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 שם  המספר
  321  תרגיל

 שבעים  ושלושה,  שלושה  ושבעה .1

 עשים  ושתיים,  ראשון .2

 חמש,  שלושים  ושתיים   .3

   השמונים  ותשע .4

 ארבעים  וחמישה,  ארבעים  וארבע   .5

 ,  חמישה  מאתייםשניים,  שלושה,  מיליון   .6

 אחת,  אלף  שבע  מאות  וחמישים   .7

 חמישה חדרים  וחצי,  שלושה  חדרים  וחצי   .8

 שלושים  ותשעה  אלף  ניםשלושה,  שבעה,  ארבעה  מיליו .9

 אלף  תשע  מאוד  שבעים  ושש,  שמוֶנה .11

 ארבע  עשרה   .11

 שלוש,  תשע,  רביעי   .12

 אחד  עשר  אלף  ושישה   .13

 אחד,  עשרים  ושבעה   .14

 ארבעה,  ארבע   .15

 שלושה,  ַאַחד,  חמש   .16

 מאתיים  עשרים  וארבעה  אלף  מאתים  חמישים  ושלוש   .17

 ם  יתשעים  ותשעה,  חמש  מאות  ארבעים  ותשעה  אלף  שמוֶנה  מאות  ושנ .18

 ארבע  מאות  שלושים  ושתיים,  ארבעת  אלפים  שלושים  ושתים   .19

 ,  םעשרים  וארבעה  אלף,  ארבעה,  תשעה  מיליונימאה  תשעים  ושישה,  תשעה  מיליונים   .21

 שישה  עשר  אלף,  אחד  

 ארבע  שעות  וחצי,  שעתיים  ורבע   .21
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 חמישים  ושש   .22

 מאתיים  חמישים  ושלושה  אלף  שש  מאות  שלושים  ושבעה   .23

 ישה  ארבעת  אלפים  שבע  מאות  שבעים  ושישה,  חמשת  אלפים  חמש  מאות  וחמ .24

 עשרים  ושישה,  עשרים  וחמישה  .25

 העונה  שנייה,  חמישה  עשר   .26

 ארבע,  שמוֶנה  מאות  שישים  ושלושה,  רביעית   .27

 שלושת,  ארבעה  קילוגרמים  וחצי   .28

 תשע  מאות  שמוֶנה  מאות  ושבעה  אלף,  מאה  שלושים  וחמישה,  אחת  עשרה   .29

 ארבעה,  שתי   .31

 חמש  עשרה,  שישה  עשר .31

 עשרים  וחמש,  שניים,  מאה  עשרים  ואחת   .32

 שלושת  אלפים  חמש  מאות  ארבעים  ואחד   .33

 חמישה,  שלישי   .34

 מאתים  ושבע,  ארבע  מאות  חמישים  ושמוֶנה  .35

 שמונים  ושמוֶנה,  שמונים  ושבע,  שמונים  ותשע   .36

 עשרים  ושנים,  שניים   .37

 עשרים  ושבע,  עשרים  ושבע   .38

 חמישים  ושתים,  שישים  ושש   .39

 שישית,  שביעית  שש   .41

 חמש,  מאתים  וארבע   .41

 שלושים  ושלוש,  שש   .42

 ארבעה,  שבע   .43

 שלושים  ושנים,  שמוֶנה  עשרה,  מאתים  חמישים  ושלושה,  מאתים  תשעים  ושישה   .44

 חמישה,  ארבעת   .45
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 ַאַחד  עשר,  אחת  עשרה   .46

 עשרים  ותשע,  חמישים  ואחת   .47

 שישה,  שתי   .48

 שלושת  אלפים  ושישה   .49

  שישה  עשר  אלף  ארבע  מאות  ארבעים  ותשעה,  ְשלוש  .51

 חמישים  וארבע  אלך  שמוֶנה  מאות  שמונים  ושבעה  תשעה  עשר,   .51

 עשרים  וארבעה,  ששת  אלפים  ושני   .52

 ארבע  מאות  תשעים  ושבעה  אלף,  מאה  ושלושה,  שבעה  עשר   .53

 ְשלוש,  שלושה   .54

 שבע  מאות  שישים  ושמוָנה  אלף  שמוֶנה  מאות  חמישים  ושלושה   .55

 תשעים  ואחד,  שמונים  ושבעה  .56

 אחד,  שישה  אחוזים  וחצי   .57

  ארבעת,  שמוָנה .58

 שני  מלפפונים  וחצי,  ארבע  עגבניות  וחצי,  שלוש,  חמישה   .59

 עשרה   .61

 ְשלוש,  ארבע   .61

 שני  רבעים,  שני  הרבעים   .62

 שש,  ארבעה   .63

 מאה  שבעים  ושנים  אלף,  שתים  עשרה,  תשעים  ושמוָנה  אלף   .64

 ארבע  חמישיות,  שמוֶנה  עשיריות   .65

 שלושה,  שלושת,  חמישה  עשר  אלף  שש  מאות  שישים  ושלושה   .66

 אלפיים  ושבע  עשרה,  שתים  עשרה   .67

  עשרה,  חמישה .68

 ארבע  עשר,  חמישה   .69
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  321  תרגיל

   ְשַנִיםו  עשרים .1

  ֵשש .2

   ְשמוֶֹנה ,  ָעָשר  ְשֵנים .3

   ֶאֶלף  ֶאָחדו  שלושים .4

   ָמאַתִים ,   ִתְשָעה .5

   ִשָשה,    ֵשש  ,   ַאְרַבע .6

   ֶעְשֵרה  ְשלוֹש,       שזו  סמיכות(  מפני)   ֲחֵמש .7

   ִשְבָעהועשרים   .8

   ֲחִמָשהו  אלף .9

    ְשמוֶֹנה  ,     ָשלוֹש .11

 ֶאָחד ,      ֶאָחד  ,    ֶאָחד   ,  ַאַחת .11

   ֵחִציו  בננות  ְשֵתי  ְשֵני,      ַאְרָבָעה ,     ָעָשר  ְשֵנים,        ֵחִציו  פרוסות  ָשלוֹש .12

   רבעי  ְשלוֶֹשת .13

   ְשַתִיםו  מאות  ַאְרַבע .14

   ְשִליִשים  ְשֵני  ַאַחד .15

   ְשֵתי,       ְשֵתי .16

   ַאְרַבַעת,       ַאְרַבע .17

   ַאְרַבעומאה    ,      ֵשש .18

   ְשמוָֹנהו  עשרים .19

   ַאְרַבַעת,      ָעָשר  ַאַחדו  מאה .21

    מאות  ְשלוֹש,       וְשמוָֹנה  אלף  שלושים .21

 ְשַתִיםו  ְשמוִֹנים  מאות  ְשמוֶֹנה  אלפים  ַאְרַבַעת .22

   ֶעְשֵרה  ְשַבעחלקי    ֵשש .23

   ְשֵני  ,      ֲעֶשֶרת .24

   ַאְרָבָעה  ,      ְשמוָֹנהו  שמונים .25
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   ֶשַבעו  תשעים  ,      ָשלוֹש .26

 ֶעְשֵרה  ְתַשע  ,      ַאַחד  ָעָשר  ,      ְשִביִעית,      ְשִנָיה ,     ְתִשיִעי  .27

 ֲחִמָשה,        ָעָשר  ְשלוָֹשה .28

   ֶשַבע  ,        ְשלוֹש .29

   ְשַנִיםו  עשרים  ,        ֶעְשֵרה  ֵשש .31

   ְשמוָֹנה,    ָעָשר    ְשמוָֹנה .31

 ִשָשה  וֲחִמִשים    ,      ָעָשר  ַאַחד .32

   ֵחִציוִתְשָעה  ֲאחּוִזים   .33

 ָחֵמשו  ִשְבִעים  ,       ֲחִמָשהו  שלושים  מאות  ֲאָלִפים  ַאְרַבע  ַאְרַבַעת .34

 .  ֶעְשֵרה  ְשֵתים,      ַאְרַבַעת   .35

 )מכיוון  שזו  סמיכות( ֲחֵמש   ,      ְשמוָֹנהו   עשרים .36

   אלף  ָעָשר  ֲחִמָשה .37

 ֲחִמָשה  וָמאַתִים  ֲחִמִשים   .38

 ֵשש  ֶעְשֵרה        ,      ִשָשה  ָעָשר .39

   ַאְרַבע .41

 ֲחִמָשהועשרים    ,       ֲעָשָרה .41

   ַאְרַבַעת  ,        ַאְרָבָעה .42

   ְשלוָֹשה,      ְשלוָֹשה   .43

   ֶעְשֵרה  ַאַחת .44

 ִשְבָעה  מיליונים  ְשלֹוש  מאות  תשעים  וְשמֹוָנה  אלף  ְתַשע  מאות  שבעים  וֵשש   .45

 ְשַנִים  וֵשֶשת  אלפים  ְשַבע  מאות  שלושים   .46

   ֶעְשֵרה  ְתַשע .47

   ְשמוֶֹנהושישים  ,        ַאְרָבָעהוָמאַתִים  ארבעים   .48

     ֵחִציוְשלוָֹשה  חדרים   .49

   ִשָשה  ,      ִשָשה .51
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 מילות  יחס

  321  תרגיל

 אותך   .33    בגללם .3

       עבורכםאליכם  ,     .32    ןעבור .2

   עָמכם     .31    אצלם .1

 אודותיכן .31    אליהן .1

 עליכם .31    אתכן .1

 בשבילם .36    בלעדיכן .6

 אצלן  ,אצלם    .37      בלעדיה .7

 ִמֶכם .38      כלפיך .8

 ,    ממנה   ממנּו .39      עליכם .9

 אותך     ,    אצלם      .21      לגביהם .31
 

 

  326  תרגיל

  ֶאְצָלם .3

    ִבְגָלָלן .2

   ֶאְתֶכם .1

    ִבְשִביָלן .1

 ְךִאָת  .1

   ֲאֵליֶכם .6

   ִלְפֵניֶהם .7

   ֵאיֶנּנּו .8

 ִעָמְך    ,    ֵאַלִיְך   .9
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 אוצר  המילים  והמשמעים

   ניגודיות

  327  תרגיל

  אנונימי .9      רגוע .1    שונה .3

 מקדים .31     חלש .6   מחייה .2

 נקי .33     פתוח .7   מחבר .1

 מבולגן .32    מהיר .8   התחלה .1

 

  328  תרגיל

  רחב  (3)

 בכה  (2)

 בהיר (1)

 שבעים  (1)

 קבועים  (1)

 זכרתי  (6)

 דומים  (7)

 שנאה  (8)

 לבן רגוע,   (9)

 מותרת  (31)

 ישר  (33)

  אין  (32)

 רטובה  (31)

 שתל  (31)

 שקיעה  (31)

 חכם  (36)

 מפזרים  (37)

 חושך  (38)

 מפותלעקום  /    (39)

 קשר   (21)
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  329  תרגיל

3.    1      ֵחרשות  -שמיעה.    נדיר  -נפוץ 

    ְמַרֵּוחַ   -ְמצֹוֵפף           המשיך  -הפסיק 

               עצלן  -חרוץ 
 

2.    1           קיץ  -חורף.    לצחוק  -לבכות 

    מתוק  -חמוץ           מקולקל  -תקין 

    תפוס  -פנוי           קל  -קשה 
 

1.    6      חלק  -מחוספס.    ָיֵשן  -ֵער   

    נוחת  -ממריא             נעול  -פתוח  

    שותק  -צועק           כפוף  -זקוף 

               ִסֵים  -התחיל 
          

  311  תרגיל

 נדיר  לא .8    מגלה  אינו .3

 חכם  לא .9     דומה לא  .2

 חובה לא  .31     שמח  לא .1

 רעוע לא  .33     בוגר לא  .1

 שם  לא .32     צעיר לא  .1

 מקרר אינו  .31    מחוספס אינו  .6

 איחר לא  .31     קשה לא  .7

 
 

  נרדפות

  313  תרגיל

  /  רמז  אות .37     / מפלגה ֵסֶדר .9   נתיב  /  מסלול .3

 מאחל .38    חשכה / עלטה .31    בטלנות .2

 נאה / מטופח / מפואר .39     מעניין .33     ירח .1

   פחד .21    ָטףתינוק /  .32    מטרה .1

  געגועים .23     בדיחה .31   רוח / הבלגה  ורךא .1

 צג  /  וילון .22      צריך .31    מנעול .6

 בסוף .21    / אחראי  אמין .31    חגורה .7

  ן  /  דל  /  רשואבי .21    עיקול / סיבוב .36   חריכה  /  ְכִוָיה .8
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  312  תרגיל

 :נרדפותהמבטאים  יחס  של    זוגות  מילים

       אף   - חוטם   (3)

      חרדה   - דאגה   (2)

      התפוגג   -  נגוז   (1)

     המעיט  בערכו   - ִזלזל   (6)

      השקפה   - תפיסה   (9)

      קישט   - עיטר  (31)

 ִאֵגד   - גיבש   (32)

 נטישה   - הפקרה   (31)

 ִנְדָבְך   - רובד   (36)

  לגם -  גמע (37)

 ֵאיָמה   - ְבָעָתה (21)

 

  311  תרגיל

 מריטת (9)      מעט (3) 

 חשוב/  הכרחי (31)      חמה (2)

 -העברת (33)     -ארוחת (1)

 -עצירת (32)     מוקיון (1)

 חופשת (31)      עזרה (1)

 הפסקה (31)      אחוז (6)

 נדושה/  בנאלית/  רגילה (31)     נתינת (7)

 מחזה (36)     רכישת (8)



11 

 

  311  תרגיל

 ֶעֶצב  (21)    התאבקות  (3)

  קדרות  (23)      פחד  (2)

 הפרדה  (22)     מטריד  (1)

 אבן  (21)     תמיהה  (1)

 ָרָעה  (21)     מתייחס  (1)

 מרבד  (21)     צעידה  (6)

 עפר  (26)     עליזות  (7)

 מזיק  (27)     הקשיב  (8)

  ֵער  (28)     החריש  (9)

 רטט   (29)     ארגמן  (31)

 בננה  (11)     מלכלך   (33)

 קללה  (13)      שט   (32)

 גאתה  (12)     הנחיה   (31)

 ָחש  (11)     סוודר  (31)

 ֹלֶבן  (11)     שמירה  (31)

 איכות   (11)     ָצחור  (36)

 ִקשט   (16)     השפיע   (37)

 עלבון   (17)     הסכים   (38)

 ְשָרָרה   (18)     ריסוס   (39)
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 311  תרגיל

3.   33       סתירה  - ניגוד.    חהתווכ  -התעמת 

    פיקח  -נבון           עכשיו  -עתה 

    שמחה  -רינה          
 

2.    32           שאון  -רעש.    רדוד  -עמוק 

    ארע  -קרה           אחורה  -קדימה 

    שחרית  -בוקר         
 

1.    31       אטום  -שקוף.    שמע  -הסכית 

    כתב  -מחק           נעימה  -מנגינה 

    מפריך  -ְמַאֵמת          קוטביות  -ניגודיות 
 

1.    31      חולשה  -עוצמה.    מושיע  -גואל 

    מערב  -מזרח           מֻערפל  -עמום 

    צמצום  -הרחבה          מזעזע  -מחריד 
 

1.    31       שוקע  -צף.    העריך  -אמד 

    כניסה  -יציאה           חילוץ  -שחרור 

    נוחת  -ממריא           ֶשַפע  -ֹגֶדש 
 

6.    36      גדלות  -קטנות.    עיתון  -עלון    

    חום  -צינה           התחמק  -השתמט 
 

7.    37      ִזְקָנה  -ֲעלּוִמים.   ְגֵזָרה  - ַתָקָנה    

    לתפוס  -לזרוק          הביס  -הכריע 

               אווירון  -מטוס 
 

8.    38       פחד  -אימה.    נלמד  -מּולד 

    החלפה  -ֲהָמָרה          קרוב  -רחוק 

    שבוי  -עצּור           ָיָשן  -חדש 

               מינימום  -ֵמַרב 
 

9.    39      ְמֻרֶצה  -מתלונן.    הרהור  -ֲהִגיג 

               גֹוֵנן  -שמר 

               מֻרסן  -מאופק 
 

31.    21      החסיר  -השמיט.    שלילי  -חיובי    

    נסוג  -נכנע           תחתון  -עליון 

    מחבוא  -ִמסתור          מסיים  -מתחיל 
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 סמנטישדה  
 316  תרגיל

 :השדה  הסמנטי  של  כל  קבוצה

 בנקים .1     דייג .3

 מלחמה .1   אופנה .2

 ִמספרה .6   תיאטרון .1

 

 317  תרגיל

,  כרטיסן,  כרטיס נהג,  , לנהוג מונית,  רכבת,  אוטובוסים,   לנסוע, כלי רכב, :  תחבורהשדה  סמנטי   .3

 / בלם... ְבֶרְקסהנוסעים,  הגה,  דוושת  גז,  

,  טייס,  הנוסעים,  אנשי דיילת דיוטי פרי,  צ'ק אין,   לטוס, טרמינל,  מטוס, :  שדה  תעופהשדה  סמנטי   .2

 ביטחון,  כרטיס  טיסה,  פקח  טיסה,  חגורת  הצלה...

  זבל,  פריחה,  גדר  חי...,  גנן,  אדנית,  חול,  גן עצים,   לעקור, לשתול,   צמחים טורפים,:  גינהשדה  סמנטי   .1

,  ראש  מפלגה,  יום  הבוחר,  להשפיע,  תעמולה להצביע,  קלפי,  מפלגות, :  בחירותשדה  סמנטי   .1

   המצביעים...

,  רשת,  כדור קבוצות,  אוהדים,  שחקנים, לבעוט,   לרוץ,  ַקָּון  )שופט קו(,  ,שופט:  כדורגלשדה  סמנטי   .1

 כרטיס  אדום....  שער,  בעיטה,  דגל,

 

  318  תרגיל

 :  היחס  בין  המילים  בכל  זוג

 (ֲאַבּדֹון    -נרדפות  )ֶטַבח       (32)    סמנטי שדה  (3)

 נרדפות   (31)     נרדפות (2)

 שדה  סמנטי   (31)     נרדפות (1)

 שדה  סמנטי   (31)     ניגודיות (1)

 ניגודיות   (36)    סמנטי  שדה (1)

 נרדפות   (37)     נרדפות (6)

      נרדפות   (38)      נרדפות (7)

 שדה  סמנטי   (39)       ניגודיות (8)

 שדה  סמנטי   (21)      סמנטי שדה    (9)

 ניגודיות   (23)    סמנטי שדה    (31)

 ניגודיות   (22)     נרדפות   (33)
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  319  תרגיל

   חבורת .3

   כנופיה

   חבורה

  כנופיה

 

   כותל .2

   קיר

   קיר

 כותל

 

  311  תרגיל

 נרדפות .א

 
 מחבואמקומות    : משמעות  נרדפת   / פומביים גלוייםמקומות     :משמעות  מנוגדת (3) .ב

 דחוסה / עמוסה   :  בניהמשמעות  נרדפת     מרווחת  :  בניהמשמעות  מנוגדת (2) 

 
 גידול , יריב   ,תאורבני .ג

 

 .2או    1הגדרה   (3) .ד

 ִפּזּור,   מנוגדת:    :  ִכּנּוסנרדפת (2) 
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 אוצר  המילים  והמשמעים  -תרגיל  מסכם  

  313  תרגיל

 הדבר  ידוע  לכל .א

 מסכימים ביניהם .ב

 החל  להיעשות  ממשי .ג

 חוצפה .ד

   עבודה  קשה ורצופה .ה

 מהבסיס / מן  ההתחלה  /  לגמרי .ו

   ממנו  גרוע לעניין   אחד רע   מענייןנפלו  נפלו  לצרה  גדלוה  יותר  /   .ז

 בקביעות .ח

 בחוזקה,  בעוצמה .ט

 אינני  זוכר,  אך  אני  עומד  לזכור .י

 נמרץ  /  נחוש  בהתנגדותו באופן   בדעתו / התנגד  נחרץ התעקש / היה  .יא

 לא נהרס / שרד / המשיך להתקיים .יב

  משמעותו    IIהיא  מוחשית,  ואילו  במשפט    Iמשמעות  הביטוי  "לפרוץ  את  הגבולות"  במשפט   .יג

 מושאלת. 

 

  312  תרגיל

 שביל  /  דרך (3)

 4הגדרה   (2)

 5הגדרה   (1)

 3הגדרה   (1)

 

 

  311  תרגיל

 2הגדרה   .3

 3הגדרה   .2

 1הגדרה   .1
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  311  תרגיל

 3הגדרה   - .א

 4  הגדרה -

 1הגדרה   -

 2הגדרה   -

 

 1הגדרה   - .ב

 4הגדרה   -

 3הגדרה   -

 2הגדרה   -

 

 

  311  תרגיל

   1הגדרה   

   1הגדרה  

   2הגדרה   

 

  316  תרגיל

   6הגדרה   - .ב

  3הגדרה   -

  1הגדרה   -

  4הגדרה   -

  2הגדרה   -

 

 מבינים (3)

 אחז (2)

 
 בבחינה.המורה  תפס  את  התלמיד  מעתיק   .ג

 לילד  יש  תפיסה מהירה  לשפות. .ד
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  317  תרגיל

 נעלתי  את  דלת  הכניסה  כאשר  יצאתי  החוצה. .א

 המנחה  נעל  את  הכנס  בקריאת  פסוק  מהתנ"ך. .ב

 נעלתי  את  הנעליים  החדשות. .ג

 

  318  תרגיל

 2הגדרה   - .א

  1הגדרה   -

    1הגדרה   -

     4הגדרה   -

 

   2הגדרה   - .ב

  1הגדרה   -

  1הגדרה   -

  3הגדרה   -

 

  319  תרגיל

 3הגדרה   - .א .3

 4  הגדרה - 

 אכלתי  פלפל  חריף. .ב

 

    2הגדרה   - .2

 1הגדרה   -

 

  311  תרגיל

 חרק  קטן  הניזון ממציצת  דם  של  יונקים  ושל  עופות.  :  1הגדרה  

 כנפיים  אך  הוא  מסוגל  לקפוץ  לגבהים. גופו  פחוס  בצדדיו,  אין  לו      

 

 

 

 

 


