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   משפט  מורכב (1) .א

 נגלה  אל  הילד.ה הסיווג  לקטגוריה  הוא  הכרחי  בעולם
 

   )מתקשר  לנשוא  שהוא  שם  תואר(  בעולם  =  משלים  פועל  לקטגוריה  =  לוואי (2) 

 פועלאל  הילד  =  משלים  

 

 (1) .ב
 פסוקית  משלימה  פועל 

 ְיַתְקֵשר  עם  ההורים?כדי  ש האם  הכרת  השמות  של  הדברים  רק  מעשירה  את  שפתו  של  הילד
  

 הילד  =  משלים  שם  )לוואי(  מעשירה  =  נשוא (2)

 

 2הגדרה   .ג

 

 מאפשר (1) .ד

 מביעים (2) 

 ל-כ-להסתכל  =  ס (3) 

 פיעללתקשר  =   (4)

 ר,  בניין  הפעיל[-כ-]שורש:  נ ה(ר  כ  הכרת  )הַ  (5)

ן (6)   (ן-ת-)שורש:  נ  ַמת 
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   2הגדרה   .1

 להקנות  ידע,  הרגל,  ערכים .2

 להרצין .א .3

 לתעתע .ב

 אתכם .א .4

 ּוְשמוָֹנה  ְשלוִֹשים .ב
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  .א .5

 איבר  ב'  איבר  א'

 השימוש  במטפורה  מביא  לעיתים  לתוצאה  הפוכה. אך המטפורה  משמשת  אותנו  להבנה,
 

 ניגוד (1) .ב

 אך (2)

 אבל / אולם (3)  

   מביא  ל....  =  נשוא .ג

 

 ניתנים  =  נפעל (1) .6

 :  הבחנה / הכללהַהְקָטָלה  =  ֶהְקֵשר   ,  ֶהְקֵטל (2) 

 זיכרון (3) 

 

 ְתַשְמִשי .7
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1. I. ...  פסוקית  משלימה  שם  בביתתשכון  ש  = 

II.   ...  פסוקית  משלימה  שםשבוי  במרוץ  למיליון  ה  = 

 

2. I. משפט  מורכב 

 .הכוכבים את  מבעדם נראה  כדי  ש חרכים משאירים  אנו  הסכך  ענפי  בין 
 

 II. )משפט  איחוי  )מחובר 

 איבר  ב'  איבר  א'

 אינה  משמשת  בית  של  קבע.  היא ו הסוכה  נבנית  מחומרים  פשוטים,
 

 II. משפט  פשוט 

 

 זקנה  –בר  מצווה /    ות  )ארעיות(עראי  -קבע   (1) .א .3

 להינעל (2)  

 =  התפעל  להשתכלל (3)  

 נ-י-=  צ  מצטיינת (4)  

 ישדרגו (5)  

 מסוגל (6)  
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 ִלְמָדה (3) .ב 

 

 )התפעל(  :  התנשמותמאותו  שורש  בבניין  אחר  )קל(  :  נשימהמאותו  שורש  ומאותו  בניין .ג 

 טעינה  )קל(:  מאותו  שורש  בבניין  אחר  )הפעיל(  :  הטענהמאותו  שורש  ומאותו  בניין  

 :  קידום  )פיעל(מאותו  שורש  בבניין  אחר :  התקדמות  )התפעל(מאותו  שורש  ומאותו  בניין  

 

 אצלם (1) .א .4

 ִמֶכם (2)
 

 ,  שלושים  ושישה ארבעה  .ב

 

 טווח  זמן  פנוי  שניתן  לשבץ  בו  פעילות .א .5
 

 סדק  /  חור  קטן .ב

 

הסוכה  איננה  בית  של  קבע  יצוק  מבטון  ומברזל,  אלא  היא  נעשית  מחומרים  פשוטים  טבעיים:   .6

 ענפים,  קרשים  ובד.
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 משפט  איחוי  )מחובר( .א .1

 איבר  ב'  איבר  א'

 התנהלות  הקורס  היא  כמו  במשחק. אך התלמידים  מבצעים  מטלות  כמו  בכל  קורס,
 

 התנהלות  =  נושא  מטלות  =  משלים  פועל .ב 

 

 משפט  פשוט .I .א .2

  II. משפט  פשוט 

  III. )משפט  איחוי  )מחובר 

 
   אתגר  =  נשוא  הניסיון  =  נושא .ב 

  התלמיד  =  משלים  שם  )לוואי(  שם  )לוואי(  בלימודים  =  משלים

  
 הוא  =  נושא  .IIIמשפט   (1) .ג 

  אוגד (2)  
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 פסוקית  =    בשיטת  ההתמשחקות  המורה  מייצר  מוטיבציה  חיצונית  לתלמידש  טוענים  ... .א .3

 פועל  המשלימ

פסוקית  =    המורה  מייצר  מוטיבציה  חיצונית  לתלמיד  בשיטת  ההתמשחקותש  הטענה  ...

   משלימה  שם

 .  הטענה  =  נושאIIמשפט   (1) .ב 

   נשוא (2)  

 

  .א .4

 בניין שורש פועל

 קל / קל ר-ב-א / צ-ש-נ נושא / צוברים

 הפעיל ש-ג-נ מגיש

 פיעל ל-ב-ק מקבל

 נפעל נ-ת-נ ניתנת

 

 מטלה .ב

   גדולה  -קטנה   .ג

 

 מוצגות  =  הופעל (1) .א .5

 ג-צ-הצגת  )הצגה(  =  י (2)

 מדובר (3)

 =  שורש  ומשקל  ניקוד (1) .ב 

   שאילה  מלעז (2)

 

 ל  -ב-ל-מבולבלים  =  ב (1) .א .6

 ֶהְבֵדל (2)

ק (3)     ִמְשח 

 רצינית (4)

 
 ִיְתנּו (2) .ב 

 

 לא  ישפיעו  עליהם (1) .7

 סלנג (2) 

 

 תוצאות  /  זריקות (1) .8

 התמודדות  /  יריבות (2) 
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 ַמְדִליִקיםהפועל  היוצא  דופן:   (1) א. .1

 הפעילהבניין  שלו:    

 קל (2)  

ה (3)    ִלְבֹלס  ְבִליס 

ה      ְלַהְדִליק  ַהְדל ק 

 ִלְקֹרא  ְקִריָאה   

 ִלְמֹצא  ְמִציָאה   

 ִתְבְלסּו (4)  

 

 ִנְקְבָעההפועל  היוצא  דופן:   (1) ב.

 סביל המשמעות  של  הבניין:    

     ִדבּור (2)  

 

 טב  ,  מַ   עג  מַ  .א .2

 שם  תואר (1) .ב 

 שורש  ומשקל (2)

 בסיס  וצורן  סופי 

   בסיס  וצורן  סופי 

 

 (2( + )1) .א .3

 בניין שורש פועל

 הופעל ב-כ-ר מורכבת

 פועל ל-פ-ק מקופל

 הפעיל ל-ח-ת התחיל

 התפעל כ-ב-ס הסתבך

 נפעל ר-ב-ש נשבר

 קל ל-ד-ג גדלנו

 

 התחלה,  להתחיל  -התחיל   (3) 

 הסתבכות,  להסתבך  -הסתבך     

 גדילה,  לגדול  -גדלנו     

 ס,  פועל(-פ-ס-ר,  התפעל,  התבגרות,  להתבגר(  ;  מחוספסים  )ח-ג-:  התבגרנו  )בפעלים  נוספים   

 כ,  פועל(-ב-מסובכים  )ס        
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   תקיעה .ב

 להחזיר:  שם  פועל  בבניין  הפעילבשורות  אלו  אין  שם  פעולה  בבניין  הפעיל,  אלא  נפלה  טעות:   .ג

 
 תשע .4

 
   שטף  של  מילים,  כמות  גדולה  של  מלל,  כמו  התפרצות  פתאומית  של  מילים  היוצאות  מהפה. .א .5

 (2מספר    )במאמר  הגדרה

 בבת  אחת .ב  

 אם  יעז  לחלוק  על  דעתם  ייצאו  נגדו  בעוצמה  רבה. .ג

 רחב  -צר   .ד
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 שיבש  את  הכל .א .1

 לעיתים  קרובות .ב

ְכנ הה .ג  לפרטיה  ת 

   בפרטיות (1) .ד

 בפרהסיה  בריש  גלי  /  בראש  חוצות (2)

   ִמְלַכְתִחל ה  -חושפים  /  בדיעבד    -להסתיר   .ה

 4הגדרה   .ו

 עולם  חשוף  וגלוי  כלפי  חוץ .ז

 

   )פיעל(  לדמיין:  יוצא  דופןשם  הפועל  שבניינו   (1) .א .2

 הפועל  האחרים:  התפעללשני  שמות    המשותףהבניין  

 התאזרחות   ,  ח-ר-ז-א (2)

 השתתפות ,    פ-ת-ש   

 
      ֻיַצג (1) .ב

 ִתְתֹפס (2) 

ה,    ִלְרֹמס (3)       ְרִמיס 

 
   הגדירוהפועל  הפעיל  שלו:       הוגדרוהפועל  הסביל:   .ג

 משפט  מורכב .א .3

 הטכנולוגיים .ב 


