפרטים  לא  רלוונטיים?  ַמְלִאיםמדוע   (2)  

 שאנו  נפעל  למען  אותה  מטרה.  ָרצּוי (1)    8זוג  

 בשאלה.  ָמצּויהרמז  לתשובה   (2)

 .את  האגוזים  בכף  ידן  ַתְחֹפָּנההן   (1)    9זוג  

יָנההן   (2)  על  מעשיו.  ְתַחפֶּ

 בחריפות  את  התנהגותו.  ְמַגִּנים הם  (1)    10זוג  

 את  המכוניות.  ְמַמְגִניםהם   (2)

יִשיָרההילדה   (1)    11זוג    .מבט  לכיוון  מסך  המחשב  מֵּ

 את  העוף  בחרדל.  ַמְשָרההטבחית   (2)
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 .באביב  ַקְּננוֹתְמ הציפורים   (1)   12זוג  

 בשכר.  תוספות  ַמְקִניםֶוֶתק  בעבודה  וניסיון   (2)  

 ,  בזמן  ובגוףבשורש,  אך  זהים  זה  לזה  בבנייןזה  מזה    שוניםשני  הפעלים     13זוג  

   (העָ ְט עבר  נסתר:  הִּ )  נסתר,  עתיד,  הפעיל,  י/ה-ע-ט (1)

   (העָ טָ עבר  נסתר:  )  נסתר,  עתיד,  לק,  י/ה-ע-ט (2)  

 גוףוב  זמן,  בבניין,  בשורשבזה  מזה    שוניםשני  הפעלים     14זוג  

 (תפַּ עבר  נסתר:  כָ )   בריםדמ,  דעתי,  קל,  ת-פ-כ (1)

 (הפָ כְ עבר  נסתר:  נִּ )   נסתרות,  הווה,  נפעל,  י/ה-פ-כ (2)  
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 ל"י/ה(בזמן  עבר  קמץ  לפני  ה'  )גזרת  נ   I. (1 ) (1) .א .1

   II. (2)  )בזמן  הווה  סגול  לפני  ה'  )גזרת  נל"י/ה 

 .)באותו  בניין(  עברבזמן    נסתרתמצורות  הפועל  שבחרת  הטה  בגוף    אחתאת   (2) 

 לאחת  מצורות  הפועל  שבחרת.  שם  הפועלכתוב  את   (3) 

 לפניך  משפט. .ב

ִנְבנֶּהאנחנו    
  

 הבאה. את  בית  חלומותינו  בשנה 

 מתפקידה    יוצאת  דופןבמשפט  זה    ִנְבנֶּהתפקידה  של  האות  נו"ן  הפותחת  את  הפועל   (1)

 .הסבר  טענה  זו.  א'של  האות  נו"ן  הפותחת  את  שתי  צורות  הפועל  שבחרת  בסעיף  

 .)באותו  בניין(  עברבזמן    נסתרתבגוף    ִנְבנֶּהאת  הפועל  הטה   (2) 

 .ִנְבנֶּההנגזר  מהפועל    שם  הפועלוב  את  כת (3) 

 (:ב'והפועל  בסעיף    א'מבין  שלושת  הפעלים  )שני  הפעלים  שבחרת  בסעיף   .ג

 וציין  מהי.  יוצאת  דופןהעתק  את  הפועל  שמשמעות  הבניין  שלו   (1) 

 לשני  הפעלים  האחרים.  המשותפתציין  את  המשמעות   (2) 

 

  (1) .א .2
   I. ת,  שלמים    -ר-כ 

   II. י/ה,  נל"י/ה-ר-כ 

 ילבִּ סָ  (2)

 את  כף  רגלו  השמאלית.    כרתוהרופאים   .ב

 (משמעות  פעילה  לבניין  נפעל  הסביל.  -בניין  קל  הפועל  יהיה  ב)

ה ב. .ג  ִתָכרֶּ
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   נ-י-נ-=  ע  ִעְנְיָנה (1) .א .3

   י/ה-נ-ע (2)  

  (3)  
   I. קל 

   II. פיעל 

   III. התפעל 

   IV. פיעל  

 (עתיד,  ואילו  ארבעת  הפעלים  שבסעיף  א  בזמן  עבר)  בזמן (2) .ב 

 

 )גזרת  נל"י/ה(  בהווה  לפני  ה'  יבוא  סגול I.  (2) (1) .א .4

 II.  (1)   'יבוא  קמץ  )גזרת  נל"י/ה(בעבר  לפני  ה 

 (2)    
 אּוְר נִּ  -

 התָ אֲ ְר נִּ  -

   ינּואֵּ ְר נִּ  -

  ,  ואילו נ'  תחילית  של  זמן  עתידהוא  במשפט  הפועל   תפקידה  של  האות  נו"ן  הפותחת  את  (1) .ב

   .עלנ'  תחילית  של  בניין  נפא  בסעיף  א'  תפקידה  של  האות  נו"ן  הפותחת  את  הפעלים  הו
 

 (2)    
 אּוָר  -

   התָ אֲ ָר  -

   ינּואִּ ָר  -

ה  נִ  (1) .ג  )בסעיף  ב(  =  פעילְראֶּ

 (....סביל  )מישהו  ראה  את  התינוק (2) 

 

 זמןשתי  הצורות  שונות  ב (1) .א .5

 ,  נסתריםוההוי/ה,  נפעל,  -ל-<  ת  יםִנְתלִ  :הסבר

 ,  נסתריםעברי/ה,  נפעל,  -ל-<  ת  ִנְתלּו   

 בניין,  בזמן  ובגוףשתי  הצורות  שונות  ב (2)  

 נסתרים,  וההו,  נפעלי/ה,  -ל-<  ת  יםִנְתלִ  :הסבר

 מדברים,  תידע,  לקי/ה,  -ל-<  ת  ִנְתלֶּה   

 

 )בניין  קל(  ִנְתלֶּה .ב
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 בניין  ובגוףצורות  הפועל  שונות  ב .6

 נסתרים,  עבר,  הפעיל,  /הי-נ-י<    נּוהוֹ  :הסבר 

 מדבר,  עבר,  הופעלי/ה,  -נ-<  י  ייִת נֵּ הּו   

 

 י/ה-ב-=  ש  ִלְשבוֹת (1) .א .7

 ת-ב-ש (2)  

 =  הפעיל  )השאר  בניין  קל(  ְלַהְשִבית (3)  

  .ב 
  I. .ד 

  II. ב 

  III. א 

 

 א-נ-=  ק  ִקּנֵּאִתי (1) .א .8

 י/ה-נ-ק (2)  

 =  פיעל  ִקּנֵּאִתי (1) .ב 

 קל (2)  

  תנוֹ ְק א    ,  לִּ נֵּ קַּ לְ  (1) .ג 

 :דוגמה  למשפטים (2)  

   .אּנֵּ ַק לְ אין  לי  סיבה     

 גלידה.  תנוֹ ְק לִ /   הלכתי       ישירות  מאתרי  אינטרנט  בחו"ל.  תנוֹ ְק לִ האתר  מאפשר     

 

   י/ה-ר-=  ת  ִהְתְרָתה (1) .א .9

   ר-ת-י (2)  

 (ר-ת-שורש:  נ)  בשורש (3) .ב 
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  .א
 י/ה-ס-כ י/ה-ק-ל י/ה-ז-ח י/ה-ת-פ י/ה-כ-ז

 י/ה-ו-ק י/ה-ב-ע י/ה-מ-ה י/ה-נ-ע י/ה-ר-ק

 י/ה-צ-ק י/ה-פ-ר י/ה-ג-ה י/ה-ח-מ י/ה-ו-כ

 י/ה-ל-כ י/ה-ס-ח י/ה-י-ח י/ה-ז-ח   י/ה-י-ה
 
  .ב

ְמָרָאה:  גזרהמבחינת  ה  יוצא  דופן  שם (1)   (א-ר-רה  שלו:  נל"א  )שורש:  מ,   הגז  הַּ

 לשאר  השמות:  נל"י/ה  תהמשותפהגזרה   (2) 

 
  .ג

 חפ"נ נפו"י שלמים נל"א נל"י/ה

ְרָזָיה  הַּ

 רֹוֶעה

 ָחצּוי

ְרָשָאה  הַּ

ְשֶתה  מִּ

 ָהגּוי

א  חֹוטֵּ

 ָמצּוי

ְחָבָאה  הַּ

ָקָשה  בַּ

ְחָלָמה    הַּ

יָעה  ְשקִּ

יָרה  ְדהִּ

נּוק  פִּ

ְחָצָנה  הַּ

ְברּות ְתחַּ  הִּ

ָעה  דֵּ

 מֹוֶרֶשת

 הֹוָשָבה

 

ָפץ  מַּ

ָּסע  מַּ

ֹפֶלת  מַּ

ָקָפה  הַּ

ָכָרה  הַּ
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 (י/ה-ח-שורש  מ=  גזרת  נל"י/ה  )  ְמָחָאה (1)

 (א-ח-שורש:  מנל"א  ) (2)
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 ע-ד-=  י  הֹוָדָעה:  יוצא  דופן .א .1

   י/ה-ד-:  ישורש  משותף               

יָלה:  יוצא  דופן .ב   ל-ל-ש=    ְשלִּ

  י/ה-ל-ש:  שורש  משותף               

יש:  יוצא  דופן .ג  קִּ  ש-ק-נ=    ְלהַּ

  י/ה-ש-ק:  שורש  משותף               

א:  יוצא  דופן .ד   א-ר-=  י  ָירֵּ

  י/ה-א-ר:  שורש  משותף               

 נ-מ-מ=    ְמֻמָמן:  יוצא  דופן .א .7

  י/ה-נ-מ:  שורש  משותף               

ְמָשל:  יוצא  דופן .ב   ל-ש-מ=    מִּ

 ל -ש-נ:  שורש  משותף               

ְפָלָיה:  יוצא  דופן .ג   י/ה -ל-פ=    הַּ

 ל -פ-נ:  שורש  משותף               

ְטָעָיה:  יוצא  דופן .ד   י/ה -ע-ט=    הַּ

  נ-ע-ט:  שורש  משותף               

ם:  יוצא  דופן .א .2 מֵּ  מ-מ-ד=    ְלדַּ

  י/ה-מ-ד:  שורש  משותף               

יָתה:  יוצא  דופן .ב   ת-ר-כ=    ְכרִּ

  י/ה-ר-כ:  שורש  משותף               

ְקֶרה:  יוצא  דופן .ג   י/ה-ר-ק=    מִּ

  א-ר-ק:  שורש  משותף               

ְתָרָא:  יוצא  דופן .ד   י/ה-ר-ת=    ההַּ

  ר-ת-:  ישורש  משותף               

ית:  יוצא  דופן .א .8 ְקרִּ  י/ה-ר-ק=    תַּ

  ר-ק-:  ישורש  משותף               

צּוץ:  יוצא  דופן .ב   צ-צ-ק=    קִּ

  י/ה-צ-ק:  שורש  משותף               

 א-צ-מ=    ָמצּוי:  יוצא  דופן .ג 

  י/ה-צ-ר:  משותףשורש                 

 י/ה-ב-ש=    ָשבּוי:  יוצא  דופן .ד 

  ת-ב-ש:  שורש  משותף               

ָיה:  יוצא  דופן .א .3  י/ה-ל-=  צ  ְצלִּ

  ל-צ-נ:  שורש  משותף               

ְשָחה:  יוצא  דופן .ב   ח-ש-מ=    מִּ

  י/ה-ח-ש:  שורש  משותף               

ָצָבה:  יוצא  דופן .ג   ב-צ-=  י  הַּ

  י/ה-ו-צ:  שורש  משותף               

ְכֶרה:  יוצא  דופן .ד   י/ה-ר-כ=    מִּ

 ר-כ-מ:  שורש  משותף               

ְתָרָמה:  יוצא  דופן .א .9  מ-ר-ת=    הַּ

  י/ה-מ-ר:  שורש  משותף               

ְמֹחל:  יוצא  דופן .ב   ל-ח-מ=    לִּ

  נ-ח-ל:  שורש  משותף               

ְמצּות:  יוצא  דופן .ג   ת-צ-מ-ת=    תִּ

  י/ה-צ-מ:  שורש  משותף               

נַּאי:  יוצא  דופן .ד   א-נ-ק=    קַּ

  י/ה-נ-ק:  שורש  משותף               
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ָגעֹון:  יוצא  דופן .א .4  ע-ג-ש=    שִּ

  י/ה-ג-ש:  שורש  משותף               

ְקרּות:  וצא  דופןי .ב  ְזדַּ  ר-ק-ז=    הִּ

  ק-ר-ז:  שורש  משותף               

יָמה:  יוצא  דופן .ג   מ-ש-נ=    ְנשִּ

  י/ה-נ-ש:  שורש  משותף               

ז:  יוצא  דופן .ד   ז-ח-א=    אֹוחֵּ

  י/ה-ז-ח:  שורש  משותף               

ְלָאה:  יוצא  דופן .א .10  /הי-א-ל=    הִּ

  י/ה-ו-ל:  שורש  משותף               

 י/ה-ל-ב=    ְבלַּאי:  יוצא  דופן .ב 

  ל-ב-נ:  שורש  משותף               

ְכָהה:  יוצא  דופן .ג   י/ה-ה-כ=    הִּ

  י/ה-כ-נ:  שורש  משותף               

יָעה:  יוצא  דופן .ד   ע-ט-נ=    ְנטִּ

  י/ה-ע-ט:  שורש  משותף               

 א-מ-ס=    ָסמּוי:  יוצא  דופן .א .5

  י/ה-ו-ס:  שורש  משותף               

 א-ר-=  י  מֹוָרא:  יוצא  דופן .ב 

  י/ה-א-ר:  שורש  משותף               

יר:  יוצא  דופן .ג   ר-מ-א=    ָאמִּ

  י/ה-מ-ר:  שורש  משותף               

ָכיֹון:  יוצא  דופן .ד   י/ה-כ-ז =   זִּ

  כ-כ-ז:  שורש  משותף               

בּוד:  יוצא  דופן .א .11  ד-ב-א=   אִּ

  י/ה-ד-ב:  שורש  משותף               

ת:  יוצא  דופן .ב   ת-ת-ש=    יְֻשתַּ

  י/ה-ת-ש:  שורש  משותף               

יל:  יוצא  דופן .ג  ְתפִּ  ל-פ-ת=    ְלהַּ

  י/ה-נ-פ:  ותףשורש  מש               

ְלגּול:  יוצא  דופן .ד   ל-ג-ל-ג=   גִּ

  י/ה-ל-ג:  שורש  משותף               

 ל-כ-=  י ְיֹכֶלת:  יוצא  דופן .א .6

  י/ה-ל-כ:  שורש  משותף               

 צ-ע-נ=   ָנעּוץ:  יוצא  דופן .ב 

  צ-ע-:  ישורש  משותף               

ְת :  יוצא  דופן .ג  לּותהִּ  י/ה-ל-ע=   עַּ

  ל-ע-:  ישורש  משותף               

ל:  יוצא  דופן .ד  תֵּ  ל-ת-ה=   ְמהַּ

  י/ה-ל-ת:  שורש  משותף               

ְרָפָיה:  יוצא  דופן .א .12  י/ה-פ-ר=   הַּ

  י/ה-ר-פ:  שורש  משותף               

ְשָקָיה:  יוצא  דופן .ב   י/ה-ק-ש=   הַּ

  ק-ש-נ:  שורש  משותף               

ְנָין:  יוצא  דופן .ג   נ-י-נ-ע=   עִּ

  י/ה-נ-ע:  שורש  משותף               

צּוי:  יוצא  דופן .ד   י/ה-צ-מ=   מִּ

  י/ה-ו-צ:  שורש  משותף               
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  נל"אבמשפט  האחרון  שתי  המילים  שייכות  לאותה  גזרה.  הגזרה  
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(1)  

שם  פעולה   השורש
 הפעילבבניין  

שם  פעולה  
 בבניין  קל

שם  פעולה  
 בבניין  פיעל

ְפָקָדה ד-ק-פ קּוד  הַּ  פִּ

ְפָנָיה י/ה-נ-פ ָיה הַּ נּוי ְפנִּ  פִּ

ָיה  י/ה-כ-ז כּוי ְזכִּ  זִּ

ְרָכָבה ב-כ-ר יָבה הַּ   ְרכִּ

יָשה  ש-ב-כ בּוש ְכבִּ  כִּ

ְפָסָקה ק-ס-פ יָקהפְ  הַּ ּסּוק סִּ  פִּ

ְחָטָאה א-ט-ח טּוי  הַּ  חִּ

יָאה  א-ל-מ לּוי ְמלִּ  מִּ
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 בין  שמות  הפעולה:    הבדל  במשמעותה (2) 

 

שם  פעולה  
בבניין  
 הפעיל

שם  פעולה    הסבר
 בבניין  קל

שם  פעולה    הסבר
בבניין  
 פיעל

 הסבר

ְפָקָדה מסירה   הַּ
 לשמירה

קּוד      הנהגה פִּ

ְפָנָיה ָיה  הכוונה הַּ נּוי  יצירת קשר ְפנִּ  העברה פִּ

ָיה    הצלחה,   ְזכִּ
 לקבל  פרס

כּוי  קבלת  כסף   זִּ
 עבור 

החזרת  
 מוצר

ְרָכָבה חיבור   הַּ
 חלקים

יָבה      נסיעה  על ְרכִּ

יָשה    להחמיץ   ְכבִּ
 ירקות

בּוש   השתלטות כִּ

ְפָסָקה יָקהפְ   מנוחה הַּ מתן  פסק   סִּ
 דין

ּסּוק  סימנים   פִּ
בתוך  

 הטקסט

ְחָטָאה טּוי     פספוס הַּ ניקוי,   חִּ
 טיהור

יָאה    פה ְמלִּ לּוי  אסֵּ החומר   מִּ
שאותו  

מכניסים  
לתוך  
,  משהו

למשל  
מילוי  

 שוקולד

 
 

 113  תרגיל

   ִדְמיוֹן .1

    ְתלּות .2

    ִגלּוי .3

 הַ ָגבוֹ  .4

    ְשִגיָאה .5

    ִמּנּוי .6
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 114  תרגיל

 י/ה.  -ש-הוא  ע  ַתֲעִשָיה:  השורש  של  המילה  תיקון  טעות (1) .1

ש,  עֵּ ומשורש  זה  נוצרות  מילים  חדשות,  כגון  תִּ   ,ש-ע-ת:  נגזר  שורש  תנייני  ַתֲעִשָיהמהמילה  

 .שעָ תֹ ְמ 

ד    ד-ק-מ  =  ִמְתַמקֵּ

 :ד-ק-דרך  היווצרותו  של  השורש  מ (2) 

ד:  שם  העצם<    ד-ק-י:  שורש  מקורי   מילה  חדשה  בעלת  השורש<    ד-ק-מ:  שורש  תנייני<    מֹוקֵּ

קּוד,  :  התנייני ד,  מִּ קֵּ דמִּ קֵּ ְתמַּ  ְמֻמָקד,  הִּ

 ר-ח-ד,  ס-ק-פ (1) .2

 ר-ח-ס-ד,    מ-ק-פ-ת (2) 

   רחּוְס ד,    מִּ קּופְ תִּ  (3) 

   הראשונות  שתי  האותיות  הכפלתל.  -כ-ל-כ .3

 נ-ת-נ  =  ַמָתן .4

   על   =  פּו  הֻשּנָ ,    =  התפעל  ִהְשַתָּנה

   ֻהְרַחב,      ֻהְפַרד,     הֻשּנָ :  סבילהשהוראת  הבניין  שלו  היא    פועל

 ר-ש-=  כ  ַהְכָשָרה 

 י/ה-ת-ב,    ש-צ-ק (1) .א .5

 ת-ת-ב,  ש-צ-ק-ת (2)  

 =  הפעיל  יתּותִּ ְש =  פיעל   ;    יַּ   בצֵּ ְק תַּ ְמ  (3)  

 (י/ה-צ-מ=  גזרת  נל"י/ה  )  ִמצּוי (1) .ב 

 שלמים (2)  

 פ-ת-ש   ,   ב-ח-ר  ,    נ-ג-ר-א  ,    ר-ב-ג  ,    פ-ת-ש (3)  

 ילבִּ =  סָ   ִנְגָרִמים .ג

 =  הפעיל  ְלַהְגִדיל

6.  
 י/ה     -כ-=  זנזכה  ,        י/ה-ו-=  ק מקוה (1)

 ג-ש-ג-=  ש  שגשוג (2)
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      אבא  שלי

  זכיתי/    קרה,           חכיתי   (1) .א

 י/ה,  קל-כ-י/ה,  /  ז-ר-ק   י/ה,  פיעל-כ-ח (2)

   ס-פ-ס-ע  ,   פספוס:  פ-ג-ע-מתגעגעת:  ג .ב

   דמינתי  

 :הסבר

ְמיֹון<  שם  עצם  משורש  זה:    י/ה-מ-דשורש  ראשוני:    .  נ-י-מ-ד  <  שורש  תנייני:  דִּ

ןמילה  /  פועל  בעל  השורש  התנייני:   ְמיֵּ ן,  ְלדַּ ְמיֵּ  דִּ

ן(-ת-<  נ  ניתנה .ג תַּ  נ,  נפעל  )עבר  נסתר:  נִּ

 ב,  הפעיל    -צ-י<     להציב

 ידיעה 

   נ,  התפעל-ק-<  זתזדקן .ד

 

 

 

  הפעיל  -  115  תרגיל

 שם  פעולה שם  פועל שורש

יך כ-ו-ב .1  ֲהָבָכה ְלָהבִּ

ין נ-ו-כ .2  ֲהָכָנה ְלָהכִּ

ים מ-ו-ק .3  ֲהָקָמה ְלָהקִּ

יא א-ו-ב .4  ֲהָבָאה ְלָהבִּ

יב ב-ו-ש .5  ֲהָשָבה ְלָהשִּ

יר ר-ו-א .6  ֶהָאָרה ְלָהאִּ

יט ט-ו-ש .7  ֲהָשָטה ְלָהשִּ

יק ק-ו-ר .8  ֲהָרָקה ְלָהרִּ

יץ צ-ו-פ .9  ֲהָפָצה ְלָהפִּ

ים מ-ו-ר .10  ֲהָרָמה ְלָהרִּ
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   116  תרגיל

  .א

 ש-ו-ל  .5 נ-י-ב .1

 צ-ו-פ  .6 נ-ו-כ .2

 ל-ו-מ  .7 ש-ו-ד .3

 נ-ו-ז  .8  כ-ו-ב .4

 

  .ב

 נ,  נפעל-י-ב    .8 ב,  הפעיל-ו-ג .1

 נ,  הפעיל-י-ב    .9 ז,  נפעל-ו-ג .2

 ת,  נפעל-ו-א  .10 נ,  נפעל-ו-כ .3

 צ,  הפעיל-ו-ק  .11 נ,  הפעיל-ו-כ .4

 מ,  הפעיל-ו-ק  .12 ד,  נפעל-ו-צ .5

 ז,  נפעל-ו-ל  .13 מ,  הפעיל-ו-ר .6

 ג,  נפעל-ו-ס  .14 ר,  הפעיל-ו-ס .7

 

 

 

  לק  -  117  תרגיל

 שם  פעולה שם  פועל שורש

יָבה ָלשּוב ב-ו-ש .1  שִּ

  ָלחּוס ס-ו-ח .2

יָצה ָלרּוץ צ-ו-ר .3  רִּ

יָסה ָלטּוס ס-ו-ט .4  טִּ

יר ר-י-ש .5 יָרה ָלשִּ  שִּ

  ָלבֹוא א-ו-ב .6

   ר-ו-ע .7

יָמה ָלקּום מ-ו-ק .8  קִּ

  ָלגּור ר-ו-ג .9
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  עו"י  - נל"י/ה   - שלמים   :118  תרגיל

 שם  פעולה שם  פועל גזרה שורש

יָצה ָלרּוץ עו"י צ-ו-ר .1  רִּ

ְרצֹות נל"י/ה י/ה-צ-ר .2 ָיה לִּ  ְרצִּ

 ָלשּוב ָלשּוב עו"י ב-ו-ש .3

ְשבֹות נל"י/ה י/ה-ב-ש .4 ָיה לִּ  ְשבִּ

יָשה ָללּוש עו"י ש-ו-ל .5  לִּ

ְתֹלש שלמים ש-ל-ת .6 יָשה לִּ  ְתלִּ

יָרה ֶלֱאֹגר מיםשל ר-ג-א .7  ֲאגִּ

  ָלגּור עו"י ר-ו-ג .8

  ֶלֱאסֹור שלמים ר-ס-א .9

  ָלסּור עו"י ר-ו-ס .10

  ָלצּור עו"י ר-ו-צ .11

ְנֹצר שלמים ר-צ-נ .12   לִּ

ֲחסֹות נל"י/ה י/ה-ס-ח .13   לַּ

  ָלחּוס עו"י ס-ו-ח .14
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  הפעיל,  נפעל,  קל  -  119  תרגיל

 שם  פועל בניין שורש

ד   ָלנּועַּ  קל ד-ו-נ   ,ע   -ו-נ .1  ,  ָלנּוַּ

יב הפעיל ב-ו-נ .2  ְלָהנִּ

  נפעל ש-ו-ל .3

 ָלצּוד קל ד-ו-צ .4

  קל נ-ו-כ .5

יר הפעיל ר-ו-ע .6  ְלָהעִּ

  קל ר-ו-ע .7

כֹון נפעל נ-ו-כ .8  ְלהִּ

ין הפעיל נ-ו-כ .9  ְלָהכִּ

 ָלאּוץ קל צ-ו-א .10

יץ הפעיל צ-ו-א .11  ְלָהאִּ

ּסֹוג נפעל ג-ו-ס .12  ְלהִּ

יט הפעיל ט-ו-ש .13  ְלָהשִּ

 ָלשּוט קל ט-ו-ש .14

ים קל מ-י-ש .15  ָלשִּ

יק הפעיל ק-ו-פ .16  ְלָהפִּ

יף הפעיל פ-ו-נ .17  ְלָהנִּ

  קל ט-ו-מ .18

יט הפעיל ט-ו-מ .19  ְלָהמִּ

 ָלזּוז קל ז-ו-ז .20

יז הפעיל ז-ו-ז .21  ְלָהזִּ

יב קל ב-י-ר .22  ָלרִּ

יף הפעיל פ-ו-ג .23  ְלָהגִּ

 ָלמּות קל ת-ו-מ .24

ית הפעיל ת-ו-מ .25  ְלָהמִּ

יחַּ  הפעיל ח-ו-נ .26  ְלָהנִּ

 ָלנּוחַּ  קל ח-ו-נ .27

 ָלרּוץ קל צ-ו-ר .28

יץ הפעיל צ-ו-ר .29  ְלָהרִּ
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  120  תרגיל

   .א .1
I. מ,   קל-ו-ק 

II. מ,  הפעיל-ו-ק 

III. מ,  פיעל-י-ק 

 

  .ב
I.  ִּיָמהָלקּום,    ק 

II. ים,    ֲהָקָמה  ְלָהקִּ

III. יּום יֵּם,    קִּ  ְלקַּ

 

  (1) .ג
I. (3) 

II. (4) 

III. (1) 

 התפעל (2)  

 

ִקים .ד    מֵּ

 

 זה  לזה  בזמן  ובגוף  דומיםהפעלים   שלושת  .א .2

I. מדברים,  עתיד,  הפעיל,  ב-ו-ש 

II. מדברים,  עתיד,  קל,  ב-ו-ש 

III. מדברים,  עתידב,  הפעיל,  -ש-י 

  .ב
I. יב,  ֲהָשָבה  ְלָהשִּ

II. יָבה  ָלשּוב,    שִּ

III. יב,    הֹוָשָבה  ְלהֹושִּ

  .ג
I. יב  ָאשִּ

II. ָאשּוב 

III. יב  אֹושִּ

          ָשב (1) .ד

ִשיב (2)       הֵּ
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   =  בניין  קל  ָאִריב (1) .א .3

   הפעיל (2)  

   -.  עליך  להטות  שני  פעלים  שתבחר  לפניך  הטיה  של  כל  אחד  מן  הפעלים .ב

 יטּו יזּו,    ָישִּ יאּו,    ָיזִּ יבּו,    ָיבִּ        ָירִּ

 יטּו יזּו,    ָהשִּ יאּו,    ָהזִּ יבּו,    ָהבִּ    רִּ

 

 שורש  ובבניין.זה  מזה  ב  שוניםשני  הפעלים  המודגשים   (1) .א .4

I. מדבר/ת,  עבר  פיעל,  י/ה-ז-ב  , 

II. מדבר/ת,  עבר   קל,  ז-ו-ב  , 

זֹות (2) זּוי   ְלבַּ   ,  בִּ

  ָלבּוז (3) 

  .ב
I. ֶזה  ֲאבַּ

II. ָאבּוז 

     ָבזוֹת .ג

ְזָתה     .ד ְתבַּ     הִּ

 יִבִזיִת  .ה

 
    (1) .א .5

   I. ש,  קל  -ו-ח;        י/ה,  פועל-מ-ר   

   II. ב,  הופעל    -צ-י    ה,  קל    ;-מ-כ 

   III. א,  קל    -ב-א,  קל     ;    ח-צ-מ   

 =  גזרת  נל"א    ָחבּוי,       ָמְצאּו (2)

  ְמֻרָמה (1) .ב

  ֻמָצב (2)
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 121  תרגיל

  .א
 ִיְקֹפץ  קל(  )בניין ר    -ו-צ     

 ִנְתַפס  )בניין  נפעל(  נ  -י-ב 

 לֶּ  )בניין  הופעל( ל  -ש-נ     תמּובֶּ

 ִכְּנָתה )בניין  פיעל(  נ  -ו-כ    

 ָנמוֹג )בניין  נפעל( י/ה  -ר-י    

 שִנְרכַ   )בניין  נפעל( ט  -ו-מ    

 

   .ב
 בניין  קל(  ָיצּופּו    ל  )בניין  הפעיל(-ע-י( 

 בניין  התפעל(  ִנְתַפלֵּש   בניין  נפעל(   י/ה  )-נ-מ( 

 בניין  הפעיל(  ָנִזיז        ג  )בניין  קל(-ג-ח( 

 בניין  הפעיל( ַנְשוֶּה  כ  )בניין  קל(    -ר-ד(   

 בניין  הפעיל(  ָהִעיִדי  כ  )בניין  פיעל(-ר-ד-ת(   

 
 
 
 
 

 122  תרגיל

(1)+(2)  

ט שם  פועלט,  פיעל     -ו-מ .1    ְלקֹונֵּן:  שם  פועלנ,  פיעל  -י-ק  . 6 :  ְלמֹוטֵּ

ף:  שם  פועלפ,  פיעל    -ו-נ .  7   ד,  פועל  -ו-ע .2    ְלנֹופֵּ

דשם  פועלד,  פיעל      -ו-ע .3  פ,  פועל-ו-נ  . 8 :  ְלעֹודֵּ

ם:  שם  פועלמ,  פיעל    -ו-ר  . 9 מ,  פועל-ו-ק .4  ְלרֹומֵּ

םשם  פועלמ,  פיעל    -ו-ק .5   מ,  פועל-ו-ר . 11 :  ְלקֹומֵּ
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 123  תרגיל

 (4):  כוןאינו  נהמשפט  שהנאמר  בו   .1

 (3):  כוןנהמשפט  שהנאמר  בו   .2

 מ-ק-=  מ  ִהְתַמְקמּו (1) .א .3

   מ-ו-ק (2)  

  (3)  
   I. קל 

   II. התפעל 

   III. פיעל 

   IV. הפעיל 

 ארבעת  הפעלים  הוא  הווה(  ציווי,  הזמן  של  :  הזמן  של  הפועל  הואהסבר)  (2) .ב 

ִקימּו .ג        הֵּ

 

   =  בניין  קל  צוֹלֵּל (1) .4

   פיעל (2) 

 

 ת-ו-ג,    א-ו-ל,    מ-פ-נ (1) .5

   =  נ'  תחילית  של  בניין  נפעל  ָנמוֹג  =  נ'  פה"פ  ְנפּולוֹת (2)

ת  =  נ'  תחילית  של  זמן  עתיד / גוף  מדברים  )אנחנו(  ְנאוֹתֵּ

 

   ח,  פיעל-י-ש (1) .6

 ִחְפָתה (2) 

 

   נ,  פיעל-ו-כ (1) .7

ן (2)     ְלכֹונֵּ
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 התפעל  -  124  תרגיל

 שם  פעולה שם  פועל שורש

ץ צ-ו-ר .1 ְתרֹוצֵּ ְתרֹוְצצּות ְלהִּ  הִּ

ג ג-ו-מ .2 ְתמֹוגֵּ ְתמֹוְגגּות ְלהִּ  הִּ

ד ד-ו-ס .3 ְסתֹודֵּ ְסתֹוְדדּות ְלהִּ  הִּ

ר ר-ו-ג .4 ְתגֹורֵּ ְתגֹוְררּו ְלהִּ  תהִּ

ן ק-ו-ר .5 ְתרֹוקֵּ ְתרֹוְקנּות ְלהִּ  הִּ

ן נ-ו-כ .6 ְתכֹונֵּ ְתכֹוְננּות ְלהִּ  הִּ

 

 

 

 

 התפעלפיעל,  פועל,    -  125  תרגיל

(1(+)2(+)3) 

ְתנֹוֲעעּות,  עַּ עֵּ נוֹ ְת הִּ ע,  התפעל,  לְ -ו-נ .1 ְסתֹוְדדּות-ו-ס    .8 הִּ ד,  הִּ ְסתֹודֵּ  ד,  התפעל,  ְלהִּ

ְתבוֹ -י-ב .2 ְתבֹונֵּן,  הִּ ן-ו-כ    .9 ְננּותנ,  ְלהִּ  נ,  פיעל,  ְלכֹונֵּ

ְתעֹוְדדּות-ו-ע .3 ד,  הִּ ְתעֹודֵּ ְתכֹוְננּות-ו-כ  .10 ד,  ְלהִּ ן,  הִּ ְתכֹונֵּ  נ,  התפעל,  ְלהִּ

ר-ו-ע  .11 ט,  פועל-ו-מ .4  ר,  פיעל,  ְלעֹורֵּ

ת-ו-א .5 ְתעֹוְררּות-ו-ע  .12 ת,  פיעל,  ְלאֹותֵּ ר,  הִּ ְתעֹורֵּ   ר,  התפעל,  ְלהִּ

טט,  -ו-מ .6 ף-ו-ע  .13 פיעל,  ְלמֹוטֵּ  פ,  פיעל,  ְלעֹופֵּ

ט-ו-ש  .14 נ,  פועל-ו-כ .7  ט,  פיעל,  ְלשֹוטֵּ
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 זו  לזו  בשורש,  בזמן  ובגוף  זהותהצורות   .א .1

I. ד,  פיעל,  עתיד,  נסתרות  -ו-ע 

II. ד,  התפעל,  עתיד,  נסתרות  -ו-ע 

ד (1) .ב   ְלִהְתעוֹדֵּ

ְךְיסַ  (2)      בֵּ

יל (1) .ג  ָסבִּ

    ולא  הנושא    פעולההרוצים  שהדגש  יהיה  כאשר   (2) 

ְדָנה (3)    ְתעוֹדֵּ

 

 =  הה"א  היא  פה"פ  ִהָסה:  מבחינת  תפקידה  הדקדוקי  דופןיוצאת  הפועל  שהה"א  בו   (1) .א .2

 :  תחילית  של  בניין  הפעילמשותףה  תפקידה

 י/ה-ט-=  נ  ִהָטהי/ה   ;    -ס-=  ה  ִהָסהא  ;    -ל-=  פ  ִהְפִליאי/ה   ;    -כ-=  נ  ִהָכה (2)  

  (1) .ב
   ִהָטה;       ִהְפִליא;    ִהָכהיש  להעתיק  את  אחד  מהפעלים  הבאים:   -

 )בניין  פיעל(  ִהָסה -

ר (2)     ֲאעוֹרֵּ

ר :  משמעותההבדל  ב ְתעוֹרֵּ      =  להתעורר  משינה  אֶּ

ראֲ    =  להפסיק  את  השינה  של  מישהו      עוֹרֵּ

 :דוגמה  למשפטים

רכל  בוקר   ְתעוֹרֵּ  בשעה  שבע.  /  אתעורר  מרעש.....  אֶּ

ר  מהעבר.  /  אעורר  אותה  מהשינה.....  תבו  זיכרונו  ֲאעוֹרֵּ

 

ג (1) .1 .א .3  =  שם  פועל  ְלפוֹגֵּ

 פעלים (2)

2.  
   I. התפעל 

   II. פעילה 

III.   פיעל 

IV.   קל 

 א. .IV   ג. .III  ב. .II  ד. .I .ב

ג .ג  ְלפוֹגֵּ
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 נקודות  הדמיון  בין  שני  הפעלים:  שורש,  זמן  ובגוף.  שלוש .א .4

I. מפרח  לפרח  ִמְתעוְֹפִפיםהפרפרים  פ,  התפעל,  הווה,  נסתרים      -ו-ע. 

II. בחדר  ְמעוְֹפִפיםבובים  הזפ,  פיעל,  הווה,  נסתרים     -ו-ע. 

   פ,  הפעיל,  הווה,  נסתרים(  -ו-ע)  ְמִעיִפים (1) .ב

ף (2)    הזמן.  -יש  רק  נקודת  דמיון  אחת    -   פ,  פיעל,  הווה,  יחיד-ע-פ-=  ע  ְמַעְפעֵּ

 ש  וזמן.שור  -יש  רק  שתי  נקודות  דמיון    -פ,  התפעל,  הווה,  נסתרות  -ו-=  ע  ִמְתעוְֹפפוֹת

 

ְצָנה ָיִקיצּו (1) .5  ְמִקיצוֹת      ָקץ      ַקְצִתי      ָתקֵּ

 צ+  צ-ק-:  שורש:  עהכפלת  האות  האחרונה (2)

 

   בבניין.זו  מזו    שונותשתי  הצורות  המודגשות   (1) .א .6

I. עתיד,  נסתרת     התפעלפ,  -ו-נ  , 

II. עתיד,  נסתרת  פיעלפ,  -ו-נ  , 

(2) (4)     

 

ִניפּונקודת  דמיון  היא  השורש  ) (1) .ב  ,  הפעיל,  עבר,  נסתרים(פ-ו-נ:  הֵּ

      ְמִניִפים (2)

 

 

 

יָנה .א .7  י/ה-צ-=  ר  ִתְרצֶּ

יָנה   (1) .ב  =  בניין  קל  ָתרּוצּו  -  ִתְרצֶּ

יָנה (2)  =  להשיג  משהו,  )משתוקק / שואף / רוצה  משהו(  ִתְרצֶּ

יץ,    ָארּוץאֶ    (1) .ג ץ,    ָארִּ    ְרֶצה,    ֶאְתרֹוצֵּ

 :דוגמה  למשפטים (2)

ה  ְרצֶּ  לנסוע  לתערוכת  המכוניות.  אֶּ

ץ  ְתרוֹצֵּ  בכל  העיר  עד  שאמצא  את  המשחק.  אֶּ

 את  השחקנים  לפני  תחילת  האימון.  ָאִריץ 

 מרוץ  הלילה  של  תל  אביב.    ָארּוץבשנה  הבאה   

 

 קל=  בניין    ָתלּוי    ,ִתְגעּו    ,ּועּור (1) .א .8

 י/ה   -ל-=  ת  ָתלּוי    ע   ,-ג-=  נ  ִתְגעּו    ר  ,-ו-=  ע  עּורּו (2)  

 הקשב,  האזן,  שמע! .ב 

 .חשמל  -  שם  עצם  קייםהשורש  נגזר  מ  -ל.  שורש  גזור  שם  -מ-ש-ח .ג
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 ש,  בבניין,  בגוף  ובמשמעות.זו  מזו  בשור  שונותשתי  הצורות   (1) .9

I. משמעות:  לשיר,  לזמרר,  פיעל,  הווה,  נסתרים     -י-ש 

II. ר,  קל,  הווה,  נסתרת    משמעות:  קיימת-ר-ש 

ר (2)    ְלשוֹרֵּ

   ִתְשֹרר (3)
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  .א
 מ,  התפעל-ק-=  מ  ִהְתַמְקָמה  ע,  הפעיל-ר-=  ת  ּוִהְתִריע  מ,  פועל-ס-ר-=  פ  מּוֻפְרְס  (1)

 הוא  שורש  תנייני  ִהְתַמְקָמה,    ּוִהְתִריע  השורש  בפעלים (2)

 :הסבר

ע.  מילה  /  פועל  בעל  -נ-ה  <  שורש  תנייני:  תעָ נּוע  <  שם  עצם  משורש  זה:  ְת -ו-שורש  ראשוני:  נ

יעַּ  ְתנִּ ְתָנָעה,  מַּ ,  הַּ יעַּ ְתנִּ  השורש  התנייני:  ְלהַּ

 
מ.  מילה  /  פועל  בעל  -ק-מ  <  שם  עצם  משורש  זה:  ָמקֹום  <  שורש  תנייני:  מ-ו-:  קשורש  ראשוני

קּום ְקמּות,  מִּ ְתמַּ  השורש  התנייני:  ְלמקם,  הִּ

 

 

   .ב
 י/ה    -ל-=  ג  ִהְתַגָלה (1)

 ב     -ש-=  י   תוָֹשב (2)

 מ-ר-=  ת  ִהְתִרים (3)

 נ   -ש-=  ל  ִהְלִשין (4)
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יָצה:  יוצא  דופן .א .1  צ-ו-=  ר  רִּ

 ר  -צ-:  ישורש  משותף                 

ָיה  =  ניוצא  דופן .ב   י/ה-ט-:  ְנטִּ

 ט-ו-:  משורש  משותף                 

 צ-ו-:  פשורש  משותף .ג 

 ר-ו-:  משורש  משותף .ד 

 ר-ו-א:  שורש  משותף .א .5

 ש-ו-ד:  ְנדֹוָשה  =  פןיוצא  דו .ב 

  נ-ש-ד:  שורש  משותף                 

 מ-ק-:  משורש  משותף .ג 

 ס-ס-ב:  ְמֻבָּסס  =  יוצא  דופן .ד 

 ס-ו-ב:  שורש  משותף                 

ָיה =  יוצא  דופן .א .2  י/ה-פ-צ:  ְצפִּ

  פ-ו-צ:  שורש  משותף                 

 ב-ו-גגּוָבה =  :  ְת יוצא  דופן .ב 

  י/ה-ב-ג:  שורש  משותף                 

יָדה =  יוצא  דופן .ג   ד-ע-מ:  ְמעִּ

 ד-ו-ע:  שורש  משותף                 

 נ-ו-ל:  שורש  משותף .ד 

ָיה יוצא  דופן .א .6  י/ה-נ-ב=   :  ְבנִּ

  נ-י-ב:  שורש  משותף                 

נּויוצא  דופן .ב   י/ה-נ-כ=   י :  כִּ

  נ-ו-כ:  שורש  משותף                 

 ל-ל-כ=   :  ְכָלל יוצא  דופן .ג 

  ל-ו-כ:  שורש  משותף                 

ְנָפָקה יוצא  דופן .ד   ק-פ-נ=   :  הַּ

  ק-ו-פ:  שורש  משותף                 

ט :  יוצא  דופן .א .3  ט-ו-ש=  ְלשֹוטֵּ

  י/ה-ט-ש:  ורש  משותףש                 

 מ-ו-ק:  שורש  משותף .ב 

ד :  יוצא  דופן .ג   ד-ע-י=   נֹועַּ

  ד-ו-ע:  שורש  משותף                 

 ב-ו-ש:  שורש  משותף .ד 

ְבֶנה :  יוצא  דופן .א .7  י/ה-נ-ב=   מִּ

  נ-י-ב:  שורש  משותף                 

ְשָרָיה :  יוצא  דופן .ב   הי/-ר-ש=   הַּ

  ר-י-ש:  שורש  משותף                 

 י/ה-פ-נ=   ְמנֶַּפה :  יוצא  דופן .ג 

  פ-ו-נ:  שורש  משותף                 

צּוי :  יוצא  דופן .ד   י/ה-צ-ר=   רִּ

  צ-ו-ר:  שורש  משותף                 

ּהַּ :  יוצא  דופן .א .4  ּה-מ-ת=   ָתמֵּ

  ת-ו-מ:  ותףשורש  מש                 

 ע-ו-ר=   ְתרּוָעה :  יוצא  דופן .ב 

  ר-ע-ר-ע:  שורש  משותף                 

 נ-ו-ל:  שורש  משותף .ג 

 י/ה-נ-פ:  שורש  משותף .ד 

 ק-ו-צ=   ְמצּוָקה :  יוצא  דופן .א .8

 ק-צ-י:  שורש  משותף                 

 ר-ו-ד:  שורש  משותף .ב 

 ס-ו-ט : שורש  משותף .ג 

ָדָחה :  יוצא  דופן .ד   ח-ד-נ=   הַּ

 י/ה-ח-ד:  שורש  משותף                 
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   ַכָּוָנה .7     ָמצוֹף .1

      ִמצּוי .8      ָמלוֹן .2

  ִשיָחה .9      ְתלּוָנה .3

     ַהְשָהָיה .10   ִקיָמה .4

     ִשּנּוי .11      ֲהָבָנה .5

     ִצִפָיה .12     ֲהָשָבה .6

 

 

 130  תרגיל

     ְתפּוָצה .1

 תוָֹדָעה .2

 מוָֹפע .3

ָחה .4  תוֹכֵּ

 ִתְפקּוד .5

    ְירּוָשה .6

 

 

  הפעיל  -  131  תרגיל

 שם  פעולה שם  פועל שורש

ן נ-נ-ג .1  ֲהָגָנה ְלָהגֵּ

ל ל-ל-צ .2  ֲהָצָלה ְלָהצֵּ

ס ס-ס-מ .3  ֲהָמָסה ְלָהמֵּ

ז ז-ז-ע .4  ֶהָעָזה ְלָהעֵּ

ר ר-ר-פ .5  ֲהָפָרה ְלָהפֵּ

ר ר-ר-צ .6  ֲהָצָרה ְלָהצֵּ
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 ת,  ע"ע-ו-ס    .9 ח,  עו"י-י-ר .1

 י/ה,  נל"י/ה-נ-פ   .10 כ,  שלמים -ש-ר,    מ-צ-פ .2

 ע,  עו"י-ו-ר   .11 פ,  חפ"נ-ק-נ .3

 ר,  נפו"י-ת-י   .12   ל,  ע"ע-ל-ק .4

 ר,  עו"י-ו-ע   .13 א,  נל"א-ר-מ .5

 ע,  חפ"נ-ג-נ   .14 "צב,  חפי-צ-י .6

 י/ה,  חפ"נ+נל"י/ה-ט-נ .7

 י/ה,  נפו"י+נל"י/ה-ד-י

 א,  נפו"י+נל"א-צ-י   .15

 ג,  חפי"צ-צ-י   .16 נ,  ע"ע-נ-ג .8

 

 

 

 

  ,  קל  )שלמים(הפעיל,  נפעל  -  133  תרגיל

 מ,  נפעל-מ-ד    .7 ק,  נפעל-ק-מ .1

 נ,  הפעיל-נ-ג    .8 ת,  קל-ח-נ .2

 ל,  נפעל-ל-ג    .9 מ,  נפעל-מ-ש .3

 ז,  הפעיל-ז-ע   .10 ט,  הפעיל-ט-א .4

 פ,  קל-ק-נ   .11  ס,  נפעל-ס-מ .5

 ב,  נפעל-ב-ס   .12 ל,  הפעיל-ל-ק .6
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 מ,  שלמים-ר-ת  . 8 ד,  עו"י-ו-צ .1

 י/ה,  נל"י/ה-ל-צ  .  9 ב,  חפי"צ-צ-י .2

 מ,  ע"ע-מ-ד . 11 א,  נל"א-ר-ק .3

 נפו"י ר, -ת-י  . 11 ק,  עו"י-ו-ז .4

 ר,  חפ"נ-ג-נ  . 12 ס,  ע"ע-ס-מ .5

 ל,  ע"ע-ל-ג  . 13 י/ה,  נפו"י+נל"י/ה-ר-י .6

 ק,  שלמים-ב-ד  . 14   כ,  עו"י-ו-ב .7

 

 

 

 

 

  ע"ע  -עו"י  :  קל  -  135  תרגיל

 השורש עתיד  נסתר עבר  נסתר

ך .1  כ-כ-ר ירוך  )לא  הגיוני( רַּ

ף .2  פ-פ-ח יחוף  )לא  הגיוני( חַּ

 ג-ו-פ ָיפּוג ָפג .3

ל .4  ל-ל-ק יקול  )לא  הגיוני( קַּ

ים ָשם .5  מ-י-ש ָישִּ

 ל-ו-ח ָיחּול ָחל .6
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  ע"ע  -עו"י    :להפעיל,  נפעל,  ק  -  136  תרגיל

(1)   

 נ,  הפעיל-נ-ג    .12 כ,  קל-כ-ז .1

 ב,  נפעל-ב-ס    .13 ז,  הפעיל-ז-ע .2

 ג,  קל-ג-ח  .14 ק,  נפעל-ק-מ .3

 ג,  קל-ו-ח  .15 נ,  קל-נ-ח .4

 ר,  הפעיל-ר-צ  .16 ר,  נפעל-ו-ע .5

 ב,  הפעיל-ב-ס  .17 ל,  הפעיל-ל-ק .6

 פ,  קל-ו-ע  .18 ל,  הפעיל-ל-ח .7

 ס,  הפעיל-ס-מ  .19 ל,  הפעיל-ל-צ .8

 ג,  נפעל-ו-מ  .20 ע,  קל-ע-ר .9

 צ,  הפעיל-צ-נ  .21 מ,  קל-מ-ח .10

 ע,  קל-ו-נ  .22 מ,  נפעל  -מ-ד .11

 

 

ז,    ָלֹחן, (2) ְחֹגג,    לָ     ְלָהעֵּ ן,    לַּ ל,    ְלָהגֵּ ל,    ְלָהצֵּ  עַּ נּור,    לָ צֵּ הָ ג,    לְ חּוְלָהקֵּ
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     ג,  קל,  עתיד,  מדברים  -ג-ח -     1זוג  

 ג,  נפעל,  עבר,  נסתרת   -ג-ח -

 ה  )ע"ע(זה  לזה  בשורש  ובגזר  זהיםזה  מזה  בבניין,  בזמן  ובגוף,  ו  שוניםשני  הפעלים  

 ר,  קל,  הווה / עבר,  נסתר  )גזרת  עו"י(  -ו-צ -   2זוג  

הזמן  היה   –)הצורה  ָםם  מתאימה  לשני  הזמנים.  אם  היה  כתוב  אתמול  הצבא  צר  על  העיר 

 עבר,  ואם  היה  כתוב  "עכשיו  הצא  צר  על  העיר"  הזמן  היה  הווה(

 )גזרת  ע"ע( ר,  הפעיל,  עתיד,  נסתר -ר-צ -  

 זה  לזה  בגוף  זהיםזה  מזה  בשורש,  בגזרה,  בבניין  ובזמן,  ו  שוניםשני  הפעלים    

 ס,  הפעיל,  עתיד,  נסתר  -ו-נ -   3זוג  

 מ,  קל,  עתיד,  נסתר  -י-ש -  

   גוףזה  לזה  בגזרה  )עו"י(,  בזמן  וב  זהיםזה  מזה  בשורש  ובבניין  ו  שוניםשני  הפעלים    

 מ,  קל,  עבר,  נסתר  -ש-נ -   4זוג  

 מ,  נפעל,  עבר,  נסתר   -מ-ש -  

 זה  לזה  בזמן  ובגוף  זהיםזה  מזה  בשורש,  בגזרה  ובבניין,  ו  שוניםשני  הפעלים    
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(1)+(2)   

 
ת   ז-ז-ע .1  )הפעיל(    ָהסֵּ

 )נפעל(  ִנַצְבנּו   נ-ו-ד .2

ְרָנהָת   י/ה-ט-נ .3  )הפעיל(    סֵּ

 )פועל(   ְירוַֹמם   מ-צ-מ-צ .4

 )נפעל(     ָנבוֹן   ז-ו-ג .5

ם   נ-י-ב .6  )התפעל(    ִיַתמֵּ

 )קל( ָחְרָקה   ש-ו-ד .7

 )נפעל(   ִתֹמְגָנה   ג-ו-ס .8

 )קל(    ַסב   נ-נ-ר .9

 )נפעל(    נוְֹלָדה  מ-מ-ד .10

ק  ק-ו-צ .11  )הפעיל(  ַהְצחֵּ

 

 

  139  לתרגי

 שתי  הצורות  שונות  זו  מזו  בגזרה,  בשורש  ובזמן. .1

 :נימוק 

 נסתר  =  גזרת  שלמים הווה,  קל,  ל-כ-י=    ָיכוֹל  ,     

 עו"י,  נסתר  =  גזרת  עתידקל,    א,-ו-ב=    ָיבוֹא 

 
2.  

ק:  ההבדלים  בניתוח (1)  ק,  נפעל  -ק-=  מ  ָנַמקק,  פיעל   ;   -מ-=  נ  ִנמֵּ

ק:  ההבדלים  במשמעות    =  להירקב  ָנַמק;      להסביר=    ִנמֵּ

 נַֻמק:  סבילצורת  ה (2)

 .נַֻמק המשפט  בית  של  הדין   פסק:  דוגמה  למשפט
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  ע"ע  -עו"י    -נפו"י    :פעלהּו  -  140  תרגיל

 עבר  נסתר  
 גזרה שורש בבניין  הפעיל

יר .1 אִּ  עו"י ר-ו-א הֵּ

יף .2 גִּ  יעו" פ-ו-ג הֵּ

לא ניתן להעביר לבניין הפעיל,  .3
 העבר לשם עצם על פי ההקשר. 

 :  חגיגהשם  עצם       

 ע"ע ג-ג-ח

ב .4 סֵּ  ע"ע ב-ב-ס הֵּ

יק .5 רִּ  עו"י ק-ו-ר הֵּ

יק .6  נפו"י ק-ר-י הֹורִּ

ין .7 בִּ  עו"י נ-י-ב הֵּ

ין .8 זִּ  עו"י נ-ו-ז הֵּ

יץ .9 פִּ  עו"י צ-ו-פ הֵּ

ר .10 פֵּ  ע"ע ר-ר-פ הֵּ

ל .11 קֵּ  ע"ע ל-ל-ק הֵּ

יד .12  פו"ינ ד-ר-י הֹורִּ

יחַּ  .13 דִּ  עו"י ח-ו-ד הֵּ

יש .14 חִּ  עו"י ש-ו-ח הֵּ

יף .15   פ-ס-י הֹוסִּ

ן .16 גֵּ  ע"ע נ-נ-ג הֵּ

ים .17 רִּ  עו"י מ-ו-ר הֵּ

יא .18  נפו"י א-צ-י הֹוצִּ

יר .19 סִּ  עו"י ר-ו-ס הֵּ

ר .20 צֵּ  ע"ע ר-ר-צ הֵּ

יז .21 זִּ  עו"י ז-ו-ז הֵּ

ים .22 קִּ  עו"י מ-ו-ק הֵּ

יל .23  נפו"י ל-ב-י הֹובִּ

יז .24 זִּ  עו"י ז-ו-ז הֵּ

ין .25 כִּ  עו"י נ-ו-כ הֵּ

 נפו"י ח-כ-י יחַּ הֹוכִּ  .26
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 פעלקל,  הו  -  141  תרגיל

   ע,  הופעל,  נפו"י-ק-י  . 16 שלמיםקל,  ב,  -א-ש .1

 ע"ע  )על  דרך  השלמים(,   קל,  ש,  -ש-ח .2
   נפו"י  ,  קל,ד-ר-י

 ד,  הופעל,  נפו"י-ר-י .  17

  ר,  הופעל,  שלמים  -ב-ס  . 18 נל"אקל,  א,  -ר-י .3

 י/ה,  קל,  נל"י/ה-צ-ח  . 19 ע"עקל,  ל,  -ל-ק .4

 ר,  הופעל,  ע"ע-ר-פ  . 21 חפ"נקל,  ע,  -ס-נ .5

 א,  קל,  נל"א-ט-ח  . 21 עו"יהופעל,  א,  -ו-ב .6

 ע,  קל,  חפ"נ-ג-נ  . 22 עו"יהופעל,  נ,  -ו-כ .7

   ט,  קל,  שלמים-מ-ש  . 23     חפ"נ הופעל,  ע,  -ס-נ    הופעל,   עו"י    ;ח,  -ו-נ .8

   י/ה,  קל, נל"י/ה-נ-ח  . 24   עו"יעל,  הופפ,  -ו-צ .9

   ש,  קל,  עו"י-ו-ח  . 25 חפ"נקל,  ל,  -פ-נ .11

   ל,  קל,  עו"י-ו-ח  . 26 ע"עקל,  ר,  -ר-ק .11

   י/ה,  קל,  נל"י/ה-ר-י  . 27 נפו"יהופעל,  פ,  -ס-י .12

 ב,  הופעל,  נפו"י-ש-י  . 28 חפי"צקל,  ר,  -צ-י .13

 ל,  הופעל,  ע"ע-ל-ק  . 29 שלמיםהופעל,  ע,  -ר-פ .14

 י/ה,  קל,  נל"י/ה-ש-ע  . 31 שלמיםקל,  ע,  -ק-ת .15
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  .א .1
  נסתר,  עבר,  הופעלר,  -ו-=  ס   הּוַסר -

 נסתר,  עבר,  הופעלט,  -ט-=  א  הּוַאט -

 :  בניין,  זמן  וגוףדמיוןהדות  ונק  שלוש

  .ב
 מדבר/ת,  עתידכ,  הופעל,  -ו-=  ב  אּוַבְך -

     מדבר/ת,  עתידל,  הופעל,  -ל-=  צ  אּוַצל -

 מדבר/ת,  עתיד,  קלל,  -כ-=  י  אּוַכל -

 :  זמן  וגוףדמיוןהנקודות    תיש

 

  ב,  עבר,  נסתר-ש-י .I .א .2

 II. ב,  עבר,  נסתר-ו-ש 

  להביא  מישהו  למצב  של  ישיבה( -לשבת  )הּושב  .I .ב

 II. חזרה,  לתת  בלהחזיר 

ב ,   ְישּוִבים ,    תוִֹשיִבי (1) ג. ְתַישֵּ  אֶּ

 ָתִשיב  ב,  עתיד,  נסתרת,  הפעיל  =-ו-ש (2)

 :דוגמה  למשפט  

 את  המשחק  למקום. ָתִשיבהילדה   

 על  השאלה. ָתִשיבהילדה  :  במשמעות  שונה 

  

  ,  הופעל,  הווה,  נסתרתט-ו-ש .I (1) .א .3

 II. הווה,  נסתרת ,  הופעל, ט-ש-י 

 .שורששתי  הצורות  שונות  זו  מזו  ב 

(2) I. .להסיע  כלי  שיט  על  פני  המים  

 II. לשלוח  יד  קדימה 

     הוַֹשְטִתי (2) (3)

 ט(-ו-נקודת  הדמיון:  שורש  )ש .ב
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 ב(-ב-=  גזרת  ע"ע  )ס  הּוַסב (1) .א .4

 עו"י (2)  

 ח-ו-=  ד  הּוְדחּוב,    -ב-=  ס  הּוַסבח,    -ו-=  נ  חוֹתמּונָ מ,    -ו-=  ר  ּוְרמּוי .ב 

 מּוַסִבים ָנַסָבה ָסְבבּו .ג 

 

 ב(-ו-=  גזרת  עו"י  )ס יּוְבסּו  (1) .א .5

 ע"ע (2)  

ּנֶּתס,    -ו-=  ב יּוְבסּו  (3)    ל-ל-=  צ  תּוַצְלָנהר,    -ר-=  פ  יּוְפרּונ,    -נ-=  ג  מּוגֶּ

ַגְנָת  .ב  ִּני הֵּ  יּוְגנּו  ָתגֵּ
 

 .בבניין  ובגזרהצורות  הפועל  יופרו  יוכלו  שונות  זו  מזו   (1) .ג 

 :נימוק   

 ע"ע,  עתיד,  נסתרים,  הופעלר,  -ר-=  פ  יּוְפרּו   

 שלמים,  ,  עתיד,  נסתריםקלל,  -כ-=  י  יּוְכלּו   

   נ,  פּועל,  עתיד,  נסתרת-נ-כ-=  ת  תתוכנן (2)  

 

 

  143  רגילת

  .א

 נ,  פועל-נ-ח  . 4 ד,  פועל-ד-ב .1

 נ,  פיעל-נ-ג .  5 ק,  פועל  -ק-ח .2

 כ,  פועל-כ-ס  . 6 פ,  פיעל-פ-ת .3

 

  (1) .א  .ב

  פיעל,  עו"יש, -י-ר  . 4 ב,  פיעל,  ע"ע-ב-ד .1

 פ,  פועל,  ע"ע-פ-כ .  5   פ,  פועל,  ע"ע-פ-צ .2

 ד,  פיעל,  עו"י-ו-עחפ"נ       ג,  הופעל, -ש-נ  . 6 ר,  פועל,  ע"ע-ר-פ .3

 
 ג,  גזרת  חפ"נ(-ש-)נ  ֻהְשגּו (2)  

 ע(-ס-=  חפ"נ  )נ  ַהָסָעה .ב 
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 ע"ע  -עו"י  :  התפעל  -   144  תרגיל

 שם  פעולה שם  פועל גזרה שורש

ד עו"י ד-ו-ע .1 ְתעֹודֵּ ְתעֹוְדדּות ְלהִּ  הִּ

ס ע"ע  ס-ס-נ .2 ְתנֹוסֵּ ְתנֹוְססּות ְלהִּ  הִּ

ל "עע ל-ל-ב .3 ְתבֹולֵּ ְתבֹוְללּות ְלהִּ  הִּ

ף עו"י פ-ו-ע .4 ְתעֹופֵּ ְתעֹוְפפּות ְלהִּ  הִּ

ל ע"ע ל-ל-ה .5 ְתהֹולֵּ ְתהֹוְללּות ְלהִּ  הִּ

ש עו"י ש-י-ר .6 ְתרֹושֵּ ְתרֹוְששּות ְלהִּ  הִּ

ד ע"ע ד-ד-ג .7 ְתגֹודֵּ ְתגֹוְדדּות ְלהִּ  הִּ

ד ע"ע ד-ד-מ .8 ְתמֹודֵּ ְתמֹוְדדּות ְלהִּ  הִּ

ר עו"י ר-ו-ע .9 ְתעֹורֵּ ְתע ְלהִּ  ֹוְררּותהִּ

ס ע"ע ס-ס-מ .10 תמֹוסֵּ ְתמֹוְססּות ְלהִּ  הִּ

ְתבֹונֵּן עו"י נ-י-ב .11 ְתבֹוְננּות ְלהִּ  הִּ

ב ע"ע ב-ב-ס .12 ְסתֹובֵּ ְסתֹוְבבּות ְלהִּ  הִּ

ר עו"י ר-ו-ג .13 ְתגֹורֵּ ְתגֹוְררּות ְלהִּ  הִּ

ף ע"ע פ-פ-כ .14 ְתכֹופֵּ ְתכֹוְפפּות ְלהִּ  הִּ
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 ר-ר-פ (1) .א .1

ְרָנה=  פיעל  ;     פוַֹרְרִתי (2)    =  פועל  ְמפוָֹרִרים=  התפעל    ;     ִתְתפוֹרֵּ

יל (1) .ב    ָסבִּ

יל  פוַֹרְרִתי (2)  =  הוראת  הבניין  ָפעִּ

ר (1) .ג  פֵּ  =  הפעיל   הֵּ

רי/ה,  קל   ;   -פ-=  ר   ְרפּויוֹת (2)    פ,  פיעל-ר-פ-=  ר  הִרְפְרפָ ר,  פיעל   ;    -פ-ר-=  פ   ְיַפְרפֵּ

 ר-פ-ר-הכפלת  שתי  האותיות  הראשונות:  פר + פר  =  פ (3)  

 

 (1):  אינו  נכוןהמשפט  שהנאמר  בו   .2

 ,  קל   ר-ו-ת .III ,  הפעיל    מ-ו-ר .I :הסבר 

 

 הצורות  הן  משתי  גזרות  שונות. שלוש  .א .3

 ל,  גזרת  נפו"י-ב-=  י  הּוַבל=  גזרת  עו"י   ;     ש(-ו-)חהּוַחש  ע(,   -ו-)נ  הּוַנע:  נימוק

 :יםדוגמה  למשפט .ב

 .לבית  החוליםהּוַחש    הפצוע 

 במשך  שלושה  חודשים.  הּוַנעהרכב  לא      או.     כלכליים  שיקולים  מתוך  הּוַנע  המחקר

 לתא  המעצר. בחזרה   הנאשם  הּוַבלו  התנגדות חרף 

 

 פ-ו-=  צ   םיְמִציפִ  ,   הּוְצפּו (1) .א .4

 =  הפעיל    םיְמִציפִ =  פועל   ,     ֻצפּו  =  הופעל    ,    הּוְצפּו (2)  

ף =  התפעל   ,    ִהְצטוַֹפְפנּו  =  פיעל  ִצְפצֵּ

ְפָנה,   םיְמִציפִ /    הּוְצפּו=     ָצפוֹת .ב ף=    ְתַצְפצֵּ    ִהְצטוַֹפְפנּו=    ְצפּוָפה,     ִצְפצֵּ

 י/ה-פ-צ (1) .ג

ה (2)    =  נ'  תחילית  של  זמן  עתיד  /  גוף  מדברים  )אנחנו(  ִנְצפֶּ

 פעלנ=  נ'  תחילית  של  בניין    ִנְצָפה 

   י/ה(.-פ-שורש  זהה  )צ  ֻצפּוהתלמיד  צודק.  לפועל   (3)

 

ת .5     =  גזרת  עו"י  עַּ נוֹ מָ   ֲהָרצַּ
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  .1 .א

 ִמְתַמלֵּאת   ,   ִנְמָצא (1)

 ִלְצפוֹת (2)

 ע-ו-=  נ  ָנעוֹת  :פועל    ז-ו-=  ז  ָלזּוז:  שם  פועל (3)

ל (4)     ע-נ-ע-=  נְמַנְעְנעוֹת    ל-צ-ל-=  צ  ְמַצְלצֵּ

 

 ע,  גזרת נפו"י-פ-=  י  מוָֹפע    ג,  גזרת  חפי"צ-צ-=  י  ַהָצָגה .2

 

 .:  פה"פתפקידה.  ָנעוֹת:  בפועל מבחינת  תפקידה   יוצאת  דופןהפועל  שהנו"ן  בו   (1) .3

   בשני  הפעלים  האחרים:  נ'  תחילית  של  בניין  נפעל.  משותףה  תפקידה (2)

 

   ל,  הפעיל   -ח-ת (1) .4

 ל-ח-:  תשורש  תנייני (2)

ָלה:  משורש  זה  .  שם  עצםל-ל-ח<  שורש  ראשוני:    דרך  היווצרותו ל.  -ח-<  שורש  תנייני:  ת   ְתחִּ

ילמילה / פועל  חדש  בעל  השורש  התנייני:   ְתחִּ ְתָחָלה,  ְלהַּ יל,  הַּ ְתחִּ   הִּ

 

 

 י/ה  -נ-=  כ  לכנות:  שם  פועל   י/ה-נ-=  קהקנה  :  פועל (1) .ב

 פה"פתפקידה  של  האות  נו"ן:   (2)

 ָנעוֹת

 

  .ג
 ,  נסתרעבר,  נפעלי/ה,  -נ-=  ב  ִנְבָנה .1

 ,  נסתרעתיד  ,קלי/ה,  -נ-=  ב  ִיְבנֶּה

 שני  הפעלים  דומים  זה  לזה  בשורש  ובגוף  ושונים  בבניין  ובזמן

 

   י/ה,  פיעל,  נל"י/ה   -ק-ח (1) .2

   ִיְבנֶּה,    ִנְבָנה,    ִצְּוָתהפעלים  מגזרת  נל"י/ה:   (2) 

 

3.    

 צ-ע-)מועצת  העיר(  =  י  מועצה (1)

ְּוָתה  <  צִּ  (2)  י   ּוּוצִּ

עֵּ  התפעלה (3) ְתפַּ  ל<  ְלהִּ
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(1)(+2)  

ְקשּוקדופן:    יוצא .א .1     ק-ש-ק-=  ש  שִּ

 ק-ק-שורש  משותף:  ש                 

ְתָחָלהדופן:    יוצא .ב      ל-ח-ת=    הַּ

  ל-ל-חשורש  משותף:                   

יםדופן:    יוצא .ג  רּורִּ     ר-ר-פ=    פֵּ

  י/ה-ר-פ שורש  משותף:                  

ןדופן:    יוצא .ד      נ-נ-ג=    ָמגֵּ

  נ-ג-משורש  משותף:                   

פּוידופן:    יוצא .א .3     פי/ה-ח=    חִּ

  פ-פ-חשורש  משותף:                   

    ב-ב-סשורש  משותף:   .ב 

    ק-ת-שורש  משותף:  ש .ג 

ְפרּוףיוצא  דופן:   .ד      פ-ר-פ-ר=    רִּ

  ר-פ-ר-פשורש  משותף:                   

    נ-נ-גשורש  משותף:   .א .2

    ל-ל-קשורש  משותף:   .ב 

    ל-ל-השורש  משותף:   .ג 

    ח-ו-נ=    ְמנּוָחהדופן:    יוצא .ד 

 נ-נ-חשורש  משותף:                   

    א-ש-נשורש  משותף:   .א .4

    מ-מ-דשורש  משותף:   .ב 

ְגָנָנהדופן:    יוצא .ג      נ-נ-ג=    מִּ

  נ-ג-נשורש  משותף:                   

דּוידופן:    יוצא .ד   י/ה-ד-נ=    נִּ

  ד-ו-נשורש  משותף:                   
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1.  
 ל(-ל-ע"ע  )השורש  בשתי  המילים:  פ 

 היא  דרך  השלמים(  ִהְצַטַיְדנּוהנטייה  של  ד.  -ו-ד / צ-י-עו"י  )השורש  בשתי  המילים:  צ 

   ע"ע 

ןנ.  הנטייה  של  -נ-)השורש  בשתי  המילים:  ק היא  על  דרך  השלמים.  זכרו  כי  ישנם  שורשים    ְמַקּנֵּ

 בגזרות  השונות הניטים  על  דרך  השלמים.(

 
2. (1)+ (2) 

 ע"ע -

 ע"ע  -  עו"י -

 ע"ע  -  שלמים -

 רש  מרובע(שלמים  )שו  -  ע"ע -

     ע"ע -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   שלמים -

 עו"י  -  ע"ע -

 נל"י/ה -

 עו"י  -  ע"ע -

 עו"י -
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  .א

 ע,  נפעל-ד-י  . 12 פ,  קל-ק-ע .1

 צ,  פיעל-ר-ת.   13 ח,  הפעיל-ל-צ .2

 י/ה,  התפעל-א-ר.   14 ר,  הופעל-ו-א .3

 ר,  קל-ג-א.   15  י/ה,  הפעיל-ל-ע .4

 י/ה,  התפעל-א-ג.   16 צ,  קל-ע-נ .5

 ט,  פיעל-ר-י.   17 מ,  נפעל-ר-ע .6

 י/ה,  הופעל-ל-ע.   18 ר,  פועל-א-פ .7

 ל,  התפעל-ח-ז.   19 כ,  הופעל-ר-ע .8

 ר,  נפעל-כ-ח   .21 ד,  קל-ע-מ .9

 פ,  פיעל-ר-ח.   21 ל,  פועל-ע-ת .11

 ט,  הפעיל-ל-ח.   22 י/ה,  נפעל-נ-ה .11

 

  .ב
יָפה     ֲעֹקף,    ֲעקִּ  לַּ

ֲעלֹות   ,    אין  שם  פעולה        ְלהַּ

י ְמֹעד,    ְמעִּ        ָדהלִּ

ָּוְדעּות ע,    הִּ ָּודַּ        ְלהִּ

רּוץ ץ,    תֵּ       ְלָתרֵּ

ט  ,  יֵּרּוט        ְלָירֵּ

ל,  חֵּ ְזדַּ ֲחלּות   ְלהִּ ְזדַּ       הִּ

ְחָלָטה יט,  הַּ ְחלִּ  ְלהַּ

ְתָראֹות .ג    ְלהִּ
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ל  =  ח .א .1 ְתחֹולֵּ  ל-ל-יוצא  דופן:  מִּ

  י/ה-ל-ף:  חשורש  משות                 

ל  .ב  ְלעֵּ  ל-ע-ל-ע=   יוצא  דופן:  ְמעַּ

 י/ה -ל-עשורש  משותף:                   

ָזיֹון  .ג   י/ה-ז-=  ח יוצא  דופן:  חִּ

  ז-ח-אשורש  משותף:                   

יָלה  .ד   ל-ה-מ=   יוצא  דופן:  ְמהִּ

  מ-ל-השורש  משותף:                   

בופן:  יוצא  ד .א .4 ְתָערֵּ  ב-ר-ע=    הִּ

 ר-ב-עשורש  משותף:                   

ְרָאה יוצא  דופן:   .ב   י/ה-א-ר=   מַּ

  ר-מ-אשורש  משותף:                   

ןיוצא  דופן:   .ג  עֵּ  נ-ע-מ=    ְממַּ

 י/ה -נ-עשורש  משותף:                   

ָענּות יוצא  דופן:   .ד   י/ה-נ-ע=   הֵּ

  ע-ו-נשורש  משותף:                   

ת יוצא  דופן:   .א .2 עַּ ְרשַּ  ע-ש-ר=   מִּ

  ע-ר-ששורש  משותף:                   

 ע-צ-ר=    ְרצּוָעהיוצא  דופן:   .ב 

  ע-ר-צשורש  משותף:                   

חּות יוצא  דופן:   .ג  ְתמַּ  י/ה-ח-מ=   הִּ

  ח-ת-משורש  משותף:                   

ם יוצא  דופן:   .ד  חַּ  מ-מ-=  ח מֵּ

 י/ה -ו-שורש  משותף:  ח                 

 ח-ו-נ=   ְתנּוָחה יוצא  דופן:   .א .5

 י/ה -נ-שורש  משותף:  ח                 

ְמֹנעַּ יוצא  דופן:   .ב   ע-נ-מ=   לִּ

  ע-ו-נשורש  משותף:                   

ֲעדִּ יוצא  דופן:   .ג   י/ה-ד-ע=   י תַּ

  ד-ע-ישורש  משותף:                   

יָנה יוצא  דופן:   .ד   נ-י-ד=   ְמדִּ

 ד-ד-משורש  משותף:                   

עּוט יוצא  דופן:   .א .3  ט-ע-מ=   מִּ

 י/ה -ט-עשורש  משותף:                   

ֲאָנָשה יוצא  דופן:   .ב   ש-נ-א=   הַּ

  א-ש-נשורש  משותף:                   

הפליה לטובה; התייחסות סלחנית או =  ַמשוֹא  פנים
.  ותרנית מסיבות לא ענייניות; העדפה של אחד הצדדים בדין

  )מתוך  רב  מילים  באינטרנט

http://www.ravmilim.co.il/default.asp)    

ְלסּוליוצא  דופן:   .ג   ל-ס-ל-ס=    סִּ

  ל-ל-סשותף:  שורש  מ                 

יָגה יוצא  דופן:   .ד   ג-ר-ה=   ֲהרִּ

 י/ה -ר-גשורש  משותף:                   

אי יוצא  דופן:   .א .6 זַּ  /ה-י-ז-=  ח חַּ

  ז-ח-אשורש  משותף:                   

ָקבֹון יוצא  דופן:   .ב   ב-ק-ר=   רִּ

  ב-ר-קשורש  משותף:                   

עַּ ן:  יוצא  דופ .ג  יֵּ  ע-י-ס=   ְמסַּ

  ע-ס-נשורש  משותף:                   

לּות יוצא  דופן:   .ד   ל-ל-ד=   דַּ

  ל-ד-ל-דשורש  משותף:                   
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הּום ְקָמה ָטעּות זִּ ים רִּ רּורִּ ְרעּור פֵּ ָרָכה עִּ  ֲהָרָעה בֵּ

יָנה  /   היתָ רִּ חֲ  ְבחִּ

ְבָחָנה  הַּ

רּוז  /   זֵּ

ְזָדְרזּות  הִּ

ָיה תוחַּ  ֲעשִּ /    פִּ

יָחה  ְפתִּ

ֹצֶרְך  /   ֲהָנָאה

ְצָטְרכּות  /   הִּ

יָכה  ְצרִּ
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  (1) .א .1

I. פיעל 

II. התפעל 

III. קל 

IV. קל 

  :ד -ב-שורש  א (2)  

 ֶלֱאֹבד,    אֲ ִּביָדה   =  בניין  קל    

בּוד  =  בניין  פיעל     ד,    אִּ בֵּ  ְלאַּ

ְת  ְבדּות  =  בניין  התפעלְלהִּ ְתאַּ ד,    הִּ בֵּ    אַּ

 ד,  קל,  עתיד,  אנחנו-ב-=  א  ֹנַאבד .ב 

ֱאַבד    ד,  נפעל,  עבר,  הוא-ב-=  א  נֶּ

יל   ,    ֹנַאבד)  ם:  בניין  זמן  וגוףבין  שני  הפעלי  שונינקודות    שלוש  =  בניין  סביל(  נֱֶּאַבד=  בניין  ָפעִּ

יתֹ  .2  אפִּ

   עוגת  גזר.  ֹתאִפילמשפט:  לכבוד  יום  ההולדת   דוגמה  

 י/ה(-ז-=  גזרת  נל"י/ה  )ח  חוֹזֶּה (1) .א .3

   שלמים (2)  

יָרה .ב     ֲאמִּ

. 
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 :171בעמוד   טעות  תיקון 

י/ה,  כלומר  המילה  שייכת  לגזרת  -צ-.  השורש  של  המילה  הוא  מיּוצבטבלה  בגזרת  נל"א  כתובה  הדוגמה  מִּ 

 א,  וזוהי  גזרת  נל"א.-ל-מ  ששורשה  הוא  יּולורשמנו  את  המילה  מִּ   יּוצמחקנו  את  המילה  מִּ   נל"י/ה.

 

 להלן  הטבלה  עם  התיקון:

   ל ּו ט ִק  שם  המשקל

   ם ּו ם   ִם  תבנית

פּול  ל ּו פ קִּ  שלמים  קִּ

ְש  שורש  מרובע ְשטּוש  ש ּו ט טִּ  טִּ

 יּולמִּ   י ּו ל מִּ  נל"א

ּסּוי  י ּו ּס נִּ  נל"י/ה  נִּ

 

 

 בגזרה  שונות

 משקל  שוות


