 שם המספר
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אלף

מאות

עשרות

יחידות

 4537תפוחים

ארבעת
אלפים

חמש
מאות

שלושים

ושבעה

תפוחים

 6696עטים

ששת
אלפים

שש מאות

תשעים

ושישה

עטים

 3232סיכות

שלושת
אלפים

מאתים

שלושים

ושתים

סיכות

 2258מפתחות

אלפים

מאתים

חמישים

ושמונָה

מפתחות

 44795כוסות

ארבעים
וארבעה
אלף

שבע
מאות

תשעים

וחמש

כוסות
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א .שלושה רבעים
שני שלישים
שמונֶה חלקי ארבעים ותשע
עשר חלקי שישים ושלוש
תשע חלקי עשרים וחמש
שש חלקי אחת עשרה
שבע חלקי שמונֶה
חמש חלקי תשע
שש עשרה חלקי חמש שווה שלוש וחמישית
ארבע ושתי שביעיות שווה שלושים חלקי שבע
אחד ושליש שווה ארבעה שלישים
חמש ושתי שישיות שווה שלושים ושתים חלקי שש
ב .ארבע שעות וחצי
שלושה שקלים וחצי
תשעה קילוגרמים ושני שלישי תפוחי אדמה  /ושני שלישים של תפוחי אדמה
ארבע חמישיות מן התפוח
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.1

שלושים ושבעה ,ולא שבעים ושלושה

.2

עשרים ושתים ,במקום הראשון

.3

חמש מעלות ,שלושים ושתים

.4

פי שניים ,פי שלושה ,וחֵ צי,

.5

באחת ,אלף שבע מאות וחמישים דירות

.6

אלף תשע מאות שבעים ושש ,שמונֶה

.7

ארבע עשרה

.8

שלוש ,תשע ,הרביעי

.9

אחד עשר אלף ושישה

 .11אֶ חָ ד  ,עֶ ְש ִרים ו ִשבְ עָ ה
ַארבַּ עַּ ת  ,ארבע.
ְ .11
 .12מאתים עשרים וארבעה אלף מאתים חמישים ושלוש
 .13שלושהַ ,אחַּ ד ,חמש

ֹלשת
ְ .14שלוֹש ְ ,ש ֶ
ִ .15ת ְשעִ ים ו ִת ְשעָ ה  ,חמש מאות ארבעים ותשעה אלף שמונָה מאות שבעים ושנים
 .16ארבע מאות שלושים ושתים ,ולא ארבעת אלפים שלושים ושתים

 .17סעיף (מספר) חֲ ִמ ִשים ו ֵשש
 .18מאתים חמישים ושלושה אלף שש מאות שלושים ושבעה אנשים
 .19ארבעת אלפים שבע מאות שבעים ושישה ,חמש מאות חמישים וחמישה

 .21עֶ ְש ִרים ו ִש ָשה  ,עשרים וחמישה
 .21השנייה ,חמישה עשר
ַארבַּ ע  ,שמונֶה מאות שישים ושלישה ,הרביעית
ְ .22
 .23ארבעה ,שתי

 .24תשע מאות שמונים ושבעה אלף שקלים ,מאה שלושים וחמשיםַ ,אחַּ ת עֶ ְש ֵרה
 .25עשרים וחמש ,פי ְשנַּיִ ם ,המאה עשרים ואחת
 .26שלושת אלפים חמש מאות ארבעים ואחד
 .27חמישה ,השלישי
 .28שמונים ושמונֶה ,שמונים ושבע ,שמונים ותשע

 .29עשרים ושנים ,פי שנים
 .31עשרים ושבע ,עשרים ושבע
 .31חמישים ושתים ,שישים ושש
 .32שישית ,שביעית ,שש
 .33חמש ,מאתים וארבע
 .34שלושים ושלוש ,שש
 .35ארבעה ,שבע
ְ .36שלו ִֹשים ו ְש ַּתיִ ם צפרדעים ,חֲ ִמ ָשה עָ ָשר ברווזים ,מאתים חמישים ושלושה דגי זהב ומאתים
תשעים ושישה

ַארבַּ עַּ ת
 .37חֲ ִמ ָשה ְ ,
 .38חֲ מֵ ש ִ ,ת ְשעָ ה
 .39אחת עשרה ,אחת עשרה ,אחד עשר
 .41עשרים ותשע  ,חמישים ואחת
 .41שישה  ,שתי

ֹלשת אֲ לָפִ ים ֵשש מאות ִשבְ עִ ים ו ְשנַּיִ ם
ְ .42ש ֶ
 .43שישה עשר אלף ארבע מאות ארבעים ותשעה ְ ,שלוש
 .44תשעה עשר ,חמישים וארבעה אלף שמונֶה מאות שמונים ושבעה
 .45עשרים וארבעה עובדים ועובדות  ,ששת אלפים ושני שקלים

 .46ארבעת אלפים תשעים ושבעה  ,מאה ושלושהִ ,שבְ עָ ה עָ ָשר
ושמ ֹונֶה
ושבְ עָ ה ַ ,אלְ פַּ יִ ם ְ
 .47עֶ ְש ִרים ִ
 .48שני  ,שלושים ושישה אלף

וַארבַּ ע
ַ .49אחַּ ת ְ ,שלו ִֹשים ְ
ושמ ֹונָה
ֵ .51ש ֶשת אֲ לָפִ ים ְ
ַארבַּ ע
 .51מָ אתַּ יִ ם ֶ ,שבַּ ע ְ ,
 .52מאה חמישים ושבעה

ֵ .53ש ֶשת  ,חֲ ִמ ָשה  ,אֶ לֶף ְת ַּשע מֵ אוֹת ִש ִשים ו ֶשבַּ ע
ַארבַּ ע
ַארבַּ ע ְ ,שבַּ ע עֶ ְש ֵרה ְ ,
ַארבַּ ע ְ ,
ְ .54

 אותיות השימוש בשם המספר
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ּו ְשלוֹשָ ה
ו ִשבְ עָ ה

וחֲ ִמשָ ה
ושֵ ש
ַארבַּ ע
ו ְ

ו ִת ְשעָ ה
ּו ְשמ ֹונֶה

ועֲשָ ָרה

וחָ מֵ ש
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 .1ד
 .2ד

 .7א
 .8ד

ב
א
ג
א

ד
א
ב
ג

.3
.4
.5
.6

.9
.10
.11
.12
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ב ְשלוֹשָ ה

ל ְשמ ֹונֶה

ַארבָ עָ ה
כ ְ

לחֲ ִמשָ ה

ב ִשבְ עָ ה

בעֲשָ ָרה

ל ִת ְשעִ ים

כ ְשמ ֹונִים
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

ב
ד
א
א
ד
ד

.8
.9
.10
.11

ג
ב
ב
ג

.12

ב

 .13ד

 .7ג
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 .1החֲ מֵ ש עֶ ש ֵרה  ,בשבעה עשר  ,אלף תשע מאות תשעים וָ תשע

 .2מֵ ַארבעה עשר  /מֵ ַארבע עֶ ש ֵרה
 .3מֵ ָאה ּושתים
 .4חמישה חדרים וחצי ,מאה חמישים ושבעה ,שנֵים עשר  ,השמינית ,שתי ,אֶ חָ ד ,שבעים ו ֶשבע,

בשלוֹשים ותֵ שע
 .5השלישי  ,הרביעי ,העֲשירי  ,התשיעי
 .6שמוֹנֶה  ,שמונתַ ,ארבע
 .7הראשונה ,התשיעי  ,השניה
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 .1מֵ ַארבעה  ,בשבעה עשר אלף  ,תשעה קילומטרים  ,מֵ ָאה וַארבעים
שלושים וחמישה אלף ארבע מאות קילומטר
 -הקפה (נ-ק-פ)

א.
-

להגיע (נ-ג-ע)

-

יצטרך = צ-ר-כ

-

שם עצם :טַּ יָס  /מָ טוֹס ,פועל :טָ ס (ט-ו-ס ,גזרת ע"ו/י)

-

(מכֻסֶ ה) ,לִ ְדאוֹת = ד-א-י/ה ,קל
מכוסה = כ-ס-י/ה ,פועל ְ

ב .סוֹלריים = צורן נטייה
מהירּות = צורן גזירה
הערה חשובה :יש לשים לב לתפקיד המילה במשפט (ההֶ קשר) .המילה מהירות בקטע משמשת
כשם עצם ולכן תפקיד הצורן הסופי הוא גזירה .אם המילה היתה משמשת כתואר תפקיד
הצורן הסופי היה צורן נטייה.
.2

א .הבניין קל ,המשקל פָ עּול.
ב )1( .שני זוגות באותה הגזרה = רוּויים  -ראּוי= נל"י/ה  ,סגּורים  -חשּוד = שלמים
( )2קרּויוֹת = נל"א (ק-ר-א)

 .3ארבעת החברים  ,בַאחד עשר  ,שלוש שנים
( )1דרך התצורה של המילה תוֹתחן מורכבת משלב אחד :בסיס (תותח)  +צורן סופי ָםן
( )2דרך התצורה של שלוש המילים האחרות מורכבת משני שלבים:
כּדּורסלן =  .1הרכב בסיסים (כדור  +סל)  .2בסיס (כדורסל)  +צורן סופי ָםן
ַאלחּוטן =  .1הרכב בסיסים (אל  +חוט)  .2בסיס (אלחוט)  +צורן סופי ָםן
קוֹלנוֹען =  .1הרכב בסיסים (קול  +נוע)  .2בסיס (קולנוע)  +צורן סופי ָםן
הערה :הרכב בסיסים :הרכבת מילה משני בסיסים שלמים > שתי מילים שלמות מתחברות
למילה (בניגוד להלחם בסיסים).
ַארבַּ ע המכוניות
ְ - .4
 ְשמ ֹונֶה האחיותא )1( .המילה היוצאת דופן מבחינת סוג הצורן הסופי :אירוע משפחתי  -צורן נטייה
(המשפחה שלי)
( )2סוג הצורן הסופי בשתי המילים האחרות :צורן גזירה
ב.

השורש של המילה עֻברת :ע-ב-ר-ת
דרך היווצרותו של השורש :גזור שם .מהמילה עברית

 .5א.

 .1אם אני אומר  ,שלושים וארבעה מיליארד  ,אך כאשר על
 .3שתי תכניות

 .4אני אקבל  ,אני תמיד אתעלם  ,מתשעים וחמישה אחוזים
 .5שתי מידות
 .6שלושה תורים
ב .טועה = ט-ע-י/ה
אפסנאי ,קופאי

מילות היחס
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 .1אֶ צלם
 .2בגללן
 .3אֶ תכֶ ם
 .4בשבילן
 .5אתְך
 .6אֲ לֵיכֶ ם
 .7לפנֵיהֶ ם
 .8אֵ ינֶּנּו
 .9אֵ ליְך  ,עמְך
 .11ממֶ ּנּו
 .11בגללם
 .12אוֹתְך  ,אֶ צלם
 .13מכֶ ם
 .14בלעדיְך
 .15עמכֶ ן
 .16כלפיְך
 .17אוֹדוֹתֵ יכֶ ם
ֲ .18עלֵיהֶ ם
 .19אֲ לֵיהֶ ם
 .21לגבֵ יהֶ ם
 .21אֶ צלְֵך
 .22כלפֵ יהֶ ם
 .23כמוֹכֶ ם
 .24עליְך ,אוֹתְך
 .25אתְך  ,אֶ צלן
 .26אֶ תכֶ ן
 .27אֲ לֵיכֶ ן
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.1
.2
.3
.4
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

בגללם
עבורן
אצלם
אֲ ליהן
אתכן ,בלעדיכן
בלעדיה
כלפיך
ֲעליכם
לגביהם
אותָך
ְ
עבורכם
ְ
אֲ ליכם ,
עמָ כם
אודותיכן
ֲעליכם
בשבילם
אצלם  ,אצלְ כם
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 .1אֲ ליהם  ,בשלוֹשה  ,אתכן
 .2השמיני ,בְ ָי ַּדיִ ְך

 .3שלוֹשים ּושמוֹנֶה  ,בִ לְ עָ ַּדיִ ְך  ,עֶ שרים וששה
 .4שלושתְ ,שלוש  ,כְ מ ֹוכֶם

 .5אֵ ינֶּנּו  ,מכחיש
 .6מכיר  ,אותָ ך ,אֶ רצֶ ה  ,לרכֹב
ֱשה  ,שלושה
ַ .7ארגיש  ,אֶ ע ֶ
ֵ .8שש עֶ ש ֵרה  ,אצלם

ַ .9ארבע  ,בחֲ משה אחוזים
 .11מבינה ֲ ,עליהם  ,אֲ ו ֵתר ֲ ,עליהם

 .11אֶ ְצלְ ָך  ,שמוֹנֶה
 .12אֶ סע ִ ,אתכם  ,האֶ חד  ,העֶ שרים ושבעה
 .13לפניְך  ,השלישי ַ ,ארבעה
.14

א .כתשעה
ב .מששה
ג .כששה קילומטרים וחֵ צי ַ ,אחד עשר
ִ .15מ ֶכם  ,מאה שמונים ושש

 .16הצלחנּו  ,אתכן  ,מאתים ַארבעים ּושתים
 .17מדֻ כא  ,י ֵשן  ,מֵ ֵקל  ,עֲבּורם

