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 79  תרגיל

ְרתָּ  .1  ,  פיעל,  עבר.ר-פ-ש=   ִשפַּ

ה    ,  פיעל,  עבר.ר-ש-פ=  ִפְשרָּ

 ,  פיעל,  עבר.ר-פ-ש=  ִשְפרּו  

 יוצא  דופן  מבחינת  השורש 

 

    ,  הווהקלר,  -מ-=  ש  שוֶֹמֶרת .2

ִרים   ,  הווהנפעלר,  -מ-=  ש  ִנְשמָּ

 ,  הווהקלר,  -מ-=  ש  ְשמּוִרים 

 יוצא  דופן  מבחינת  הבניין 

 

ְלנּו .3     עברל,  נפעל,  -ק-=  ת  ִנְתקַּ

ל   הווהל,  נפעל,  -ק-=  ת  ִנְתקָּ

ל   עברל,  נפעל,  -ק-=  ת  ִנְתקַּ

 יוצא  דופן  מבחינת  הזמן 

 

    ,  הפעיל,  עברל-ע-ג=    ִהְגִעילָּה .4

ְלנּו   הפעיל,  עבר,  ל-ע-ג=    ִהְגעַּ

 ,  הפעיל,  עבר  ג-ע-ל=    ִהְלִעיג 

 יוצא  דופן  מבחינת  השורש 

 

ְדִתי .5       עברד,  הפעיל,  -מ-=  ת  ִהְתמַּ

ְתֵמְדנָּה   עתידד,  הפעיל,  -מ-=  ת  תַּ

ְתִמידּו     עתידד,  הפעיל,  -מ-=  ת  יַּ

 יוצא  דופן  מבחינת  הזמן 
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ְרִתי .6     ,  עברנפעלר,  -ט-=  פ  ִנְפטַּ

ה   ,  עברנפעלר,  -ט-=  פ  ִנְפְטרָּ

ְטרּו   ,  עברהתפעלר,  -ט-=  פ  ִהְתפַּ

 יוצא  דופן  מבחינת  הבניין 

 

 ,  עתיד  קלק,  -ד-=  ב  ֶאְבֹדק .9

ְקנָּה  דַּ  ,  עתידנפעלק,  -ד-=  ב  ִתבָּ

 ,  עתידקלק,  -ד-=  ב  ִתְבֹדְקנָּה 

 יוצא  דופן  מבחינת  הבניין 

 

 77  תרגיל

 ת,  הפעיל,  עבר,  נסתר-ש-ִהְקִשית  =  ק  -  Iזוג   .א .1

ק  =  ש    תֵּ  ק,  התפעל,  עבר,  נסתר-ת-ִהְשתַּ

 שני  הפעלים  שונים  בשורש  ובבניין,  אך  זהים  בזמן  ובגוף  

ה -  IIזוג     ְקִסימָּ  מ,  הפעיל,  הווה,  נסתרת-ס-=  ק  מַּ

ה    ְסקָּ  ק,  קל,  עבר,  נסתרת    -מ-=  ס  מָּ

 שני  הפעלים  שונים  בשורש,  בבניין  ובזמן,  אך  זהים  בגוף  

ג .ב   ִיְנהַּ

 

 ל,  פועל,  עבר,  נסתרת-ס-ֻחְסָלה  =  ח  -  Iזוג   .א .2

ְחֶתם     ח,  קל,  עבר,  נוכחים-ל-=  ס  ְסלַּ

 ך  זהים  בזמןשני  הפעלים  שונים  בשורש,  בבניין  ובגוף,  א  

ֵהר -  IIזוג      ר,  נפעל,  ציווי,  נוכח-ה-=  ז  ִהזָּ

ר        ר,  נפעל,  עבר,  נסתר  -ה-=  ז  ִנְזהַּ

 שני  הפעלים  שונים  בזמן  ובגוף,  אך  זהים  בשורש  ובבניין  
 

ְדנּו .ב  מַּ    לָּ

   

ֵבְרנָּה  -  Iזוג   .א .3  ר,  התפעל,  עתיד,  נסתרות-ב-=  ג  ִתְתגַּ

ְגֵבְרנָּה                 ר,  הפעיל,  עתיד,  נסתרות-ב-=  ג  תַּ

 שני  הפעלים  שונים  בבניין,  אך  זהים  בשורש  ובזמן  ובגוף  

ְשֵענָּה -  IIזוג      נ,  הפעיל,  ציווי,  נוכחות-ע-=  ש  הַּ

ֵענָּה        נ,  נפעל,  ציווי,  נוכחות  -ע-=  ש  ִהשָּ

 שני  הפעלים  שונים  בבניין,  אך  זהים  בשורש  ובזמן  ובגוף  

ִלים .ב   ְמֻגדָּ
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ן  -  Iזוג   .א .4  נ,  נפעל,  עבר,  נסתר -ע-=  ט  ִנְטעַּ

ן        נ,  קל,  עתיד,  מדברים/ות-ע-=  ט  ִנְטעַּ

 מן  ובגוף,  אך  זהים  בשורש  שני  הפעלים  שונים  בבניין,  בז  

ְמרּו   -  IIזוג      ר,  קל,  עבר,  נסתרים-מ-=  ש  שָּ

 ר,  קל,  ציווי,  נוכחים -מ-=  ש  ִשְמרּו        

 שני  הפעלים  שונים  בזמן  ובגוף,  אך  זהים  בשורש  ובבניין  

ְכִחיִשי .ב   הַּ

 

ֶלֶמת  -  Iזוג   .א .5  מ,  התפעל,  הווה,  נסתרת -ל-=  ע  ִמְתעַּ

ֵמְלנָּה        ל,  פיעל,  עתיד,  נסתרות-מ-=  ע  ְתעַּ

 שני  הפעלים  שונים  בשורש,  בבניין,  בזמן  ובגוף  )אין  נקודת  דמיון  ביניהם(  

ִרים  -  IIזוג      ר,  נפעל,  הווה,  נסתרים-ב-=  ש  ִנְשבָּ

בּור         הווה,  נסתר    ר,  קל,-ב-=  ש  שָּ

 שני  הפעלים  שונים  בבניין  ובגוף,  אך  זהים  בשורש  ובזמן

ב .ב   ֻתְרכַּ

 

 

 111  תרגיל

 נ-ק-ת (1) .1

ן  =  הופעל (2)  ן  =  פועל;  ֻתְתקַּ  ְתֻתקַּ

   ֻתְקנָּה ג. (3) 

 

 נ-מ-ס (1) .2

ּנּו  =  פיעל (2)  ן  =  התפעל;  ִסמַּ מֵּ  ִמְסתַּ

ֵמן א. (3)   ְנסַּ

 

 ד-ר-פ (1) .3

ְפִריִדי  =  הפעיל (2)   ְפרּוָדה  =  קל;  תַּ

ְפִריִדי ד. (3)     הַּ

 

 מ-ד-ק (1) .4

 ָקְדָמה  =  קל;  ִקְדָמה  =  פיעל (2) 

ם ב. (3)   ִתְקדַּ

 

 פ-ק-ש (1) .5

ְקִפים  =  התפעל (2)  ְפָנה  =  הפעיל;  ִמְשתַּ ְשקֵּ  תַּ

ְקפּו ג. (3)   ִהְשתַּ
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 ח-ת-פ (1) .6

ְתחּו  =  פיעל (2)   ִתְפְתחּו  =  קל;  ְתפַּ

 פוְֹתִחים א. (3) 

 

 ק-ק-ז (1) .9

ְקָקה  =  התפעל;  ִנְזְקקּו  =  נפעל (2)   ִהְזדַּ

ְקקּו ד. (3)    ִיזָּ

 

 111  תרגיל

ְרִקיבּו  =  ר (1) .א .1  ב-ק-יַּ

 ב-ר-ק (2)  

ב  =  קל;  ִיְקְרבּו  =  קל   (3)   ְרִקיבּו  =  הפעיל;  ִתְקרַּ  נְַּקִריב  =  הפעיל;  יַּ
 

ִבים  =  ק .ב   ב,  קל,  הווה-ר-ְקרֵּ

 בזמן  )ארבעת  הפעלים  בסעיף  א  בזמן  עתיד( (2)  

 

ְתִריס  =  ת (1) .א .2  ס-ר-מַּ

 ר-ת-ס (2)  

ר (3)   תֵּ ְתִריס  =  הפעיל;  ִמְסתַּ ְסִתיִרים  =  הפעיל;  ִנְסָתר  =  נפעל    מַּ  =  התפעל;  מַּ

 
 ר,  קל,  הווה-ת-ָסתּור  =  ס .ב 

 בבניין  )הפועל  זהה  בשורש  שלו  לשלושה  פעלים,  וזהה  בזמן  לכל  הפעלים( (1)  

 

ְרָנה  =  ש (1) .א .3  ר-ג-ְתֻשגַּ

 ש-ג-ר (2)  

ְרָנה  =  פועל   (3)   ְשָנה  =  הפעיל,  ְתֻשגַּ ְרגֵּ ְשָנה  =  הופעל;  תַּ ְשָנה  =  פיעל;  ֻתְרגַּ גֵּ  ְתרַּ

 

 בשורש (3) .ב 

ְרָנה  =  ג   שֵּ ְשָנה  ולכל  הפעלים  בזמן(-ש-ְתגַּ גֵּ  ר,  פיעל,  עתיד  )הפועל  זהה  בבניין  לפועל  ְתרַּ

   

ְלָשה  =  פ (1) .א .4  ש-ל-ִהְתפַּ

 פ-ל-ש (2)  

ְלָשה  =  התפעל;  ִנְשְלפּו  =  נפעל;  ָשְלפּו  =  קל   (3)   ף  =  נפעל;  ִהְתפַּ  ִנְשלַּ

   

  בזמן (2) .ב 

 פ,  נפעל,  עתיד  )פועל  זהה  בשורש  לשלושה  פעלים  ובבניין  לפעלים  -ל-ִיָשְלפּו  =  ש  

ף,  ִנְשְלפּו(   ִנְשלַּ
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 112  תרגיל

ֵכרהפעלים   (1) .1 ר    ְתשַּ  הם  מאותו  שורש,  אך  בבניין  אחר.  ִנְשכַּ

(2) I. ֵכר  ִמְשתַּ

  II. ֶכֶרת  ְמשַּ

  III. ר  ִנְשכָּ

  IV. שוְֹכִרים 

ְכרּו (2) (3)  שָּ

 
 
ְקדּווהפועל    ִנְפְקדּוהפועל   (1) .2  הם  משורשים  שונים.  IIבמשפט    פָּ

 (2) I. ִתְפֹקְדנָּה 

  II. ִיְפְקדּו 

  III. ְקדּו  ִיְתפַּ

  IV. ְקדּו  ִיפָּ

     ִנְפֶקֶדת (4) (3)
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  113  תרגיל

 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

ְנִחית הפעיל ת-ח-נ .1 ְנָחָתה ְלהַּ  הַּ

ק נפעל ק-ח-מ .2   ְלִהָמחֵּ

 ְמִחיָקה ִלְמֹחק קל ר-ח-מ .3

ְצִדיק הפעיל ק-ד-צ .4 ְצָדָקה ְלהַּ  הַּ

ק התפעל ק-ד-צ .5 דֵּ ְדקּות ְלִהְצטַּ  ִהְצטַּ

ל התפעל ל-כ-ס .6 כֵּ ְכלּות ְלִהְסתַּ  ִהְסתַּ

   קל ל-ט-ב .7

ל התפעל ל-ט-ב .8 טֵּ ְטלּות ְלִהְתבַּ  ִהְתבַּ

יֵּם פיעל מ-י-ס .9  ִסיּום, ִסֹיֶמת ְלסַּ

ב התפעל ב-ל-ש .11 לֵּ ְלבּות ְלִהְשתַּ  ִהְשתַּ

ְרִחיב הפעיל ב-ח-ר .11 ְרָחָבה ְלהַּ  הַּ

 ְסִעיָדה ִלְסֹעד קל ד-ע-ס .12

   פועל ר-צ-ק .13

ְשִכיר הפעיל ר-כ-ש .14 ְשָכָרה ְלהַּ  הַּ

   הופעל ר-ג-ס .15

   פועל ר-ט-ע .16

 ִהָכְנסּות ְלִהָכנֵּס נפעל ס-נ-כ .17

ְכִניס הפעיל ס-נ-כ .18 ְכָנָסה ְלהַּ  הַּ

ּנֵּס התפעל ס-נ-כ .19 ְּנסּות ְלִהְתכַּ  ִהְתכַּ

ְפִליג הפעיל ג-ל-פ .21 ְפָלָגה ְלהַּ  הַּ

ק התפעל ק-מ-צ .21 מֵּ ְמקּות ְלִהְצטַּ  ִהְצטַּ

   הופעל ד-מ-צ .22

ר פיעל ר-ת-א .23 תֵּ  ִאתּור ְלאַּ

ב התפעל ב-ד-נ .24  ִהְתנְַּדבּות ְלִהְתנַּדֵּ
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 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

ר פיעל ר-ת-ו .25 תֵּ  ִותּור ְלוַּ

   פועל ר-ד-ש .26

 הדפקות להדפק התפעל ק-פ-ד .27

   הופעל ט-ל-ח .28

 ְשִמיָרה ִלְשֹמר קל ר-מ-ש .29

ם פיעל מ-ד-ק .31 דֵּ  ִקדּום ְלקַּ

ר פיעל ר-ב-ד .31 בֵּ  ִדבּור ְלדַּ

   פועל ת-ו-ע .32

 

 

 
 114  תרגיל

גָּה .1 ְבלָּ  )בניין  הפעיל(  הַּ

ה .2  )בניין  קל(  ְשֵרפָּ

ְנעּות .3  )בניין  נפעל(  ִהמָּ

 )בניין  פיעל(  ִהדּור .4

 )בניין  קל(  ְנִעילָּה .5

ְמ  .6  מּותִהתַּ

 ִבֹקֶרת .9

 

 
 115  תרגיל

 שמות  פועל (1) .1

 קל (2) 

 פיעל (3) 

  ִשמּור (4) 

 

 שמות  פועל (1) .2

 פיעל (2) 

 התפעל (3) 

 ִאמּון (4) 

 
 

 

 

 



 9עמוד  www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

  116  תרגיל

 )משמעות:  הדדי,  השאר  משמעות:  גרימה(   התחתנה .1

 )משמעות:  גרימה,  השאר  משמעות:  חוזר(  הצחיקו .2

ֵיס .3  )משמעות:  הדדי,  השאר  משמעות:  חוזר(   ִהְתפַּ

 ( גורם,  השאר  משמעות:  חוזר)משמעות:    מסתבן .4

 (הדדי)משמעות:  גרימה,  השאר  משמעות:    מפגיש .5

 (גרימה)משמעות:  הדדי,  השאר  משמעות:    התידד .6

 (הדדי)משמעות:  גרימה,  השאר  משמעות:    הרחיק .9

 (גרימה)משמעות:  הדדי,  השאר  משמעות:    התקשר .9

 (הדדי)משמעות:  גרימה,  השאר  משמעות:    הלהיבה .7

 (גרימה,  השאר  משמעות:  חוזר)משמעות:    התגלח .11

 (חוזר,  השאר  משמעות:  הדדי)משמעות:    התכתב .11

 (גרימה,  השאר  משמעות:  חוזר)משמעות:    הצטנף .12

 

 
  119  תרגיל

 חוזר .א .1

ֵטרע,  נפעל,  -נ-=  מ  ִנְמנַּע .ב   ר,  התפעל-ט-=  פ  ִהְתפַּ

ְטרּות  .ג  ר,  ִהְתפַּ טֵּ  ְלִהָמנַּע,  ִהָמְנעּות,  ְלִהְתפַּ

 ְמִניָעה  )בניין  קל( .ד 

 
 ח,  התפעל-כ-ו .א .2

 הווה  )בינוני(,  רבים .ב 

   הדדי .ג 

 
ְרנּו (1) .א .3    ִנְקשַּ

ר   (2)    ְלִהָקשֵּ

 הרָּ ְש ִק  (  1) .ב 

ְשרּות  )בניין  התפעל(  או  ְקִשיָרה  )בניין  קל(  או  ִהָקְשרּות  )בניין  נפעל(  (2)    ִהְתקַּ

   ִהְסִביר (  1) .ג 

ְסָבָרה (2)   ְסִביר,  הַּ  ְלהַּ

 

 ע,  הפעיל-ג-ר (  1) .א .4

 ע,  עבר,  נסתרים(-ג-ִנְרְגעּו  )ר (2)   

   גורם .ב 
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ְשִתי  =  חוזר,  ִהְלִביָשה  =  גורם   .5 בַּ  ִהְתלַּ

ְשִתי   בַּ  אני  מלביש  עצמי,  הפעולה  חוזרת  אל  המבצע.  -ִהְתלַּ

 האם  גרמה  לתינוק  להיות  לבוש.  -ִהְלִביָשה  

 
 נפעל .א .6

 נְַּפִריד  .ב 

   הדדיות .ג 

 
 

  119  תרגיל

     ש-ג-ר(,  השאר:  ר-ש-)ג  ִגשּור .א .1

ְפָסָקה .ב   ק  -פ-השאר:  ס,  ק(-ס-)פ  הַּ

 ד  -ק-ר(  השאר:  ר-ק-)דִדקּור  .ג 

ְחָלָמה .ד   מ  -ח-השאר:  ל,  מ(-ל-)ח  הַּ

 

ְּנקּות .א .2  ק      -פ-,   השאר:  נק(-נ-)פ  ִהְתפַּ

 ח      -ת-מ(,   השאר:  מ-ח-)ת  ִמְתָחם .ב 

ְזִכיָרה .ג   ז  -כ-,   השאר:  רר(-כ-)ז  מַּ

ד .ד   ס-פ-ד(  השאר:  ד-ס-)פ  ֶהְפסֵּ

 

ְכָשָרה .א .3  ר  -כ-,   השאר:  שר(-ש-)כ  הַּ

 ל  -מ-מ(,   השאר:  ג-ג-)ל  ְלִגיָמה .ב 

 נ  -ח-ח(,   השאר:  ב-ב-)נ  ְנִביָחה .ג 

ְמָלָצה .ד   מ-ל-צ(,  השאר:  צ-ל-)מ  הַּ

 

 ט-ק-ל(,  השאר:  ל-ט-)קְקִטיָלה   .א .4

ט  )ח .ב  ְחבֵּ  ח -ט-ט(,  השאר:  ב-ב-מַּ

ְגָלָדה  )ג .ג   ל  -ד-ד(,   השאר:  ג-ל-הַּ

 ס-ר-ג(,  השאר:  ג-ר-ָסרּוג  )ס .ד 

 

 נ-ר-ר(,  השאר:  ק-ק-ִנקּור  )נ .א .5

 ע -ר-ר(,  השאר:  כ-כ-ָעכּור  )ע .ב 

 ר-ס-ס(,  השאר:  מ-מ-ְרִמיָסה  )ר .ג 

 ר   -ג-ש(,  השאר:  ש-ג-ָרִגיש  )ר .ד 
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 ג   -ר-ב(,  השאר:  ב-ר-)ג  ִלְגֹרב .א .6

ְקָדן .ב   ש-ד-ד(,   השאר:  ק-ק-)ש  שַּ

 ר  -צ-,   השאר:  פצ(-ר-)פ  ִמְפָרץ .ג 

 ר    -פ-ס(,  השאר:  ס-ר-)פ  ְפרּוָסה .ד 

 

 ר-ב-צ(,  השאר:  צ-ב-ְרִביָצה  )ר .א .9

ְפָרָזה .ב   ר -ז-,  השאר:  פז(-ר-)פ  הַּ

ס .ג   ר  -ד-ס(,   השאר:  ס-ר-)ד  דֹורֵּ

ָלש .ד   ש  -ב-ש(,   השאר:  ל-ל-)ב  בַּ

 

ְשָבָחה .א .9     ב  -ש-ח(,   שאר:  ח-ב-)ש  הַּ

ר .ב  מֵּ  ז  -מ-ר(,   השאר:  ר-מ-)ז  ְמזַּ

 ר  -כ-ז(,   השאר:  ז-ר-)כ  ָכרֹוז .ג 

 ר  -ש-ק(,   השאר:  ק-ר-)ש  ְשִריָקה .ד 

 

     ר-פ-ר(,  השאר:  ת-ת-ִפְתרֹון  )פ .א .7

 ל   -ש-ב(,   השאר:  ב-ל-ִמְשָלב  )ש .ב 

 ק  -ש-ק(,   השאר:  ח-ח-ְשִחיָקה  )ש .ג 

ְחִליב  )ח .ד   ל -ח-ב(,  השאר:  ב-ל-תַּ

 

     ר  -ב-ר(,   השאר:  ד-ד-)ב  ִבדּור .א .11

 מ -ש-ר(,  השאר:  ר-מ-)ש  ִמְשָמר .ב 

 ק  -נ-ק(,   השאר:  פ-פ-)נ  ִנפּוק .ג 

 ק  -ס-ק(,   השאר:  פ-ס-)פ  ְפִסיָקה .ד 
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  117  תרגיל

 זמן / דרך גוף בניין שורש

 עתיד נוכח התפעל ף-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 .11

 עבר נסתרת פיעל ל-ד-ל-ד .11

 הווה נסתרים התפעל ל-ד-ל-ד .12

 עתיד נסתרים התפעל ל-ש-ל-ש .13

 עבר נסתרים פיעל ר-ת-ל-א .14

 ציווי נוכחות התפעל ד-ב-ע-ש .15

 עתיד נסתר פיעל ר-ע-ר-ע .16
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 111  תרגיל

1. I. ה  עברכ,  פיעל,  -ר-ד-=  ת  ִתְדְרכָּ

 II. עברכ,  פיעל,  -ר-ד-=  ת  ִתְדֵרְך 

 III. ְדֵרְך  ציוויכ,  פיעל,  -ר-ד-ת  תַּ

 זמןיוצא  דופן  מבחינת  ה 

 

2. I. ְשְטשּו  ,  עבר  התפעלש,  -ט-ש-=  ט  ִהטַּ

 II. עברפועלש,  -ט-ש-=  ט  ֻטְשְטשּו  , 

 III. ה  ,  עברפועלש,  -ט-ש-=  ט  ֻטְשְטשָּ

 בנייןיוצא  דופן  מבחינת  ה 

 

3. I. ְשְקִשים  ,  פיעל,  הווה  ש-ק-ש-ק=    ְמקַּ

 II. ְקֶשֶקת  ,  פיעל,  הווהק-ש-ק-ש=    ְמשַּ

 III. ְשֵקש  ,  פיעל,  הווהש-ק-ש-ק=    ְמקַּ

 שורשיוצא  דופן  מבחינת  ה 

 

4. I. ְלֵבְלנָּה     ,  עתיד  התפעלל,  -ב-ל-=  ב  ִתְתבַּ

 II. ְלֵבְלנה  ,  עתידפיעלל,  -ב-ל-=  ב  ְתבַּ

 III. ְלֵבל  ,  עתידפיעלל,  -ב-ל-=  ב  ְנבַּ

 בנייןיוצא  דופן  מבחינת  ה 

 
 
 

 111  תרגיל

ְשְכשּו (1) .א  ש-כ-ש-=  כ  ְיכַּ

 כ-ש-כ-ש (2) 

 פיעל (3) 

 
 בבניין    (1) .ב

ְכְשָכה  =  ש   (  IIIכ,  התפעל,  עבר  )הפועל  דומה  בשורש  לשני  פעלים  ובזמן  לפועל  במשפט  -ש-כ-ִהְשתַּ

 
ה (2) .ג  ִכְשְכשָּ

 
ְכֵשְך .ד   ִתְשתַּ
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 112  תרגיל

1. I. ְעְזעּו  =  התפעל    ִהְזדַּ

 II. פיעל  ִזְעְזעּו  = 

 ע-ז-ע-שורש  משותף:  ז 

 

2. I. ְרנָּה  =  פועל  ְתֻתְגבַּ

 II. ְגְברּו  פיעל  -  ְיתַּ

 ר-ב-ג-שורש  משותף:  ת 

 

3. I. ה  =  פיעל  ִתְקְצרָּ

 II. פועל  ְיֻתְקְצרּו  = 

 ר-צ-ק-שורש  משותף:  ת 

 

4. I. ְרְבִבים  =  התפעל  ִמְתעַּ

 II. ִבים   =  פועל  ְמֻעְרבָּ

 ב-ב-ר-ע  שורש  משותף: 

 

5. I. ִרים  =  פועל  ְמֻתְקשָּ

 II. פיעל  ִתְקְשרּו  =  

 ר-ש-ק-שורש  משותף:  ת 

 

6. I. ְפֵטף  =  פיעל  ְמטַּ

 II. פועל  ֻטְפְטפּו  = 

 פ-ט-פ-שורש  משותף:  ט 
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    113  תרגיל

    ק,  הופעל-ז-ח א. (1) .א

 ק,  פועל-ז-ח-ת ב.  

 )מוספית(תחילית   א. (2) 

 שורשית ב.  

 

 ר,  פועל-ז-ח-מ א. (1) .ב

 ר,  הופעל-ז-ח ב.  

 שורשית א. (2) 

 תחילית  )מוספית( ב.  

 

 מ,  הפעיל-ס-ק א. (1) .ג

 מ,  פיעל-ס-ק-מ ב.  

 תחילית  )מוספית( .א (2) 

 שורשית ב.  

 

    114  תרגיל

ֵגְלנָּההפעלים   (1) .1 ְרֵגְלנָּה    ִתְתרַּ  הם  מאותו  בניין.  תַּ

 (2) I. ְרְגִלים  ְמתַּ

  II. ְגלוֹת  ִמְתרַּ

  III. ְרִגילוֹת  מַּ

  IV. ִלים  ְמֻתְרגָּ

 שורשית א. (3) 

 שורשית ב.  

 תחילית  )מוספית( .ג  

 

ְנְינוֹתהפעלים   (1) .2 ֶיֶנת    ְמעַּ  הם  מאותו שורש.  ְמעַּ

 (2) I. ְרֵער  ִתְתעַּ

  II. ֵּור  ְתעַּ

  III. ֵין  ְתעַּ

  IV. ְנֵינָּה  ְתעַּ

 תחילית  )מוספית( א. (3) 

 תחילית  )מוספית( ב.  
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    115  תרגיל

 ד.  -ק-פ-,  שורש:  תI  משפט  ִתְפְקדּו .א .1

 ד-ק-פ .ב 

 קל  .ג 

 משמעות:  לבקר,  לבוא.  -  II  ,IV :  פעלים 1קבוצה   .ד 

 משמעות:  הוראה,  מלשון  פקודה.  -  III  ,V:  פעלים  2קבוצה    

 

  ר. -ש-ק-,  שורש:  תIII משפט   ִתְקְשרּו .א .2

 ר-ש-ק .ב 

 על נפ .ג 

 משמעות:  לחבר.  -  I  ,II :  פעלים 1קבוצה   .ד 

 לתכנן  מזימה / מרידה.מתחברים  כדי  משמעות:    -  III  ,IV :  פעלים 2קבוצה    

 

ה .א .3   ר. -ב-ג-,  שורש:  תVמשפט    ִתְגְברָּ

 ר-ב-ג .ב 

 ל פיע .ג 

 משמעות:  לנצח.  -  I  ,IV :  פעלים 1קבוצה   .ד 

 .,  להתעצםמשמעות:  להגדיל  -  III  ,II:  פעלים  2קבוצה    

 

ה .א .4  ק.-ל-ד-,  שורש:  תVמשפט    ֻתְדְלקָּ

 ק-ל-ד .ב 

 ל ק .ג 

 לרדוף.משמעות:    -  I  ,IV :  פעלים 1קבוצה   .ד 

 משמעות:  להאיר.   -   II  ,III :  פעלים 2קבוצה    

 
 נ.-מ-ז-,  שורש:  תIII משפט   ִתְזֵמן .א .5

 נ-מ-ז .ב 

 על הופ .ג 

 קריות,  קורה  בהפתעה.משמעות:  ִמ   -  I :  פועל 1קבוצה   .ד 

 משמעות:  מלשון  הזמנה,  לקרוא  למישהו  שיבוא.  -   II  ,IV  ,V  :  פעלים2קבוצה    
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    116  תרגיל

      ד-כ-ל-מ (1) .1

רוֹת (2)    ְמֻכתָּ

 

      נ-ר-ק-ס (1) .2

ְפֵתְרנָּה (2)   ְתכַּ

 

 ר-צ-ק (1) .3

  ִשְקִלי (2) 

 

 ר-ק-ח-ת (1) .4

 ִתְמְצתּו (2) 

 

 מ-נ-פ (1) .5

 ִהְכִחיל (2) 

 

 ק-ח-ש (1) .6

ֵשלִה  (2)   כָּ

 

 מ-ל-צ (1) .9

ְלְבלּו (2)   ִיְתבַּ

 

 ר-ח-ס-מ (1) .9

ְלנּו (2)   ֻגְלגַּ

 

 ר-ב-צ (1) .7

ְקרּו (2)   ִיְזדַּ
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    119  תרגיל

ְלטּו (1) .1  =  נפעל  ִיקָּ

 התפעל (2) 

 
ְמֵצת (1) .2  =  פיעל  ְיתַּ

 קל (2) 

 
 =  קל  ִאְסרּו (1) .3

 פיעל (2) 

 
ְכנָּה (1) .4  הופעל  ֻתְפרַּ

 פועל (2) 

 

    119  תרגיל

 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

ר פיעל ר-ט-ס-פ .1 ְסטֵּ  ִפְסטּור ְלפַּ

ט נפעל ט-ל-מ .2  ִהָמְלטּות ְלִהָמלֵּ

   פועל ר-ע-ז-מ .3

ר התפעל ר-ד-ס .4 דֵּ ְדרּות ְלִהְסתַּ  ִהְסתַּ

ן פיעל נ-י-פ-א .5  ִאְפיּון ְלַאְפיֵּ

   פועל ר-ב-ג-ת .6

   הופעל ר-ב-ג .7

ם פיעל מ-ל-ק-ד .8 ְקלֵּ  ִדְקלּום ְלדַּ

   פועל ר-פ-ס-מ .9

   פועל ת-ר-ב-ע .11

ר פיעל ר-ע-ר-ע .11 ְרעֵּ  ִעְרעּור ְלעַּ

   פועל ס-ל-כ-א .12

ב פיעל ב-ה-ל-ש .13 ְלהֵּ  ִשְלהּוב ְלשַּ

ד התפעל ד-ב-ע-ש .14 ְעבֵּ ְעְבדּות ְלִהְשתַּ  ִהְשתַּ

   פועל ע-נ-כ-ש .15

ר התפעל ר-ר-מ-צ .16 ְמרֵּ ְמְררּות ְלִהְצטַּ  ִהְצטַּ

ט נפעל ט-מ-ש .17  ִהָשְמטּות ְלִהָשמֵּ

ְקִדיש הפעיל ש-ד-ק .18 ְקָדָשה ְלהַּ  הַּ

ר פיעל ר-ג-ס-מ .19 ְסגֵּ  ִמְסגּור ְלמַּ

ר התפעל ר-ג-ס .21 גֵּ ְגרּות ְלִהְסתַּ  ִהְסתַּ
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 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

ְסִגיר הפעיל ר-ג-ס .21 ְסָגָרה ְלהַּ  הַּ

ר פיעל ר-ת-ל-א .22  ִאְלתּור ְלַאְלתֵּ

   פועל נ-ב-ש-ח .23

ן התפעל נ-ב-ש-ח .24 ְשבֵּ ְשְבנּות ְלִהְתחַּ  ִהְתחַּ

ב פיעל ב-ש-ח .25 שֵּ  ִחשּוב ְלחַּ

ב התפעל ב-ש-ח .26 שֵּ ְשבּות ְלִהְתחַּ  ִהְתחַּ

ל התפעל ל-ג-ל-ג .27 ְלגֵּ ְלְגלּות ְלִהְתגַּ  ִהְתגַּ

ג פיעל ג-ל-ג-ל .28 ְגלֵּ  ִלְגלּוג ְללַּ

ל פיעל על-פ-ת .29 ְפעֵּ  ִתְפעּול ְלתַּ

ְפִעיל הפעיל ל-ע-פ .31 ְפָעָלה ְלהַּ  הַּ

ר פיעל ר-ש-ק-ת .31 ְקשֵּ  ִתְקשּור ְלתַּ

ר התפעל ר-ש-ק .32 שֵּ ְשרּות ְלִהְתקַּ  ִהְתקַּ

   פועל ח-ט-ב-א .33

ְבִטיחַּ  הפעיל ח-ט-ב .34 ְבָטָחה ְלהַּ  הַּ

 ְשִקיָקה ִלְשֹקק קל ק-ק-ש .35

ר פיעל ר-ר-ח-ש .36 ְחרֵּ  ִשְחרּור ְלשַּ

ר התפעל ר-ר-ח-ש .37 ְחרֵּ ְחְררּות ְלִהְשתַּ  ִהְשתַּ

ק פיעל ק-ש-ק-ש .38 ְקשֵּ  ִשְקשּוק ְלשַּ

ל פיעל ל-ל-כ-ש .39 ְכלֵּ  ִשְכלּול ְלשַּ

   פועל ר-ח-מ-ת .41

 ְמִכיָרה ִלְמֹכר קל ר-כ-מ .41

ל פיעל ל-מ-ג-ת .42 ְגמֵּ  ִתְגמּול ְלתַּ

 ְגִמיָלה ִלְגֹמל קל ל-מ-ג .43

   הופעל נ-ב-ל .44
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    117  תרגיל

 ִתְחזּוק (1) .1

ְחֵזק (2)   ְלתַּ

 

ְלְדלּות (1) .2  ִהדַּ

ְלֵדל (2)  ְלִהדַּ

 

ְך (1) .3 ְכסֵּ  ְלִהְסתַּ

ְכְסכּות (2)  ִהְסתַּ

 

ן (1) .4 ְכנֵּ  ְלתַּ

 ִתְכנּון (2)

 
 

    121  תרגיל

ְתִאים (1) .1  =  הפעיל  ְלהַּ

ְמְצמּות (2) ְרְסמּות,  ִהְצטַּ  ִהְתפַּ

 
ֵחב (1) .2  =  נפעל     ְלִהסָּ

ְקנּות,   (2) ְּנפּותִהְזדַּ  ִהְצטַּ

 
 

    121  תרגיל

ק .א .1 זֵּ  ק  -ז-ח-השאר:  ת,   ק(-ז-)ח  ְתחַּ

ְחָמָצה .ב   נ-צ-מ-צ(,  השאר:  ח-מ-)ח  הַּ

 ר-ב-ר(,  השאר:  ג-ב-ג-)ת  ִתְגבּור .ג 

  מ-צ-מ-השאר:  צ,  צ(-מ-צ-)מ  ִמְצמּוץ .ד 

 

 ב-ש-ב(,  השאר:  ח-ש-ח-)מ  ִמְחשּוב .א .2

ְבְרבּות .ב    ב-ב-ר-השאר:  ש,  ב(-ר-ב-)ר  ִהְתרַּ

 ל  -ק-ל-השאר:  ק,   ל(-ל-)ק  ְקָלָלה .ג 

  ל-כ-שאר:  ס,  ל(-כ-ס-)ת  ִתְסכּול .ד 

 

 ר  -ע-השאר:  ב,  ל(-ב-ר-)ע  ִעְרבּול .א .3

 נ-ר-ק-ר(,  השאר:  ס-ק-)ס  ִסקּור .ב 

 ד  -כ-השאר:  ל,   ד(-כ-ל-)מ  ִמְלכּוד .ג 

ָלה .ד   ל-א-ש-ל(,  השאר:  ת-א-)ש  ְשאֵּ
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ְפְקִדי   ,   ִתְפְקָדה   ,   ִתְפְקִדי  .א .4  תַּ

 ֶדֶלק,   ִתְדלּוק,   ִהָדְלקּות .ב 

ר   ,   ִמְדָרָשה,   ְדִריָשה   .ג  ְשדֵּ  מַּ

ְססּות,   ִבסּוס  ,  ִסְבסּוב )פעולה  של  שחקן  בכדורגל( .ד   ִהְתבַּ

 
 
 ק  -ת-השאר:  נ,   נ(-ק-)ת  ִתקּון .א .5

 מ  -ח-השאר:  ל,   ל(-ח-)מ  ָמחּול .ב 

 ר  -ז-ח-השאר:  מ,   ר(-ז-)ח  ֻמְחָזר .ג

 ר-ש-השאר:  נ,   נ(-י-ר-)ש  ְמֻשְרֶיֶנת .ד

 

 

  122  תרגיל

 תשובה

ְצָת  .1  נֹועַּ

 נֹוִליד .2

 ִנָּולֵּד .3

 נֹוָכחֹות .4

 נֹוָכח .5

 ִיָּוְכחּו .6

 מֹוִכיָחה .7

ץִהּוָ  .8  עֵּ

 הֹוִתיָרה .9

 נֹוְתָרה .11

 יֵּיִמין .11

יִשיִרים .12  מֵּ

ב .13  נֵּשֵּ

ְבָנה .14  הֹושֵּ

 ְרדּו .15

 הֹוִריִדי .16
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 תשובה

 ִתיְרקּו .17

 יֹוִריקּו .18

ְטנּו .19  הֹושַּ

 אֹוִשיט .21

 נֹוַאְשִתי .21

 ִתָּוְסִפי .22

 
 
 

   123  תרגיל

1. I. עתיד  עלפנר,  -ת-=  י  נוִֹתיר 

 II. ֵתר  ,  עתידנפעלר,  -ת-=  י  ִנּוָּ

 III. עתידהפעילר,  -ת-י  תוִֹתירּו  , 

 בנייןיוצא  דופן  מבחינת  ה 

 

2. I. ציוויד,  הפעיל,  -ר-=  י  הוֵֹרד    

 II. עתידד,  הפעיל,  -ר-=  י  תוִֹריִדי 

 III. עתידד,  הפעיל,  -ר-=  י  יוִֹריד 

 זמןיוצא  דופן  מבחינת  ה 

 

3. I. קל,  עתיד  כ-ל-ה=    ֵתֵלְך  , 

 II. ל  ,  קל,  עתידל-כ-י=    נּוכַּ

 III. קל,  עתידכ-ל-ה=    ֵיְלכּו  , 

 שורשיוצא  דופן  מבחינת  ה 

 

4. I. עתיד  פיעלר,  -ש-=  י  ְייֵַּשר  , 

 II. עתידקלר,  -ש-=  י  ֵייִשיר  , 

 III. עתידפיעלר,  -ש-=  י  ְתיֵַּשר  , 

 בנייןיוצא  דופן  מבחינת  ה 

 

5. I. עתידד,  קל,  -ל-=  י  ֵיֵלד    

 II. ְדֶתן  עברד,  קל,  -ל-=  י  ְילַּ

 III. ְלדּו  עברד,  קל,  -ל-=  י  יָּ

 זמןיוצא  דופן  מבחינת  ה 
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6. I. ְפלָּה  עברל,  קל,  -פ-=  נ  נָּ

 II. הווהל,  קל,  -פ-=  נ  ְנפּולוֹת 

 III. הווהל,  קל,  -פ-=  נ  נוֶֹפֶלת 

 זמןיוצא  דופן  מבחינת  ה 

 

9. I. ה  ,  עבר  נפעלר,  -צ-=  י  נוְֹצרָּ

 II. ְצרּו  ,  עברקלר,  -צ-=  י  יָּ

 III. ר  ,  עברנפעלר,  -צ-=  י  נוֹצַּ

 ןבניייוצא  דופן  מבחינת  ה 

 
 

   124  תרגיל

 ח-כ-=  נ  נוְֹכִחים (1) .1

 ח-כ-י (2) 

 (3) (3) I.  התפעל     ,II  .נפעל      ,III  .קל      ,IV  .הפעיל 

 הווה (4) 

 ָנְכחּו (5)

 

 ר-צ-=  נ  נוְֹצִרים (1) .2

 ר-צ-י (2) 

 (3) (3) I.     קל   ,II  .נפעל      ,III  .פיעל      ,IV  .קל 

 הווה (4) 

ה (2) (5)   נוְֹצרָּ

  

 ר-ש-= י ֵמיִשירוֹת (1) .3

 ר-ש-נ (2) 

 (3) I.     קל   ,II  .   קל   ,III  .   קל   ,IV  .הפעיל 

 =  זמן  עבר  ְשרּונָּ  (4) 

 הווה (5) 

  
ֵיְשנָּה (1) .4  ש-י-=  ב  ְתבַּ

 ש-ב-י (2) 

 (3) I.  קל      ,II  .על   יפ   ,III  .ל   התפע   ,IV  .לפוע 

 עתיד (4) 

ְשְת  (4) (5) בַּ  יָּ
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   125  תרגיל

ֵעץ .א .1  ִיּוָּ

 לפניך  שני  משפטים: .ב 

I.   לציוד  כבד  .במשאיות  מּובָּ

II.   אל  השוקת.  יּוְבלּוהסוסים 

 ל,  הופעל-ב-י (1)  

ל (2)  הּובַּ

 מּוָבִלים (3)

 מֹוִביל (4)

 הֹוִבילּו (5)

 פ,  נפעל-ס-י (1) .ג 

ף (2)     ִיָּוסֵּ

 נוְֹספּו (3)

ף (4)  הּוסַּ

 יֹוִסיפּו (5)

ְבְת  .א .2  יָּשַּ

 ִתְרְגלּו .ב

ד .ג   נֹולַּ

   בבניין  פיעל,  זמן  עבר (3) .ד 

 
 ֻמְזנִָּקים .א .3

ְבִתי .ב  יטַּ  הֵּ

 תֹוִדיִעי   .ג 
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    126  תרגיל

 

 שם  פועל בניין שורש

 יבִש הוֹ לְ  הפעיל ב-ש-י .1

  הופעל ד-ע-י .2

  נפעל ב-ש-י .3

 ִלְנֹשב קל ב-ש-נ .4

 ְלהֹוִשיט הפעיל ט-ש-י .5

ד נפעל ד-ל-י .6  ְלִהָּולֵּ

יִניק הפעיל ק-נ-י .7  ְלהֵּ

ר נפעל ר-ת-י .8  ְלִהָּותֵּ

 ְלהֹוִתיר הפעיל ר-ת-י .9

 ִלְנֹשְך לק כ-ש-נ .11

ש נפעל ש-א-י .11  ְלִהָּואֵּ

  הופעל פ-ס-י .12

ף נפעל פ-ס-י .13  ְלִהָּוסֵּ

 ְלהֹוִסיף הפעיל פ-ס-י .14

יִמין הפעיל נ-מ-י .15  ְלהֵּ

 ָלֶשֶבת לק ב-ש-י .16

 ִלְמֹלְך לק כ-ל-מ .17

 ְלהֹוִליְך להפעי כ-ל-י .18

 ִלְנֹעץ קל צ-ע-נ .19

ץ נפעל צ-ע-י .21  ְלִהָּועֵּ

  הופעל ל-ב-י .21

 ְלהֹוִעיד הפעיל ד-ע-י .22

  הופעל ח-כ-י .23

ח נפעל ח-כ-י .24  ְלִהָּוכַּ

  קל ח-כ-נ .25

 ְלהֹוִקיר הפעיל ר-ק-י .26

ר פיעל ר-ק-י .27  ְליַּקֵּ

 ִלְנֹבר קל ר-ב-נ .28

 ִלְמֹרד קל ד-ר-מ .29
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 שם  פועל בניין שורש

  הופעל ד-ר-י .31

 ְלהֹוִריד הפעיל ד-ר-י .31

 ָלֶרֶדת קל ד-ר-י .32

  קל ד-ס-י .33

 ִליֹרק קל ק-ר-י .34

 

 
    129  תרגיל

ְתרּות .1      ִהּוָּ

ה .2  ְשִכיבָּ

לָּה .3     הוֹבָּ

ְמרּות .4      ִהתַּ

לָּה .5 ְשפָּ      הַּ

 

    129  תרגיל

 ע-ד-י .א .1

ִעים=  פיעל,      ִיְדעּו .ב  =  הפעיל  הוִֹדיעּו=  נפעל,     נוְֹדעּו=  הופעל,    מּודָּ

 נ,  פיעל-מ-א  אימון  = .ג

 שתי  נקודות  הדמיון:  בניין  וזמן  זהים.   (1) .ד

ד  =  י  (עבר,  נסתרים,  נפעלע,  -ד-;  נֹוְדעּו  =  יעבר,  נסתר,  נפעלד,  -ע-)נֹועַּ

ד         (2)    ְלִהָּועֵּ

 נקודת  הדמיון"  שורש  זהה (1) .ה

ד  =  י  ד,  שם  פועל(-ע-=  י;  ְלהֹוִעיד  עבר,  נסתר,  נפעלד,  -ע-)נֹועַּ

     מֹוִעיָדה  ,  נֹוֶעֶדת (2)  

 

 ב-ש-י .א .2

ֶשֶבת  =  התפעל,  ִיְשבּו  =  פיעל,  ְמיָֻשִבים  =  פועל .ב  מֹוִשיָבה  =  הפעיל,    ִמְתיַּ

ה .ג ֶשֶבת=  ְלהֹוִשיב,  הֹוָשָבה;     מוִֹשיבָּ ב,  ִהְתיְַּשבּות;      ִמְתיַּ ב,  ִישּוב  ִיְשבּו=  ְלִהְתיַּשֵּ  =  ְליַּשֵּ

ר  =  ס .ד פֵּ  ר,  פיעל-פ-ְלסַּ

ְרִתי  =  ב (1) .ה  ר-ח-ָבחַּ

 ְבִחיָרה (2) 

 תֹוִשיב  (1) .ו 

 היא  תֹוִשיב  את  הילד  בכיסא  הבטיחות  שבמכוניתה. (2)
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 ש-ר-י .א .3

ְשנּו  =  קל .ב  הֹוִריָשה  =  הפעיל,    ָירַּ

 ְלהֹוִריש .ג

ש .ד  ִאירַּ

      אֹוִריש   

י. .ה  אוריש  את  הוני  לארבעת  ילדַּ

 ר,  התפעל-ש-י (1) .ו

ר (2)    ְלִהְתיַּשֵּ

ֶשֶרת (3)      ְמיַּ

 

 ק-ר-י .א .4

 ִתיְרקּו  =  קל,   הֹוִריק  =  הפעיל .ב

 ִליֹרק  )בניין  קל(,    ְלהֹוִריק  )הפעיל( .ג

 

ֶיֶרת (1) .5  ר-י-=  צ  ִמְצטַּ

 ר-צ-י (2) 

ר (3) יֵּ ר,    ְלִהְצטַּ  ִליֹצר,  ְלִהָּוצֵּ

 

 127  תרגיל

   ב-ט-י .4   ע-ד-י .1

    ע-ש-י .5   ד-ס-י .2

 ל-ח-י .6   ש-ר-י .3

 

    131  תרגיל

 ד-ל-ד(,  השאר:  י-מ-)ל  לֹוֶמֶדת .א .1

 ב  -ש-ש(  השאר:  י-ב-)י  ִהְתיְַּבשּות .ב 

 ח  -כ-ח(,  השאר:  י-כ-)נ  נֹוְכחֹות .ג 

  נ-ש-נ(,  השאר:  י-נ-ְמֻשָּנן  )ש .ד 

 

 ב-ש-ש(,  השאר: י-ב-)י  ִיבּוש .א .2

 ל-ב-השאר:  י,   ל(-ב-ל-ִבְלבּול  )ב .ב 

 ד  -ע-,   השאר:  יד(-מ-ָעִמיד  )ע .ג 

ְתָקָנה .ד   פ-ק-נ(,  השאר:  ת-ק-)ת  הַּ
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 נ -ג-ר-ג(,  השאר:  א-ר-)א  ָאִריג .א .3

 ל -ח-ל(,  השאר:  מ-ח-)י  הֹוִחיל .ב 

יֵּר .ג   ר   -צ-ר(,  השאר:  י-י-)צ  ְלצַּ

 ב -ש-,  השאר:  חב(-ש-ח-ְמֻמְחָשב  )מ .ד 

 

 ע-פ-מ(,  השאר:  י-ע-פֹוֶעֶמת  )פ .א .4

ר  )נ .ב   ר-צ-ר(,  השאר:  י-צ-נֹוצֵּ

 ר -ת-,  השאר:  יר(-ת-ִאתּור  )א .ג 

ל .ד   ל  -ע-ל(,  השאר:  י-ע-)מ   מֹועֵּ

 

 נ   -ת-נ(,  השאר:  מ-ת-)נ  ְנִתיָנה .א .5

ְוְננּות .ב   נ  -ו-,   השאר:  כנ(-נ-ו-)כ  ִהְתכַּ

יֵּד  )ס .ג   ד   -ס-,  השאר:  יד(-י-ְמסַּ

ד .ד   ד   -ר-ד(,  השאר:  י-ר-)מ  מֹורֵּ

 
 
 

    131  תרגיל

ה .1 עָּ  תוֹדָּ

ע .2  מוֹפָּ

חָּ  .3  ההוֹכָּ

 ְיִניָקה .4

ה .5  ְיִצירָּ

ה .6 ְרֵדמָּ  תַּ

 ְבִליָטה .9

ה (1) .9 רָּ  הוֹקָּ

ֵקר (2)   ְליַּ

 ִתְפקּוד .7

ה .11  ְירּושָּ

ה /  תוֶֹסֶפת (1) .11 פָּ  הוֹסָּ

ֵסף (2)   ְלִהּוָּ
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 132  תרגיל

 זמן / דרך גוף בניין שורש

 ציווי נוכחים פיעל א-פ-ר .1

 הווה נסתר פועל א-ל-מ .2

 הווה נסתרים קל א-פ-ק .3

 עתיד נסתר נפעל א-צ-מ .4

 ציווי נוכחות קל א-ח-מ .5

 הווה נסתר נפעל א-ל-מ .6

 עבר מדברים/ות קל א-ט-ח .7

 ציווי נוכח הפעיל א-ב-ח .8

 עבר נסתרת נפעל א-פ-ר .9

 עתיד נסתרת הפעיל א-ר-ב .11

 עבר נסתרים פיעל א-ב-נ .11

 עבר נסתר התפעל א-ט-ב .12

 הווה נסתר קל א-ב-ח .13

 עתיד נוכחים נפעל א-מ-ט .14

 עבר מדברים/ות פיעל א-ל-מ .15

 עתיד מדבר/ת נפעל א-ר-ק .16

 עתיד מדבר/ת קל א-ר-ק .17
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 שם  פעולה שם  הפועל בניין שורש

 ְכִליָאה ִלְכֹלא קל א-ל-כ .1

   קל א-מ-ט .2

  ִליֹרא קל א-ר-י .3

ְמִציא הפעיל א-צ-מ .4 ְמָצָאה ְלהַּ  הַּ

 הֹוָצָאה ְלהֹוִציא הפעיל א-צ-י .5

   קל א-מ-צ .6

א פיעל א-פ-ר .7 פֵּ  ִרפּוי ְלרַּ

   הופעל א-צ-י .8

 ְנִשיָאה  קל א-ש-נ .9

א התפעל א-ב-ח .11 בֵּ ְבאּות ְלִהְתחַּ  ִהְתחַּ
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 שם  פעולה שם  הפועל בניין שורש

  ִליֹזם קל מ-ז-י .11

לֵּא התפעל א-ל-פ .12 ְלאּות ְלִהְתפַּ  ִהְתפַּ

   הופעל א-פ-ק .13

   נפעל א-ר-י .14

א ִמלּוי פיעל א-ל-מ .15 לֵּ  ְלמַּ

א נפעל א-ל-כ .16  ִהָכְלאּות ְלִהָכלֵּ

א פיעל א-ט-ח .17 טֵּ   ְלחַּ

   פועל א-ט-ח .18
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ע (1) .א .1  =  בניין  נפעל  נוֹדַּ

 קל (2)  

ע (1) .ב   =  עבר  נוֹדַּ

 הווה (2)  

 ָמְצָאה (1) .ג 

 ִנְמְצָאה

ְצָאה     ִהְתמַּ

 ִנְמְצָאה  באזור  הדרום  על  ידי  עובר  אורח.הכלבה   (2)  

 ִלְמֹצא,   ִלְקֹפא .ד 

 
ה (1) .א .2  =  הופעל  הּוְכחָּ

 הפעיל (2)  

ָּנה  =  עתיד,    הּוְכָחה  =עבר .ב  ְמתֵּ ְפִתי  =  עבר,    תַּ יִטיִבים  =  הווה,    הֹוסַּ  מֵּ

 מֹוִכיחֹות (1) .ג 

 נֹוָכחֹות   

 מֹוִכיחֹות  את  הטענה  בבית  המשפט. עורכות  הדין  (2)  

ְפִתילפעלים:    שם  פעולהכתוב   .ד  ְמֵתנָּה,  הוֹסַּ ְמָתָנהתַּ  .  הֹוָסָפה,  הַּ
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ְלנָּה (1) .א .3  =  בניין  קל  תּוכַּ

 הופעל (2)  

ִעים (1) .ב   =  הווה  ֻמְשקָּ

 עתיד (2)  

ב (1) .ג   יֹושֵּ

ב  ְמיַּשֵּ

ב     ִהְתיַּשֵּ

ב  על  הספסל  שבגן  ומחכה  לחברו  הטוב. (2)    האיש  יֹושֵּ

ְפִריְך  )בניין  הפעיל( .ד   ְלהַּ

 
 
ְלֶתן (1) .א .4  =  הפעיל  ִהְתחַּ

 התפעל (2)  

ְקרֹות  =  הווה .ב  ר  =  עתיד,  ִמְזדַּ ְלֶתן  =  עבר,   ִיְתַאְפשֵּ ְיִגים  =  הווה,   ִהְתחַּ  ִמְסתַּ

ל  (1) .ג   ֻהְתחַּ

 ִאְפְשָרה   (2)  

 המורה  לאנגלית  ִאְפְשָרה  לנו  להשתמש  במילון  בזמן  הבחינה. (3)  

ר (1) .ד קֵּ ְתִחיל,  ְלִהְזדַּ ג,  ְלהַּ יֵּ  ְלִהְסתַּ

ְקרּות (2)   ְתָחָלה,    ִהְזדַּ ְיגּות,    הַּ  ִהְסתַּ
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א  הפועל (4) .1 ְבֶראנָּהוהפועל    IIIבמשפט    ִנְברָּ  .הם  מאותו  זמן  תַּ

 .הם  משורשים  שונים  IIIבמשפט    ֻתְדלַּקוהפועל    Iבמשפט    ֻתְדלַּק  הפועל (2) .2

 .שורשהם  מאותו    אוִֹציא    ֵאֵצאהפעלים    (1) .3
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 א-ר-ק (1) .1

ְראּו=  קל,    ְקרּוִיים (2)   =  נפעל  ִתקָּ

ְראּו (3)    קָּ

 

 א-צ-מ (1) .2

ְמִציאּו  =  הפעיל,    ְמצּוָיה  =  קל (2)   הַּ

א ב. (3)   ִתְמצָּ

 

 א-ר-י (1) .3

ִאים (2)   =  קל  ִתיֶראנָּה=  נפעל,    נוֹרָּ

 ְיֵראוֹת (3) 
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 א-צ-י (1) .4

 =  הפעיל  הוֵֹצאִתי= הופעל,   מּוֵצאת (2) 

 תּוָצא (3) 

ְצאּו    ְייַּ
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ְענָּה (1) .א .1  ע-ב-=  צ  ִתְצבַּ

 ב-צ-ע (2)  

  (3) I.  פיעל      II  .קל      III  .פועל      IV  . התפעל 

 
ְענָּהבשורש  )הפועל  דומה  בזמן  לפועל      (1) .ב  ְבִתיובבניין  לפועל    ִתְצבַּ צַּ    (ִהְתעַּ

 נ-ב-צ-ן  הוא  עבֵּ צְ עַּ ְת השורש  של  אֶ 

 

 א-צ-=  י  מּוֵצאת (1) .א .2

 א-צ-מ (2)  

  (3) I.  קל      IIפעל.  הת      III  .הופעל      IV  .  הפעיל 

 
 .  הבניין  של  ִנְמָצִאים  הוא  נפעל(כולם  זמן  הווה  -ובזמן    בשורש)הפועל  דומה  בבניין   (2) .ב 

 

 צ-ע-=  נ  נוֵֹעץ (1) .א .3

 צ-ע-י (2)  

  (3) I.  נפעל      II  .קל      III  .קל      IV  .נפעל 

 
ְצנָּה,  כל  ארבעת  הפעלים  בזמן  הווה,  (ובבניין  בשורש)הפועל  דומה  בזמן   (2) .ב  עַּ  בזמן  עתיד  ִתּוָּ
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 א-ל-פ (1) .א .1

ְפִליָאה=  נפעל,   ִנְפלָָּאה (2)  ֵלא=  הפעיל,    מַּ ְפִליא=  התפעל,    ִנְתפַּ  =  הפעיל  יַּ

ְפִליָאה=  הווה,   ִנְפלָָּאה (3)  ֵלא=  הווה,    מַּ ְפִליא=  עתיד,    ִנְתפַּ  =  עתיד  יַּ

ְפִליא   (4)   ְלהַּ

ן  =  נ (5)  גֵּ  נ,  פיעל-ג-ְלנַּ

לֵּאִתי   .א (6)   ִהְתפַּ

לֵּאִתי  שלא  הספקתי  להכין  את  כל  המטלות  שניתנו  לי. .ב  ִהְתפַּ

 
 משמעות  הבניין:  חוזר (1) .ב

רְלִהְת  (2)   ְנדֵּ ט,  ְלִהְתגַּ שֵּ  קַּ

ְנְדרּות (3)  ְשטּות,    ִהְתגַּ  ִהְתקַּ
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 א-ט-ב (1) .א .2

ְטִאים  =  התפעל (2)  ְטָאה  =  התפעל,  ִבְטָאה  =  פיעל,  ֻבְטאּו  =  פועל,  ִמְתבַּ  ִהְתבַּ

ְטִאים  =  הווה  .א (3)   ִמְתבַּ

 עבר  .ב  

א,  ִבטּוי (4)  טֵּ  ְלבַּ

ְטאּות .ב  ִהְתבַּ

ְטאּות  שלו  בכתב  היא  מצוינת.   ִהְתבַּ

 
 א-ש-נ .א .3

 =  התפעל  ִמְתנֵַּשא (1) .ב

 קל (2) 

 הווה .ג

א,  ִהְתנְַּשאּות .ד  ְלִהְתנַּשֵּ

 ָנְשאּו (1) .ה

 הם  ָנְשאּו  את  עיניהם  לעבר  המצודה  שבראש  ההר. (2)

 הרבנים  ָנְשאּו  תפילה  בכותל.   
 
  פ,  פועל-ל-א .א .4

לֵ המאמן   .ב  את  הפילים  בקרקס.    ףְמאַּ

ף,  ִאלּוף (1)   לֵּ  ְלאַּ

 משמעות  הבניין:  גרימה.  המאלף  גורם  לחיות  שבקרקס  לעשות  מה שהוא  יגיד  להן.   (2)  

 המאלף  מנסה  את  צורת  ההתנהגות  של  החיות  לפי  איך  שהוא  רוצה.
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ֵלא    Iזוג   .1  ,  נסתרתעבר,  פיעל,  א-ל-מ=    ִמְלָאה,  נסתר.    עבר,  התפעל,  א-ל-מ=    ִהְתמַּ

  זהים  בשורש  ובזמןובגוף,  ו  שני  הפעלים  שונים  בבניין      

ִאים.    נוכחים,  הווה,  קל,  א-ר-ק=    קוְֹרִאים   IIזוג      ,  נסתריםהווהל,  ,  נפעא-ר-ק=    ִנְקרָּ

 שני  הפעלים  שונים  בבניין  ובגוף,  וזהים  בשורש  ובזמן      

  ,  עבר,  נסתריםפיעלר,  -ש-=  י  ִיְשרּו,  עבר  נסתרים.    הפעילר,  -ש-=  י  ֵהיִשירּו  IIIזוג   

 שני  הפעלים  שונים  בבניין,  וזהים  בשורש,  בזמן  ובגוף        

  כ,  פיעל,  עבר,  נסתרים-ר-ד-=  ת  ִתְדְרכּוכ,  קל,  עתיד,  נוכחים.    -ר-=  ד  ִתְדְרכּו  IVזוג   

 שני  הפעלים  שונים  בשורש,  בבניין,  בזמן  ובגוף.      
ד .2  ִתיקַּ

ֶרֶדת .א .3  =  קל  לָּ

ד (1) .ב        ָירַּ

     הֹוִריד   

ד  במדרגות  בלי  הילקוט  הכבד,  ואביו   (2)   לו  אותו  במעלית.  הֹוִרידהילד  ָירַּ

ֵצר א. .4  ִתּוָּ
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ְלטּות .א .1  ל-ב-ט(,  השאר:  ט-ל-)ב  ִהְתבַּ

ת .ב  ְמצֵּ  א  -צ-צת(, השאר:  מ-מ-)ת  ְמתַּ

 א -מ-השאר:  צ,  א(-צ-)מ  ִמְמָצא .ג 

  א-מ-השאר:  ט,  מ(-ט-)א  ָאטּום .ד 

 

ְמצּות .א .2  א   -צ-צ(,  השאר:  מ-מ-)א  ִהְתאַּ

ְפקּות .ב   א   -פ-השאר:  ק , ק(-פ-)א  ִהְתאַּ

ר  )א .ג  פֵּ  א   -פ-,  השאר:  רר(-פ-ְמאַּ

 א   -ט-ט(,  השאר:  ב-ב-)נ  ְנִביָטה .ד 

 

 א  -ל-השאר:  מ,   מ(-ל-)א  ִאלֵּם .א .3

  נ  -מ-השאר:  ז,  נ(-מ-ז-)ת  ִתְזמּון .ב 

   ע-נ-מ(,  השאר:  מ-ע-)נ  ְנִעיָמה .ג 

 נ-ו-נ(,  השאר:  ג-ג-)מ  ִמגּון .ד 

 

 א -ר-,  השאר:  מר(-מ-ִהמּור  )ה .א .4

 א    -צ-א(, השאר:  י-צ-)מ  ְמִציָאה .ב 

א .ג  אטֵּ  א   -ט-א(,  השאר:  ב-ט-א-)ט  ְמטַּ

ב .ד   א-ר-ב(,  השאר:  ב-ר-)א  אֹורֵּ

 

 ל   -ד-ל-,  השאר:  דל(-ל-ִדלּול  )ד .א .5

ָבה .ב   ר  -ב-ב(,   השאר:  ע-ע-)ר  ְרעֵּ

 ל -ה-,  השאר:  ממ(-ל-ֶהֶלם  )ה .ג 

 ר-צ-,  השאר:  קצ(-ר-ְקִריָצה  )ק .ד 
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  .א

 שם  פעולה שם  פועל פועל 

 ְמֻאְבָזִרים

 נֹוְתָרה

 ְיֻסְגְננּו

 ִהְצִדיָקה

 ֻתְשְקִעי

 מֹוִעילֹות

ל  ְתֻטְלטַּ

ר  ִתְקשֵּ

 ִהְסִלים

ְּונֹות  ְמכַּ

 ְמיְַּבאֹות

 ִדְמְינּו

 ְנצּוִרים

 נֹוָצרֹות

יִליל  הֵּ

 ְמֻשְחֶרֶרת

ִלים  ְגדֵּ

 מֹוִפיָעה

ְלמֹות  ְמשַּ

 מּוָתִרים

 ִתְמֶצאָנה

ק פֵּ  ְלִהְתרַּ

 ְלהֹוִליד

 ִלְשֹנא

ר  ְלִהָגמֵּ

ְצִדיק  ְלהַּ

ל פֵּ  ְלִהְתקַּ

ת ְצפֵּ  ְלתַּ

ם ְמעֵּ  ְלעַּ

ס  ְלִהָמאֵּ

ר ְרקֵּ  ְלקַּ

 ְלהֹוִביל

 

 ִחטּוי

ְבָרָגה   הַּ
ְבָרָקה  הַּ

 ִחדּוש

 ְתִליָשה

 ְכִפיָרה

 ִבטּוי

ָבָלה  קַּ

ְחָטָאה  הַּ

ְנְורּות  ִהְסתַּ

 
 
  .ב

 הגזרה המילה

ְגשּות    שלמים דוגמה:  ִהְתרַּ

 מרובעים ְמֻאְבָזִרים

 נפו"י נֹוְתָרה

 מרובעים ְיֻסְגְננּו

 שלמים ִהְצִדיָקה

 שלמים ֻתְשְקִעי

 נפו"י מֹוִעילֹות

ל  מרובעים ְתֻטְלטַּ

ר  מרובעים ִתְקשֵּ

 שלמים ִהְסִלים

ְּונֹות  שלמים ְמכַּ
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 הגזרה המילה

 נל"א ְמיְַּבאֹות

 מרובעים ִדְמְינּו

 שלמים ְנצּוִרים

 נפו"י נֹוָצרֹות

יִליל  נפו"י הֵּ

 מרובעים ְמֻשְחֶרֶרת

ִלים  שלמים ְגדֵּ

 נפו"י מֹוִפיָעה

 נפו"י מּוָתִרים

 נל"א ִתְמֶצאָנה

ק פֵּ  שלמים ְלִהְתרַּ

 נפו"י ְלהֹוִליד

 נל"א ִלְשֹנא

ר  שלמים ְלִהָגמֵּ

ְצִדיק  שלמים ְלהַּ

ל פֵּ  שלמים ְלִהְתקַּ

ת ְצפֵּ  מרובעים ְלתַּ

ם ְמעֵּ  מרובעים ְלעַּ

ס  שלמים ְלִהָמאֵּ

ר ְרקֵּ  מרובעים ְלקַּ

 נפו"י ְלהֹוִביל

 נל"א ִחטּוי

ְבָרָגה  שלמים הַּ

ְבָרָקה  שלמים הַּ

 שלמים ִחדּוש

 שלמים ְתִליָשה

 שלמים ְכִפיָרה
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 הגזרה המילה

 נל"א ִבטּוי

ָבָלה  שלמים קַּ

ְחָטָאה  נל"א הַּ

ְנְורּות  מרובעים ִהְסתַּ

 נפו"י הֹוָרָדה

 
 

 142  תרגיל

      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)

 
ב (2(+)1) .ב  נפו"י  -  מוֶֹרֶשת  תוֹשָּ

ה  מוֶֹעֶדת    שלמים  -    ְתפּוסָּ

 =  מרובעים  ִאְפְינּו=  נל"א            ִמְצאּו (3)

 
ב .ג ה=  תי"ו  מוספית     תוֹשָּ       תי"ו שורשית=    ְתפּוסָּ

 
 לא (1) .ד

      =  מוספית  )תחילית(  תוֶֹסֶפת (2) 

 
 

  143  תרגיל

 השלם  את  הטבלה.

 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
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 זמן / דרך גוף בניין שורש

 הווה נסתרים קל י/ה-פ-כ .6

 עתיד מדברים/ות הופעל י/ה-ע-ט .7

 הווה נסתרות הפעיל י/ה-א-ר .9

 עבר נסתרים פועל י/ה-ק-נ .7

 הווה נסתר פיעל י/ה-ט-ש .11

 עתיד נסתר קל י/ה-ש-ק .11

 הווה נסתרים נפעל י/ה-נ-ב .12

 הווה מדברים/ות פיעל י/ה-ס-נ .13

 עבר נוכחת פועל י/ה-נ-מ .14

 עבר מדברים/ות נפעל י/ה-ב-ש .15

 עבר מדברים/ות התפעל י/ה-ט-ש .16

 ציווי נוכח הפעיל י/ה-א-ר .17

 עבר נסתרת התפעל י/ה-ל-ג .18

 עבר מדברים/ות הופעל י/ה-ש-ר .19

 עתיד נסתרים קל י/ה-ד-ר .21

 עתיד נסתרים נפעל י/ה-ב-ג .21

 עבר נסתרות התפעל י/ה-ו-ש .22

 ציווי נוכחת פיעל י/ה-ס-כ .23

 עבר נסתרת הפעיל י/ה-ש-ק .24

 עבר נסתר קל י/ה-ש-ע .25

 עתיד נוכחת נפעל י/ה-ל-צ .26

 עבר נוכחות התפעל י/ה-ו-צ .27
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 144  תרגיל

 שונות  בבניין .1

 ,  עתיד,  מדברקלי/ה,  -צ-ֶאְרֶצה  =  ר

 ,  עתיד,  מדברהפעילי/ה,  -צ-ַאְרֶצה  =  ר

 
 י/ה-נ-ש .א .2

 התפעל  .  IV      נפעל.  III      פיעל.  II      קל  .I .ב

 עתיד,  נוכחת  .  IV      עבר,  נסתרים.  III      עתיד,  מדברים.  II      הווה,  נסתרות  .I .ג

 גרימה (1) .ד

 חוזר (2) 

ּנּו (1) .ה  שַּ

ּנּו  את  אורח  החיים  שלכם,  והתחילו  לעסוק  בספורט! (2)  שַּ

 
 י/ה,  קל,  עתיד,  מדברים  -א-ר .א .3

 נסתרי/ה,  נפעל,  הווה,  -א-ר (1) .ב 

 אדם  נחמד  מאוד.  ִנְרֶאההוא   (2)

 
 =  מ"ם  מוספית  )תחילית(  ֻמְתֵנית .4

ה  =  מ"ם  שורשית  ִמְנתָּ

 

 145  תרגיל

ְקנָּה   =  הופעל  ֻהְקנָּה .א .1  =  הפעיל    מַּ

 משמעות:  רכישה  .I.  IVמשפטים:   .ב 

 משמעות:  נותן  .II.  IIIמשפטים:    

 מדברים,  עתיד,  קלי/ה,  -נ-=  ק   ִנְקֶנה     נסתר,  עבר,  נפעלי/ה,  -נ-=  ק  ִנְקנָּה .ג

 שני  הפעלים  שונים  בבניין,  בזמן  ובגוף 

 קֹונֹות   .ד

ֶנה ג. .ה  ִיקָּ

 

ה (1) .א .2 ֶפינָּה  ִצְפתָּ  =  פיעל  ְתצַּ

 ִנְצֶפה  =  קל,    ִנְצפּו  =  נפעל (2)    

ֶפיָנה  =  עתידִנְצֶפה  =   .ב     עתיד,  ִצְפָתה  =  עבר,  ִנְצפּו  =  עבר,  ְתצַּ

 משמעות:  לראות  משהו,  להבחין  ב  .I.  IIIמשפטים:   .ג

 משמעות:  לכסות  .IIמשפט:   

 משמעות:  לחכות  .IVמשפט:  

 ְיֻצפּו   .ד

ֶפה א. .ה    ְתצַּ
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ּוּו .א .3 ה=  התפעל,      ִהְתלַּ ְותָּ  =  נפעל    ִנְלִוים=  פיעל,      ִלִּויֶתם=  קל,      לָּ

 משמעות:  להצטרף  .I.  IVמשפטים:   .ב 

 משמעות:  לקחת  .II.  IIIמשפטים:    

 =  הווה    ִנְלִוים (1) .ג 

 עבר (2)  

 ְמֻלֶּוה   .ד

   ִתְלֶוה ב. .ה

 
ִצים .א .4 ְרִצים    =  הפעיל  ִמְתרַּ  =  התפעל,    רֹוִצים    =  קל,    ְמֻרִצים    =  פועל,    מַּ

 הווה   .ב 

יִתי   .ג ְרִציםִהְרצֵּ    מַּ

ה .ד צָּ  ִהְתרַּ

 . נוכחתבגוף    עתידב  רוִֹצים  ִתְרִצי (1) .ה

 האם  תרצי  ללמוד  איתי  לבחינה  בלשון? (2)

 
יִתי .א .5 ְרִאים=  קל,      ְראּוִיים=  נפעל,      ִנְראֵּ    =  קל  רֹואֹות=  הפעיל,      מַּ

יִתי (1) .ב   =  עבר  ִנְראֵּ

 הווה (2)  

ינּו .ג    ִהְראֵּ

 ִנְרֶאה .ד

    
ה .א .6  י/ה,  קל,  עתיד,  מדברים-ח-=  ד  ִנְדֶחה י/ה,  נפעל,  עבר,  נסתר-ח-=  ד  ִנְדחָּ

  ובגוף.שני  הפעלים  שונים  בבניין,  בזמן   

חּו .ב   ִידָּ

 
 146  תרגיל

 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

 ְשִחָיה ִלְשחֹות קל י/ה-ח-ש .1

ּנֹות התפעל י/ה-נ-ש .2 ּנּות ְלִהְשתַּ  ִהְשתַּ

 ִהָבנּות ְלִהָבנֹות נפעל י/ה-נ-ב .3

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

   הופעל י/ה-ק-ש .5

ּנֹות פיעל י/ה-נ-ש .6  ִשּנּוי ְלשַּ

  ְלִהָגלֹות נפעל י/ה-ל-ג .7

 ִהָתלּות ְלִהָתלֹות נפעל י/ה-ל-ת .8

ְרבֹות הפעיל י/ה-ב-ר .9   ְלהַּ
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 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

   פועל י/ה-כ-ז .11

שֹות התפעל י/ה -ש-ק .11 שּות ְלִהְתקַּ  ִהְתקַּ

 ִהָדחּות ְלִהָדחֹות נפעל י/ה -ח-ד .12

תֹות התפעל ת י/ה-פ .13 תּות ְלִהְתפַּ  ִהְתפַּ

ְטעֹות הפעיל י/ה -ע-ט .14 ְטָעָיה ְלהַּ  הַּ

   הופעל י/ה-נ-פ .15

צֹות פיעל י/ה-צ-ר .16  ִרצּוי ְלרַּ

   הופעל י/ה-ר-ש .17

 ִהָשנּות ְלִהָשנֹות נפעל י/ה-נ-ש .19

   פועל י/ה-נ-מ .19

ּנֹות פיעל י/ה-נ-פ .21  ִפּנּוי ְלפַּ

   פועל י/ה-ו-ל .21

טֹות התפעל י/ה-ט-ש .22 טּות ְלִהְשתַּ  ִהְשתַּ

 ְקִנָיה ִלְקנֹות קל י/ה-נ-ק .23

ְשוֹות הפעיל י/ה-ו-ש .24 ְשָוָאה ְלהַּ  הַּ

לֹות פיעל י/ה-ל-ג .25  ִגלּוי ְלגַּ

   הופעל י/ה-ש-ר .26

   פועל י/ה-פ-צ .27

 

 

 149  תרגיל

דּות .1  ִהְתאַּ

נוֹת .2        ְלעַּ

יָּה .3 ְשהָּ  הַּ

ּוּות .4     ִהְשתַּ

 ִלְטעוֹת .5

 ְלנַּסוֹת .6

וּות .9     ִהקָּ
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 149  תרגיל

 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

 ְשִתָיה ִלְשתֹות קל י/ה-ת-ש .1

  ִלְשֹתת  קל ת-ת-ש .2

  ִלְשבֹות קל י/ה-ב-ש .3

 ְשִביָתה ִלְשֹבת קל ת-ב-ש .4

 ְכִריָתה ִלְכֹרת קל ת-ר-כ .5

 ְכִרָיה ִלְכרֹות קל י/ה-ר-כ .6

ְפִנים הפעיל מ-נ-פ .7 ְפָנָמה ְלהַּ  הַּ

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

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

ְתִרים הפעיל מ-ר-ת .11 ְתָרָמה ְלהַּ  הַּ

ת נפעל ת-פ-כ .11   ְלִהָכפֵּ

   נפעל י/ה-פ-כ .12

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

  ִלְמֹשל קל ל-ש-מ .14

ְרִשים הפעיל מ-ש-ר .15   ְלהַּ

ְרשֹות הפעיל י/ה-ש-ר .16 ְרָשָאה ְלהַּ  הַּ

 

 147  תרגיל

 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

 ְגִעָיה ִלְגעֹות קל י/ה-ע-ג .1

 ְיִגיָעה  קל ע-ג-י .2

 הֹוָרָאה ְלהֹורֹות הפעיל י/ה-ר-י .3

ְתרֹות הפעיל י/ה-ר-ת .4 ְתָרָאה ְלהַּ  הַּ

 הֹוָתָרה ְלהֹוִתיר הפעיל ר-ת-י .5

 הֹוָנָאה ְלהֹונֹות הפעיל י/ה-נ-י .6

ְרוֹות הפעיל י/ה-ו-ר .7 ְרָוָיה ְלהַּ  הַּ

   הופעל י/ה-ר-ת .8

 הֹוָדָיה ְלהֹודֹות הפעיל י/ה-ד-י .9

 ְטִעָיה ִלְטעֹות קל י/ה-ע-ט .11

 ְרִדָיה ִלְרדֹות קל י/ה-ד-ר .11

 ְיִריָדה ָלֶרֶדת קל ד-ר-י .12
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 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

ְפלֹות הפעיל י/ה-ל-פ .13 ְפָלָיה ְלהַּ  הַּ

   הופעל י/ה-ק-ש .14

 
 

 151  תרגיל

 נסתר,  עבר,  הופעלי/ה,  -נ-=  י  הּונָּה  נסתרים,  עבר,  הפעילי/ה,  -נ-=  י  הוֹנּו .1

 שתי  הצורות  שונות  בבניין  ובזמן 

 

   ,  נסתריםהווהי/ה,  נפעל,  -ל-=  ת  ִנְתִלים (1) .א .2

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

 בזמן  שתי  הצורות  שונות  זו  מזו  

 י/ה,  קל,  עתיד,  מדברים-ל-=  ת  ִנְתֶלה (2)

 צורה  זו  זהה  לשתי  הצורות  האחרות  רק  בשורש!

 
 ְלִהָתלֹות    ִהָתלֹות (1) .ב

 ִלְתלֹות     ְתִלָיה (2)  

 

ְרִשים .א .3  (Iי/ה  )משפט  -ש-=  ר  מַּ

 מ-ש-ר .ב 

 קל.  IV      התפעל.  III       הפעיל.  II      הפעיל  .I .ג 

 משמעות:  להתפעל,  להשאיר  רושם  )הנוף  ומרואיין  משאירים  רושם( . II.   IIIמשפטים:   .ד

 משמעות:  לכתוב  .IVמשפט   

יִתי   (1) .ה  ִהְרשֵּ

יִתי  לו  לספר  לי  עוד  בדיחה  קרש.  (  2)  ִהְרשֵּ

ְשמּות .ו ם,  ִהְתרַּ שֵּ  ְלִהְתרַּ

 ִלְרֹשם (3) .ז

 

ְלִמים .א .4  מ-ל-=  ג  ְמגַּ

 י/ה-ל-ג .ב 

    נפעל.  IV      הופעל.  III       פיעל.  II      פיעל  .I .ג 

 הווה .ד 

 . משמעות:  חשיפהII  .IVמשפטים:   .ה

 משמעות:  העברה  ממקום  למקום  IIIמשפט:     

לֹות    ִגלּוי .ו  ְלגַּ

ם (1) . ז לֵּ  ְיגַּ

לֵּם אתה  (2)  תפקיד  הראשי  בהצגה.הוא  ְיגַּ

לוֹת (2) .ח  ְלִהגָּ
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ְפִנים .א .5  (IIמ  )משפט  -נ-=  פ  מַּ

 י/ה-נ-פ .ב 

 פיעל.  V      פועל.  IV      הפעיל.  III     הפעיל.  II     הפעיל  .I .ג 

 משמעות:  לכוון,  להפנות  לכיוון  מסוים  .I.   IIIמשפטים:   .ד

 משמעות:  להוציא   .IV.   Vמשפטים:   

 ָפְנָתה (1) .ה

 עמם.  ץדיירת  הבניין  ָפְנָתה  לאגודת  תרבות  הדיור  כדי  להתייע (2)

ָּנה (1) .ו  ִהְתפַּ

ָּנה  מכל עיסוקיו  והלך  לצפות  במשחק  כדורגל. (2)  האיש  ִהְתפַּ

ְפִניִמי (2) .ז  תַּ

יָּה (1) .ח ְפנָּ  הַּ

 

 נ-ש-=  י  ִייְשנּו .א .6

 י/ה-נ-ש .ב 

 קל.  IV   התפעל .  III      נפעל.  II   פיעל  .I .ג 

  להחליף  .  משמעות:I.  IIIמשפטים:   .ד 

 משמעות:  לחזור   .IIמשפט:    

 ,  שינהםלהירדמשמעות:     .IVמשפט:    

נוֹת  .I .ה  נוֹת.  II   ְלשַּ נוֹת.  III   ְלִהשָּ   ִליֹשן.  IV    ְלִהְשתַּ

נּות.  II   ִשנּוי  .I .ו  נּות.  III  ִהשָּ   ֵשנָּה.  IV    ִהְשתַּ

 

 

 

 151  תרגיל

 י/ה-ק-ל .א .1

ְלקוֹת=  קל,     ְלקּויָּה=  קל,      ִתְלֶקה=  הופעל,      ֻיְלֶקה .ב   =  קל  מַּ

 ִלְלקֹות .ג

ְלָקָאה   .ד ְלקֹות,    הַּ  ְלהַּ

ְרנָּה .ה    ֻתְחדַּ

 

 י/ה-כ-ז .א .2

ה .ב  ֶכה=  פועל        ֻזְכתָּ ֶכינָּה=  פיעל        ְתזַּ  =  התפעל  ִתְזדַּ

ֶנֶפת .ג  ִמְצטַּ
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 .,  ובכל  משפט  פועל  מודגשלפניך  שלושה  משפטים .3

I. עוֹת  ןהן  אינ  לסכנות  שבדרך.  מּודָּ

II.   ללקוחות  על  העלאת  דמי  הניהול  הוִֹדיעּוהפקידים. 

III.   מה  השעה.  יוְֹדִעיםאיננו 

עוֹת .א   =  קל  יוְֹדִעים=  הפעיל,          הוִֹדיעּו=  הופעל,          מּודָּ

עוֹת .ב   =  הווה  יוְֹדִעים=  עבר,          הוִֹדיעּו=  הווה,          מּודָּ

 ְיִדיָעה .ג 

ְשֵתְלנָּה .ד     תַּ

    ֻתְמֶצאנָּה .ה

 

 

 

 152  תרגיל

 י/ה-מ-ד (1) .1

ֵנא (2)      ְתקַּ

 
 י/ה-ד-י (1) .2

    יוִֹפיעּו (2) 

 
 י/ה-ו-ש (1) .3

ֵמד (2)      ֶאְתלַּ

 
 אי/ה-ר (1) .4

    זוֶֹכה (2) 

 

 ח-כ-י (1) .5

    ִנְקנּו (2) 

 
 י/ה-ד-פ (1) .6

ֵצר (2)      ִיּוָּ

 
 ט-ר-מ (1) .9

ֶנינָּה (2)      ִתְתמַּ
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 153  תרגיל

 ֻהְקצּו .א .1

ית .ב     ֻהְפלֵּ

 בבניין  קל,  זמן  הווה .ג 

 

ְתנוֹת .א .2  ְלהַּ

     ִתְכֹפת .ב 

  בבניין  נפעל,  זמן  עבר .ג 

 

ֶלינָּה .א .3    ִתתָּ

    ִתְמֶשה .ב 

   ְיַאְרְגנּו .ג 

 

ה .א .4  הוֹרָּ

    ִתיֶרה .ב 

יִתי .ג   הֹודֵּ

 

 154  תרגיל

ְתִחיִלים (1) .א .1  ל-ח-=  ת  מַּ

 י/ה-ל-ח (2)  

  (3) I.  הפעיל     II  .התפעל      III  .קל      IV  .קל 

 
 )הפועל  זהה  בבניין  לפועל  מתחילים  ובזמן  לכל  הפעלים(  בשורש (3) .ב 

 

 נ-י-נ-=  ע  ִעְנְינָּה (1) .א .2

 י/ה-נ-ע (2)  

  (3) I.  קל      II  .פיעל      III  .התפעל     IV  .פיעל 

 
 )הפועל  הזה  בזמן  עתיד,  השאר  בזמן  עבר(   בזמן (2) .ב 

 

 י/ה-ל-=  ש  ֻמְשִלים (1) .א .3

 ל-ש-מ (2)  

  (3) I.  קל      II  .קל      III  .הופעל      IV  .הפעיל 

 
 בבניין  )הבניין  של  הפועל  הזה  נפעל,  שונה  מהאחרים(    (1) .ב 
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ה (1) .א .4  י/ה-ר-=  ת  ִהְתְרתָּ

 ר-ת-י (2)  

  (3) I.  הפעיל      II  .הפעיל      III  .נפעל    IV  .הופעל 
 

 )הפועל  הזה  בזמן  עתיד,  השאר  בזמן  עבר(  בזמן (2) .ב 

 

ְטִעים (1) .א .5  (IVי/ה  )משפט  -ע-=  ט  מַּ

 מ-ע-ט (2)  

  (3) I.  הפעיל      II  .הופעל      III  .קל      IV  .הפעיל 

 
 ט(-ע-)שורש  מ  בשורש (3) .ב 

 

 

 155  תרגיל

 י/ה-מ-ד (1) .1

 (2) I.  קל      ,II  .נפעל 

 ִתָדֶמה   (3) 

  ִיְדֶמה ג. (4)  

 
2. (1) I.  ת-ר-כ      ,II  .י/ה-ר-כ 

 נפעל (2) 

 ִנְכָרת   (3) 

 כעת  ִנְכָרת  ביניהם  חוזה.  

   כעת  עץ  הדובדבנים  שבגינתי  ִנְכָרת.

ֶרה ב. (4)    ִתכָּ

 

 י/ה-ב-=  ש  ִלְשבוֹת (1) .3

 ת-ב-ש (2) 

 (3) I.  קל      II  .קל     III  .הפעיל 

ְתנּו  .א (4)   ָשבַּ

ְתנּו בשל  הרעה  בתנאי  השכר. .ב    אנחנו  ָשבַּ

ִבינּו ב. (5)     שָּ

 

4. (1) I.  י/ה-צ-מ      II  .ת-י-צ     III  .ת-צ-מ-ת 

    פיעל (2) 

 (3) I.  עבר      II  .עתיד     III  .הווה 

 (4) I.  צֹות יֵּת.  II      ְלמַּ ת.  III     ְלצַּ ְמצֵּ  ְלתַּ

    ִמצּוי ד. (5) 
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 א-נ-=  ק  ִקֵנאנּו (1) .5

 י/ה-נ-ק (2) 

 =  פיעל  ִקֵנאנּו (3) 

 קל (4) 

    ִלְקנוֹת ד. (5) 

 

 

 156  תרגיל

ה (1)      זוג  א  ְרתָּ      ,  קל,  עבר,  נסתרת  י/ה-ר-ח=    חָּ

ה (2)       ְרתָּ  ,  קל,  עבר,  נסתרתת-ר-ח=    חָּ

 שני  הפעלים  שונים  זה  מזה  בשורש,  אך  זהים  זה  לזה  בבניין,  בזמן  ובגוף.  

 נסתרות,  הווה,  נפעל,  י/ה-פ-כ=    ִנְכפוֹת (1)     זוג  ב 

 מדברים,  עתיד,  קל,  ת-פ-כ=    ִנְכֹפת (2)        

 שני  הפעלים  שונים  זה  מזה  בשורש,  בבניין,  בזמן  ובגוף.  

 

נָּה (1)    זוג  ג  עַּ  נוכחות,  נפעל,  עתיד,  נ-ע-ש=    ִתשָּ

ְשֶעינָּה (2)          נסתרות,  עתיד,  הפעיל,  י/ה-ע-ש=    תַּ

 שני  הפעלים  שונים  זה  מזה  בשורש,  בבניין  ובגוף,  אך  זהים  זה  לזה  בזמן.    

 

ְטִעים (1)   זוג  ד   נסתרים,  הפעיל,  הווה,  י/ה-ע-ט=    מַּ

ְטִעים (2)          נסתר,  הפעיל,  הווה,  מ-ע-ט=    מַּ

 שני  הפעלים  שונים  זה  מזה  בשורש  ובגוף,  אך  זהים  זה  לזה  בבניין  ובזמן.    

 

 ,  הווה,  נסתר  )להונות  מישהו(הפעיל,  י/ה-נ-י=    מוֶֹנה (1)    זוג  ה 

 ,  הווה,  נסתר  )לספור  את  הכסף(ל,  קי/ה-נ-מאת  כספו =    מוֶֹנה (2)      

 שני  הפעלים  שונים  זה  מזה  בשורש  ובבניין,  אך  זהים  זה  לזה  בזמן  ובגוף.  

 

ֶרינָּה (1)    זוג  ו   נסתרות,  עתיד,  נפעלי/ה,  -ר-=  י  ִתיָּ

 נסתרים,  עתיד,  הפעילי/ה,  -ר-=  י  יוֹרּו (2)      

 שני  הפעלים  שונים  זה  מזה  בבניין  ובגוף,  אך  זהים  זה  לזה  בשורש  ובזמן.    

 

ְלִאים (1)    זוג  ז   נסתר,  הפעיל,  הווה,  מ-א-ל=    מַּ

ְלִאים (2)        רבים,  הפעיל,  הווה,  י/ה-א-ל=    מַּ

 בניין  ובזמן.  שני  הפעלים  שונים  זה  מזה  בשורש  ובגוף,  אך  זהים  זה  לזה  ב  

 

 

 



 49עמוד  www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

צּוי (1)    זוג  ח   נסתר,  קל,  הווה,  י/ה-צ-ר=    רָּ

צּוי (2)     נסתר,  קל,  הווה,  א-צ-מ=    מָּ

 שני  הפעלים  שונים  זה  מזה  בשורש,  אך  זהים  זה  לזה  בבניין,  בגוף  ובזמן.    

 

ְחֹפנָּה (1)    זוג  ט   ,  עתיד,  נסתרותקל,  נ-פ-ח=    תַּ

ֶפינָּה (2)     ,  עתיד,  נסתרותפיעל,  י/ה-פ-ח=    ְתחַּ

 שני  הפעלים  שונים  זה  מזה  בשורש  ובבניין,  אך  זהים  זה  לזה  בגוף  ובזמן.    

 

ִנים (1)    זוג  י   ,  פיעל,  הווה,  נסתריםי/ה-נ-ג=    ְמגַּ

ְגִנים (2)     ,  פיעל,  הווה,  נסתריםנ-ג-מ=    ְממַּ

 שני  הפעלים  שונים  זה  מזה  בשורש,  אך  זהים  זה  לזה  בבניין,  בגוף  ובזמן.    

 

ה (1)    זוג  יא   ,  הפעיל,  הווה,  נסתרתר-ש-י=    ֵמיִשירָּ

ה (2)    ְשרָּ  ,  הפעיל,  הווה,  נסתרתי/ה-ר-ש=    מַּ

 שני  הפעלים  שונים  זה  מזה  בשורש,  אך  זהים  זה  לזה  בבניין,  בגוף  ובזמן.    

 

ְננוֹת (1)   זוג  יב   ,  הווה,  נסתרותפיעל,  נ-נ-ק=    ְמקַּ

ְקִנים (2)     ,  הווה,  נסתריםהפעיל,  י/ה-נ-ק=    מַּ

 שני  הפעלים  שונים  זה  מזה  בשורש  ובבניין,  אך  זהים  זה  לזה  בגוף  ובזמן.    

 

 159  תרגיל

    י/ה-ג-ה .11    י/ה-כ-ז .1

   י/ה-י-ח .12    י/ה-ר-ק .2

    י/ה-פ-ר .13    י/ה-ו-כ .3

  י/ה-ק-ל .14    י/ה-ה-ת .4

 י/ה-ב-ע .15    י/ה-נ-ב .5

 י/ה-ס-ח .16    י/ה-נ-ע .6

 י/ה-ס-כ .19    י/ה-ח-מ .9

 י/ה-ו-ק .19    י/ה-ז-ח .9

 י/ה-ל-כ .17    י/ה-ז-ח .7

 י/ה-ל-ג .21    י/ה-מ-ה .11
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 159  תרגיל

 י/ה -ד-ע(,  השאר:  י-ד-הֹוָדָעה  )י .א .1

 י/ה-ל-ל(,  השאר:  ש-ל-)ש  ְשִליָלה .ב 

 י/ה-נ-נ(,  השאר:  מ-מ-)מ  ְמֻמָמן .ג 

א .ד    י/ה-א-השאר:  ר,  א(-ר-)י  ָירֵּ

 

ם .א .2 מֵּ  י/ה-מ-מ(,  השאר:  ד-מ-)ד  ְלדַּ

 י/ה  -ר-השאר:  כ,   ת(-ר-ְכִריָתה  )כ .ב 

 א  -ר-השאר:  ק,   י/ה(-ר-)ק  ִמְקֶרה .ג 

ְתָרָאה  )ת .ד   ר-ת-י/ה(,  השאר:  י-ר-הַּ

 

ְקִרית .א .3     ר-ק-השאר:  י  ,י/ה(-ר-)ק  תַּ

  י/ה-צ-השאר:  ק,  צ(-צ-)ק  ִקצּוץ .ב 

  י/ה-צ-השאר:  ר,  א(-צ-)מ  ָמצּוי .ג 

  ת-ב-השאר:  ש,  י/ה(-ב-)ש  ָשבּוי .ד 

 

ְטָעָיה .א .4   נ-ע-השאר:  ט,  י/ה(-ע-)ט  הַּ

ְפָלָיה .ב    ל-פ-השאר:  נ,  י/ה(-ל-)פ  הַּ

  י/ה-ח-השאר:  ש,  ח(-ש-)מ  הִמְשחָ  .ג 

  ר-כ-י/ה(,  השאר:  מ-ר-)כ  ִמְכֶרה .ד 

 

ְתָרָמה .א .5  י/ה-מ-מ(,  השאר:  ר-ר-)ת  הַּ

  נ  -ח-השאר:  ל,  ל(-ח-)מ  ִלְמֹחל .ב 

  י/ה -צ-השאר:  מ,  ת(-צ-מ-ִתְמצּות  )ת .ג 

ּנַּאי .ד    י/ה-נ-השאר:  ק,  א(-נ-)ק  קַּ

 

  י/ה-ג-השאר:  ש,  ע(-ג-)ש  ִשָגעֹון .א .6

ְקרּות .ב   ק-ר-ר(,  השאר:  ז-ק-)ז  ִהְזדַּ

 י/ה  -נ-השאר:  ש,  מ(-ש-)נ  ְנִשיָמה .ג 

ז .ד    י/ה-ז-השאר:  ח,  ז(-ח-)א  אֹוחֵּ

 

  י/ה-ח-השאר:  מ,  א(-ח-)מ  ְמִחיָאה .א .9

 י/ה  -ל-השאר:  ב,   ל(-ב-)נ  ִנבּול .ב 

  י/ה-כ-השר:  נ,  י/ה(-ה-)כ  ִהְכָהה .ג 

  י/ה-ע-ע(,  השאר:  ט-ט-)נ  ְנִטיָעה .ד 
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 י/ה  -ו-השר:  ס,   א(-מ-)ס  ָסמּוי .א .9

 י/ה-א-א(,  השאר:  ר-ר-)י  מֹוָרא .ב 

ְמֶרה  )מ .ג   י/ה-מ-י/ה(,  השאר:  ר-ר-מַּ

  כ  -השאר:  זכ,  י/ה(-כ-)ז  ִזָכיֹון .ד 

 

  י/ה-ד-השאר:  ב,  ד(-ב-)א  ִאבּוד .א .7

ת .ב   י/ה-ת-ת(,  השאר:  ש-ת-)ש  יְֻשתַּ

ְתִפיל .ג    י/ה  -נ-השאר:  פ,  ל(-פ-)ת  ְלהַּ

 י/ה  -ל-השאר:  ג,   ל(-ג-ל-)ג  ִגְלגּול .ד 

 

  י/ה-ל-השאר:  כ,  ל(-כ-)י  ְיֹכֶלת .א .11

    צ-ע-צ(,  השאר:  י-ע-)נ  ָנעּוץ .ב 

לּות .ג    ל  -ע-השאר:  י,  י/ה(-ל-)ע  ִהְתעַּ

ל .ד  תֵּ  י/ה  -ל-השאר:  ת,   ל(-ת-)ה  ְמהַּ

 

 

 157  תרגיל

 שגיאה .1

 

 ִדְמיֹון (1) .2

מֹות (2)   ְלִהדַּ

 

     ִדמּוי .3

 

 ְתלּות .4

 

 ְפִנָיה (1) .5

ְפנֹות (2)   ְלהַּ

 

 ְזִכָיה (1) .6

כֹות (2)   ְלִהְזדַּ

 

 ִגלּוי (1) .9

 ְלִהָגלֹות (2) 

 

 ִהָמְצאּות .9

 

     ִבלּוי .7
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 ְשטּות (1) .11

טֹות (2)   ְלשַּ

 

ְלָוָאה (1) .11  הַּ

ּוֹות (2)   ְלִהְתלַּ

 

 ]ָמנּוי )לחתום על הספקה של מוצר, כגון עיתון([  ִמנּוי (1) .12

ּנֹות (2)     ְלִהְתמַּ

 

 

 161  תרגיל

 הגזרה המילה

 נל"י/ה ָשנּוי

 שלמים ִמְפָקָדה

 נפו"י מֹוָסד

ְמָרָאה  נל"א הַּ

 מרובעים ִטְשטּוש

 נל"י/ה ִמְפֶנה

 נל"א ָסמּוי

 מרובעים ִחְמצּון

 נל"א ָבִריא

ְקָרָבה  שלמים הַּ

ְגנּות  שלמים ִהטַּ

 נפו"י מֹוֶלֶדת

 נל"י/ה ִחּוּוי

 שלמים ְצָרָחה

 נל"י/ה ִפְדיֹון

 שלמים ִמְשָפט

 שלמים ִהָטְמעּות

 מרובעים ִהְדהּוד

 נל"א ִמְבָטא

 שלמים ָשבּור
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 הגזרה המילה

 נל"א ִדָכאֹון

ְחזּוָקה  שלמים תַּ

 נל"א ִהָטְמאּות

 נל"א ָנשּוי

 נפו"י תֹוֶסֶפת

 מרובעים ִעְמעּום

ְקָצָאה  נל"י/ה הַּ

 מרובעים ִפְרסּום

 שלמים ְנִגיָסה

ְמָחָזה  שלמים הַּ

 נל"י/ה ְיִרָיה

 נל"א ָקפּוא

 נל"י/ה ִנָקיֹון

 שלמים ֶצֶדק

 נל"י/ה ְדִחָיה

 נפו"י תֹוָצר

 

 161  תרגיל

שם  פעולה  
 הפעילבבניין  

 הסבר

ְפָקָדה  מסירה  לשמירה הַּ

ְפָנָיה  הכוונה הַּ

  

ְרָכָבה  חיבור  חלקים הַּ

  

  

ְפָסָקה  מנוחה הַּ

ְחָטָאה  פספוס הַּ

ְמָצָאה  תגלית הַּ

  

ְלָקָאה  הכאה הַּ
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שם  פעולה  
 בבניין  קל

 הסבר

  

 יצירת קשר ְפִנָיה

הצלחה,  לקבל   ְזִכָיה
 פרס

 נסיעה  על ְרִכיָבה

 להחמיץ  ירקות ְכִביָשה

למנות )אחת,  ְסִפיָרה
 שתים שלוש...(

  

  

 גילוי  של  משהו ְמִציָאה

פה ְמִליָאה  אסֵּ

 

 

שם  פעולה  
 בבניין  פיעל

 הסבר

 הנהגה ִפקּוד

 העברה ִפּנּוי

 קבלת  כסף  עבור  ִזכּוי
 החזרת  מוצר

  

 השתלטות ִכבּוש

 עלילה ִספּור

סימנים  בתוך   ִפסּוק
 הטקסט

 ניקוי,  טיהור ִחטּוי

  

 הכנסה ִמלּוי

 פגם / חיסרון ִלקּוי
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 162  תרגיל

   ְלוָָּאה ִנינּו הַּ  =  נל"י/ה  קָּ

 ָאה ְחמָּ  =  נל"א  ִמֵלאִתי  מַּ

 

 163  תרגיל

 ד-ב-א .א .1

ֶבֶדת .ב  ה=  פיעל,    ְמאַּ ְבדָּ    =  קל  אוֶֹבֶדת=  קל,      ֹיאְבדּו=  התפעל,      ִהְתאַּ

ֶבֶדת   אֹוֶבֶדת (1) .ג   )זמן  הווה(    ְמאַּ

ְבָדה (2)   =  עתיד  ֹיאְבדּו=  עבר,     ִהְתאַּ

ֶבֶדת .ד  ד,  ִאבּוד  ְמאַּ בֵּ ְבָדה,  =  ְלאַּ ד,    ִהְת   ִהְתאַּ בֵּ ְבדּות=  ְלִהְתאַּ   אַּ

 
 ֹתאִפי .א .2

ִאם  ֹתאִפי  לחם  לקראת  ארוחת  החג? .ב     הַּ

 
ראנחנו   .3  לכם  את  האמת.  ֹנאמַּ

 

  164  תרגיל

 שם  פעולה שם  פועל שורש

 ֲהָבָכה ְלָהִביְך כ-ו-ב .1

 ֶהָעָפה ְלָהִעיף פ-ו-ע .2

 ֲהָכָנה ְלָהִכין נ-ו-כ .3

 ֲהָקָמה ְלָהִקים מ-ו-ק .4

 ֲהָבָאה ְלָהִביא א-ו-ב .5

 ֲהָשָבה ְלָהִשיב ב-ו-ש .6

 ֶהָאָרה ְלָהִאיר ר-ו-א .7

 ֲהָשָטה ְלָהִשיט ט-ו-ש .8

 ֲהָרָקה ְלָהִריק ק-י-ר .9

 ֲהָפָצה ְלָהִפיץ צ-ו-פ .11

 ֲהָרָמה ְלָהִרים מ-ו-ר .11
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  165  תרגיל

 שורש

 נ-י-ב .1

 נ-ו-כ .2

 ש-ו-ד .3

 כ-ו-ב .4

 ז-ו-ג .5

 ל-ו-מ .6

 ד-ו-צ .7

 נ-ו-ז .8

 צ-ו-פ .9

 ש-ו-ל .11

 

 

 

 

  166  תרגיל

 שם  פועל בניין שורש

 ְלָהִגיב הפעיל ב-ו-ג .1

 ְלִהכֹון נפעל נ-ו-כ .2

 ְלָהִרים הפעיל מ-ו-ר .3

 ְלָהִקים הפעיל מ-ו-ק .4

 ְלִהדֹון נפעל נ-ו-ד .5

 ְלָהִסיר הפעיל ר-ו-ס .6

 ְלִהסֹוג נפעל ג-ו-ס .7

 ְלָהִקיץ הפעיל צ-ו-ק .8
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  169  תרגיל

 גוף בניין שורש

 נוכחים קל ר-י-ש .1

 נסתרים הפעיל ב-י-נ .2

 נסתר נפעל ש-ו-ל .3

 נסתר נפעל נ-ו-כ .4

 מדבר/ת הפעיל נ-ו-כ .5

 נוכחת הפעיל ר-ו-ע .6

 נסתרים קל ר-ו-ע .7

 נסתרים נפעל נ-ו-כ .8

 נסתרים קל ד-ו-צ .9

 מדבר/ת קל צ-ו-א .11

 נוכחים נפעל ג-ו-ס .11

 נוכח קל ט-ו-ש .12

 נוכח הפעיל ט-ו-ש .13

 נסתר נפעל ל-ו-מ .14

 נוכחות קל מ-י-ש .15

 נסתרות הפעיל ק-ו-פ .16

 נוכחים קל ז-ו-ז .17

 נוכחת הפעיל ז-ו-ז .18

 נסתרות קל ב-י-ר .19

 מדברים הפעיל פ-ו-ג .21

 מדבר/ת קל י/ה-ד-ע .21

 מדבר/ת הפעיל ד-ו-ע .22

 נסתרים הפעיל מ-ו-ר .23

 נסתרים פיעל י/ה-מ-ר .24

 נוכחים הפעיל ח-ו-נ .25

 נוכחים קל ח-ו-נ .26
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  169  תרגיל

 בבנייןהצורות  שונות   .א .1

 ,  עתיד,  נסתריםקלמ,  -ו-=  ק  יָּקּומּו

ִקימּו   ,  עתיד,  נסתריםהפעילמ,  -ו-=  ק  יָּ

ְימּו   ,  עתיד,  נסתריםפיעלמ,  -י-=  ק  ְיקַּ

םהאיש   .ב  כל  בוקר  בשעה  חמש.  קָּ

ִקימּו .ג ְימּו  =  ְלָהִקים,  ֲהָקָמה   יָּ יֵּם,   ִקיּום  ְיקַּ    =  ְלקַּ

ְמֶתם (2) .ד  ֵהקַּ

  

  בנייןשורש  ובבהצורות  שונות   .א .2

 ,  עתיד,  מדבריםקל,  ב-ו-שנשוב  =  

 ,  עתיד,  מדבריםהפעיל,  ב-ו-שנשיב  =   

 ,  עתיד,  מדבריםהפעיל,  ב-ש-ינושיב  =   

     לָּשּוב .ב

  ֵמִשיב (3) .ג

 

 בשורש,  בזמן  ובגוףהצורות  שונות   .א .3

  נסתר,  הווה,  קל,  ר-ג-א=   בלבי  ָאגּור

 מדבר,  עתיד,  קל,  ר-ו-ג=   במעונות  ָאגּור

 
   כאן  יותר.  גָּרהוא  לא   .ב

ה (2) .ג   ָאְגרָּ

 

לּוש .א .4  =  תי"ו  מוספית  )תחילית(  (I)משפט    תָּ

לּוש   =  תי"ו  שורשית  (II)משפט    תָּ

 ִלְתֹלש .ב

 ִליָשה,  ְתִליָשה .ג

ְשֶתן (1) .ד   לַּ

 

 בשורש  ובגוףהצורות  שונות   .א .5

 נסתר,  קל,  עבר,  י/ה-ס-חהוא  ָחָסה  =   

 נסתרת,  קל,  עבר,  ס-ו-חהיא  ָחָסה  =   

 ָלחּוס .ב

ִסינּו .ג        חָּ
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 בשורש  ובבנייןהצורות  שונות   (1) .א .6

 ,  עבר,  מדברפיעל,  י/ה-ז-בִבִזיִתי  =  

ְזִתי  =    עבר,  מדבר,  קל,  ז-ו-בבַּ

זֹות,    ִבזּוי (2)  ְלבַּ

 ָלבּוז (3) 

זוֹת .ב  בָּ

ְזָתה .ג      ִהְתבַּ

   ִבִזיִתי .ד

 

 

 167  תרגיל

 ר-ו-צ (1) .1

    ִיְקֹפץ (2) 

 

 נ-ו-ב (1) .2

ס (2)      ִנְתפַּ

 

 פיעל (1) .3

    ֵמִכין (2) 

 

 י/ה-ר-י (1) .4

 נָּמוֹג (2) 

 

 ל-ע-י (1) .5

 יָּצּופּו (2) 

 

 ט-ו-מ (1) .6

ס (2)      ִנְרכַּ

 

 ג-ו-ח (1) .9

ִזיז (2)      נָּ

 

 י/ה-נ-מ (1) .9

ֵלש (2)      ִנְתפַּ

 

 ר-ת-ס (1) .7

ִריִמי (2)   תָּ
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  191  תרגיל

ִאיר .1  ר-ו-א הֵּ

ִגיף .2  פ-ו-ג הֵּ

ִריק .3  פ-ו-ג הֵּ

 ק-ר-י הֹוִריק .4

ִבין .5  נ-י-ב הֵּ

ִזין .6  נ-ו-ז הֵּ

ִפיץ .7  צ-ו-פ הֵּ

 ד-ר-י הֹוִריד .8

ִדיחַּ  .9  ח-ו-ד הֵּ

ִחיש .11  ש-ו-ח הֵּ

 פ-ס-י הֹוִסיף .11

ִרים .12  מ-ו-ר הֵּ

 א-צ-י הֹוִציא .13

ִסיר .14  ר-ו-ס הֵּ

ִזיז .15  ז-ו-ז הֵּ

ִקים .16  מ-ו-ק הֵּ

 ל-ב-י הֹוִביל .17

 ל-ז-י הֹוִזיל .18

ִכין .19  נ-ו-כ הֵּ

 ב-ש-י חַּ יהֹוכִ  .21

 

 

 191  תרגיל

 מ-ו-ר (1) .1

 ָאִרים (2) 

ל (3)    ְמנֻצָּ

 

 ח-ו-נ (1) .2

ִניָחה (2)   הֵּ

 ֻהְקְצעּו (3)  
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 192  תרגיל

 בניין שורש

 פיעל מ-ו-ר .1

 פועל מ-ו-ר .2

 פועל פ-ו-נ .3

 פיעל פ-ן-נ .4

 פיעל מ-ו-ק .5

 פועל מ-ו-ק .6

 פיעל ש-ו-ב .7

 פיעל נ-י-ק .8

 

 193  תרגיל

 
 ח-י-ש (1) .2

 פיעל (2) 

ה (3)    ִחְפתָּ

 
 נ-ו-כ (1) .3

ן (2)   ְלכֹונֵּ

 
 =  בניין  פיעל  צוֵֹתת (1) .4

 קל (2) 
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 194  תרגיל

 עולהשם  פ שם  פועל בניין שורש

ץ התפעל צ-ו-ר .1  ִהְתרֹוְצצּות ְלִהְתרֹוצֵּ

ג התפעל ג-ו-מ .2  ִהְתמֹוְגגּות ְלִהְתמֹוגֵּ

ט פיעל ט-ו-ש .3  שֹוְטטּות ְלשֹוטֵּ

ף פיעל פ-ו-ע .4   ְלעֹופֵּ

ף התפעל פ-ו-ע .5  ִהְתעֹוְפפּות ְלִהְתעֹופֵּ

 ִהְתבֹוְננּות ְלִהְתבֹונֵּן התפעל נ-י-ב .6

   פועל ט-ו-מ .7

ט פיעל ט-ו-מ .8   ְלמֹוטֵּ

ט התפעל ט-ו-מ .9  ִהְתמֹוְטטּות ְלִהְתמֹוטֵּ

   פועל ד-ו-ע .11

ר התפעל ר-ו-ג .11   ְלִהְתגֹורֵּ

ן פיעל נ-ו-כ .12  כֹוְננּות ְלכֹונֵּ

 ִהְתכֹוְננּות ְלִהְתכֹונֵּן התפעל נ-ו-כ .13

ת פיעל ת-ו-א .14   ְלאֹותֵּ

ר פיעל ר-ו-ע .15  עֹוְררּות ְלעֹורֵּ

ר התפעל ר-ו-ע .16  ִהְתעֹוְררּות ְלִהְתעֹורֵּ
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 195  תרגיל

 בשורש,  בזמן  ובגוףשתי  הצורות  זהות   .א .1

 נסתרות,  עתיד,  פיעל,  ד-ו-עאותו  =    ְתעוֵֹדְדנָּה

 נסתרות,  עתיד,  התפעל,  ד-ו-ע=    ִתְתעוֵֹדְדנָּה

 ְלעֹודד   .ב

ד,    ִהְתעֹוְדדּות      .ג  ְלִהְתעֹודֵּ

ד   .ד  ְמעֹודֵּ

 את  השחקנים  במהלך  המשחק.   ְמעוֵֹדדאוהד  הקבוצה  

ֵבְך .ה  ְיסַּ

 

 שתי  הצורות  שונות  בשורש,  בבניין  ובגוף .א .2

 נסתרים,  הווה,  פיעל,  ר-י-ש=    ְמשוְֹרִרים

 נסתרת,  הווה,  קל,  ר-ר-ש=    שוֶֹרֶרת

   ְלשוֵֹרר .ב

      ִתְשֹרר .ג

 

 שתי  הצורות  שונות  בשורש .א .3

ב  ,  הופעל,  עבר,  נסתר  ב-ש-יעל  =    הּושַּ

ב הו   ,  הופעל,  עבר,  נסתרב-ו-ששב  לבעליו  =    הּושַּ

        ְלהוִֹשיב .ב

 ְיִשיָבה  או  ִהְתיְַּשבּות  או  הֹוָשָבה (1) .ג

 ִשיָבהֲהָשָבה  או   (2)      

   עם  הרגליים  על  הספר.  ֵתֵשבאל   .ד

 

 בשורש  ובגוףשתי  הצורות   .א .4

ה בָּ  נסתרת,  קל,  עבר,  ב-ו-ש=    הביתה  שָּ

ה בָּ  נסתר,  קל,  עבר,  י/ה-ב-ש=    את  לב  שָּ

    לָּשּוב .ב

בוֹת .ג        שָּ

  ִיְשבּו (2) .ד

 

 בבנייןשתי  הצורות  שונות   .א .5

 ,  עתיד,  נסתרתהתפעלפ,  -ו-=  נ  ִתְתנוֵֹפף

 ,  עתיד,  נסתרתפיעלפ,  -ו-=  נ  ְתנוֵֹפף 

        ְלנוֵֹפף .ב

ה (4) .ג    ִהְתנוְֹפפָּ
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 בשורששתי  הצורות  שונות   (1) .א .6

 ,  הופעל,  הווה,  נסתרתט-ו-ש=    מּוֶשֶטת 

 ,  הופעל,  הווה,  נסתרתט-ש-י=    מּוֶשֶטת 

 ְלהֹוִשיט (2)

ְטִתי (1) (3)  שַּ

 
 בשורשהפעלים  זהים   .ב

 ,  פיעל,  עתיד,  נוכחותט-ו-ש=    ְתשוֵֹטְטנָּה 

 ,  הופעל,  הווה,  נסתרתט-ו-ש=    מּוֶשֶטת

 

ף,  ִהְתעֹוְפפּות (1) .א .9  ְלִהְתעֹופֵּ

ף (2)        ְלעֹופֵּ

 שלוש  נקודות  דמיון:  שורש,  זמן  וגוף (3)  

 רבים,  הווה,  התפעל,  פ-ו-ע=    ִמְתעוְֹפִפים  

 רבים,  הווה,  פיעל,  פ-ו-ע=    ְמעוְֹפִפים  

 

   ְמִעיִפים (1) .ב

 רבים,  הווה,  הפעיל,  פ-ו-ע=   ְמִעיִפים   

ְפֵעף (2)   פ,  פיעל,  הווה,  יחיד-ע-פ-=  ע ְמעַּ

 פ,  התפעל,  הווה,  רבות-ו-=  ע   ִמְתעוְֹפפוֹת 
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 196  תרגיל

 ק-ו-צ (1) .1

 ֵהִביסּו (2) 

 
 נ-י-ב (1) .2

ֵמם (2)   ִיתַּ

 

 ש-ו-ד (1) .3

ה (2)  ְרקָּ  חָּ

 

 ג-ו-ס (1) .4

 ִתֹמְגנָּה (2) 

 

 נ-ו-ז (1) .5

ה (2)   הּוְצפָּ

 
 ד-ו-ע (1) .6

 ְמנֻסוֹת (2) 

 

 נ-ו-ל (1) .9

בוִֹאי (2)      תָּ
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 199  תרגיל

ט  )ש .א .1  י/ה-ט-ט(,  השאר:  ש-ו-ְלשֹוטֵּ

ְקמּות  )מ .ב   מ   -י-מ(,  השאר:  ק-ק-ִהְתמַּ

ד  )י .ג   ד  -ו-ד(,  השאר:  ע-ע-נֹועַּ

 ב   -ו-י/ה(,  השאר:  ש-ב-ֶשִבי  )ש .ד 

 

 ר-ו-י/ה(,  השאר:  מ-ר-ִהְמָרה  )מ .א .2

 ר  -צ-צ(,   השאר:  י-ו-ִריָצה  )ר .ב 

 י/ה(,   ָנפֹוץ,   ְתפּוָצה-צ-ּוי  )פִפצ .ג 

 נ-ו-ל(,  השאר:  ל-ו-ִמיָלה  )מ .ד 

 

 ט-ו-י/ה(,  השאר:  מ-ט-ְנִטָיה  )נ .א .3

 ד  -ו-ד(,  השאר:  ע-ע-ְמִעיָדה  )מ .ב 

 בי/ה  -ב(,   השאר:  ג-ו-ְתגּוָבה  )ג .ג 

 פ  -ו-י/ה(,   השאר:  ע-פ-ְצִפָיה  )צ .ד 

 

 נ  -י-י/ה(,  השאר:  ב-נ-ִמְבֶנה  )ב .א .4

ְשָרָיה  )ש .ב   ר   -י-י/ה(,  השאר:  ש-ר-הַּ

 פ-ו-י/ה(,  השאר:  נ-פ-ְמנֶַּפה  )נ .ג 

 צ-ו-י/ה(,  השאר:  ר-צ-ִרצּוי  )ר .ד 

 

ְנָפָקה  )נ .א .5  ק  -ו-ק(,  השאר:  פ-פ-הַּ

 ל  -ו-ל(,   השאר:  כ-ל-ְכָלל  )כ .ב 

 נ  -ו-י/ה(,   השאר:  כ-נ-ִכּנּוי  )כ .ג 

 נ   -י-י/ה(,  השאר:  ב-נ-ְבִנָיה  )ב .ד 

 

ִסיט  )ס .א .6  ס-ו-ט(,  השאר:  ט-ו-מֵּ

 נ  -ש-ש(,   השאר:  ד-ו-ְנדֹוָשה  )ד .ב 

 מ  -ק-מ(,  השאר:  מ-ו-ִקיָמה  )ק .ג 

 ס  -ו-ס(,   השאר:  ב-ס-ְמֻבָסס  )ב .ד 
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 199  תרגיל

 ָמצֹוף (1) .1

 ְלָהִציף (2) 

 

 ָמלֹון (1) .2

 ְתלּוָנה (2) 

 

 ִקיָמה (1) .3

ם (2)   ְלקֹומֵּ

 

נָּה .4  ֲהבָּ

 

ה .5 בָּ  ֲהשָּ

 

ָּוָנה (1) .6  כַּ

 ְלָהִכין (2) 

 

 ִמצּוי .9

 

יָּה .9 ְשהָּ     הַּ

 

 ִמְשנָּה .7

 

 ִצִפָיה (1) .11

 ְלִהָצפֹות (2) 

 

ה .11  ְתפּוצָּ
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 197  תרגיל

ע .א .1 ְדנּוע,   -פ-=  י  מוֹפָּ הד,    -י-=  ס  ִסיַּ    צ-י-=  ל  ִמְתלוֵֹצץפ,    -ו-=  נ  ְתנּופָּ

ְדנּו .ב  =  התפעל  ִמְתלוֵֹצץ=  פיעל,      ִסיַּ

 ִסיּוד,    ִהְתלֹוְצצּות .ג

   ִמְתלוֵֹצץ .ד

 

ט .2   אין  לו  בן  זוג  -    ִשְרטֵּ

ה טָּ    ְשטּות  -  ִמְשתַּ

ה  -  מוִֹשיט טָּ    הוֹשָּ

טוֹת שוֹט  -  שָּ    מָּ

ְטִתי ה   - ִנְשרַּ    ְשִריטָּ

 

צּו .3  י/ה-צ-ר=    רָּ

   ְמֻרִצים,   ִרצּוי 
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 תרגיל  מסכם 

 פועל  +  שם  עצם  שדרך  תצורתו  היא  שורש  ומשקל

 191  תרגיל

1. I. ִלינּו ִלינּו .II      י/ה,  קל,  ְתִלָיה-ל-=  ת  תָּ    נ,  הפעיל,  ְתלּוָנה-ו-=  ל  תָּ

    

2. I.   י'ה,  פיעל,  ִנדּוי-ד-=  נְתנַּדּו    II. י/ה,  הפעיל,  הֹוָדָיה-ד-=  י  מוֶֹדה  

    

3. I. חּוִדי ְדדּו .II    ד,  קל,  ִחיָדה-ו-=  ח  תָּ    ד,  פעיל,  ִחדּוד-ד-=  ח  ְיחַּ

    

4. I. ת,  קל,  ְכִריָתה-ר-=  כ  ִיְכְרתּו    II.   ִמְכֶרה  י/ה,  קל,  ְכִרָיה-ר-=  כִתְכרּו  /  

     

5. I. ס,  התפעל,  ִהְתנֹוְססּות / ְמנּוָסה  /  נֵּס-ו-=  נ  ִיְתנוְֹססּו    

II. י/ה,  התפעל,  ִהְתנַּסּות-ס-=  נ  ִיְתנַּסּו  

     

6. I.  ְַּתִקיָעהע,  קל,  -ק-=  ת  תוֵֹקע    II. ע   ע,  הופעל,  הֹוָקָעה-ק-=  י  תּוקַּ

 

9. I. ה ְסרָּ ה .II  ר,  קל,  ְמִסיָרה  /  ֶמֶסר-ס-=  מ  מָּ   ר,  הפעיל,  ֲהָסָרה-ו-=  ס  ְמִסירָּ

 

9. I. נ,  פיעל,  ִתְמרּון-ר-מ-=  ת  ִתְמְרנָּה   II. ֵמְרנָּה   ר,  הפעיל,  ֲהָמָרה-ו-=  מ  תָּ

     

7. I. ר,  קל,  ָמצֹור-ו-=  צ  נָּצּור     II. ר,  קל,  ְנִציָרה-צ-=  נ  נָּצּור   

    

 

 191  תרגיל

 שמות  פועל (1) .1

 הפעיל (2) 

ְרפוֹת (3)  ִביןי/ה,  -פ-ר  - ְלהַּ  נ-י-=  ב  ְלהָּ

פּוי (4)    א(-פ-)השורש  של  ִרפּוי  =  ר  רָּ

 

 שמות  פועל (1) .2

 ק-ס-=  מ  ִלְמֹסקי/ה,    -ס-=  נ  נַּסּומ,    -ו-=  ק  קּומּו (2) 

 ִהְתנַּסּות (3) 

ה (4)        ְמִסיקָּ
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 192  תרגיל

ה,  ְמִפיצוֹתעו"י:    .א .1 ס,    ְתנּועָּ         טָּ

ְבִנית,    ִעלּוינל"י/ה:      תַּ

השלמים:     כָּ ְפרָּ ה,    הַּ  ְמכּורוֹת,    ְגִמירָּ

  

ְדנּו .ב יַּ  ד(  =  גזרת  עו"י-ו-)צ  לָּצּוד  -ד(  -י-)צ  ִהְצטַּ

יוֹן  -י/ה(   -ש-)ר  ְרשּות    י/ה(  =  נל"י/ה-ש-)ר  ִרשָּ

 

 את  התלמידים  סביב  חצר  בית  הספר.  מריצההמורה  לספורט   .א .2

 ודוחף  אותה  במעלה  הגבעה.    מריצההגנן  אוחז  בידיותיה  של  ה  

 
ה .ב  ד-ו-=  צ  ְמצּודָּ

ה,    ִהְתמוֵֹגגלְ    טָּ  ֲהסָּ

   

  193  תרגיל

 =  קל  ָאִריב (1) .1

 הפעיל (2) 

 

 =  הפעיל  ִהְשִכים (1) .2

 פיעל (2) 

 

 =  קל  צוֵֹלל (1) .3

 פיעל (2) 

 

 פיעל  -(  II)משפט    שוֵֹרר (1) .4

 קל (2) 
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 194  תרגיל

 ש-ו-ח .א .1

רּוז.  -  .I. , II.    ,IVמשפטים:   .ב   משמעות:  זֵּ

 משמעות:  הרגשה  /  תחושה  -  .IIIמשפט    

ִשים .ג   =  ְלָהִחיש  ְמִחיִשים  =  ָלחּוש  חָּ

 

ֵגְבנָּה (1) .א .2  ב-ו-=  ג  תָּ

 י/ה-ב-ג (2)  

ִביִתי .ב  ִבים=  קל,      גָּ ֵגְבנָּה=  פיעל,      ְמגַּ  =  פועל  ְמֻגבוֹת  =  הפעיל,    תָּ

 משמעות  של  לקחת.  -  I  ,Vמשפטים:   .ג 

 משמעות  של  תמיכה.  -  II  ,IVמשפטים:    

   ִלְגבֹות (1) .ד 

בֹות (2)  ְלגַּ

 ְלָהִגיב (3)

 

 ב-ו-ש .א .3

 =  הופעל  יּוְשבּו (1) .ב 

 הפעיל (2)  

 משמעות  של  לענות.  -  .I.  ,IVמשפטים:   .ג 

 משמעות  של  החזרה,  להחזיר.  -  .II.  ,IIIמשפטים    

 

 195  תרגיל

ְקמּו (1) .א .1  מ-ק–=  מ   ִהְתמַּ

 מ-ו-ק (2)  

ְקמּו=  הפעיל,    ְמִקיִמים=  פיעל,    ְמקוֶֹמֶמת=  קל,    ָאקּום (3)      =  התפעל  ִהְתמַּ

ְקמּו( בזמן (2) .ב   )הפועל  זהה  בשורש  ובבניין  לפועל  ִהְתמַּ

קוֹם .ג       מָּ

 

ה (1) .א .2  פ-נ-פ-=  נ  ִנְפְנפָּ

 פ-ו-נ (2)  

ה=  הופעל,      הּוְנפּו=  הפעיל,      ֵהִניף=  פיעל,      נוְֹפפּו (3)      =  פיעל  ִנְפְנפָּ

   בשורש (3) .ב

 )כל  ארבעת  הפעלים  גם  הם  בזמן  עבר,  הפועל  זהה  י/ה  -פ-השורש  של  הפועל  הזה  נ

הבבניין  לפועל    (ִנְפְנפָּ

     ִנפּוי .ג 
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 י/ה-ח-=  נ  ֻהְנֵחיִתי (1) .א .3

 ח-ו-נ (2)  

ְחִתי (3)   ְחִתי=  הפעיל,       ֵהנַּ    =  הופעל  מּונִָּחים=  הופעל,      ֻהְנֵחיִתי=  קל,         נַּ

 ת(-ח-בשורש  )השורש  של  הפועל  הוא  נ (3) .ב 

ה .ג       ְמנּוחָּ

 

ְרֶפה (1) .א .4  י/ה-פ-=  ר  מַּ

 י/ה-ר-פ (2)  

ְרֶפה (3)   ְפרּו=  הפעיל,      מַּ    =  קל  ְפרּו=  הופעל,      ֻתְפֶרה=  הפעיל,      יַּ

 י/ה,  הוא  בזמן  עבר,  בניין  הפעיל(-פ-בזמן  )השורש  של  הפועל  ר (2) .ב 

יָּה .ג  ְפרָּ      הַּ

 

 נ-נ-כ-ת=    ִתְכְננָּה (1) .א .5

 נ-ו-כ (2)  

נוֹת=  פיעל,      ִתְכְננָּה=  נפעל,      נָּכוֹנָּה=  התפעל,      ִתְתכוְֹננּו (3)      =  הופעל מּוכָּ

 נ,  בניין  נפעל,  זמן  עתיד(-כ-)השורש  של  הפועל  ת  בשורש (3) .ב 

ֵכנָּה     ִתְכנּון  -  ִתְכְננָּה .ג  ְכנּות  -    ִתתָּ     ִהתָּ

נוֹתאו      נָּכוֹנָּהאו    ִתְתכוְֹננּו (2)    מּוכָּ

 

 פ-ר-פ-=  ר  ִרְפְרפּו (1) .א .6

 י/ה-פ-ר (2)  

   =  פיעל  ִרְפְרפּו=  הפעיל,      ִהְרֵפינּו=  הפעיל,      ַאְרֶפה=  קל,      ְרפּוִיים (3)  

 א.  -פ-)השורש  הוא  ר  בשורש (3) .ב 

 (ִרְפְרפּוובבניין  ל  ִהְרֵפינּו ו  ִרְפְרפּוהפועל  זהה  בזמן  שלו  לפועל  

   

שּו (1) .א .9  י/ה-ש-(  =  מI)משפט    מָּ

 ש-ו-מ (2)  

שּו (3)   שּו(  =  קל,    I)משפט    מָּ ְשנּו=  הפעיל,      ֵמִמיש(  =  קל,    II)משפט    מָּ    =  קל  מַּ

 בבניין    (1) .ב 
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 196  תרגיל

 הבניין  )קל(   (1) .א .1

 /ה(-ד-השורש  )י (2)  

 /ה(-ח-השורש  )מ (3)  

ִחינּואו    נוִֹטים  -    ִקּוָּה .ב  האו    מָּ  ִנְמחָּ

ִטים  -  לָּסּור      מָּ
   

 בניין  משותף:  נפעל (1) .א .2

ֶחהי/ה,    -נ-=  ש  ִנְשנוֹת     י/ה-ח-=  ד  ִתדָּ

ֶנינָּה (2)        ִתשָּ

 ִהְרִעיד .ב 

 

 199  תרגיל

צוֹף .א .1 ְכנּופ,    -ו-=  צ  מָּ    ת-ו-=  סְמִסיִתים  י/ה,    -ס-=  נ ִנסּויכ,    -ו-=  ב  הּובַּ

ְכנּו .ב    =  הפעילְמִסיִתים  =  הופעל,      הּובַּ

ְכנּו .ג    =  ֲהָסָתהְמִסיִתים  =  ְמבּוָכה  /  ֲהָבָכה,      הּובַּ

ְכנּו .ד    הּובַּ

 

 שורש  מרובע,  בניין  פיעל .א .2

 ִעְבֵרת (1) .ב 

ִלים (2)    =  בניין  פיעל,  אך  אינו  שורש  מרובע   ְמכַּ

ְנֵור    =  שורש  מרובע,  אך  אינו  בבניין  פיעל  ִהְסתַּ

 

ִטיס (1) .3 נוֹת=  קל,      ִלְכפוֹת=  הפעיל,     ְלהָּ  =  התפעל  ְלִהְתעַּ

 ת-פ-י/ה,    כ-פ-כ .א (2) 

 י/ה-פ-כ .ב  
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 199  תרגיל

 י/ה-ט-ש (1) .א .1

ֶטה (2)   ֶטה=  פעיל,    ְתשַּ  =  התפעל  ִתְשתַּ

ההפעלים   (2) .ב  דָּ דוֹת    ִמְתאַּ  זהים  בשורש  ובזמן,  אך  שונים  בבניין.   ְמאַּ

    יָּתּור .ג 

 
  ר-ו-א (1) .א .2

 =  נפעל  נָּאוֹר=  קל,      ֹארּו (2)  

 .שורשאחד  הפעלים  המודגשים  יוצא  דופן  מבחינת  ה (1) .ב 

      ִתְגֵמל .ג 

 

  פיעל (1) .א .3

ְוֵנןנ,    -ו-=  כ  ְיכוֵֹנן (2)   נ-נ-ו-=  כ  ְיכַּ

   ְלכוֵֹנן (3)  

 הם  מאותו  שורש.  נוִֹציא,   מוְֹצִאיםהפעלים   (4) .ב 

 קלי/ה,  -ה-ק .ג 

 

 

  197  תרגיל

 ל-ט-ל-ט (1) .1

          עוֵֹדד (2) 

 

 מ-צ-מ-צ (1) .2

ִגים (2)      ְמֻסּוָּ

 

 נ-ו-כ (1) .3

ְלחּו (2)      ִישָּ
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 171  תרגיל

ִאים (1) .א .1  א-ב-=  י  ְמֻיבָּ

 א-ו-ב (2)  

ִאים=  הופעל,      מּוֵבאת=  קל,      בוֹאּו (3)   ִביִאי=  פועל,      ְמֻיבָּ  =  קל  תָּ

א .ב     בָּ

 

ְשִתי (1) .א .2 שַּ  ש-ש-=  ח  חָּ

 ש-ו-ח (2)  

ְשִתי (3)   ְשִתי=  קל,      חַּ ש=  הפעיל,      ֵהחַּ ְשִתי=  הופעל,      הּוחַּ שַּ  =  קל  חָּ

 ָאִחיש .ב 

 

  171  תרגיל

 י/ה-פ-צ (1) .1

ה=  קל,      ִנְצֶפה (2)   =  נפעל  ִנְצפָּ

   ִנְצֶפה (3) 

ִפינּו א. (4)    צָּ

 ִנְצֶפה ב. (5) 

 

 י/ה-נ-ת (1) .2

ֶנה (2)  ְתֶנינָּה=  פיעל,      ְיתַּ  =  הפעיל  תַּ

ּנֹות (3)   ְלתַּ

   ִהְתנּו ד. (4)  

 

 ס-ו-ב (1) .3

ה (2)  ִביס=  הופעל,      הּוְבסָּ  =  הפעיל  תָּ

 ְתבּוָסה (3) 

 מּוֶבֶסת א. (4)  

 

 ג-ו-פ (1) .4

ְגנּו=  התפעל,     ִהְתפוֵֹגג (2)   =  הפעיל  ֵהפַּ

 ִהְתפֹוְגגּות (3) 

 ְמִפיִגים ב. (4)  

 

 קל (1) .5

 א-ר-=  י  ִתיְראּוי/ה,    -א-=  רִתְראּו (2)

ְרָאה  או  ְרִאָיה (3)   מַּ

 ְיֵרִאים ג. (4) 
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 172  תרגיל

 הם  מאותו  שורש.  הּוְמרּו,   ֵהִמירּוהפעלים   (4) .1

  
לּו    ,  והפועלִתְבלּוהפועל   (4) .2  הם  מאותו בניין.ְתבַּ

 
 הם  מאותו  שורש.  ְמִציִפים,   הּוְצפּוהפעלים    (4) .3

  
ְלֵכלהפעלים   (3) .4  הם  מאותו  בניין.  ִכִלינּו,   ְיכַּ

 
 הם  מאותו  בניין.  ֵניִשיר,   נְַּשֶרההפעלים   (3) .5

 
נוֹתהפעלים   (2) .6 ֶּוֶנת,    ְמכַּ  הם  מאותו  בניין.  ְמכַּ

 
ֶבה,   גוֹבוֹתהפעלים   (3) .9  הם  מאותו  שורש.  ְנגַּ

 
ִרים  הפועל   (1) .9 ִרים  ,  והפועלI  במשפטתָּ  הם  מאותו  שורש.  IIIבמשפט    תָּ

  

 

 173  תרגיל

לָּה (1) .א .1  =  הפעיל  ֵמִזיז=  התפעל,      ִהְתחַּ

לָּה (2)    =  גרימה  ֵמִזיז=  חוזר,      ִהְתחַּ

 =  גזרת  עו"י  ֵמִזיז (1) .ב 

ִפיץ (2)      ְלהָּ

2.  

 המילים  שבהם  המ"ם  היא  תחילית המילים  שבהם  המ"ם  היא  שורשית

 )להעביר  משהו(ְמִסיָרה  

 ָמְשכּו

 ִמְשְכנּו

 ָמצּוי    

 ִמלּוי

 ִמְחזּור

 ְמִעיָלה

 

 ְמלּוָנה

 )לפשוט  בגד(ְמִסיָרה  

 מּוָפץ

 יָנהְמִד 

 ִמְקָבץ 

 ֻמְרָגש

 מֹוָתרֹות

 מֹוִעיָלה

 

ההילדה    -דוגמה  לפועל   .א .3  את  הפרחים.  ְמִריחָּ

ה  -דוגמה  לשם  עצם      של  קרם  הגנה  חשובה  לפני  כל  יציאה  מהבית  בחודשי  הקיץ.  ְמִריחָּ

 
ה .ב לּות,    רוֶֹעה,    ִהְשעָּ  גָּ
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ת     נָּגּור (1) .א .4 מַּ ה      ֲהקָּ  =  גזרת  עו"י    ְתמּורָּ

ְמִליץ (2)    ְרִשיםר    -ש-פ-=  א  ִתְתַאְפֵשרצ,    -ל-=  מ  מַּ  מ-ש-=  ר    מַּ

 י/ה,  הפעיל,  נסתרים-ש-ר (1) .ב

ְרִשיםהתלמיד   (2)    את  המורים  שמלמדים  אותו.  מַּ

   הפעילמ,  -ש-ר (3)  
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 שורש  ומשקל

 )חזרה  על  מה  שנלמד  בפרק  הקודם(  הגזרה  של  שם  העצם

 471  תרגיל

מוֹןנלי"/ה:   .1 יוֹן,     הָּ זוֹן,     ִנסָּ  רָּ

נוֹף,     נָּבוְֹך עו"י:    קוֹם,     מָּ       מָּ

 
      ד-ק-ד,  השאר:  פ-ק-פ-=  ת  ִתְפקּוד .2

 
      =  שלמים,  השאר:  נפו"י  מוֵֹשל .3

 
     ֶכֶלא,     ִבטּוינל"א:   .4

ה עו"י:    ָאה,     ְתנּומָּ ְחמָּ נָּה,     מַּ ה   ,ֲהכָּ זָּ      ֲהזָּ

ָאהנלי"/ה:    ְשרָּ       ְשִגיָאה,     הַּ

 
      ִמְשנָּה,     ְראּותנלי"/ה:   .5

רוֹןשלמים:    ה,    ִעקָּ ְטמוֹן,   ִמְשחָּ ְבֵחנָּה,     מַּ    מַּ

 
ה .6    י/ה-כ-השאר  ז,   ר-כ-=  ז  ְזִכירָּ

 
ה .9  ר-ב-ר,  השאר:  ח-ח-=  ב  ְבִחירָּ

 
  ל  -ג-השאר:  ר,    ל-ג-ר-=  ת  ִתְרגּול .9

 
 ,     ִתְפֶאֶרת,     ִתְשֹדֶרתשלמים:   .7

אוֹן  נל"א:    נַּאי,     ִבטָּ ָאה,     קַּ ְברָּ       הַּ

ְשֶקֶשת  מרובעים:     ,     קַּ

ָאהנלי"/ה:   ְתרָּ יָּה,     הַּ ְשקָּ יוֹן,   הַּ  ִזכָּ

 
מוֹן .11      =  שלמים,  השאר  נל"י/ה  מָּ

 
השלמים:   .11 ה,     ְמִריטָּ    ְמִעילָּה,    ְמִשיכָּ

ה עו"י:    ה,     ְמִריבָּ ה,     ְמִליצָּ       ְמִריצָּ

 

עּות,     ִדכּוינלי"/ה:   .12 יוֹן,     טָּ ה,     ִנקָּ  ִמְקשָּ

 ,     ְרפּוָאה,     ְמלַּאי  נל"א:   

נָּה עו"י:    ה,     ֲהכָּ ה,     ְמנּוסָּ קָּ  ֲהפָּ

 
 ר-פ-ר(,  השאר:  ס-פ-ס-)מ  ִמְספּור .13

 
 מ-ו-מ(,  השאר:  ק-ק-)מ    ִמקּום .14
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      ר-כ-כר(,  השאר:  ז-ז-)א  ִאְזכּור .15

 
ה עו"י:   .16 עוֹף,     ְמבּוכָּ אוֹר,     מָּ   מָּ

ב,   מוֶֹרֶשת  נפו"י:   ע,     ֵמיטָּ        מוֹפָּ

 

 

 751  תרגיל

ְבִנית (1) .1      תַּ

כוֹן (2)    נָּה  או    מָּ ה   או   ֲהבָּ  ְתנּועָּ

לָּה  או  ְמִחילָּה (3)    ְתחָּ       הַּ

 
     =  נל"א,  השאר  נל"י/ה  ִמלּוי .2

 
לוֹם .3  שָּ

 
ָאה .4 ְקצָּ       =  נל"י/ה,  השאר:  נל"א  הַּ

 
 ל-ע-=  י  תוֶֹעֶלת .5

 
 ִהְתבוְֹננּות (1) .6

לָּה (2)   תוֹבָּ

 ִדכּוי (3) 

 
ה (1) .9  ְמִשימָּ

ה (2)  עָּ  תוֹפָּ

ה,     ִדְמיוֹן (3)  סּות,     ִמְרמָּ ּוָָּאה  וגם  חָּ  צַּ

 
      =  נל"י/ה  ִלּוּוי .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81עמוד  www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

 761  תרגיל

ְגָלָיה,     ִגלּוי .1 לּות,     הַּ  ִהְתגַּ

ְמָצָאה,     ִעּנּוי,     הֹוָסָפה .2 ּנּות,     הַּ  ִהְתעַּ

 ֲהָטָסה,     ִטיָסה .3

 ְגִבָיה,     ֲהָגָבה .4

 ִהָבנּות,    ֲהָבָנה,    ְבִנָיה .5

ְזקּות,     ִחזּוק,     ִתְחזּוק .6  ִהְתחַּ

ְזָהָרה .9  הַּ

ל,     ִנְבָדלּות,     ִבדּול .9 ְבָדָלהֶהְבדֵּ  ,     הַּ

ד .7 ְחָטָאה,     ִדמּום,     ִהָשְרדּות,     ִהָדמּות,     ֶהְספֵּ  הַּ

ְזָכָרה,     ְזִכיָרה .11  ִהָזְכרּות,     הַּ

ְדָרָכה,     ְדִריָכה .11  ִתְדרּוְך,     הַּ

ָצה .12 ְצָלָלה,     ִצְלצּול,     עֵּ  ִהְתנְַּצלּות,     הַּ

ְרְבבּות,     ְדִחיָסה,     ִשְדרּוג .13 ְמָטָרה,     ִהְשתַּ  הַּ

ְשרּות,     ְקִשיָרה .14  ִהָקְשרּות,     ִהְתקַּ

 

 

 791  תרגיל

 ֶהְסֵכם .1

 
ְקלּות .2  ִהתָּ

 
 ִקדּוש .3

  
לָּה .4 ְרעָּ  הַּ

 
ְלְטלּות .5     ִהטַּ

 
    ִלינָּה .6
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 791  תרגיל

ְבָרָאה  .1        השאר:  נל"י/ה,  )נל"א(  הַּ

ְדשּות .2         )שלמים(,  השאר:  עו"י  ִהְתקַּ

     )נפו"י(,  השאר:  נל"י/ה  הֹוָבָלה .3

     )עו"י(,  השאר:  שלמים  ִהְתרֹוְממּות .4

          )נל"י/ה(,  השאר:  שלמים  ְכִפָיה .5

ְסָוָא  .6       אי/ה(,  השאר:  נל"-ו-)ס  ההַּ

    ְמִציָקה  )עו"י(,  השאר:  נל"א .9

ְקָרָאה .9         )נל"א(,  השאר:  נל"י/ה  הַּ

ְרָצָאה .7    )נל"י/ה(,  השאר:  עו"י הַּ

            א(,  השאר:  נל"י/ה-ט-)ח  ִחטּוי .11

ְרָזָיה .11           )נל"י/ה(,  השאר"  השלמים  הַּ

          נפו"י)שלמים(,  השאר:    ִהמּור .12

ְקמּות .13        )שלמים(,  השאר:  עו"י  ִהְתמַּ

טּות .14   )נל"י/ה(,  השאר:  שלמים ִהְשתַּ

          )שלמים(,  השאר:  מרובעים  ִפזּור .15

         )שלמים(,  השאר:  עו"י  ְרִדיָפה .16

      )נל"א(,  השאר:  נל"י/ה  ִרפּוי .19
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 771  תרגיל

 משמעות משקל שורש

ִטיל ק-ד-צ .1  תכונה קַּ

 מכשיר ָקִטיל פ-ע-צ .2

אי( י/ה-ב-כ .3 טַּ ָטל  )קַּ  בעל מקצוע קַּ

 מקום ִמְקָטל ר-ב-ד .4

ֶטֶלת ר-ז-ח .5  מחלה קַּ

 מצב ִקָטלֹון י/ה-ז-ב .6

 תכונה ָקָטל מ-כ-ח .7

 מקום ִמְקָטָלה ד-ק-פ .8

ִטיל צ-מ-א .9  תכונה קַּ

ְטָלן פ-ס-א .11  בעל  מקצוע קַּ

 מכשיר ִמְקֶטֶלת ד-ל-ק .11

 מקום ִמְקָטָלה ע-ב-ט .12

ל מ-ס-ק .13  בעל  מקצוע קֹוטֵּ

ָלה ר-מ-ז .14 ְקטֵּ  מכשיר מַּ

 מקום ִמְקָטָלה ב-ש-י .15

ְטָלן ש-ל-ג .16  מכשיר קַּ

 מקום  ִמְקָטל ש-ד-ק .17

 שם  מופשט ִקְטלֹון י/ה-ו-ש .18

 תכונה ָקִטיל ב-ב-ח .19

 מקום ִמְקָטָלה ל-ב-ז .21

 מקום ִמְקָטל י/ה-פ-צ .21

ל ל-ג-ר .22 טֵּ  בעל  מקצוע ְמקַּ

ְטָלן ז-ג-ר .23  תכונה קַּ

ְקִטיל ק-ו-פ .24  מקצוע מַּ

 מכשיר ִמְקֶטֶלת ר-ט-ק .25

 תכונה ָקטֹול ק-ח-ר .26

 מקום ִמְקָטל ח-ט-ש .27

ל י/ה-פ-א .28  בעל  מקצוע קֹוטֵּ
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 משמעות משקל שורש

ֶטֶלת ט-ל-ק .29  מכשיר קַּ

 מקום ִמְקָטָלה ר-ב-ע .31

 מקום ִמְקָטל מ-ו-ק .31

ל י/ה-ל-ק .32 ְקטֵּ  מכשיר מַּ

 מקום ִמְקָטל צ-ר-פ .33

ָלה ט-ר-ח .34 ְקטֵּ  מכשיר מַּ

ְטָלן ד-ח-פ .35  תכונה קַּ

 

 

 112  תרגיל

   מחלות .1 .א

   מכשיר .2

   מקצוע  בעל .3

        מקום .4

 
ֶסֶפת .1 .ב   =  מכשיר,  השאר  אוסף  כַּ

ן .2 ְחקָּ    =  שחקן,  השאר  תכונה  שַּ

ִצין .3  =  בעל  מקצוע,  השאר  תכונה  קָּ

 =  מקום,  השאר  כלי / מכשיר  ִמְבֶנה .4

חוֹג .5   =  מכשיר,  השאר  מקום  מָּ

 

 112  תרגיל

ל .1  )מכשיר(,  השאר:  מקום  ִמְשקָּ

בוֹן .2  )מצב(,  השאר:  שם  מופשט  ִרקָּ

ה .3 ְגֵלשָּ   )כלי(,  השאר  מקום  מַּ

ן .4 ְברָּ  )תכונה(,  השאר  בעל  מקצוע  דַּ

     )כלי(,  השאר  מחלות  ִמְבֶרֶשת .5

ִציר .6   )עונה  חקלאית(,  תכונה  בָּ

ה .9 ְגֵרסָּ      )כלי(,  השאר:  מקום  מַּ

ד .9  )מקום(,  השאר:  מקום  ִמְשרָּ

     )עונה  חקלאית(,  השאר:  תכונה  ָאִביב .7
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 122  תרגיל

 משקל שורש

 ִקטּול ל-צ-ל-צ .1

 ֻמְקָטל נ-ו-כ .2

 ְקִטיָלה ב-ל-צ .3

ְקָטָלה ע-פ-י .4  תַּ

 ְקָטָלה י/ה-ד-ב .5

 ֻמְקָטל ח-כ-י .6

ְקִטית י/ה-מ-ר .7  תַּ

 ִמְקֶטֶלת ד-ל-י .8

 ָקִטיל ר-צ-ב .9

ְקטּוָלה א-ר-ב .11  תַּ

ְקִטיל ל-ש-ב .11  תַּ

ְקטֹול ק-נ-י .12  תַּ

 ִמְקָטל י/ה-ל-ת .13

 ִקָטלֹון י/ה-ס-נ .14

ְקָטָלה א-צ-י .15  תַּ

 ִמְקָטָלה ד-ו-צ .16

ֶטֶלת ר-צ-ק .17  קַּ

ְקָטל ב-ט-י .18  מַּ

ל ס-ו-ט .19 ְקטֵּ  מַּ

ְקֶטֶלת ר-צ-י .21  תַּ

 ִקטּול רל-ט-פ .21

 ִמְקֶטֶלת ל-פ-כ .22

 ִקְטָלה ח-מ-ש .23

 ְקִטָלה י/ה-ט-ס .24

ְקִטיל ב-צ-ק .25  תַּ

 ִמְקָטל ג-ו-ח .26

ְקִטיל ל-ב-י .27  מַּ

ְקטּוָלה ר-ב-ח .28  תַּ
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 משקל שורש

 ִמְקָטל א-צ-י .29

ָלה צ-ו-א .31 ְקטֵּ  תַּ

 ִקטּול נ-כ-ש .31

 ִמְקָטל נ-ו-ל .32

 ִקטּול י/ה-צ-פ .33

ָלה  )ְקטּוָלה( ע-ו-ר .34 ְקטֵּ  תַּ

ָלה ז-ח-ש .35 ְקטֵּ  מַּ

ל מ-ז-י .36 ְקטֵּ  מַּ

ְקָטל פ-ס-י .37  מַּ

 ִמְקָטל י/ה-ע-ר .38

ְקָטָלה ע-ב-צ .39  הַּ

ָלה ב-ו-ש .41 ְקטֵּ  תַּ

 ִמְקָטל פ-ו-נ .41

 ִמְקָטָלה כ-ר-ד .42

 ִמְקָטל י/ה-ת-ש .43

ְקֶטֶלת ר-ב-ח .44  מַּ

ְקָטָלה י/ה-ק-ש .45  הַּ

ְקָטל ע-ד-י .46  מַּ

 ִקטּול א-ב-נ .47

ְק  ץ-ר-מ .48  ִטילתַּ

 ִמְקָטל י/ה-פ-צ .49

ָלה ר-ט-מ .51 ְקטֵּ  מַּ
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 132  תרגיל

  ִתְקתּוק,     ִקפּול .1

 ָמלֹון     , ִמְנָזר .2

ְשָחָתה,     הֹוָרָדה .3  הַּ

ג .4 ְברֵּ ש,     מַּ  מֹוקֵּ

ָמה,     ְתחּוָשה .5 ְדהֵּ  תַּ

ְחָלָטה .6  הֹוָדָאה,     הַּ

 ִמְצֶפה,     ִמְקָלט .9

ָגה, .9 ְברֵּ ָצה     מַּ  מֹועֵּ

 ִשָגעֹון,     ִנָקיֹון .7

ְלָכָלה .11 ָקָשה,     כַּ  בַּ

 מּוָתר,     ֻמְשָמד .11

 תֹוֶעֶלת,     ִתְפֶאֶרת .12

ְרָצָאה .13 ְגָלָיה,     הַּ  הַּ

 

 142  תרגיל

 נ-י-=  צ  ִציּון (1) .1

יוֹן (2)  ןי/ה  ;  -ג-ה  -  ִהגָּ    י/ה-נ-=  ב  ִבְניָּ

 

ה (1) .2  כ-ל-מ=    ְמלּוכָּ

ה (2)  הק  ;  -ו-=  צ  ְמצּוקָּ    ח-ו-=  נ  ְמנּוחָּ

 

 מ-ר-ת=    תוֶֹרֶמת (1) .3

   ר-צ-=  י  תוֶֹצֶרתל  ;  -ע-=  י  תוֶֹעֶלת (2) 

 

 א-ל-=  מ  ְמלַּאי (1) .4

ה (2)  הצ  ;  -ו-=  ר  ְמִריצָּ  ד-ו-=  ח  ִחידָּ

 

ה (1) .5    מ-ו-=  נ  ְתנּומָּ

ה (2)  ה     ס-פ-ת=    ְתפּוסָּ    ר-פ-=  ת  ְתפּורָּ

 

ה (1) .6    י/ה-ה-=  ת  ְתִהיָּ

ְרֶדֶמת (2)  ה,     מ-ד-=  ר  תַּ עָּ  ע-ד-=  י  תוֹדָּ

 

 



 87עמוד  www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

 ז-כ-ר-=  מ  ִמְרכּוז (1) .9

בוְֹך     ב,-ל-=  ש  ִמְשלָּב (2)          כ-ו-=  ב  מָּ

 

ה (1) .9    ש-ל-=  ת  ְתלּושָּ

ה (2)  ה     ס,-ו-=  ב  ְתבּוסָּ חָּ   ח-כ-=  י  תוֹכָּ

 

 

 152  תרגיל

 שמות  שאותיות  המ"ם  
 בהם  הן  שורשיות

 שמות  שאותיות  המ"ם  
 בהם  אינן  שורשיות

שמות  שיש  בהם  גם  מ"ם  שורשית  
 וגם  מ"ם  שאינה  שורשית

 ִממּון

ט  מֹורֵּ

 

 

 

 

 ְמֻאְבָזרֹות

 מּוָרץ

ְבֶרֶרת  ְמדַּ

 ָמנֹוס

 ָמרֹום

ן  ִמְתבֹונֵּ

 ִמְטָרד

 ִמְצֶפה

 ֻמְשָלמֹות

 ִמְשֹמֶרת

ְמְרִצים  ְמתַּ

ֶמֶרת      ִמתַּ

 מּוָרִמים

ְמִרים  מַּ

 ְמֻמְחָשב

ְמִציא  מַּ

 

 

 162  תרגיל

ה .1 רָּ      ִמְשטָּ

 
ה .2 ְרֵדמָּ  תַּ

 
 ִמְשלָּט .3

 
ה .4  ְסִריקָּ

 
ה .5 חָּ ְבטָּ       הַּ

 
      ְמִזיגָּה .6

 
ה .9 מָּ ְשכָּ  הַּ

 
ְלֵבן .9  מַּ

 
ה .7 עָּ  ִמְצבָּ

 
 תִתְנֶשמֶ  .11
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 192  תרגיל

 משמעות צורן בסיס

 מקצוע ּותX צורף .1

 שם  תואר יX שרב .2

 כלי  רכב יתX מכונה .3

 מקצועבעל   איX חשבון .4

 תכונה ןX מצחיק .5

 תכונה ןX חוצפה .6

 מקצועבעל   ןX תחזוקה .7

 הקטנה יתX תו .8

 אוסף ֹוןX ניב .9

 שם  מופשט ּותX כמה .11

 מוצא  לנקבה ָיהX רומני .11

 מקצועבעל   ןX סדר .12

 הקטנה ֹוןX גשר .13

 מקצועבעל   איX לשון .14

 הקטנה יתX לחם .15

 הקטנה יתX ִצפה .16

 כתב  עת ֹוןX שבוע .17

 מקום ָיהX עיר .18

 הקטנה ֹוןX דגל .19

 מקצועבעל   ןX חדר .21

 מקצועבעל   איX שחמט .21

 תכונה,  שם  תואר יX אכזר .22

 כלי  תחבורה יתX מפרש .23

 חלק  לבוש ָיהX כתף .24

 הקטנה ֹוןX ילד .25
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 192  תרגיל

 ְיִדיעֹון )כתב  עת(,  השאר  אוסף / קבוצה .1

 חֹוְבָבן  )בעל תכונה(,  השאר  בעל מקצוע .2

ְחתֹון )סדר(,  השאר  הקטנה .3  תַּ

   ְגִמישּות  )תכונה(,  השאר  שם  מופשט .4

   )מקום(,  השאר  הקטנה ָפעֹוטֹון .5

יָדִנית .6    )מכשיר(,  השאר  כלי  תחבורה  צֵּ

     נַָּגרּות  )מקצוע(,  השאר  שם  מופשט .9

   ְמָכִלית  )כלי  תחבורה(,  השאר  הקטנה .9

   תֹוְקָפן  )תכונה(,  השאר  בעל  מקצוע .7

אי  )מקצוע(,  השאר  מקום .11      ֻקפַּ

ְצָבִני  )תכונה(,  השאר  שם  תואר .11    עַּ

ְגִתי  )שם  תואר(,  השאר  בעל  מקצוע .12  ִמְפלַּ

ְנְוָתן  )בעל  מקצוע(,  השאר  הקטנה .13    עַּ

ְחָסִנית  )מכשיר(,  השאר  כלי  תחבורה .14    מַּ

 

 172  תרגיל

 בסיס  +  צורן  סופי,  לכן  כל  שם  שנוצר  מבסיס  וצורן  היא  דרך  התצורה  של  השם  הנתון     (1) .1

 פתאומי  יתאים  לדוגמה,סופי  

דרך  התצורה  של  השם  הנתון  היא  שורש  ומשקל,  לכן  כל  שם  שנוצר  משורש  ומשקל  יתאים,    ( 2)

ֶצֶפתלדוגמה:    קַּ

 

 דרך  התצורה  של  השם  הנתון  היא  שורש  ומשקל,  לכן  כל  שם  שנוצר  משורש  ומשקל  יתאים,   (  1) .2

 הנצחהלדוגמה:  

 בסיס  +  צורן  סופי,  לכן  כל  שם  שנוצר  מבסיס  וצורן  היא  דרך  התצורה  של  השם  הנתון    ( 2) 

 תאורן  סופי  יתאים  לדוגמה,

 

 בסיס  +  צורן  סופי,  לכן  כל  שם  שנוצר  מבסיס  וצורן  היא  דרך  התצורה  של  השם  הנתון   (  1) .3

 ְמכוִֹנית  סופי  יתאים  לדוגמה,

 דרך  התצורה  של  השם  הנתון  היא  שורש  ומשקל,  לכן  כל  שם  שנוצר  משורש  ומשקל  יתאים,   ( 2)

הלדוגמה:   דָּ ְשמָּ  הַּ
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 בסיס  +  צורן  סופי,  לכן  כל  שם  שנוצר  מבסיס  וצורן  היא  דרך  התצורה  של  השם  הנתון   (  1) .4

 שירון  סופי  יתאים  לדוגמה,

 דרך  התצורה  של  השם  הנתון  היא  שורש  ומשקל,  לכן  כל  שם  שנוצר  משורש  ומשקל  יתאים,    ( 2) 

  מברגלדוגמה:  

 

 דרך  התצורה  של  השם  הנתון  היא  שורש  ומשקל,  לכן  כל  שם  שנוצר  משורש  ומשקל  יתאים,   (  1) .5

עוֹןלדוגמה:    ִשגָּ

 בסיס  +  צורן  סופי,  לכן  כל  שם  שנוצר  מבסיס  וצורן  היא  דרך  התצורה  של  השם  הנתון    ( 2) 

 פתאומיות  סופי  יתאים  לדוגמה,

 

 דרך  התצורה  של  השם  הנתון  היא  שורש  ומשקל,  לכן  כל  שם  שנוצר  משורש  ומשקל  יתאים,   (  1) .6

 שומרלדוגמה:  

 בסיס  +  צורן  סופי,  לכן  כל  שם  שנוצר  מבסיס  וצורן  היא  דרך  התצורה  של  השם  הנתון    ( 2) 

 שבועון  סופי  יתאים  לדוגמה,

 

 דרך  התצורה  של  השם  הנתון  היא  שורש  ומשקל,  לכן  כל  שם  שנוצר  משורש  ומשקל  יתאים,   (  1) .9

 מעיכהלדוגמה:  

 בסיס  +  צורן  סופי,  לכן  כל  שם  שנוצר  מבסיס  וצורן  היא  דרך  התצורה  של  השם  הנתון    ( 2) 

 עיתונאי  סופי  יתאים  לדוגמה,

 

 דרך  התצורה  של  השם  הנתון  היא  שורש  ומשקל,  לכן  כל  שם  שנוצר  משורש  ומשקל  יתאים,   (  1) .9

 מודעה,  השמנהלדוגמה:  

 התצורה  של  השם  הנתון  היא  שורש  ומשקל,  לכן  כל  שם  שנוצר  משורש  ומשקל  יתאים,   דרך   ( 2) 

 זמרה,  תזמורת,  השכבה....לדוגמה:  

 

 בסיס  +  צורן  סופי,  לכן  כל  שם  שנוצר  מבסיס  וצורן  היא  דרך  התצורה  של  השם  הנתון   (  1) .7

 יצירתי  סופי  יתאים  לדוגמה,

 דרך  התצורה  של  השם  הנתון  היא  שורש  ומשקל,  לכן  כל  שם  שנוצר  משורש  ומשקל  יתאים,     (2) 

 דכאוןלדוגמה:  

 

 דרך  התצורה  של  השם  הנתון  היא  שורש  ומשקל,  לכן  כל  שם  שנוצר  משורש  ומשקל  יתאים,   (  1) .11

 התמסרותלדוגמה:  

 בסיס  +  צורן  סופי,  לכן  כל  שם  שנוצר  מבסיס  וצורן  היא  דרך  התצורה  של  השם  הנתון    ( 2) 

 ירחון  סופי  יתאים  לדוגמה,

 

 דרך  התצורה  של  השם  הנתון  היא  שורש  ומשקל,  לכן  כל  שם  שנוצר  משורש  ומשקל  יתאים,   (  1) .11

 תחזוקהלדוגמה:  

 בסיס  +  צורן  סופי,  לכן  כל  שם  שנוצר  מבסיס  וצורן  היא  דרך  התצורה  של  השם  הנתון    ( 2) 

 ציונות  סופי  יתאים  לדוגמה,
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 112  תרגיל

ה .1 רָּ פָּ     =  שורש  ומשקל,  השאר  בסיס  וצורן  סופי  כַּ

 =  בסיס  +  צורן  סופי,  השאר  שורש  ומשקל  ִאמּוִנית .2

 =  בסיס  +  צורן  סופי,  השאר  שורש  ומשקל  ְפִתילוֹן .3

ה .4 שָּ  =  שורש  ומשקל,  השאר  בסיס  וצורן  סופי  ִמְלטָּ

נּות .5 ְצלָּ  =  בסיס  +  צורן  סופי,  השאר  שורש  ומשקל  עַּ

 =  שורש  ומשקל,  השאר  בסיס  וצורן  סופי  ְשָאגָּה .6

  =  שורש  ומשקל,  השאר  בסיס  וצורן  סופי  ִמְפגָּע .9

 

 112  תרגיל

 שורש  ומשקל סופי בסיס  וצורן  

 עֹוָלִמי

 ְסִביבֹון

 ְבִריאּות

ְרחֹון  יַּ

ִדָיה ְרפֵּ  מַּ

 ְתשּובֹון

 קֹוָלִני

 ִחידֹונַּאי

 ְיהּוִדָיה

 ִרְבעֹון

 רֹוְקחּות

 ִסְרִטָיה

 ְתִמימּות

ְסְתרֹון  ְקלַּ

ָזנּות  חַּ

 ִמְנָהָלן

 פּוִמית

ָיכּות  שַּ

ְרִגילֹון  תַּ

 ְצלֹוִחית

 ִמְפָלָגה

ק ְפסֵּ  מַּ

ְחֹבֶשת  תַּ

 ִפְתרֹון

ָטר  קַּ

ר ְסמֵּ  מַּ

ִליט  שַּ

 ִמְכָלָאה

 ִשָטפֹון

ָיר  סַּ

ְפִנית  תַּ

 ָרחֹוק

ף ְשאֵּ  מַּ

 ְקֻצָּנה

ָנה ְבחֵּ  מַּ

 ָגִמיש

ִפיד  לַּ

 ִתְפֹזֶרת

ק  ּוֵּ  ְמשַּ

ְשֶחֶזת  מַּ

ְרִגיל  תַּ

 ְמנּוָחה
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 122  תרגיל

 בסיס  וצורן  סופי שורש  ומשקל

 ָקדֹוש

ר  שֹועֵּ

ְיבּות  ִהְתחַּ

ְנָהָגה  הַּ

 ָרִעיל

ל  ָעצֵּ

ָתְך   רַּ

 ְלִמיָדה

ד סֵּ  ִמְתחַּ

 ִדְכדּוְך

ָסל  פַּ

 ְלִחיָשה

ֶצֶפת  קַּ

א ְרפֵּ  מַּ

 ִחָסרֹון

 ִמְכֶסה

 חֹוֶתֶמת

 ְגבּוָרה

ְקִרית  תַּ

 יֵּשּות

ְקבּוקֹון  בַּ

 ְרפּוִאי

 ְשִטיחֹון

   ִטְפשּות

דּוִרית  כַּ

 ִשְכִמָיה

 ִעיִרָיה

 ְמקֹומֹון

ְמָדנּות    לַּ

ִרָיה ְסגֵּ  מַּ

 ְשָפתֹון

ְדרֹון  חַּ

ְלָכִלי  כַּ

 ִגְשרֹון

 ִצּנֹוִרית 

 תֹוְקָפנּות

ְחְשבֹון   מַּ

 ִמְשְפָטן

 צּוָרִני

 ִאתּוִרית
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 132  תרגיל

   ִשירוֹן (1) .1

כוֹן (2)   נ-ו-=  כ  מָּ

 

   ְמכוֹנָּאּות (1) .2

ה (2)   ח-ש-מ=    ִמְשחָּ

 

   ִמלוֹן (1) .3

אוֹן (2)    י/ה-א-=  ג  גָּ

 

ְחִתית (1) .4    תַּ

  לי/ה-ת=    ְתלּות (2) 

 

אי (1) .5 מַּ    בַּ

נַּאי (2)    א-נ-=  ק  קַּ

 

ן (1) .6 ְדעָּ  מַּ

ה (2)   כ-ע-מ=    ְמִעיכָּ

 

ְסִכית,   ְתלּוִלית,     ִעתוֹן (1) .9 ן,     תַּ                ְתִשישּות,     צוְֹללָּ

זוֹן (2)  ְלמּודי/ה,    -ז-=  ח  חָּ  נ-נ-=  ג  ִגנּוןד,   -מ-=  ל תַּ

 

רּות (1) .9    זָּ

בוֹן (2)  יוֹןנ,      -ו-=  ב  נָּ  ב-צ-=  ע  ִעצּובי/ה,     -ל-=  ג  ִגלָּ

 

 

 

 142  תרגיל

ְכִש  :1זוג   נּותתַּ ן  -  יטָּ ְפאּורָּ  בסיס  +  צורן  סופי   תַּ

ְצִפית  - ְתבּונָּה :  2זוג    שורש  ומשקל    תַּ

גּות :  4זוג    שורש  ומשקל   ִציּות  - הָּ

 בסיס  +  צורן  סופי    ֵאיכּות  -  ִחנּוִכי :  5זוג  
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 152  תרגיל

 בעל  מקצוע .א .1

ר,     ִמְתַאְגֵרףשורש  ומשקל:   .ב  פָּ ן,     ֻמְמֶחה,     ְמַאְרֵגן ,    סוֵֹהר,     צַּ ְצרָּ ן   ,  יַּ ְקדָּ   ,  רַּ

נַּאי     ,דוֵֹבר ג,     בַּ גָּ      זַּ

ןבסיס  +  צורן  סופי:     אי,     ָאצָּ ן,     ְמנוֹפַּ ְכִניתָּ אי  ,   תָּ          ִפְרסּומַּ

 

 מקום (1) .2

ה (2)  ִניָּ ְרכָּ  =  בסיס  +  צורן  סופי,  השאר:  שורש  ומשקל  צַּ

 

 

 

 162  תרגיל

אי  ְמִדינַּאי :1זוג    =  בסיס  וצורן  <  מדינה  +  םַּ

 נ  +  משקל  ְמִקיָלה-י-=  שורש  ומשקל  <  שורש:  ד  ְמִדינָּה  

 
ה :  2זוג   עָּ ְקָטָלה-ד-=  שורש  ומשקל  <  שורש:  י  מוֹדָּ  ע  +  משקל  הַּ

עּות    =  בסיס  וצורן  סופי  <  מּוָדע  +  םּות  מּודָּ

 
 י/ה  +  משקל  קטות-כ-=  שורש  ומשקל  <  שורש:  ז  ְזכּות :  3זוג  

אּות   כָּ  =  בסיס  וצורן  סופי  <  זכאי  +  םּות  זַּ

 
 =  בסיס  וצורן  סופי  <  קול  +  ִםי  קוִֹלי :  4זוג  

לוֹן    י/ה  משקל  ָקטֹון-ל-שורש:  ק =  שורש  ומשקל  <   קָּ

 

ְנִהיגּות :  5זוג    =  בסיס  וצורן  סופי  <  מנהיג  +  םּות   מַּ

גַּת   ְנהָּ ְנָהָגה  =  שורש  ומשקל  <  שורש:  נ  הַּ ְקָטָלה-ה-=  הַּ  ג  +  משקל  הַּ

 

ת :  6זוג    ר  +  משקל  ְקִטיָלה-פ-שורש:  ס  =  ְסִפיָרה  =  שורש  ומשקל  <  ְסִפירַּ

ֶפר  +  םּות  ִסְפרּות    =  בסיס  וצורן  סופי  <  סֵּ
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 192  תרגיל

 =  שורש  ומשקל   ְשֵאלָּה (1) .1

 =  בסיס  וצורן  סופי  ְשֵאלוֹן  

ה (2)   ְשֵאלָּ

 
 =  בסיס  וצורן  סופי   ְשֵלמּות (1) .2

ְלמּות    =  שורש  ומשקל  ִהְשתַּ

 ְשֵלמּות (2) 

 
ִטיּות (1) .3  =  בסיס  וצורן  סופי   ְפרָּ

ה    =  שורש  ומשקל  ְפִריטָּ

ִטיּות (2)   ְפרָּ

 
ְלחּות (1) .4  =  שורש  ומשקל   ִהְשתַּ

 =  בסיס  וצורן  סופי  ְשִליחּות  

 ְשִליחּות (2) 

 
ְתפּות (1) .5  =  שורש  ומשקל   ִהְשתַּ

פּות    =  בסיס  וצורן  סופי  ֻשתָּ

פּות (2)   ֻשתָּ

 
ה (1) .6 בָּ ְרכָּ  =  שורש  ומשקל   הַּ

בּות    =  בסיס  וצורן  סופי  ֻמְרכָּ

ה (2)  בָּ ְרכָּ  הַּ
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 תחביר  +  פועל  +  שם  עצם  -  912  תרגיל

 רוצים   (1) .א .1

 מומלץ   (2)

 תנוספ/    מועצה (3)

 להתקבל   (4)

 לוי  ימ (5)

 קבלה (6)

 הכנה   (7)

 מחירון/    תקנון  /    יומית  /    מקומית/  הכרחית   (8)

 
     

 פסוקית  תיאור 

 .רוצים  להתקבל  לעבודה  במועצה  המקומית  כאשר מילוי  טפסים  זו  פעולה  הכרחית  .ב
 

  פסוקית  תיאור 

 .יומית  בבית נדרשת  עבודת  הכנה  יום  מתקבליםלאחר  ש   .ג
 

 

  נתלוו/    נראה:  גזרת  נל"י/ה;  נתנו  :  השלמיםגזרת   (1) .א .2

 הסבר  ,   הרגשה (2)

 תחושה (3)

 להתייבש (4)

 =  שורש  ומשקל  חובש  ,מדריך,  מאבטח (5)

  שנתי/   ראשון   (6)

 

  פסוקית  לוואי 

 הוראה  מפורשת נתנו  לנו  נתלוו  לטיולש המדריך,  המאבטח  והחובש  .ב
 

 פסוקית  לוואי

 "שתו  הרבה  מים  כדי  לא  להתייבש"
 
 

 שותה  הרבה  מים  לא  מתייבש.מי  ש (1) .ג

 שתיתי  הרבה  מים  התייבשתי.על  אף  ש:  משפט  פשוט (2)

 התייבשתי.  זאת  למרות:  שתיתי  הרבה  מים,  משפט  איחוי  )מחובר( 

 שתיתי  הרבה  מים  התייבשתי.ש אף  על  פי :  משפט  מורכב 
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 השקפה (1) .3

 הסתכלות,   התבוננות   (2)

 ל-כ-נ,    הסתכלות  =  ס-י-התבוננות  =  ב

ִטילמשקל   (3) ןמשקל  ,  חביב=    קָּ ְטלָּ  =  בישן  קַּ

אי    -  תסריטאי (4)  משמעות:  בעל  מקצוע  -תסריט  +  םַּ

 שם  תוארמשמעות:    -אישי  +  ִםית    -  אישית

 

 פ-ת-=  ש  ישתתפוש  /  -ק-=  בנתבקש   (1) .א .4

 לחפש   (2)

 הטעיה (3)

 =  בסיס  +  צורן  סופיפיסיקאי  /     חלילן/    תחקירן (4)

 =  שורש  ומשקל  צלם/    מאמן  

 בסיס  +  צורן  סופי .ב 

 

 . זו  אינה  הטעיהמשפט  פשוט:   .ג

 התחקירן  של  התכנית  נתבקש  לחפש  בעלי  מקצוע  שונים  לתכנית  חדשה  משפט  פשוט:  

 .  "הכרעה  בשניים"      

  פסוקית  לוואי 

 הם  מאמן  כושר  גופני,   ישתתפו  בתכנית  הראשונהש בעלי  המקצוע  משפט  מורכב:
 

 .יםלפצלם,  חלילן,  פיסיקאי  וקורא  בק  
 
 

 החלק  הכולל במשפט  זה:    

 נשוא  כוללמאמן  כושר  גופני,  צלם,  חלילן,  פיסיקאי  וקורא  בקלפים  =  
 
 

 תמורה .ד
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 מתבצעת   (1) .א .5

  מתכננים  (2)

 נגרמת   (3)

  מלץ וממוגדרת  /   (4)

  ר-ש-=  כ  מכשיר , תכשיר (5)

ְקִטיל,     תכשיר ְקִט =    מכשיר=  תַּ  ילמַּ

 =  נפעל הידבקות  (6)

 =  קל לינה  (7)

   לק=    למרוח  =  נפעל,  לִהמרח (8)

 להצטייד   (9)

  שכיחות  (11)

 
 פעילות  זבוב  החול  מתבצעת  בעיקר  משום  שיש  להגן  על  הגוף  ועל  איזור  הלינה   (1) .ב 

 בערב  ובלילה.

 הגוף  ואיזור  הלינה,  יש  להגן  עליהם.   (2)  
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 172  תרגיל

 מילה  חדשה מילה  )בסיס(  מילה  )בסיס(

דּוֶרֶגל רגל כדור  כַּ

ֶכֶבל ֶכֶבל רכבת  רַּ

ְמזֹור אֹור ֶרֶמז  רַּ

 קֹוְלנֹועַּ  נֹועַּ  קֹול

 ְפָלֶדֶלת ֶדֶלת ְפָלָדה

י ק חַּ ְיָדק דַּ  חַּ

 ִמְגָדלֹור אֹור ִמְגָדל

ף ר ָדחַּ ְחפֹור ָחפַּ  דַּ

ין יְנִעירֹוִני ִעירֹוִני בֵּ  בֵּ

ע  ִגְזעֹול ִגְבעֹול ֶגזַּ

ד ְדָחן ֲחִנָיה מַּ  מַּ

 סֹוְפָשבּועַּ  ָשבּועַּ  סֹוף

ש ְמִשיר ִשיר ָחמֵּ  חַּ

ֲחֶזה ֲחֶזֶמר ֶזֶמר מַּ  מַּ

ְרִפיחַּ  ִפיחַּ  ֲעָרֶפל  עַּ

ן ּנֹועַּ  נֹועַּ  אֹופַּ  אֹופַּ

ץ ְשבֵּ ץ תַּ ץ חֵּ ְשחֵּ  תַּ

ד ף  ַאף חַּ דַּ  חַּ

ד ִמן  ִמְנָעד עַּ

ָבת שישי ָבת שַּ  ִששַּ

פּוז פּוִזיָנה קלמנטינה תַּ  תַּ

ס ְסקֹול קֹול פַּ  פַּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

= + 

+ = 

= + 

+ = 

+ = 
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 212  תרגיל

 הלחם  בסיסים בסיס +  צורן  סופי שורש  ומשקל

ְבִליט  תַּ

 ְמִליָאה

 ָטִעים

 ְתזּוָזה
ְדחּות  ִהְתבַּ

 ָמעֹון

 ִמְקָדָמה

 ִשְכפּול

ָמד  גַּ

ְך ּוֵּ  ְמתַּ

 הֹוֶגה

ֶסה  ְמעַּ

 ִרפּוד

ֶמֶנת  שַּ

 ִתְסֹבֶכת

 ָקִטיף

ְזלֵּף  מַּ

ְמָתק  מַּ

 ִתְסֹרֶקת

 ֻדְגָמן

 פֹוְתָחן

 ְפִתיִלָיה

אי ְנְדסַּ  הַּ

ְצָרנּות   קַּ

 בּולַּאי

ְלְכָלן  כַּ

 ְכִפילּות

 רּוָחִני

 שֹונּות

יִצית  בֵּ

 ַאְלפֹון

נּות  כֵּ

ִשית  קַּ

 לּוָלן

ְכִשיָטן  תַּ

ְלִבָיה  כַּ

ָירּות  תַּ

 ַאְרָנִבָיה

 מּוָזרּות

 ִפְתִקית

 ְנִדיבּות

ְמִשיר  חַּ

ְחִזירֹור  מַּ

ְקִליטֹור  תַּ

ְרָנש  בַּ

דּוְרָיד  כַּ

ְמקֹול  ְרשַּ

 ָכְלֶשהּו

פּוִצ'יְפס  תַּ

ְרָנף  קַּ

 

 

 212  תרגיל

ל .א .1 ְלקַּ נּון,     סַּ  ְתמָּ

ְפִשית .ב   נַּ

ָאה .ג  ְנעּות,  ְמחָּ ה     ,ִתְנֹגֶדת/    ִהְצטַּ לָּ טָּ  בַּ

 

אי,      ִפְזמוֹנַּאיבסיס  וצורן  סופי:   .2 ִלי,     מּוִסיקַּ  מּוִסיקָּ

ה,     ִמְזמוֹרשורש  ומשקל:    ב  ,ִתְזֹמֶרת,      ֶקֶצב,   ִזְמרָּ       ִמְקצָּ

     

ְקִליטוֹר .א .3  תַּ

 ֶטְכנַּאי .ב 

ְחֵשבשורש ומשקל:   .ג  ק/    מַּ פָּ ְדֶפֶסת/    סַּ  ֶרֶשת/    מַּ

 

ה .א .4  ִמְלִחיָּ

ְחִזירוֹרֶהלחם:   .ב  ִזית,    מַּ ר,     ֻסְכרָּ ְיזָּ ט,     חַּ ְספוֹמָּ  כַּ

ְטֵחנָּהשורש  ומשקל:     ְזֵרק,    מַּ זּוף,     מַּ   שָּ
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 תרגיל  מסכם

 222  תרגיל

 =  שורש  ומשקל  ִתְכנּות .א .1

 בסיס  וצורן  סופי .ב 

 

ְרבּוִתי .א .2  תַּ

 תכונה .ב 

 

 ִפילוֹן .א .3

ג .ב  ְלדָּ  שַּ

 שורש  ומשקל .ג 

 

 כלי,  מכשיר .א .4

ה .ב   =  בסיס  וצורן  סופי  )שתי  המילים  האחרות:  שורש  ומשקל(  ֵמיִמיָּ

 

 שם  מופשט (1) .5

 פועל  בהווה  )בינוני( (2) 

 

ה  השם   ד. .6  נוצרו  באותה  דרך  תצורה.לא  ְרִצינּות  והשם  ְרִציָּ

 

 משמעות  המשקל  ושמעות  הצורן  הסופי  =  תכונה  -הבסיס:  ָגִמיש  =  משקל  ָקִטיל   .9

 משמעות  המשקל  ושמעות  הצורן  הסופי  =  תכונה  -הבסיס:  ָבִקיא  =  משקל  ָקִטיל  

 

ה .9 ִניָּ       ִמְגדָּ

 

הְק       :Iקבוצה   .7  בּורָּ

  ּויִנב:     IIקבוצה   

 מוֶֹרֶדת:    IIIקבוצה   

 

ןשורש  ומשקל:   .א .11 ְדחָּ בוֹן,      בַּ  ִדְמיוֹן,     ִעזָּ

ןבסיס  וצורן  סופי:     ן,     ְשנָּתוֹן,   משמרת  תוֹרָּ ְדרָּ   ִרְבעוֹן,     ְשבּועוֹן,     חַּ

ם   .ב   ֶהְלחֵּ

 

ם,  ִמְצפוֹר .11  השאר:  שורש  ומשקל  =  ֶהְלחֵּ
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דּוֶרֶגל .לגֶ ֶר ּודלחם  =  כדור + רגל  =  כַּ הֶ  .א .12 ן=     ןםָ   +  צורן  סופי כַּ ְגלָּ דּורַּ  .  כַּ

.לחם  =  הֶ  .ב  ן=        ןםָ  +  צורן  סופי   קֹוְלנֹועַּ   קֹול + נֹועַּ  =  קֹוְלנֹועַּ  קוְֹלנוֹעָּ

 

 מקומות (1) .13

לָּהשורש  ומשקל:   (2)  ח,     ִמְשתָּ ה,     ִמְסגָּד   ,  ְשכּונָּה,     ֶשטַּ ִית,     ְסִביבָּ   בַּ

הבסיס  וצורן  סופי:   ה   ,  ְכֵנִסיָּ ִריָּ גָּ  נַּ

 לחם  הֶ  (3) 

 

ּוַּאי,     ֻאְמלָּלּות,     ֵאיכּות (1) .א .14 ִני,       חַּ ְרסָּ ִתית ,    הַּ ן     , ְמִרירּות,    פָּ ְקִציבָּ ה   , תַּ ִגיָּ ן   , פַּ ְרוָּ  , פַּ

ִלית ְשמַּ לּוִתי    , ְזבּובוֹן,    חַּ נַּאי    ,מוִֹנית   , גָּ עּות    , יוֹמָּ ְברּוָאן   ,  מּודָּ       תַּ

לּות,     ֵאיכּותשם  מופשט:   (2) עּות     , ְמִרירּות,     ֻאְמלָּ  מּודָּ

ּוַּאיבעל  מקצוע:      ן,      חַּ ְקִציבָּ ן    , תַּ ְרוָּ נַּאי,    פַּ ְברּוָאן    , יוֹמָּ      תַּ

לּוִתישם  תואר:    ִני,      גָּ ְרסָּ  הַּ

ִתיתהקטנה:     ְזבּובוֹן,      פָּ

המקום:    ִגיָּ  פַּ

ִליתכלי:    ְשמַּ  מוִֹנית   , חַּ

 
ה,     ֶהְפֵרששורש  ומשקל:   .ב  ה   , ְדָאבָּ ְנעּול   , ְגִעיָּ ְשֵגר    , מַּ ן    , מַּ  ִנְמעָּ

ף,    ַאְלחּוט  :  לחםהֶ  ְרטָּ ְדֹחם,    ְשמַּ  מַּ

 

 232  תרגיל

   י/ה-ל-התגלה,  גילה  =  ג (1) .א

 להתגלות,  התגלות  -התגלה  =  התפעל  

 לגלות,  גילוי  -גילה  =  פיעל  

 י/ה,  נפעל,  נל"י/ה-א-נראה  =  ר (2)

 ר,  קל,  נפ"א-מ-אמר  =  א 

 י/ה,  פיעל,  נל"י/ה-ו-מקווה  =  ק 

 ש,  פיעל,  שלמים-מ-ישמש  =  ש 

 ר,  נפעל,  שלמים-ס-נמסר  =  מ 

 
 שימור    ,הכלאה .ב

   ר,  פיעל-מ-א,  הפעיל,    שימור  =  ש-ל-הכלאה  =  כ

 
 להתחקות .ג

 
 חיבר .ד

 
 מדע  ָםן(  -מדען  )בסיס  וצורן  סופי   (1) .ה

 שורש  ומשקל   (2) 
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   .יונק  התגלה  בדרום  אמריקהמין  חדש  של  משפט  פשוט:   .ו

 .הוא  נראה  כמו  הכלאה  של  חתול  ושל  גור  דוביםבעל  חלק  כולל  )לוואי(:    פשוט

 מורכב:    פשוט

   פסוקית  מושא  פסוקית  לוואי 

  פסוקית  לוואי    

כשגריר ישמש   שבעל  חיים  זה   הוא  מקווה    כי אמר   גילה  את  בעל  החייםש החוקר
למען  שימור  

  .היערות
 

בינתיים  נמסר  בעל  החיים  לחיבר  כדי  שמדענים  יוכלו  בעל  חלק  כולל  )נשוא  מורחב  כולל(:    פשוט

 .לעקוב  אחריו  ולהתחקות  אחר  התנהגותו

 

 :  ישמשהנשוא:  בעל  חיים.  הנושא (1) .ז

 ."מקווה  שבעל  חיים  זה  ישמש  כשגריר  למען  שימור  היערות  :  "אניהחוקר  אמר (2) 

 

 דרום  אמריקה,  מין  חדש  של  יונק  התגלה  שם. .ז

 

 

 242  תרגיל

 עושים        :גזרת  נל"י/ה (1) .א

 /  חוזרים  /  יושבים  /  זקוקים  כרוכים:   גזרת  השלמים  

 ל,  הפעיל-ב-=  י  הובילו (2)

 הפעיל(    -מניעים,    מאיצות  )הבניין  המשותף   (3)

 זה  מזה  בשורש  ובגוף    שוניםשני  הפעלים  

 ִיְתְפסּו   .ב

 נ-מ-ד,    השמנה  =  ש-ל-הקלדה  =  ק*   (1) .ג

   להקליד,    להשמין*   

 ר-ד-ר-=  דלהידרדרות   (2)

 
   תרומה (1) .ד

 הבידור.ניכרת  לעולם    תרומההאיש  תרם  

  מילון (2)

ְקֵטל .א (3) ל      =  מחשב  מַּ ֶטֶלת  =  מגרש,     ִמְקטָּ ְקטּולָּה  =  דלקת,      קַּ    =  תחזוקה  תַּ

 חדש.מחשב  אתמול  הזמנתי   .ב (4)

 המשחקים.  מגרשהילדים  שלי  משחקים  כל  יום  ב  

 גרון  חריפה.דלקת  יש  לי    

 השוטפת  של  הבניין.    תחזוקהחברת  הניהול  דואגת  ל  
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 לעומת  זאת.  קשר  של  השוואה. .ה

 
 (1) .ו

  פסוקית  לוואי 

מונחים,  כמו  "הקלדה",  "זפזופ",  
 "סימוס",

כיום  שמות    הם   81-קיימים  במילון  בשנות  ה  היולא  ש
 .פעולה  נפוצים

 

 היו  =  אוגד,  הם  =  נשוא (2)

 פירוט  והרחבה (3)

 

  (1) .ז
 פסוקית  מושא  בעלת  חלקים  כוללים  )לוואי( 

 משחק  אינטנסיבי  במשחקי  וידאו  ובמחשבים  גורם  לכאבים  באצבעות  כי   מחקרים  הראו
   .ובשורש  כף  היד

 

 גורם  ל  =  נשוא (2)

 

 

 נושא  =  אכילה,  נשוא  =  מצטרפת (1) .ח

 הפעילות  הגופנית  =  מושא  כולללשעות  הישיבה  המרובות  ולמיעוט   (2)

 כמו  חטיפים  ומזון  מעובד  =  תמורה  כוללת 

 הרחבה  ופירוט (3) 

 "הישיבה"  =  לוואי (4) 

 

 מורכב (1) .ט
   פסוקית  לוואי 

השמנה  נובעת  מחוסר  
 איזון  בין  כמות  הקלוריות

 יוצאת  ממנו.ש לבין  כמות  הקלוריות נכנסת  לגוףש 

 

 יוצאת  -נכנסת    -הוכחה:  המילים   (2)

 

 פשוט (1) .י

   .  הסגרא (2)

 הבעת  ודאות  -הבעת  ספק;  כמובן    -.  הבעת  עמדה:  כנראה  ב

 =  נושא  כולל  משחקי  מחשב  ותחזוקת  פייסבוק  שוטפת (3)

 שמונה  שעות  ביום  מול  המסך  עושות  את  שלהן  גם  לרשתית  העין.שנראה   (4)
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 252  תרגיל

 ר,  פיעל-ש-פ-:  מאפשרות  =  אגוף  נסתרות (1) .א

     מ,  התפעל-צ-מ-:  מצטמצמת  =  צגוף  נסתרת

 גלישה  ,לגלוש (2)

 להיפגש (3)

   לתקשר  =  מרובעים,    לשתף  =  שלמים (4)

 אני  מנסה  לתקשר  עימו,  אך  הוא  אינו  מגיב.

 בחיי  הפרטיים.אינני  מעוניינת  לשתף  אותך  

   מידע (5) 

   =  בסיס  +  צורן  סופי.  משמעות:  שם  תואראמיתי   .ב

ֵמר .ג  ִתשָּ

 

 מורכב (1) .ד
 פסוקית  לוואי  בעלת  חלק  כולל  )מושא( 

  להיפגש,  לתקשר  ולשתףמאפשר  לחברים  בה  ה  רשת  חברתית  היא  אתר  אינטרנט
 .בחייהם  האישיים  וירטואלית

 

 חברתית  =  לוואי,    לחברים  =  מושא (2)

 

 מושא (1) .ה

 =  מושא  כולל  נושאים  או  מטרות (2)

 =  מושא  כולל  בתכנים,  בקישורים,  בקבצי  וידאו  ועוד

 

 איחוי  )מחובר( (1) .ו

 איבר  ב'  איבר  א'

בשנות  האלפיים  הפכו  הרשתות  
 החברתיות  לתופעה  שכיחה,

ה"יוטיוב",    אתרי  תוכן,  דוגמת  הם  הובילו ו 
,  "My Music"ואתרי  האזנה  למוזיקה,  כגון  

 .לאמץ  מאפיינים  של  רשתות  חברתיות
 

 "My Music"כגון  ,   ה"יוטיוב"  דוגמת.  א (2)

 .  הוספת  מידע,  הרחבהב  
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 262  תרגיל

 י/ה-א-ר (1) .א

 קל (2) 

ָאה (3)   רָּ

 

    נוֶֹעֶדת .ב

 

ְרדּות .ג  =  שלמים,  השאר  גזרת  עו"י.  ִהשָּ

 

 מורכב (1) .ד
  פסוקית  מושא  פשוטה

 אומר  אחד  המדענים.  ,"למשימה  כמעט  בלתי  אפשרית  בעלי  חיים  אלו  תיהפךהישרדות  "
 

 בעלי  חיים  =  לוואי,  תיהפך  =  אוגד (2)

 הישרדות  בעלי  חיים  אלו  תיהפך  למשימה  כמעט  בלתי  אפשרית.  כיאחד  המדענים  אומר   (3)

 

 בעל  חלק  כולל  )לוואי(  פשוט (1) .א .ה

 נשוא  מורחב (2)  

 המדענים  אומרים  כי  התזונה  העיקרית  של  הקואלות  ושל  חיות  אחרות  עלולה  להפוך   (3)  

 לבלתי  רואיה  לאכילה.

 
 עץ  האיקליפטוס. ניזונים  מעלי  (1) .ב

 הדגשת  הפעולה  ולא  עושה  הפעולה. (2)  

 

 מורכב .א .ו

 פסוקית  מושא  פסוקית  לוואי 

ידי  צוות  -פורסם  עלש  דו"ח
 מדענים  מאוסטרליה

באוסטרליה,  דוב  הקואלה,    החיה  הייחודית  כי ,קובע

 .כדור  הארץעלולה  להיכחד  כתוצאה  מהתחממות  

 

 =  נושא  החיה  הייחודית (1) .ב 

  לוואי (2)

 
 החיה  הייחודית  באוסטרליה,  דוב    לכן:  כדור  הארץ  מתחמם,  משפט  איחוי  )מחובר( (1) .ג

 הקואלה,  עלולה  להיכחד.

 אופציה  שניה:

כדור  משום  ש:  החיה  הייחודית  באוסטרליה,  דוב  הקואלה,  עלולה  להיכחד  משפט  מורכב

 מתחמם.הארץ  

 החלק  שהוא  תוצאה:  החיה  הייחודית  באוסטרליה,  דוב  הקואלה,  עלולה  להיכחד. (2)

 
 


