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 תפעלים  ושמו

 1תרגיל  

 זמן/ דרך  גוף   בניין שורש עבר  נסתר

 (בינוני)הווה  רבים הופעל ש-ג-ר ֻהרגש .1

 ציווי נוכח הפעיל ש-ד-ק הקדיש .2

 עבר מדבר הפעיל ק-פ-ס הספיק .3

 (בינוני)הווה  רבים הפעיל ח-כ-ש השכיח .4

 עתיד מדבר הפעיל ג-ל-פ הפליג .5

 עתיד נסתר הופעל ל-ע-פ ֻהפעל .6

 עתיד נוכחים הפעיל ט-ל-ק טהקלי .7

, נוכחות הופעל ל-פ-כ ֻהכפל .8
 נסתרות

 עתיד

 עבר נוכחים הפעיל ח-כ-ש השכיח .9

 עבר מדברים הפעיל ר-ה-ז הזהיר .11

 עבר נסתרת הופעל ד-מ-ש ֻהשמד .11

 (בינוני)הווה  רבות הופעל ד-ר-ט ֻמטרד .12

 עבר נסתרים הופעל ל-ש-מ ֻהמשל .13

 עתיד מדברים הפעיל ק-ד-צ הצדיק .14
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 2תרגיל  

 תשובה

 ַהמשכנה .1

 הסברנו .2

 הפגין .3

 ֻתְשֲאִרי .4

 יֻבְ ְְקעּו .5

 ֻמְפָסִקים .6

 מרכיב .7

 ֻמְרָכב .8

 תכחידי .9

 ֻתְכֲחִדי .11

 הדהימו .11

 ֻתברק .12

 

 3תרגיל  

   ִהְרִתיָחה .1

         ַנְשִתיק .2

ְקַטן .3    תֻּ

ְשַחְרָנה .4  תֻּ

         ַהְטֵמן .5

ְקָלט .6    מֻּ

ְשבַ  .7    ְת הֻּ
                 ַתְלִבין .8

   ַמְכִחילוֹת .9

   ַתְשִפיעּו .11
ְכָתִמים .11    מֻּ

ְזַמְנִתי .12    הֻּ

   ַהְקִליטּו .13
 

 



 3עמוד  www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

 4תרגיל  

    יְֻּפְקדּו .1

   ַמְפִריִזים .2
ְתָקִנים .3     מֻּ
ְפַרד .4  הֻּ
ְשַלם .5     תֻּ
   ַמְנִחית .6
ְסַמְכנּו .7     הֻּ
ןִהְשַלְמ  .8     תֶּ
 

 

 

 הפעיל  בגזרת  השלמים  בבניין  השם  הפועל  ושם  הפעול 
 

 5תרגיל  

 שם  פעולה שם  פועל שורש

 הצלפה להצליף פ-ל-צ .1

ק להספיק ק-פ-ס .2  ֶהְספֵּ

 הכחשה להכחיש ש-ח-כ .3

 הפרדה להפריד ד-ר-פ .4

ב להרכיב ב-כ-ר .5  ֶהְרכֵּ

 הצדקה להצדיק ק-ד-צ .6

 השחלה להשחיל ל-ח-ש .7

 הקפצה להקפיץ צ-פ-ק .8

 הזקנה להזקין נ-ק-ז .9

 הכפלה להכפיל ל-פ-כ .11
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 6תרגיל  

 הגוף   הבניין
 (לפי  ההקשר  במשפט)

שם  פעולה  
 באותו  בניין

 הרשמה נסתרים הפעיל .1

  נסתרות הופעל .2

 השמטה נוכחות הפעיל .3

 המשלה נסתרת הפעיל .4

  נסתרים הופעל .5

 הכתמה נסתר הפעיל .6

  נסתרת הופעל .7

 כבההר נוכח הפעיל .8

 הסתרה נסתרות הפעיל .9

 הכעסה נסתרים הפעיל .11

 הכבדה נוכחים הפעיל .11

  נסתרים הופעל .12

 הצלחה נוכחת הפעיל .13

  נסתרים הופעל .14

 הקדשה נוכחות הפעיל .15

  נסתרת הופעל .16

ר נוכחת הפעיל .17  ֶהְסבֵּ

 הפלגה נסתרים הפעיל .18

  נסתרות הופעל .19

 הזמנה מדבר הפעיל .21
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 7תרגיל  

    ַתְשִקיף .א .1

 השקפה,     להשקיף .ב 

 

    ַיְמִליְך .א .2
 המלכה,   להמליך .ב 

 

    ִהְרִחיב .א .3

 הרחבה,    להרחיב .ב 

 

    ַהְשֵלְמָנה .א .4
 השלמה,   להשלים .ב 

 

    ַמְשִחימוֹת .א .5

 השחמה,     להשחים .ב 

 

ם .א .6    ִהְקַשְבתֶּ
 הקשבה    ,להקשיב .ב 

 

    ַנְשִכיל .א .7
 השכלה,   כיללהש .ב 

 

 ִהְשַמְדְת  .א .8

 השמדה,    להשמיד .ב 
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 השלמים בגזרת   לְפעַ הֻּ ,  ליְפעִ ִה   :ניםבנייב  ֵשםה 

 8תרגיל  

 שם  פועל   השורש
 אותו  השורשמ

 אותו  שורש  פועל  מ
 בזמן  עבר  בגוף  נסתר

 הכריז להכריז ז-ר-כ .1

 הדגיש להדגיש ש-ג-ד .2

 השמיט להשמיט ט-מ-ש .3

 הגזים להגזים מ-ז-ג .4

 הפריז להפריז ז-ר-פ .5

 השמיד להשמיד ד-מ-ש .6

 הבליג להבליג ג-ל-ב .7

 הקטין להקטין נ-ט-ק .8

 הרקיד להרקיד ד-ק-ר .9

 
 

 9תרגיל  

 מ-ל-ש: ל   שורש משותף-ש-מ    ְלַהְמִשיל   (1)

 ר-ת-ס:  ס    שורש משותף-ר-ת    ַהְתָרָסה   (2)

 מ-ל-ח:  ש משותףמ  שור-ח-ל     ְלַהְלִחים   (3)

 ט-ל-ב:  ל   שורש משותף-ב-ט    ַהְטָבָלה   (4)

 ל-ש-ב:   ש   שורש משותף-ב-ל     ַהְלָבָשה   (5)

 ל-ע-ג:  ג  שורש משותף-ע-ל     ַהְלָעָגה   (6)

 ז-ר-כ:  ר    שורש משותף-כ-ז      ַתְזִכיר   (7)

 ל-ש-כ:  כ   שורש משותף-ל-ש    ְלַהְשִליְך   (8)

 נ-ח-צ:  נ     שורש משותף-צ-ח     ַהְחָצָנה   (9)

 ק-ס-פ:  ק     שורש משותף-פ-ס   ְלַהְסִפיק   (11)

 ד-פ-ק:  ד   שורש משותף-ק-פ     ַתְפִקיד   (11)
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 צ"חפי,  נ"חפ  :תובגזר  ליְפעִ ִה   בניין 

 11תרגיל  

 גוף  ה שורשה
 (לפי  ההקשר  במשפט)

 דרך/ זמן 

 (בינוני)ה הוו נסתרים ע-ב-נ .1

 (בינוני)הווה  נסתרות ק-ז-נ .2

 ציווי נוכחות ל-צ-נ .3

 עתיד נסתרים ב-צ-י .4

 עבר נסתרת ח-ד-נ .5

 ציווי נוכח ב-צ-י .6

 עבר מדברים ר-כ-נ .7

 עתיד נסתרות ג-צ-י .8

 עבר נסתרים ש-ג-נ .9

 (בינוני)הווה  נסתרים ת-צ-י .11

 (בינוני)הווה  נוכחת ר-כ-נ .11

 
 

 צ"חפי  ,נ"חפ  :תובגזר  לְפעַ הֻּ   בניין 

 11תרגיל  

 גוף  ה שורשה
 (לפי  ההקשר  במשפט)

 דרך/ זמן 

 (בינוני)הווה  נסתרים ג-ש-נ .1

 עתיד נסתרים ב-צ-י .2

 עתיד נסתרת כ-ת-נ .3

 עבר נסתרת ת-צ-י .4

 (בינוני)הווה  נסתרות ג-צ-י .5

 עתיד נסתרת ע-ב-נ .6
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 גוף  ה שורשה
 (לפי  ההקשר  במשפט)

 דרך/ זמן 

 (וניבינ)הווה  נסתרת ז-ת-נ .7

 עבר נסתרים ל-צ-נ .8

 עבר נסתר ש-כ-נ .9

 עתיד נסתרות ש-ג-נ .11

 (בינוני)הווה  נסתרות ל-פ-נ .11

 

 

 

 12תרגיל  

 גוף  ה הבניין שורשה
 (לפי  ההקשר  במשפט)

 נוכחים הפעיל ד-ג-נ .1

 נסתרת הופעל ב-צ-י .2

 נסתרים הפעיל פ-ק-נ .3

 נסתרת הופעל ת-צ-י .4

 נסתרת הפעיל ע-צ-י .5

 נסתרות הופעל ע-ב-נ .6

 מדברים הפעיל ע-ז-י .7

 נסתר הופעל ח-ד-נ .8
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 13תרגיל  

ָסִעים .1          מֻּ

ְשָקה .2              הֻּ

   ַתֵצְבָנה .3

   ַנִקיש .4

   ַאִציג .5

ְצִעי .6                  תֻּ

   ַהִשיִלי .7

ן .8 ַצְגתֶּ    הֻּ

ַתר .9    תֻּ

     ִהִשיגּו .11

   ַתִציִעי .11

ַצְבִתי .12    הֻּ

 

 

 

 צ"חפי,  נ"חפ:  ותהפעיל  בגזר  בבניין  השם  הפועל  ושם  הפעול 

 
 14תרגיל  

 שם  הפעולה שם  הפועל השורש

ר, הכרה להכיר ר-כ-נ .1  ֶהכֵּ

 הזעה להזיע ע-ז-י .2

 התכה להתיך כ-ת-נ .3

ט להביט ט-ב-נ .4  ֶהבֵּ

עַ ,  הצעה להציע ע-צ-י .5  ֶהצֵּ

 השקה להשיק ק-ש-נ .6

 הגעה להגיע ע-ג-נ .7

ג,  הצגה להציג ג-צ-י .8  ֶהצֵּ
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 15תרגיל  

 ת-צ-י .א .1

 ַאִצית .ב

 הצתה, להצית .ג 

 

 פ-ק-נ .א .2

 ַתֵקְפָנה .ב

 הקפה, להקיף .ג 

 (הווה)תחילית המציינת בינוני  .ד 

 

 ר-ת-נ .א .3

   ִהִתיָרה .ב

ר,  להתיר .ג   התרה/  ֶהתֵּ

 (.פ"עה)ו השנייה היא שורשית "ת עתיד והתיו הראשונה היא תחילית המציינ"התי .ד 

 

 ל-צ-נ .א .4

  ַמִציל .ב

 הצלה, להציל .ג 

 

 ש-ג-נ .א .5

ְגָשה .ב    הֻּ

 להגיש .ג 

 הגשה .ד 

 תחילית המציינת עתיד .ה 

 

 פ-ד-נ .א .6

  וֹתפיִד מַ  .ב

 הדפה,  להדיף .ג 

  תחילית המציינת עתיד .ד 

 

 ר-ג-נ .א .7

 ַיִגיר .ב

 הגרה, להגיר .ג 

 (הווה)תחילית המציינת בינוני  .ד 
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 ח-ס-נ .א .8

   ִהִסיחּו .ב

 הסחה, להסיח .ג 

 
 ב-צ-י .א .9

 ַהִציבּו .ב

 הצבה,  להציב .ג 

 

 צ"חפי,  נ"חפ  :תובגזר  ליְפעִ ִה   בנייןב  ֵשםה 

 16תרגיל  

 שם  פועל   השורש
 ומאותו  הבניין  אותו  השורשמ

 להגיד ד-ג-נ .1

 להזיע ע-ז-י .2

 להדיח ח-ד-נ .3

 להתיר ר-ת-נ .4

 להטיל ל-ט-נ .5

 להסיק ק-ס-נ .6

 להציל ל-צ-נ .7

 

 17תרגיל  

 השורש עבר  נסתר

 ר-כ-נ הכיר .1

 ג-צ-י ֻהַצג .2

 ב-צ-י הציב .3

 ש-ג-נ הגיש .4

 ל-פ-נ הפיל .5

 כ-ת-נ התיך .6

 ש-ק-נ הקיש .7

 ת-צ-י הצית .8

 ב-צ-י ֻהַצב .9
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 צ"חפי,  נ"חפ,  שלמים

  18תרגיל  

 ק-פ-נ: השורש המשותף      ,נ"חפ פ -ק-נ   , ְלַהִקיף (1) .1

 ל-ל-פ: השורש המשותף   ,נ"חפ ל  -פ-נ,    ַהָפָלה (2)

 מ-ש-נ: השורש המשותף  ,שלמים נ -מ-ש,    ְשָמָנההַ  (3)

 ק-ש-נ: השורש המשותף   ,נ"חפ   ש-ק-נ,    ְלַהִקיש (4)

 כ-ת-נ: השורש המשותף   ,שלמים  מ-ת-כ,    ַהְכָתָמה (5)

 ע-צ-י:  המשותף השורש    ,שלמים   ע-נ-צ,    ַהְצָנָעה (6)

 ט-ב-נ:  השורש המשותף   ,שלמים  ע-ב-ט,    ְטָבָעההַ  (7)

 נ-ח-ב: השורש המשותף   ,שלמים   ח-ר-ב,    ַהְבָרָחה (8)

 ג-ש-נ:  השורש המשותף  ,נ"חפ   ש-ג-נ,    ַהָגָשה (9)

  ס-פ-ד: שורש המשותףה,   ד   שלמים-ס-פ,    ֻמְפָסד (11)

 

;                   ֻמָצג–מציגים      ;ֻמָצב –יציבו      ; הצדעה –תצדיעו      ; הסקת –הסיק     ;  הזעה -הזענו .2

ג –אשיג    ;  מבט–מביטות    ;   הטענה –יטעינו   ֶהשֵּ

 

 

 צ"חפי,  נ"חפ,  שלמים  -בניינים  הפעיל  והופעל  

 19תרגיל  

 כ-ר-פ:  השורש  המשותף :1זוג   .1

 ילעִ פָ :  משמעות  הבניין,  הפעיל- 

 ילבִ סָ :  משמעות  הבניין,  הופעל, כ-ר-פ- 

 
 ג-ש-נ:  השורש  המשות :2זוג  

 ילבִ סָ :  משמעות  הבניין,  הופעל- 

 ילעִ פָ :  משמעות  הבניין,  הפעיל, ג-ש-נ- 

 
 ב-צ-י:  השורש  המשותף :3זוג  

 ילעִ פָ :  בנייןמשמעות  ה,  הפעיל- 

 ילבִ סָ :  משמעות  הבניין,  הופעל- 
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 ב-ת-כ  - :1  קבוצה .2

 הפעיל: הבניין המשותף      ע     -צ-י- 

 פעיל: המשמעות המשותפת           ר-כ-נ- 

 
 ש-ג-ד  - :2  קבוצה

 הופעל:  הבניין המשותף ע      -ס-נ- 

 סביל: המשמעות המשותפתת       -צ-י- 

 

 21 תרגיל 

 .א .1

   :משמעות  הפועל הבניין
 פעיל  או  סביל

 ָסִביל הופעל .1

 ָפִעיל הפעיל .2

 ָסִביל הופעל .3

 ָפִעיל הפעיל .4

 ָסִביל הופעל .5

 ָפִעיל הפעיל .6

 

 הגיש -ֻהַגש  (1) .ב

 ֻמָתר -מתיר  (2)

 

   .א .2

 פועל  ָפִעיל השורש

 מבטיח ח-ט-ב .1

 יציעו ע-צ-י .2

 יסדיר ר-ד-ס .3

 תיהרכב ב-כ-ר .4

 מפילות ל-פ-נ .5
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    .ב

 פועל  ָסִביל השורש

 ֻהַטְלִתי ל-ט-נ .1

 ֻמָצגֹות ג-צ-י .2

 ֻמָכר ר-כ-נ .3

 ֻהְצלּו ל-צ-נ .4

 ֻתְסַכם מ-כ-ס .5

 
 

 השלמיםבגזרת    (לעַ פָ )קל    ,לְפעַ נִ   :ניםבניי 

 21תרגיל  

 זמן/ דרך  גוף   בניין שורש

 (בינוני)הווה  רבים נפעל ק-ד-ב .1

 עתיד נסתרים פעלנ ר-ג-ס .2

 (בינוני)הווה  יחידה קל נ-ק-ז .3

 עתיד נסתרות, נוכחות קל ש-ב-ל .4

 עבר מדברים קל ר-מ-ש .5

 ציווי נוכחת נפעל ר-כ-ז .6

 עבר מדבר נפעל ט-פ-ש .7

 עתיד נסתרות, נוכחות נפעל ל-ש-כ .8

 (בינוני)הווה  יחיד קל ל-ד-ג .9

 עבר נסתרים נפעל ר-ב-ק .11

 עבר נוכחות קל נ-מ-ט .11

 עתיד נסתרים עלנפ כ-פ-ש .12

 (בינוני)הווה  יחידה נפעל פ-ר-ט .13

 עבר נסתרת קל ת-ב-ש .14
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 זמן/ דרך  גוף   בניין שורש

 עתיד נסתר נפעל ב-ת-כ .15

 ציווי נוכחים נפעל ס-נ-כ .16

 (בינוני)הווה  רבות נפעל נ-ח-ב .17

 עתיד מדבר נפעל ר-ק-ד .18

 עתיד נסתרים קל ר-ב-ש .19

 עתיד נוכחת נפעל ט-ל-ק .21

 ציווי ותנוכח קל ד-מ-ל .21

 עתיד נוכחים קל ל-כ-י .22

 עבר נוכחים קל ח-ר-מ .23

 עבר נסתרים נפעל ב-נ-ג .24

 

 הופעל,  הפעיל,  פעלנ,  קל

   22תרגיל  

 תשובה

 ִנְמֹסר .1

ר .2  ִנָמסֵּ

 ִנְכַשל .3

 ָכַשל .4

 הכשיל .5

 ֻהְכַשל .6

 סגור .7

 ִנְסָגר .8

 מסגיר .9

 ֻמְסָגר .11
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 23תרגיל  

 הגוף   הבניין שורשה
 (טלפי  ההקשר  במשפ)

 נסתרות נפעל ד-ק-פ .1

 נסתרות הפעיל ד-ק-פ .2

 נוכחות הופעל ד-ק-פ .3

 נסתרת נפעל ר-ת-פ .4

 נוכח נפעל ק-ד-ב .5

 נסתרים נפעל ד-פ-ס .6

 נסתרים הופעל ע-ת-פ .7

 נסתרות הפעיל ע-ת-פ .8

 נסתרת קל ר-כ-ז .9

 מדבר נפעל ר-כ-ז .11

 מדברים הפעיל ר-כ-ז .11

 נסתר הופעל ר-כ-ז .12

 נסתרים קל ת-ר-כ .13

 נסתרת נפעל כ-ש-מ .14

 נסתרים נפעל ל-ש-כ .15

 נסתרים הפעיל ל-ש-כ .16

 נסתרות הופעל נ-מ-ז .17

 נוכחות הפעיל נ-מ-ז .18

 נסתר נפעל פ-ט-ק .19

 נסתרות נפעל ר-ס-מ .21
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 24תרגיל  

     ִנְתָקִלים (2) .1

 

      ִתְדֹלף (1) .2

 

     יְֻּגַדל (3) .3

 

       ַתְסֵתְרָנה (1) .4

 

       ָתַרְמנּו (3) .5

 

        ִנְשְמרּו (4) .6

 

        ִהָכְנִסי (4) .7

 

  ִנְדָבִרים (1) .8

 

ְשְקעּו (1) .9        הֻּ
 

        ַיְשִכיבּו (4) .11

 

        ִיְגְנבּו (3) .11

 

 ִנְגָררוֹת (4) .12

 

      ִהְזִכירּו (2) .13

 

       ָשַתְקנּו (3) .14

 

 

 

 

 

 

 



 18עמוד  www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

 בגזרת  השלמיםקל  ,  נפעל:  םניבבניי  השם  הפועל  ושם  הפעול 

 25תרגיל  

 שם  הפעולה שם  הפועל הבניין השורש

 שביתה לשֹבת קל ת-ב-ש .1

 הצמדות להצמד נפעל מד-צ .2

 למידה ללֹמד קל ד-מ-ל .3

 רדיפה לרֹדף נפעל פ-ד-ר .4

 הקלטות להקלט נפעל ט-ל-ק .5

 קליטה לקֹלט קל ט-ל-ק .6

 פתירה לפֹתר קל ר-ת-פ .7

 ותהסמכ להסמך נפעל כ-מ-ס .8

 השמרות להשמר נפעל ר-מ-ש .9

 דקירה לדֹקר קל ר-ק-ד .11

 הלכדות להלכד נפעל ד-כ-ל .11

 הכנסות להכנס נפעל ס-נ-כ .12

 מהילה למֹהל קל ל-ה-מ .13

 שפיכה לשֹפך קל כ-פ-ש .14

 הבדלות להבדל נפעל ל-ד-ב .15

 

 הפעיל,  נפעל,  קל  -  26תרגיל  

 אחר  בניין  שם  פעולה  מ אותו  בנייןשם  פועל  מ בניין שורש

 ְמִשיָכה להמשך נפעל כ-ש-מ .1

 ַהְחָלָקה לחֹלק קל ק-ל-ח .2

 ְרִקיָמה להרקם נפעל מ-ק-ר .3

 ְשִכיָרה להשכיִר  הפעיל ר-כ-ש .4

 ַהְשָלָטה לשֹלט קל ט-ל-ש .5

 ִהָמְצאּות, ַהְמָצָאה למֹצא קל א-צ-מ .6

 ַהְדָבָקה/  ִהָבְדקּות לבֹדק קל ק-ד-ב .7
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 בניין  אחר  שם  פעולה  מ ןאותו  בניישם  פועל  מ בניין שורש

 ַהְקָרָבה לקֹרב קל ב-ר-ק .8

 ְנִעיָלה להנעל נפעל ל-ע-נ .9

 ַהְצָדָקה לצֹדק קל ק-ד-צ .11

 ְכִריָתה להכרת נפעל ת-ר-כ .11

 ַהְפָחָדה לפֹחד קל ד-ח-פ .12

 ִהָכְשלּות להכשיל הפעיל ל-ש-כ .13

 ַהְרָשָמה/ ְרִשיָמה  להרשם נפעל מ-ש-ר .14

 הַהְחָזָר  לחֹזר קל ר-ז-ח .15

 

 הפעיל  ,  קל  -  27תרגיל  

שם  פעולה  
 בבניין  הפעיל

שם  פעולה  
 לקבבניין  

 צליחה הצלחה

 רכיבה הרכבה

 קליטה הקלטה

 יציבה הצבה

 כתיבה הכתבה

 פסיקה הפסקה

 דריכה הדרכה

ָרה הבערה  ְבעֵּ

 נהיגה הנהגה

 
 השגה  של  דבר  מסוים  -ה  חָ לָ צְ הַ 

 אגם  מקצה  אחד  לשני,  נהר,  להחציית  תע  -ה  יחָ לִ צְ 

 חיבור  חלקים ש ונים  -ה  בָ כָ ְר הַ 

 חמור  ותנועה/ ישיבה  ל  גב  סוס   -ה  יבָ כִ ְר 

 העתקה  של  צלילים  על  גבי  תקליט  -ה  טָ לָ ְק הַ 

 שומעים/ הבנה  שכלית  של  מה שרואים / תפיסה    -ה  יטָ לִ ְק 

 יםמיד  משהו  במקום  מסועלה  -ה  בָ צָ הַ 
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 מצב  של  הגוף  כאשר  האדם  עומד  -ה  יבָ צִ יְ 

 פעולה  של  מי  שמכתיב  טקסט  לאדם  אחר  -ה  בָ ָת כְ הַ 

 ...עיפרון/ רישום  והעלאת  דברים  על  הנייר  באמצעות  עט   -ה  יבָ ִת כְ 

 ...(עבודה,  לימודים)פסק  זמן  במהלך  פעילות  מסוימת    -ה  ָק סָ פְ הַ 

 מתן  פסק  דין  -ה  יָק ִס פְ 

 הוראה  -ה  כָ ָר ְד הַ 

 הנחת  רגל  על  משטח  -ה  יכָ ִר ְד 

 הדלקה  של  אש/  הצתה    -ה  ָר עָ בְ הַ 

 התהליך  שבו  משהו  בוער  -ה  ָר עֵּ בְ 

 מנהיגות,  הנהלה,  ראשות  -ה  גָ הָ נְ הַ 

 הפעולה  של  מי  שנוהג  בכלי  רכב  -ה  יגָ ִה נְ 

 

 

 הופעל,  עילהפ,  נפעל,  קל  -  28תרגיל  

 פועל שמות  (1) .1

 ר-א-ש (2)

 נפעל , הפעיל (3)

 הָר ָאְש הַ  (4)

 ֻתְשַאר (5)

                        

 פועל שמות  (1) .2

 ק-ב-ד (2)

 הפעיל  ,נפעל , קל (3)

 תקּובְ ָד ִה  .א (4)

 הָק בָ ְד הַ  .ב 

 ֻהְדַבְקָת  (5)

 

  פועל  שמות (1) .3

 ק-ח-ש (2)

 נפעל  ,קל (3)

 היָק ִח ְש  (4)
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 הופעל  ,  הפעיל,  נפעל,  קל  -  29תרגיל  

 הפעיל: הבניין המשותף;    קל     .1

 קל: הבניין המשותף;    נפעל     .2

 הופעל: הבניין המשותף;      הפעיל   .3

 קל: הבניין המשותף;      הפעיל   .4

 נפעל: הבניין המשותף;    קל     .5

 קל: משותףהבניין ה;     הפעיל    .6

 

 השלמים בגזרת   קל  ,לְפעַ נִ   :ניםבנייב  ֵשםה 

 31תרגיל  

 שם  פועל  מאותו  שורש   בניין
 ומאותו  הבניין

ר נפעל .1  ְלִהָזכֵּ

 לזֹכר קל .2

ל נפעל .3  ְלִהָגמֵּ

 לפֹשט קל .4

ג נפעל .5  ְלִהָלעֵּ

 לרֹמס קל .6

ט נפעל .7  ְלִהָשמֵּ

 לשֹמט קל .8

ק נפעל .9  ְלִהָדלֵּ

ש נפעל .11  ְלִהָתלֵּ

 לתֹלש קל .11

 לסֹחט קל .12

ר נפעל .13  ְלִהָסגֵּ
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 הפעיל,  נפעל,  קל  -  31תרגיל  

ָמה (1)  מ-ר-ג:  משותף שורש ;      מ-ג-ר:  ַמְרגֵּ

 ס-ח-פ:  שורש משותף;      ח-פ-ס:  ִנְסָפח (2)

 ק-ד-ב:  שורש משותף;      ק-ב-ד:  ִהָדְבקּות (3)

 ר-ב-ג : שורש משותף;    ג  -ר-ב  :ַהְבָרָגה (4)

 ר-ש-ק:  שורש משותף;     ק -ר-ש  :ְשִריָקה (5)

 ר-ב-ש:   שורש משותף;    ש  -ר-ב:  ִמְבֶרֶשת (6)

 

 

 צ"חפי,  נ"חפ  :תובגזר  לְפעַ נִ   בניין 

 32תרגיל  

 גוף  ה שורשה
 (לפי  ההקשר  במשפט)

 דרך/ זמן 

 (הווה)בינוני  נסתרים ק-ת-נ .1

 עבר נסתרות ב-צ-י .2

 (הווה)וני בינ נסתרת ת-צ-י .3

 עתיד נסתרת ק-ז-נ .4

 עתיד נסתרים א-ש-נ .5

 עבר נסתרת נ-ת-נ .6

 עבר נסתרים ל-צ-נ .7

 (הווה)בינוני  נסתרים ב-צ-י .8

 עתיד נסתר ק-ת-נ .9

 עבר נסתרת ת-צ-י .11

 (הווה)בינוני   נסתרות א-ש-נ .11
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 צ"חפי,  נ"חפ  :תובגזר  קל  בניין 

 33תרגיל  

 פעולהשם    פועלשם   שורש

 ְנִטיָעה לטעת, נֹטעל ע-ט-נ .1

  לנֹדר ר-ד-נ .2

 ְיִציָרה ליֹצר ר-צ-י .3

 ְנִטיָשה לנֹטש ש-ט-נ .4

 ְנִגיָעה לגעת, לנֹגע ע-ג-נ .5

 ְיִציָקה לצקת ק-צ-י .6

 ְנִקיָטה לנֹקט ט-ק-נ .7

 ְנִביָרה לנֹבר ר-ב-נ .8

 
 

 הופעל,  הפעיל,  פעלנ,  קל

   34תרגיל  

     ִנְגָשה (2) .1

 
  ִיְנְבטּו (1) .2

 
ְצִבי (3) .3       תֻּ

 
      ַיִביט (3) .4

 
  ִתֵתָנה (1) .5

 
     ִנַכר (1) .6

 
ת (1) .7 קֶּ סֶּ       מֻּ

 
 ִתֹטל (4) .8

 
    ִנָדחוֹת (4) .9

 
     ַתִשיל (1) .11

  



 24עמוד  www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

   35תרגיל  

 הפעיל: הבניין המשותף;    קל        :ִתְנְבחּו .1

ם .2  נפעל:  בניין המשותףה;        הפעיל    :ַהְקדֵּ

 קל: הבניין המשותף;        הופעל    :  ֻתְגשו .3

 קל: הבניין המשותף;    הפעיל     : ַמִגיר .4

 הופעל: הבניין המשותף;    קל        :ְמַרְחֶתם .5

 נפעל: הבניין המשותף;        קל    :ִנְצַנח .6

 

 

 

 36תרגיל  

   .א

  מאותו  שורש  צורת  פועל  נוספת הבניין השורש
 אותו  בנייןמו

ל נפעל ל-א-ש .1  ִיָשאֵּ

 ִתְסְפִרי קל ר-פ-ס .2

 נַֻדח הופעל ח-ד-נ .3

ְכָנה הפעיל כ-ת-נ .4  ַתתֵּ

 ִתְרֹקְדָנה קל ד-ק-ר .5

 ֶאֹפל קל ל-פ-נ .6

 יַֻבע הופעל ע-ב-נ .7

 ָנַסְענּו קל ע-ס-ה .8

 ַמִגיעֹות הפעיל ע-ג-נ .9

 ֻהְטְבעּו הופעל ע-ב-ט .11
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   .ב

פועל  נוספת  מאותו  שורש   צורת  הבניין השורש
 בניין  אחרב

ְלָנה הופעל ל-ל-כ .1  ַתְכלֵּ

 ִתַקח נפעל ח-ק-ל .2

 ִנֶתֶנת קל נ-ת-נ .3

 ְנֹקש הפעיל ש-ק-נ .4

 ִנְסֹחב נפעל ב-ח-ס .5

 ִחְתמּו הפעיל מ-ת-ח .6

 ַתְשִאיר נפעל ר-א-ש .7

 ִתְבְרִחי הפעיל ח-ר-ב .8

 ִהַשְקנּו קל ק-ש-נ .9

 ִנַצְבִתי הפעיל ב-צ-י .11

 
 

 צ"חפי,  נ"חפ,  שלמים  :תובגזר  לְפעַ נִ   בנייןב  ֵשםה 

 37תרגיל  

 שם  פועל   השורש
 מאותו  שורש  

 שם  פעולה  
 מאותו  שורש  

ד   ד-ק-פ /  ִלְפֹקד  /  ְלִהָפקֵּ
 ְלַהְפִקיד

 ַהְפָקָדה/  ִהָפְקדּות  

 ַהָדָחה  ח-ד-נ

 ַהָצָבה/   ְיִציָבה  ְלַהִציב ב-צ-י

 ִנְרָגנּות  נ-ג-ר

 ַהְסָמָכה ְלַהְסִמיְך/ ִלְסֹמְך  כ-מ-ס

 ַהְכָבָדה  ד-ב-כ

 

 ,  לא  נאמר  מאיזה  בניין,  "שם  פעולה  מאותו  שורש"ו"  שם  פועל  מאותו שורש"בעמודות  :  הערה

 .לכן  לפניך  מספר  אפשרויות
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 עלהופ,  הפעיל,  נפעל,  קל  -  38תרגיל  

ד   (1)  ס-פ-ד:   המשותף השורש ;    ד    -ס-פ:  ֶהְפסֵּ

 ר-צ-ב : המשותף השורש ;    ב    -ר-צ   :ִנְצָרב   (2)

 ק-ר-ז  :המשותף  השורש    ;    ק-ק-ז   :ִהָזְקקּות  (3)

 ש-ג-ר  :המשותף השורש ;     ש   -ג-נ  :ַהָגָשה   (4)

 ר-ח-ב : המשותף השורש ;     ב   -ח-ר   :ִנְרָחב   (5)

ט   (6)  ח-ט-ב : המשותף השורש ;     ט   -ב-ח   :חֹובֵּ

ָפה   (7)  ש-ר-פ  :המשותף השורש ;     פ   -ר-ש    :ְשרֵּ

 ל-מ-ג  :המשותף השורש ;     מ   -ג-ל   :ְלִגיָמה   (8)

 ר-ח-ש  :המשותף  השורש;     ש   -ר-ח  :ָחִריש   (9)

 ר-ת-פ  :המשותף השורש     ;ר    -פ-ת  :ְתִפיָרה   (11)

 ר-ת-ס:  תףהשורש  המשו    ;    ס-ר-ת:  ַהְתָרָסה   (11)

    ג-ר-ס:  השורש  המשותף;    ס    -ר-ג:  ְגִריָסה   (12)

 ר-מ-ש:  השורש  המשותף;    מ    -ש-ר:  ִנְרָשם   (13)

 

 

 צ"חפי,  נ"חפ,  שלמים  -בניינים  קל  ונפעל  

 39תרגיל  

 ע-ב-ק:  ורש  משותףש :1זוג  

 ילבִ סָ :  משמעות  בניין , נפעל- 

 ילעִ פָ :  משמעות  בניין , קל- 

 
 ק-ד-ב:  שורש  משותף :2זוג  

 סביל:  משמעות  בניין , נפעל- 

 ילעִ פָ :  משמעות בניין , קל- 

 
 ר-ב-ש:  שורש  משותף :3זוג  

 ילבִ סָ :  משמעות  בניין , קל- 

 ילבִ סָ :  משמעות בניין , נפעל- 
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 הופעל,  הפעיל,  נפעל,  קל  -  41תרגיל  

 הופעל , ש-כ-נ- 

 קל,  ע-ר-ז- 

 ילבִ סָ  : משמעות משותפת הופעל          ,  ל-פ-נ- 

 נפעל , ע-נ-מ- 

 (הנושא  של  המשפט  יעשה  את  הפעולה.  ָפִעיל:  המשמעות)  קל , ש-ט-נ- 

 

 

 ַעל,  לעֵ פִ   ניםבניי  השלמיםבגזרת    ַפֵעלִהְת ,  פֻּ

 41תרגיל  

 זמן/ דרך  גוף   בניין שורש

 עבר נסתרת התפעל כ-פ-ה .1

 (הווה)בינוני  רבות פועל ח-פ-נ .2

 עבר נוכח פיעל ל-ט-ב .3

 עתיד מדבר התפעל ר-ש-ק .4

 ציווי נוכחת פיעל מ-ל-צ .5

 עתיד נסתר פועל ר-פ-כ .6

 עתיד נסתרים התפעל כ-ב-ס .7

 עתיד נוכחת פיעל ק-נ-ז .8

 (הווה)בינוני  רבים התפעל ר-ב-צ .9

 עתיד מדברים פיעל פ-ת-ש .11

 עבר נסתרים פועל ר-פ-ש .11

 

 

 

 

 

 

 

 

W W W 
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  42תרגיל  

 הגוף   הבניין השורש
 (לפי  ההקשר  במשפט)

 נסתר פיעל ל-צ-פ .1

 נסתרים פועל נ-ק-ת .2

 נסתרת התפעל ק-ד-צ .3

 נסתרים פיעל פ-ק-ש .4

 נסתרות התפעל ל-ד-ש .5

 נסתרים התפעל ד-ק-מ .6

 יםנוכח פיעל ל-ב-ק .7

 נסתרת פועל מ-ק-ש .8

 נוכחים פיעל ר-ב-ד .9

 מדבר התפעל נ-מ-א .11

 נסתרת פיעל ב-ל-ש .11

 נסתרות התפעל ל-ג-ס .12

 נסתרות פיעל ש-מ-ש .13

 נוכחת פועל מ-ד-ק .14

 נסתרים פועל ז-ז-ק .15

 מדברת פיעל ר-ת-ו .16

 נוכח התפעל ק-פ-ס .17

 נוכחת פיעל ק-פ-ס .18

 נסתרת פועל ק-פ-ס .19

 נסתרת התפעל ר-י-צ .21
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 43תרגיל  

ְקשּו (4) .1  ִהְשַתְדלּו (2) .5         ְיבֻּ

ת (1) .2 מֶּ      ַדְברּו (1) .6       ְמַסיֶּ

ָיִכים (4) .3 נֶּת (4) .7        ְמשֻּ         ִמְסַתמֶּ

ַבְלָנה (3) .8        ִשְלָבה (2) .4    ְתקֻּ

 

 

 םבגזרת  השלמיהתפעל  ,  פיעל:  ניםבבניי  השם  הפועל  ושם  הפעול 

 44תרגיל  

 .א

 פועלשם   הבניין שורשה
  אותו  בנייןמ

 פעולהשם  
 אותו  בנייןמ

ל פיעל ל-ס-פ .1  ִפסּול ְלַפסֵּ

ן התפעל נ-כ-ס .2  ִהְסַתְכנּות ְלִהְסַתכֵּ

ן פיעל נ-כ-ש .3  ִשכּון ְלַשכֵּ

ר התפעל ר-ב-ח .4  ִהְתַחְברּות ְלִהְתַחבֵּ

ְך התפעל כ-פ-ש .5  תִהְשַתְפכּו ְלִהְשַתפֵּ

 

  .ב

 פועלשם   הבניין השורש
  בניין  אחרמ

 פעולהשם  
 בניין  אחרמ

ן   התפעל נ-ג-ט  (פיעל)ִטגּון   (פיעל)ְלַטגֵּ

ר   פיעל ר-ש-ק (  /  התפעל)ְלִהְתַקשֵּ
 (קל)ִלְקֹשר  

(  /  התפעל)ִהְתַקְשרּות  
 (קל)ְקִשיָרה  

(  /  התפעל)ְלִהְסַתלֵּק   פיעל ק-ל-ס
 (הפעיל)ְלַהְסִליק  

(  /  התפעל)ִהְסַתְלקּות  
 (קל)ְסִליָקה  

 (פיעל)ִצנּון   (פיעל)ְלַצנֵּן   התפעל נ-נ-צ

ק   פיעל ק-ל-ח (  /  התפעל)ְלִהְתַחלֵּ
 (הפעיל)ְלַהְחִליק  

(  /  התפעל)ִהְתַחְלקּות  
 ַהְחָלָקה

 

 ,  לא  נאמר  מאיזה  בניין,  "מבניין  אחרשם  פעולה  "ו"  שם  פועל  מבניין  אחר"בעמודות  :  הערה

 .לכן  לפניך  מספר  אפשרויות
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 כל  הבניינים

  45תרגיל  

   הפעיל,   ר-ש-כ (1) .1

 ז-ג-ר (2) 

 ש-ב-ש (3) 

 ע-נ-מ (4) 

 

 ר-ג-ס (1) .2

 ע-ב-צ (2) 

 ר-ד-ס (3) 

  פיעל,   ש-ק-ב (4) 

 

 ש-ק-נ (1) .3

 נ-מ-ז (2) 

     נפעל,   ד-ק-פ (3) 

 ל-צ-נ (4) 

 

 

 

   46תרגיל  

 התפעל  :המשותף  הבניין;    הפעיל    :   ַתְשֵקְפָנה .1

 נפעל : המשותף הבניין ;        פיעל:  ִנְדבּו .2

ְפָעל .3  פועל : המשותף הבניין ;        הופעל  :מֻּ

 הפעיל : המשותף  הבניין;    התפעל      :ִהְצַטַינּו .4

 פיעל : המשותף  הבניין;    קל      :ָרַטנּו .5

ָּון .6  הופעל  :המשותף  הבניין;    פועל    :  ְמכֻּ

 הפעיל:  המשותף  הבניין;    התפעל      :ִתְתַמֵשְכָנה .7
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 פועל  והתפעל,  פיעל:  בבניינים  שורש  בן  ארבע  אותיות 

   47תרגיל  

 שם  פעולה שם  פועל בניין שורש

רְלעַ  פיעל ר-ע-ר-ע .1  ִעְרעּור ְרעֵּ

ב התפעל ב-ז-כ-א .2  ִהְתַאְכְזבּות ְלִהְתַאְכזֵּ

   פועל ז-ב-ז-ב .3

ש פיעל ש-ק-ש-ק .4  ִקְשקּוש ְלַקְשקֵּ

ל פיעל ל-ח-ל-ח .5  ִחְלחּול ְלַחְלחֵּ

   פועל כ-ב-ס-ת .6

ְך פיעל כ-ב-ס-ת .7  ִתְסבּוְך ְלַתְסבֵּ

ל התפעל ל-מ-ש-ח .8  ִהְתַחְשְמלּות ְלִהְתַחְשמֵּ

ףלְ  התפעל פ-ש-פ-ש .9  ִהְשַתְפְשפּות ִהְשַתְפשֵּ

ף פיעל פ-ש-פ-ש .11  ִשְפשּוף ְלַשְפשֵּ

   פועל ח-צ-ח-צ .11

ר התפעל ר-ר-מ-צ .12  ִהְצַטְמְררּות ְלִהְצַטְמרֵּ

ן פיעל נ-ס-כ-א .13  ִאְכסּון ְלַאְכסֵּ

ל התפעל ל-ב-ר-כ .14  ִהְתַכְרְבלּות ְלִהְתַכְרבֵּ

 

   48תרגיל  

  .א

 שם  פועל
 אותו בנייןמ

 שם  פועל
 ין  אחרבנימ

 שם  פעולה
 אותו  בנייןמ

 שם  פעולה
 בניין  אחרמ

ם .1 ם   ְלִהְצַטְמצֵּ  (פיעל)ִצְמצּום   ִהְצַטְמְצמּות (פיעל)ְלַצְמצֵּ

ל .2 ל   ְלַגְלגֵּ  (התפעל)ִהְתַגְלְגלּות   ִגְלגּול   (התפעל)ְלִהְתַגְלגֵּ

ר .3 ר   ְלִהְסַתְנוֵּ  (יעלפ)ִסְנוּור   ִהְסַתְנְורּות (פיעל)ְלַסְנוֵּ

ז .4 ז   ְלַבְזבֵּ  (התפעל)ִהְתַבְזְבזּות   ִבְזבּוז   (התפעל)ְלִהְתַבְזבֵּ

ן .5 ן   ְלִהְתַאְרגֵּ  (פיעל)ִאְרגּון   ִהְתַאְרְגנּות (פיעל)ְלַאְרגֵּ

ם .6 ם   ְלִהְתַפְרסֵּ  (פיעל)ִפְרסּום   ִהְתַפְרְסמּות (פיעל)ְלַפְרסֵּ
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 שם  פועל
 אותו בנייןמ

 שם  פועל
 אחר  בנייןמ

 שם  פעולה
 אותו  בנייןמ

 שם  פעולה
 בניין  אחרמ

 (התפעל)  תבּובְ ְר ַת ְש ִה  בּובִשְר  (התפעל)  בבֵּ ְר ַת ְש ִה לְ  בבֵּ ְר שַ לְ  .7

 (התפעל)  תכּוְש כְ ַת ְש ִה  ְךשּוִשכְ  (התפעל)  ְךשֵּ כְ ַת ְש ִה לְ  לשכשך .8

 (פיעל)  לּובִבלְ  תלּובְ לְ בַ ְת ִה  (פיעל)  לבֵּ לְ בַ לְ  לבֵּ לְ בַ ְת ִה לְ  .9

 (פיעל)  רמּוִמְר  תרּוְמ ְר מַ ְת ִה  (פיעל)  רמֵּ ְר מַ לְ  רמֵּ ְר מַ ְת ִה לְ  .11

 (התפעל)    תדּונְ ְד נַ ְת ִה  דנּוִנְד  (התפעל)    דנֵּ ְד נַ ְת ִה לְ  דנֵּ ְד נַ לְ  .11

 (התפעל)    תבּובְ ְר עַ ְת ִה  בּובִעְר  (התפעל)    בבֵּ ְר עַ ְת ִה לְ  בבֵּ ְר עַ לְ  .12

 (התפעל)    תלּובְ ְר ַת ְס ִה  לּובִסְר  (התפעל)    לבֵּ ְר ַת ְס ִה לְ  לבֵּ ְר סַ לְ  .13

 (התפעל)    תלּוְד ִהַדלְ  לּודִדלְ  (התפעל)    לדֵּ להַדלְ  לדֵּ לְ ַד לְ  .14

 

  .ב

 אותו  השורשמ  בעבר  נסתרפועל  
 בניין  אחרב

  אותו  השורשֵשם  פעולה  מ
   אותו הבנייןומ

 לצּוִצלְ  (התפעל)    לצֵּ לְ טַ צְ ִה  .1

 לסּוִסלְ  (עלהתפ)    לסֵּ לְ ַת ְס ִה  .2

 תכּוְס כְ ַת ְס ִה  (פיעל)    ְךסֵּ ִסכְ  .3

 רּובִתגְ  (פועל)    רבַ ֻתגְ  .4

ר  (  /  פועל)    רַד ֻדְר  .5  תרּוְד ְר ַד ִה  (פיעל)ִדְרדֵּ

 רּופִמְס  (התפעל)    רפַ ֻמְס  .6

 תלּובְ ְר עַ ְת ִה  (פועל)ֻעְרַבל    (  /  פיעל)    לבֵּ ִעְר  .7
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   49תרגיל  

 פיעל  :בניין   ;ד-ק-פ-ת  :שורש .א (1) .א

 קל  :בניין   ;ד-ק-פ  :שורש .ב  

 (פ"פה)  שורשית .א (2) 

 עתיד של   תחילית .ב  

 
 קל : בניין   ;ל-מ-ג : שורש .א (1) .ב

 פיעל   :בניין   ;ל-מ-ג-ת  :שורש .ב  

 תחילית  של  עתיד .א (2) 

 (פ"פה)  שורשית .ב  

 
 פיעל  :בניין   ;ר-ז-ח-מ   :שורש .א (1) .ג

 פיעל  :בניין   ;ר-ז-ח  :שורש .ב  

 (פ"פה)  שורשית  – השנייה מ  "ם  המ"המ; (הווה  =של  בינוני  )  תחילית  – הראשונה   מ"המ (2) 

 

 (כולל  שורש  מרובע)שלמים    -  עלּופו  לפיעבניינים  

 51תרגיל  

 מ-ג-ר-ת:  שורש  משותף :1זוג   .1

 ילעִ פָ :  הבניין  משמעות , פיעל- 

 ילבִ סָ :  משמעות  הבניין , פועל- 
 
 פ-י-ש:  שורש  משותף :2זוג  

 ילעִ פָ :  משמעות  הבניין , פיעל- 

 ילבִ סָ :  משמעות  הבניין , פועל- 
 

 נ-ג-ר-א:  שורש  משותף :3זוג  

 ילבִ סָ :  משמעות  הבניין , פועל- 

 ילעִ פָ :  משמעות  הבניין , פיעל- 
 

 פועל  :המשותף  הבניין       נ-ג-מ  - :1  קבוצה .2

 ילבִ סָ  : המשותפת המשמעות       ל-ל-ק-ש- 

 נ-ס-ח-א- 

 
 פיעל  :המשותף  הבניין           פ-צ-ר-ק  - :2  קבוצה

 ילבִ סָ  : המשותפת המשמעות  מ          -ל-ק-ד- 

 ס-ל-כ-א- 
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 תרגיל  מסכם

   51תרגיל  

 התפעל:  המשותף הבניין ;      פיעל   :  ְתַתְדֵרְכָנה .1

 פיעל:  המשותף  הבניין;        קל:   ְרדּודוֹת .2

 הפעיל:  המשותף הבניין ;      פיעל  :   ְתַפְרֵנְסָנה .3

ְכְתָמה .4  פועל:  המשותף הבניין ;        הופעל  :הֻּ

 פיעל:  המשותף הבניין ;    נפעל       :ִיָמְרחּו .5

 

   52תרגיל  

  אותו  שורשצורה  נוספת  מ יןהבני
 לפי  ההנחיה

 ְלִהָגנֵּז קל

 בשֵּ חַ ְת ִמ  פועל

 ִתּיּוק פיעל

 ילִ צְ נַ ְת ִת  הפעיל

 ִתְשֹלט התפעל

 תבֹ ְש יִ  הופעל

 רבֵּ חַ לְ  פועל

 ֻקְרַצף פיעל

 תגֶ פֶ ְס נִ  קל

 ַהְחָלָטה הופעל

 ִהִביָעה הופעל

 ףַק ְש נִ  התפעל

 נּועְ נַ ִשכְ  פועל
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 53תרגיל  

  .א

אותו  שורש  מ  צורת  פועל  נוספת הבניין השורש
 אותו  בנייןמו

 ִיְשַתְכנּו התפעל נ-כ-ש .1

 ַמְסִדיָרה הפעיל ר-ד-ס .2

 ֻשְעְמָמה פועל מ-מ-ע-ש .3

 ִנְזַקף נפעל פ-ק-ז .4

 ִצַננּו פיעל נ-נ-צ .5

 ִיַתְרְגמּו התפעל מ-ג-ר-ת .6

 יְֻשְתקּו הופעל ק-ת-ש .7

 ִנָצִלים נפעל ל-צ-נ .8

 ִיְנֹגס קל ס-ג-נ .9

ן פיעל נ-ר-ק-ס .11  ִסְקרֵּ

 

  .ב

אותו  שורש  פועל  נוספת  מ צורת  הבניין השורש
 בניין  אחרב

 ַיִצילּו פיעל ל-צ-נ .1

 ַתְכְנתּו פועל ת-נ-כ-ת .2

 ַהִשיִאי התפעל א-ש-נ .3

 ִנָלַקח קל ח-ק-ל .4

 ִדְרִכי הפעיל כ-ר-ד .5

 ֻמָכרֹות התפעל ר-כ-נ .6

ש ועלפ ש-מ-ש .7  ִמְשַתמֵּ

ן נפעל נ-ת-נ .8  ִנתֵּ

 ַמִגיָשה הופעל ש-ג-נ .9

 ְיֻתְפַקד פיעל ד-ק-פ-ת .11
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 54תרגיל  

 (ל-ד-ג:  השאר  שורש)  ל-ג-ד=    ָדגּול   (1)

 (ר-ש-ק:  השאר  שורש)  ר-ק-ש=    ֶשֶקר   (2)

 (ס-ל-פ:  השאר  שורש)  ל-ס-פ=    ְפִסיָלה   (3)

 (ר-ת-ס:  השאר  שורש)  ס-ר-ת=    ַהְתָרָסה   (4)

 (ל-ע-נ:  השאר  שורש)  ל-ע-מ=    ְמִעיָלה   (5)

 (ר-ת-א  :השאר  שורש)  ר-ת-ל-א=    ִאְלתּור   (6)

ן   (7)  (ב-ש-ח:  השאר  שורש)  נ-ב-ש-ח=    ְלִהְתַחְשבֵּ

ן   (8)  (מ-א-נ:  השאר  שורש)  נ-מ-א=    ְנַאמֵּ

 (מ-ת-ס:  שורשהשאר  )  מ-י-ס=    ִסּיּום   (9)

 (ט-ש-ק:  השאר  שורש)  ט-ק-ש=    ֶשֶקט   (11)

 (ל-צ-נ:  השאר  שורש)  ל-ל-צ=    ִלְצֹלל   (11)

 (ל-ש-מ:  השאר  שורש)  מ-ל-ש=    ְמֻשָלם   (12)

ל   (13)  (פ-ל-ד:  השאר  שורש)  ל-ד-פ=    ְלַפדֵּ

 (ר-ש-ק:  השאר  שורש)  ר-ש-ק-ת=    ִתְקשּור   (14)

 

 

 55רגיל  ת

 בניין  הפעיל (4) .1

  בניין  פיעל (2) .2

 

 

 56תרגיל  

לֶּת   ;     לּודלְ ִד   -  ְיַדְלְדלּו (1) .א  תפּוְר גְ ַאְת ִה   -  ִיְתַאְגֵרף;    ל    עּוִתפְ   -  ְמַתְפעֶּ

 ילבִ סָ    - המשמעות  המשותפת   ְמֻצְחָצח  -  הפועל (2) 

 

 .שורש אותיות   עארב בעלי  הם  ( 1) בסעיף   הפעלים .ב
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 57תרגיל  

 הדרך/  הזמן   הגוף הבניין השורש

 עתיד נוכחים פיעל 

 ציווי נוכחים  

 ציווי נוכחים קל 

 ציווי נוכחים התפעל ד-י-צ

 ציווי נוכחים הפעיל ד-פ-ק

 
 נוכחים  גוף (1)

 !ידהתלבשו  מ,  ילדים (2)

 

 58תרגיל  

 ְתִקיָעה (1) .א

 (פעלנ)ִנְתַקע   (2) 

 םּוּיִס  (1) .ב

 ִהְסַתּיֵּם (2) 

 ןיָ פְ ְמאֻ  (1) .ג

 ןיֵּ פְ ַאְת ִמ  (2) 

 

 59תרגיל  

 תוצג,  הוחלט:  אותו  בנייןפעלים  משני   .א .1

 נסתר,  עבר,  הופעל,  ט-ל-ח:  הוחלט 

 נסתרת,  עתיד,  הופעל,  ג-צ-י  :תוצג

 מ-ג-ד (1) .ב

 ְיַגְמדּו (2) (2)  

 הפעיל:  בניין =  הצעה   ,יגישו (1) .ג

 (בניין  התפעל)  להתנגש (2)  
 
 ג  -ש-נ =  משיגות  (1) .א .2

 גשֵּ הֶ /    הגָ שָ הַ  (2)  

 הפעיל =הלבשה   /  פיעל    =  איפור   (1) .  ב 

 .             איפור  כלות  נרשמתי  לקורס (2)

 .ההלבשה בחדר  בגדים  מחליף  הכדורגלן 
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 61תרגיל  

  (2) .א .1

 בניין שורש פועל

 התפעל מ-י-ק התקיימה

 הפעיל ע-ב-נ הביע

 פיעל ב-י-ח תחייב

 הופעל ג-ש-נ הושגה

  
 ,  בניין  קל,  מ-ר-ג=    גרםוהוא    (2)קיים  פועל  נוסף  בקטע  המתאים  לשיבוץ  בסעיף  :  הערה

 .  שם  פועל  באותו  בניין  יש  להעתיק  פועל  אחד  שלא  ניתן  ליצור  ממנו(.  3)אך  שים  לב  לסעיף  

 תחייב,  הביע,  התקיימה:  הפועל  גרם  יכול  להחליף  כל  אחד  משלושת  הפעלים  

 
 גרימה  –גרם    או  ִחיוב   –  תחייב   ; הבעה  – הביע     ; התקיימות  – התקיימה  (3)

 לפועל  הושגה  אין  שם  פועל  כי  זהו  בניין  הופעל 

 

  (2) .ב

 שם  פועל בניין שורש עולהשם  פ

 שגֹ פְ לִ  קל ש-ג-פ פגישה

 ףתֵּ ַת ְש ִה לְ  התפעל פ-ת-ש השתתפות

 ְלַסּיֵּם פיעל מ-י-ס סיום

 ריעכְ הַ לְ  הפעיל ע-ר-כ הכרעה

 

 ל-צ-נ   =   הציל  ,ההצלה,  המציל .א .2

 ילעִ פָ :  משמעות  הבניין  =  הציל (1) .ב 

 .הפעולה  במבצע  להתמקד רוצים   כאשר (2)  

 ע-ב-ט =  טביעה  (1) .ג

 (הפעיל)הטביע   (2)  

 .את  הכדור  בסל  הטביעהכדורסלן  :  משפט    
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 61תרגיל  

 קל, ט-ב-נ=  ָנַבט  נפעל , ט-ב-נ=    ַבטנִ   הפעיל , ט-ב-נ=    ַנִביט .א .1

  ְנִביָטה .ב

 .שבתערוכה בתמונה   ַנִביט .ג

 .ובפני ִנַבט   הכעס  

 .אותו שהשקינו  לאחר   ָנַבט  הצמח  

 

 פיעל , ק-ת-נ =   ִנֵתק  נפעל , ק-ת-נ=    ִנַתק .א .2

     קּותנִ  .ב

 .ממקומו  ִנַתקחוט  החשמל   .ג

ק  ילדה    .השיחה את   ִנתֵּ

ת (3) .ד   קֶּ  ִנתֶּ

 

 נפעל  ;   א-ש-נ=    ִנְשאּו .א .3

 קל;     א-ש-נ=    ָנְשאּו  

 הפעיל  ;א  -ש-נ=    ַנִשיא  

   ַנִשיא  ,  ָנְשאּו (1) .ב 

 .הפעולה  במבצע להתמקד  רוצים  כאשר  (2)  

 

 פיעל , ר-צ-ק-ת  -(  IIמשפט  )   קל , ר-צ-ק  -(  Iמשפט  ) .א .4

 (פ"פה)  שורשית(  IIמשפט  )  עתיד של   תחילית(  Iמשפט  ) .ב 

 קוֵֹצר (1) .ג 

 

 הפעיל  ,ג-צ-י=    ַיִציג  פיעל , ג-צ-י=    ִיֵצג .א .5

    ַהָצָגה .ב

 (פ"פה)  שורשית (1) .ג 

 עתיד של   תחילית (2)

גהדין   עורך .ד    .המשפט בבית  הנאשם   את  ִיצֵּ

 .השופט  בפני טיעוניו   את  ַיִציגהדין   עורך  
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 הופעל ;    ק-ז-ח (:  Iמשפט  ) .א .6

 פועל   ;  ק-ז-ח-ת(:    IIמשפט  )  

 (פ"פה)  שורשית(  IIמשפט  )   עתיד של   ליתתחי(  Iמשפט  ) .ב 

 ילבִ סָ  (1) .ג

 .עצמה בפעולה  להתמקד  רוצים  כאשר  (2)

ְחָזִקים (2) .ד    מֻּ

 

 

 62תרגיל  

  .א .1

 נפעל , כ-ש-מ 

 פיעל  ,ר-מ-ה 

 הופעל , ל-ט-נ 

 התפעל , ג-י-ס 

 הופעל , ט-מ-ש 

 
 ילבִ סָ  .ב

  ִתָמֵשְך (4) .ג

 ִהמּור , רמֵּ להַ  .ד

 

  עברו/  מור  א (1) .א .2

 מהודק (2)

 ג-ר-ד-ש=  דרגנו  ש (3)

 (ש-ג-נ)  הגיש (4)

 םיסיל (5)

    (הפעיל)הצלחה  /    (קל)פגישה  /    (פיעל)פיקוח    ,(התפעל)שתלמות  ה (6)

 
 (ילבִ סָ )נשלח    -  (ילעִ פָ )  שלח (1) .ב

 נ-מ-ז  = הזמנה  (2)  
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 63תרגיל  

 קל=    ִיְקַדם   פיעל=    ְיַקֵדם .א .1

 ָקְדָמה (4) .ב 

 

 ילבִ סָ   :משמעות  הבניין  - נגרמה  (1) .2

 ילעִ פָ   :משמעות  הבניין  -  משיג (2)

 קל=    עמידה/  פיעל  =  שיתוף    ;    קל=    צליעה (3)  

 

 נ"חפ:  השם  הגזר  ִנַתן,   ְלַהִכיר ,   ֻמָסקֹות:  Iקבוצה   (1) .א .3

 צ"חפי:  שם  הגזרה     ִהִציגּו ,   ִהַצְעִתי:  IIקבוצה     

 (הציגו  ,להכיר  ,הצעתי  :הפעלים  הם)  הפעיל  נייןב (2)  

 .(גזרה  של  פעלים  אלה  היא  שלמיםה)   ְנַסֵפר,    ִטְלְטלּו (1) .ב

 רפֵּ ַת ְס נִ  ;   לּוְט לְ טַ ִה  (2)

 

   .א .4

 ם  היא  תחילית"פעלים  שבהם  המ ם  היא  שורשית"פעלים  שבהם  המ

     ֻמְחַשב

     טּוָמר

רִמ       ְסגֵּ

 ִמְלטּו

     ְמיָֻבִאים

     קיַמזִ 

     ְפָנםמֻ 

ש      ִמַטְשטֵּ

 
 פיעל=     ִמְלטּו הפעיל=     קיַמזִ   קל=    טּוָמר .ב 

 .הצעיר  הזוג  של החתונה   תמונת  את  ִמסגר  בחנות העובד  .ג

 

  .א .5

 א  היא  תחילית"פעלים  שבהם  הה א  היא  שורשית"פעלים  שבהם  הה

בִה       ְבהֵּ

ק      ַהדֵּ

 ָהרּוס

     ֻהְרַכב

ןִה       ְתַאְפיֵּ

רהַ       תֵּ

ל      ַהְשאֵּ

 
     (קדֵּ ִה   :הוא)פיעל  =    ַהֵדק,   (ירִת ִה   :הוא)  ילהפע=    ַהֵתר .ב 

 להשאיל (1) .ג

 ?האם  אתה  יכול  להשאיל  לי  את  העט  שלך (2)
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6.  

   ו"מילים  שאותיות  התי
 הן  שורשיותב

   ו"מילים  שאותיות  התי
 שורשיותאינה  הן  ב

שורשית    ו"ן  גם  תישיש  בה  מילים
 שאינה  שורשית  ו"יתוגם  

ל      ִתְפעֵּ

     ִתְקתּוק

     ְיַתְרְגמּו

     ִנְתַפס

     ָתלּוש

     ֻתְמַרץ

 
 
 
 

     ִהְסַתְּיעּו

ש      ִהְשַתמֵּ

 ִתְסעּו

     ִתְשֹלט

     ְשלּובֹות

 ִהְתַעַלְמֶתן

     ֻתְמַרץ

 
 

     קַתּיֵּ ְת 

     ְתֻתְרַגל

ם      ִתַתמֵּ

     ָתַפְסְת 
 

 

  הפעילבבניין    או  ו  היא  שורשית"יואז  הת  (ץרֵּ ְמ מלשון  ִת )יכול  להיות  בבניין  פועל    ץַר ְמ פועל  תֻ ה  :הערה

  ,שהפועל  אינו  מובא  בהקשר כאן  נובעת  מכיוון  כפילות ה . ו  היא  תחילית"ואז  התי  (לזרז,  לדרבןמלשון  )

   . כלומר  הוא  אינו  משובץ  במשפט

 

 

 64תרגיל  

     עבר,  נסתר,  הפעיל,  ת-ש-ק -     Iזוג   .1

 עבר,  נסתר,  התפעל,  ק-ת-שהגנב     - 

 וזהים  זה  לזה  בגוף  ובזמן,  בנייןוב  שורשזה  מזה  ב  שוניםהפעלים   שני    

 (בינוני)  הווה,  נסתרת,  הפעיל,  מ-ס-ק -   IIזוג   

 עבר,  נסתרת,  קל,  ק-ס-מ   - 

 וזהים  זה  לזה  בגוף ,  זמןוב  בנייןב,  שורשזה  מזה  ב  שוניםשני  הפעלים     

 עתיד,  נסתרות,  להתפע,  ר-ב-ג   - IIIזוג   

 עתיד  ,  נסתרות,  הפעיל,  ר-ב-ג -      

  ובזמן  בגוף,  בשורשוזהים  זה  לזה  ,  בנייןב זה  מזה   שוניםשני  הפעלים     

 ציווי,  נוכחות,  הפעיל,  נ-ע-ש -   IVזוג   

 ציווי,  נוכחות,  נפעל,  נ-ע-ש -      

 בגוף  ובזמן ,  וזהים  זה  לזה  בשורש,  בנייןזה  מזה  ב  שוניםשני  הפעלים     
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 עתיד,  נוכחים,  קל,  כ-ר-ד -   Vזוג   

 עבר,  נסתרים,  פיעל,  כ-ר-ד-ת -     

  גוףבו,  זמןב  ,בנייןב,  שורשזה  מזה  ב  שוניםשני  הפעלים     

 עבר,  נסתר,  נפעל,  נ-ע-ט   - VIזוג   

 עתיד,  מדברים,  קל,  נ-ע-ט -      

  בשורשוזהים  זה  לזה  ,  זמןוב  גוףב,  בנייןזה  מזה  ב  שוניםשני  הפעלים     

 עבר,  נסתר,  פועל,  ר-ז-ח-מ   - VIIזוג   

 (בינוני)  הווה,  נסתר,  הופעל,  ר-ז-ח -      

  גוףוזהים  זה  לזה  ב,  זמןוב  בנייןב,  שורשזה  מזה  ב  שוניםשני  הפעלים     

 

      ִיְנַהג .א .2

 ָלַמְדנּו .ב 

      ְמגָֻּדִלים .ג 
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 תצורה דרכי  לפי   שמות ומיון  ניתוח 

 (גזרה  מסורגת)  שורש  ומשקל 

  56  תרגיל

ְפקּוד .1 .א  ד-ק-פ:  השאר  שורש,  ד-ק-פ-ת:  תִּ

ְחשּוב .2  ב-ש-ח:  השאר  שורש,  ב-ש-ח-מ:  מִּ

יָרה .3  ר-ב-ח:  השאר  שורש,  ר-ח-ב:  ְבחִּ

ְרּגּול .4  ל-ג-ר:  השאר  שורש,  ל-ג-ר-ת:  תִּ

ְסּפּור .6  ר-פ-ס:  השאר  שורש,  ר-פ-ס-מ:  מִּ

ְזּכּור .5  ר-כ-ז:  השאר  השורש,  ר-כ-ז-א:  אִּ

ּמּוק .7  מ-ק-נ:  השאר  שורש,  ק-מ-נ:  נִּ

ְחקּוק .8  ק-ח-צ:  השאר  שורש, ק-ק-ח-צ:  צִּ

יָסה .9  כ-ס-כ-ס:  השאר שורש,  ס-ס-כ:  ְּכסִּ

 

ת (1) .1 .ב בֶּ  ַמגֶּ

ה (2)   בָּ  ַהצָּ

שּותִהת   (3)   רּות  /  ַחד  ַדק  גּום   /  ִהז   ִתר 

 

רּות (1) .2 ַנז  קּוק/    ִהת   ִצח 

ה (2)   חָּ ד  /  ַהדָּ גֵּ  הֶּ

ה (3)   עָּ  ַהצָּ

 

ב (1) .3  ַמצָּ

צּור  /  ִהּמּור (2)   ה  /  ִצר  קָּ תָּ פּוְך  /  ַהש   ִפכ 

ר (3)   כֵּ  הֶּ

 
  55  תרגיל

ְתַחְזקּות .1 זּו,     התפעל =   הִּ ְחזּוק,     פיעל=    קחִּ  פיעל =   תִּ

ּדּול .2 ְבָּדלּות,     פיעל=    בִּ ל,     נפעל=    נִּ      הפעיל=    ַהְבָּדָלה,     הפעיל=    ֶהְבּדֵּ

ד .3 ְתַנְשמּות,     הפעיל=    ֶהְסּפֵּ ּמּום,     התפעל=    הִּ ְלזּול,     פיעל=    ּדִּ       פיעל =   זִּ

ָזְכרּות,     הפעיל  =  ַהְזָּכָרה .4  נפעל =   הִּ

יָכה .6 ְדרּוְך,     הפעיל=    ַהְדָרָכה,     קל=    ְּדרִּ   פיעל=    תִּ
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ָנְצלּות,     הפעיל =   ַהְצָלָלה,     הפעיל=    ַהָצָלה .5 ְתַנְצלּות,     נפעל=    הִּ  התפעל=    הִּ

ְדרּוג .7 יָסה,     פיעל=   שִּ       הפעיל=    ַהְמָטָרה,     התפעל=    ְשַתְרְבבּותהִּ ,     קל=    ְּדחִּ

יָרה .8 ְתַקְשרּות,     קל=   ְקשִּ ָקְשרּות,     התפעל=    הִּ   נפעל=    הִּ

 

 57  תרגיל

לּות .1 ק  ְתַקל.  בניין  נפעל)  ִהתָּ  (הוא  אתמול  נִּ

 ִקדּוש .2

לָּה .3 עָּ  (הפעיל)  ַהר 

לּות .4 ט   ִהַטל 

ה .6 ִליחָּ  (קל)  ש 

ה .5 ִריכָּ  צ 

   

   משמעויות  של  משקלים  בסיסיים

 58  תרגיל

 משמעות משקל שורש

יל ק-ד-צ .1  תכונה ַקטִּ

ְקָטל ר-ב-ד .2  מקום מִּ

 בעל מקצוע ַקְטָלן ר-ד-ס .3

 מחלות ַקֶטֶלת ר-ז-ח .4

ְקָטָלה ד-ק-פ .5  מקום מִּ

יל צ-מ-א .6  תכונה ַקטִּ

 בעל מקצוע ַקְטָלן ד-ל-ק .7

ְקֶטֶלת ד-ל-ק .8  מכשיר /כלי  מִּ

ְקָטָלה ע-ב-ט .9  מקום מִּ

ל מ-ס-ק .11  בעל מקצוע קֹוטֵּ

ְקֶטֶלת ג-צ-י .11  מכשיר/כלי  מִּ

ל מ-ח-ל .12  מכשיר/ כלי  ַמְקטֵּ

ְקָטל ש-ד-ק .13  מקום מִּ

יל ב-ב-ח .14  תכונה ָקטִּ

ְקָטָלה ל-ב-ז .15  מקום מִּ
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 משמעות משקל שורש

ל  ל-ג-ר .16  בעל מקצוע (בינוני של בניין פיעל)ְמַקטֵּ

 נהתכו ַקְטָלן ז-ג-ר .17

יל   ל-צ-נ .18  בעל מקצוע (בינוני של בניין הפעיל)ַמְקטִּ

ְקֶטֶלת ר-ט-ק .19  מכשיר/ כלי  מִּ

ְקָטל ח-ט-ש .21  מקום מִּ

 מכשיר/ כלי  ַקֶטֶלת ט-ל-ק .21

-ר-צ-ק .22
 ר-צ

 הקטנה ְקַטְלַטל

ְקָטָלה ר-ה-נ .23  מקום מִּ

ְקָטל צ-ר-פ .24  מקום מִּ

ָלה ט-ר-ח .25  מכשיר/ כלי  ַמְקטֵּ

 תכונה ַקְטָלן ד-ח-פ .26

 

 59  לתרגי

ל .1 קָּ  מקום:  השאר,  (מכשיר)  ִמש 

ה .2 לֵּשָּ   מקום  :השאר,  (כלי)  ַמג 

ן .3 רָּ  בעל  מקצוע:  השאר,  (תכונה)  ַדב 

ת .4 שֶּ רֶּ  מחלות:  השאר,  (כלי)  ִמב 

ִציר .5   תכונה:  השאר,  (עונה  חקלאית)  בָּ

ה .6 סָּ רֵּ  מקום:  השאר,  (כלי)  ַמג 

שָּ  .7  מקום:  השאר,  (כלי)  אִמנ 

     תכונה:  השאר,  (עונה  חקלאית)  ָאִביב .8

ן .9 קָּ        תכונה:  השאר,  (בעל  מקצוע)  ַשח 

ח .11 בָּ        כלי:  השאר,  (מקום)  ִמט 

 

 77  תרגיל

   מחלות .1

 מקצוע  בעל .2

           מקום .3
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 זיהוי  המשקל  

 71  תרגיל

 משקל שורש

טּול ל-צ-ל-צ .1  קִּ

 לַמְקטָ  פ-ט-נ .2

יָלה ב-ל-צ .3  ְקטִּ

 ַקֶטֶלת ר-צ-ק .4

 ַמְקֶטֶלת ג-צ-י .5

יל ר-צ-ב .6  ָקטִּ

ל פ-ח-ד .7  ַמְקטֵּ

יל ט-ל-ש .8  ַקטִּ

 ַקְטָלן ח-נ-צ .9

יל ר-ש-ע .11  ָקטִּ

יל ט-ל-ב .11  ַתְקטִּ

ָטלֹון ע-ג-ש .12  קִּ

ל ב-ש-ח .13  ַמְקטֵּ

ְקֶטֶלת ל-פ-כ .14  מִּ

 ַקָטל נ-ב-ז .15

יל ב-צ-ק .16  ַתְקטִּ

ְקָטָלה ר-ט-ש .17  מִּ

 ַקֶטֶלת ס-י-ט .18

ָלה ז-ח-ש .19  ַמְקטֵּ

 ַהְקָטָלה ע-ב-צ .21

ְקָטָלה כ-ר-ד .21  מִּ

 ַמְקֶטֶלת ר-ב-ח .22

יל צ-ר-מ .23  ַתְקטִּ

ָטלֹון ר-כ-ז .24  קִּ
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 משקל שורש

יל ק-ד-צ .25  ַקטִּ

ל נ-ר-ק .26  ַמְקטֵּ

ל ר-מ-ש .27  קֹוטֵּ

ָלה מ-ל-צ .28  ַמְקטֵּ

ל ב-ג-נ .29  ַמְקטֵּ

ל ט-ב-ח .31  ַמְקטֵּ

 
 

 72  תרגיל

 ַקֶטֶלת:  השאר  משקל,  (ַמְקֶטֶלת)  ַמֶתֶכת .1

ר .2 ל)  ַמְסמֵּ יל:  משקלהשאר  ,  (ַמְקטֵּ  ַמְקטִּ

ק .3 ל)  ַמְפסֵּ ָלה:  השאר  משקל,  (ַמְקטֵּ  ַמְקטֵּ

ְכחֹול .4 ְקטֹול)  מִּ  ַמְקטֹול:  השאר  משקל,  (מִּ

ב .6 ל)  ֶהְרּכֵּ  ַהְקָטָלה:  השאר  משקל,  (ֶהְקטֵּ

 השאר  משקל  ַמְקָטל,  (ַקָטל)  ַנָּגר .5
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 (גזרה  קווית)  בסיס  וצורן  סופי 

 73  תרגיל

 משמעות  צורן מילה  חדשה

 פריט  לבוש גופייה .1

 הקטנה כוסית .2

 הקטנה פתקית .3

 בעל  מקצוע ימאי .4

 אוספים תעריפון .5

 כלי  תחבורה מכונית .6

 כלי  תחבורה אוירון .7

 שם  עצם  מופשט ציונות .8

 תכונה קולני .9

 בעל  מקצוע דגלן .11

 בעל  מקצוע במאי .11

 שם  תואר גורלי .12

 שם  עצם  מופשט מורכבות .13

 מקצועות רוקחות .14

 בעל  מקצוע פרדסן .15

 בעל  מקצוע כימאי .16

 מקום פעוטון .17

 שם  תואר אכזרי .18

 כתב  עת תקופון .19

 שם  עצם  מופשט כמות .21

 בעל  מקצוע משפטן .21

 תכונה תחביבן .22

 שם  תואר עורפי .23

 כלי  תחבורה חללית .24
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 צורן  משמעות מילה  חדשה

 הקטנה בקבוקון .25

 שם  עצם  מופשט בגרות .26

 אוסף תקנון .27

 הקטנה צינורית .28

 מוצא מצרי .29

 שם  עצם  מופשט גמישות .31

 מקצועות סבלות .31

 הקטנה גשרון .32

 בעל  מקצוע תסריטאי .33

 בעל  מקצוע יבואן .34

 בעל  מקצוע יהלומן .35

 תכונה מצחיקן .36

 
 

 74  תרגיל

ִדיעוֹן .1  השאר  אוסף ,  (כתב  עת) י 

ן .2 בָּ  השאר  בעל מקצוע,  (בעל תכונה)  חוֹב 

תוֹן .3  השאר  הקטנה,  (סדר) ַתח 

ִמישּות .4  השאר  שם  מופשט,  (תכונה)  ג 

עוֹטוֹן .6  השאר  הקטנה,  (מקום) פָּ

ִנית .5 ידָּ   השאר  כלי  תחבורה,  (כלי/    מכשיר)  צֵּ

רּות .7    ט השאר  שם  מופשט,  (מקצוע)  ַנגָּ

ִלית .8 כָּ    השאר  הקטנה,  (כלי  תחבורה)  מ 

ן .9 פָּ   השאר  בעל  מקצוע,  (תכונה)  תוֹק 

 השאר  מקום,  (מקצוע)  ֻקַפאי .17

ִני .11 בָּ  השאר  שם  תואר,  (תכונה)  ַעצ 

ִתי .12 ַלג   השאר  בעל  מקצוע,  (שם  תואר)  ִמפ 

ן .13 תָּ ו   השאר  הקטנה,  (בעל  מקצוע)  ַענ 

ִנית .14 סָּ  השאר  כלי  תחבור,  (כלי/    מכשיר)  ַמח 
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 בסיס  וצורן  סופי  -שורש  ומשקל  

 76  תרגיל

צּוָאן   :2זוג    סופי  וצורן בסיס    ִניבוֹן  -י 

ִתי   :3זוג   ִביבָּ ן  -ס  סָּ ד   סופי וצורן  בסיס   ַפר 

ן :6זוג   לָּ ַטאי  -  צוֹל  מָּ  סופי וצורן  בסיס   ַשח 

ר :8זוג   ִהיגמַ   -  דוֹבֵּ  ומשקל שורש    נ 

לוֹן :11זוג   נָּתוֹן  -  ַמק   סופי וצורן   בסיס   ש 

ה :14זוג   ִתיבָּ ה  -  כ  עָּ   ומשקל  שורש  ַהבָּ

ִהירּות :15זוג   ן  -  ז  קָּ ַפת   סופי וצורן  בסיס   ַהר 

ִשיר :16זוג   לּול  -  ַמכ    ומשקל שורש   ִשכ 

 

 75  תרגיל

 (גזרה  מסורגת)  שורש  ומשקל (וויתגזרה  ק)  בסיס  וצורן  סופי

ית  ּפּומִּ

יבֹון  ְסבִּ

יאּות  ְברִּ

 ַיְרחֹון

י יְסטֹורִּ  הִּ

ידֹוַנאי  חִּ

י  ְיהּודִּ

ְבעֹון  רִּ

 רֹוְקחּות

 ֶאְזָרחּות

ָיה ְרטִּ  סִּ

ימּות  ְתמִּ

 ְקַלְסְתרֹון

ּלֹון  מִּ

 ַחָזנּות

ְנָהָלן  מִּ

י  עֹוָלמִּ

ְפָלָגה  מִּ

ק  ַמְפסֵּ

יט  ַשּלִּ

ְכָלָאה  מִּ

ָטפֹון  שִּ

 ָירסַ 

 ָרחֹוק

א  ַמְרּפֵּ

ָנה  ַמְבחֵּ

יש  ָּגמִּ

יד  ַלּפִּ

ְפֹזֶרת  תִּ

ק  ְמַשּוֵּ
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 77  תרגיל

 (גזרה  מסורגת)  שורש  ומשקל (גזרה  קווית)  בסיס  וצורן  סופי

 יֵּשּות

 ְתשּובֹון

י  ְרפּואִּ

יחֹון  ְשטִּ

 ַּכּמּות

ָיה ירִּ  עִּ

 ְמקֹומֹון

   ַלְמָדנּות

 ַּכְלְּכָלן

י  ַּכְלָּכלִּ

רִּ   ָיהַמְסּגֵּ

 ַצָּפרּות

ְשְּפָטן  מִּ

י  צּוָרנִּ

ית תּורִּ  אִּ

 ָקדֹוש

ָסרֹון  חִּ

ר  שֹועֵּ

ְתַחְיבּות  הִּ

 ַהְנָהָגה

יל  ָרעִּ

ל  ָעצֵּ

ְתַחְסדּות  הִּ

 ְתפּוָסה

ף  ַמְשאֵּ

יָשה  ְלחִּ

 ַּפָסל

 ְּגבּוָרה

ְכּדּוְך  ּדִּ

 ַתְלמּוד

 

 

 78  תרגיל

 מקצוע בעל  .א .1

ף  : ומשקל שורש  .ב  רֵּ ַאג  ר  , גמוֹזֵּ   , ִמת  ן  , ַצפָּ גֵּ ַאר  ן  , מ  רָּ ג   ,ַיצ  א   ,ַזגָּ ן   ,רוֹפֵּ דָּ  ַרק 

ן  , ַחַּואי:   בסיס וצורן סופי                  אּורָּ ן   ,ת  ִטיסָּ ִדיַנאי  , ַכר  ן   ,מ  ִניתָּ כ  סּוַמאי   ,תָּ ן   ,ִכידוַֹנאי   ,ִפר   ַגגָּ

 

 מקום (1) .2

ה (2)  ִניָּ כָּ  (שורש  ומשקל:  השאר)  סופי רן וצו בסיס    -  ַצר 

 

 תכונה .א .3

ן:   שורש  ומשקל .ב  שָּ ן,   ַבי  בָּ ן,   ַנד  כָּ ן,   ַחס  צָּ  ַקמ 

ן:   בסיס וצורן סופי                  ִביבָּ ן   ,ֲאִציִלי  , ַתח  טָּ ַתל  בּוִתי  , ש  ן   ,ַתר  תָּ ו        ַענ 
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 79  תרגיל

 תםּו+ מנהיג    סופי   וצורן  בסיס  :1זוג  

 ַהְקָטָלה : משקל,  ג-ה-נ  :ומשקל          שורש  שורש  

 

יָלה  :משקל,  ר-פ-ס  :ומשקל          שורש  שורש :  2זוג    ְקטִּ

 םּות+ סופי     ספר  וצורן   בסיס  

 

 יםִּ + סופי      משפט  וצורן  בסיס  :  3זוג  

יָלה : משקל,  ט-פ-ש  :ומשקל          שורש שורש     ְקטִּ

 

 ַקָטל : משקל  ,ר-י-ת:   ומשקל       שורש  שורש :  4זוג  

 םּות+ ר יָ סופי     ַת  וצורן   בסיס                

 

 87  תרגיל

 [שני  השמות  הם  שמות  פעולה  מבניין  פיעל]   (1) .1

 [ומשקל  שורש=  ת  לּוּגְ ַת ְס הִּ ,  בסיס  וצורן  סופי=  ת  יאּורִּ בְ ]   (3) .2

 [משקל  ַמְקֹטֶלת=  ַמֹּפֶלת  ;  משקל  ַהְקָטָלה  =  ַהָסָעה  .  נ"הגזרה  של שני  השמות  היא  חפ]   (3) .3

ל]   (4) .4 ר  היא שלמים;   המשקל  של  שני השמות  הוא  ֶהְקטֵּ ל  , הגזרה  של  ֶהְסתֵּ  ואילו  הגזרה  של  ֶהטֵּ

 "[היא  חפנ

יחּות  היא  בסיס  וצורן  סופי דרך  התצורה ]   (2) .6 יָחה  ,  של  ְשלִּ  ואילו  דרך התצורה  של  ְשלִּ

 [היא  שורש  ומשקל       
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 לחם  בסיסיםה  

 81  תרגיל

 מילה חדשה 2בסיס   1  בסיס

 קולנוע נֹועַ  קול .1

 ַּכּדּוְרָיד יד כדור .2

 רמזור ראו רמז .3

 ְּפָלֶדֶלת דלת פלדה .4

 שמרטף טף שמר .5

 ַּפְסקֹול קול ספ .6

ְגַּדּלֹור אור מגדל .7  מִּ

יחַ  פיח ֲעָרֶפל .8  ַעְרּפִּ

ן .9  מנעד ַעד מִּ

 קַחְיַּד  דק חי .11

 סֹוְפָשבּועַ  שבוע סוף .11

 ברווז אווז בר .12

 ַמֲחֶזֶמר זמר מחזה .13

 מחזירור אור מחזיר .14

יר שיר חמש .15  ַחְמשִּ

ְדְרחֹוב רחוב מדרכה .16  מִּ
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 82  תרגיל

 הלחם  בסיסים   סופי בסיס  וצורן    שורש  ומשקל

יְך  ַתְסבִּ

ן  ַמְצּפֵּ

 ַרָּכז

ּלּוף  אִּ

 ַמְזלֵּף

יָאה  ְמלִּ

 הֹוֶגה

ים  ָטעִּ

ְכּפּול  שִּ

 ַשֶּמֶנת

 ַמְמָתק

ְך  ְמַתּוֵּ

ל  ְמַטּפֵּ

ְתַבְּדחּות  הִּ

ְרֶשֶתת  מִּ

ְסֹרֶקת  תִּ

יף  ָקטִּ

ְסֹבֶכת  תִּ

 ּפֹוְתָחן

 ַהְנְּדַסאי

יָטן  ַתְכשִּ

 תֹוָרן

ית ּלֹונִּ  מִּ

 לּוָלן

 ילּותְּכפִּ 

 ַאְלפֹון

ָיה  ַאְרָנבִּ

ָיה ְרטִּ  סִּ

ָיה ילִּ  ְּפתִּ

 בּוַלאי

 שֹונּות

נּות  ּכֵּ

יבּות  ְנדִּ

ית  ְספֹוגִּ

ית ְתקִּ  ּפִּ

ית  ַקשִּ

ָיה  ַּכְלבִּ

 מּוָזרּות

ָיה  ְשַמְרַטפִּ

י  רּוָחנִּ

 ַקְצָרנּות 

 ַּכּדּוְרָעף

 ַבְרָנש

 יְּפס'ַתּפּוצִּ 

ְזעֹול  ּגִּ

 קֹוְלנֹועַ 

יטֹור  ַתְקלִּ

 ַקְרָנף

 ְלשֹוםשִּ 

ינֹועַ   ְראִּ
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 שאילה  מלעז 

 83  תרגיל

יעֹון .1  בסיסים  הלחם  :השאר  ;וצורן סופי   בסיס   :ְידִּ

ְצּפֹור .2  ומשקל שורש  : השאר;  בסיסים   הלחם   :מִּ

 מלעז  שאילה  :השאר;  וצורן סופי   בסיס   :ֻקַּפאי .3

 וצורן בסיס  : רהשא;  בסיסים    הלחם  :ְתָמנּון .4

 בסיסים הלחם  : השאר;  מלעז   שאילה   :ְסַקְנָּדל .6

   וצורן בסיס   :השאר;  בסיסים    הלחם  :ַּכּדּוֶרֶגל .5

ָזרֹון .7  וצורן  בסיס  :השאר;    ומשקל  שורש:  ּגִּ

ית .8  מלעז  שאילה  :השאר;  וצורן סופי   בסיס :  ַּכְסּפִּ

   בסיסים הלחם  :  השאר;   ומשקל   שורש:  ַמְשָאב .9

 

 

 84  תרגיל

ית   ,  דרך  התצורה  של  ַמסֹוק  היא  שורש  ומשקל]   (4) .1  ואילו  דרך  התצורה  של  ֲחָללִּ

 [היא  בסיס  וצורן  סופי       

 [דרך  התצורה  של  שני  השמות  היא  הלחם  בסיסים]   (4) .2

3. (1)    
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 תרגיל  מסכם

 86  תרגיל

  בסיס  וצורן  סופי .א .1

 ומשקל שורש  .ב 

ן .ג  רָּ ג   ַגר 

 .                                             סופי  וצורן  בסיס של  בדרך  נוצרה   זו מילה   גם : הדומה .ד 

   'של  המילים  בסעיף  א הבסיס ואילו  ,  לועזיתהמ שאול  זו  מילה  של  הבסיס  : השונה

 .עבריהוא  בסיס  

 

 סופי  וצורן  בסיס .א .2

 ומשקל שורש  .ב 

ָאה .ג  חָּ  מ 

 .                                             גם  מילה  זו  נוצרה  בדרך  של  בסיס  וצורן  סופי:  הדומה .ד

 לים  ואילו  הבסיס  של  המי,  הבסיס  של  מילה  זו  הוא  בסיס  עברי:  השונה          

   .לועזיתהמ שאול '  בסעיף  א

 

 סופי  וצורן בסיס  (1) .א .3

 תואר שמות  (2)  

                              .             סופי וצורן   בסיס של  בדרך  נוצרו  אלו   מילים  גם  :הדומה .ב 

 '  בסעיף  אואילו  הבסיס  של  המילים  ,  הוא  עברי  אלו מילים   של הבסיס  : השונה

 .לועזיתהמ שאול 

 נוצרו  בדרך  '  ב-ו'  המילים  בסעיפים  א.  )ומשקל שורש  של  בדרך  נוצרה  זו  מילה  .ג      

 .(של  בסיס  וצורן  סופי
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 85  תרגיל

בּול:  שלמים .א .1 הּוב   ,ִטגּון  , ִסר  שּות  , ִשל  ַחד  ה  , ִקזּוז  , ִהת  שָּ דָּ ה  , ַהק  ִמירָּ  ג 

ה : נ"חפ                  שָּ ל  , ַהכָּ טֵּ  הֶּ

 

ת:  שלמים .ב מֶּ ת   ,חוֹתֶּ בֶּ מוֹן   ,ַרכֶּ ה  , ַמט  סָּ בָּ     ִמכ 

ת: נ"חפ כֶּ לָּה , ַמתֶּ  ַמפָּ

ה: צ"חפי בָּ ע  , ַמצֵּ  ַמצָּ

 

בּות : שלמים .ג ַתל  ה  , ִהש  קָּ רָּ ה  , ַהז  ִקיחָּ ִביר   ,ל   ַמד 

ה  :נ"חפ פָּ גֵּ   , ַהטָּ  דהֶּ

ת  :צ"חפי קֶּ גָּה  , ַמצֶּ  ַהצָּ

 

הּות (1) .א .2      זֶּ

 ּותם+ ה הֶ זֵּ  (2) 

גֶּל:  Iקבוצה   .ב רֶּ קוֹל  , ַקט  ַשמ   בסיסים הלחם :  דרך  התצורה    אוַֹפּנוֹעַ   , ר 

ן  , ַמּסוֹר:  IIקבוצה     קָּ ִמיץ   ,ִמת  כוֹן  , ַתח   ומשקל שורש :  דרך  התצורה   ַכִביר  , ִחשָּ

ה:  IIIקבוצה     טָּ יָּה   ,ִדיאֶּ מוֹנ  ט  , ַהר  ק  פֶּ  מלועזית שאילה :  דרך  התצורה    ַאס 

 

ְך (1) .א .3 ִפיכָּ  ל 

 כך+ לפי  (2) 

ִסיִסי: Iקבוצה   .ב בּות,  ַתִקיפּות  , נוֹחּות  , ב  ן  , ַעצ  ִסיסָּ  סופי  וצורן  בסיס:  דרך  התצורה  ַתכ 

זּום:  IIקבוצה     לּולמַ   , ִזמ  ר   ,ס  שֵּ כ  לוֹן, הֶּ ִליל  , ִחדָּ ת  , גָּ ֹבשֶּ  ומשקל שורש :  דרך  התצורה  ִתל 

   .בפירוט  את  דרך  התצורה  שלו  ונתח,  מכל  קבוצה  אחדבחר  בשם   .ג

 ַמְקטּול:  משקל,  ל-ל-ס:  שורש =   ַמְסלּול                   םּות+ נוח =   נֹוחּות 

 

 87  תרגיל

 תואר ות שמ .א .1

 ומשקל שורש :  ָמסּור .ב 

י    סופי  וצורן בסיס    :ֶחְשבֹונִּ

 

 תואר שמות  (1) .א .2

 סופי וצורן   בסיס (2)

ִריזּות .ב  ז 
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 88  תרגיל

 ִפילוֹן .א .1

ג .ב  דָּ   ַשל 

 האפָּ ירָּ 'גִ  .ג 

 .שורש  ומשקלשל  השמות  הנותרים  היא    משותפתדרך  התצורה  ה .ד 

 

יטֹור   (3) .א .2  השאר  בסיס וצורן  סופי,  (הלחם  בסיסים)ַתְקלִּ

יַבאי (1) .ב  שורש ומשקל:  השאר,  (בסיס  וצורן  סופי)  ַתְקצִּ

ְסֲעָדן   (2) .ג  שורש  ומשקל:  השאר,  (בסיס  וצורן  סופי)מִּ

ּמּושֹון   (4) .ד  ומשקל  שורש:  השאר,  (בסיס  וצורן  סופי)שִּ

 

 

 89  תרגיל

מוַֹנאי:  Iקבוצה   .א .1 ן'צֶּ   , ִפז  ִלי  , לָּ  סופי וצורן   בסיס:  דרך  התצורה  מּוִסיַקאי   ,מּוִסיקָּ

צֶּ :  IIקבוצה     טוֹ 'קוֹנ  יָּה , ר  פוִֹזיצ   מלעז שאילה :  דרך  התצורה     קוֹמ 

מוֹר:  IIIקבוצה     ה   ,ִמז  רָּ ב  , ִזמ  צֶּ ת  , קֶּ ֹמרֶּ  שקלומ  שורש:  דרך  התצורה   ִתז 

 
 .                                             סופי וצורן  בסיס  של  בדרך  נוצרו  המילים  שתי : הדומה (1) .ב

יָלן" המילה  של  הבסיס : השונה יַקאי"מילה ואילו  הבסיס של  ה,  הוא  בסיס  עברי" ֲחלִּ " מּוסִּ

 .מלועזית שאול 

 ִעתוֹן (2)

 
 .לפניך  רשימה  של  שמות .2

   ,     ,     ,    ,     ,    ,       ,     ,    

ַנאי .א  כ   טֶּ

ב:  ומשקל  שורש .ב  שֵּ ק  , ַמח  ת  , ַספָּ סֶּ פֶּ ת  , ַמד  שֶּ  רֶּ

ק:   סופי וצורן  בסיס           יל  , ִדיס  נֵּט  , ִאימֵּ ר  טֶּ קוֹן  , ִאינ   ַאי 
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 97  תרגיל

גֶּל .1 .א  סופי וצורן   בסיס  :השאר;  ומשקל   שורש :  דֶּ

בוֹן .2  בסיסים הלחם  : השאר;  סופי    וצורן  בסיס:  ַכל 

לֶּת .3 ַלדֶּ  מלעז  שאילה : השאר;  בסיסים   הלחם :  פ 

ק .4 דָּ  בסיסים הלחם  : השאר;  ומשקל   שורש :  ִמב 

ָאלָּה .5  סופי  וצורן   בסיס:  השאר;  ומשקל   שורש :  ִמש 

חּוט .6   וצורן בסיס   :השאר;  בסיסים   הלחם:  ַאל 

נוַֹנאי .1 .ב  תואר שם   :השאר;    מקצוע בעל :  ִמז 

שּות .2  מקצוע בעל  : השאר;  תכונה  :  ִטפ 

נָּקוֹן .3  אוסף : השאר;  הקטנה  :  ַאר 

ִמירוֹן .4  הקטנה : השאר;  אוסף  :  ז 

טּות .5 רָּ   שם  עצם  מופשט:  השאר;  מקצוע  :  חָּ

 תואר שם :  השאר;  מוצא  :  יסּוִר  .6
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 מערכת  הצורות  -תרגיל  מסכם  

 91  תרגיל

  .א .1

 צ"פיגזרת  חסרי   נ"גזרת  חסרי  פ גזרת  השלמים ההצור

/  ירדה  /  דיווחו   פועלה
/  נמצא  /  התהפכו  
 סגור/  העריכו  

 הציעה 

  משא רכבת םשֵּ ה

   להסתדר פועלהשם  

/    דליפה/  בדיקה   פעולהה שם 
   סכנה

  הסעה

 
 בריאות (1) .ב

ית+  ראשוני  :  שם  התואר)  ראשונית (2)  (צורן  סופי  םִּ

  
    דיווחו (1) .ג

 פועל -ֻּדַּוח   (2)

  
  .א .2

 נ"גזרת  חסרי  פ גזרת  השלמים ההצור

 /  תמשיך  /  הדגיש   הפועל
 דורשת/  מעדיפה  

 

/    יטחוןב/    נאום השם
 שקיפות/  פתרון  

 

 להגיע  שם  הפועל

   

  התפעל , ר-ב-ג:  להתגבר (1) .ב

 קל , ר-ת-פ:  לפתור

 ל-מ-ר-נ:  נרמול

ן (2)   תֵּ    ִיּנָּ
 

  הפעיל=    תטיל (1) .3

  מסומנת (2)

 להגיע (3)

  ַתְקטּוָלה  =תחבורה  (4)

    ציבורית  ,מכונית (6)

ית  +  מכונה  :  מכונית  תחבורה כלי :  משמעות  צורן  סופי  <םִּ
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 נפעל  ,נ-ת-נ  = ניתן  (1) .א .4

פשר  (2)  עבר זמן=  אִּ

 שלמים =  מסוגלת  (3)

 פגיעה (4)

 שיתוק (5)

  הליכון , חשמלי (6)

 שם תואר =  חשמלי ;  ר  מכשי/ כלי  =   הליכון

ִעיל .ב    ַאפ 

א .ג    ִתּנָּשֵּ

 
 
 :העתק  מן  הקטע .א .6

 (הווה)בינוני  , ג-צ-י =  ג מייצ (1)

 לשפר (2)

 סכסוך (3)

 תיירות (4)

 
גֵּר (4) .ב    ִיּסָּ
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 הסוג  התחבירי  של  המשפט  וניתוחו

 זיהוי  הנשוא  )פועלי / שמני(  -  29  תרגיל

 נשוא   אוגד
 )פועלי / שמני(

 מילאופועלי  =  נשוא   ___ .1

 בעלי  חייםשמני  =  נשוא   הם .2

 נערכותפועלי  =  נשוא   ___ .3

 ימי  שמחהשמני  =  נשוא   הם .4

 יושביםפועלי  =  נשוא   ___ .5

 פעולהשמני  =  נשוא   הוא .6

 נקראפועלי  =  נשוא   ___ .7

 אמיתישמני  =  נשוא   הוא .8

 הידרדרפועלי  =  נשוא   ___ .9

 מייצגפועלי  =  נשוא   ___ .11

 יבשתשמני  =  נשוא   הוא .11

 הוקםפועלי  =  נשוא   ___ .12

 הומצאפועלי  =  נשוא   ___ .13

 פותחפועלי  =  נשוא   ___ .14

 מקורשמני  =  נשוא   הוא .15

 מזכרתשמני  =  נשוא   הן .16

 נמצאופועלי  =  נשוא   ___ .17

 נערכיםפועלי  =  נשוא   ___ .18

 נגרמתפועלי  =  נשוא   ___ .19

 מחלותשמני  =  נשוא   הן .21

 תורמתפועלי  =  נשוא   ___ .21

 הפחדשמני  =  נשוא   הוא .22

 שוכנתפועלי  =  נשוא   ___ .23

 הבסיסשמני  =  נשוא   הן .24

 אחד  מענפי  הייצואשמני  =  נשוא   הם .25

 נמכריםפועלי  =  נשוא   ___ .26

 

 



 36עמוד  www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

 נשוא   אוגד
 )פועלי / שמני(

 מסכנתפועלי  =  נשוא   ___ .27

 מחייבתפועלי  =  נשוא   ___ .28

 החלהפועלי  =  נשוא   ___ .29

 חיילותשמני  =  נשוא   הן .31

 התקבלהפועלי  =  נשוא   ___ .31

 תרגילשמני  =  נשוא   הוא .32

 

 הבחנה  בין  סוגי  המשפטים  

 29  תרגיל

 נשוא   אוגד
 )פועלי / שמני(

 סוג  המשפט  הפשוט  
 )פועלי / שמני(

 (שמני) פשוט משפט   החבריםשמני  =   הם .1

 (פועלי)פשוט  משפט   נשמעפועלי  =   ___ .2

 (שמני) פשוט משפט   הציפורשמני  =   הוא .3

 (שמני) פשוט משפט   דברשמני  =   היא .4

 (שמני) פשוט משפט   ענייןשמני  =   היא .5

 (שמני) פשוט משפט   אישיותשמני  =   היא .6

 (פועלי)פשוט  משפט   הפגיןפועלי  =   ___ .7

 (פועלי)פשוט  משפט   הגיעפועלי  =   ___ .8

 (שמני) פשוט משפט   עירשמני  =   היא .9

 (פועלי)פשוט  משפט   חסוםפועלי  =   ___ .11

 (שמני) פשוט משפט   הדרפרי  שמני  =   הוא .11

 (שמני) פשוט משפט   טיוליםשמני  =   הם .12

 (פועלי)פשוט  משפט   דומהפועלי  =   ___ .13

 (שמני) פשוט משפט   מעצמהשמני  =   היא .14

 (שמני) פשוט משפט   רוכבי  אופנייםשמני  =   הם .15

 (פועלי)פשוט  משפט   נחשבפועלי  =   ___ .16
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 נשוא   אוגד
 שמני()פועלי / 

 סוג  המשפט  הפשוט  
 )פועלי / שמני(

 (שמני) פשוט משפט   מצווהשמני  =   היא .17

 (פועלי)פשוט  משפט   נתונהפועלי  =   ___ .18

 (שמני) פשוט משפט   ישיבהשמני  =   היא .19

 (שמני) פשוט משפט   היוםשמני  =   הוא .21

 (שמני) פשוט משפט   המקורשמני  =   הם .21

 (שמני) פשוט משפט   ֵזֶכרשמני  =   היא .22

 (פועלי)פשוט  משפט   אוספיםפועלי  =   ___ .23

 (שמני) פשוט משפט   צינורשמני  =   הם .24

 (פועלי)פשוט  משפט   מציבפועלי  =   ___ .25

 (פועלי)פשוט  משפט   גלומותפועלי  =   ___ .26

 (פועלי)פשוט  משפט   חושףפועלי  =   ___ .27

 (שמני) פשוט משפט   זכותשמני  =   היא .28

 (פועלי)פשוט  משפט   עוסקתפועלי  =   ___ .29

 (פועלי)פשוט  משפט   שכרנופועלי  =   ___ .31

 (פועלי)פשוט  משפט   אישרהפועלי  =   ___ .31

 (שמני) פשוט משפט   משקהשמני  =   הוא .32

 (שמני) פשוט משפט   חובת המערכתשמני  =   הן .33

 (פועלי)פשוט  משפט   ביצעופועלי  =   ___ .34

 (שמני) פשוט משפט   היוםשמני  =   הוא .35

 (שמני) פשוט משפט   שיחהשמני  =   הוא .36

אחד  מארבע  שמני  =   הוא .37
 עונות

 (שמני) פשוט משפט  

 (שמני) פשוט משפט   חומרשמני  =   הם .38

 (פועלי)פשוט  משפט   מעלהפועלי  =   ___ .39

 

 

 

 



 33עמוד  www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

 29  תרגיל

 הנשוא  בכל  משפט הנושא  בכל  משפט

 שּונה   שיעור .1

רשות    פקחי .2
 הטבע

 סורקים

 הגוף משרד .3

 כינוס   המכבייה .4

 קיים   מחסור   .5

 יתר  כולסטרול   גורם  הסיכון .6

 הופך   אורח  החיים .7

 מדינות   המדינות   .8

 חושף   מחקר .9

 תכנית   38תמ"א   .11

 יודעים   אנו   .11

 הטיל   נשיא  המדינה .12

 מיםגוראחד  ה ניסיון חוסר  .13

 מאמינים   מפתחי  המוצר .14

רסם   ראש  הממשלה .15  פִּ

 
 

 29  תרגיל

 .+  נימוק  המשפטים  שיש  לשים  נקודה  בסופםלהלן  

 "של פיסטוק" = נשוא  .הבית  הוא  של  פיסטוק .9

 "מזוהמים" = נשוא   .מי  התהום  מזוהמים .9

 "הבריחו" = נושא+ נשוא .אמצעי  לחימה הבריחו  .6

 "התחמם" = נשוא .כדור  הארץ  התחמם .8

 "שובתים" = נשוא .עובדי  הרכבת  שובתים .01

 "מתוקה" = נשוא .עוגת  הגבינה  היא  מתוקה .00

 "מאמן" = נשוא .הוא  מאמן  את  נבחרת  ישראל .09

 "מוצלחת" נשוא  .עסקה  זו  מוצלחת .09
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 "שומעים" = נשוא .הנהגים  שומעים  דיווחי  תנועה  בכבישים .01

   "שיפור" = נשוא .ייעודו  של  המזגן  הוא  שיפור  איכות  החיים .08

 "מקולקל" = נשוא  .המזגן  מקולקל .02

 "משפיע" = נשוא .החום  משפיע  על  הצמחים .90

 "לא תתאפשר" = נשוא .לא  תתאפשר  העלאת  נוסעים  בתחנת  האוטובוס .99

ירות  הסעות  חינם  מתחנת  הרכבת  לפארק  רכבת  ישראל  העמידה  לרשות  נוסעי  הרכבת  ש .99

 "העמידה" = נשוא .התעשייה

 

 

 התאמה

 26  תרגיל

 פתוחים   .1

 משפיעה   .2

 ישתפר   .3

 משמיעה   .4

 ֲאַגֵדל   .5

 צועדים   .6

 הפסדתם   .7

 מביעה   .8

 נשמעות    .9

 נועד   .11

 חלה   .11

  פוגעים  .12

 תתקיימנה   .13
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 21  תרגיל

   היא .1

   היא .2

   הם .3

   הוא .4

   היא .5

   הוא .6

   הם .7

   הן .8

   הם .9

   היא .11

   היא .11

   היא .12

   היא .13

 

 

 28  תרגיל

  .א
 חמורים   .1

 קשים,  קשות,  מוגזם .2

 עצומה .3

ֶכֶרת   .4  נִּ

 מוקדמת  ת,  מצטיינ .5

 צבעוניים,  מחודדים .6

 מתקפלים   .7

 מבושםם,  פורחי .8

 קשות .9
 
 
  ביתית  ,  נעימה .ב

 עשירה  ,  טריים      

 שחורים,  ביתיים    
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 22  תרגיל

 הן:  "התיקון:  "הם".  השיבוש  ." 

 נושא.בין  הצריכה  להיות  התאמה  במין  ובמספר  בין  האוגד  ל:  נימוק

 היא:  "התיקון:  "הוא".  השיבוש  ." 

 צריכה  להיות  התאמה  במין  ובמספר  בין  האוגד  לבין  הנושא.:  נימוק

 מקומיות:  "התיקון:  "מקומיים".  השיבוש." 

 במין  ובמספר  בין  שם  העצם  לבין  שם  התואר.  להיות  התאמה  צריכה:  נימוק

 מנווטות:  "התיקון:  "מנווטים".  השיבוש." 

 )ציפורים  =  נקבה(  :  צריכה  להיות  התאמה  במין  ובמספר  בין  הנושא  לבין הנשוא.נימוק

 מופלאה:  "התיקון:  "מופלא".  השיבוש." 

  )תופעה  =  נקבה(  בין  שם  העצם  לבין שם  התואר. :  צריכה  להיות  התאמה  במין  ובמספר נימוק

 הן:  "התיקון:  "הם".  השיבוש." 

 )הבעה  =  נקבה(  נושא.בין  ה:  צריכה  להיות  התאמה  במין  ובמספר  בין  האוגד לנימוק

 ואה:  "התיקון:  "היא".  השיבוש." 

 )קיום  =  זכר(  נושא.בין  ה:  צריכה  להיות  התאמה  במין  ובמספר  בין  האוגד לנימוק

 

 בולטת".התיקון:  "בולט".  השיבוש"  : 

)הנושא  במשפט:  השפעה.    .הנשואצריכה  להיות  התאמה  במין  ובמספר  בין  הנושא  לבין  :  נימוק

 השפעה  =  נקבה(
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   איחוי  )מחובר(משפט   

 011  תרגיל

 
0.  

 איבר  ב'  איבר  א'

אחוז  גבוה    מכיללא  מבושל    ברוקולי
 של  רכיב  נוגד  סרטן,

 אותו  מבושל.  אוכלת  אני למרות  זאת

 

9.  
 איבר  ב'  איבר  א'

  מתמלאהישראלי    השוקלקראת  חג  הפסח  
 בחומרי  ניקוי  חדשים,

 תרכובות  של   מכיליםאלה    חומרים אולם
 .כימיקלים  מזיקים

 

9.  
 ב'איבר    איבר  א'

  אחת  מסדרותהטלוויזיה  הבריטית  היא    סדרת
 הטלוויזיה  הפופולאריות  בבריטניה,

 .לישראל  תגיע  היא  בחודש  הבא ו

 

9.  
 איבר  ב'  איבר  א'

 .ההכנסות  ירדובשל  ירידת  מחירים   אך גדולה  מהמוצר,  כמות  נמכרה
 

9.  
 איבר  ב'  איבר  א'

  אחד  הגורמים  הואממפעלי  תעשייה    רעש
 למחלות,

ידי  הביטוח  הלאומי  -על  מוכר  הוא לכן
 כמחלת  מקצוע.

 

6.  
 איבר  ב'  איבר  א'

 שעה  אחת  אחורה.  יוזזו  מחוגי  השעון ו לשעון  חורף,  עוברת  ישראל
 

1.  
 איבר  ב'  איבר  א'

בצהריים    הורגשה  רעידת  אדמה
 באזור  העיר,

  יםמספר  דיווח  התקבלובמוקד  המשטרה   לכן
 של  תושבים  מודאגים.
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8.  
 איבר  ב'  איבר  א'

הכרחי  לקבלה    תנאיהיא  לתעודת  בגרות    זכאות
 ,ללימודים  במוסדות  להשכלה  גבוהה

תנאי  מקדים    משמשת  היא ו
 .לקבלה  בחלק  ממקומות  העבודה

 

2.  
 איבר  ב'  איבר  א'

במשך    מתפרקותהפרי    קליפות
 שבועות  אחדים,

 .במשך  אלפי  שנים  מתפרקים  בקבוקי  זכוכית   ואילו

 

 01.  
 איבר  ב'  איבר  א'

להסכם  ההתקשרות    התנגד  המנכ"ל
 עם  שתי  חברות  זרות  מחו"ל,

 .על  ההסכם  חתם  התפעול  מנהל אף  על  פי  כן

 

 010  תרגיל

 משפט  פשוט .0

 מודאגים  =  נשוא  ;  חובבי  הטבע  =  נושא  

 )מחובר(  משפט  איחוי .9

 איבר  ב'  איבר  א'

את  הפיכת  מתחם  קופת    אישרה  הוועדה
 החולים  שבלב  העיר  לשטח  מגורים,

במתחם    ייבנובמהלך  השנתיים  הקרובות   ו
 רבי  קומות.  בנייני  מגוריםארבעה  

 

 )מחובר(משפט  איחוי   .9

 איבר  ב'  איבר  א'

 על  נפגעים.  דיווחולא    הרשויות עם  זאת בלימה,  הורגשחזק    רעש  אדמה
 

 משפט  פשוט .9

 הטיפול  =  נושא  ;  טיפול  =  נשוא

 משפט  פשוט .9

 השר  =  נושא  ;  ביטל  =  נשוא

 משפט  איחוי  )מחובר( .6

 איבר  ב'  איבר  א'

  נמשכהלמדעי  המחשב    האולימפיאדה
 ארבעה  ימים,

במקום  השמיני    ישראל דורגהבסיומה   ו
 .מדינות  81מתוך 
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 משפט  פשוט .1

 חוקרים  =  נושא  ;  מערערים  =  נשוא

 משפט  איחוי  )מחובר( .8

 איבר  ב'  איבר  א'

 .בה  מבקריםרבים  מכל  רחבי  העולם    תיירים ו ,בישראל  אחת  מערי  התיירותהיא    אילת
 

 משפט  פשוט .2

 דרושה  =  נשוא  ;  מזכירה  =  נושא 

 משפט  איחוי  )מחובר( .01

 איבר  ב'  איבר  א'

עיקרי  להבאת    מקורהיא    אירופה
 ,תיירים  לישראל

על  חתימת  הסכם    ֵברכו  סוכני  הנסיעות כך  משום
 .התעופה  החדש

 

  משפט  איחוי  )מחובר(  .00

 איבר  ב'  איבר  א'

 הוא   הכושר במכוני  החדש   הלהיט
 ,י  ריקודשיעור

 .הכרחיתלשיעורים  אלה  מראש  היא    ההרשמה   ולכן

 

 משפט  איחוי  )מחובר( .09

 איבר  ב'  איבר  א'

למבקרים  בשל  נזקי    נסגרה  מערת  הקמח
 ,שיטפונות  החורף

הסדרת  לאחר   תתאפשרהמחודשת    פתיחתה ו
 עזרי  הבטיחות.
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   מורכבמשפט  

 019  תרגיל

0.  

 בזמן  הבחינה.  דיברתימשום  ש אותי  מהכיתה  המורה  הוציאה
 

9.  

 לבניית  גן  משחקים.  נחוצה  היאמפני  ש את  הקרקע  הפקיעה  ההעיריי
 

9.  

השינה   את  זמן   אדם  מקצר  כאשר
 שלו  בשעה

מחיר  מבחינת  הֵערנות  שלו  במהלך    הוא  משלם
 היום.

 

9.  

ממושב  תירוש  שבנגב    עגליםארבעה  
 לבעליהם  הוחזרו

  את  רכבם  עצרודרום    שוטרי  מג"בלאחר  ש
 של  החשודים  בגנבה.

 

 9.  

 על  כך.  תצטערלא  כדי  ש זאת  תעשהאל  
  

6.  

 ממנו  את  החומר  לבחינת  הבגרות  בלשון.  אוכל  ללמודכדי  ש הספראת    קניתי
  

1.  

 אסלח  לך. תבקש  סליחה  אם
 

8.  

 האור  ברמזור  התחלף  לאדום. חציתי  את  הכבישכש
 

2.  

 על  ההסכם  בלעדיך.  חתמנו לישיבה  הופעתלא  הואיל  ו
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01.  

ה  אניאף  על  פי  ש  עם  עצמי.  מחמירה  אני עם  אחרים  ֵמֵקלָּ
 

00.  

 .עובדת  אניבזמן  ש באינטרנט  גולשת  אינני
 

09.  

 הלימוד  לסטודנטים.  שכר  יוחזרלא   הסמסטר  יבוטל  גם  אם
   

09.  

 במזרח  הרחוק.  מטיילים  בני  גילורוב  בזמן  ש באוניברסיטה  לומד  הוא
 

09.  

גשר  לתנועת    הקימה  מע"צ
 רכבים  מעל  הנחל

טכני  לחציית    אמצעיהוא    הגשרמשום  ש
 מקורות  מים.

 

09.  

יּגּור  ְקֵני  מתוך  נוריםש פגזים הם   הזיקוקים  .שִּ
 

06.  

 בריאותית.  סכנה  הוא מסין  יובאש החלב  תחליף
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 019  תרגיל

 משפט  מורכב .0

  נהנובמהלך  חודשי  שביתה  ארוכים  
 השובתים  מאהדת  הציבור

 .מהשביתה  נפגעהציבור  אף  על  פי  ש

 

 משפט  פשוט .9

 מתלוננים  =  נשוא  

 

 משפט  מורכב .9

שעת  אור  נוספת  תשפר  את  איכות  "
 ,"החיים  של  אזרחי  ישראל

שעון  הקיץ  חברי  הוועדה  לבחינת  הפעלת    טוענים
 בישראל.

 

 משפט  פשוט .9

 נתקעו  =  נשוא  

 

 משפט  איחוי  )מחובר( .9

 איבר  ב'  איבר  א'

תקלה    התגלתהבמהלך  טיסת  מבחן  
 במערכת  ההידראולית,

 .לנמל  התעופה  הוזעקוצוותי  הצלה     לכן

 

 משפט  מורכב .6

 לבית  החולים  על  ידי  צוות  מד"א.  פונוהם   בשני  עובדים  פגעורסיסי  סלע  לאחר  ש
 

 משפט  מורכב .1

במודעות  של  הציבור  להשפעותיה  הבלתי    עסקה באינדונזיה  נערכהש ועידת  האקלים
 של  התחממות  כדור  הארץ.  הפיכות

 

 משפט  מורכב .8

 העיקרית  לאובדן  הנוזלים  מהגוף  בזמן  פעילות  גופנית.  הדרךהפרשת  זיעה  היא  ש הסבירהרופא  
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 )מחובר( משפט  איחוי  .2

 איבר  ב'  איבר  א'

  פרסוםהבקשה  של  הפרקליטות  היא  
 שמות  החשודים  במעשה  הרצח,

על  ידי  שופטי  בית    נדחתהבקשה  זו     אך
 המשפט.

 

 משפט  פשוט .01

  חקר  =  נשוא

 

 משפט  פשוט .00

  יצירת  סביבת  מגורים  =  נשוא

 

 משפט  מורכב .09

 לתוקף  בימים  הקרובים.  תיכנסנה על  ידי  הכנסת  תאושרנה  אשר תקנות  חדשות
 

 משפט  איחוי  )מחובר( .09

 איבר  ב'  איבר  א'

 .סיכום  ממזג   על  אחד  הנושאים  כתבתי ולאחר  מכן את  מטלת  הסיכום,  הבנתי
 

 משפט  פשוט .09

 א ומסייעת  =  נש

 

 משפט  מורכב .09

 תערובת  של  דגנים.גרנולה  טבעית  היא  ש קראתי
 

 משפט  מורכב .06

 בנמל  התעופה  הוכרזהכוננות  חירום  
 

הקשר  עם  מטוס    אבדבמגדל  הפיקוח  לאחר  ש
 הנוסעים.

 

 משפט  איחוי  )מחובר( .01

 איבר  ב'  איבר  א'

ברבעון  הראשון    הרוויחהמפעל  
 של  השנה,

מענק  נאה    יקבלוהעובדים     ולכן
 .למשכורתם
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 משפט  מורכב .08

את  דעתו    מסיחהנוכחות  נוסעים  צעירים  כיוון  ש
 של  הנהג  הצעיר,

  את  מגדילהנוכחותם  ברכב  
 .ההסתברות  למעורבות  בתאונת  דרכים

 

 019  תרגיל

0.  

 משפט  מורכב 

פליטת    מונעצמצום  בצריכת  החשמל  מאחר  ש
 מזהמים  מסוכנים  לאוויר,

רסם  המשרד  להגנת  הסביבה  מספר     פִּ
 .טיפים  לצרכן

 

 מונע  =  נשוא

 

 משפט  מורכב 

 בהם.  משתמשאינך    אם כבה  את  מכשירי  החשמל  שברשותך
 

 =  נשוא  משתמש    

 

 משפט  פשוט 

 רכוש  =  נושא + נשוא   

 

 משפט  מורכב 

 מלאה.  היאכש הפעל  את  מכונת  הכביסה
     
 היא  =  נושא    

 

 )משפט  איחוי  )מחובר 

 איבר  ב'  איבר  א'

 את  הבית  בעזרת  מזגן.  חמםבימי  החורף     ו התקן  נורות  חסכוניות  בחשמל,
 

 =  נושא + נשוא  חמם   

 

 
9.  

 משפט  מורכב 

 יתחרו  על  הפרס  הראשון.ש הספרים  12מפעל  הפיס  הכריז  אתמול  על  
     
 =  נושא  מפעל  הפיס    
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 משפט  פשוט 

 רכוש  =  נושא + נשוא   

 

 )משפט  איחוי  )מחובר 

 איבר  ב'  איבר  א'

ֵחר   בָּ מתוך  חמשת  הספרים  יִּ
 הספר  המנצח,

במהלך  החודש  הבא  בטקס  חגיגי  בהשתתפות  נשיא     ו
 .  הגדול  בפרס  לספרות  הזוכההמדינה  יוכרז  

 

 =  נושא   הזוכה   

     

9.  

 )משפט  איחוי  )מחובר 

 איבר  ב'  איבר  א'

מנכ"ל  חדש    הגיעבשבוע  שעבר  
 לחברה,

יודיע  על  קיצוץ  משמעותי  במצבת    הואבחודש  הבא     ו
 .  ֹכח  האדם

 

 =  נושא   ואההגיע  =  נשוא  ,     

 

 משפט  מורכב 

 תעבור  תכנית  התייעלות.  החברהבשנתיים  הקרובות   כי המנכ"ל  החדש  טוען
     
 =  נושא  החברה    

 

 )משפט  איחוי  )מחובר 

 איבר  ב'  איבר  א'

פנה  לבית  המשפט  בבקשה  לעצור    ועד  העובדיםיו"ר     ו ,על  ההחלטה  זועמיםהעובדים  
   את  ביצוע  התכנית.

 

 =  נושא   העובדיםזועמים  =  נשוא  ,  ועד     

 

 משפט  פשוט 

 =  נושא   התכנית   
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 019  תרגיל

 .א

I.  )משפט  איחוי  )מחובר 

 איבר  ב'  איבר  א'

חרדת  בחינות  היא  חלק  מהחרדה  
 הקיומית  של  כל  אדם,

   היא  נוצרת  כתוצאה  ממצב  של  אי  וודאות.   ו

 

II.  משפט  פשוט 

III.  משפט  מורכב 

 כך  הוא  חרד  יותר  מהתוצאה. אדם  מודע  יותר  להשלכות  של  מעשיוככל  ש
 

  .ב

 אוגד .1

 נושא .2

 אוגד .3

 נושא .4
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 קשרים  לוגים

   016  תרגיל

 =  קשר  לוגי  של  ויתור  אף  על  פי  ש .0

   =  קשר  לוגי  של  סיבה  ותוצאהלפיכך   .9

   תכלית =  קשר  לוגי  של למען   .9

 =  קשר  לוגי  של  זמן  לאחר  ש .9

 =  קשר  לוגי  של  ויתור  על  אף  ש .9

   =  קשר  לוגי  של  ויתורלמרות   .6

   =  קשר  לוגי  של  תנאיאם   .1

   =  קשר  לוגי  של  סיבה  ותוצאהבדיקת  הפוליגרף  הופסקה  באמצע  מחשש   .8

 /  השוואה =  קשר  של  עימות לעומת  זאת   .2

   =  קשר  של  ניגודאבל   .01

  =  קשר  של  תנאיבמקרה  של   .00

   =  קשר  של  עימות  /  השוואהלעומת  זאת   .09

   =  קשר  של  סיבה  ותוצאהבעקבות   .09

   =  קשר  של  הוספהכמו  כן   .09

 =  קשר  של  זמן  לאחר  ש .09

   =  קשר  של  סיבה  ותוצאה עקב  .06

   =  קשר  של  סיבה  ותוצאהלפיכך   .01

   =  קשר  של  ויתורגם  אם   .08

 =  קשר  של  סיבה  ותוצאה  מפני  ש .02

 =  קשר  של  הוספה  ו .91
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   011  תרגיל

 סיבה  ותוצאה .א

   תכלית .ב

  זמן   .ג

 ויתור   .ד

 תנאי   .ה

 סיבה  ותוצאה   .ו

 סיבה  ותוצאה   .ז

 ויתור   .ח

 זמן   .ט

 

   018  תרגיל

 הערה  חשובה!

כל  אחד  יכול  לבחור    -מילת  קישור  אחרת  במקום  מילת  הקישור  הקיימת  כאשר אתה  מתבקש  לכתוב  

)פשוט,  איחוי    מתאימה  לסוג  המשפטוהיא    אותו  קשר  לוגימילת  קישור  שהוא  רוצה  ומלבד  שהיא  מ

 .  (4לֶהְקֵשר  )שים  לב  למשפט  מספר  .  כמו  כן  מילת  הקישור  צריכה  להתאים  ()מחובר(  או  מורכב

   סיבה  ותוצאההקשר  הלוגי  במשפט:   .0

   בעקבות  /  בשל  /  עקב.... מילת  קישור  אחרת:     

 

   ויתורהקשר  הלוגי  במשפט:   .9

   על  אף  /  חרףמילת  קישור  אחרת:     

 

   סיבה  ותוצאההקשר  הלוגי  במשפט:   .9

   לכן  /  לפיכך  /  על  כן....מילת  קישור  אחרת:     

 

   זמןהקשר  הלוגי  במשפט:   .9

   ך  /  במשךבמהלמילת  קישור  אחרת:     

:  כאן  יש  לשים  לב  להקשר  מכיוון  שמילות  הקישור:  בזמן,  בעת,  לפני,  כעבור  אינן  הערה

  מתאימות  על  אף  שהן  מציינות  את  אותו  קשר  לוגי.

 

   ויתורהקשר  הלוגי  במשפט:   .9

   אף  על  פי  כן  /  עם  זאתמילת  קישור  אחרת:     
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   סיבה  ותוצאההקשר  הלוגי  במשפט:   .6

   עקב  /  בגלל  /  בעקבותמילת  קישור  אחרת:     

 

   זמןהקשר  הלוגי  במשפט:   .1

   כש  /  בזמן  שמילת  קישור  אחרת:     

 

   סיבה  ותוצאההקשר  הלוגי  במשפט:   .8

   שום ש  / כיממפני  ש  /  מאחר  ש  /  מילת  קישור  אחרת:     

 

   ויתורהקשר  הלוגי  במשפט:   .2

   על  אף  ש  /  גם  אם  /  אף  שמילת  קישור  אחרת:     

 

   תכליתהקשר  הלוגי  במשפט:   .01

   על  מנת  שמילת  קישור  אחרת:     

 

   זמןהקשר  הלוגי  במשפט:   .00

 במהלך מילת  קישור  אחרת:     

   

   012  תרגיל

 ווי"ו  החיבור  מחברת  בין  שני  איברי  המשפט.מכיוון  שלפנינו  שני  משפטים  מאוחים  )מחוברים(   .0

I.  1.62%-התחזק  הדולר  ב בסוף  השבוע 

 שקלים.  3.7שערו  היציג  נקבע  על    

II.  אני  מכירה  בחשיבותה  של  חגירת  חגורת  בטיחות  במושב  האחורי  של  הרכב 

 פעמים  רבות  אינני  חוגרת  עצמי.אולם  

 

 משפט  מורכב (0) .9

   זמן (9) 

 לפני  ש (9)

 

 המציינת  ֶקֶשר  זה.ציין  בכל  משפט  את  המילה   (0) .9

 גרם  ל : Iהמילה  במשפט    

 בשל :IIהמילה  במשפט    

 
 .התוצאההעתק  מכל  משפט  את  החלק  שהוא   (9)

 הפסקת  אספקת  החשמל  לכל  האזור:    Iהתוצאה  במשפט    

קצים:   IIהתוצאה  במשפט      הוקדמה  שעת  הזינוק  של  המִּ

 



 66עמוד  www.orna-antebi.comכל  הזכויות  שמורות  לאורנה  ענתבי    ©
 

 הוא  משפט  מורכב.    Iמשפט   (0) .9

 הם  משפטים  פשוטים.  II  ,IIIמשפטים   (9) 

 

 בגלל .א .9

 ויתור,  הסתייגות .ב

 לעומת  זאת (1) .ג

 עימות  /  השוואה (2)

 

6.  

 .א
 איבר  ב'  איבר  א'

 אחרים  מתנהגים  לידם  בגסות. ואילו רבים  מתנהגים  בנימוס  ליד  אנשים  זרים,
 

   מופיעה  מילת  קישור  "ואילו".  -  במבנה .ב

 )ניתן  להחליף  את  מילת  הקישור  "ואילו"  במילת  הקישור  "בניגוד  לכך".(

 אחרים  מתנהגים  ליד  זרים  בגסות.    ומנגדמצד  אחד  רבים  מתנהגים  בנימוס  ליד  זרים    -  בתוכן 

 

 

 שימוש  במילה  "הוא".  -השגיאה   .1

להיות  התאמה  בין  הנושא  לבין  האוגד.  הנושא  הוא  "שמירה"  =  נקבה,  ולכן  האוגד  צריך  חייבת  

 להיות  "היא".
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  זיהוי  חלקי  המשפט

 משלימי  פועל

 

   001  תרגיל

 =  נושא  מגדלי  פרחים=  משלים  פועל;    הפרחים  בשּוקי .0

 =  משלים  פועל  כל  בוקר=  נושא  ;    רבים .9

 =  נושא  המתדלקים=  משלים  פועל  ;    בתחנות  הדלק .9

 =  נושא  תכנית  חירום  כלכלית=  משלים  פועל  ;    למען  הבראת  הכלכלה  האמריקנית .9

 =  משלים  פועל  בנגב=  נושא  ;    הוקם=  משלים  פועל  ;    רכיבים  לצורך  ייצור .9

 =  משלים  פועל  בגינה=  נושא + נשוא  ;      שתינו=  משלים  פועל  ;    אתמול .6

 =  משלים  פועל  חול  המועד;  =  משלים  פועל    בחיפהנושא  ;    פסטיבל  הסרטים .1

 =  משלים  פועל  חובות  כספיים=  נשוא  ;    מינה .8

 =  משלים  פועל  כתוצאה  מדליפת  מימן=  נושא  ;    פיצוץ=  משלים  פועל  ;     שטחו  של   המפעל .2

 =  משלים  פועל  לשם  גיוון=  משלים  פועל  ;    בכל  ארוחה .01

 =  נושא  הוועדה=  משלים  פועל  ;    ותהלמרות  התלהב .00

 =  נשוא  ;    מּוכרת=  משלים  פועל  ;    1999שנת   .09

 =  משלים  פועל  הטכנולוגיה=  משלים  פועל  ;    בעולם

 =  משלים  פועל  אי  תשלום=  נושא  ;    המפעל=  משלים  פועל  ;    השנה  האחרונה .09

 =  נשוא  פטרת=  משלים  פועל  ;    במקרה  של  צמצומים .09

   =  משלים  פועל  ;    עייפה  =  משלים  פועל  ;    לביתּה=  נשוא  ;    הגיעה .09

 =  משלים  פועל  יום  העבודהבסיום  

 =  משלים  פועל  שמיעת  השבחים=  משלים  פועל  ;    נרגשת=  נשוא  ;    ישבה .06

 =  משלים  פועל  שמירה  על  ביטחון  התושבים=  נשוא  ;    יוצאים .01

 =  משלים  פועל  בברכה=  נשוא  ;    תתקבלנה=  נושא  ;    תרומות .08

 =  נשוא  תתפח=  משלים  פועל  ;    אפיה  בלי  אבקת .02
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   000  תרגיל

 משלים  פועל  משלים  פועל  נושא  נשוא  משלים  פועל 

 מידע  תזונתי.  על  גבי  אריזות  מוצריהם  יצרני  המזון  יפרסמו  במהלך  השנה .0
 

 משלים  פועל  נושא  נשוא  משלים  פועל 

 את  המחירים.  הרכב  יבואניות  מעלות  למרות  המיתון .9
 

 משלים פועל  נושא  נשוא  משלים  פועל 

 .באולם  אירועים  בני  הזוג  התחתנו  1996בשנת   .9
 

משלים   
 פועל

ים  למש  נשוא 
 פועל

משלים    נושא 
 פועל

 משלים  פועל 

 אל  חצר  המשק.  מהקפיטריה  העובדים  בריצה  יצאו  נסערים .9
 

 משלים פועל  משלים פועל  משלים פועל  נשוא  נושא 

 .ברכבת  לשדה  התעופה  מחר  ניסע  אנחנו .9
 

 משלים פועל  נושא  נשוא  משלים פועל 

 .משכורת  גבוהה  השחקנים  יקבלו  למרות  החובות  הכבדים  של  הקבוצה .6
       

 נושא  נשוא  משלים פועל 

 .המשרדדלת  הכניסה  של    נטרקה  בזעם  רב .1
 

 משלים פועל  משלים פועל  נושא+נשוא  משלים פועל 

באמצעות  כרטיס   .8
 האשראי

 במקרה  של  פגמים  בטיב  המוצר.  זיכוי  נקבל 
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 משלים פועל  משלים פועל  נשוא  נושא  משלים פועל 

 את  האירוע.  מחר  לא  תסקר  התקשורת    בעקבות  בקשת  המשפחה .2
       

 משלים פועל  נשוא  נושא 

 למען  הצלת  בעלי  חיים  נטושים.  נתרמים    אזרחי  המדינה .01
 

 

  009  תרגיל

 .נפרסו  כוחות  הביטחון .0

 

   מעוררת (0) .9

 דיון  בכנס  על  כלכלת  מערכות  אקולוגיות (9) 

 

9.  

  .א

 )משפט  איחוי  )מחובר 

 איבר  ב'  איבר  א'

לחלוקת  ערכות  מגן  מוקדי  חירום  
 לאזרחים  נפתחו  במספר  ערים,

תושבי  ערים  אלו  קיבלו  על  כך  הודעה     ו
 בתיבות  הדואר  שלהם.

 

 משפט  מורכב 

 הכתובות  המדויקות  של  תחנות  החלוקה  תתפרסמנה  באתר  פיקוד  העורף.  כי דובר  צה"ל  מסר
 

 ;  במספר  ערים  =  משלים  פועל  מוקדי  חירום  =  נושא .ב

 הכתובות  המדויקות  =  נושא

 

 )משפט  מורכב(  IVמשפט   (0) .א .9

 משפט  פשוט  -שלושת  המשפטים  האחרים   (9)  

 נושא (0) .ב

 .(הוא  משפט  מורכב  ולכן  יש  בו  יותר  מנושא  אחד  IVהאינטרנט  )שים  לב  משפט   (9)
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9.  

  .א

I.  

 .אחת  המשאיות  התהפכה  כי הכביש  נחסם  לתנועה
 

II. 

 הוא  שוחרר  לחופשי. חל  שיפור  ניכר  במצבו  של  השחףלאחר  ש
 

III.  

 .הוא  משעמםאף  על  פי  ש נצפה  בסרט
 

IV. 

 הוספתי  לקמח  סודה  לשתיה. הבצק  יתפחכדי  ש
 

 סיבה  ותוצאה (0) .ב

 כי (9)

 ש  /  מאחר  ש ....  משום  ש  /  מפני (9) 

 :  תכליתIV:  ויתור  ;  משפט  III:  זמן  ;  משפט  IIמשפט   .ג 

 משלימי  פועל:  לקמח  ;  סודה .ד 

 נצפה  =  נושא + נשוא .ה 

 

   משפט  מורכב:  Iמשפט   (0) .6

 :  משפט  פשוט    IIמשפט  

 :  משפט  פשוטIIIמשפט  

 נשואהדרך  =  נושא  ;  צחצוח  =   (9)

 נשוא(  II)משפט             נושא(  I)משפט   (9)

 

 :  נושאII:  אוגד    ;    משפט  Iמשפט   .א .1

   .בית  הוא  התוכן  האישי  שאדם  יוצק  לתוכולפניך  משפט:   .ב 

  משפט  מורכב (0)  

 אוגד (9)
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   009  תרגיל

  נושא   .0

   משלים  פועל   .9

     משלים  פועל .9

   נושא .9

     משלים  פועל .9

   נשוא .6

       נושא .1

   משלים  פועל  ;  משלים  פועל  ;  משלים  פועל .8

   משלים  פועל .2

   נושא .01

   משלים  פועל .00

    נושא .09

   משלים  פועל .09

   נושא .09

   נשוא .09

   משלים  פועל .06

    נשוא .01

    אוגד .08

    נושא .02

   אוגד .91

 
 

  009  תרגיל

   משלים  פועל .1   משלים  פועל .0

 משלים  פועל .8     נושא .9

 נושא .2   משלים  פועל .9

 משלים  פועל .01     נושא .9

 משלים  פועל .00   שלים  פועלמ .9

 נושא .09   משלים  פועל .6

 
 

  009  תרגיל

 .....  הואיום  ירושלים   .0

 הכרחית.      היא .9

 .פירותלמי  שאוהב   .9
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 משלים  שם

  006  תרגיל

 =  משלים  שם  האישי;    פועל=  משלים    לאושרך=  משלים  שם  ;    לאנשים=נושא  ;     העזרה .0

 :  משלים  פועל  מתקשר  אל  נשוא  פועל  או  נשוא  שם  תואר. הערה 

 =  משלים  שם    שבירושלים=  משלים  פועל  ;    למשכן  הכנסת=  נושא  ;    ני  אנשיםש .9

 =  משלים  שם  הממשלה

 .מטוס  נוסעיםמחשש  לחטיפת    הכוננות  הערבהועלתה    של  רגיעהלאחר  חודשים  ארוכים   .9

 פועל=  משלים    לילדים  =  נשוא  ;  משמעותי=  משלים  שם  ;    הילדים .9

 :  משלים  פועל  מתקשר  אל  נשוא  פועל  או  שם  תואר. הערה 

 =  משלים  שם  לילדים=  משלים  שם  ;    משמעותי .9

   =  משלים  פועל    את  אות  הזהב  =  משלים  שם  ;  מהאוניברסיטה  העברית .6

   =  משלים  שם  למחלת  הסרטן

 לשירות  הביטחון  הכללי.  הועברבידי  אלמונים    צה"לעל  תקיפת  חייל  המידע  הכתב  דיווח  כי   .1

 =  משלים  שם  לילה=  משלים  שם  ;    שבירושלים=  נשוא  ;    יתקיימו .8

 =  משלים  פועל    גביית  דמי  כניסה=  נשוא  ;    הפגינו=  משלים  שם  ;    שלושה .2

 =  משלים  פועל  בתל  אביב

 =  משלים  פועל    להתפתחותה .01

 =  משלים  שם  בים=  משלים  שם  ;    פוליטי  =  נושא  ;  הנשיא .00

 =  משלים  פועל    תכנית  החירום=  נשוא  ;    אישר=  משלים  שם  ;    בגרמניה .09

 =  משלים  שם  שוק  ההון  המקומי

 =  משלים  פועל    במסעדה=  נשוא  ;    נערכה=  משלים  שם  ;    של  הכתבת .09

 =  משלים  שם    כלי  המטבח=  משלים  שם ;    יסודית=  נושא  ;    בדיקה

 =  משלים  שם  בירושלים;  =  משלים  שם    מכל  רחבי  הארץ .09

 =  נשוא    הפך=  נשוא  ;    האיראני המשטר =  משלים  שם  ;    בעולם=  נושא  ;    הסכנה .09
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 =  נושא  מנהל  החנות=  משלים  שם  ;    מערכת  ההפעלה  =  משלים  שם  ;   המחיר .06

 =  משלים  שם  טכנאי  המחשבים

 

  001  תרגיל

    נושא א. .0

   משלים  פועל ב. 

   משלים  שם ג. 

 
 משלים  שם א. .9

 נושא ב. 

 משלים  שם ג. 

 משלים  פועל ד. 

 
 משלים  פועל א. .9

 משלים  שם ב. 

 נשוא ג. 

 נושא ד. 

 
 משלים  שם א. .9

 משלים  פועל ב. 

 נושא ג. 

 משלים  פועל ד. 

 
 נושא א. .9

 נשוא ב. 

 משלים  פועל ג. 

 משלים  שם   ד. 

הוא  המילה  "אין".  על  אף  שנשוא  זה  לא  נלמד,  תרגיל  זה  בוחן  את  ההבנה  <    ד)הנשוא  במשפט  

.  במשפט  זה  המילה  "מחוקק"  מתארת  את  שם  העצם  העצםמשלים  ֵשם  מתאר  רק  את  שם  

 "החלטה".(

 
 משלים  שם א. .6

 נשוא ב. 

 משלים  פועל ג. 

 משלים  שם ד. 

 
 נושא א. .1

 משלים  פועל ב. 

 משלים  שם ג. 

 נושא ד. 
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  008  תרגיל

 נשוא  אוגד  נושא 
 )לוואי(  משלים  שם    )לוואי( משלים  שם                 

  .כל  תכניות  הבנייה  באזור הקפאת    היא     של  המפקח ההמלצה   .0
 

 

 משלים  פועל  נשוא  נושא 
 )לוואי( משלים  שם                          )לוואי( משלים  שם               

  שירי  ארץ  ישראל. במחרוזת    תפתחנה   יום  העצמאות חגיגות .9
 

 

 משלים  פועל  משלים  פועל  נשוא  נושא 
 )לוואי( משלים  שם                       )לוואי( משלים  שם                            

  עזים. תבעקבות  שיטפונו     שבמערב  הודו את  הכפרים    עזבו  אלפים .9
 

 

 משלים  שם  משלים  שם  נשוא  אוגד  נושא 
 )לוואי( שם  משלים                  

  חדשנית.  לפעילות   העובדים  עידוד  היא  מטרת  הפרס .9
 

 

משלים    נשוא  נושא 
 פועל

משלים    משלים  פועל 
 פועל

  משלים  שם              
 )לוואי(                 

  משלים  שם                         
 )לוואי(                          

  

 לסוכתו   ישראל את  אזרחי  כל  שנה  מזמין   המדינה נשיא .9
 

 משלים  פועל
 

 במהלך  חול  המועד  סוכות.
 

 

 שם  משלים  נשוא  אוגד  נושא 
       )לוואי( משלים  שם           )לוואי( משלים  שם              

 בדלק.  חסכון    היא     של  חברת  השליחויות  תכנית  ההבראה   מטרת   .6
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 משלים  פועל  נשוא  נושא 
 )לוואי( משלים  שם                      )לוואי( משלים  שם               

  לא  מאוישת חללית  גרהשִּ    החלל  האמריקאית סוכנות .1
      

 משלים  פועל
 )לוואי( משלים  שם                         

  תקציביות. למרות  בעיות
 

 

משלים    נושא 
 שם

 משלים  שם  נשוא  אוגד 

  משלים  שם          
 )לוואי(               

  משלים  שם                 
 )לוואי(                 

  

 של  הפרק  הראשון.   ישיר   המשך  הוא    בספר     השני   הפרק   .8
 

   

 נושא  נשוא  משלים  שם  משלים  פועל 
  משלים  שם                    

 )לוואי(                         
      

 הדירות  לא  נמכרו  של  דרכי  הגישה  לבניין   לקוי בשל  תכנון .2
         

 

 משלים  נושא 
 שם

 משלים    נשוא 
 פועל

  משלים  שם                      
 )לוואי(                            

  משלים  שם                                   
 )לוואי(                                     

  .ציבורי הודות  לקמפיין  ירד    בבריטניה   בשקיות  פלסטיק השימוש .01
 

   

 משלים  פועל  פועלמשלים    נשוא  נושא 
  משלים  שם             

 )לוואי(                 
  משלים  שם                                          

 )לוואי(                                             

השפעת  כלי    בשל  בכמויות  נמכר     החדש המוצר .00
 התקשורת

  על  הצרכן.

 

 משלים  פועל  משלים  פועל  משלים  פועל  נשוא + נושא 

 במקרה  של  שריפה!  מילוט דרכי   מועד מבעוד   ןנֵ כְ ַת  .09
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  002  תרגיל

0. II. 

9. I. 

9. II. 

9. II. 

 

 התפקיד  התחבירי  של  הפסוקית  

  פסוקית  משלימת  שם  -:  פסוקית  משלימת  פועל  091  תרגיל

 התפקיד  התחבירי   מה  מתארת  הפסוקית משפט
 של  הפסוקית

 משלימת  פועל "דחה"מתארת  את  הפועל   .חלה  בשפעתמשום  ש .1

 משלימת  שם "כלבמתארת  את  הֵשם  " סבל  מצליעה  ברגל  ימיןש .2

 משלימת  שם מתארת  את  הֵשם  "השלגים" ירדו  בחרמון  ביומיים  האחרוניםש .3

 משלימת  פועל מתארת  את  הפועל  "נוטל" .ציווה  עליו  הרופאכפי  ש .4

 משלימת  פועל הפועל  "קיפלתי"מתארת  את   .הם  הוכנסו  למזוודהלפני  ש .5

 משלימת  שם ם  "איסור"מתארת  את  השֵ  אדם  מקבל  על  עצמוש .6

 משלימת  פועל מתארת  את  הפועל  "צולם" .הוא  דוהר  על  הכבישכש .7

ְבעּו"   אינכם  מרגישים  טוב  אם .8  משלימת  פועל מתארת  את  הפועל  "קִּ

 משלימת  שם "טקסם  "המתארת  את  השֵ     נערך  בלילה  הראשון  של  פסחה .9

 משלימת  פועל מתארת  את  הפועל  "יודע" חג  השבועות  הוא  חג  הביכוריםש .11

 משלימת  שם מתארת  את  הֵשם  "אדם"   אינו  מעשןש .11

סקה" נחתמהש .12  משלימת  שם מתארת  את  הֵשם  "עִּ

בעלי  המניות  ומנהלי  המשרד  הואיל  ו .13
 .משותףמעוניינים  במיזם  

 משלימת  פועל מתארת  את  הפועל  "נחתם"

 משלימת  פועל מתארת  את  הפועל  "נכשלו"   רבים  עמדו  לבחינה  זואף  על  פי  ש .14

פעילות  הכוחות  באוויר  היא  בגיבוי  " .15
 "משפטי  מלא

 משלימת  פועל מתארת  את  הפועל  "אמר"
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 התפקיד  התחבירי   מה  מתארת  הפסוקית משפט
 של  הפסוקית

לחיצות  בכף  הרגל  משפיעות  על    כי .16
 .האיברים  בגוף

 משלימת  פועל מתארת  את  הפועל  "מאמינים"

 משלימת  שם מתארת  את  הֵשם  "שפני  סלע"  ביער  המהשריפ ברחו ש .17

 משלימת  פועל מתארת  את  הפועל  "עמלו" הערעור  יתקבלעל  מנת  ש .18

 משלימת  פועל מתארת  את  הפועל  "נפגע" ביצע  פניית  פרסהבזמן  ש .19

מתארת  את  הֵשם  "שריפת     פרצה  סמוך  לשער  הגיאש .21
 קוצים"

 משלימת  שם

אחד  מתארת  את  הֵשם  "  אנשים  מקצצים  בזמן  מיתוןש .21
 "הדברים

 משלימת  שם

הוצע  פרס  כספי  גבוה  למוצא  אף  על  פי  ש .22
 האבדה

 משלימת  פועל "הוחזרה"מתארת  את  הפועל  

 משלימת  פועל מתארת  את  הפועל  "חזרו" .ההנהלה  נענתה  לדרישותיהםלאחר  ש .23

 הבוקר  יצנחו  הטמפרטורות  כי .24
 

בספר נפלה טעות  דפוס  :  הערה  חשובה
 .  במשפט  זה

שירות  המטאורולוגי  ההמשפט  התקין:  "
 כי  הבוקר  יצנחו  הטמפרטורות".  מסר

 משלימת  פועל את  הפועל  "מסר"מתארת  

 משלימת  פועל מתארת  את  הפועל  "מראים" ההשמנה  מתחילה  בילדות  כי .25

 משלימת  שם "טקסטמתארת  את  הֵשם  " הושמטו  ממנו  הפעליםש .26
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 תרגיל  מסכם

  090  תרגיל

 משפט  פשוט .0

 =  משלים  שם  בעולם=  נשוא  ;    אירוע

 מורכבמשפט   .9
 שםפסוקית  משלימת   

 .בקפידהנבחרו    אשר אנונימיים  אנשיםבתוכניות  הראלטי  משתתפים  
 

 =  משלים  פועל  בקפידה  =  נושא  אנשים 

 משפט  מורכב .9
 פסוקית  משלימת  פועל 

 בו  התרחש  האסון.במקום  ש הקימו  אנדרטה
 

 =  נושא  אסון  =  משלים  פועל  אנדרטה 

 משפט  מורכב .9
 פסוקית  משלימת  פועל 

 הפעולה  הקרקעית.החלה  לאחר  ש חיילי  המילואים  הצטרפו  למערכה
 

 =  נושא  עולה  הקרקעיתפה  =  נושא  חיילי  המילואים 

 משפט  איחוי  )מחובר( .9

 איבר  ב'  איבר  א'

   העסקה  נכשלה.   ולכן החברה  לא  מצאה  מימון  לפרויקט,
 

 =  נושא  העסקה   =  משלים  פועל  לפרויקט 

  משפט  פשוט .6

 =  אוגד  הוא

  משפט  פשוט .1

 =  משלים  שם      בפעילות  גופנית  סדירה

 משפט  מורכב .8
 פסוקית  משלימת  פועל 

 תישמר  לאורך  זמן.  במשקלהירידה    כי העיסוק  בפעילות  גופנית  מבטיח
 

 =  משלים  שם  במשקל 
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 משפט  איחוי  )מחובר( .2

 איבר  ב'  איבר  א'

 מחא  לו  כפיים.  הקהל מכן  לאחר ,מהבמההשחקן  ירד  
 

 =  נושא  הקהל   =  משלים  פועל  מהבמה 

 משפט  איחוי  )מחובר( .01

 איבר  ב'  איבר  א'

פרות  עברית. כך  לשם את  אוצר  המילים  שבפיו,  מעשירהוא    הוא  קורא  סִּ
 

    =  נשוא  מעשיר 

 משפט  איחוי  )מחובר( .00

 איבר  ב'  איבר  א'

בעקבות  המשבר  הכלכלי  נערכות  
 החברות  הגדולות  לירידה  בביקושים,

עובדים    הן  אינן  מגייסות     לפיכך
 .חדשים

 

 =  משלים  פועל  עובדים  =  נושא  הן   =  משלים  פועל בעקבות  המשבר  הכלכלי 

 משפט  מורכב .09
 שםפסוקית  משלימת   

 .הדרוםהרקטה  לעבר  אזור    נורתהממנה  ש חיל  האוויר  תקף  את  נקודת  השיגור
 

 =  משלים  שם  הדרום  =  נשוא  נורתה 

 משפט  מורכב .09

  פסוקית  משלימת  פועל

ְגרּו  לתנועה   גדולה  הפגנהתתקיים  בכיכר  אף  על  פי  ש סָּ  מסביב.  הרחובותלא  יִּ
 

 =  נושא  הרחובות  =  נושא  הפגנה 

 משפט  פשוט .09

 =  נושא  הוא  =  משלים  שם  ;  הבניין

  משפט  פשוט .09

 =  משלים  שם  הקהל=  משלים  שם  ;    בתחרות

  משפט  פשוט .06

   =  נושא    העובד  =  משלים  שם  ;   ידי  המעביד-על
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 משפט  מורכב .01

  משלימת  פועל  פסוקית

 .התקשורתיהכיסוי    תםלא   הסתיים,  הרוצחמשפטו  של  אף  על  פי  ש
 

 =  משלים  שם  התקשורתי  =  נשוא  תם  =  משלים  שם  הרוצח 

 משפט  איחוי  )מחובר( .08

 איבר  ב'  איבר  א'

 .בבתיהםהתושבים  הסתגרו     לפיכך מאחד  המפעלים,  דלףגז  רעיל  
 

 =  משלים  פועל  בבתיהם   =  נשוא  דלף 

 משפט  מורכב .02

  פסוקית  משלימת  פועל

ישראל  שוכנת  על  אחד  מצירי  משום  ש
 נדידת  הציפורים  הגדולים  בעולם

היא  משמשת  מקור  אושר  גדול  לחובבי  
 .הציפורים

 
 =  משלים  שם  בעולם  =  משלים  שם  נדידת  הציפורים  =  נושא  ישראל 

 =  משלים  שם  לחובבי  הציפורים  =  משלים  שם  אושר

 משפט  איחוי  )מחובר( .91

 איבר  ב'  איבר  א'

אחד  הדיירים  חמק  מתשלומי  
 ,ועד  הבית

 מהאגודה  לתרבות  הדיור.  קנסקיבל    הוא כך  משום

 

 פועל קנס  =  משלים   נושא=    הוא   משלים  שם=    ועד  הבית 

  משפט  פשוט .90

 =  משלים  שם  על  היגיינה  =  אוגד  היא  =  נושא  הדרך  הטובה

 משפט  מורכב .99

  פסוקית  משלימת  פועל

 .אירופהעדיין  נעלה  לגמר  אליפות   הערבלא  ננצח  במשחק    גם  אם
 

   =  משלים  שם  אירופה  =  משלים  שם  הערב 

 משפט  מורכב .99

 שםפסוקית  משלימת   

 הגיעו  להשבעת  בנם  לנשיאות.ש ההוריםמגרונם  של    פרץשל  שמחה    בכי
 

 ההורים  =  משלים  שם  =  נשוא  פרץ  =  נושא  בכי 
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 משפט  מורכב .99

 פסוקית  משלימת  פועל 

 .בגשר  שילוט  אלקטרונימשאית  פגעה  לאחר  ש הכביש  נסגר  לכמה  שעות
 

  "שילוט  אלקטרוני"(  :=  משלים  פועל  )+משלימי  שם שילוט  אלקטרוניבגשר   

  משפט  פשוט .99

   =  אוגד  הוא  =  נושא  הר

 משפט  מורכב .96

 שםפסוקית  משלימת   

  בישראלהוספת  פלואור  למי  השתייה  
 דת  מומחיםידי  וע-הומלצה  לראשונה  על

 . 1973ת  בשנ  שר  הבריאותמינה  ש

 
 =  נושא  שר  הבריאות   =  משלים  שם  בישראל 

  משפט  פשוט .91

 =  משלים  פועל    ההמנונים  =  נושא  התזמורת

 משפט  מורכב .98
 פסוקית  משלימת  פועל 

 .הם  נכנסים  ללינת  החורףלפני  ש אנרגיההעטלפים  אוגרים  
 

 =  משלים  פועל אנרגיה 

  משפט  פשוט .92

 =  משלים  פועל  הביטחוני המצב  בעקבות   =  נושא  הפרפריםחוות  

 משפט  מורכב .91
 שםפסוקית  משלימת   

 .בזמן  איסוף  הצוףנצמדים  לשערות  גופה  ה דבורת  הדבש  מתכסה  בעשרות  גרגרים
 

 =  משלים  פועל  )+  משלים  שם:  "הצוף"( בזמן  איסוף  הצוף 

 )מחובר(משפט  איחוי    .90

 איבר  ב'  איבר  א'

 .לבסיסםבשלום    עם  שחרחזרו    כוחותינו ו ,נפגעוכל  המטרות  
 

  (שלנו=  נושא )+משלים  שם:  כוחותינו  =  הכוחות    כוחותינו  =  נשוא  נפגעו 

 =  משלים  פועל  לבסיסם  =  משלים  פועל  עם  שחר
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 משפט  מורכב .99

 פסוקית  משלימת  פועל 

מתקלות    הבאזור  המרכז  כתוצא  מחריורגשו    שיבושים  קלים  כי מרכבת  ישראל  מסרו
 .טכניות  במסילה

 
 =  משלים  פועל  מחר  =  נושא  )+משלים  שם:  "קלים"( שיבושים  קלים 

  משפט  פשוט .99

 =  משלים  שם  על  פני  כדור  הארץ

 משפט  מורכב  .99

 פסוקית  משלימת  פועל 

 נמצא  בסכנת  הכחדה.  בעולםאחד  מכל  ארבעה  יונקים    כי החוקריםציינו    בכנס
 

     =  משלים  שם  בעולם  =  נושא  החוקרים  =  משלים  פועל  בכנס

 משפט  איחוי  )מחובר( .99

 איבר  ב'  איבר  א'

 .כסופה  טרופיתמוגדרת  כעת    היא ו נחלשה,  הסופה
 

 כסופה  טרופית  =  משלים  פועל  היא  =  נושא  הסופה  =  נושא 

 משפט  איחוי  )מחובר(  .96

 איבר  ב'  איבר  א'

 בדרכים  חלופיות.  נסעוהנהגים     לכן ,חשודהכביש  נחסם  לתנועה  בשל  חפץ  
 

   אוש=  נ  נסעו 

  משפט  פשוט  .91

 =  משלים  שם    שכיחהמחלה    =  אוגד  היא

 איחוי  )מחובר(משפט    .98

 איבר  ב'  איבר  א'

 .ההתבגרותיותר  בגיל    שכיחה  היא   אך נזלת  אלרגית  מופיעה  בכל  גיל,
 

 ההתבגרות  =  משלים  שם  שכיחה  =  נשוא  היא  =  נושא 

 משפט  מורכב  .92
  שםפסוקית  משלימת   

  תמצית  תה  שחוררגרו  גִּ ש אזרחים  יפניים
 פעמיים  ביום,

 .השפעתהראו  חסינות  גבוהה  יותר  לנגיפי  

 
 =  משלים  שם  השפעת  =  משלים  פועל )+משלימי  שם:  "תה",  "שחור"(  תמצית  תה  שחור
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  משפט  פשוט .91

    =  משלים  שם  משטרתיים =  משלים  שם  קולטים  =  משלים  פועל  אפשרות

 משפט  מורכב  .90
 שםפסוקית  משלימת   

 .בשנים  האחרונותחלקים  ממנה  נחפרו    אשר במרכז  הארץצלבנית    עיראפלוניה  היא  
 

  =  משלים  פועל  שנים  האחרונותב  =  משלים  שם  המרכז  הארץ  =  נשוא  עיר

  משפט  פשוט  .99

   =  משלים  פועל  את  האותיות =  משלים  שם    ועדת  הבחירות  המרכזית

 .=  משלים  שם  לכנסתבבחירות  

 משפט  מורכב  .99
  שםפסוקית  משלימת   

את  צריכת  הקלוריות  בארוחה    תקטיןלא   אינך  מרגיש  רעב  כאשר חטיףאכילת  
 שלאחר  מכן.

 
 תקטין  =  נשוא    =  משלים  שם   חטיף

 משפט  מורכב  .99

  פועלפסוקית  משלימת  

 !מצריכת  קפאין  הימנעו מיתר  לחץ  דם  סובליםאתם    אם
 

 =  משלים  פועל  מצריכת  קפאין  =  נשוא  סובלים 

 משפט  מורכב  .99
 פועלפסוקית  משלימת   

 !לא  מבוקרתיגרום  לאכילה    הדבר  כי הימנעו  מלדבר  בטלפון  בזמן  האוכל
 

   =  משלים  שם  לא  מבוקרת  אוש=  נ  הדבר

 איחוי  )מחובר(משפט    .96

 איבר  ב'  איבר  א'

  שבועיבצעו    המילואיםכוחות  
 בדרום,  של  אימונים

 ישולבו  בפעילות  המבצעית.  הם מכן  ולאחר

 
 "אימונים"(  :שבוע  של  אימונים  =  משלים  פועל )+משלים  שם  המילואים  =  משלים  שם 

 הם  =  נושא 
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  099  תרגיל

 /  השוואה עימות  .א .0

 לעומת  זאת .ב 

 

9. (2) 

 :  לפניינו  משפט  מורכב.  נימוק 

   הפסוקית  נפתחה  ב"ה"  הזיקה,  ולכן  תחימת  הפסוקית  יתחיל  ממנה.

 

9. (0)   

II.  

 פועלפסוקית  משלימת   

 תוכנן  מראש  על  ידי  מערכת  הביטחון.ש נערך  במסגרת  ניסוי  השיגור
 

III.  

 פועלפסוקית  משלימת   

 .הניסוי  בוצע  כמתוכנן  כי מוסר  דובר  משרד  הביטחון
 

 משפט  פשוט (9)

 השיגור  =  נושא  שיגור  =  משלים  פועל (9)

 

 פסוקית  משלימה  פועל:  Iמשפט   .א .9

 :  פסוקית  משלימה  פועלIIמשפט    

   :  פסוקית  משלימה  פועלIIIמשפט    

   (Iטרד  =  נושא  )משפט  המִּ  (0) .ב

   נשוא (9)

 

 .Iבמשפט   .א .9

:  התפקיד  התחבירי  של  הצירוף  "מעברי  החצייה"  הוא  נושא.  בשני  המשפטים  האחרים  נימוק

 התפקיד  התחבירי  של  צירוף  זה  הוא  משלים  פועל.

 .III-ו  IIמשפטים   .ב

 הם  צילמו  את  המקום.לפני  ש סגולהצלמים  צבעו  את  מעברי  החצייה  בצבע  
 

הולכי  הרגל  יעברו  את  כדי  ש הרשויות  המקומיות  מטפלות  במעברי  החצייה
 הכביש  בבטחה.
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 משפט  פשוט  -  IIמשפט   (0) .6

 (I  ,IIIמשפט  מורכב  )משפטים   (9)

 נושא (9)

 

   Iמשפט   (0) .א .1

 משפט  פשוט (9)

 (II  ,IIIמשפט  מורכב  )משפטים   .ב

 בשלושת  המשפטים  הנושא  מופיע  בתחילת  המשפט. .ג

 

 

 לא  נכון .א .8

 .Iנימוק:  הנשוא  שמני  רק  במשפט    

 נכון .ב 

 .נשוא  אחדנימוק:  בכל  אחד  מן  המשפטים  יש    

 לא  נכון .ג 

 .I  ,IIנימוק:  הנושא  מופיע  בתחילת  המשפט  רק  במשפטים:    

 

 

 נכון .א .2

 :  "אלופה".III:  "שתלים",  במשפט  II:  "הרשות",  במשפט  Iנימוק:  במשפט    

 לא  נכון .ב 

 .נשוא  אחדנימוק:  בכל  אחד  מן  המשפטים  יש    

 נכון .ג 

 :  "מכבי".III:  "תחליף",  במשפט  II:  "מנהל",  במשפט  Iנימוק:  במשפט    

 

 

 חברות  הביטוח (0) .01

 משפט  פשוט  שמני. (9) 

 נימוק:  מופיע  אוגד  במשפט  "הוא"  והנשוא  הוא  שם  עצם:  "חוסר"  

 

00.  

 משפט  מורכב  .I .א

II.    )משפט  איחוי  )מחובר 

 סיבה  ותוצאה  )כתוצאה  מכם( .ב

 הרחוב  =  נושא  חשוד  =  משלים  שם .ג
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 .Iמשפט  האיחוי  )מחובר(  הוא  משפט   (0) .א .09

 איבר  ב'  איבר  א'

 נזק  זה  אינו  הפיך. ו בהייה  ממושכת  במסך  מחשב  מרצד  גורמת  נזק  לעיניים,
 

   המופיעים  במשפט:  ממושכת  /  מסך  /  מחשב  /  מרצד  משלימי  שם 

   

 .IIהוא  משפט    ט  המורכבמשפה (0) .ב

 גורם  לצופה  הנאה.ה שעות  צפייה  במסך  המחשב  גורמות  להפרשת  חומר  כימי  במוח
 

 משלימי  פועל  במשפט:  להפרשת  /  לצופה  /  הנאה (9)

    גורמת  =  נשוא .ג

 

 

 

   (0) .א .09
I. )משפט  איחוי  )מחובר 

 איבר  ב'  איבר  א'

 מתגודדים  סביבם.  הם   לכן החיידקים  בים,  סרטנים  נמשכים  לאורם  של
 

  II. משפט  פשוט 

 סיבה  ותוצאה (9)  

 
 :  נושאIמשפט   .ב

    :  אוגדIIמשפט   

 

 

 

 .א .09

 פועלפסוקית  משלימת   

עובדי  החברה  שיבשו  את  אספקת  המוצרים  
 לרשתות  המזון

מאה    ההנהלה  הודיעה  על  פיטורימשום  ש
 עובדים.

 

עובדי  החברה  שיבשו  את  אספקת  המוצרים    לכן,  מאה  עובדים  ההנהלה  הודיעה  על  פיטורי .ב

 .  לרשתות  המזון
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 משפט  מורכב:   IIמשפט     משפט  איחוי  )מחובר(:     Iמשפט   (0) .א .09

 משפט  מורכב:  IVמשפט     משפט  איחוי  )מחובר(:  IIIמשפט     

 (9)  

 איבר  ב'  איבר  א'

היתושים נמשכים  לצבעים  
 כהים,

בימי  הקיץ  החמים  ְלַבש  בגדים     לפיכך
 בצבעים  בהירים.

 

 פועלפסוקית  משלימת   

 .שוהים  מחוץ  לבית  כאשר מריחת  חומרים  דוחי  יתושים מועילה  בהפחתת  מספר  העקיצות
 

 איבר  ב'  איבר  א'

ֵאר  בתאורה  מינימלי   לכן היתושים  מגיעים,למקומות  מוארים    .ככל  האפשר  תהָּ
 

 שםפסוקית  משלימת   

 .מועברות  בעקיצת  יתושה בעקבות  ההתחממות  הגלובלית  מתפרצות  מחלות
 

 כן  )קשר  לוגי  של  סיבה  ותוצאה( (0) .ב 

  זמן  * (9)

 כאשר  *   

 (  יתושים  =  משלים  שם2) .ג 

 התחבירי  המשותף  הוא  נושא. התפקיד   

 

 ויתור .א .06

   לשכנע  באמצעות  התנגדות  חלקית. (2) .ב

   משלים  שם .ג

 

 .א .01

  פועל  הפסוקית  משלימ

 כניסתם  לדירה  עוכבה  בשלושה  חודשים. 4דיירי  הבניין  קיבלו  טופס  אף  על  פי  ש
 

 חודשים  טופס,  משלימי  פועל: .ב

 

 :  משפט  מורכבIמשפט   .א .08

   :  משפט  איחוי  )מחובר(IIמשפט    

 "אני,  =  נושא .ב 

   :  הפלואוריד  /  במים  /  בריכוז  /  נאט  /  הזולה  /  למניעת  עששתIמשלימי  שם  ממשפט   .ג 

   הבוחר  :IIשם  ממשפט    םמשלי
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 ותוצאה.המשמעות  הלוגית  היא  סיבה  .  IIמשפט   (0) .א .02

 ...מאחר  ש /  מפני  ש  /   שום  ש  מ (9) 

 
  יגדל  =  נשוא פחמימות  =  משלים  פועל  משקאות  מוגזים  =  נושא + משלים  שם  .ב

 

 

 יישארהנשוא:    צה"להנושא:   (1) .91

 ההבדל  התחבירי  בין  הניסוח  הראשון  לניסוח  השני: (2) 

 פשוט  )במשפט  מופיע  נשוא  אחד  )יישאר(הניסוח  הראשון  הוא  משפט   

הניסוח  השני  הוא  משפט  מורכב.  במשפט  מופיעים  שני  נשואים  )"הכריז",  "יישאר"(  ומופיעה  

 מילת  שיעבוד  "לאחר  ש"(

 

 

  .א .90

 פועלפסוקית  משלימת   

 .מזיק  לבריאות  הקפהש   בעולם  הרפואה  חושבים
 

 פועלפסוקית  משלימת   

 .לבריאותאינו  מזיק    הקפה  כי מחקר  חדש  מצא
 

 שםפסוקית  משלימת   

 ביום  פוגעת  בבריאות?  קפהשתיית  שלוש  כוסות    האם   נשאלת  השאלה
 

 התפקיד  התחבירי  של  המילה  "קפה"  הוא  משלים  שם.    IIIבמשפט   .ב

 הוא  "נושא".תפקידן  התחבירי  של  שתי  המילים  האחרות   

 

 

 משפט  איחוי  )מחובר( .א .99

 בעיר  =  משלים  שם  משלים  שם  העיר  = .ב 

 

 

 .Iמשפט   .א .99

לכן  התחימה  של  הפסוקית    ,נימוק:  לפנינו  משפט  מורכב.  "ה"ה  הזיקה  פותחת  את  הפסוקית

 "....ממוקםהצריכה  להתחיל  מהמילה  "

 
 :  המשפט  הזה  הוא  משפט  פשוט  ההבדל  התחבירי .ב

 )המשפט  שבחרתי  בסעיף  א  הוא  משפט  מורכב(.
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 :  סיבה  ותוצאהI  משפט (0) .א .99

 :  ויתורIIמשפט     

 :  לכןIמשפט   (9)  

   :  למרות  זאתIIמשפט     

 :  לפיכך  /  משום  כךIמשפט   .ב

 :  אף  על  פי  כןIIמשפט   

 

  הם  משפטים  מורכבים  III-ו  I  המשפטים .א .99

 קשר  של  ויתור  )עם  זאת,  אף  על  פי  ש  III-ו  IIמשפטים   .ב

 

 :  משפט  פשוטIמשפט   .א .96

 :  משפט  מורכבIIמשפט    

 :  משפט  איחוי  )מחובר(IIIמשפט    

 תכלית .ב 

          לשם  כך  .III         כדי ש  .II              למען  .I .ג 

 )נשאל  לאיזו  מטרה  מושקעים  הכספים.  לאיזו  מטרה  =  תכלית(  למימון  =  משלים  פועל .ד 

 

 .Iמשפט   (0) .א .91

   התפקיד  התחבירי:  נושא

   אוגד (9)  

 
   .Iמשפט   .ב

 

 נושא .I .א .98

   II. משלים  פועל 

   III. נשוא 

   IV. משלים  שם 

 
 משלים  פועל (0) .ב

 משלים  שם (9)  

 נשוא (9)  

 נושא (9)  

 משלים  פועל (9)  
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 ויתור,  הסתייגות .92

 

 

91. (0)  

 איבר  ב'  איבר  א'

 .פעמים  רבות  רצונו  אינו  מתקבל  על  ידי  אחרים אבל רצונו  של  אדם  הוא  כבודו,
 

 בכל  איבר  יש  נושא:  רצונו,  רצונו (9) 

 

 

  ויתור .א .90

  סיבה  ותוצאה .ב

   סיבה  ותוצאה (0) .ג

 ב (9)

 

 

 .IIIמשפט   .99

 :  נימוק 

  IIIהתפקיד  התחבירי  של  הפסוקית  הוא  פסוקית  משלימה  פועל,  ואילו  במשפט    I  ,II  יםבמשפט

 תפקידה  התחבירי  הוא  פסוקית  משלימה  שם.

 

 

99. (0)  

  שםפסוקית  משלימת   

  הגורמים אחד 
 הספר בית  בשנות 

 .כבד  מאוד  ילקוט נשיאת  הוא  התלמידים של  היציבה  על   משפיעיםה

 

  פועלפסוקית  משלימת  

 .גב כאבי התלמיד  יסבול  מ המידה על  יתר  כבד   הילקוט  כאשר
 

 =  משפט  פשוט  .כתוצאה  מכך  גופניים שינויים   נּוכ  ת  במהלך  השנים  י   (9) 

 נשיאה  )נשיאת  ילקוט( (9) 

 ילקוט  =  משלים  שם (9) 

 הילקוט  =  נושא  
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 סיבה  ותוצאה (0) .99

 =  משפט  פשוט היא  עלי  עץ  האיקליפטוס.  דוב  הקואלההתזונה  העיקרית  של   (9) 

 ,  ולכן  קיים  בלתי  ראויים  לאכילההם  כתוצאה  מהתחממות  כדור  הארץ  עלי  העץ    

 =  משפט  איחוי  )מחובר(  .על  הישרדותו איום 

 הנושאים  שבקטע:  "התזונה",  "עלי  העץ",  "איום". (9) 

 

 

 (.1משפט  ) .99

 המחברת  בין  שני  האיברים  היא    השעבודמשפט  איחוי  )מחובר(. מילת    לפנינונימוק:   

 "אף  על  פי  כן".

 
 
   (.6(,  )5(,  )3(,  )1)  המשפטים  המשובשים: .א .96

 חייבת  להיות  התאמה  בין  הנושא  לבין  הנשוא  הפועלי. (  1) .ב 

 המילה  "מקום"  היא  מלשון  זכר,  לכן  הפועל  יבוא  בזכר.הנושא  במשפט:  "המקומות".     

 .....סגוריםלמטיילים    המקומות   

 לבין  שם  העצם.חייבת  להיות  התאמה  בין  שם  התואר   (3)  

 ,  היא  מלשון זכר,  לכן  שם  העצם  יבוא  בזכר."המילה  "מפתח   

 .רזרביים  מפתחות   

 חייבת  להיות  התאמה  בין  הנושא  לבין הנשוא  הפועלי. (5)  

 .  המילה  "נזילה"  היא  מלשון  נקבה,  לכן  הנשוא  יבוא  בנקבה.נזילה"במשפט:   הנושא    

  בביוב.  נזילה  נגרמה   

 חייבת  להיות  התאמה  בין  הנושא  לבין  האוגד. (6)  

 הנושא  במשפט:  "בדיקות".  המילה  "בדיקה,  היא  מלשון  נקבה,  לכן  האוגד  יבוא  בנקבה.   

 באחריותן  הבלעדית....  הן  הבדיקות   

 משפט  פשוט  -(  2משפט  ) .ג 

 משפט  מורכב  -(  4משפט  )  

 

 

91.  
 פועלפסוקית  משלימת   

 אינה  נוטלת  אחריות.על  אף  ש החברה  תפצה  את  הלקוח
 


