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 תחביר
 223עמוד  

 1תרגיל  

 שם  עצם פועל

  עֹוְבִדים  ָאַכְלנּו          ִזַּמְרנּו    ִהְפִקיָדה    ִמְצַטֵּלם

ְמַתְרֵּגל       ִנְמְצָאה    ְּתַנְּתִקי  ֶאְפּתֹר         ּבֹוֶלֶטת    

  ַעֵּלףִהְת        ְמַשֵּלַח      ָשַלְחנּו       ָקְבלּו       ִקֵּבל

ַמְקִציב     ִהְזַּדְּקָנה      ִהְצַּבְעָּת   צֹוְברֹות    ִהְתַאְכַזְבִּתי

                ַּתִּציִבי            ִיְקְצבּו    ְמַחְּלִקים   

  אֶֹכל    ַזָּמר    ִּתְזמֶֹרת    ִמְשָּפט    ִּפָּקדֹון    ַמְצֵלָמה

  ַּתְרִּגיל    ְמִציָאה    ֶנֶתק    ִּפְתרֹון    ְּבִליָטה    ֲעבֹוָדה

  ֶצַבע    ִצּבּוִרית    ַאְכָזָבה    ִעָּלפֹון    ַקָּבל    ֻשְלָחן

  ֲחֻלָּקה    ְמִהירּות    ַקָּצב    ֶקֶצב    ִקְצָּבה      ִזְקָנה

 ְנִציבּות

 

צת  במשפט   המילה  היתה  משובאם .  צםכשם  עהן  כפועל  והן  יכולה  לשמש  "  עובדים"המילה  :  הערה

   .ות  את  תפקידהניתן  היה  לדעת  בוודא

 :דוגמה

 שם  עצם  =  "העובדים.  "העובדים  מקבלים  שכר  הוגן

 פועל"  =  עובדים.  "וספותהם  עובדים  שעות  נ

 

 225עמוד  

   תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות-  2תרגיל  

   פועל  בהווה;  שם   .39     שם .20     םש .1

    פועל  בהווה  ;  שם .40    שם  תואר .21     שם .2

   שם  תואר .41    פועל  בהווה .22   פועל  בהווה .3

    פועל  בהווה .42    שם  תואר .23    שם  תואר .4

  פועל  בהווה ;  שם .43   פועל  בהווה;  שם   .24    שם  תואר .5

   שם  תואר .44      שם .25    שם  תואר .6

   שם  תואר .45   פועל  בהווה;  שם   .26   פועל  בהווה .7

    פועל  בהווה .46    שם  תואר .27   פועל  בהווה .8

   שם  תואר .47    שם  תואר .28    שם  תואר .9

   שם .48    שם  תואר .29       שם .10

   ל  בהווהפוע .49      שם .30     פועל  בהווה .11

   שם  תואר .50    פועל  בהווה .31    שם  תואר .12

       שם .32   פועל  בהווה .13

     פועל  בהווה .33      שם .14

     שם  תואר .34   פועל  בהווה .15

     פועל  בהווה .35       שם .16

     פועל  בהווה .36  שם  ;פועל  בהווה   .17

      תוארשם  .37       שם .18

   שם  תואר .38    שם  תואר .19
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 229עמוד  

 שאלת  מחשבה  - 5  תרגיל

 :סוד  מדינה  לבין  סוד  כמוס:  ההבדל  בין  הצירופים

סוד  :  א  הידיעה"הולא  לנסמך  את  ,    מכיוון  שניתן  להוסיף  לסומךצירוף  סמיכות  הינו  סוד  מדינה

א  הידיעה  "  מכיוון  שניתן  להוסיף  את  השם  ותואר  הינו  צירוף  של  סוד  כמוסואילו  הצירוף  ,  מדינהה

 .  כמוסהסוד  ה:  הן  לנסמך  והן  לסומך

 

 230עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  6תרגיל  

    צירוף  סמיכות .25   צירוף  סמיכות .13   צירוף  סמיכות .1

    שם ותוארו .26   צירוף  סמיכות .14   שם  ותוארו .2

    צירוף סמיכות .27   צירוף  סמיכות .15   שם  ותואר .3

    צירוף  סמיכות .28   שם ותוארו .16   צירוף  סמיכות .4

    צירוף  סמיכות .29   שם  ותואר .17   שם  ותוארו .5

    שם  ותוארו .30   שם  ותוארו .18   צירוף  סמיכות .6

     שם  ותוארו .31   צירוף  סמיכות .19   צירוף  סמיכות .7

    צירוף  סמיכות .32   צירוף  סמיכות .20   שם  ותוארו .8

    שם  ותוארו .33   צירוף  סמיכות .21   שם  ותואר .9

    שם  ותוארו .34   שם  ותוארו .22   צירוף  סמיכות .10

   שם  ותוארו .35   שם ותוארו .23   צירוף  סמיכות .11

    צירוף  סמיכות .36   צירוף  סמיכות .24   שם  ותוארו .12

     

 230עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  7תרגיל  

 צירוף  סמיכות,  צירוף  סמיכות  ,  צירוף  סמיכות  ,  ו  שם  ותואר  .1

 שם  ותוארו,  צירוף  סמיכות  ,  ם  ותוארו  ש  ,צירוף  סמיכות   .2

 צירוף  סמיכות,  שם  ותוארו    ,  צירוף  סמיכות,  שם  ותוארו   .3

 צירוף  סמיכות,  צירוף  סמיכות  ,  וארו  שם  ות  ,  צירוף  סמיכות .4

 שם  ותוארו,  ותוארו  שם  ,  צירוף  סמיכות    ,  צירוף  סמיכות .5

 שם  ותוארו,  צירוף  סמיכות  ,  שם  ותוארו    ,  יכותצירוף  סמ .6

 צירוף  סמיכות,  צירוף  סמיכות  ,  שם  ותוארו  ,   סמיכות  צירוף  .7

 צירוף  סמיכות,  שם  ותוארו  ,  שם  ותוארו  ,   סמיכות  צירוף  .8

 שם  ותוארו,  שם  ותוארו  ,  צירוף  סמיכות  ,  וף  סמיכות  ציר .9

 שם  ותוארו,  צירוף  סמיכות  ,  שם  ותוארו  ,  ירוף  סמיכות  צ .10
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 שם  ותוארו,  שם  ותוארו  ,  צירוף  סמיכות  ,  צירוף  סמיכות   .11

 צירוף  סמיכות,  שם  ותוארו    ,  צירוף  סמיכות,  שם  ותוארו   .12

 ותצירוף  סמיכ,  שם  ותוארו  ,  צירוף  סמיכות    ,  שם  ותוארו .13

 שם  ותוארו  ,  שם  ותוארו  ,  צירוף  סמיכות  ,  צירוף  סמיכות   .14

 צירוף  סמיכות,  שם  ותוארו  ,  צירוף  סמיכות  ,  שם  ותוארו   .15

 צירוף  סמיכות,  שם  ותוארו  ,  שם  ותוארו  ,  צירוף  סמיכות   .16

 שם  ותוארו  ,שם  ותוארו  ,  צירוף  סמיכות  ,  צירוף  סמיכות   .17

 שם  ותוארו    ,  שם  ותוארו  ,  צירוף  סמיכות  ,  צירוף  סמיכות   .18

 שם  ותוארו ,  צירוף  סמיכות  ,  שם  ותוארו  ,  שם  ותוארו   .19

 צירוף  סמיכות,  צירוף  סמיכות  ,  שם  ותוארו  ,  שם  ותוארו   .20

 שם  ותוארו,   ותוארו  שם ,  צירוף  סמיכות  ,  צירוף  סמיכות   .21

 צירוף  סמיכות,  שם  ותוארו    ,  צירוף  סמיכות,  צירוף  סמיכות   .22

 צירוף  סמיכות,  שם  ותוארו  ,  וף  סמיכות  ציר,  ם  ותוארו  ש .23

 שם  ותוארו  ,  צירוף  סמיכות,  צירוף  סמיכות  ,  שם  ותוארו   .24

 שם  ותוארו  ,  צירוף  סמיכות  ,  שם  ותוארו  ,  צירוף  סמיכות .25

 צירוף  סמיכות,  צירוף  סמיכות  ,  ם  ותוארו  ש,  שם  ותוארו   .26

 שם  ותוארו,  שם  ותוארו  ,   סמיכות  צירוף ,  שם  ותוארו   .27

 צירוף  סמיכות  ,  צירוף  סמיכות,  שם  ותוארו  ,  צירוף  סמיכות   .28

 צירוף  סמיכות ,  שם  ותוארו  ,    סמיכות  וףציר,  שם  ותוארו   .29

 צירוף  סמיכות  ,  צירוף  סמיכות,  שם  ותוארו  ,  צירוף  סמיכות   .30

 צירוף  סמיכות,  שם  ותוארו  ,  שם  ותוארו  ,  צירוף  סמיכות   .31

 צירוף  סמיכות,  צירוף  סמיכות  ,  שם  ותוארו  ,  שם  ותוארו   .32

 צירוף  סמיכות,  שם  ותוארו  ,  צירוף  סמיכות    ,  מיכותצירוף  ס .33

 שם  ותוארו,  שם  ותוארו  ,  צירוף  סמיכות  ,  שם  ותוארו   .34

 צירוף  סמיכות,  שם  ותוארו    ,  צירוף  סמיכות,  שם  ותוארו   .35

 צירוף  סמיכות,  שם  ותוארו    ,  צירוף  סמיכות,  שם  ותוארו   .36

 צירוף  סמיכות  ,  צירוף  סמיכות,  צירוף  סמיכות  ,  שם  ותוארו   .37

 שם  ותוארו,  צירוף  סמיכות  ,  צירוף  סמיכות  ,  שם  ותוארו   .38

 שם  ותוארו,  צירוף  סמיכות  ,  צירוף  סמיכות  ,  שם  ותוארו   .39

 ף  סמיכותצירו,  שם  ותוארו  ,  צירוף  סמיכות    ,  צירוף  סמיכות .40

 צירוף  סמיכות,  ארו  שם  ותו,  צירוף  סמיכות  ,  שם  ותוארו   .41
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 232עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  8תרגיל  

  סדרה  טלוויזיונית )7(   תרבות  מקומית )1(

   ההצבעה  המפלגתית )8(   שיקולים  מוסריים )2(

 תהוצאות  ממשלתיו )9(    שפה  עולמית )3(

   תכונה  אנושיתאו  התכונות  האנושיות )10(    תנאים  הוגנים )4(

  יחסים  מסחריים )11(    עוגות  ביתיות )5(

 עמדה  ציבורית )12(   תושבים  מקומיים )6(

 
 233עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  9תרגיל  

 מפגשי  חברה  )6(    מאכלי  בשר )1(

   חופשת  קיץ )7(    חוגי  חברה )2(

 שלבי  התפתחות )8(    בגדי  חורף )3(

 שטחי  חקלאות )9(    עולם  התרבות )4(

    ייחסי  ידידות )10(    סיפורי  עם )5(
  

 
 233עמוד  

   בֶהקשר-  תותרגיל  בנוסח  בחינת  הבגר  -  10תרגיל  

 'פסקה  א .1

 ניידת  משטרה  ,  רשות  הרישוי,    רשיון  נהיגה  ,  פקודת  התעבורה:  צירוף  סמיכות 

 רכב  צבאי  , נהג  חדש:  שם  ותוארו 
 

 'פסקה  ב 

 מזרח  אסיה  ,   שפעת  העופות  ,   בעלי  חיים:  צירוף  סמיכות 

   ציפורים  נודדות:  שם  ותוארו 

 
  ,  אמצֵעי  טרור    ,  מכונית  תופת,  ארגון  טרור  ,   חומר  נפץ  ,   אמצֵעי  לחימה  :  צירוף  סמיכות .2

 .סיבת  החשד,  בני  אדם   

 .המיקום  המדויק,  מכונית  חשודה  ,  פיגוע  המוני  ,  מטען  גדול  ,  רכב  חשוד  :  שם  ותוארו 

 

 234עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  11תרגיל  

 סמיכות ושם תואר .21    סמיכות ושם תואר .1

 סמיכות ושם תואר .22    תשרשרת סמיכויו .2

 סמיכות ושם תואר .23    שרשרת סמיכויות .3

 שרשרת סמיכויות .24    שרשרת סמיכויות .4

 שרשרת  סמיכויות .25    סמיכות ושם תואר .5

 סמיכות  ושם  תואר .26    שרשרת  סמיכויות .6
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 שרשרת  סמיכויות .27    שרשרת  סמיכויות  .7

 שרשרת  סמיכויות .28    שרשרת  סמיכויות  .8

 שרשרת  סמיכויות .29    סמיכות ושם תואר  .9

 שרשרת  סמיכויות .30    סמיכות ושם תואר  .10

 סמיכות  ושם  תואר .31    שרשרת סמיכויות .11

 שרשרת סמיכויות .32    סמיכות ושם תואר .12

 סמיכות ושם תואר .33    שרשרת  סמיכויות .13

 שרשרת סמיכויות .34    תשרשרת  סמיכויו .14

 שרשרת  סמיכויות .35    סמיכות ושם תואר .15

 שרשרת  סמיכויות .36    סמיכות ושם תואר .16

 סמיכות ושם תואר .37    שרשרת  סמיכויות .17

  שרשרת  סמיכויות .38    שרשרת  סמיכויות .18

 סמיכות  ושם  תואר .39    סמיכות ושם תואר .19

 שרשרת  סמיכויות .40    כויותשרשרת  סמי .20

 

 

 

 235עמוד  

   בֶהקשר-  תותרגיל  בנוסח  בחינת  הבגר  -  12תרגיל  

 עיריית  דימונה,  שרת  החינוך  :  צירוף  סמיכות .1

 ,  תהליכים  חדשניים  ,  תכניות  ייחודיות  ,  השקעה  חינוכית  ,  רשויות  מקומיות  :  שם  ותוארו 

 המועצה  המקומית,   האזורית       המועצה    

 ראשי  הרשויות  המקומיות,  פרס  החינוך  היישובי  :  סמיכות  ושם  תואר 

 בקעת  בית  שאן,  לית  משרד  החינוך  "מנכ,  ר  מרכז  השלטון  "יו:  שרשרת  סמיכויות 

 
 מפגעי  בריאות .א .2

 .נשימההקשיי  ,  חול  הסופת   .ב 

 התקפי  אסטמה ,  דרכי  הנשימה  :  צירוף  סמיכות .ג 

 פעילות  אירובית,  תופעות  אלרגיות  ,  אובך  כבד :  שם  ותוארו  

 
 הסבה  מקצועית .א .3

 עריכת  דין  :  צירוף  סמיכות .ב 

 רשלנות  רפואית,  ידע  רפואי  ,  תופעה  ישראלית  :  שם  ותוארו  

 
 אלוף  פיקוד  הדרום,    שר  הביטחוןסגן:    צירופים  של  שרשרת  סמיכויותשני .4
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 237עמוד  

   13תרגיל  

 סמיכות  מפורקת .23   סמיכות  רגילה .12    סמיכות  רגילה .1

 סמיכות  כפולה .24  סמיכות  מפורקת .13    סמיכות  רגילה .2

 סמיכות  מפורקת .25  סמיכות  מפורקת .14    סמיכות  כפולה .3

 סמיכות  רגילה .26   סמיכות  כפולה .15    סמיכות  רגילה .4

   סמיכות  רגילה .27   סמיכות  רגילה .16    סמיכות  כפולה .5

 סמיכות  מפורקת .28  סמיכות  מפורקת .17   סמיכות  מפורקת .6

 סמיכות  כפולה .29   סמיכות  כפולה .18    סמיכות  כפולה .7

 סמיכות  מפורקת .30   סמיכות  רגילה .19    סמיכות  רגילה .8

 סמיכות  מפורקת .31   סמיכות  רגילה .20   סמיכות  מפורקת .9

 סמיכות  כפולה .32   סמיכות  כפולה .21    סמיכות  רגילה .10

 סמיכות  כפולה .33   סמיכות  רגילה .22   סמיכות  כרגילה .11

 

 

 238עמוד  

  14תרגיל  

 חופשת  התלמידים .8    החלטת  הממשלה .1

 משכורת  העובדים .9    חקירת  המשטרה .2

 הוצאות  החברה .10    שביתת  הרופאים .3

 רפורמת  החינוך .11     אזרחי  המדינה .4

 עליית  הנאצים .12    התפתחות  המדע .5

 התמוטטות  הדמוקרטיה .13     הקמת  המפעל .6

 קופסת  סוכריות .14     מרק  דגים .7

 

        
 238עמוד  

   15רגיל  ת

 החלטתה  של  הוועדה .7     משכורתו  של  המנהל .1

 חומותיה  של  ירושלים .8     עמדתו  של  הציבור .2

 חייליה  של  ישראל .9     שמלתה  של  הזמרת .3

 קברו  של  הצדיק .10     חדרם  של  המורים .4

 עוזרו  של  הבמאי .11     ביתו  של  התלמיד .5

 ניצחונם  של  היהודים .12     האדםנשמתו  של   .6
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 238עמוד  

 )מילונאות,  צירוף  סמיכות    (  בֶהקשר-  תותרגיל  בנוסח  בחינת  הבגר  -  16תרגיל  

     שם  ותוארו  - .א .1

     שם  ותוארו  -  

    צירוף  סמיכות  -  
 

 הזרימה  של  הדם .ב 

 

 הוראת  משרד  התקשורת .א .2

 .סמיכות  כפולה .ב 

 התחייבות  הצרכנים =  סמיכות  רגילה   

 ההתחייבות  של  הצרכנים =   סמיכות  מפורקת  

 3 .ג 

 
 ִהתַאמצות  להקדים  אֵחרים  בְסּפֹורט  או  בִמסָחר  או  בֶהיֵשגים  :  " הגדרה  מילון  ההווה )1( .ד 

 ".שונים   

 .אטימולוגיה  ופרטים  דקדוקיים:  ההיבטיםפי  -על  השוואה  בין  שני  המילונים )2(  

 מילון  ההווה מילון  אבן  שושןהקריטריונים/ ההיבטים 

  בתחילת  הערך  בסוגריים  מציין אטימולוגיה.  1
 ]השם  נגזר  משורש[מרובעים  

 לא  מציין

   פרטים  דקדוקיים.  2

      כתיב
     חלקי  דיבר

      מין
      שורש
 יות     נט

 )  מנוקד(חסר  
 לא  מציין  שמדובר  בֵשם

   נקבה-'  מציין  נ
מציין בתחילת  הערך  בסוגריים  

 מרובעים
נטיות בסוף הערך בסוגריים מציין 

 ]צורת  נסמך ורבים  [מרובעים

 )מנוקד(חסר  
 לא  מציין  שמדובר  בֵשם

   נקבה-'  מציין  נ
 >חרי<מציין  בסוף  הערך  

ם  בסוגריים  נטיית  רבימציין 
 . מרובעים  בתחילת  הערך

 
 
 צוות  של  שופטים - .א .3

 החביבה  של  הקהל -  

 הקוראים  של  העיתון -  

  תחרות  מלכת  היופי .ב 

 עיתוןהקוראי   .ג 

 

 

 241עמוד  

  17תרגיל  

שפת  ;   עבודת  נמלים;  נקיפת  מצפון  ;   קריאת  ביניים  ;     מיטת  סדום;   מצב  רוח  ;    שכיר  חרב    

   שער  השמים;   ניסיון  חיים  ;  בדיחת  קרש  ;  נקודת  חן  ;   אבן  נגף   ;   יד  המלך  ;  הים  
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 241עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  18תרגיל  

ולים  נחשבים  לערכים  צירופים  כב.  מכיוון  שהם  צירופים  כבולים"  לפרק"צירופים  לא  ניתן  ה  את  עשרת

 .אם  נפרקם  תאבד  המשמעות  של  הצירוף  ותתקבל  משמעות  חדשה.  מילוניים  שאין  לפרקם

 

 242עמוד  

   בֶהקשר-  תותרגיל  בנוסח  בחינת  הבגר  -  19תרגיל  

 הכרההאובדן   .א

   שם  ותוארו -   צירוף  סמיכות - .ב

 צירוף  סמיכות -   שם  ותוארו - 

 צירוף  סמיכות -   צירוף  סמיכות - 

 שם  ותוארו -   צירוף  סמיכות - 

 אם  נפרקם  .  צירופים  כבולים  נחשבים  לערכים  מילוניים  שאין  לפרקם.  לפנינו  שני  צירופים  כבולים .ג

 .תאבד  המשמעות  של  הצירוף  ותתקבל  משמעות  חדשה 

 פיקוח  משרד  הבריאות  .ד
 
 

 243עמוד  

  20רגיל  ת

 פירושי  הניבים ניבים

 אחד  המרבה  בקריאה תולעת  ספרים.    1

 השתקע תקע  יתד.    2

 עמידה  על  ערכו  של  משהו  לאחר  ראיה  קצרה טביעת  עין.    3

 שנאה  ללא  סיבה שנאת  חינם.    4

 דברים  הנאמרים  ללא  כל  כוונה  לקיימם מס  שפתיים.    5

 התנהגות  מתוך  כבוד,  התנהגות  נאותה  ארץדרך .    6

 הזדמנות  מתאימה שעת  כושר.    7

 שיגעון,  טרוף  הדעת רוח  תזזית.   8

 זלזול,  חוסר  רצינות קלות  ראש.    9

 הבן  הצעיר  ביותר  במשפחה בן  זקונים.  10

 החלק  המרשים  ביותר,  פסגה,  שיא גולת  הכותרת.  11

 לזיכרון  לכל  הדורות,  לילה  שנקבע  למשמרת שימוריםליל  .  12

 סלידה,  יחס  של  בוז שאט  נפש  .  13

 להביע  אי  שביעות  רצון  או  ,  אפשרות  להביע  דברים פתחון  פה.  14
 להטיל  ביקורת

 צער,  רוגז מורת  רוח.  15

 כניסה  לרשותו  של  אחר דריסת  רגל . 16

חרב  ששני  קצותיה  (אך  גם  לפגוע  ,  דבר  יכול  להועיל חרב  פיפיות.  17
 )חדים  והאוחז  בה  עשוי  להיפגע

 מצב  מוגבל  מאוד,  מצב  שאינו  מאפשר  כל  פעולה מיטת  סדום.  18

 הגדול  ביותר,  החלק  העיקרי חלק  הארי.  19

 חלום,  מטרה,  שאיפה משאת  נפש.  20
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 244עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  21תרגיל  

   מיםותמקור .10      מחקרותשאל .1

   המוצרותאיכוי .11       אשפהיפח .2

   צמריגרב .12      הפתעהיביצ .3

   עץירהיט .13      מנותימשלוח .4

   ילדיםיחדר .14      משאותרכב .5

   השרותלשכ .15     כסף ותטבע .6

   מפתחותיזיקמח .16      קיבוץיחבר .7

   שליחיםימרוצ .17      חינוךותמוסד .8

    היובלותחגיג .18       רוחימצב .9

     

 244עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  22תרגיל  

 משכך  כאבים .13    רופא  שיניים .7    חברת  הפצה .1

  קליפת  תפוח .14    מיץ  פירות .8    כִלי  עבודה .2

 חומר  הדברה .15    כיסא  נוח .9      חימוםתנור .3

 שער  ברזל .16   הצעת  חוק .10    בקבוק  חלב .4

 עבודת  בית .17   חבר  כנסת .11    קרוב  משפחה .5

  מספר  טלפון .18   סוכריית  מנטה .12    ארוחת  בוקר .6

     

 245עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  23תרגיל  

 כינוי  שייכות .21    כינוי  שייכות .11    ם  פרטיש .1

 שם  פרטי .22     כינוי  רמז .12    שם  פרטי .2

 כינוי  שייכות .23     שם  פרטי .13   א  הידיעה"ה .3

 כינוי  שייכות .24    כינוי  שייכות .14   א  הידיעה"ה .4

 א  הידיעה"ה .25    כינוי  שייכות .15    שם  פרטי .5

 שם  פרטי .26     שם  פרטי .16   כינוי  שייכות .6

 כינוי  שייכות .27    כינוי  שייכות .17   א  הידיעה"ה .7

 א  הידיעה"ה .28    כינוי  שייכות .18   א  הידיעה"ה .8

 א  הידיעה"ה .29    א  הידיעה"ה .19   כינוי  שייכות .9

 ם  פרטיש .30     שם  פרטי .20   כינוי  שייכות .10
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 246עמוד  

  24תרגיל  

 .  קיבלו  שי  לחגעובדי  המפעל  ומנהליו .1

 .  הגיעו  לכנסנציגי  המפלגה  וחבריה .2

 .הפגינו  מול  ביתו  של  ראש  הממשלה  מורי  המכללה  ותלמידיה .3

 .  מפקדי  היחידה  וחייליהידי  -אורי  נבחר  לחייל  מצטיין  על .4

 .קניית  בתים  ומכירתםבהבחור  מתעסק   .5

 .צילום  תמונות  ופיתוחן בקורס  נלמד  .6

 

 246עמוד  

   בֶהקשר-  תותרגיל  בנוסח  בחינת  הבגר  -  25תרגיל  

  א  הידיעה     "ה,  שם  פרטי    ) 1( .א .1

 עצמאותהשנות   )2(  

 .סמיכות  כפולה:  סוג  הסמיכות )1( .ב 

 התרבות  של  ישראל:  סמיכות  מפורקת;  ראלתרבות  יש:  סמיכות  רגילה   

 תרבות  ישראלית )2(   

 שם  ותוארו - .ג 

  שם  ותוארו -  

   צירוף  סמיכות -  

   הרדיוץערו .ד 

אם  נפרקו  תאבד  המשמעות  .  צירוף  כבול  נחשב  לערך  מילוני  שאין  לפרקו.  לפנינו  צירוף  כבול .ה 

 .מעות  חדשההצירוף  ותתקבל  מש של    

 

 דרך  היידוע  שלו  היא  .  הצירוף  היוצא  דופן  מבחינת  דרך  היידוע  שלו  הוא  יורדי  הים )1( .א .2

 .  א  הידיעה  לפני  הסומך"הוספת  ה   

 .)סיישל,  עדן  (שם  פרטיהיא  צירופים  שאר  הדרך  היידוע  המשותפת  ל )2(  

 צוות  ה חברי  - .ב 

 יםה  שודדי -  

 שודד  ים )1( .ג 

   החוץימשרד )2(  

 הממשלה  הצרפתית,  האזרחים  הצרפתיים   .ד 

 שרשרת  סמיכויות - .ה 

 סמיכות  ושם  תואר -  

 שרשרת  סמיכויות -  

 שרשרת  סמיכויות -  

 שרשרת  סמיכויות -  

 סמיכות  ושם  תואר -  
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 .  ירוף  כבולמכיוון  שהוא  צ"  לפרק"את  הצירוף  לא  ניתן   .ו 

 אם  נפרקו  תאבד  המשמעות  של  הצירוף  .  צירוף  כבול  נחשב  לערך  מילוני  שאין  לפרקו  

 .ותתקבל  משמעות  חדשה  

 

 צירוף  סמיכות - .ז 

 צירוף  סמיכות -  

 שם  ותוארו -  

 שם  ותוארו -  

 

 248עמוד  

 שאלת  מחשבה  -  26תרגיל  

 :משפטיםשני  לפניך  

 .היא  תנועה  של  אנשים  הפועלת  למען  הצלת  בעלי  חיים"  תנו  לחיות  לחיות" )1(

של  מאפיית   את  הביסקוויטים  ואת  הפיצות  הכשרות  ,  מאז  שנודע  כי  האפיפיור  חובב  את  העוגות )2(

 .יונה  שברומא  נרשמה  במקום  תנועת  אנשים  ערה  במיוחד'בוצ 

  תנועה  של  אנשים:  סמיכות  מפורק;  נועת  אנשים  ת:  סמיכות  רגילה .א
 
ארגון  מקיף  של  המוני  עם  המאוחדים  ,  זרם  ציבורי:  "6  הגדרה  מספר  -תנועה  של  אנשים   .ב

 "ברעיון  משותף  וכדומה,  בשאיפה  כללית 

 ".העתקות  ממקום  למקום,  .שינוי  מקום:  "2  הגדרה  מספר  -תנועת  אנשים   
 
 

 250עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  27תרגיל  

 קשר  של  סיבה  ותוצאה .1

 ולכן   )1( 

 משום  ש )2( 

 

 קשר  של  ויתור .2

  חרף   )1( 

 פי  כן  -על-אף )2( 

 

 קשר  של  זמן .3

 לפני  כן   )1( 

 אחרי  ש )2( 

 

 קשר  של  ויתור  .4

 על  אף   )1( 

 אף  ש )2( 
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 ר  של  סיבה  ותוצאה קש .5

 מפני  ש )1( 

 משום  כך  )2( 

 

 קשר  של  תכלית .6

 לשם  )1( 

 כדי   )2( 

 

 קשר  של  סיבה  ותוצאה  .7

 על  כן  )1( 

 עקב  )2( 

 

 קשר  של  ויתור  .8

 פי  ש-על-אף )1( 

 ת למרות  זא )2( 

 

 קשר  של  סיבה  ותוצאה  .9

 בשל )1( 

 ולכן  )2( 

 

 גודקשר  של  ני .10

 לולא   )1( 

 אם  )2( 

 

 .קשר  של  סיבה  ותוצאה  .11

 לפיכך )1( 

 מאחר  ש )2( 

 

 קשר  של  סיבה  ותוצאה  .12

 מכיוון  ש )1( 

 בעקבות  זאת )2( 

 

 קשר  של  סיבה  ותוצאה  .13

 הודות  ל )1( 

 משום  ש )2( 

 

 קשר  של  תכלית .14

 כדי   )1( 

 ם  לש )2( 
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 תוצאה קשר  של  סיבה  ו .15

 מאחר  ש )1( 

 ולכן )2( 

 

 קשר  של  תכלית .16

 לשם  כך )1( 

 לשם   )2( 

 

 קשר  של  ויתור  .17

 פי  כן -על-אף )1( 

 על  אף  ש )2( 

 

 קשר  של  ניגוד .18

 בניגוד  לכך )1( 

  )מילת  קשר  זו  יכולה  לציין  גם  השוואה(  לעומת  זאת )2( 

 

 קשר  של  סיבה  ותוצאה  .19

 עקב   )1( 

 מכיוון  ש )2( 

 

 קשר  של  תכלית .20

   ם  כך  לש )1( 

 לשם   )2( 

 

 קשר  של  זמן .21

 כאשר   )1( 

 לפני  ש )2( 

 

 קשר  של  סיבה  ותוצאה  .22

 לפיכך    )1( 

 מאחר  ש )2( 

 

 קשר  של  סיבה  ותוצאה  .23

 ולכן  )1( 

 משום  ש )2( 

 

 קשר  של  זמן .24

  אחרי  ש )1( 

 לפני   )2( 
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 קשר  של  ויתור  .25

   למרות  זאת  )1( 

 שפי  -על-אף )2( 

 

 קשר  של  סיבה  ותוצאה  .26

 מפני  ש  )1( 

 בשל  כך  )2( 

 

 קשר  של  סיבה  ותוצאה  .27

 מפני  ש )1( 

 היות  שכך  )2( 

 

 קשר  של  תכלית .28

 כדי   )1( 

 )ר  לוגי  של  סיבהעל  כן  שהינו  קש:  בספר  כתוב( לשם  כך  )2( 

 

 קשר  של  סיבה  ותוצאה  .29

 הואיל  ו )1( 

 הודות  לכך   )2( 

 

 

 

 253עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  28תרגיל  

 פירוט  והכללה  )4( .1

 ניגוד )2( .2

 סיבה ותוצאה )2( .3

 פירוט  והכללה  )4( .4

 ניגוד  ועימות )1( .5

  פירוט  והכללה )3( .6
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 256עמוד  

 זיהוי  המשפט  הפשוט  -  29תרגיל  

   תתאפשר  :  יש  פועל  אחד-משפט  פשוט   .1

   מכירים  :  יש  פועל  אחד-משפט  פשוט   .2

 המשפט  אינו  פשוט .3

   זיכתה  :  יש  פועל  אחד-משפט  פשוט   .4

   בודקת  :  יש  פועל  אחד-משפט  פשוט   .5

   פשוטהמשפט  אינו .6

  המשפט  אינו  פשוט .7

   פונתה  :  יש  פועל  אחד-משפט  פשוט   .8

   נהגו  לטבול  :  יש  פועל  אחד-משפט  פשוט   .9

 המשפט  אינו  פשוט .10

 המשפט  אינו  פשוט .11

   עבדו  :  יש  פועל  אחד-משפט  פשוט   .12

 המשפט  אינו  פשוט .13

   הורגשה  :אחד  יש  פועל  -משפט  פשוט   .14

 המשפט  אינו  פשוט .15

 המשפט  אינו  פשוט .16

   שיפרה  :  יש  פועל  אחד-משפט  פשוט   .17

 המשפט  אינו  פשוט .18

   יחריפו  :  יש  פועל  אחד-משפט  פשוט   .19

   מינה  :  יש  פועל  אחד-משפט  פשוט   .20

   נמצא  :  יש  פועל  אחד-משפט  פשוט   .21
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 258עמוד  

 )מחובר(  משפט  איחוי  -  30תרגיל  

 'איבר  ב  'איבר  א 
 .  גשםיורדאביב  -בתל   ואילו ,  שלגיורדבירושלים   .1
 

 השוואהקשר  של  =  ואילו  :  מילת  קישור
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
 .נחבלתילא    אך ,נפלתי .2
 

 ל  ניגודקשר  ש  =  אך:  מילת  קישור
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
 .  לוסלחוהם    ולכן,  בפני  חבריוהתנצלהוא   .3
 

 קשר  של  סיבה  =  ולכן:  מילת  קישור
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
.  לנקותנשארנואנחנו   ו ,הסתיימההמסיבה   .4
 

 קשר  של  הוספה  =  ו:  מילת  קישור
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
 .פוחתתכמות  העצים  מסוג  זה    אבל ,  מעץ  טרופי  מיוחדבנויותגיטרות  מובחרות   .5
 

 ניגודקשר  של    =  אבל:  מילת  קישור
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
 .  מפניהמזהיריםפסיכולוגים  רבים    אך,  כהתמכרותמוגדרתהגלישה  באינטרנט  אינה   .6
 

 ניגודשר  של  ק  =  אך:  מילת  קישור
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
.הפסיקו  לפעולהרמזורים    לפיכך ,  בחוטי  החשמלפגעהגשם   .7
 

 קשר  של  סיבה  =  לפיכך:  מילת  קישור
 

 'איבר  ב 'איבר  א 
 .  ממגוון  הנחותיכולים  ֵלָהנֹותהלקוחות    ו ,החלומכירות  סוף  העונה   .8
 

 הוספהקשר  של  =    ו  :מילת  קישור
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
 החליטוהרבנים    כך  ומשום,  במשרדי  הרבנות  ברחבי  הארץנרשמהפעילות  מוגברת   .9
 

 'המשך  איבר  ב
 .  שעות  נוספותלעבוד

 
 קשר  של  סיבה  =  משום  כך:  מילת  קישור
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 'איבר  ב  'איבר  א 
חוזה      עלהוחתםהוא    זאת  בעקבות,סל  הניצחון  במשחק  המכריע  את  קלעהשחקן   .10
 

 'המשך  איבר  ב
 .לעונה  הבאה

 
 קשר  של  סיבה  =  בעקבות  זאת:  מילת  קישור

   

 'איבר  ב  'איבר  א 
.ירדהביקוש  לקרם  הגנה  מפני  השמש  לעומת  זאת ,עלההביקוש  לבגדי  ים   .11
 

 )גם  ניגוד(השוואה    =  לעומת  זאת:  קישורמילת  
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
 .  לה  זאתמאפשרהתקציב  אינו  אולם   ,  בגדי  מעצביםרוצההיא   .12
 

 ניגודקשר  של  =  אולם  :  מילת  קישור
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
.  את  ההזמנהביצענולא  פי  כןאף  על   ,  חבילת  פינוק  בחצי  מחירהציעבית  המלון   .13
 

 ויתורקשר  של  =   אף  על  פי  כן :  מילת  קישור
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
 .  אותהישפצובעלי  הדירה   על  כן ,מוזנחתהדירה   .14
 

 קשר  של  סיבה=  על  כן  :  מילת  קישור
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
 .מקררוא  אינו  האולם ,  את  המזגןהפעלתי .15
 

 קשר  של  ניגוד=  אולם  :  מילת  קישור
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
.    לבית  החוליםהובהלהוא  ו ,ִהַּדְרֵּדרמצבו  הרפואי  של  האיש   .16
 

 קשר  של  הוספה=  אולם  :  מילת  קישור
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
 .  באולם  הישיבותיתכנסוהם  ולשם  כך ,נון  הפרויקט  את  תכרוצים  לסייםחברי  הוועדה   .17
 

 קשר  של  תכלית=  לשם  כך  :  מילת  קישור

 

 'איבר  ב  'איבר  א 
   לשמורה  נחשבתהיא  ו ,ָאֶפק  נקראתהשמורה  בעמק  זבולון  סמוך  לקרית  ביאליק   .18
 

 'המשך  איבר  ב
 .מוגנת  בעלת  חשיבות  עולמית

 
 הוספהקשר  של    =  ו:  מילת  קישור
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 'איבר  ב  'איבר  א 
  מכירת  שעוני  היד  בעולםלפיכך ,  בטלפון  הסלולרי  כשעוןמשתמשיםאנשים   .19
 

 'המשך  איבר  ב
 .  בירידהנמצאת

 
 קשר  של  סיבה=  לפיכך  :  מילת  קישור

 

 'איבר  ב  'איבר  א 
  מחירי  הדירות  ליד ואילו ,רות  ליד  מוסדות  אקדמאים  גבוהיםהמחירים  של  הדי .20
 

 'המשך  איבר  ב
 .מפעלי  תעשייה  נמוכים

 
 קשר  של  ניגוד=  ואילו  :  מילת  קישור

 

 'איבר  ב  'איבר  א 
  .  ציון  גבוהקיבלתי כן-פי-על-אף,  לבחינההתכוננתילא   .21
 

 קשר  של  ויתור  =  כן-פי-על-אף:  מילת  קישור
 

 'איבר  ב 'איבר  א 
   כמויותנמצאובשתי  מנהרות  ו ,  שלוש  מנהרות  סמוך  למעבר  רפיחחשפהמצרים   .22
 

 'המשך  איבר  ב
 .גדולות  של  דלק

 
 קשר  של  הוספה=  ו  :  מילת  קישור

 

  'איבר  א 
ולכן ,יקה  בירושלים  במהלך  חול  המועד  פסח  בעיר  העתיבקרויותר  ממיליון  אנשים   .23
 

 'איבר  ב
.  לתנועת  כלי  רכבתיסגרהיא  

 
 קשר  של  סיבה  =  ולכן:  מילת  קישור

 

 'איבר  ב  'איבר  א 
 .   את  הקיר  שבסלוןִסֵּידאחיה  ובאותו  זמן ,  בסדרת  טלוויזיהצפתההיא   .24
 

 קשר  של  זמן  =  ובאותו  זמן:  מילת  קישור
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
.  שידורי  הטלוויזיה  החינוכיתהופסקוובעקבות  זאת,  בעיצומיםנוקטועד  העובדים   .25
 

 קשר  של  סיבה=  ובעקבות  זאת  :  מילת  קישור
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
.  החשמלי  אותם  על  הגרילצליתילאחר  מכן ,  את  הירקותחתכתי .26
 

 קשר  של  זמן=  לאחר  מכן  :  מילת  קישור
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 'איבר  ב  'איבר  א 
.  מאודנהנוכל  התלמידים  אבל ,מסלול  ההליכה  בטיול  השנתי  היה  קשה .27
 

 קשר  של  ניגוד=  אבל  :  מילת  קישור
 

 'איבר  ב 'איבר  א 
 .  בחולית  מחבליםנתקלבמהלך  הפעולה  ו,ארי  בשטח  שליד  קיבוץ  בפעלכוח  גבעתי   .28
 

 קשר  של  הוספה=  ו  :  מילת  קישור
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
 .  לראש  העירנבחרה ולפיכך,  את  ֵמרב  הקולותקיבלהאחת  המועמדות   .29
 

 קשר  של  סיבה=  לפיכך  :  מילת  קישור
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
 .  את  החופים  מוקדםעזבוהמצילים   למרות  זאת,  מאודסוערהים   .30
 

 קשר  של  ויתור  =  למרות  זאת:  מילת  קישור
 

 'איבר  ב  'איבר  א 
 ים  המלח  הוא  המקום ואילו,הר  האוורסט  הוא  ההר  הגבוה  ביותר  בעולם .31
 

 'איבר  בהמשך  
 .הנמוך  ביותר  בעולם

 
 קשר  של  ניגוד=   ואילו  : מילת  קישור

 

 'איבר  ב  'איבר  א 
 .אינני  אחראית  לתוצאות ומשום  כך ,  בקולישמעתםלא   .31
 

 קשר  של  סיבה=  ומשום  כך  :  מילת  קישור
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 261עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  31תרגיל  

 משפט  פשוט .1

 )רמחוב(משפט  איחוי   .2

 'איבר  ב  'איבר  א
.נמנעה  התאונה ועקב  כך,נהג  האוטובוס  בלם  בחזקה

 

 )מחובר(משפט  איחוי   .3

 'איבר  ב   'איבר  א
.התחיל  את  ההתמחות  ולאחר  מכן,הסטודנט  למד  רפואה  במשך  שש  שנים

 

 משפט  פשוט .4

 משפט  פשוט .5

 )מחובר(משפט  איחוי   .6

 'איבר  ב   'אאיבר  
 .הוא  נעזר  בתמיסה  שבצנצנת  ולשם  כך ,המדען  עורך  מחקר

 

 משפט  פשוט .7

 )מחובר(משפט  איחוי   .8

 'איבר  ב 'איבר  א
 .כעבור  שלושה  חודשים  פוטרהו,היא  התחילה  עבודה  חדשה

 

 משפט  פשוט .9

 )מחובר(משפט  איחוי   .10

  'איבר  א
למרות  זאת,נבה  היא  במה  לחשיפת  דגמים  חדשים  של  מכוניות'זתערוכת  

 
 'איבר  ב

 .אחת  החברות  הגדולות  לייצור  מכוניות  אינה  משתתפת  בתערוכה
 

 )מחובר(משפט  איחוי   .11

 'איבר  ב 'איבר  א
.אני  זרעתי  אותם  באדמהו ,הגנן  הביא  זרעים  חדשים

 

 )מחובר(חוי  משפט  אי .12

 'איבר  ב 'איבר  א
.הוא  משרת  בצנחניםו,הַחָּיל  הזה  הוא  אחי  הבכור

 

 משפט  פשוט .13

 )מחובר(משפט  איחוי   .14

 'איבר  ב  'איבר  א
.החברה  ממשיכה  להוזיל  את  מחירי  מוצריה למרות  זאת,רווחי  החברה  יורדים
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 )ברמחו(משפט  איחוי   .15

 'איבר  ב  'איבר  א
 .הם  משמשים  מים  לשתייה ולכן,ֵמי  הכנרת  הם  מים  מתוקים

 

 משפט  פשוט .16
 

 )מחובר(משפט  איחוי   .17

 'איבר  ב  'איבר  א
 עם  מוצרי  הרפובליקה  הדומיניקנית  שלחה  משאיות ולכן ,מחירי  המזון  התייקרו

 
 'המשך  איבר  ב

 .זורים  העניים  במדינהמזון  לא
 

 )מחובר(משפט  איחוי   .18

 'איבר  ב  'איבר  א
.ל  רכש  מטוס  פרטי"המנכ למרות  זאת ,רווחי  המפעל  ירדו

 

 משפט  פשוט .19

 )מחובר(משפט  איחוי   .20

 'איבר  ב  'איבר  א
 .יתה  גרועההביקורת  בעיתון  ה למרות  זאת ,ההופעה  של  הזמרת  היתה  טובה

 

 משפט  פשוט .21

 )מחובר(משפט  איחוי   .22

 'איבר  ב  'איבר  א
 .לא  קיבל  אותו אולם   ,הוא  שילם  עבור  המוצר

 

 )מחובר(משפט  איחוי   .23

 'איבר  ב  'איבר  א
 .יפוטרו  ארבעה  עובדים בשל  כך ,ההנהלה  קיצצה  בתקציב  החברה

 

 משפט  פשוט .24

 משפט  פשוט .25

 )מחובר(משפט  איחוי   .26

 'איבר  ב  'איבר  א
 .הישגיה  השתפרוולכן  ,הספורטאית  התאמנה  קשה

 

 משפט  פשוט .27
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 )מחובר(משפט  איחוי   .28

 'איבר  ב  'איבר  א
 ההוצאה לעומת  זאת,  שקלים  בחודש2000ההוצאה  הממוצעת  על  מכונית  היא  

 
 '  איבר  בהמשך

.  שקלים  בחודש10הממוצעת  על  אופניים  היא  
 

 )מחובר(משפט  איחוי   .29

 'איבר  ב  'איבר  א
 .דיברנו לפני  כן,עכשיו  אנו  שותקים

 

 )מחובר(משפט  איחוי   .30

 'איבר  ב  'איבר  א
 .העסקה  בוטלהולכן   ,מ  לא  חתמו  על  החוזה"הצדדים  למו

   

 משפט  פשוט .31

 משפט  פשוט .32

 )מחובר(משפט  איחוי   .33

  'איבר  א
אך   ,פלסטינים  יידו  אבנים  לעבר  מכונית  ישראלית  סמוך  לבית  ענון  בדרום  הר  חברון

 
 'איבר  ב

 .איש  לא  נפגע
 

 )מחובר(משפט  איחוי   .34

 'איבר  ב  'איבר  א
 .אני  נשארתי  בבית אבל  ,כולם  נסעו  לטיול

 

 )מחובר(משפט  איחוי   .35

 'איבר  ב  'איבר  א
.תימשך  השביתה עקב  כך ,השיחות  בין  העובדים  לבין  ההנהלה  הגיעו  למבוי  סתום

 

 משפט  פשוט .36

 משפט  פשוט .37

 )מחובר(משפט  איחוי   .38

  'איבר  א
 לשם  כך,ום  האוויר  במהלך  משחקי  האולימפיאדהסין  מעוניינת  להפחית  את  רמת  זיה

 
 'איבר  ב

.  מפעלים40היא  הורתה  על  סגירתם  של  
 

 )מחובר(משפט  איחוי   .39

 'איבר  ב  'איבר  א
.אנו  זקוקים  לעזרתוואילו ,הוא  איננו  זקוק  לעזרתנו
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 משפט  פשוט .40

 )מחובר(משפט  איחוי   .41

 'איבר  ב  'איבר  א
.ישראל  לא  סגרה  את  המעברים  לרצועה למרות  זאת ,הסכם  הרגיעה  ברצועת  עזה  הופר

     

 משפט  פשוט .42

 )מחובר(משפט  איחוי   .43

 'איבר  ב  'איבר  א
חיילי  חטיבת  גולני  חובשים    ואילו   ,חיילי  חטיבת  הצנחנים  חובשים  כומתה  אדומה

 
 'ך  איבר  בהמש

 .כומתה  חומה
   

 משפט  פשוט .44

 משפט  פשוט .45

 )מחובר(משפט  איחוי   .46

  'איבר  א
ולכן   ,ההסתמכות  על  ציוני  הבגרות  כתנאי  לקבלה  לאוניברסיטה  מגבירה  את  הפער החברתי

 
 'איבר  ב

 .לא  תבטל  את  הבחינה  הפסיכומטרית הכנסת  
   

 שוטמשפט  פ .47

 משפט  פשוט .48

 )מחובר(משפט  איחוי   .49

 'איבר  ב  'איבר  א
 .בגלל  התאונה  נאלצתי  להגישה  באיחוראבל  ,כתבתי  עבודה  סמינריונית  לאוניברסיטה
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 265עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  32תרגיל  

 קשר  של  ויתור =   פי  ש-על-אף;    התריעו  ,  נוסעים .1

 קשר  של  סיבה =  משום  ש ;    דיברתי  ,  הוציאה .2

 קשר  של  סיבה  =  מכיוון  ש;    נחוצה,    הפקיעה .3

 קשר  של  זמן  =  לאחר  ש;    עצרו,    הוחזרו .4

 קשר  של  תכלית  =  כדי  ש;    תצטער,    תעשה .5

  של  ניגודקשר =  אילו    ;  מבינים,    הקשבתם .6

 קשר  של  תכלית  =  כדי  ש  ;  אוכל  ללמוד  ,  קניתי .7

 קשר  של  ניגוד=  אם    ;  אסלח  ,  תבקש .8

 קשר  של  זמן=  כש  ;    התחלף,    חציתי .9

 קשר  של  תכלית =  כדי  ש   ;  אקבל  , לומדת .10

 קשר  של  סיבה  =  הואיל  ו;    חתמנו,    הופעת .11

 קשר  של  ויתור  =  אף  על  פי  ש;    מחמירה,    ֵקָּלהֵמ .12

 קשר  של  זמן  =  בזמן  ש  ;  עובדת  ,  גולשת .13

 קשר  של  סיבה =  מכיוון ש ;    עובדת,    אערוך .14

 קשר  של  ויתור =  גם  אם ;    יוחזר  ,  יבוטל .15

 קשר  של  זמן  =  לפני  ש;    נפרדתי ,   נסעתי .16

 קשר  של  סיבה  =   משום  ש;   הגעת  ,  הלכנו .17

 קשר  של  ניגוד=  אילו  ;    מספיקים  ללכת  ,  באת .18

 קשר  של  ויתור  =  אף  על  פי  ש;    מקפידים  ,  גובות .19

 קשר  של  זמן  =  בזמן  ש;    מטיילים  ,  לומד .20
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 וסח  בחינת  הבגרותתרגיל  בנ  -  33תרגיל  

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .גנבים  הסתובבו  במקוםפי  ש-על-אף לא  נגנבו  חפצי  אמנות  מהמוזיאון .1
 

 פסוקית  משפט  עיקרי 
 .כל  אחד  מהם  צבר  ארבע  ֲעֵברֹותלאחר  ש  שבעה  שחקנים  הורחקו  מן  המשחק .2
 

 משפט  עיקרי פסוקית 
 .הסיור  הלימודי  ִיָּדֶחה  לשבוע  הבא   ֵירד  גשםאם .3
 

 משפט  עיקרי פסוקית 
 .  לא  השתנהךאופיצורתך  החיצונית  השתנתהפי  ש-על-אף .4
 

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .אסים  שתים  עשרה  שנות  לימודלאחר  ש אתגיס  לצבא .5
 

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .הצמיד  כרטיס  חניה  לחלוןלא  מכיוון  ש ח"האיש  קיבל  דו .6
 

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .יוכלו  להתגונן  מפני  התקפה  כימיתכדי  שכ"אנשים  קיבלו  מסכות  אב .7
 

 פסוקית משפט  עיקרי 
 הוא  קיבל  מאות  אלפי  שקליםכי   ,המשטרה  עצרה  מפקח  אזורי  של  משרד  הפנים .8
 

 פסוקיתהמשך  
 .מת  עין  מְּבִנָּיה  בלתי  חוקית  בשטחים  חקלאייםבתמורה  להעל

 

 משפט  עיקרי פסוקית 
 .המורה  תוציא  אותי  מהכיתה אדבר  בזמן  הבחינהאם   .9
 

 משפט  עיקרי 
 מאז  שעות  הבוקר  טיפלו  צוותי  כיבוי  מהגליל  המערבי  בשבע  עשרה  שריפות.10

 
 פסוקית

 .נגרמו  עקב  החוםש
 

 משפט  עיקרי 
 ,חצי  הגמר  של  התכנית  המוזיקאלית  מיקם  אותה  בראש  טבלת  הרייטינג.11

 
 פסוקית

 .תכנית  אחרת  הופיעה  בראש  הטבלה בשבועות  האחרונים  לאחר  ש
 

 פסוקיתמשפט  עיקרי פסוקית 
.  מיידית  נותרו  דירות  אחרונות  לכניסהכי ציין ִפרסם  את  הידיעהמי  ש.12
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 פסוקית משפט  עיקרי 
 .הם  נחשפו  לריח  של  חומרי  ניקוילאחר  ש מספר  אנשים  החלו  לחשוב  על  ניקיון.13

 

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .לא  חגרה  חגורת  בטיחותמשום  ש נוסעת  ברכב  ליד  הנהג  נקנסה.14

 

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .הַחָּיל  גילה  ערנותמכיוון  שחסוםאסון  כבד  נמנע  במ.15

 

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .שכרו  עלה  בשלושים  אחוזאף  שהוא  התפטר  מהעבודה.16

 

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .ל  עזב"המנכמאז  ש המפעל  לא  התאושש.17

 

 משפט  עיקרי פסוקית 
 .הנורה  נשרפה פתחתי  את  דלת  המקררבשעה  ש.18

 

 פסוקית משפט  עיקרי 
.נוכל  לטפל  בךעל  מנת  ש נדרשָת  למסור  את  פרטיך  האישים.19

 

 פסוקית משפט  עיקרי פסוקית 
 עמד  ליד  הארוןש השלכתי  את  העיתון  לפח סיימתי  לקרוא  את  הכתבהלאחר  ש.20

 

 המשך  פסוקית
 .שבמטבח

 

 פסוקית  
 , מגעים  ישירים  לחתימה  על  שיתוף  פעולה  בין  החברותקיימים פי  ש-על-אף.21

 
 משפט  עיקרי

 .העסקה  לא  תצא  לפועל
 

 משפט  עיקרי פסוקית 
 .היא  עצמה  את  עיניה הֵאם  הדליקה  נרותבזמן  ש.22

 

 פסוקית משפט  עיקרי פסוקית 
 .מכילים  גזיםש הוא  לא  שותה  משקאותהוא  עושה  ספורטכל  זמן  ש.23

 

 פסוקית משפט  עיקרי פסוקית 
   האוהדים  אינםכי ההנהלה  הודיעה  לשחקנים ֵהחלה  עונת  הכדורגללפני  ש.24

 
 המשך  פסוקית  

 .לאצטדיון  בשל  התנהגותם  מורשים  להיכנס
 

 פסוקית משפט  עיקרי פסוקית 
 .יכלול  שתים  עשרה  קומותש ִיְבנּו  בניין  חדש עמדנובמקום  ש.25
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 משפט  עיקרי פסוקית 
 העובדים  ֵיָהנו  מתנאי  עבודה  נוחים ֵיָחתם  הסכם  בין  שני  המפעליםאם  .26

 
 פסוקית  

 .שנים  רצופות  לא  ישתנו  במהלך  ארבעש
 

 משפט  עיקרי פסוקית 
הופתעתי  מרמת  הקושיהבנתי  את  הוראות  ההרכבה  של  השולחןפי  ש-על-אף.27

 
 פסוקית  

 .  ניסיתי  להרכיבוכאשר
 

 פסוקית   משפט  עיקרי פסוקית 
 .הישיבה  תידחה  לשבוע  הבאש  החלטנו   כל  העובדים  ישתתפו  בישיבהכדי  ש.28

 
 פסוקית   משפט  עיקרי פסוקית 
 .  קילוגרמים8אינני  מסוגלת  להרים  משקל  של  ש תבין   תקשיבאם.29

 

משפט   
 עיקרי

 פסוקית

   בעקבות  הסכם  הרגיעה  אישר  שר  הביטחון  את  חידוש  הטיסות  שלכי נמסר  לנו.27
 

 פסוקית
 .מטוסי  הריסוס  סמוך  לגדר  ברצועת  עזה

 

 פסוקית משפט  עיקרי 
.דרה  זיהם  את  מי  הנחל  גן  האירועים  ליד  נחל  חכיבית  משפט  השלום  בחיפה  קבע.31
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 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  34תרגיל  

1. )2(   14. )1( 

2. )2(   15. )2( 

3. )1(   16. )2( 

4. )2(   17. )2( 

5. )1(   18. )1( 

6. )2(   19. )1( 

7. )2(   20. )1( 

8. )1(   21. )2( 

9. )2(   22. )2( 

10. )2(   23. )1( 

11. )1(  

12. )2(  

13. )1(  
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   תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  35תרגיל  

 .המשפטים  התחומים  הם  משפטים  מורכבים:  הערה

 משפט  פשוט;    אוסרת .1

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .מיםמזוההמים  מפני  ש   על  תושביה  את  הרחצה  בבריכות  השכונתיותאוסרתעירית  הרצליה   .2
 

 המשך  משפט  עיקרי פסוקית משפט  עיקרי 
 .  כפיים  בקצב  המוזיקהמחאו   בקהלישבוש  הילדים  .3

  

 משפט  פשוט;    התלהבו .4

 משפט  פשוט  ;  זכתה .5

 משפט  פשוט  ;  מתפשט .6

 משפט  פשוט  ;  נשמעה .7

  משפט  פשוט  ;  םתתקיי .8

 משפט  עיקרי פסוקית  
 .  כמתוכנןתתקייםהיא  לא     את  החתונהִּתְכַנּנּופי  ש-על-אף .9
   

 משפט  פשוט  ;  חונה .10

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .  בנחלנתקעוש  הערב  שלושה  צעיריםחילצואנשי  יחידת  החילוץ  .11

 

 פסוקית משפט  עיקרי 
   שלטי  החוצותכי קבעומומחים  מטעם  הרשות  הלאומית  לבטיחות  בדרכים  .12

 
 פסוקיתהמשך  

 .של  הנהג    את  דעתומסיחים
 

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .  על  השאלותאוכל  לענותכדי  ש   את  החומרקראתי.13

  

 משפט  פשוט  ;  ניסו  לפגוע .14

 משפט  פשוט  ;  שיבחה .15

 פסוקית משפט  עיקרי  
  להפסקת  תנועת  גרמהריפת  קוצים  באזור  חדרה    שכי מסרההנהלת  רכבת  ישראל  .16

 
 המשך  פסוקית

 .הרכבות  באזור
 

 פסוקית משפט  עיקרי  
 .   מטען  נפץמוצמדלגופם  כש ב"ידי  שוטרי  מג-  עלנלכדושני  מחבלים  .17
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 פסוקית משפט  עיקרי  
 .  מכרעת  להצלחת  הפרויקט  תרומהתרמתמאחר  ש   לךמוענקפרס  העובד  המצטיין  .18

 

 פסוקית משפט  עיקרי  
.  בבוקררבנופי  ש-על-אף  אותך  מאודאוהבתאני  .19

 

 משפט  פשוט  ;  נתנה .20

 פסוקית משפט  עיקרי  
 .  את  יחסי  הרכוש  ביניהםמסדירש   לפני  הנישואין  הסכםעורכיםרוב  הזוגות  .21

 

 טמשפט  פשו  ;  ארשם .22

 פסוקית משפט  עיקרי  
.  לימודי  המכינהיסתיימולאחר  ש  ללימודי  תואר  שניארשם.23

 

 פסוקית משפט  עיקרי  
.ל"  בצפון  הארץ  לציון  יום  השנה  לחטיפת  חיילי  צהנערךש   במסעהשתתפו  רוכבי  אופניים  24.4000

 

 משפט  עיקרי  
 21-  במים  בסוף  המאה  העלולים  להתכסותף  ברחבי  העולם  ישובים  רבים  בקווי  החו.25

 
 פסוקית

 .המסת  הקרחונים  גבוה קצב  משום  ש
 

 פסוקית משפט  עיקרי  
 .  למהלך  ההרצאההפריע  כי   נזיפה  מהמרצהקיבלהסטודנט  .26

 

 משפט  עיקרי פסוקית  
 .קיבלתית  המשימה  ש  אמסיימתלא  הייתי    העזרה  שלואילולא.27

 

 משפט  עיקרי פסוקית  
   את  הרכב  חייבים  לעצור   את  האורות  המהבהביםמפעילה  מכונית  המשטרה  כאשר.28

 

המשך  משפט  עיקרי
 .בשולי  הכביש

 

 משפט  פשוט  ;  התייבשו .29

 משפט  עיקרי פסוקית  
 .התייבשושטחים  חקלאיים  רבים   ,  את  אוסטרליהפקדהבצורת  קשה  מאחר  ש.30

 

 משפט  פשוט  ;  הצליח  להנחית .31

 משפט  עיקרי פסוקית  
 .  את  המטוסהצליח  להנחיתהַטָּיס   קשיםתנאי  מזג  האוויר  פי  ש-על-אף.32
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 משפט  עיקרי פסוקית  
 .  אחוזים80-  צריכת  קרם  השיזוף  בעולה   עונת  הרחצהמגיעהכש.33

 

 משפט  פשוט  ;  עולה .34
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   תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  36תרגיל  

 )מחובר(איחוי  :  סוג  המשפט,  )מילת  חיבור(ו  :  מילת  הקישור,  )נפצעו,  קרסה  (2 :  מספר  הנשואים .1

 'איבר  ב  'איבר  א
 .נשים  נפצעו  באורח  קלחמישה  א ו ,תקרה  אקוסטית  בחנות  בגדים  קרסה

 

  מורכב:  סוג  המשפט,  )מילת  שיעבוד(לאחר  ש  :  מילת  הקישור,  )עברה,  הובהלה  (2 :  מספר  הנשואים .2

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .עברה  אירוע  מוחי  קללאחר  ש העובדת  הובהלה  לבית  החולים

 

    )מחובר(איחוי :  סוג  המשפט,  )מילת  מחובר(ואילו  :  הקישורמילת  ,  )ירדו,  עלו  (2 :  מספר  הנשואים .3

 'איבר  ב  'איבר  א
 .מחירי  הסולר  ירדו ואילו ,מחירי  הדלק  עלו

 

 מורכב: סוג  המשפט,  )מילת  שיעבוד(מפני  ש  :  מילת  הקישור,  )הכניסה,  זועמים  (2 :  מספר  הנשואים .4

 פסוקית משפט  עיקרי 
 הוועדה  הציבורית  להרחבת  סל  שירותי  הבריאות  הכניסהמפני  ש הרופאים  זועמים

 
 המשך  פסוקית

 .התרופות  הזולות לסל  את  
 

 )מחובר(איחוי  :  סוג  המשפט,  )מילת  חיבור(לפיכך  :  מילת  הקישור,  )זועמים,  הכניסה  (2 :  מספר  הנשואים .5

  'איבר  א
 לפיכך ,ורית  להרחבת  סל  שירותי  הבריאות  הכניסה  לסל  את התרופות  הזולותהוועדה  הציב

 
 'איבר  ב

 .הרופאים  זועמים
 

סוג  ,  )מילת  שיעבוד(כדי  ש  :  מילת  הקישור,  )יזדהם,  רחצו,  נשרטתם  (3 :  מספר  הנשואים .6

 מורכב:  המשפט 

 פסוקית משפט  עיקרי פסוקית 
.הוא  לא  יזדהםכדי  ש רחצו  היטב  את  מקום  השריטה ידי  בעל  חיים- על  נשרטתם אם

 

  מורכב:  סוג  המשפט,  )מילת  שיעבוד(כי  :  מילת  הקישור,  )תתקל,  טוענים  (2 :  מספר  הנשואים .7

 פסוקית משפט  עיקרי 
.  בהתנגדות  מצד  בעלי  המניותהאסטרטגיה  השיווקית  החדשה  ִּתָּתֵקל  כימנהלי  החברה  טוענים
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 מורכב:  סוג  המשפט,  )מילת  שיעבוד(אף  על  פי  ש  :  מילת  הקישור,  )קיבלתי,  רכשתי  (2 :  מספר  הנשואים  .8

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .קיבלתי  הנחה  משמעותיתאף  על  פי  שלא  רכשתי  את  המוצר

 

:  סוג  המשפט,  )מילת  חיבור(למרות  זאת  :  מילת  הקישור,  )רכשתי,  יקיבלת  (2 :   מספר  הנשואים .9

   )מחובר(איחוי   

 'איבר  ב  'איבר  א
.לא  רכשתי  את  המוצרלמרות  זאת,קיבלתי  הנחה  משמעותית

 

  מורכב:  משפטסוג  ה,  )מילת  שיעבוד(משום  ש  :  מילת  הקישור,  )פקד,  נסגר  (2 :  מספר  הנשואים .10

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .ערפל  כבד  פקד  את  האזורמשום  שנמל  התעופה  נסגר

 

 מורכב:  סוג  המשפט,  )מילת  שיעבוד(ש  :  מילת  הקישור,  )חוסם,  מתרחשים  (2 :  מספר  הנשואים .11

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .חוסם  את  זרימת  הדם  למוחשרוב  מקרי  השבץ  המוחי  מתרחשים  בשל  קריש  דם

 

 )מחובר(איחוי :  סוג  המשפט,  )מילת  חיבור(ולכן  :  מילת  הקישור,  )גיבשו,  כלולה  (2 :  מספר  הנשואים .12

 'איבר  ב  'איבר  א
 קופות  החולים  גיבשו  חבילת  שירותיםולכן   ,רפואת  שינים  אינה  כלולה  בסל  הבריאות

 
 'באיבר  

 .אטרקטיבית  בנושא  זה  לכל  המשפחה
 

 מורכב:  סוג  המשפט,  )מילת  שיעבוד(ש  :  מילת  הקישור,  )ארע,  נהרגו  (2 :  מספר  הנשואים .13

 פסוקית משפט  עיקרי 
.ארע  במכרה  פחם  בצפון  מזרח  סיןשארבעה  עשר  בני  אדם  נהרגו  בפיצוץ  גז

 

 )מחובר(איחוי  :  סוג  המשפט,  )מילת  חיבור(ו  :  מילת  הקישור,  )מוזמן,  פתוחות  (2 :  מספר  הנשואים .14

 'איבר  ב 'איבר  א
 .הציבור  מוזמן  לבקר  בהןו,בזמן  החגים  שמורות  הטבע  פתוחות

 

 )מחובר(איחוי  :  וג  המשפטס,  )מילת  חיבור(ולכן  :  מילת  הקישור,  )נוצרים,  עמוסים  (2 :  מספר  הנשואים .15

 'איבר  ב  'איבר  א
 .נוצרים  פקקי  תנועהולכן  ,הכבישים  עמוסים  בכלי  רכב

 

 מורכב:  סוג  המשפט,  )מילת  שיעבוד(כאשר  :  מילת  הקישור,  )עמוסים,  נוצרים  (2 :  מספר  הנשואים .16

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .הכבישים  עמוסים  בכלי  רכבר  כאש נוצרים  פקקי  תנועה

 

 )מחובר(איחוי  :  סוג  המשפט,  )מילת  חיבור(ו  :  מילת  הקישור,  )נפצעו,  ידו  (2 :  מספר  הנשואים .17

 'איבר  ב  'איבר  א
 .שני  עוברי  אורח  נפצעו ו,מספר  אנשים  ִיּדּו  אבנים  לעבר  הולכי  הרגל
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 מורכב:  סוג  המשפט,  )מילת  שיעבוד(כי  :  מילת  הקישור,  )הגבירה,  הודיעה  (2 :  מספר  הנשואים .18

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .  הגבירה  את  הכוננות  בדרום  העירכי המשטרה  הודיעה

 

:  סוג  המשפט,  )מילת  חיבור(למרות  זאת  :  מילת  הקישור,  )נדרש,  מעניקה  (2 :  מספר  הנשואים .19

 )מחובר(יחוי  א 

  'איבר  א
 זאת  למרות ,עקביות  במקום  הראשון  בסקרים  מעניקה  למתמודד  ביטחון

 
 'איבר  ב

 .הוא  נדרש  לעבודה  קשה
 

 )מחובר(איחוי  :  סוג  המשפט,  )מילת  חיבור(לעומת  זאת  :  מילת  הקישור,  )ירדו,  ירדו  (2 :  מספר  הנשואים .20

 'יבר  בא  'איבר  א
 .מ" מ52בירושלים  ירדו   זאת  לעומת ,מ  גשם  ביממה  האחרונה"  מ9אביב  ירדו  -בתל

 

 מורכב:  סוג  המשפט,  )מילת  שיעבוד(כי  :  מילת  הקישור,  )חשובה,  מראים  (2 :  מספר  הנשואים .21

 פסוקית משפט  עיקרי 
   בטקסט  כתוב  חשובה  לשם  שמירה  על    הופעתם  של  אמצעי  קישורכי ,מחקרים  מראים

 
 המשך  פסוקית
 .רציפות  הטקסט

 

 מורכב:  סוג  המשפט,  )מילת  שיעבוד(משום  ש  :  מילת  הקישור,  )קיים,  עלו  (2 :  מספר  הנשואים .22

 פסוקית משפט  עיקרי 
 קיים  מחסורמשום  ש 15%מחירי  המשרדים  בפריפריות  עלו  בשנה  האחרונה  בשיעור  של  

 
 המשך  פסוקית

 .בשטחים  פנויים  בערים  הגדולות
 

 )מחובר(איחוי  :  סוג  המשפט,  )מילת  חיבור(ולכן  :  מילת  הקישור,  )עלו,  קיים  (2 :  מספר  הנשואים .23

 'איבר  ב  'איבר  א
 המשרדים  בפריפריות  עלומחירי ולכן   ,קיים  מחסור  בשטחים  פנויים  בערים  הגדולות

 
 'המשך  איבר  ב

.15%בשנה  האחרונה  בשיעור  של  
 

 מורכב:  סוג  המשפט,  )מילת  שיעבוד(מכיוון  ש  :  מילת  הקישור,  )נתן,  עצר  (2 :  מספר  הנשואים .24

 פסוקית משפט  עיקרי 
 . להולכת  הרגלהוא  לא  נתן  זכות  קדימה מכיוון  שהשוטר  עצר  את  הנהג

 

 מורכב:  סוג  המשפט,  )מילת  שיעבוד(אף על פי ש  :  מילת  הקישור,  )נעצר,  נתן  (2 :  מספר  הנשואים .25

 משפט  עיקרי פסוקית 
 .ידי  השוטר-הוא  נעצר  על הנהג  נתן  זכות  קדימה  להולכת  הרגלפי  ש-על-אף

 

 )מחובר(איחוי  :  סוג  המשפט,  )מילת  חיבור(אף  על  פי  כן  :   מילת  הקישור, )נעצר,  נתן  (2 :  מספר  הנשואים .26

 'איבר  ב  'איבר  א
 .ידי  השוטר-הוא  נעצר  על פי  כן-על-אף ,הנהג  נתן  זכות  קדימה  להולכת  הרגל
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 )מחובר(איחוי  :  סוג  המשפט,  )מילת  חיבור(ומשום  כך  :  מילת  הקישור,  )נעצר,  נתן  (2 :  מספר  הנשואים .27

 'איבר  ב  'איבר  א
 .ידי  השוטר-הוא  נעצר  עלומשום  כך,הנהג  לא  נתן  זכות  קדימה  להולכת  הרגל

 

 מורכב:  סוג  המשפט,  )מילת  שיעבוד(כפי  ש  :  מילת  הקישור,  )ציווה,  נוטל  (2 :  מספר  הנשואים .28

 פסוקית משפט  עיקרי 
.ציווה  עליו  הרופאכפי  ש החולה  נוטל  את  התרופות

 

 מורכב:  סוג  המשפט,  )מילת  שיעבוד(כש  :  מילת  הקישור,  )נחשפים,  זוהרים  (2 :  מספר  הנשואים .29

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .הם  נחשפים  לקרניים  אולטרה  סגולותכש החתולים  זוהרים

 

:  סוג  המשפט,  )מילת  חיבור(ו  :  מילת  הקישור,  )יוכל  לסייע,  הצליחו  להנדס  (2 :  מספר  הנשואים .30

 )מחובר(איחוי   

 'איבר  ב 'איבר  א
הישג  זה  יּוכל  לסייע  בריפוי    ו ,מדענים  מדרום  קוריאה  הצליחו  להנדס  גנטית  חתולים

 
 'המשך  איבר  ב

 .אדםגנטיות  אצל  בני  ה  מחלות
 

 )מחובר(איחוי  :  סוג  המשפט,  )מילת  חיבור(ו  :  מילת  הקישור,  )תרמה,  הוקמה  (2 :  מספר  הנשואים .31

 'איבר  ב 'איבר  א
 היא  תרמה  תרומה  חשובה  ביותר  להפיכתה  ו,אביב  תחנת  כוח-  הוקמה  בתל1938בשנת  

 
 'המשך  איבר  ב

 .פעילות  מסחריתאביב  למרכז  -של  תל
 

 )מחובר(איחוי  :  סוג  המשפט,  )מילת  חיבור(אך  :  מילת  הקישור,  )תכלול,  מנתה  (2 :  מספר  הנשואים .32

 'איבר  ב  'איבר  א
 סדרת  הסרטים  תכלולאך   ,יי  קיי  רולינג  מנתה  שבעה  ספרים'סדרת  ספריה  של  ג

 
'המשך  איבר  ב
 .שמונה  סרטים

 

 מורכב:  סוג  המשפט,  )מילת  שיעבוד(משום  ש  :  מילת  הקישור,  )חולק,  כוללת  (2 :  מספר  הנשואים .33

 פסוקית משפט  עיקרי 
.הספר  השביעי  חולק  ִלְשַנִיםמשום  שסדרת  הסרטים  של  הארי  פוטר  כוללת  שמונה  סרטים

 

 )מחובר(איחוי  :  סוג  המשפט,  )מילת  חיבור(ו  :    מילת  הקישור,)ינחת,  עורך  (2 :  מספר  הנשואים .34

 'איבר  ב 'איבר  א
 .הערב  הוא  ינחת  בישראלו ,ב  עורך  ביקור  במזרח  התיכון"המועמד  לנשיאות  ארה
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 מורכב:  שפטסוג  המ,  )מילת  שיעבוד(אשר  :  מילת  הקישור,  )מקנה,  אישר  (2 :  מספר  הנשואים .35

 פסוקית משפט  עיקרי 
 מקנה  חסינות  מפני  העמדה  לדין  אישים  פוליטייםאשר   הפרלמנט  באיטליה  אישר  חוק

 
 המשך  פסוקית
 .במהלך  כהונתם

 

 מורכב:  סוג  המשפט,  )מילת  שיעבוד(ש  :  מילת  הקישור,  )תאסר,  נפתח  (2 :  מספר  הנשואים .36

 המשך  משפט  עיקרי פסוקית משפט  עיקרי 
 ֵּתָאֵסר  כניסת  מכוניות  לעיר  החל נפתח  הערב  בכרמיאלש בשל  פסטיבל  המחולות

 
 המשך  פסוקית
 .מהשעה  שבע  בערב

 

       

 277עמוד  

   תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  37תרגיל  

 משפט  מורכב .1

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .הוא  סובל  מסוכרתמפני  ש בדיקות  דם  כל  חצי  שנההחולה  עורך  

 

 )מחובר(משפט  איחוי   .2

 'איבר  ב   'איבר  א
 .הוא  עורך  בדיקות  דם  כל  חצי  שנה  על  כן ,החולה  סובל  מסוכרת

 

 משפט  פשוט .3

 משפט  פשוט .4

  משפט  מורכב .5

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .  מהציבור  צופים  בתוכניות  הריאלטי85%י  כ כותב  המאמר  מציין

   

 )מחובר(משפט  איחוי   .6

 'איבר  ב  'איבר  א
 אנשים  רבים  מוכנים    ולכן ,תוכניות  הריאלטי  הופכות  אנשים  אנונימיים  לכוכבים

 
 'המשך  איבר  ב

 .להשתתף  בהן
   

 משפט  פשוט .7

 משפט  מורכב .8

 סוקיתפ משפט  עיקרי 
העלאת  המודעות  למעלותיו  של  תפוח  האדמה  תסייע  בהפחתת  ש מומחים  מאמינים

     
 המשך  פסוקית

 .העוני  בעולם
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 משפט  פשוט .9

  משפט  מורכב .10

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .מבצעת  העיריהש אספקת  המים  בעיר  תשובש  הלילה  בשל  עבודות  תחזוקה

 

 שוטמשפט  פ .11

 משפט  פשוט .12

  משפט  מורכב .13

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .היא  תלויה  במספר  גורמיםמכיוון  שירידה  במשקל  אינה  מתבצעת  בקצב  קבוע

 

 )מחובר(משפט  איחוי   .14

 'איבר  ב  'איבר  א
 .אינה  מתבצעת  בקצב  קבוע  ולכן ,ירידה  במשקל  תלויה  במספר  גורמים

 

 משפט  פשוט .15

  משפט  מורכב .16

 פסוקית משפט  עיקרי 
 הוא  חצה  את  הגבולמשום  ש ִמְצִרימטוסי  קרב  של  חיל  האוויר  הוזנקו  לעבר  מסוק  סיור  

     
 המשך  פסוקית

 .האווירי  בדרום  רצועת  עזה
 

 )מחובר(משפט  איחוי   .17

 'איבר  ב  'איבר  א
 מטוסי  קרב  של  ולכן ,חצה  את  הגבול  האווירי  בדרום  רצועת  עזה  ְצִריִממסוק  סיור  

 
 'המשך  איבר  ב

 .חיל  האוויר  הוזנקו  לעברו
 

 משפט  פשוט .18

 )מחובר(משפט  איחוי   .19

 'איבר  ב  'איבר  א
 למרות    ו,  בסולם  ריכטר  הורגשה  באזור  דרום  ללבנון2.8רעידת  אדמה  בעוצמה  של  

 
 'המשך  איבר  ב
 .ידי  תושבי  קריית  שמונה-עוצמתה  החלשה  יחסית  היא  הורגשה  על

 

 משפט  מורכב  .20

 משפט  עיקרי 
 רוב  הישראלים  מעדיפים  להשתמש  בכרטיס  אשראי  של  חברה  מסוימת  בשל  ההטבות

 
 פסוקית

 .הוא  נותןש
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 )רמחוב(משפט  איחוי   .21

 'איבר  ב  'איבר  א
.אחד  העובדים  נפגע  באורח  קל ו ,חומר  הדברה  דלף  ממכולה  בנמל  חיפה

 

 משפט  מורכב  .22

 פסוקית משפט  עיקרי 
 בגין    הבנקים  יעניקו  מידי  חודש  פטור  מעמלותכי  הצעת  החוק  של  ועדת  הכלכלה  קובעת

     
 המשך  פסוקית

 .ש"פעולות  הראשונות  בחשבון  העוארבע  ה
 

 )מחובר(משפט  איחוי   .23

 'איבר  ב  'איבר  א
 .הוא  דולף בכל  זאת,האינסטלטור  תיקן  את  הברז  באמבטיה

     

 משפט  פשוט .24

 )מחובר(משפט  איחוי   .25

 'איבר  ב 'איבר  א
 הוא  ישלב  שללו,ועד  סוכותהפסטיבל  יתקיים  בחוף  דוגית  שבכינרת  בחול  המ

 

 'המשך  איבר  ב
 .פעילויות  שטח

 

 משפט  פשוט .26

 )מחובר(משפט  איחוי   .27

 'איבר  ב  'איבר  א
.המשפחה  היא  החיים  שלי  אבל ,העבודה  היא  אתגר  עבורי

 

 )מחובר(משפט  איחוי   .28

 'איבר  ב  'איבר  א
 .הועלתה  רמת  הכוננות  של  שירותי  הכבאות  בעיר  ולכן ,מזג  האוויר  סוער

 

 )מחובר(משפט  איחוי   .29

 'איבר  ב  'איבר  א
 .שהינו  בחשכה  במשך  כארבע  שעות  ולכן ,מערכת  החשמל  קרסה  בשל  עומס  יתר

 

  משפט  מורכב .30

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .הכנסת  תאשר  אותןלאחר  שים  הקרוביםתקנות  חדשות  תכנסנה  לתוקף  בימ

 

 משפט  פשוט .31
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 )מחובר(משפט  איחוי   .32

 'איבר  ב  'איבר  א
 .פוטרה  כעבור  שנה  אך,היא  השקיעה  בעבודה

 

 משפט  מורכב  .33

 פסוקית משפט  עיקרי 
עורכי  פי  ש-על-אף ,הטוקבקיסטים  חייבים  להזדהות  באופן  מלא  בעת  פרסום  תגובותיהם

     
 המשך  פסוקית

.אתרי  האינטרנט  נושאים  באחריות  הפרסום
 

 משפט  פשוט .34

 משפט  מורכב  .35

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .שבתו  יומייםלאחר  ש העובדים  חזרו  לעבודה

 

 )מחובר(משפט  איחוי   .36

 'איבר  ב  'איבר  א
 מקורות  המים  הטובים  לשתיה  ולכן,לזיהום  מקורות  המיםבעבר  לא  היתה  מודעות  

 
 'המשך  איבר  ב

 .הצטמצמו  במהלך  השנים
 

 )מחובר(משפט  איחוי   .37

 'איבר  ב  'איבר  א
 העובדים  חזרו  לעבודה  ולכן,המנהל  נענה  לדרישת  העובדים  לבדוק  את  תנאי  השכר

 
 'המשך  איבר  ב

 . יומיים  של  שביתהלאחר 
 

  משפט  מורכב .38

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .אוסר  עישון  במקומות  ציבורייםש    מקרב  תושבי  ירושלים  תומכים  בחוק89%

 

 משפט  פשוט .39

 משפט  פשוט .40

 )מחובר(משפט  איחוי   .41

  'איבר  א
 למרות  זאת ,של  תהפוכות  מזג  האוויריבולי  החיטה  בצדו  הצפוני  של  כדור  הארץ  נפגעו  ב

 
 'איבר  ב

 .הביקוש  לחיטה  באזור  גדל
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 )מחובר(משפט  איחוי   .42

  'איבר  א
 למרות  זאת,  ברווחי  שיא  של  כל  הזמנים2006הבנקים  סיימו  את  הרבעון  השלישי  של  שנת  

 
 'איבר  ב

 .םהם  העלו  את  העמלות  בעשרות  אחוזי
 

  משפט  מורכב .43

 פסוקית משפט  עיקרי 
.הממשל  האמריקני  תומך  בהיחלשות  הדולרכי   סוחרי  המטבעות  טוענים

 

  משפט  מורכב .44

 משפט  עיקרי פסוקית 
 .הם  אינם  זכאים  לשכר  בגין  תקופת  השביתה העובדים  שובתיםכאשר  

 

 משפט  פשוט .45

  משפט  מורכב .46

 משפט  עיקרי וקית פס
 .יתקבל  המרקם  הנכוןכדי  ש הטבחית  הקציפה  את  החלבונים  במשך  חמש  דקות

 

 משפט  פשוט .47

 )מחובר(משפט  איחוי   .48

 'איבר  ב  'איבר  א
 .3.1% -הנפט  ירד  ב  ואילו,5.9% -הדולר  ירד  מתחילת  השנה  ב

 

  משפט  מורכב .49

  עיקרימשפט  פסוקית 
 .אנו  נוהגים  בזהירות אנו  חגורים  בחגורת  בטיחותעל  אף  ש

 

 משפט  פשוט .50

  משפט  מורכב .51

 פסוקית משפט  עיקרי 
 אחד  ממכשירי  הניווט  השתבשמשום  ש מטוס  אינדונזי  סטה  ממסלולו  לפני  הנחיתה

     
 המשך  פסוקית

 .עקב  הפעלת  מכשיר  סלולרי
 

 משפט  פשוט .52

 משפט  פשוט .53

  משפט  מורכב .54

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .שתיית  משקה  ממותק  לאחר  אימון  גופני  עוזרת  להתאוששות  הגוףכי  מחקר  בריטי  גילה
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  משפט  מורכב .55

 פסוקית משפט  עיקרי 
 .הם  מאוכזבים  ממנוכי   לאחר  שהתפטר  חבריו  לעבודה  אמרו  לו

   

 משפט  פשוט .56

 )מחובר(משפט  איחוי   .57

 'איבר  ב  'איבר  א
 .מטוסי  נוסעים  ינחתו  כסדרם  אולם ,ג"בזמן  שביתה  תשותק  תנועת  המטענים  בנתב

 

 משפט  פשוט .58

  משפט  מורכב .59

 פסוקית משפט  עיקרי 
 יבה  לספק  סחורה  כבר  בתחילתחברה  התחימשום  ש,הקמת  המפעל  תתבצע  בהליך  מזורז

     
 המשך  פסוקית

 .החורף  הבא
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   תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  38תרגיל  

 )מחובר(משפט  איחוי  =  ג  ,  ב:  משפטים .א .1

 משפט  מורכב=  משפט  א  .ב 

 משפט  מורכב=  ג  ,  א:  משפטים .א .2

 וט משפט  פש=  משפט  ב   .ב 

 משפט  פשוט=  ב  ,  א:  משפטים .א .3

 משפט  מורכב=  משפט  ג   .ב 

 ) מחובר(משפט  איחוי  =  ג  ,  משפטים  ב .א .4

 פשוט  =  משפט  א   .ב 

 משפט  מורכב  =  ב  ,  משפטים  א .א .5

 )  מחובר(משפט  איחוי  =  משפט  ג   .ב 

 משפט  מורכב  =  ג  ,  ב:  משפטים .א .6

 משפט  פשוט  =  משפט  א   .ב 

 משפט  מורכב  =  ג  ,  ב:  משפטים .א .7

 )  מחובר(משפט  איחוי  =  משפט  א   .ב 

 משפט  פשוט  =  ב  ,  א:  משפטים .א .8

 )מחובר(משפט  איחוי  =  משפט  ג   .ב 

 משפט  פשוט  =  ג  ,  א:  משפטים .א .9

 משפט  מורכב  :  משפט  ב .ב 
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 )מחובר(משפט  איחוי  =  ב  ,  טים  אמשפ .א .10

 פשוט=  משפט  ג   .ב 

 משפט  פשוט:  ג,  משפטים  א .א .11

 )מחובר(משפט  איחוי  =  משפט  א   .ב 

 משפט  מורכב  =  ג  ,  משפטים  א .א .12

 משפט  פשוט=  משפט  ב   .ב 

 משפט  מורכב  =  ג  ,  משפטים  א .א .13

 )מחובר(משפט  איחוי   .ב 

 משפט  פשוט =  ב  ,  משפטים  א .א .14

 משפט  מורכב  =  משפט  ג   .ב 

 )  מחובר(משפט  איחוי  =  ג  ,  משפטים  ב .א .15

 משפט  פשוט =  משפט  א   .ב 

 משפט  מורכב =  ג  ,  משפטים  א .א .16

 )  מחובר(משפט  איחוי  =  משפט  ב   .ב 

 כב  משפט  מור=  ג  ,  משפטים  א .א .17

 )  מחובר(משפט  איחוי  =  משפט  ב   .ב 

 משפט  מורכב  =  ג  ,  משפטים  א .א .18

 )  מחובר(משפט  איחוי  =  משפט  ב   .ב 

 משפט  פשוט  =  ב  ,  משפטים  א .א .19

 משפט  מורכב  =  משפט  ג   .ב 

 )  מחובר(משפט  איחוי  =  ג  ,  משפטים  א .א .20

 רכב מו=  משפט  ב   .ב 

 )  מחובר(משפט  איחוי  =  ג  ,  משפטים  ב .א .21

 משפט  פשוט=  משפט  א   .ב 
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 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  39תרגיל  

 סיבה:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .1

 משום  ש  ,  ולכן  ,  בשל   .ב 

 .  התחממות  פסי  הרכבתעקב  נסיעתן  הרכבות  ֵהֵאטו  את  מהירות .ג 

 

   סיבה:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .2

 מפני  ש,  בעקבות  ,  ובשל  כך  .ב 

 .  צפויים  שיבושים  קשים  בלוחות  הזמניםולכן,  הרכבת  ֵהֵאטה  את  מהירותה .ג 

 

   ויתור:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .3

 אף  על  פי  כן,  על  אף  ,  אף  על  פי  ש   .ב 

  .אחד  העובדים  התבטא  בצורה  בלתי  הולמת  הוא  ימשיך  לעבוד  בחברהגם  אם   .ג 

 

 ויתור:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .4

  פי  כן-על-אף,  אף  ש  ,  על  אף   .ב 

   .  המחיר  הגבוהלמרותהחברה  רכשה  מכונות  חדשות   .ג 

 

 תכלית:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .5

 לשם  כך ,  כדי   ,  על  מנת  ש   .ב 

 .ינפיקו  עבורם  רישיונות  נהיגהכדי  שמספר  אנשים  ִשֲחדּו  ארבעה  בוחני  תנועה   .ג 

 

  סיבה:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .6

 ולכן  ,  בשל    ,  שמכיוון   .ב 

לימוד  שיטתי  של  מפני  שמורים  ממליצים  לתלמידים  לחזור  על  החומר  לפני  תחילת  השיעור   .ג 

  .החומר  גורם  לזכירתו  

 

 סיבה:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .7

 בעקבות    ,  משום  ש  ,  על  כן   .ב 

 .קיבלה  קנס  כספיולכן  ,    וכן  שיווקי  בסדרת  טלוויזיהחברת  כבלים  ֵצְרָפה  ת .ג 

 

 זמן:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .8

 במהלך   ,  לפני  ,  כש  .ב 

 .תגיע  לארץ  אערוך  לכבודך  מסיבהכאשר   .ג 

 

 ויתור:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .9

   פי  ש-על-אף ,  למרות ,  למרות  זאת   .ב 

 .הוא  לא  התקבל  ללימודי  תואר  שנילמרות  זאת  ,  הסטודנט  השיג  ציונים  גבוהים .ג 
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 סיבה:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .10

 עקב  כך   ,  מכיוון  ש,  בשל   .ב 

 .  אופנייםמצוקה  קשה  של  חניה  בעיר  הקימה  העיריה  תחנות  להשכרתבגלל   .ג 

 

 ויתור:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .11

 פי  ש-על-אף,  למרות  זאת  ,  על  אף .ב 

 .ביטול  ההופעה  לא  יקבלו  רוכשי  הכרטיסים  את  כספם  חזרהחרף   .ג 

 

 סיבה:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .12

 משום  ש,  בעקבות  ,  ולכן   .ב 

נרשמו  פקקי  לפיכך  ,  לרגל  יום  ירושלים  התקיימה  צעדת  המועצות  האזוריות  במרכז  ירושלים .ג 

 .תנועה  כבדים  באזור  

 

 ויתור:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .13

 פי  ש-על-אף,  למרות  זאת  ,  אף  -על .ב 

 .ךהעלבון  הצורב  השחקן  המשיך  לחיילמרות   .ג 

 

 סיבה:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .14

 ולכן  ,  מאחר  ש  ,  כתוצאה  מ   .ב 

 .  על  פיגועיםהתרעותבעקבות  כוחות  הביטחון  הגבירו  את  פעילותם  באזור  השרון   .ג 

 

 זמן:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .15

 אחרי  ש,  כאשר  ,  בזמן   .ב 

 .הפגישה  הודיע  הַּכָּתב  על  התפטרותובמהלך   .ג 

 

 סיבה:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .16

 בעקבות  זאת,  משום  ש  ,   הודות  ל   .ב 

 .התערבותו  של  בית  המשפטבשל  העובדים  חזרו  לעבודה   .ג 

 

   סיבה:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .17

 בשל  ,  משום  ש  ,  על  כן   .ב 

ל  פתח  בסריקות  "צהולכן  ,  תקרית  הירי  ארעה  הבוקר  בגזרת  כיסופים  שבגבול  רצועת  עזה .ג 

 .באזור  

 

 זמן:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .18

 מאז  ש,  לפני  ,  כאשר   .ב 

 .ינה  לפחות  לעשר  השנים  הבאותקונים  מזרן  קובעים  את  נוחות  השכש .ג 
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 סיבה:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .19

 מפני  ש,  לכן  ,  כתוצאה  מ   .ב 

 .ניתוק  זרם  החשמלעקב  הטלוויזיה  כבתה   .ג 

 

 תכלית:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .20

 כדי  ,  כדי  ש  ,  למען   .ב 

     .הצלת  בעלי  חיים  עזוביםלשם  י  המדינה  נרתמים  אזרח .ג 

 

 זמן:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .21

  אחרי  כן,  במשך    ,  אחרי  ש .ב 

 .ימכרו  רוב  הדירותכאשר  השיווק  האגרסיבי  של  הדירות  בפרויקט  יסתיים   .ג 

 

 ויתור:  שפטיםהקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המ .א .22

 חרף    ,  פי  ש-על-אף,    למרות  זאת .ב 

 .המתמודד  התחנן  לקבלּהאף  על  פי  כן  ,  חוקי  המשחק  אינם  מאפשרים  הזדמנות  שניה .ג 

 

 זמן:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .23

 בזמן    ,  לאחר  ש,  כאשר   .ב 

 .דורכים  על  משטח  השקילהכשוטומטית  המשקל  האלקטרוני  מופעל  א .ג 

 

 תכלית:  הקשר  הלוגי  המשותף  לשלושת  המשפטים .א .24

 )  שהינו  קשר  לוגי  של  סיבהעל  כן:    כתובבספר (לשם  כך   ,  על  מנת  ש,  קכדי   .ב 

 .  לגהץ  את  החולצות  של  בעליעל  מנתקניתי  מגהץ  אדים   .ג 

 

 סיבה:  י  המשותף  לשלושת  המשפטיםהקשר  הלוג .א .25

 בגלל    ,  משום  ש,  עקב  כך   .ב 

 .  טעמו  השתפרלכן,  הוספתי  למרק  פטרוזיליה .ג 
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 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  40תרגיל  

 סיבה  :  הקשר  הלוגי .1

 .הילד  בוכה  ולכן,  הילד  נפל   

  סיבה:  הקשר  הלוגי .2

 .השביתה  תימשך  ולכן,  השיחות  בין  העובדים  לבין  ההנהלה  הגיעו  למבוי  סתום   

  ויתור:  הקשר  הלוגי .3

 .אבצע  את  המלאכה  למרות  זאת,  נתקלתי  בקשיים   

 .נתקלתי  בקשיים  אבצע  את  המלאכהאף  על  פי  ש או

 סיבה:  הקשר  הלוגי .4

 .אחד  השחקנים  חלהמשום  ש,  בא  ההצגה  תידחה  לשבוע  ה 

 סיבה :  הקשר  הלוגי .5

 .החלטנו  להיפגש  שוב  ולכן,  הפגישה  הראשונה  היתה  מוצלחת   

 ניגוד:  הקשר  הלוגי .6

 .סיימתי  אותו  בהצלחה  אך,  לא  הגעתי  לקורס   

 סיבה:  הקשר  הלוגי .7

 .סיק  לעשןאפ  ולכן    /לפיכך  ,העישון  מסוכן  לבריאות  

 ויתור:  הקשר  הלוגי .8

 .  אקבל  את  התפקיד  הראשי  בהצגה  למרות  זאת  /  אף  על  פי  כן,  נכשלתי  באודישן   

 .אקבל  את  התפקיד  הראשי  בהצגה,  אף  על  פי  שנכשלתי  באודישן או

 סיבה:  הקשר  הלוגי .9

 .  בחפץ  החשודהבחנומשום  ש  /  מפני  ש,  הזעקנו  את  המשטרה   

 סיבה:  הקשר  הלוגי .10

 .הזעקנו  את  המשטרה  ולכן,  הבחנו  בחפץ  החשוד  

   ניגוד:הקשר  הלוגי .11

 .לא  הצלחתי  להרשים  את  המראיינים  אולם,  התכוננתי  לראיון   

   ויתור:הקשר  הלוגי .12

 .המשכתי  לצפות  בסרט  למרות  זאת,  אני  עייפה  

 .אני  עייפה  המשכתי  לצפות  בסרטי  שאף  על  פ 

 סיבה:  הקשר  הלוגי .13

 .ההמראות  מתעכבות  ולכן,  עובדי  נמל  התעופה  שובתים   

 וספהה  :הקשר  הלוגי .14

 .חתכתי  אותם  לקוביותו,  קילפתי  את  הירקות   

 וספהה  :הקשר  הלוגי .15

 .בפרסזכה  ו,  המתמודד  קיבל  את  ֵמַרב  הנקודות   
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   השוואה:הקשר  הלוגי .16

בחינת  הבגרות      לעומת  זאת/ואילו  ,  בחינת  הבגרות  בהיסטוריה  תתקיים  בעשרים  ושישה  ביוני  

 .בעשרה  ביוליבלשון  תתקיים   

 
 

 289עמוד  

  41תרגיל  

   הצטרפו  חדשים  מנויים .1

   נקראים  דם  בורידי  הרגלים  קרישי .2

 .  קומיותהצגות  והוצג .3

   מסייעת  מוגברת  של  סידן  ממוצרי  חלב  צריכה .4

   נקרא  הראשון  בתחילת  כל  חודש  היום .5

   החליטה  ישראל  רכבת .6

   מאובזרות  גדולות  במרינה  של  הרצליה  יאכטותשתי   .7

 )יתי  פנאני=  פניתי  .  הנושא  נמצא  בתוך  הפועל  פניתי(  פניתי .8

   מסכמת'    בחינות  הבגרות  בכיתה  יבתקופת .9

 .     הערכהתעודות  ִנְּתנּו   .10

 .    שכר  עם  עובדי  הדוארהסכם  נחתם .11

  הוכש  אזור  נהריה  תושב .12

   יוטל  כללי  סגר .13

   חוסכת  שעון  קיץ  הנהגת .14

   איבד  נוסעים  מטוס .15

   פרצה  השרפה .16

   גרמה  הדולר  צניחת .17

   תנועה  לנהגים  חות" דו 500  נרשמו   .18
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 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  42תרגיל  

 נושא  =  ילדים, נשוא   =  נולדו;  נושא    =   אחותי, נשוא  =  התחתנה .1 .א

 נשוא=  בורחים  ,  נושא =   התושבים;  נושא  =  שריפה  ,  נשוא   =  משתוללת .2 

 נשוא=  תכלול  ,  נושא  =  היא;    נושא=  חווה  ,  נושא   =  תקום .3 

 נשוא  =    מצטמצם,נושא   =  ים  המלח,  נשוא=  מדלדלת  ,  נושא=  שאיבת   .4 

 נשוא  =  נחשף,  נושא    =  שמו;  נשוא   =   הוסתר, נושא=  שמו   .5 

   נשוא=  נזק  ,  נשוא  =  נגרם;  נשוא =  הורגשה  , שא נו=  רעידת   .6 

 

 נושא    =   השופטים, נשוא  =  הטיחו;    נשוא  =   נדחתה, נושא  =  העתירה .1 .ב

 נושא=  משדר  ,  נשוא  =  נמצא;  נשוא    =  הודחה, נושא =  ילדה   .2 

 נשוא=  ניזוקו  , נושא =  בתים  ;  נשוא  =  דיווחו,   נושא   =  הרשויות .3 

 נשוא    =  בדק, נושא =  פיקוד  ;    נשוא  =   צפירות, נושא  =  נשמעו .4 

 נשוא=  גנבו  ,  נושא  =  נערים;  נשוא  =  דיווחה,  נושא  =  התקשורת   .5 

 נשוא + נושא   =  אקרא;  נשוא + נושא   =  אחתום .6 

 

 293עמוד  

  43תרגיל  

  משלים  פועל  =    את  ההצגה,נשוא   +  נושא  =   ראיתי, משלים  פועל  =  אתמול .1

 משלים  פועל=  את  חופשת  ,  נשוא  +  נושא  =    אבלה ,משלים  פועל  =  באנגליה .2

 משלים  פועל=  את  המפתחות   ,  משלים  פועל  =    עבורי,נשוא   =   ִשכפלה, נושא  =  אחותי .3

   משלים  פועל=  בבריכה  ,  נשוא  =  שוחה ,  נושא = השחיינית   .4

 משלים  פועל=  באדיבות   ,  משלים  פועל  =   אליך, נשוא  =    פונה ,נושא  =  אני .5

 משלים  פועל=  שאלות  ,  משלים  פועל =  אותי  ,  נשוא =  שואל   ,  נושא=  אתה   .6

  משלים  פועל  =  חבילת  ,  משלים  פועל  =  נם  לב,נשוא   =    שלחו ,נושא  =  ההורים .7

   משלים  פועל=  במפעל   ,  משלים  פועל  =    עובדת ,נושא  =  אני .8

    משלים  פועל  =  שנים ,  משלים  פועל  =    לתואר,נשוא   =    למדה  ,נושא  =  היא .9

 משלים  פועל  =  בגלל  הפגנה  , לים  פועלמש  =    את  כביש,נשוא   =    סגרו ,נושא  =  השוטרים .10

 משלים  פועל=  בשל  הגשמים  ,  משלים  פועל   =    במים,נשוא   =  הוצף , נושא=  כביש   .11

 משלים  פועל  =    את  הקופסאות,נשוא   =    הרימו ,נושא  =  הסבלים .12

    ,נושא  =  דדים  הצ,נשוא  =    התרשלו ,משלים  פועל  =  למרות  ההסכם .13

 משלים  פועל  =  בעבודתם 

  משלים  פועל  =    במעבדה,נשוא   =  יתקיים,  נושא  =  השיעור .14



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

משלים    =    מקצועות ,משלים  פועל  =    באוניברסיטה,נשוא   =  לומדים,    נושא  =  הסטודנטים .15

  פועל 

  משלים  פועל  =  על  ההצבעה ,  משלים  פועל    =  ביום,נשוא   =  מפקחת,  נושא  =  ועדת .16

  משלים  פועל  =    שעה,נשוא   =  ארך,    נושא  =  הפיתוח .17

  ,משלים  פועל  =    על  חידוש,נשוא   =  החליטו  ,  נושא  =  העובדים .18

  משלים  פועל  =   המשך  לצורך  ,משלים  פועל  =    עם  מנהל,נשוא   =  נפגשה  ,  נושא  =  לית"המנכ .19

  משלים  פועל  =    את  ההיערכות,נשוא   =  בדק  ,  נושא  =  המחקר .20

   ,משלים  פועל  =    ללא  שינוי ,משלים  פועל  =    את  הריבית,נשוא   =  יותיר,    נושא  =  נגיד .21

   משלים  פועל  =  בחודשים  הקרובים 

  משלים  פועל  =    היערכות,נשוא  =   מחייב,    נושא  =  המצב .22

     משלים  פועל  =    לאישורו,נשוא   =  כפוף,    נושא  =  השימוש .23

  משלים  פועל  =    לקשיי  הירדמות,נשוא   =  גורמת,    נושא  =  שתייה .24

  ,משלים  פועל =     שכרנושא  =    השחקנים,נשוא   =  יקבלו ,  משלים  פועל  =  למרות  החובות .25

  נשוא   =  גבוהה,    נושא  =  צפיפות   ,משלים  פועל  =  על  אף  זיהום .26
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 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  44תרגיל  

 משלים  פועל  =  בעבודה  משלים  פועל  =  אותו נשוא  + נושא  =  ראיתי .1

 משלים  פועל  =  עלייהעל    ,נשוא   =  מצביע    ,נושא  =  הסקר .2

 משלים  פועל  =  תוספת    ,נושא  =  העובדים .3

     נושא  =  העבודה  ,נשוא   =  הופסקה  ,  משלים  פועל  =  עקב  שביתת .4

 משלים  פועל  =  בחרמון    ,נושא  =  שלג  ,נשוא   =  ירד    ,משלים  פועל  =  לפנות  ערב .5

  משלים  פועל  =  השיטפונות  בשל    ,משלים  פועל  =  למטיילים  ,נשוא   =  נסגר    ,נושא  =  אזורה .6

   משלים  פועל  =  את  הפרויקט  ,נשוא   =  התקשו  לסיים    ,נושא  =  העובדים .7

   משלים  פועל  =  במרץ  ,נשוא   =  עובדים    ,נושא  =  עובדי  חברת  החשמל .8

 משלים  פועל  =  המחשב,    משלים  פועל  =  לו    ,נושא  =  לקחתי .9

 משלים  פועל  =  החודש  ,נשוא   =  יחלו  ,  נושא  =  חגיגות .10

  =  כהלכה,    משלים  פועל  =  את  העבודה,    משלים  פועל  =  השבוע  ביצעו    ,נושא  =  העובדות .11

 משלים  פועל 



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

 משלים  פועל  =  במגרה  ,נשוא     =נמצאים  ,  נושא  =  הכרטיסים .12

 משלים  פועל  =  את  הפיקוח  ,  נשוא + נושא  =  מהדקים,    משלים  פועל  =  במשרד  התחבורה .13

 ,נשוא   =  תתעכב    ,נושא  =  הפרטת  חברת  החשמל,    משלים  פועל  =  בשל  סחבת .14

,    משלים  פועל  =  בשדה  המגנטי  של  כדור  הארץ  ,א נשו  =  משתמשות    ,נושא  =  ציפורים  נודדות .15

 משלים  פועל  =  כדי  לנווט 

  משלים  פועל  =  מההאטה  ,נשוא   =  מושפע    ,נושא  =  המשק  הישראלי .16

   ,נשוא   =  נתבע ,   משלים  פועל  =  בעקבות  חוב  כספי  גדול,    משלים  פועל  =  בחודש  שעבר .17

 משלים  פועל  =  ידי  עובדיו-על    ,נושא  =  ל  העסקבע 

 ,    משלים  פועל  =  במהלך  חול  המועד  ,נשוא   =  הגבירה    ,נושא  =  משטרת  ירושלים .18

 משלים  פועל  =  את  הסיורים 

     ,נושא  =  טענות  ,נשוא   =  נטענות,    משלים  פועל  =  באמצעות  עורכי  דין .19

 משלים  פועל  =  בית  המשפטב 

 משלים  פועל  =  מהתנהגות  ,נשוא   =  נבעה    ,נושא  =  האדישות .20

  =  לאחר  נפילת  ציוד  כבד  על  רגלו    ,נושא  =  נזק  ,נשוא   =  נגרם,    משלים  פועל  =  לעובד .21

 משלים  פועל 

משלים    =  סיפוק  ,נשוא   =  מרגיש    ,נושא  =  אהו,    משלים  פועל  =  למרות  הצלחתו  העסקית .22

 פועל

,    משלים  פועל  =  בסבלנות,    משלים  פועל  =  לעובדיו  ,נשוא   =  הסביר    ,נושא  =  הפרויקט מנהל  .23

 משלים  פועל  =  הנהלים את  

 משלים  פועל  =  ימהלמש    ,נשוא + נושא  =   נרתמנו   ,משלים  פועל  =  על  אף  הקושי .24

 משלים  פועל  =  ידי  דבורים-על  ,נשוא   =  נעקץ  , נושא  =  גבר .25
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 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  45תרגיל  

   )לוואי(משלים שם    =  הגדולה  ,נשוא   =  קיבלה  יפה   ,נושא  =  מתנה .1

 )לוואי(משלים שם    =  לחתונה   ,נושא  =  ההזמנה .2

 נשוא  =  התלכלכה , )לוואי(משלים שם    =  חנה,    )לוואי(משלים שם    =  הלבנה   ,נושא  =  השמלה .3

  )לוואי(משלים שם    =  שבשדות    ,נשוא + נושא  =  קטפתי .4

 )לוואי(משלים שם    =  השטח  ,נשוא   =  הצטייד,    )לוואי(משלים שם    =  הטיול .5

 ,נשוא   =   רקדו    ,)לוואי(משלים שם    =  נחמדות   ,נושא  =  נערות    ,)לוואי(משלים שם    =  חמש .6

   )לוואי(משלים שם    =  תימני 

   )לוואי(משלים שם    =  הסרט    ,)לוואי(משלים שם    =  חצות    ,נשוא + נושא  =  צפינו .7

     נשוא  =  גדלו    ,)לוואי(שלים שם  מ  =  המפעל   ,נושא  =  ההוצאות .8

     ,)לוואי(משלים שם    =  לבניית    ,)לוואי(משלים שם    =  הדרכה    ,נשוא + נושא  =  רכשתי .9

      )לוואי(משלים שם    =  באינטרנט   ,)לוואי(משלים שם    =  אתרים 

 נשוא  =  תוסר  השרון  ,  )לוואי(משלים שם    =  הגבוהה   ,נושא  =  הכוננות .10

   )לוואי(משלים שם    =  בכלור    ,)לוואי(משלים שם    =  מי  הבריכה   ,נושא  =  חיטוי .11

   )לוואי(משלים שם    =  השכונתית    ,)לוואי(משלים שם    =  קצפת    ,נשוא + נושא  =  קניתי .12

משלים שם    =  האנשים  ,נשוא   =  משפיע    ,)ילווא(משלים שם    =  הביטחוני   ,נושא  =  המצב .13

    )לוואי( 

   נשוא  =  גורם    ,)לוואי(משלימי שם    =  במוצר  קוסמטי  מקולקל   ,נושא  =  שימוש .14

     ,)לוואי(משלים שם    =  ירידה    ,)לוואי(משלים שם    =  ארצי  ,נשוא   =  התקיים .15

   )לוואי(משלים שם    =  למקלטים 

    ,)לוואי(משלימי שם    =  של  מינויים  חדשים  ,נשוא   =  אישר    ,)לוואי(משלים שם    =  של  החברה .16

   )לוואי(משלים שם     =  של  המנהל 

     ,)לוואי(משלימי שם    =  לרכישת  בית  זיקוק  באשדוד    ,)לוואי( שם  משלים  =  המחיר .17

   )לוואי(משלים שם    =  שעבר    ,)לוואי(משלים שם    =  הדלק  ,נשוא   =  הגישו 

משלים שם    =  שבחצרם    ,)לוואי(משלים שם    =  בר   ,נושא  =  התושבים  ,נשוא   =  מדבירים .18

   )לוואי( 



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

שלים שם  מ  =  האדמה  ,נשוא   =  נוצרים    ,)לוואי(משלים שם    =  הטבעיים   ,נושא  =  היהלומים .19

   )לוואי( 

  )לוואי(משלים שם    =  העיר  ,נשוא   =  שילמה    ,)לוואי(משלים שם    =  רעננה   ,נושא  =  עיריית .20

משלים   =  מאסיבי  ,נשוא   =  החליטה    ,)לוואי(משלים שם    =  לשמירת  הטבע   ,נושא  =  הרשות .21

   )לוואי(משלים שם    =  בהר  מירון    ,)לוואי(משלימי שם  =    עצי  חורש  טבעישל      ,)לוואי(שם   

   ,נשוא   =  מקבלות    ,)לוואי(משלים שם    =  בישראל    ,)לוואי(משלים שם    =  העצמאיות .22

   )לוואי(משלים שם    =  ממשלתיים    ,)לוואי(משלים שם     =  פיתוח 

   ,נשוא   =  נמצא    ,)לוואי(משלימי שם    =   לבדיקת  גרוןמקלות  משומשים    ,נושא  =  אוסף .23

   )לוואי(משלימי שם     =  בחור  צעיר 

   )הדור  החדש  ()לוואי(משלימי שם  ) +מכשירי  (נושא  =  מכשירי  הדור  החדש .24

   )לוואי(משלימי שם     =  נגני  המוזיקה  האישיים 

    ,) הצפייה  ()לוואי(משלים שם  ) +אחוזי  (נושא  =  הייאחוזי  הצפ  ,נשוא   =  פחתו .25

     ,)לוואי(משלים שם    =  של  חברות  הכבלים  ,  )לוואי(משלים  שם    =  בערוץ  הראשון 

   )לוואי(משלים שם    =  לשוק 
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 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  46תרגיל  

 נושא  =  שעות  השינה .א .1

 )לוואי(משלים שם    =  שעות  שינה .ב 

 משלים  פועל  =  שעות  השינה .ג 

 )לוואי(משלים שם    =  שעות  השינה .ד 
 

 )לוואי(משלים שם    =  המהפכה .א .2

 נושא  =  המהפכה .ב 

 משלים  פועל  =  המהפכה .ג 

 )לוואי(משלים שם    =  במהפכה .ד 
 

 )לוואי(משלים שם    =  הקניון .א .3

 נושא  =  הקניון .ב 

 משלים  פועל  =  הקניון .ג 

 )לוואי(משלים שם    =  הקניון .ד 
 

 משלים  פועל  =  למען  חינוך .א .4

 )לוואי(משלים שם    =  חינוך .ב 
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 נושא  =  חינוך .ג 

 משלים  פועל  =  בחינוך .ד 
 

 נושא  =  מפגיניםה .א .5

 )לוואי(משלים שם    =  מפגינים .ב 

 משלים  פועל  =  המפגינים .ג 

 נשוא  =  מפגינים .ד 
 

 )לוואי(משלים שם    =  הצימר .א .6

 )מתאר  איפה  סוף  השבוע  המפנק  ()לוואי(משלים שם    =  בצימר .ב 

 נושא  =  הצימר .ג 

 משלים  פועל  =  הצימר .ד 
 
 
 נשוא  =  אוהד .א .7

 משלים  פועל  =  האוהד .ב 

 אנוש  =  אוהד .ג 

 )לוואי(משלים שם    =  האוהד .ד 
 

 נושא  =  חוקר .א .8

  משלים  פועל  =  חוקר .ב 

 נשוא  =  חוקר .ג 

 )לוואי(משלים שם    =  החוקר .ד 
 

 )לוואי(משלים שם    =  הלוויתן .א .9

 משלים  פועל  =  הלוויתן .ב 

 נושא  =  לוויתן .ג 

 נושא  =  הלוויתן .ד 
 

 משלים  פועל  =  ניםלמחנה  אימו .א .10

 )לוואי(משלים שם    =  למחנה  אימונים .ב 

 )לוואי(משלים שם    =  למחנה  אימונים .ג 
 

 )לוואי(משלים שם    =  שבפרסומת .א .11

 נושא  =  הפרסומת .ב 

 משלים  פועל  =  בפרסומת .ג 
 

 נושא  =  מועמד .א .12

 נשוא  =  מועמד .ב 

 )לוואי (משלים שם   =  המועמד .ג 

 משלים  פועל  =  למועמד .ד 
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 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  47תרגיל  

 א )1( .4      א )1( .1

      נושא )2(    )לוואי  (משלים  שם )2( 

 ב )1( .5      ב )1( .2

 )לוואי(משלים  שם   )2(     משלים  פועל )2( 

 ב )1( .3

 )לוואי  (משלים  שם )2( 
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 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  48תרגיל  

    נושא-4,    משלים  פועל  -3,    משלים  שם  -2,    משלים  פועל  -1 .1

   נשוא-5 ,    משלים  פועל  -  4,    משלים  פועל  -3,    משלים  שם  -2,    נושא  -  1 .2

 ועל  פ  משלים-3,    נושא  - 2,   נושא  -  1 .3

   משלים  פועל-4  נושא  -3,    משלים  שם  -  2,    נושא  -  1 .4

 ,    משלים  שם  -5,    משלים  פועל  -4,    משלים  פועל  -3,    משלים  שם  -2,    נושא  -  1 .5

   משלים  פועל  -6 

   משלים  פועל  -6,    משלים  שם  -5,    משלים  שם  -4,    משלים  פועל  -3,    נושא  -2,    משלים  פועל  -1 .6

 

 301עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  49תרגיל  

 .אזורים     עירוניים        רוב     פקקי     התנועה .10        שתי  המכוניות .1

 .רהיטים     עתיקים          בשוק     הפשפשים .11       הכיתה      תלמידי      רוב  .2

 .הנהג     הערני         תאונת     הדרכים .12        .  קשה    ביצה  .3

   רוכבי     האופניים .13   .חקלאית   בחווה         ענבים     כרם   .4

  .טקס     החגיגי          קפטן     הנבחרת .14    .  מיושב   אזור          הנשים   צעדת  .5

 שנת     הלילה .15  .המשועממים   השומעים          יומיומי   דיבור   .6

 .החלטת     הבמאי         בחירת     השחקנים .16     החיזוק   שחקן           חזקים   כאבים  .7

 .כסף     רב        התקנת   אמצעי  בטיחות .17   . רבים   בפרסים         השחקן  של    ו  תמיכת .8

 אולם     הכנסים .18  .   השיניים   בריאות        שוקולד   אכילת   .9
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 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  50תרגיל  

 ש"מ  =  )לוואי  (משלים  שם;  פ  "מ=   משלים  פועל  :הערה

 

  פ"מ       פ"מ  נשוא נושא 
 ש"מ     
  .מיוחדתארוחת  גורמה   עבורכם מכין השף  .1
 

 פ"מ       נושא  נשוא  פ"     מ 
 ש"                                מ      
 .של  השכונהבמרכז  הנוער    תחרות  שחמטמתקיימת  בימים  אלה.  2
 

      נושא  נשוא  פ"     מ 
 ש"                                          מ   
 .של  מדינת  ישראל הנשיא  התשיעיהושבע   2007בשנת   .3

  

  פ"מ  נשוא  נושא     
 ש"מ                                 
 .הנרגשיםאת  ההורים  שימחו    החדשות  האחרונות  של  הזוג  הצעיר .4
 

 נושא  נשוא  פ"מ 
   ש"מ                                         
 .של  גליקריה הנעימה   ִלוותה  החתונותאת  כניסתם  לאולם   .5
 

  פ"מ      נושא  נשוא  פ"מ 
 ש"מ                                    
 .שבגן  הציבוריאת  הספסלים   עובדים  מטעם  העיריה צבעו לפני  שנתיים .6
 

 פ"מ  נשוא   נושא     
   ש"מ                              
 .בבית  שאןנחשפה   עתיקה  פסיפס  רצפת .7
 

  פ"מ  נשוא   נושא     
  ש"מ                              ש"מ                   
  .הנקייה על  הרצפהזרוקה   המקומטתהשמלה   .8
 

 נושא  נשוא  פ"מ 
 ש"מ                             
  .שבמגרש  החניההמכוניות   כלכוהתל כתוצאה  מסופת  חול .9
 

 פ"מ  נשוא  נושא  פ"   מ 
    ש"מ                                                     
 .את  דירתם  הישנהמשפצים  אנשים  החדשות בשל  עליית  מחירי  הדירות  .10
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 נושא  נשוא  פ"מ 
 ש"מ                                                      
  .למשחקים  בגביעי  אירופה  בכדורסל ההגרלות    נערכו    בשבוע  שעבר.11
 

 פ"מ נשוא  ש"            מ  נושא   
 ש"מ                                 
  .ויניםפינגו מאות  של     למותם גרם      ארגנטינה  של חופיהב  נפט זיהום .12
 

 פ"    מ  פ"מ  נשוא    נושא     
      ש"מ       
 .באיטליה החודש    תיפתח       בגלשני  רוח אליפות  העולם  .13
 

 נושא  פ"    מ  נשוא  פ"מ 
     ש"מ                                                
     ש"מ                       
 .שרפה  בבניין  הדירותפרצה      החימום במערכת בשל  קצר  חשמלי.14
 

 פ"מ  נשוא  נושא     

 .באכילת  יתר  קשורה  השמנה  אצל  בני  נוער.15
 

 פ"מ  נושא  נשוא  פ"מ 

 .במי  ביוב החצר  הוצפה כתוצאה  מסתימה  בצינור.16
 

 פ"מ  פ"מ  נשוא  נושא     

.  על  חוזה  לעונה  שניה את  יוצרי  הסדרה החתימה  ה  חברת  ההפק.17
 

 נושא  נשוא  פ"מ 
 ש"מ                                           
  ש"מ                      
  .החוםבעומס  הקלה  ממשית   תורגש בשבוע  הבא.18
 

 פ"מ נשוא+ נושא  ש"מ  פ"מ 

.  במשרדי  החברה  רכשתיבקיסריה    למופע  את  הכרטיסים .19
 

  פ"מ נשוא נושא     
 ש"           מ    
 .של  הנבדקאת  אמיתות  תשובותיו   בודקת בדיקת  פוליגרף.20
 

 נושא  נשוא  פ"מ 
 ש"מ                          
  .צרתלכתיבה  יוסדנה    תתקיים   בתום  ההצגה.21
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 פ"מ  פ"מ  נשוא  ש"                    מ  נושא     

 .בבית  המשפטהשבוענחשפהשל  הונאה  בחשבונות  המים פרשה  חמורה.22
 

  פ"                      מ  נשוא  נושא     
 ש"מ       ש"מ                                                        
 .מתעמלות תשע  כוללת בהתעמלות  אמנותית   המשלחת  הישראלית.23
 

 נושא  נשוא  פ"מ                                        
 ש"מ                  
 חגגיטקס  נערך  ין'לקראת  יציאתם  של  הספורטאים  האולימפיים  לאולימפיאדת  בייג.24
 

 פ"      מ                     
 

 .בנוכחות  בני  משפחת  הספורטאים
 

 פ"מ  פ"מ  נשוא  נושא                          
 ש"מ                                     ש"מ      
  .שבבולגריהבנמל  התעופה  אמש נעצרו נוסעים  ישראליםשלושה  .25
 

 פ"מ  נשוא+ נושא  ש"    מ                           פ"    מ 

 בממשלה דניםעל  יישובי  עוטף  עזה  בתקופת  הסכם  הרגיעהבעקבות  ירי  הקאסם  .26
 

 פ"    מ

 .על  נקיטת  דרך  פעולה
 

 פ"מ  פ"מ  נשוא+ נושא  פ"מ     
 ש"מ                       
 .הצעיר  ֶנְכֵּדנּומ מתנה ו  קיבלנ לרגל  יום  נישואינו  השלושים  ושלושה.27
 

 פ"מ  נשוא      נושא 

 .להתחממות  כדור  הארץ קשורה שחיקת  כיפת  הקרח  בקוטב  הצפוני.28
 

 פ"מ  נשוא+ נושא 
 ש"מ                                                    
 ש"מ                                                            
 .הציבורית להחזר  דמי  נסיעה  בתחבורהבקשה   הגשתי.29
 

 נושא  נשוא  פ"מ 
 ש"מ                      ש"מ                                 
  התמרוקים יצרני   יסמנו    מוצרי  הקוסמטיקה על  אריזות  .30
 

 פ"מ     
 

 .את  תאריך  תפוגת  המוצר
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 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  51תרגיל  

1 . )3(   5 . )1(  9  .)1(  13 . )3( 

2 . )1(   6 . )2(  10 . )2( 

3 . )2(   7 . )2(  11 . )2( 

4 . )3(   8 . )1(  12 . )3( 

 

 309עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  52תרגיל  

   משפט  פשוט-)  1( .א .1

 )מחובר(  משפט  איחוי  -)  2(  

    משפט  מורכב-)  3(  

 סיבה:  הלוגי  בשלושת  המשפטיםקשר  ה .ב 

   משום  ש-)  3(,    ולכן  -)  2(,    בשל  -)  1( .ג 

 ".נובע  מ:  "  שקיים  בשלושת  המשפטיםלוגיהמילה  המבטאת  את  אותו  קשר   .ד 

 נשוא:  תפקידה  התחבירי  

 
   משפט  מורכב-  )1( .א .2

 )מחובר(  משפט  איחוי  -)  2(  

   משפט  פשוט  -)  3(  

 תכלית:  הלוגי  בשלושת  המשפטיםקשר  ה .ב 

   לשם-)  3(,    לשם  כך  -)  2(,    כדי  ש  -)  1( .ג 

 "להאכלת:  "גי  שקיים  בשלושת  המשפטיםלואותו  קשר  המילה  המבטאת  את   .ד 

 משלים  פועל:  ריתפקידה  התחבי  

 
   משפט  פשוט-)  1( .א .3

 )מחובר(  משפט  איחוי  -)  2(  

   משפט  מורכב-)  3( 

 סיבה  :  הלוגי  בשלושת  המשפטיםקשר  ה .ב 

   מפני  ש-)  3(,    ולכן  -)  2(,    בעקבות  -)  1( .ג 

 ".נובע  מ  ":המילה  המבטאת  את  אותו  קשר  לוגי  שקיים  בשלושת  המשפטים .ד 

 נשוא:  תפקידה  התחבירי  

 
   משפט  פשוט-)  1( .א .4

   משפט  מורכב-)  2(  

 )מחובר(משפט  איחוי    -)  3(  

 סיבה:    הקשר  הלוגי  בשלושת  המשפטים .ב 

   ולכן-)  3(,    משום  ש  -)  2(,    בגלל  -)  1( .ג 

 ".נובע  מ:  "ים  בשלושת  המשפטיםהמילה  המבטאת  את  אותו  קשר  לוגי  שקי .ד 

 נשוא:  תפקידה  התחבירי  
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  תכלית:  לוגיהקשר  ה)  3(-ו)  1(בשני  המשפטים   )1( .א .5

     כדי  ש-)  2(,    על  מנת  -)  1( )2(  

 .ולכן:  המילה  המבטאת  את  הקשר.  סיבה):  2(הקשר  הלוגי  במשפט   )3(  

 משפט  מורכב  -)  3( .ב 

 פסוקית פט  עיקרימש
 . הצרכן  יקנה  את  המוצריםכדי  ש הפרסומת  מבטיחה  הבטחות  שווא

   
 נושא=  הצרכן  ;  משלים  פועל  =  הבטחות    

 

 

 312עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  53תרגיל  

 . בדיבור  עקיף  ההדגשות  הן  השינויים  שיש  לעשות  כדי  להפוך  את  המשפט  למשפט :הערה

 .התמכרות  היא  תוצאה  של  מבנה  האישיותשחלק  מן  הפסיכולוגים  טוענים   .1

  .  להביא  את  הכדורשילךהילד  ביקש  מחברו    .2

 .מתפטר  שהוא הקבוצה  על  יריבתה  אמר  הקפטן  לאחר  ההפסד  של  .3

 .שמןשאני    הרופא  אמר  לי .4

 .סובל  מכאב  ראש  שהואהפציינט  אמר  לרופא   .5

 .להפרעות  שינהנחירות  הן  הסימפטום  העיקרי  לבעיות  נשימה  שקשורות  החוקרים  אומרים  ש .6

 .  עבודה  במקצועידע  שימצאלומד  עריכה  לשונית  אילו    שהוא  היה  החזאי  אמר  לחברו .7

 .בפעילות  גופנית  הוא  חוסר  זמן  לעסוק  ממנההגורם  העיקרי  המונע  שִספרה  אשת  עסקים  ידועה   .8

 .הקמת  רכבת  קלה  באזור  גוש  דןהגשתי  השבוע  הצעה  ל  שהגיששר  התחבורה  אמר   .9

 .את  חזית  הלחימה  במאבק  הפשיעהמובילים    שהםל  המשטרה  אמר  לבלשים  "מפכ .10

 ."לביתה  אותנו  מזמינה  שהיאברותיה  דפנה  אמרה  לח .11

 .  רואה  עקבות  של  זאבושהואהרועה  צעק   .12

  כי  הצד  תיוכח  היא לחתום  על  המסמך  עד  ש תסכים  לא  שהיא  אמרההמנהלת  בישיבת  הצוות   .13

 .השני  מחויב  להסכם 

 .ד  התפרע  בתאהחשו  כי  סיפרהשוטר   .14

 .הב  כרוב  ממוָלאאני  לא  אוש  בזמן  ארוחת  הצהריים  אמרתי  לִאִּמי .15

 .  לה  במספר  מקומות  יטופל  במהרהמחדל  האבטחה  שהתג  כי  אמרל  המשטרה  "מפכ .16

 ייצור   את  יםמעכבה  סיבים של  גדולות  כמויות  מכיל  מלא  שומשום שהחוקרים  טוענים   .17

 .בכבד הכולסטרול 
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 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  54תרגיל  

 .  ההדגשות  הן  השינויים  שיש  לעשות  כדי  להפוך  את  המשפט  למשפט  בדיבור  ישיר:הערה

 ."  בבריטניהביותר  י הפופולארהקיץ  לספורט  נחשב   קריקט"  :חברתי  הבריטית  סיפרה .1

 ."תרועה יום  הוא  בתורה  השנה  ראש  של  כינויו "  :סבי  הסביר  לי .2

 ."ממך  מאוכזבים  אנחנו"  :לוחבריו  אמרו   .3

 ."ל"  מחוחזרת  ביום  שלראות  אותך  התרגשתי  אני"  :הֵאם  אמרה  לבנּה .4

 ."  בעסקיםלנו  שהאנגלית  תועיל  ידענו  לומדים  אנגלית  אילו  היינו"  :אנשי  עסקים  ביפן  אומרים .5

 ."חמימות  שעתיים  לפני  הריצה  אוכלת  פאני"  :האצניות  למרחקים  ארוכים  סיפרהאחת   .6

  ."ידי  שמירה  על  ניקיון  השיניים-עששת  ניתנת  למניעה  על"  :לשיקום  הפה  מסבירר  מומחה  "ד .7

 ."  על  השאלות  בקצרהענה"  : מהֵעדעורך  הדין  ביקש  .8

 ."יציאה  לפנסיה  עלולה  לגרום  לדיכאון"  :פסיכולוגים  אומרים .9

 ."  שלוש  פעמים  ביום שלכם הכלב עם  לטייל   צאו"  :  ממליץרהווטרינ .10

  יפחת  , עיכובים  בתנועהאם  התחנה  תדווח  לנהגים  בזמן  אמת  על "  :מנהל  תחנת  הרדיו  טוען .11

 ."בכבישיםהגודש   

 ."שני  מטוסים  קלים  עומדים  לנחות  בשדה  דֹב"  :פקח  הטיסה  הודיע .12

 ."  מבצעת  תרגילי  חימום  לפני  כל  אימוןאני"  : אמרהאחותי   .13

 ."  רואה  את  פסגתו  של  הר  ֶקְנָיה  מחלון  ביתּהאני"  :זוכת  פרס  נובל  לשלום  מספרת .14

 ."את  בקבוקי  הזכוכית  לפחי  האשפה  אל  תזרקו"  :המתנדבים  בעמותה  לאיכות  הסביבה  ביקשו .15

אינה     אוהד  אניני  שהקבוצה  ש  מוטרד  מתוצאת  המשחק  מפאינני"  :שחק  אמראחד  מצופי  המ .16

 ."משתתפת  בו 

 היום   סדר  בקביעתם  המשפיעי  התקשורת מאמצעי  אחד הוא  העיתון  "  :המרצה  לתקשורת  סבור .17

 ."הציבורי
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 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  55תרגיל  

הנפקת  מטבע  חדש  של  שני  שקלים  תקטין  את  מספר  המטבעות  :  "אחד  מנציגי  הבנק  מעריך .1

 ".המעורבים  בביצוע  העסקה 

 ".  אני  משקיע  הרבה  משעות  הפנאי  בספורט:  "אחד  הישראלים  אומר .2

 .ברותשחקן  קבוצת  הכדורגל  סיפר  כי  הורחק  מהמשחק  משום  שצבר  ארבע  ע .3

המדען  סיפר  לכם  כי  בעשור  האחרון  נראית  מגמה  ברורה  של  צמצום  בהיקף  הצומח  בעולם  בשל   .4

 .התחממות  כדור  הארץ 

 .מגדלי  תפוחים  טוענים  כי  הם  שומרים  את  התפוחים  בקירור  במשך  תקופה  ארוכה .5

 . הסקריםחברי  המפלגה  טוענים  שהם  אינם  מושפעים  מן  .6

 ".אני  בודק  את  החשבון  לפני  שאני  יוצא  מן  החנות:  "אחד  הצרכנים  אמר .7

 .היצרן  ממליץ  שנקרא  את  הוראות  השימוש  לפני  הפעלת  המכשיר .8

אנו  קונים  מדריך  טיולים  לפני  הנסיעה  משום  שהוא  משמש  אותנו  :  "מטיילים  רבים  אומרים .9

 .לבזמן  הטיו 

 .הכותב  מבקש  מכם  שתקראו  את  ההסברים  בתחילת  כל  פרק אם  אתם  מתקשים  בחומר .10

 .אני  הוזמנתי  להרמת  כוסית  בלשכתו  של  שר  המדע:  "אחד  המדענים  אמר .11

אביב  -מספר  שחקנים  מספרים  שהם  אינם  יכולים  לשחק  מטקות  בשעות  הערב  משום  שעיריית  תל .12

 .הגבילה  את  שעות  המשחק  בחוף 

 
 316עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  56תרגיל  

   התחשב .31   הודחה .21   נכתבים  ;  התלוננה .11     מבוססים .1

 מביאים  .32  מציבה .22      הבטיחה .12     מתפללים .2

 תורמת .33  מזמין .23     נדרשת .13     נחתם .3

 ִהְסַּתְּיָמה .24     משחקת .14     גשוהתר .4

 התכנסה .25     מצביעים .15      דחתה .5

 מּושבים .26      גורמים .16     אפתה .6

  קפץ  ;  הוכרז .27     נשברו .17      מגדלות .7

 שבתו .28     נמשך .18      עוזר .8

 טיפלו .29       ִיְתַקֵּים .19     מעסיקות .9

   תתנגדנה .30       יתארחו .20   טוענים    ;לקלהתק .10
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 318עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  57תרגיל  

 חמים .1

   מעניינת .2

   ְמֻנִּסים;  יקרים  ;  יקרות  .3

  ֻמְפֶרֶזת .4

   ְמזָֹרז  ;  חדש .5

   ארוך;    יציבות;    טובות .6

   חלקה;     ְמֻלֶּטֶשת .7

 מפורסם;   ם מרתקי .8

  הנהדרים;    המשגעת .9

  ישר  ;  המוצא מקומטת  ;  מסודרת .10
 

 

 320עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  58תרגיל  

 ".פקידה"מתייחסת  ל"  גם"המילה   - .1

 .הפקידה  וגם  אנשים  אחרים  למדו  הנהלת  חשבונות  

 "הנהלת  חשבונות"מתייחסת  ל"  גם"המילה   - 

 .הפקידה  למדה  הנהלת  חשבונות  וגם  דברים  אחרים  

 

 ".פקידה"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - .2

 .הפקידה  היא  היחידה  שרצתה  ללמוד  הנהלת  חשבונות  

 ".הנהלת  חשבונות"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - 

 .הפקידה  רצתה  ללמוד  הנהלת  חשבונות  ולא  משהו  אחר  

 

 ".מנהלת  החשבונות"מתייחסת  ל"  אפילו"המילה   - .3

 .הרבה  אחרים  וביניהם  אפילו  מנהלת  החשבונות  דחו  את  האפשרות  של  לקיחת  הלוואה  

 ".האפשרות  של  לקיחת  הלוואה"מתייחסת  ל"  אפילו"המילה   - 

 .מנהלת  החשבונות  דחתה  אפשרויות  שונות  ואפילו  את  האפשרות  של  לקיחת  הלוואה  

 

 ".אני"מתייחסת  ל"  גם"המילה   - .4

 .בבחינה  בלשוןאני  ותלמידים  אחרים  הצליחו    

 ".בבחינה  בלשון"ל"  מתייחסת"  גם"המילה   - 

 .רות  וגם  בבחינות  האחבבחינה  בלשוןאני  הצלחתי    

 

 ".אני"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - .5

 .אני  היחידה  שהצלחתי  בבחינה  בלשון  

 "בבחינת  בלשון"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - 

 .  ולא  בשום  בחינה  אחרתבבחינה  בלשוןאני  הצלחתי    
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 ".בגד"מתייחסת  ל"  אף"המילה   - .6

 ) אחרים  לא  התאימו  ליבגד  זה  ובגדים   (.בגד  לא  התאים  לישום    

 ".לי"מתייחסת  ל"  אף"המילה   - 

 .  ולאנשים  אחריםהבגד  לא  התאים  לי  

 

 ".הנהלה"מתייחסת  ל"  אף"המילה   - .7

   .הנהלה  לא  תוכל  לפרק  את  הקבוצהשום    

 )ההנהלה  הזו  והנהלות  אחרות  לא  יוכלו  לפרק  את  הקבוצה(  

 ".קבוצה"ייחסת  למת"  אף"המילה   - 

 .  זו  וקבוצות  אחרותההנהלה  לא  תוכל  לפרק  קבוצה  

 

 ".סגנית"מתייחסת  ל"  אפילו"המילה   - .8

 .  החיצוניתל  שיפרו  את  הופעתם"הרבה  אחרים  וביניהם  אפילו  הסגנית  המנכ  

 ".הופעתה  החיצונית"מתייחסת  ל"  אפילו"המילה   - 

 .את  הופעתה  החיצונית  דברים  רבים  ואפילו  רהל  שיפ"סגנית  המנכ  

 

 ".סל  התרופות"מתייחסת  ל"  גם"המילה   - .9

 .    ודברים  אחריםאת  סל  התרופותואית  דואגת  לעדכן  ההסתדרות  הרפ  

 ".הסתדרות  הרפואית"מתייחסת  ל"  גם"המילה   - 

 .דכן  את  סל  התרופות  לעוגם  גופים  אחרים  דואגיםההסתדרות  הרפואית    

 

 ".קלטת  הילדים"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - .10

   .  ולא  בשום  דבר  אחרהשחקן  משתתף  בקלטת  הילדים  

 .)השחקן  משתתף  בקלטת  הילדים  בלבד(  

 ".השחקן"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - 

  ...)ק  הואהשחקן  ור  (.משתתף  בקלטת  הילדיםולא  מישהו  אחר  השחקן    

 

 ".ההנהלה"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - .11

 פטר  עובדים  בעלי  ותק  ת,  ולא  מישהו  אחר  ,במקרה  של  צמצום  בכוח  האדם  ההנהלה  

 .  שנים10של    

 ".עובדים"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - 

ולא  עובדים  ,    שנים10  במקרה  של  צמצום  בכוח  האדם  ההנהלה  תפטר  עובדים  בעלי  ותק  של  

 .  שנים10-בעלי  ותק  של  יותר  או  פחות  מ  

 

 ".השחקנים"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - .12

 .  יצאו  לבלות  בערב  עם  חבריהם,ולא  מישהו  אחר,  במקרה  של  ניצחון  השחקנים  

 ".חבריהם"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - 

 .ולא  עם  אנשים  אחרים,    יצאו  לבלות  בערב  עם  חבריהםבמקרה  של  ניצחון  השחקנים  
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 .ב"מפקד  המטות  המשולבים  של  ארה"מתייחסת  ל"  אפילו"המילה   - .13

 .ב"  עם  מפקד  המטות  המשולבים  של  ארהעם  מפקדים  רבים  ואפילושר  הביטחון  נפגש    

 ".שר  הביטחון"מתייחסת  ל"  אפילו"המילה   - 

 .ב"  עם  מפקד  המטות  המשולבים  של  ארהו  נפגש,שר  הביטחוןוביניהם  אפילו  ,  הרבה  אחרים  

 

 ".מכונות  ירייה"מתייחסת  ל"  אפילו"המילה   - .14

  בו  בשדות  התעופה  בסין  לקראת   מכונות  ירייה  הוצוביניהם  אפילו,  כלי  נשק  רבים  

 .האולימפיאדה  

 ".שדות  התעופה"מתייחסת  ל"  אפילו"המילה   - 

  .ואפילו  בשדות  התעופה,  במקומות  רבים  בסיןמכונות  ירייה  לקראת  האולימפיאדה  הוצבו    

 

 ".הטניסאית  הישראלית"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - .15

 .  עלתה  לשמינית  גמר  ווימבלדון,ולא  אף  אחד  אחר,  הטניסאית  הישראלית  

 ".שמינית  גמר  ווימבלדון"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - 

 . ולא  לרבע  או  חצי  הגמר,  הטניסאית  הישראלית  עלתה  לשמינית  גמר  ווימבלדון  

 

 ".האופזיציה  בזימבבואה"מתייחסת  ל"  גם"המילה   - .16

 אי  ת  מהאיחוד  האפריקומבקשוגם  אופוזיציות  במדינות אחרות  האופוזיציה  בזימבבואה    

 .סוף  לאלימות לשלוח  כוחות  שלום  למדינה  כדי  לשים    

 ".האיחוד  האפריקאי"מתייחסת  ל"  גם"המילה   - 

וחות  לשלוח  כוגם  מגורמים  אחרים  האופוזיציה  בזימבבואה  מבקשת  מהאיחוד  האפריקאי    

  .  סוף  לאלימותשלום  למדינה  כדי  לשים    

 

 ".יחידת  השיטור  הימי" מתייחסת  ל" רק"המילה   - .17

 .חילצה  גולש  שנסחף  מול  חופי  חיפה,  ולא  מישהו  אחר  ,יחידת  השיטור  הימי  

 ".גולש  שנסחף  מול  חופי  חיפה"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - 

 .ולא  מישהו  אחר,  יחידת  השיטור  הימי  חילצה  גולש  שנסחף  מול  חופי  חיפה  

 

 ".אוקיינוס  ההודי"מתייחסת  ל"  גם"המילה   - .18

 .  וגם  במקומות  אחרים  בסולם  ריכטר  אירע  באוקיינוס  ההודי6.3רעש  אדמה  בעוצמה  של    

 ".  בסולם  ריכטר6.3רעש  אדמה  בעוצמה  של  "מתייחסת  ל"  גם"המילה   - 

    ואירעדמה  בעוצמה  שאחרת  וגם  רעש  א  בסולם  ריכטר  6.3רעש  אדמה  בעוצמה  של    

 .באוקיינוס  ההודי  

 

 ".ארץ"מתייחסת  ל"  אפילו"המילה   - .19

 .ואפילו  בארץ,  במהלך  הקיץ  במקומות  רביםברק  אובאמה  יבקר    

 ".ברק  אובאמה"מתייחסת  ל"  אפילו"המילה   - 

 .  בארץ  במהלך  הקיץו יבקרברק  אובאמה וביניהם  אפילו  ,  ב"מתמודדים  על  ראשות  ארה  
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 ".שטחים  פתוחים"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - .20

  .  ולא  במקומות  אחרים,  שתי  פצצות  מרגמה  נחתו  בשטחים  פתוחים  

 ".שתי  פצצות  מרגמה"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - 

  .נחתו  בשטחים  פתוחים,  ולא  פצצה  אחרת  ,שתי  פצצות  מרגמה  

 

 ".אזור  התעשייה  הדרומי  שבקריית  שמונה"מתייחסת  ל"  גם"המילה   - .21

 .  וגם  באזורים  אחריםשריפת  קוצים  משתוללת  באזור  התעשייה  הדרומי  שבקריית  שמונה  

 ".שריפת  קוצים"מתייחסת  ל"  גם"המילה   - 

 .  דרומי  שבקריית  שמונהת  באזור  התעשייה  הומשתוללוגם  שריפת  עצים  שריפת  קוצים    

 

 ".נגיד  בנק  ישראל"מתייחסת  "  רק"המילה   - .22

 .  העלה  את  הריבית  ברבע  אחוז  הוא  היחיד  שנגיד  בנק  ישראל  

 ".הריבית"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - 

 .את  הריבית  ולא  את  ערך  הדולר    ברבע  אחוזנגיד  בנק  ישראל  העלה  

 

 ".לנו"מתייחסת  ל"  אפילו"לה  המי - .23

 .  לנו  יש  אחריות  פיקודית  להחזיר  את  הבנים  הביתהלאנשים  רבים  ואפילו    

 ".הבנים"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - 

 .  ולא  משהו  אחרלנו  יש  אחריות  פיקודית  להחזיר  את  הבנים  הביתה  

 

 ".יום  ראשון"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - .24

 .    יחתום  השחקן  על  החוזה,ולא  ביום  אחר,  ביום  ראשון  

 ".השחקן"מתייחסת  ל"  רק"המילה   - 

 ...)השחקן  ורק הוא  (.  על  החוזה,ולא  מישהו  אחר,  ביום  ראשון  יחתום  השחקן  
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 מערכת  הצורות

 פועל

 322עמוד  

 1תרגיל  

 שם  פעולה שם  פועל פועל

,  ַיְשִמיטּו  , ִּבְּקָשה , ָזַחְלנּו , ַתְבִּתי ָּכ
ְּתַסֵּקְלָנה  , ִּכַּוְנִּתי , ַאְמִליץ 
ִנְּדבּו  , ִמְתַנְּדבֹות , ִּכְּנָסה  , ַמְכִּפיִשים 

ִיְפְרצּו  , ּפֹוֶחֶתת , ִנְרָּתמֹות , ָּתַרְמִּתי 
ִנְמָצאֹות , ְמַבְּטִלים , חֹוְשִבים 
 ְמַטְּיִלים

ְלִהְתַעֵּסק  , ְלַבֵּקש , ִלְזחֹל , ב ִלְכּתֹ
ְלַסֵּכן  , ְלַכֵּון , ְלַהְמִליץ , ְלַהְשִמיט 

ִלְתרֹם  , ְלִהְתַּכֵּנס , ְלַהְכִּפיש , ְלַסֵּקל 
ְלִהָּמֵצא  , ְלַבֵּטל , ִלְפרֹץ 

 ְלַטֵּיל, ְלִהְסַּתְכֵסְך 

, ַּבָּקָשה , ְזִחיָלה , ְּכִתיָבה 
ַהְמָלָצה  , ְשָמָטה ַה, ִהְתַעְּסקּות 

ַהְכָּפָשה  , ִסּקּול , ַסָּכָנה , ַּכָּוָנה 
ַהְפָחָתה  , ִהְתַנְּדבּות , ִהְתַּכְּנסּות 

ִהָּמְצאּות  , ִחּשּוב , ְּפִריָצה , ִּפחּות 
 ִטּיּול, ִסְכסּוְך  , ִהְסַּתְכְסכּות 

 

 

 325עמוד  

  2תרגיל  

 עתיד,  נוכחת .11   עבר,  ת/מדבר .6   עבר,  נסתרים .1

  הווה,  יחידה .12   עתיד,  נסתר .7   עבר,  נוכחות .2

  עבר,  נוכח .13   הווה,  רבים .8   עתיד,  נוכחת .3

 עבר,  נסתרים .14   עבר,  נסתרת .9   הווה,  יחידה .4

 עתיד,  נסתרות/ נוכחות  .15  עתיד,  ות/מדברים .10   ציווי,  נוכח .5

 

      

 732עמוד  

  3תרגיל  

 .ורוד  ב  מסומנתקלהאות  שבה  יש  דגש  

  ירִּכַמְז .13   יקּוִּתְמַּת .7    יִּתְרַּכִהְז .1

  רֵּבַמְצ .14   ֹורּתְפַּכ .8     ּולּגְלִּג .2

 רָּבְזִּג .15   ְרָנהֵּכְזַּת .9    ָמהְּתִנְר .3

 קּדְֹבִּת .16   חּוְּתְפִּת .10    הָּגְסִּפ .4

 ּוקֹוןּבְקַּב .17   םֶּתְעַּפֻהְש .11    ןֶּתְחַּגִהְש .5

 ָּתְרַּגִנְס .18   ָסהָּבִמְכ .12    ִליְּגְלַּגְתִּת .6
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 327עמוד  

  4תרגיל  

 .והאות  שיש  בה  דגש  חזק  מסומנת  בכחול,  האות  שבה  יש  דגש  קל  מסומנת  בורוד

 םֶּתַחְנְּב .19   ְמָנהֵּכְסַּת .13   ְקָנהַּתְמֻּת .7   ָּתְנַּכִהְש .1

 ִמיְּלְתַעִּת .20   יִּתְסַּבִּכ .14   יטִּלַש .8   ֶלתֶּסַּפ .2

 חֹוןָּטִּב .21   דּוְּבַּכְתִּת .15   פֹוןָּלִע .9    םָּלַּב .3

 רּותְּגַּבִהְת .22   שּותְּדִהְתַק .16   ִשיְּדֻקְּת .10   ִדיְּקַּפִהְת .4

 ְּתְרַּבִח .23    ּושּשִּג .17   ּוּנַּתִהְמ .11    ןֶּתַרְּכ .5

  חָּתְמֻנ .24   מּוְּקַשְּת .18   עּוְּמַּתִהְש .12   ֶקתֶּלַּד .6

 

 

 329עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  5תרגיל  

   חוזר .23    חוזר .12    חוזר .1

   פעיל .24    סביל .13   פעיל   .2

    פעיל .25    סביל .14   הדדי  .3

     פעיל .26    סביל .15   גרימה .4

   שינוי  מצב .27    פעיל .16   גרימה .5

    סביל .28     סביל .17    פעיל  .6

    שינוי  מצב .29    הדדי .18   חוזר  .7

 שינוי  מצב .30  שינוי  מצב .19   גרימה  .8

     הדדי .31    הדדי .20   הדדי  .9

 סביל .32    הדדי .21    שינוי  מצב .10

 פעיל .33     פעיל .22    סביל .11

    

 

 332עמוד  

 6תרגיל  

     עתיד,  ת/מדבר,  ק-ב-ד .1

 עתיד,  נוכחת,  ר-כ-ז .2

    עבר,  נסתרת,  מ-ה-ד .3

 הווה,  רבים,  ק-ל-ד .4

   עתיד,  נסתרות,  ס-פ-ד .5

 עבר,  נסתרים,  נ-כ-ש .6

    עבר,    נסתרט-מ-ש .7

 נסתרות  עבר,  ק-ר-ב .8

 
 
 



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

 332עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  7תרגיל  

   ִהְשַּפְעֶּתם     ִהְפִּגין

   ַּתְכִחיִדי     ַּתְשִאיִרי

   ַמְרִעיָשה    ַמְסִּפיִקים

   ִהְסִּכית     ִהְסִּביָרה

   ַמְרִּכיב     ַהְמֵשְכָנה

    ִּתיִחיַהְר     ַּתְקִליט

 

 333עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  8תרגיל  

 שם  הפועל הפועל שם  פעולה

 ְלַהְסִלים ִהְסִלים ַהְסָלָמה

 ְלַהְתִרים ִהְתִרים ַהְתָרָמה

 ְלַהְטִּביל ִהְטִּביל ַהְטָּבָלה

 ְלַהְקִּדיש ִהְקִּדיש הקדשה

 ְלַהְבִּדיל ִהְבִּדיל ֶהְבֵּדל
 ְלַהְמִּתיק ִהְמִּתיק הַהְמָּתָק

 ְלַהְרִחיב ִהְרִחיב ַהְרָחָבה
 ְלַהְטִמין ִהְטִמין ַהְטָמָנה

 ְלַהְרִּדים ִהְרִּדים ַהְרָּדָמה

 ְלַהְפִליל ִהְפִליל ַהְפָלָלה

 ְלַהְפִחיד ִהְפִחיד ַהְפָחָדה

 ְלַהְכִניס ִהְכִניס ַהְכָנָסה

 ְלַהְדִליק ִהְדִליק ַהְדָלָקה

 ְלַהְכִּתיב ִהְכִּתיב ַהְכָּתָבה

 ְלַהְקִריב ִהְקִריב ַהְקָרָבה

 ְלַהְשִּכיר ִהְשִּכיר ַהְשָּכָרה

 ְלַהְלִחים ִהְלִחים ֶהְלֵחם

 ְלַהְשִּפיל ִהְשִּפיל ַהְשָּפָלה
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 334עמוד  

 9תרגיל  

 ת/מדבר,  עבר,  ע-ק-ש .11     נוכח,  ציווי,  ט-ל-ק .1

 נסתרים,  הווה,  ר-ב-ג .12    נסתרת,  הווה,  ד-ל-ק .2

 נסתרים ,  עבר,  מ-ל-ס .13    נסתרים,  הווה,  ע-ב-צ .3

 מדברים,  הווה,  נ-מ-ז .14     נוכחים,  עבר,  ר-ב-ס .4

 נוכחת,  עתיד,  ס-נ-כ .15     נסתר,  עבר,  כ-ר-פ .5

 נסתרת,  הווה,  ט-ל-ב .16    נוכחות,  ציווי,  ר-ז-ח .6

 נוכחים,  עתיד,  נ-מ-ש .17      נסתרת,עתיד,  ח-פ-ת .7

   נסתרים,  עתיד,  מ-ל-ש .18     נסתרים,  עבר,  ל-ב-ג .8

   נסתר,  עבר,  ק-פ-נ .19    ת/מדבר,  הווה,  ש-ג-ר .9

   נסתרת,  עתיד,  ר-ש-כ .20    ת/מדבר,  עתיד,  ד-ק-פ .10

 

 334עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  10תרגיל  

 פעיל .א

 ע-ר-כ;  ר  -ד-ק;  נ  -ב-ל )1( .ב

 שינוי  מצב:    משמעות  הבניין-הקדירו   )2( 

   פעיל: משמעות הבניין  המשותפת לשאר  הפעלים  
 

 335עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  11תרגיל  

 ִהְשִחיָמה .6   ַּתְשִקיף .1

 ַהְרֵּכב .7    ַמְמִשיָכה .2

 ַּתְסֵּתְרָנה .8    ַיְמִליְך .3

 ִהְקַשְבֶּתם .9    ִהְרִחיב .4

   ִהְשִּכיחּו .10   ַהְשֵלְמָנה .5
 

 336עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  12תרגיל  

 )באותו  בניין(שם  פעולה   שורש

 ַהְזָרָקה ק-ר-ז)   1(
 ַהְרָחָקה ק-ח-ר)   2(
 ַהְצָּדָקה ק-ד-צ)   3(
 ָחהַהְבָט ח-ט-ב)   4(
 ַהְשָחָרה ר-ח-ש)   5(
 ַהְבָרָקה ק-ר-ב)   6(
 ַהְבָּדָלה ל-ד-ב)   7(
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 336עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  13תרגיל  

 .  ניתן  לכתוב  פועל  בכל  גוף  ובכל  זמן  שרוצים"  פועל  מאותו  שורש"בעמודה  :  הערה

 .ובזמן  עבר)  הוא  (אני  בחרתי  לכתוב  פועל  נוסף  בגוף  נסתר

 אותו  שורשפועל  מ השורש

 הכריז ז-ר-כ)   1(
 השמיט ט-מ-ש)   2(
 הפריז ז-ר-פ)   3(
 הדגיש ש-ג-ד)   4(
 השמיד ד-מ-ש)   5(
 הגזים מ-ז-ג)   6(
 הבליג ג-ל-ב)   7(
 

 337עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  14תרגיל  

 מילים  נוספות השורש

   ֶהְפֵסק       ק-פ-ס)     1  (

  ַּתְלִחיִצי       ח-ל-צ)     2  (

   ִהְשַלְמנּו       ל-ש-מ)     3  (

       ַאְדִּפיס ד-פ-ס)     4  (

       ַהְחָלָמה מ-ח-ל)     5  (

       ַּתְרֵחְבָנה ח-ר-ב)     6  (

       ַּתְצִניחּו ח-צ-נ)     7  (

       ִהְפִקיד ד-פ-ק)     8  (

       ַמְרִקיב ב-ר-ק)     9  (

       ִהְפַסְדִּתי ס-פ-ד)   10  (
 

 337עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  15תרגיל  

 שם .1 .ג    שם  פועל .1 .א

 פועל .2      שם .2 

 שם .3     שם  תואר .3 

 שם .4      שם .4 

 שם  פועל .5      שם .5 

 
 שם  תואר .1 .ד       םש .1 .ב

 פועל   .2      שם .2 

 שם  תואר .3       פועל .3 

 שם .4     שם  פועל .4 

 שם  פועל .5      שם .5 

  שם  תואר .6 
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 339עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  16תרגיל  

  ִהְזַמּנּו .8   ִהְקִּדישּו .1

 ַהְדֵּבר .9   ַהְמֵּתָּנה .2

  ִהְסִּביר .10   יבַאְכִּת .3

 ַאְתִחיל .11   ִהְגִזיָמה .4

 ִהְכִאיָבה .12   ַאְשִּכיר .5

 ִהְשַּבֶּתם .13    ִהְרִּדימּו .6

 ִהְכִחילּו .14   ִהְזִּכיר .7

 

 339עמוד  

 בֶהקשר  פעלים  -  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  17תרגיל  

   ַהְצָּבָעה,  ע-ב-צ  =  ִהְצִּביָעה )1( .1

 ְלַהְחִליט,  ט-ל-ח  =  ַהְחָלָטה  ,  ְלַהְמִליץ,  צ-ל-מ  = ַהְמָלָצה )2( 

  ַהְכָרָזה,  זְלַהְכִרי,  ז-ר-כ  =  ִהְכִריז:  לפניך  פועל  הלקוח  מהקטע .א )3( 

 ַיְכִריז  .ב  

 ְלַהְמִּתין  =  המתנה .2

 .  הכריעו  ,  הצביעו:  לפניך  שני  פעלים  הלקוחים  מהקטע .א .3

 נסתרים,  עבר:  הכריעו  ,  הצביעו  לפעלים  משותפיםהזמן  והגוף  ה )1(  

 ַהְכָרָעה,  ְלַהְכִריַע  = הכריעו ;  ַהְצָּבָעה,  ְלַהְצִּביַע  = הצביעו )2(  

 עצםשם    - חלק  הדיבר  המשותף .ב 

  ִהְצִּביעּו .ג 

   עבר  -  הרחיק  ,הגזים,  הפריז,   הגדיש:   לפעליםזמן  המשותףה )1( .4

   נסתר  -  הרחיק,  הגזים,  הפריז,  הגדיש:    לפעליםגוף  המשותףה )2( 

 ַמְגִזיָמה )3( 

 ְלַהְפִריז )4( 

   ִהְרִחיק )5( 
 

 

 341עמוד  

  )הופעל (  18תרגיל  

 ת/מדבר,  עבר,  מ-ת-ח .6   עתיד,  נסתרים,  ע-ק-ש .1

 נסתר,  עתיד,  ר-ת-כ .7    נסתר,  הווה,  ע-פ-ש .2

 נסתרת,  עתיד,  ש-ח-כ .8   נסתרות,  עתיד,  ע-נ-כ .3

 נסתרת,  עתיד,  ס-פ-ד .9   מדברים,  עתיד,  ח-ר-ב .4

 ת/מדבר,  עתיד,  ק-ע-ז .10   נסתרים,  הווה,  ע-ב-ש .5
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 341עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  19תרגיל  

   ֻיְכְּתבּו     ֻהְגְּדלּו

   ֻּתְשַלם     ֶנתֻמְרֶּכ

   ֻהְשַמְדָּת     ֻיְקַלט

   ֻמְשָמִטים     ֻּתְגַּדְלָנה

   ֻמְצָּדק    ֻאְכַנס

 ֻהְשַחְרֶּתם     ֻמְבָחרֹות

  

 342עמוד  

    )הופעל,  הפעיל (  20תרגיל  

   עבר,  נסתר,  הופעל,  ל-ע-פ .6    הווה,  נסתרים,  הופעל,  ד-מ-ש .1

   עתיד,  נסתרים,  הפעיל,  ק-ר-ב .7    עתיד,   נסתרים, הפעיל,  ב-צ-ק .2

 הווה,  רבים,  הפעיל,  ל-ע-פ .8    עתיד,  נסתרות,  הופעל,  כ-ל-ש .3

 עתיד,  נסתר,  הופעל,  ר-ה-ז .9    הווה,  נסתרות,  הופעל,  ד-ק-פ .4

 יציוו,  נוכחות,  הפעיל,  ר-ת-ס .10    עתיד,  ת/מדבר,  הפעיל,  מ-ש-ג .5

 

 342עמוד  

  )הופעל,  הפעיל (  21תרגיל  

 .ידי  תרגול-ידי  המורה  כי  הזיכרון  משופר  על-הוסבר  לנו  על .1

     .  בזמן  ההופעהידי  הקוסם  -ילדים  הובהלו  עלה .2

   .  ידי  המזכירה-מכתבי  תודה  לעובדים  המצטיינים  יודפסו  על .3

      .ידי  המתווכת-ו  עלבעל  הדירה  והשוכרים  יופגש .4

 .ידי  המזכירה-פגישה  הוקדמה  עלה .5

 .ידי  הכלב-חתול  הוברח  עלה .6

 

 342עמוד  

  )הופעל,  הפעיל (  22תרגיל  

      .בלחיצה  על  הכפתור  השמאלימפעילים  את  מכונת  הכביסה   .1

 .סכיןטבח  השחיז  את  הה .2

 .    70  אדם  בן    בבןולישתלב  מלאכותי  קבוע  י .3

 .ת  הלוואיתופעואת  לי  הרופא  המנתח  הסביר   .4

 .    יית  המפעלהסכום  לבנהחברה  הקציבה  את   .5

 .    מתמודד  שניגן  בפסנתר  הקסים  את  הקהלה .6
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 343עמוד  

 ) הופעל ,הפעיל(  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  23תרגיל  

 צורת  הָּפִעילפועל  ב בניין שורש 

 הזרימו הופעל מ-ר-ז)    1(
 הדליקו הופעל ק-ל-ד)    2(
 הסתיר הופעל ר-ת-ס)     3(
 הסגירה הופעל ר-ג-ס)     4(
 הגבילו הופעל ל-ב-ג )   5(
 

 343עמוד  

 ) הופעל ,הפעיל(  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  24תרגיל  

 ילפועל  בצורת  הָסִב בניין שורש 

  ֻהקרן הפעיל נ-ר-ק )   1(
 ֻהפלל הפעיל ל-ל-פ )   2(
  ֻהשחל הפעיל ל-ח-ש )  3(
  ֻהשכח הפעיל ח-כ-ש )   4(
 ֻהשתקו הפעיל ק-ת-ש )   5(
 

 

 343עמוד  

 )הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  25  תרגיל

 פעיל .א

 סביל .ב

 

 344עמוד  

 )הופעל,  הפעיל (   בנוסח  בחינת  הבגרותתרגיל   -  26  תרגיל

 )הפעיל  (ַהְשֵלְטָנה  :הפועל  היוצא  דופן .1

  הופעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הפעיל  (ַּתְגִשיִמי:  הפועל  היוצא  דופן .2

  הופעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )להפעי  (ִהְשַּתְקֶּתן:  הפועל  היוצא  דופן .3

  הופעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הופעל  (ֻיְתְקנּו:  הפועל  היוצא  דופן .4

  הפעיל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הופעל  (ֻמְמָטר:  הפועל  היוצא  דופן .5

  הפעיל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 
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 )הופעל  (ֻהְשְּבָתה:  הפועל  היוצא  דופן .6

  הפעיל  :  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )הפעיל  (ַמְבִריָחה:  הפועל  היוצא  דופן .7

  הופעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הופעל  (ֻמְחָזִקים:  הפועל  היוצא  דופן .8

  הפעיל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הפעיל  (ַהְקִציפּו:  הפועל  היוצא  דופן .9

  הופעל  :  ניין  המשותף  לשאר  הפעליםהב 

 )הפעיל  (ַמְבִטיִחים:  הפועל  היוצא  דופן .10

  הופעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הופעל  (ֻהְסַּבר:  הפועל  היוצא  דופן .11

  הפעיל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הפעיל  (ִהְשִּכיָחה:  הפועל  היוצא  דופן .12

  הופעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הפעיל  (ַּתְכֵּבְדָנה:  הפועל  היוצא  דופן .13

  הופעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הופעל  (ֻיְקַפד:  הפועל  היוצא  דופן .14

  הפעיל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 

 

 344עמוד  

 )הופעל,  הפעיל (  ת  הבגרותתרגיל  בנוסח  בחינ  -  27  תרגיל

 ֻּתְבַּדל  .6   ֻיְשְמעּו   .1

 ִהְפִסיָדה .7   ֻהְרְּגשּו   .2

 ֻמְשֶּתֶקת .8   ֻמְתָקִנים  .3

 ֻיְבַהר  .9   ַמְלִחיִנים  .4

 ֻהְסַּבר .10   ֻמְסָּתִרים  .5
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 345עמוד  

  ) הופעל, הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  28תרגיל  

  הינך  יכול  לכתוב  פועל  מאיזה  גוף  -אך  בבניין  אחר  ,  התבקשת  לכתוב  פועל  נוסף  מאותו  שורש:  הערה

 .  יהיה  זהה  והבניין  שונהשהעיקר  לשמור  שהשור,  ומאיזה  זמן  שתבחר

 .בסוגריים  כתבתי  את  הבניין  שבחרתי  לכתוב  ממנו  פועל

אך  בבניין  אחר  ואינך  נדרש  לגוף  ,  ר  הינך  מתבקש  לכתוב  פועל  נוסף  מאותו  שורשכאש:  אני  ממליצה

 .)עבר  נסתר(רשום  צורה  בזמן  עבר  גוף  הוא  ,  או  לזמן  ספציפי

   )הפעיל(ִהצדיק  ,  הופעל,  ק-ד-צ .7     )הופעל  (ֻהברח,  הפעיל,  ח-ר-ב .1

 )הפעיל(ֻהנחת  ,  הפעיל,  ת-ח-נ .8     )להופע(ֻהקפץ  ,  הפעיל,  צ-פ-ק .2

 )הופעל(ֻהסכם  ,  הפעיל,  מ-כ-ס .9     )הפעיל(ִהזמין  ,  הופעל,  נ-מ-ז .3

 )הופעל(ֻהסמך  ,  הפעיל,  כ-מ-ס .10     )הפעיל(ִהזרים  ,  הופעל,  מ-ר-ז .4

 )פעילה(ִהסתיר  ,  הופעל,  ר-ת-ס .11     )הופעל(ֻהפתע  ,  הפעיל,  ע-ת-פ .5

 )הפעיל(ִהקליד  ,  הופעל,  ד-ל-ק .12     )הפעיל(ִהגדיל  ,  הופעל,  ל-ד-ג .6

 

 

 346עמוד  

 )הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  29  תרגיל

   לפי  ההנחיהאותו  שורשצורה  נוספת  מ הבניין

 ְלַהְקִּדים   הפעיל)1(

 ַיְפִקיד   הופעל)2(

 ְגַּבְלְּתִה   הופעל)3(

 ֻהְלַּבן    הפעיל)4(

 ַהְתָרָמה   הפעיל)5(

 ַהְבֵלט הופעל)  6(

 ַיְשִעין   הופעל)7(

 ֻהְרַּכן הפעיל)  8(

 ַהְקָלָדה   הופעל) 9(

 
 
 

 346עמוד  

 )הופעל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  30  תרגיל

 פועל  בהווה .1

   שם  תואר .2

 שם  תואר .3

  בהווהפועל  .4

 שם  תואר .5

 פועל  בהווה .6

 שם  תואר .7
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 347עמוד  

 )הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  31  תרגיל

 ֻהְכַּפש .1

  ַאְשִּכין .2

  ֻהְנַחֶּתם .3

   ֻאְשַּפע .4

 ֻהְכַחד .5

  ִהְכִשירּו .6

   ִהְתִמיד .7

 

 

 347עמוד  

 )הופעל,  הפעיל (  בֶהקשר  פעלים  -    הבגרותתרגיל  בנוסח  בחינת  -  32  תרגיל

 הָעָּפְשַה:  שם  פעולה )1( .1

   הפעיל,  ע-פ-ש .א  

 ישפיעו .ב  

 ֻהשפע .ג  

  שם )2( 

 

  הופעל,  כ-ל-ש )1( .2

   )הפעיל(ִהְשִליכּו   )2( 

מכיוון  שהנושא  ,  ַלְכָנההתשובה  היתה  ֻּתְש,  לפי  ההקשראם  היית  נדרש  לצורת  עתיד  (  ֻּיְשְלכו )3( 

   )ואבן  היא  נקבה,  של  הפועל  הוא  אבנים  

 ַהְשָלָכה )4( 

 ַהְפָּגָנה:  שם  פעולה )5( 

 הפעיל,  נ-ג-פ .א  

 ְלַהְפִּגין .ב  

 !ַהְפִּגיִני  .ג  

 

   ַמְקִּפיִאים .א )1( .3

  ִהְכַנְסֶּתם .ב  

   ֻּתְקַצף .ג  

     ְלַהְקִציף,  פ-צ-ק  =  ַהְקָצָפה .א )2( 

 ְלַהְזִהיב,  ב-ה-ז  =  ַהְזָהָבה   

     ַהְתָחָלה,  ל-ח-ת  =  ְלַהְתִחיל .ב  

 ַהְכָנָסה,  ס-נ-כ  =  ְלַהְכִניס   
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)3(   
 

   לפי  ההנחיהאותו  שורשצורה  נוספת  מ הבניין

 ַהְפָרָדה  הופעל) 1(

 ֻמְכָנִסים  הופעל)  2(

 ֻמְסָּבר הפעיל)  3(

 ְלַהְמִליץ הופעל)  4(

 

 ַמְרִחיָבה  ,  ב-ח-ר )1( .4

 ֻמְגָּדִלים  ,  ל-ד-ג  

  ִהְמִשיָכה )2( 

 

 350עמוד  

  )פיעל (  33תרגיל  
   ְלַלֵּטף,  נסתרת,  פ-ט-ל .7      ְלַעֵּטר,  נסתרת,  ר-ט-ע .1

 ְלַמֵּין  ,  נוכחות,  נ-י-מ .8      ְלַחֵּשל,  נסתרים,  ל-ש-ח .2

 ְלַשֵּמש ,  נסתרת,  ש-מ-ש .9    ְלַחֵּשב,  נוכחת,  ב-ש-ח .3

 ְלַקֵּדם ,  נסתר,  מ-ד-ק .10      ְלַרֵּדד,  נסתרים,  ד-ד-ר .4

  ְלַבֵּסס,  נסתרות,  ס-ס-ב .11   ְלַבֵּטל,  ות/מדברים,  ל-ט-ב .5

 ְלַקֵּשט,  ת/מדבר,  ט-ש-ק .12    ְלַשֵּדל,  נוכחת,  ל-ד-ש .6

 

 035עמוד  

  34תרגיל  
    ִסּדּור,  ר-ד-ס .5    ִטּפּול,  ל-פ-ט .1

   ִּבּשּול,  ל-ש-ב .6    ִּתּיּוק  ,  ק-י-ת .2

 ִסּיּום/ ִסּיֶֹמת ,  מ-י-ס .7  ִּבּקּוש/ ַּבָּקָשה ,  ש-ק-ב .3

 ִשּפּור,  ר-פ-ש .8    ִקּבּול,  ל-ב-ק .4

 

 351עמוד  

 גרותתרגיל  בנוסח  בחינת  הב  -  35תרגיל  

   ְנַמֵּקד      ְמַסֵּיג

   ְּתַמֵּגָּנה      ֲאַדֵּבר

   ִטְּנָפה      ַחְּפשּו

   ִרַּשֶּתם      ִסַּבּנּו

   ְמַבֵּקר      ְיַטֵּפל

    ִסְּננּו      ְמַשְּמנֹות
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 351עמוד  

 )הפעיל  הופעל  פיעל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  36  תרגיל

 ִחּנּוְך ,  ְלַחֵּנְך,  פיעל,  כ-נ-ח .7       ִשּפּור,  ְלַשֵּפר,  לפיע,  ר-פ-ש .1

   ִּתּוּוְך,  ְלַתֵּוְך,  פיעל,  כ-ו-ת .8        ִעּיּון,  ְלַעֵּין,  פיעל,  נ-י-ע .2

   ַהְפָרָכה,  ְלַהְפִריְך,  הפעיל,  כ-ר-פ .9    ַהְלָּבָשה,  ְלַהְלִּביש,  הפעיל,  ש-ב-ל .3

 ִטּפּוַח,  ְלַטֵּפַח,  פיעל,  ח-פ-ט .10      ִּגּוּון,  ְלַגֵּון,    פיעל,נ-ו-ג .4

 ִשּדּור,  ְלַשֵּדר,  פיעל,  ר-ד-ש .11      ִחּסּון,  ְלַחֵּסן,  פיעל,  נ-ס-ח .5

 ַהְזָנָחה,  ְלַהְזִניַח,  הפעיל,  ח-נ-ז .12     ַהְכָרָזה,  ְלַהְכִריז,  הפעיל,  ז-ר-כ .6

 

 351עמוד  

   תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  37  רגילת

 הפעיל,  מ-ל-ש=  ִהְשַלְמִּתי  ;  פיעל  ,  מ-ל-ש=  ְמַשֶּלֶמת   )1(

 פיעל,  ל-ד-ג=  ִּגְּדָלה  ;  הפעיל  ,  ל-ד-ג=  ִהְגִּדיל   

   גרימה.  ב פעיל.  א:    לכל  זוג  פעליםהמשמעות  המשותפת )2(
 
 
 

 352עמוד  

 )פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  38  תרגיל

 ַּפְּנִקי .5    ֲאַכֵּון .1

 ֻמְכָנִסים .6    ְמַסְּכִלים .2

 ִהְדִריכּו .7    ֻהְכַרְחנּו .3

 ַּכְּבִסי .8     ִקַּנְחֶּתן .4

 

 

 353עמוד  

 )פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  39  תרגיל

 )הפעיל  (ַהְקֵּדם:  הפועל  היוצא  דופן .1

  פיעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הפעיל  (ִהְטִמינּו:  הפועל  היוצא  דופן .2

  הופעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הופעל  (ֻהְשְּבתּו:  הפועל  היוצא  דופן .3

  הפעיל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הופעל  (ֻהְמַשל:  הפועל  היוצא  דופן .4

  פיעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הופעל  (ֻיְבַחן:  הפועל  היוצא  דופן .5

  הפעיל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 
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 )הופעל  (ֻהְלַּבן:  הפועל  היוצא  דופן .6

  פיעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הופעל  (ֻמְשֶלֶכת:  וצא  דופןהפועל  הי .7

  עיל  הפ:  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )פיעל  (ְּתַמְּתִני:  הפועל  היוצא  דופן .8

  הפעיל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הפעיל  (ַמְחִליקֹות:  הפועל  היוצא  דופן .9

  פיעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )פיעל  (ְנַכֵּנס:  צא  דופןהפועל  היו .10

  הופעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )פיעל  (ְּתַשְּתִקי:  הפועל  היוצא  דופן .11

  הופעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הפעיל  (ַאְשִלים:  הפועל  היוצא  דופן .12

  פיעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הפעיל  (ִהְשַּכְבנּו:  דופןהפועל  היוצא   .13

  פיעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הופעל  (ֻהְטְּבלּו:  הפועל  היוצא  דופן .14

  פיעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הפעיל  (ִהְסַּכְמנּו:  הפועל  היוצא  דופן .15

  פיעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הפעיל  (ִהְסִּתיָרה:  א  דופןהפועל  היוצ .16

  הופעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 
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 353עמוד  

 )פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  40  תרגיל

 שם  הפועל הפועל שם  פעולה

 ְלַסֵּקר     ִסֵּקר ִסּקּור 
  ְלַחֵּבל    ִחֵּבל     ַחָּבָלה

   ְלַהְטִמין    ִהְטִמין   ְטָמָנה  ַה

   ְלַהְפִנים ִהְפִנים   ַהְפָנָמה  

   ְלַנֵּגן ִנֵּגן   ִנּגּון  

  ְלַהְכִּביד     ִהְכִּביד  ַהְכָּבָדה  
 ְלַהְשִּכיר    ִהְשִּכיר   ַהְשָּכָרה

 ְלַשֵּתף     ִשֵּתף ִשּתּוף  

 

 354עמוד  

 )פיעל,  הופעל,  הפעיל (  חינת  הבגרותתרגיל  בנוסח  ב  -  41  תרגיל

 אותו  שורשפועל  נוסף  מ
 בניין  אחראך  ב

 אותו  שורשֵשם  מ

 ַהְזָמָנה/  ִזּמּון   )הפעיל  (  ִהְזִמין)1(
 ַהְחָרָפה )הופעל(  ֻהְחַרף  )2(
 ַהְשָלָמה )הופעל(ֻהְשַלם  ) /  הפעיל(  ִהְשִלים  )3(
 ִחּלּוק/ ָלָקה ַהְח )הופעל(  ֻהְחַלק  ) 4(
 ִּפּקּוד/ ַהְפָקָדה  )הופעל(ֻהְפַקד  ) /  הפעיל(  ִהְפִקיד  )5(
 ַהְזָנָקה )הופעל(  ֻהְזַנק  )6(
 ַהְחָמָצה )הופעל(  ֻהְחַמץ  )7(
 
 

 354עמוד  

 )פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  42  תרגיל

 אותו  שורשפועל  מ השורש

 )הופעל(ֻהְסַּתר  ) / הפעיל(ִהְסִּתיר   ר-ת- ס )1(
 )פיעל(ִאֵּים   מ-י-  א)2(
 )פיעל(ִעֵּמת   ת-מ-  ע)3(
 )הופעל(ֻהְדַּבר  ) / הפעיל  (ִהְדִּביר) / פיעל(ִּדֵּבר   ר-ב- ד) 4(

 )הופעל(ֻהְכַנע  ) / הפעיל(ִהְכִניַע   ע-נ-  כ)5(
 )פיעל  (ִסֵּפק) / הופעל(ַּפק  ֻהְס) / הפעיל(ִהְסִּפיק   ק-פ- ס) 6(
 )הופעל(ֻהְסַּפק  ) / הפעיל(ִהְסִּפיק  ) / פיעל(ִסֵּפק   ק-פ- ס) 7(
 )הופעל(ֻהְסַמְך  ) / הפעיל(ִהְסִמיְך   כ-מ-  ס)8(
 )פיעל(ִּבֵּקר   ר-ק-  ב)9(
 )פיעל  (ִסֵּלק ק-ל-  ס)10(

 

 



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

 355עמוד  

 )פיעל,  הופעל,  הפעיל (  גרותתרגיל  בנוסח  בחינת  הב  -  43  תרגיל

 פעלים  נוספים הבניין 

 ַּתְזִריִמי       הפעיל )1(

 ְּתַרְּקִדי       פיעל )2(

 ַיְגִּדיל       הפעיל )3(

 ְּתַכְּבִדי       פיעל )4(

 ִהְכַּפְלְּת       הפעיל )5(

 ֻיְצְּדקּו       הופעל )6(

  ְמַבְּטחֹות       פיעל )7(

  ִצַּמְחִּתי       פיעל )8(

 ְּתַשְּקִפי       פיעל )9(

 ֻּתְפַשר       הופעל)10(

 

 355עמוד  

 )פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  44  תרגיל

 מילים  נוספות השורש 

  ְמַקֶּפֶצת,  ִהְקִּפיָצה       צ-פ-ק .1

 ַהְרֵעש ,      ַיְרִעישּו ע-ש-ר .2

 ֲאַלֵּקט ,       ְּתַלֵּקְטָנה ט-ק-ל .3

  ֻּתְכַחש ,      ֻמְכָחִשים ש-ח-כ .4

  ְלַבֵּצר ,      ְּתַבֵּצְרָנה ר-צ-ב .5

 ֻהְפַסק,      ִּפַּסְקנּו  ק-ס-פ .6

 ַהְפֵחְתָנה,  ַהְפָחָתה  ,      ַמְפִחית ת-ח-פ .7

 יִליםַמְבִש,  ְּתַבְּשִלי  ,      ְנַבֵּשל ל-ש-ב .8

 ְלַשֵּקר,      ְּתַשְּקִרי  ר-ק-ש .9

 ַהְרָּגָשה,  ַיְרִּגישּו  ,  ִרַּגְשִּתי     ש-ג-ר.10

 
 

 356עמוד  

 )הפעיל  הופעל  פיעל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  45  תרגיל

   לפי  ההנחיהאותו  שורשצורה  נוספת  מ הבניין

 ַמְשִחיִזים   הופעל)1(

 ֻיְכַרע יל הפע) 2(

 )התפעל(ְלִהְזַּדֵּכְך  ,  )פיעל(ְלַזֵּכְך     פיעל)3(

 ִהְתִקינּו  פיעל) 4(

 ְלַלֵּטש  פיעל) 5(

 ְלַהְקִּדיש  הופעל) 6(

 ִהְמִליָטה   פיעל)7(

 ִסְּכמּו הפעיל)  8(

 ְלַכֵּבד  הופעל) 9(



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

   לפי  ההנחיהאותו  שורשצורה  נוספת  מ הבניין

 ַהְקִּפיץְל  פיעל) 10(

 ַמְכִריִחים   הפעיל)11(

 ַהְסָמָכה  הופעל) 12(

 ְלַחֵּדש   פיעל)13(

 ְּתַפְּלִגי   הפעיל)14(

 
 

 357עמוד  

 )הפעיל  הופעל  פיעל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  46  תרגיל

 ַהְדִליקּו .11     ֲאַסֵּפר .1

 ְּתַכֵּוץ .12    ְמַתֶּוֶכת .2

 ִהְבִחיָנה .13       ִצַּיּנּו .3

 ִּפְּתָחה .14    ַאְתִמיד .4

 ֻמְכָחד .15     ֲאַוֵּתר .5

 ַאְרִּגיש .16    ֻהְכַחש .6

 ַהְכֵנס .17    ְּתַכְּוִני .7

  ַיְכִּפישּו .18     ְּתַפֵּזר .8

 ֻאְפַקד .19    ֲאַחֵּבר .9

 ִסַּתִּתי .20      ִהְפִריחּו .10

 

 358עמוד  

 )הפעיל  הופעל  פיעל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  47  תרגיל

 )1( .א

  )3( .ב

 

 358עמוד  

 )פיעל,  הופעל,  הפעיל (  בֶהקשר  פעלים  -  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  48  תרגיל

 פועל  בהווה .א )1(

 שם .ב 

 
 יין  הפעילבנ=  ַמְחִמיָרה   :  איזה  פועל  יוצא  דופן  מבחינת  הבניין .א )2(

 פיעל:    הפעלים  האחריםמהו  הבניין  המשותף  לשני .ב 

 
 ְיַסְּכנּו )3(

 

 

 

 

 



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

 359עמוד  

  )פועל (  49תרגיל  
 עבר,  נסתרות,  ח-צ-פ .7   עתיד,  נסתרות,  ח-ת-פ .1

 עבר,  ות/מדברים,  כ-ד-ש .8   עבר,  ת/מדבר,  ד-ב-כ .2

 עתיד,  ות/ מדברים, מ-י-ב .9   עתיד,  נסתרות,  צ-ב-ש .3

 הווה,  נסתרת,  ג-ל-פ .10    עבר,  נסתרת,  כ-כ-ר .4

 הווה,  נסתרים,  צ-ו-כ  .11   עתיד,  נוכחת,  כ-ב-ס .5

 עבר,  נוכח,  כ-נ-ח .12   הווה,  נסתרים,  ס-ס-ב .6

 

 359עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  50תרגיל  

   ֻּפַּזְרנּו     ֻשְּתָפה

   ֲאֻפַּטר     ְּיִדיְּתֻצ

   ְיֻשְּלמּו     ְמֻמָּגִנים

   ֻּגַּיְסֶּתם     ֻּבְּטָלה

   ְמֻקֶּבֶלת     ְיֻתַּבל

   ֻּדַּבר     ֻצְּירּו

 

 360עמוד  

  )פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  51תרגיל  
 נסתרות ,  עתיד,  פועל,  צ-צ-ק .7    ות/מדרים,  עתיד,  פיעל,  ר-י-צ .1

 נוכחות,  ציווי,  הפעיל,  ר-ה-ז .8     נסתרים,  בינוני,  פועל,  ר-פ-ש .2

 נסתרת,  בינוני,  פיעל,  ק-ת-ר .9   ות/מדברים,  עבר,  הופעל,  נ-מ-ז .3

 נסתר,  עבר,  הופעל,  ט-מ-ש .10    ת  /מדבר,  עבר,  הפעיל,  מ-נ-פ .4

 נסתרת,  בינוני,   הופעל, כ-ר-פ .11      נסתרים,  עתיד,  פועל,  ל-ד-ג .5

   נסתר,  עבר,  הפעיל,  מ-ת-כ .12     נוכחת,  עבר,  פיעל,  כ-ב-ס .6

 

 360עמוד  

   פועל הופעל  מול  -   52תרגיל  

 בניין שורש  בניין שורש

 הופעל מ-ד-ק  פועל ר-ד-ס

 פועל מ-ד-ק  הופעל ר-ד-ס

 פועל ח-ט-ב  הופעל מ-ל-ש

 להופע ח-ט-ב  פועל מ-ל-ש

 פועל נ-מ-ז  פועל ל-ד-ג

 הופעל נ-מ-ז  הופעל ל-ד-ג

 

 



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

 361עמוד  

 )פועל,  פיעל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  53תרגיל  

 פועל  בצורת  הָסִביל   בניין שורש

 ֻמְּלאּו פיעל א-ל-  מ)1(

 ֻחַּלק פיעל ק-ל- ח) 2(

 ֻּכְּיָסה פיעל ס-י- כ) 3(

 ִריםְמֻשָּד פיעל ר-ד-  ש)4(

 ֻעְּקָמה פיעל מ-ק- ע) 5(

 ֻקְּפלּו פיעל ל-פ- ק) 6(

 ְּתֻסַּפק פיעל ק-פ-  ס)7(

 ֻּפְּתחּו פיעל ח-ת- פ) 8(

 ֻּפְּטָרה פיעל ר-ט-  פ)9(
 
 

 361עמוד  

 )פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  54תרגיל  

 יל    פועל  בצורת  הָּפִע בניין שורש

 ִקְּדמּו פועל מ-ד-  ק)1(

 ִשֵּלם פועל מ-ל-  ש)2(

 ִחַּדְשנּו פועל ש-ד-  ח)3(

 ִּגְּיסּו פועל ס-י-  ג)4(

 ִהְכִּתירּו הופעל ר-ת-  כ)5(

 ְיַצְּטטּו פועל ט-ט- צ) 6(

 ִחְּסלּו פועל ל-ס-  ח)7(

 ִהְּדִליקּו הופעל ק-ל-  ד)8(

 ִהְדִּפיס הופעל ס-פ-  ד) 9(

 ַיְסִּגירּו הופעל ר-ג-  ס)10(

 ִנַּתְקנּו פועל ק-ת- נ) 11(
 

 362עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  55תרגיל  

 הפעיל,  מ-ח-ש=  ִהְשִחים  ;  פיעל  ,  ל  -פ-ק=  ִקְּפלּו   .א .1

 שינוי  מצב=  השחים  ;  פעיל  =  קפלו   .ב 

 סביל .2
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 362עמוד  

   תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  56תרגיל  

 שם  תואר )1( .א

 שם )2( 

 פועל   )3( 

 שם )4( 

 פועל   )5( 

 שם  פועל )6( 

 
 שם  תואר )1( .ב

 פועל )2( 

  שם  פועל )3( 

  שם )4( 

 

 

 362עמוד  

 )פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  57תרגיל  

     ֻהַּדק  ,  פיעל,  ק-ד-ה .5   ֻהְסַּפד,  להפעי,  ד-פ-ס .1

      ֻּתַּקן  /  ֻהְתַקן,  הפעיל,  נ-ק-ת .6    ֻצַּין,  פיעל,  נ-י-צ .2

  ֻהְתַקן    / ֻּתַּקן,  פיעל,  נ-ק-ת .7    ֻחַּיב,  פיעל,  ב-י-ח .3

   ֻקַּדש/  ש  ֻהְקַּד  / ִהְקִּדיש ,  פיעל,  ש-ד-ק .8    ֻּכַּון  ,  פיעל,  נ-ו-כ .4

 

 

 363עמוד  

 )פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  58תרגיל  

 ֻמְרָּכִנים .1

  ְיַרֵּצף .2

   ֻקְּשטּו .3

 ַיְפִשירּו  .4

 ְיֻרְּסקּו .5

 ְּתֻחַּדש .6

  ִהְמַרְדֶּתן .7

 ְּתַסֵּכן .8

 ַּפְּצִלי .9
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

 364עמוד  

 )פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  59תרגיל  

 )פועל(  ְמֻלָּכִדים:  הפועל  היוצא  דופן .1

  פיעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )פועל  (ְיֻסְּדרּו:  הפועל  היוצא  דופן .2

  הופעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )פיעל  (ְּתַסְּפרּו : הפועל  היוצא  דופן .3

  פועל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )פיעל(  ִּדְּברּו:  הפועל  היוצא  דופן .4

  הופעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )פיעל  (ְיַחֵּלק:  הפועל  היוצא  דופן .5

  הפעיל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )עלפו  (שְמֻבָּק:  הפועל  היוצא  דופן .6

    פיעל:  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )פועל  (ְמֻפָּנקֹות:  הפועל  היוצא  דופן .7

  הפעיל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )פיעל  (ַסְּבִכי:  הפועל  היוצא  דופן .8

  פועל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )עלפו  (ְיֻאַּתר:  הפועל  היוצא  דופן .9

    פיעל:  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הפעיל  (ִהְקַּפְדָּת:  הפועל  היוצא  דופן .10

  פועל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הופעל  (ֻּתְכַּבד:  הפועל  היוצא  דופן .11

  פועל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )עלהופ (ֻהְרַשְעִּתי :  הפועל  היוצא  דופן .12

  פועל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הפעיל  (ִהְדִליפּו:  הפועל  היוצא  דופן .13

  פיעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 
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 364עמוד  

 )פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  60תרגיל  

 מילים  נוספות השורש

  ְקִשיבִה      ש-ק- ב )1(

 ַמְּזִגי      מ-ז-  ג)2(

  ֶשֶקר      ר-ש-  ק)3(

 ַמְטִּביִלים      ל-ט-  ב)4(

  ְּתַנֵּתק      נ-ק-  ת)5(

 ִרּגּוש      ר-ש-  ג)6(

 ִהְזַּכְרֶּתם      ז-כ-  ר)7(

  ְיַקְּפלּו      פ-ל-  ק)8(

 ִּבּדּור      ר-ב-  ד)9(

 ִהְמִציא      צ-מ- א) 10(

 

 

 365עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  61תרגיל  

 )3( .א

 )3( .ב

 

 

 365עמוד  

 )פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  62תרגיל  

  ְמֻכֶּוֶנת .1

  ֲאֻנַּצל .2

   ִהְפַסְדנּו .3

   ַהְתֵקן .4

   ֲאַגֵּדל .5

   ֻהְזַמּנּו .6

  ֲאַנֵּתר .7

   ֻּכְּונּו .8

  ֲאַבֵּטל .9
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 366עמוד  

 )פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  בֶהקשר  פעלים  -  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  63  תרגיל

   ַמְבִהיר - )1( .א

 ְיֻאְּשרּו -  

 ְיַיְּצגּו -  
 

 )2(   

 מילים  נוספות השורש

     ֻעָּצבְמ ,   ֶעֶצב ,   ְמַעֶּצֶבת     ב-צ-  ע)1(

  ְיַגְּדלּו ,       ִּגּדּול ל-ד-  ג)2(

 ַאְחִּתים    ,   ְיֻתַחם ,       ְמַתֶחֶמת מ-ח-  ת)3(

  ְמַסֵּים ,       ִסּיֶֹמת מ-י-  ס)4(

 
 )3(   

   לפי  ההנחיהאותו  שורשצורה  נוספת  מ הבניין

 ְלַהְדִּביר   פועל)1(

 ְּתֻצַּין   פיעל)2(

 ַהְתָחָלה   הפעיל)3(

 ִּפּסּוק   הפעיל)4(

 
 

 פיעל,  ק-פ-ס  =  ְמַסֵּפק  ;  הופעל,  ר-ד-ג  =  ֻהְגַּדר  ;פועל ,  ס-נ-כ  =  ְמֻכֶּנֶסת )1( .ב

 פיעל,  ר-ש-א  =  ְלַאֵּשר )2( 

 ְמֻאָּשרֹות  

 

 

 

 368עמוד  

 )התפעל (  64תרגיל  

 עבר,  ות/מדברים,  ח-צ-נ .7     בינוני,  נסתרות,  ל-ב-ק .1

 עבר,  ות/מדברים,  ס-י-פ .8    עתיד,  ת/מדבר,  צ-ח-ר .2

  בינוני,  נסתרת,  ק-פ-ר .9      בינוני,  נסתר,  ט-ש-פ .3

 עתיד,  ות/מדברים,  פ-ל-ע .10    עתיד ,  נוכחת,  מ-ל-ע .4

 עבר,  ות/מדברים,  נ-ו-כ .11      עתיד,  נוכח,  צ-ר-פ .5

  בינוני,  נסתרים,  נ-מ-א .12     נוניבי,  נסתרת,  כ-נ-ח .6
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 368עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  65תרגיל  

   ִהְתַעֵּיף     ִיְתַלְּמדּו

   ִנְתַּכֵּנס     ִהְתַקְּדָמה

   !ִהְתַּבְּסִסי     ִמְתַרְּכִזים

   ִמְתַקֵּשר     ִהְתַּגַּנְבִּתי

   ָּתִהְתַּפַּקְד    !ִהְתַּפְּצלּו 

    ֶאְתַנֵּגד    ִהְתַרַּגְשֶּתן

 

 369עמוד  

 )התפעל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  66תרגיל  

 ִהְתַּפְּשרּות,  ְלִהְתַּפֵּשר,  ר-ש-פ .6    ִהְתַּפְּטרּות,  ְלִהְתַּפֵּטר,  ר-ט-פ .1

  ִהְתַּכְּבדּות,  דְלִהְתַּכֵּב,  ד-ב-כ .7     ִהְתַנְּצלּות,  ְלִהְתַנֵּצל,  ל-צ-נ .2

 ִהְתַמְּשכּות,  ְלִהְתַמֵּשְך,  כ-ש-מ .8    ִהְתַמְּתנּות,  ְלִהְתַמֵּתן,  נ-ת-מ .3

 ִהְתַלְּקחּות,  ְלִהְתַלֵּקַח,  ח-ק-ל .9    ִהְתַּפְּקדּות,  ְלִהְתַּפֵּקד,  ד-ק-פ .4

 ִהְתַנְּפחּות,  ַחְלִהְתַנֵּפ,  ח-פ-נ .10    ִהְתַרְּגשּות  ,  ְלִהְתַרֵּגש,  ש-ג-ר .5

 

 370עמוד  

 )התפעל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  67תרגיל  

 ִהְזַּדְּקנּות,  ְלִהְזַּדֵּקן,  נ-ק-ז .7    ִהְשַּתְּמשּות,  ִהְשַּתֵּמשְל,  ש-מ-ש .1

 ת ִהְשַּתְּתפּו,  ְלִהְשַּתֵּתף,  פ-ת-ש .8     ִהְזַּדְּקרּות,  ְלִהְזַּדֵּקר,  ר-ק-ז .2

 ִהְזַּדְּנבּות ,  ְלִהְזַּדֵּנב,  ב-נ-ז .9      ִהְסַּתְּבכּות,  ְלִהְסַּתֵּבְך,  כ-ב-ס .3

 תִהְצַטְּדקּו,  ק  ְלִהְצַטֵּדק-ד-צ .10     ִהְשַּתְּלבּות,  ְלִהְשַּתֵּלב,  ב-ל-ש .4

 ַּתְּמטּותִהְש,  ְלִהְשַּתֵּמט,  ט-מ-ש .11    ִהְצַטְּמקּות,  ְלִהְצַטֵּמק,  ק-מ-צ .5

 ִהְסַּתְּבנּות,  ְלִהְסַּתֵּבן,  נ-ב-ס .12    ִהְצָטְרדּות,  ְלִהְצָטֵרד,  ד-ר-צ .6

 

 370עמוד  

 )התפעל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  68תרגיל  

 שם  הפועל הפועל שם  פעולה

 ? ?   ִהְתַּגֵּבר ִהְתַּגְּברּות 

 ֵּברְלִהְסַּת ִהְסַּתֵּבר ִהְסַּתְּברּות  

 ? ?    ִהְתַעֵּמל ִהְתַעְּמלּות
 ְלִהַּדֵּפק  ִהַּדֵּפק ִהַּדְּפקּות  
 ְלִהְזַּדֵּמן ִהְזַּדֵּמן ִהְזַּדְּמנּות  

 ְלִהְצַטֵּין  ִהְצַטֵּין ִהְצַטְּינּות  

 ְלִהְשַּתֵּלם ִהְשַּתֵּלם ִהְשַּתְּלמּות  

 ְלִהְזַּדֵּנב ִהְזַּדֵּנב ִהְזַּדְּנבּות  

 ְלִהַּתֵּמם ִהַּתֵּמם  ַּתְּממּותִה
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 370עמוד  

 )התפעל,  פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  69תרגיל  

 ִרְּגָשה .1

 ִמְתַמְּשכֹות .2

  ִהְצַטְּינּו .3

 ֻמְפֶסֶקת .4

 ֶאְתַחֵּפר .5

 ַיְפִציצּו .6

   ִמְתַרֵּשל .7

 ִמְצַטְּלבֹות .8

  ָנהִסְּנ .9

 ִּתְתַנֵּגש - .10

  ִמְתַהֶּפֶכת - 

 

 372עמוד  

 )התפעל,  פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  70תרגיל  

 אותו  שורשפועל  נוסף  מ

 בניין  אחראך  ב

 שם  פעולה מאותו  בניין

 ַהְזָמָנה )תפעלה(ִהְזַּדֵּמן  )   /  פיעל(ִזֵּמן  ) / הופעל(  ֻהְזַמן  )1(
 ִהְזַּדְּמנּות )  פיעל(ִזֵּמן  )  /  הופעל(ֻהְזַמן  )  /  הפעיל(  ִהְזִמין  )2(
 ִהְצַטְּננּות )פועל(ֻצַּנן  ) / פיעל(  ִצֵּנן  )3(
 ִצּנּון )פועל(ֻצַּנן ) / התפעל(  ִהְצַטֵּנן  )4(
 ִהְתַרְּגשּות )פועל(ֻרַּגש  ) /  יעלפ(ִרֵּגש  )  / הופעל(ֻהְרַּגש ) / הפעיל(  ִהְרִּגיש  )5(
 ַהְרָּגָשה )פועל(ֻרַּגש  ) /  פיעל(ִרֵּגש  )  / הופעל(ֻהְרַּגש  ) / התפעל(  ִהְתַרֵּגש  )6(
  ) /פועל(ֻרַּגש  )  / הופעל(ֻהְרַּגש  ) / התפעל(  ִהְתַרֵּגש  )7(

 )הפעיל(      ִהְרִּגיש  
 ִרּגּוש

 ִהְתַחְּברּות )פועל(ר  ֻחַּב) / פיעל(  ִחֵּבר  )8(
 ִחּבּור )התפעל(ִהְתַחֵּבר  ) / פועל(  ֻחַּבר  )9(
 ִהְתַּבְּטלּות )פועל(ֻּבַּטל  ) / פיעל( ִּבֵּטל  ) 10(

 ִּבּטּול )פועל(ֻּבַּטל  ) / התפעל(  ִהְתַּבֵּטל  )11(

 ַהְגָּבָרה )התפעל(ִהְתַּגֵּבר  )  / הופעל(ֻהְגַּבר    )12(

 ִהְתַּגְּברּות )הופעל(ֻהְגַּבר  )  /  הפעיל(ְגִּביר    ִה)13(
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 )התפעל,  פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  71תרגיל  

 )הופעל  (ֻהְגְּברּו:  הפועל  היוצא  דופן .1

  התפעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )התפעל  (ִהְסַּתְּתרּו:  דופןהפועל  היוצא   .2

  הפעיל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הפעיל  (ִהְזַמּנּו:  הפועל  היוצא  דופן .3

  התפעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )פועל  (ְנֻשַּתק:  הפועל  היוצא  דופן .4

  הופעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )התפעל(  ִהְסַּתֵּכן:  ופןהפועל  היוצא  ד .5

  על  יפ:  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )פיעל (ְּתַבֵּשְרָנה :  הפועל  היוצא  דופן .6

  התפעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )פיעל(  ְנַטֵּפל:  הפועל  היוצא  דופן .7

    פועל:  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הפעיל  (ַּתְסֵּגְרָנה:  הפועל  היוצא  דופן .8

  התפעל  :  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 )הופעל(  ֻמְשָמץ:  הפועל  היוצא  דופן .9

    פועל:  הבניין  המשותף  לשאר  הפעלים 

 
 

 373עמוד  

 )התפעל,  פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  72תרגיל  

 )באותו  בניין(שם  פעולה     פועלשם בניין שורש 

 ִהְסַּתְּגלּות ְלִהְסַּתֵּגל התפעל ל-ג-ס )1(
 ַהְסָרָטה ְלַהְסִריט הפעיל ט-ר-ס )2(
 ִהְשַּתְּבשּות ְלִהְשַּתֵּבש התפעל ש-ב-ש )3(
 ִשּבּוש ְלַשֵּבש פיעל ש-ב-ש )4(
 ִהְתַחְּיבּות ְלִהְתַחֵּיב התפעל ב-י-ח )5(
 ִהְשַּתְּתפּות ְלִהְשַּתֵּתף התפעל פ-ת-ש )6(
 ִהַּדְּבקּות ְלִהַּדֵּבק התפעל ק-ב-ד )7(
 ַהְדָּבָקה ְלַהְדִּביק הפעיל ק-ב-ד )8(
 ִהְשַּתְּכרּות ְלִהְשַּתֵּכר התפעל ר-כ-ש )9(
 ִּפּיּוס ְלַפֵּיס פיעל ס-י-פ )10(
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 373עמוד  

 )התפעל,  פועל,  פיעל,    הופעל,הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  73תרגיל  

 אותו  שורשפועל  מ השורש 

 )התפעל(ִהְסַּתֵּבן  ) / פועל(ֻסַּבן  ) / פיעל(ִסֵּבן   נ-ב-ס .1
 )פועל(ֻשַּלם  ) / פיעל(ִשֵּלם  ) / הופעל(ֻהְשַלם  ) / הפעיל(ִהְשִלים   מ-ל-ש .2
 )התפעל(ִהְתַנֵּגד   ד-ג-נ .3
 )התפעל(ִהְסַּתֵּים   / )פיעל(ִסֵּים   מ-י-ס .4
 )התפעל(ִהְסַּתֵּלק  )  /  פועל(ֻסַּלק  )  /  פיעל(ִסֵּלק   ק-ל-ס .5
 )התפעל(ִהְשַּתֵּלב  )  /  פועל(ֻשַּלב  )  /  פיעל(ִשֵּלב   ב-ל-ש .6
 )התפעל(ִהַּדֵּפק   ק-פ-ד .7
 )הופעל(ֻהְדַלף  ) / הפעיל(ִהְדִליף   פ-ל-ד .8
 

 

 374עמוד  

 )התפעל,  פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  74  תרגיל

   לפי  ההנחיהאותו  שורשצורה  נוספת  מ הבניין

 ִמְתַעְּצִבים   פועל)1(

 ַהְתָרָסה   הפעיל)2(

 ְּתַטְּגִני   פועל)3(

 ַּתְסֵּתְרָנה   התפעל)4(

 ַהְזָלָפה   הופעל)5(

 ַרַּגְלְּתִהְת   התפעל)6(

 ִיְתַנֵּגן   פיעל)7(

 ֻהְגְרָלה   הפעיל)8(

 ִהְתַעְּסקּות   התפעל)9(

 ִהְשִליטּו   התפעל)10(

 ְמֻלָּקק   פיעל)11(

 ְמֻשָּתִפים   התפעל)12(

 ְלַחֵּזק   הופעל)13(

 ִמְתַּפְּשרֹות   הפעיל)14(
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   רותתרגיל  בנוסח  בחינת  הבג  -  75תרגיל  

 הֻהְקְּדָמ;  פועל  =  ֻקְּדָמה  ;  התפעל  =  ִהְסַּתְּדָרה  ;  פיעל  =  ִסְּדָרה   .א .1

 פועל=  ֻהְקְּדָמה  ,  ֻקְּדָמה;  חוזר  =  ִהְסַּתְּדָרה  ;  פעיל  =  ִסְּדָרה   .ב 

   פעיל:משמעות  המשותפת .2

 לפעי=    ִהְתַאֵּסף  ;  סביל=    ְתַקְּבָלהִנ:  אין  משמעות  משותפת .3

 התפעל  =  ִהְצַטֵּנן;  פועל    =  ְמֻצָּנן .א .4

 שינוי  מצב=    הצטנן  ;  סביל    =ְמֻצָּנן .ב 

 

 

 376עמוד  

   )התפעל,  פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  76תרגיל  

 מילים  נוספות השורש

      ֶטתֻמְפֶר       ר-ט-  פ)1(

  ַּתְשִקיִטי       ט-ש-  ק)2(

  ְיַפְּסקּו       ק-פ-  ס)3(

  ִהַּתֵּקן       ק-ת-  נ)4(

  ְמַשֶּלֶבת       ל-ש-  ב)5(

   ִהְתַחֵּור       ח-ו-  ר)6(

  ַהְקָּפָדה       ד-ק-  פ)7(

   ִנַּכְשֶּתן       נ-כ-  ש)8(

  ְמַפֶּלֶסת       ל-ס-  פ)9(

 
 

 376מוד  ע

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  77תרגיל  

 שם )1(

     שם )2(

  שם  פועל )3(

 פועל )4(

 פועל )5(

 שם  פועל )6(

 

 

 

 

 

 



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

 377עמוד  

 )התפעל,  פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  78תרגיל  

  ֶאְשַּתֵּיְך .1

  ֻהְדְּבקּו .2

  ףֶאְתַעֵּט .3

   ֲאַשֵּבץ .4

   ְמַשֶּדֶכת .5

  ִהְתַלֵּבש .6

  ִהְבִריָקה .7

  ִמְתַאְּבִקים .8

   ֲאֻחַּלץ .9

  ִהְתַּכֵּתב .10

 ֶאְתַנֵּזר .11

   ִהְשִויָצה .12

  ַּכֵּבד ;  ְנַכֵּבד .13

   ִהְסַּתַּכְלנּו .14

 ַאְקִּפיץ .15

  ִהְתַּבֵּסס .16

 

 377עמוד  

 )התפעל,  פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  בֶהקשר  פעלים  -  נוסח  בחינת  הבגרותתרגיל  ב  -  79  תרגיל

  ִהְתַעְּלמּו .א )1( .1

 ַמְפִחית .ב  

 ִמְשַּתְּדִלים .ג  
 

 )פועל(ֻשַּמש  )  /  פועל(ִשֵּמש   - )2( 

 ִשּמּוש -  
 

 ְלִהְתַחֵּמם,  התפעל,  מ-מ-ח  =  ִהְתַחְּממּות .א )3( 

 ְלַהְפִחית,  הפעיל,  ת-ח-פ  =  הַהְפָחָת   
 

 )פועל(ֻחַּמם  ) / פיעל(ִחֵּמם   .ב  
 

 פועל )4( 

 

   ֻמְכָרעֹות )1( .2

 )פיעל(ְלַסֵּכם  )  /  התפעל(ְלִהְסַּתֵּכם    =  ַהְסָּכָמה .א )2( 

 ִהְסַּתֵּכם  .ב  

 ֶהְסֵּכם )3( 

 

 

 



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

 379עמוד  

  )נפעל (  80תרגיל  
 עתיד ,  נסתר,  ג-ז-מ .6     בינוני,  נסתרות,  פ-ח-ס .1

   עבר,  נסתרים,  ב-ז-כ .7    ציווי ,  נוכח,  מ-ל-כ .2

 עתיד ,  נוכחת,  ט-ל-מ .8   עבר ,  נסתרת,  ק-ר-ט .3

 בינוני,  נסתר,  ל-ק-ת .9   עתיד   ,  נסתרים,  ר-כ-מ .4

 בינוני ,  נסתרים,  ק-ח-ש .10     בינוני,  נסתרים,  מ-ח-ל .5

 

 379עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  81תרגיל  

   !ִהָּפֵגש      ִנְזָּכִרים

   ִנְסַעְרְּת     ִּתָּתֵכן

   ִנְרֶּגֶשת     ִנְדַרס

   ִנְכַנְסִּתי     ִנְשְּכחּו

 

 380עמוד  

 )נפעל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  82תרגיל  

 שם  הפועל הפועל שם  פעולה

 ְלִהָּפֵרד ִנְפַרד ְרדּותִהָּפ

 ְלִהָּתֵקל ִנְתַקל ִהָּתְקלּות

 ְלִהָּדֵבק ִנְדַּבק ִהָּדְבקּות

 ְלִהָּקֵשר ִנְקַשר ִהָּקְשרּות

 ְלִהָּבֵדל ִנְבַּדל ִנְבָּדלּות

 ְלִהָּפֵקד ִנְפַקד ִהָּפְקדּות

 

 380עמוד  

 )נפעל,  התפעל,  פועל,  פיעל,  ופעלה,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  83תרגיל  

 )  באותו  בניין(שם  פעולה   בניין שורש 

 ִהָּצְמדּות נפעל ד-מ-צ .1
 ִהָּמְנעּות נפעל ע-נ-מ .2
 ַהְזָּכָרה הפעיל ר-כ-ז .3
 ִהָּזְכרּות נפעל ר-כ-ז .4
 ִקּיּום פיעל מ-י-ק .5
 ִהָּטְמעּות נפעל ע-מ-ט .6
 הַהְטָמָע הפעיל ע-מ-ט .7
 ִהָּכְנסּות נפעל ס-נ-כ .8
 ִּכּנּוס פיעל ס-נ-כ .9

 ַהְכָנָסה הפעיל ס-נ-כ .10
 



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

 381עמוד  

 )נפעל,  התפעל,  פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  84תרגיל  

 אותו  שורשפועל  נוסף  מ

 בניין  אחראך  ב

 אותו  שורש  ֵשם  מ

 ומאותו  בניין

 ִהָּשְמרּות )התפעל(ִהְשַּתֵּמר  ) / פיעל(  ִשֵּמר  )1(
 ִהְתַלְּבשּות )הופעל(ֻהְלַּבש  ) / הפעיל(  ִהְלִּביש  )2(
 ַהְלָּבָשה )התפעל(ִהְתַלֵּבש ) / הופעל(  ֻהְלַּבש  )3(
 ִהָּלְכדּות )התפעל(  ִהְתַלֵּכד  )4(
 ִהְתַלְּכדּות )נפעל(  ִנְלַּכד  )5(
 ִהָּמְלטּות )הפעיל(יט    ִהְמִל)6(
 ַהְמָלָטה )נפעל(  ִנְמַלט  )7(
 ַהְדָלָקה )נפעל(ִנְדַלק  ) / הופעל(  ֻהְדַלק  )8(
 ִהָּדְלקּות )הופעל(ֻהְדַלק  ) / הפעיל(  ִהְדִליק  )9(
 

 381עמוד  

 )  נפעל,התפעל,  פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  85תרגיל  

  ִנְמָסר .1

   ֻשַּגר .2

  ַהְזִליִפי .3

  ִיָּשְבעּו .4

     ִמְתָּפְרִצים .5

  ִנְכָּתִבים .6

   ִנְתְרמּו .7

   ִנְכְנעּו .8

  ִּתְצַטֵּיר .9

 

 

 382עמוד  

 )נפעל,  התפעל,  פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  86תרגיל  

 )פועל(  ְיֻקְּצצּו:  היוצא  דופןהפועל   .1

  פעל  נ:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )נפעל(  ִנְסֶמֶכת:  הפועל  היוצא  דופן .2

    הפעיל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )הפעיל( ַּתְזִּכירּו  :  הפועל  היוצא  דופן .3

    נפעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )נפעל(  ִּתָּמְכרּו:  צא  דופןהפועל  היו .4

    התפעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

 )פיעל(  ְנַפֵּשר:  הפועל  היוצא  דופן .5

    התפעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )התפעל(  ִנְתַחֵּלף:  הפועל  היוצא  דופן .6

    פיעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )נפעל(  ִנְרַּדְמִּתי:  ופןהפועל  היוצא  ד .7

    הפעיל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )פועל(  ֻּכְּיסּו:  הפועל  היוצא  דופן .8

    הופעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )התפעל(  ִנְתַמֵּקד:  הפועל  היוצא  דופן .9

    נפעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 
 
 
 

 383עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  87 תרגיל 

 פועל  בהווה )1(

 שם )2(

 פועל  בהווה )3(

 שם )4(

 

 

 383עמוד  

 )נפעל,  התפעל,  פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  88תרגיל  

 ִיָּדֵבק .1

 ִהְפִחידּו .2

  ֶאָּשַבע .3

  ִנְדְּברּו .4

  ִהְתָּבֵרר .5

   ֶאָּפֵגש .6

 ִנְצַּבר .7

 ִיָּשֵפט .8

   ִנְכַנע .9

 ְמַכֶּבֶסת .10

  ִהָּכְנסּו .11

 ִנְמְּכרּו .12



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

 384עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  89תרגיל  

 נפעל=  ִנְקַשְרנּו  ;  פיעל    =  ִקְּשָרה .א .1

 הדדי=  ִנְקַשְרנּו  ;  פעיל    =  ִקְּשָרה .ב 

 
 נפעל  =  ִנְקְלעּו  ;  נפעל=  עּו  ִנְקְל .א .2

 .משמעות  הבניין  בשני  המשפטים  היא  סבילה .ב 

 
   התפעל  =   ִהְתַאְּפָרה; פיעל  =  ִאְּפָרה   .א .3

   חוזר  =  ִהְתַאְּפָרה ;   גרימה =  ִאְּפָרה  .ב 

 
 שינוי  מצב .4

 

 

 385עמוד  

 )נפעל,  התפעל,  פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  בֶהקשר  פעלים  -  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  90  תרגיל

1. )1(   

 מילים  נוספות השורש

     ְיֻבַּקש ,   ִמְתַּבֶּקֶשת       ש-ק-  ב)1(

   ַהְכָנָסה ,   ִּכּנּוס ,   ִיָּכֵנס       ס-נ-  כ)2(

 ֻמְמָלח ,   ַמָּלח ,         ַהְמָלָחה ח-ל-  מ)3(

 ַשָּמש ,   ִהְשַּתְּמשּות ,         ְמֻשָּמש ש-מ- ש )4(

 ְמֻסָּכם ,   ַהְסָּכָמה ,         ִסּכּום מ-כ-  ס)5(

 
    ִמְשַּתֶּדֶלת )2( 

   ַיְרִצינּו )3( 

   ְלַעֵּבד )4( 

 
 )5(  

 מילים  נוספות הפועל

  ֶאְתַּכֵּון     )1( )5שורה    (ִמְתַּכְּוִנים     

   ִּתְסַּתֵּכל   )2( )6שורה    (ְּכָלהִהְסַּת     

  ְּתַחְּיִכי    )3( )7שורה    (ִחֵּיְך     

      ַמְסִּבירֹות  )4( )7שורה    (ִהְסִּביר     

  ְּתַעֵּבְדָנה    )5( )11שורה    (ְמַעְּבִדים     

 

    ִנָּמֵצא )1( .2

 הפעיל,  ס-נ-כ .א )2( 

 )התפעל(ִהְתַּכֵּנס    /  )נפעל(ִנְכַנס    /  )פועל(ֻּכַּנס  )  /  פיעל(ִּכֵּנס  )  /  הופעל(ֻהְכַנס   .ב  

 )נפעל(ְלִהָּכֵנס  )  /  פיעל(ְלַכֵּנס  )  /  התפעל(ְלִהְתַּכֵּנס   .ג  



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

 387עמוד  

  )קל (  91תרגיל  
 בינוני,  נסתרים,  ר-פ-ס .8   עתיד ,  נוכחת,  ר-ס-מ .1

 עתיד,  נסתרות,  ב-ת-כ .9   ינוני ב,  נסתרים,  ק-ד-ב .2

 עבר  ,  ת/מדבר,  ש-ר-ד .10    ציווי  ,  נוכח,  ר-ג-ס .3

 עתיד ,  נוכחת,  ל-ז-ג .11   עתיד  ,  ת/מדבר,  ר-ת-פ .4

 בינוני ,  נסתרת,  ט-ר-מ .12   בינוני ,  נסתרת,  ב-נ-ג .5

 עבר ,  ת/מדבר,  ר-מ-ש .13   עבר ,  נוכחים,  ט-פ-ש .6

 בינוני ,  נסתר,  ט-פ-ש .14   בינוני ,  נסתרים,  נ-ש-י .7

 

 387עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  92תרגיל  

   ֶאְשלֹט     מֹוְרדֹות

   ְשַתְקֶּתן     ָקְלָטה

   ִּתְרקְֹדָנה     ִיְפַּתח

   ִנְשּכֹן     !ִּכְתִבי 

   ּפֹוֶתֶרת     ֶאְשּפֹט

    דָּכֵב     ִּתְפְרמּו

 

 388עמוד  

 )קל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  93תרגיל  

 שם  הפועל הפועל שם  פעולה  שם  הפועל הפועל שם  פעולה

 ִלְשרֹף ָשַרף   ְשֵרָפה   ִלְמּכֹר  ָמַכר ְמִכיָרה

 ִלְגזֹל ָּגַזל    ְּגֵזָלה  ִלְדאֹג ָּדַאג   ְּדָאָגה

 ִלְסּפֹג  ָסַפג   ְסִפיָגה   ִלְגלֹש   ָּגַלש ְּגִליָשה

 ִלְדרֹש   ָּדַרש   ְּדִריָשה  ִלְנשְֹך ָנַשְך   ְנִשיָכה
 

 388עמוד  

 )קל,  נפעל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  94תרגיל  

 פועל  בצורת  הָּפִעיל   בניין שורש

 ָּפַסל נפעל ל-ס-  פ)1(
 ָנַקט נפעל ט-ק-  נ)2(
 עָקַל נפעל ע-ל-ק  )3(
 ָשְמעּו נפעל ע-מ-  ש)4(
 ָסַחף נפעל פ-ח-  ס)5(
 ָשְלחּו נפעל ח-ל-  ש)6(
 ָּבְלמּו נפעל מ-ל-  ב)7(
 ָּפְתרּו נפעל ר-ת-  פ)8(
 



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

 389עמוד  

 )קל,  נפעל,  פועל,  פיעל,  הופעל,  הפעיל (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  95תרגיל  

   פועל  בצורת  הָסִביל בניין שורש

 ִנְרְּכָשה קל ש-כ-  ר)1(

 ֻהְרְּכבּו הפעיל ב-כ-  ר)2(

 ֻזַּמן פיעל נ-מ-  ז)3(

 ִנְמְסָרה קל ר-ס-  מ)4(

 ֻהְרְּגָשה הפעיל ש-ג-  ר)5(

 ְמֻסָּפרֹות פיעל ר-פ-  ס)6(
 

 389עמוד  

 )כל  הבניינים (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  96  תרגיל

   ָשַבת .1

 ִּתיָמַרְח .2

  ָרְטנּו .3

 ִנְשַמְענּו .4

  ֻמְשֶּכֶבת .5

  ַמְתִקיִפים .6

   ָקֵרב .7

 ִיְזַּדֵּמן .8

 ֻסְּלָקה .9

   ִשְמרּו .10
 

 
 

 390עמוד  

 )כל  הבניינים (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  97תרגיל  

 )התפעל(  ִיְסַּתְּברּו:  הפועל  היוצא  דופן .1

    לק:   הפעליםבניין  המשותף  לשאר ה 

 )קל(  ְּפַקְחֶּתן:  הפועל  היוצא  דופן .2

    נפעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )הפעיל(  ַמְפִחית:  הפועל  היוצא  דופן .3

    נפעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )התפעל(  ִהְסַּתֵער:  הפועל  היוצא  דופן .4

    קל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )נפעל(  ִנְבָצר:  הפועל  היוצא  דופן .5

    הפעיל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

 )נפעל(  ִּתָּתַקְעָנה:  הפועל  היוצא  דופן .6

    הפעיל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )נפעל(  ִיָּכְבשּו:  הפועל  היוצא  דופן .7

    קל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )פיעל(  ְמַטֶּגֶנת:  הפועל  היוצא  דופן .8

    פועל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )נפעל(  ִיָּתְלשּו:  הפועל  היוצא  דופן .9

    קל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )נפעל(  ִּתָּמְתחּו:  הפועל  היוצא  דופן .10

    קל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 

 

 

 913עמוד  

 )כל  הבניינים (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  98  תרגיל

 צורת  פועל  נוספת  מאותו  בניין הבניין השורש

 ְמַטְּפלֹות       פיעל ל-פ-  ט)1(

 ָשֵמן       קל נ-מ-  ש)2(

  ִּתְתַקְעָנה       קל ע-ק-  ת)3(

       ִּתְקַּדם קל מ-ד-  ק)4(

 ְמַחְּבקֹות       פיעל ק-ב-  ח)5(

  ֻיְצְּדקּו       הופעל ק-ד-  צ)6(

 ִיְסַּתֵּבן       התפעל נ-ב-  ס)7(

  ִיָּכְללּו       נפעל ל-ל-  כ)8(

  טֹוְפִחים       קל ח-פ-  ט)9(
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 391עמוד  

 )כל  הבניינים (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  99  תרגיל

 אותו  שורשפועל  נוסף  מ

 בניין  אחראך  ב

 אותו  שורששם  מ

 )התפעל(ִהְתַּכְּתבּות  ) / הפעיל(ַהְכָּתָבה  ) / קל(ְּכִתיָבה   ֻהְכַּתב/ ִהְכִּתיב /   ִהְתַּכֵּתב )1(

 )התפעל(ִהְתַּכְּתבּות  ) / הפעיל(ַהְכָּתָבה  ) / קל(ְּכִתיָבה   ֻהְכַּתב/ ִהְכִּתיב /   ָּכַתב )2(

 )פיעל(ִּפּסּול ) / קל(ְּפִסיָלה   לִּפֵּס/   ָּפַסל )3(

 )התפעל(ִהְזַּדְּקנּות   ִהְזִקין/   ָזֵקן )4(

 )התפעל(ִהְסַּתְּגרּות  )  /  הפעיל(ַהְסָּגָרה   ֻהְסַּגר/   ִהְסִּגיר )5(

 )התפעל(ִהְסַּתְּגרּות  )  /  הפעיל(ַהְסָּגָרה   ִהְסַּתֵּגר/   ֻהְסַּגר )6(

 )הפעיל(ַהְבָעָרה  )  /  קל(ָרה  ְּבֵע   ִהְבִעיר)7(

 )קל(ְקִשיָרה  ) / התפעל(ִהְתַקְּשרּות  )  /  נפעל(ִהָּקְשרּות   ִהְתַקֵּשר/   ָקַשר )8(

 )קל(ְּתִפיָרה     ִנְתַּפר)9(

 
 
 

 392עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  100  תרגיל

  קל  = ְרקּוָבה  ;  הפעיל  =  ִהְרִקיָבה    .א .1

 סביל=  ְרקּוָבה  ;  שינוי  מצב  =  ִהְרִקיָבה   .ב 

 
 פיעל=  ִקְּבָעה  ;  קל  =  ָקְבעּו  ;  נפעל  =  ִנְקְּבעּו   .א .2

 פעיל=  ִקְּבעּו  ,  ָקְבעּו   .ב 

 לסבי= ִנְקְּבעּו  .ג 

 
 קל=  ֶמֶכת  סֹו;  הפעיל  =  ַיְסִמיְך  ;  קל  =  ִנְקשֹר  ;  נפעל  =  ִנְקַשר   .א .3

 פעיל=  סֹוֶמֶכת  ;  גרימה  =  ַיְסִמיְך  ;  פעיל  =  ִנְקשֹר  ;  הדדי  =  ִנְקַשר   .ב 

 

 

 392עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  101תרגיל  

 פועל  בהווה )1( .א

 שם  עצם )2( 

 פועל  בהווה )3( 

 שם  תואר )4( 

 פועל  בהווה )5( 

 שם )1( .ב

    תוארשם   )2( 

  פועל )3( 

 שם  פועל )4( 
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 393עמוד  

 )כל  הבניינים (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  102  תרגיל

  ְיֵשנֹות .16   ֶאְטּבֹל .11   ְלִהָּכַנע .6    ָּגֵדל .1

 ְשבּורֹות .17   ִהְשַלְכִּתי .12    ִעְמִדי .7  ֶאְכּתֹב .2

 ַּתְכִחיש .13   ְשַטְפֶּתן .8   ְּבַחְרֶּתם .3

 ָּדֵבק .14   שֹוְכחֹות .9    ִיְגַּבר .4

 ָשַבִּתי .15     נּוַכל .10    ִלְרּכֹב .5

     

    

 394עמוד  

 )כל  הבניינים (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  103  תרגיל

  )4( .א

 )2( .ב

 )3( .ג

 )1( .ד

 

 

 395עמוד  

 )כל  הבניינים (     בֶהקשר  פעלים  -  רותתרגיל  בנוסח  בחינת  הבג  -  104  תרגיל

 ִיְטמֹן - .1

   ַהְסֵּתר - 

2. )1(   

 שם  הפועל הפועל

 ְלַחֵּסל   ִחֵּסל)1(
 ְלַחֵּפש   ִחֵּפש)2(
 ִלְבּדֹק   ָּבַדק)3(

 
 שם  תואר  :   לכל  צורות  הבינוני  בֶהקשרחלק  הדיבר  המשותף  )2(

 

)3(   

 פעלים  נוספים הבניין

      ִיְתַהְּדרּו         התפעל)1(

  ַהְחֵלף        הפעיל) 2(

       ִיָּשֵען   נפעל)3(

        ִהְתַחַּבְרֶּתן   התפעל)4(

        ִיְתָּבְררּו   התפעל)5(

        ָעַבְרִּתי   קל)6(
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)4(   

   לפי  ההנחיהאותו  שורשצורה  נוספת  מ הבניין

 ְרִכיָשה   קל)1(

 ִמְתַּגְּלִשים   קל)2(

 ְלַשֵּלם   הפעיל)3(

 ִיְשְרדּו   קל)4(

 ַמְקִּביָלה   פועל)5(

 
 

 397עמוד  

 105  תרגיל

 נסתרים  עתיד ,  פועל,  מ-צ-מ-צ .8     נוכח,  עבר,  פיעל,  ח-כ-ח-כ .1

 בינוני,  נסתר,  פועל,  ל-ג-ל-ג .9    ות/מדברים,  עבר,  התפעל,  ע-נ-כ-ש .2

  בינוני   ,  נסתרים,  פיעל,  ע-נ-כ-ש .10      עבר,  נסתר,  התפעל,  ר-ר-מ-צ .3

 עבר ,  נסתר,  התפעל,  מ-צ-מ-צ .11    עתיד ,  נסתרת,  פיעל,  ל-פ-כ-ש .4

 עבר,  נסתרות,  פועל,  ר-ת-ל-א .12    עבר   ,  נסתרים, פועל,  ל-פ-כ-ש .5

   עבר,  ות/מדברים,  פיעל,  מ-נ-מ-נ .13     עבר ,  נוכחות,  התפעל,  ב-ז-כ-א .6

 עבר ,  נסתרת,  פיעל,  ש-פ-ש-פ .14      בינוני,  נסתר,  פיעל,  ב-ה-ל-ש .7

 

 398עמוד  

   תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  106  תרגיל

 )באותו  בניין(ֵשם  פעולה   בניין שורש

 ִהְתַאְרְּגנּות התפעל נ-ג-ר-  א)1(
 ִאְרּגּון פיעל נ-ג-ר-  א)2(
 ִצְמצּום פיעל מ-צ-מ-  צ)3(
 ִהְצַטְמְצמּות התפעל מ-צ-מ-  צ)4(
 ִּבְזּבּוז פיעל ז-ב-ז-  ב)5(
 ִּכְשּכּוש פיעל ש-כ-ש- כ) 6(
 ִשְחרּור פיעל ר-ר-ח-  ש)7(
 ִהְשַּתְחְררּות התפעל ר-ר-ח-  ש)8(
 

  
 398עמוד  

   ותתרגיל  בנוסח  בחינת  הבגר  -  107  תרגיל

      ִצְנזּור / רזֹוְנֶצ,  ְמֻצְנָזר   .6   ִהְתַאְכְזבּות/ ַאְכָזָבה ,  ְמֻאְכָזב   .1

    ִעְדּכּון,  ֻעְדַּכן   .7  ִסְכסּוְך  /  ִהְסַּתְכְסכּות  ,  ִסְכֵסְך   .2

    ִהְתַעְצְּבנּות  ,  ֻעְצַּבן  / ִעְצֵּבן  .8     ִחְמצּון  ,  ֻחְמַצן   .3

 ִאְכלּוס,  ֻאְכַלס   .9     ִּתְגּבּור  ,  ְגָּבר  ְמֻת .4

 ִהְתַחְשְמלּות  ,  ֻחְשַמל  / ִחְשֵמל  .10     ִחְסּפּוס  ,  ֻחְסַּפס   .5
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 398עמוד  

   תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  108  תרגיל

   ְתַאְכֵזבִה,  ְלִהְתַאְכֵזב  ,  ב  -ז-כ-א .6    ִאְבֵחן,  ְלַאְבֵחן  ,  נ-ח-ב-א .1

    רִמְסֵּפ,  ְלַמְסֵּפר,  ר-פ-ס-מ .7   ִּתְקֵשר,  ְלַתְקֵשר,  ר  -ש-ק-ת .2

 ִהְסַּתְלֵסל,  ְלִהְסַּתְלֵסל,  ל-ס-ל-ס .8   ִהְשַּתְרֵּבב,  ְלִהְשַּתְרֵּבב,  ב-ב-ר-ש .3

 ִהְתַאְגֵרף,  ְלִהְתַאְגֵרף,  פ-ר-ג-א .9    ִאְחֵסן,  ְלַאְחֵסן,  נ-ס-ח-א .4

 ִהְתַּגְנֵּדר,  ְלִהְתַּגְנֵּדר,  ר-ד-נ-ג .10    ִּפְרֵסם,  ְלַפְרֵסם,  מ-ס-ר-פ .5

 

 399עמוד  

    תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  109תרגיל  

 פועל  בצורת  הָּפִעיל   בניין שורש

 ִּתְרְגמּו פועל מ-ג-ר-  ת)1(
 ִאְחְסנּו פועל נ-ס-ח-  א)2(
 ְללּוִשְק פועל ל-ל-ק-  ש)3(
 ִּתְדֵרְך           פועל כ-ר-ד-  ת)4(
 ִעְמְלָנה פועל נ-ל-מ-  ע)5(
 

 

 399עמוד  

   תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  110תרגיל  

 פועל  בצורת  הָסִביל   בניין שורש הפועל  בצורת  הָּפִעיל  

 רֻאְזַּכ פיעל ר-כ-ז-  א)1(   ?  אותו ִאְזַּכְרֶּתםמדוע     

 ֻקְרְצָפה פיעל פ-צ-ר-  ק)2(   .  את  הרצפהִקְרְצָפההיא    

 ֻּדְקַלם פיעל מ-ל-ק-  ד)3(   .  את  השירְיַדְקְלמּוהילדים     

 ֻּתְמַצת פיעל ת-צ-מ-  ת)4(   .  את  חומר  הלימודִּתְמַצִּתי   

 ֻאְכַלס פיעל ס-ל-כ-  א)5(   .  את  הבנייןִאְכְלסּודיירים  חדשים     
 

 

 399עמוד  

 תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  111תרגיל  

   __________מדברים  ,  עבר,  התפעל,  ל-ב-ל-ב     __________מדבר  ,  עבר,  פיעל,  נ-פ-ל-ט

   __________נסתרים  ,  עתיד,  פיעל,  ט-פ-ט-פ     __________יחידה  ,  הווה,  פועל,  נ-ג-ר-א

   __________נסתר  ,  עתיד,  פועל,  ר-ת-פ-כ     __________נוכחת  ,  עתיד,  פיעל,  נ-ב-צ-ע

   __________נוכחות  ,  עבר,  התפעל,  ל-ט-ל-ט    __________נסתרת  ,  עבר,  התפעל,  נ-ב-צ-ע

   __________רבות    ,  הווה,  פיעל,  ש-ט-ש-ט     __________רבים  ,  הווה,  פועל,  ז-פ-ש-א
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 400עמוד  

  )מרובעים,  שלמים (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  112תרגיל  

שם  פעולה שם  פועל בניין שורש 

 ִמְחזּור רֵזְחַמְל פיעל ר-ז-ח-מ .1

 ִחּזּור רֵּזַחְל פיעל ר-ז-ח .2
   פועל ל-ג-ר-ת .3
   הופעל נ-מ-ז .4

   פועל נ-מ-ז-ת .5

 בִמְחשּו בֵשְחַמְל פיעל ב-ש-ח-מ .6
 ִחּשּוב בֵּשַחְל פיעל ב-ש-ח .7
 ִהְתַרְּגלּות לֵּגַרְתִהְל התפעל ל-ג-ר .8
 ִּתְרּגּול לֵּגְרַתְל פיעל ל-ג-ר-ת .9

 ִהְשַּתְכְשכּות ְךֵשְכַּתְשִהְל התפעל כ-ש-כ-ש .10
 ִשְכשּוְך ְךֵשְכַשְל פיעל כ-ש-כ-ש .11
  רֵשְפַאְל פיעל ר-ש-פ-א .12
 ַהְפָשָרה ירִשְפַהְל הפעיל ר-ש-פ .13
   פועל ר-ש-ק-ת .14

   פיעל ר-צ-ק-ת .15

 

 

 401עמוד  

   )מרובעים,  שלמים (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  113תרגיל  

 )פועל(  ְמֻעְרֶעֶרת:  הפועל  היוצא  דופן .1

    פיעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )פיעל(  ְיַתְפֵקד:  הפועל  היוצא  דופן .2

    הפעיל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )התפעל(  ִּתְסַּתֵּכָּנה:  הפועל  היוצא  דופן .3

    פיעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )הופעל( ֻיְרַּכב :  הפועל  היוצא  דופן .4

    פועל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )פעלהו(  ֻּתְגַּדל:  הפועל  היוצא  דופן .5

    פועל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )פועל(  ְמֻשְכָנִעים:  הפועל  היוצא  דופן .6

    פיעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 
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 )התפעל(  ִיְתַחְלֵחל:  הפועל  היוצא  דופן .7

    פיעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )הופעל(  ֻיְזְרקּו:  הפועל  היוצא  דופן .8

    נפעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )הפעיל(  ַּתְמִּתינּו:  הפועל  היוצא  דופן .9

    התפעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )קל( ְנַדְדֶּתן :  הפועל  היוצא  דופן .10

    פיעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )פיעל(  ְּתַטְרְטרּו:  הפועל  היוצא  דופן .11

    התפעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )התפעל(  ִהְתַחְּסנּו:  הפועל  היוצא  דופן .12

    פיעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )פועל( ְּתֻשַּמש :  הפועל  היוצא  דופן .13

    פיעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )הפעיל(  ִהְפַחָּת:  הפועל  היוצא  דופן .14

 קל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )הופעל(  ֻּתְפַסק:  הפועל  היוצא  דופן .15

    פועל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )קל(  ִּתְפְקִחי:  הפועל  היוצא  דופן .16

    פיעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )הפעיל(   ִהְבַלְגנּו:  הפועל  היוצא  דופן .17

    פועל:  המשותף  לשאר  הפעליםבניין  ה 

 )פיעל(  ִסְנְוָרה:  הפועל  היוצא  דופן .18

    התפעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )פיעל( ְמַזְלְזִלים :  הפועל  היוצא  דופן .19

    קל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )הפעיל(  ַּתְקֵשְתָנה:  הפועל  היוצא  דופן .20

    התפעל:  משותף  לשאר  הפעליםבניין  הה 
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 401עמוד  

   )מרובעים,  שלמים (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  114תרגיל  

  ְּתֻטְשַטש .11      ָקְצרּו .1

 ִהְתַאְפְיָנה .12     ְיֻתְרַּגם .2

 סֹוְמכֹות .13    ִיָּכְרכּו .3

  ְיֻשַחד .14    ִּתְסַּתֵּתר .4

 ִהְתַנַּדְבֶּתן .15     רֹוֵגז .5

  ִּתְבַער .16   ַמְסְּפרּו .6

 ִהְזַּדַּקּנּו .17     ִהַּדְרְּדרּו .7

 ְמֻתְרָּגִמים .18     ְיֻשְקְללּו .8

 ַמְפִליג .19    ִּתְכַנּנּו .9

 ְיֻאְשַּפז .20   ְמַעְמֵעם .10

 

   

 

 404עמוד  

   ) מרובעים, שלמים (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  115תרגיל  

   לפי  ההנחיהאותו  שורשצורה  נוספת  מ הבניין

 ְמֻסֶּכֶלת   התפעל)1(

 ִּתְסּכּול   פועל)2(

 ִהַּטְלֵטל   פיעל)3(

 ְלַשְלֵהב   פועל)4(

 ְלִהָּסֵגר   התפעל)5(

 ְלִהְשַּתְפֵשף   פיעל)6(

 ְּתֻתְמַצת   פיעל)7(

 ִהְתַעְרֵער   פועל)8(

 שֻטְשַט   התפעל)9(

 ְלִהְתַעְצֵּבן   פועל)10(

 ִנָּמֵשְך   קל)11(

 ֻמְשְּכָנה   פיעל)12(

 ָחְזרּו   פועל)13(

 ְמַסֶּפֶרת   נפעל)14(
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 405עמוד  

   )מרובעים,  שלמים (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  116תרגיל  

 מילים  נוספות השורש 

  ְלְּתָרהֻא,       ְּתַאְלְּתִרי  ר-ת-ל-א .1

 ְנַסֵּקר ,       ְּתֻסְּקרּו ר-ק-ס .2

  ֻעְצַּבְנֶּתן ,        ִהְתַעְצַּבְנְּת נ-ב-צ-ע .3

 ְמַתְזֶמֶנת ,       ְיֻתְזַמן נ-מ-ז-ת .4

 ְמַהְּתִלים ,       ְּתַהֵּתְלָנה ל-ת-ה .5

 ֻּבְלְּגנּו  ,       ְמַבְלֶּגֶנת נ-ג-ל-ב .6

 ִּתְחַזְקֶּתם,  ְחְזקּו      ְיֻת ק-ז-ח-ת .7

 ֻהְבְקָעה,       ַיְבִקיעּו  ע-ק-ב .8

 ְמַשְחְרִרים  ,       ִשְחרּור ר-ר-ח-ש .9

 ְמֻאְבָטחֹות,       ְּתַאְבְטִחי  ח-ט-ב-א.10

  ֻמְחְזרּו  ,        ְלַמְחֵזר ר-ז-ח-מ.11

 
 

 405עמוד  

   )מרובעים,  שלמים(   תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  117תרגיל  

 מילים  נוספות השורש

  ִּתְרֵּגם      מ-ג- ר  )1(

   ִמְלְּכדּו       ד-כ-ל   )2(

   ְּכִריָתה       ר-ת- כ  )3(

        ֶאְשַּתֵּזף ז-פ-ש-  א )4(

       ְיַפְרְסמּו ס-ר-  פ )5(

       ִהְשַּתְכְנעּו ע-נ- כ  )6(

      ְלַתְכֵנת   ,   ְכנּוִיָּת       נ-נ-כ- ת  )7(

        ִּתְסְּבָכה כ-ב-ס  ) 8(

        ִמְתַנְּזרֹות ר-ז-נ- צ ) 9(

        ִּתְשְמִחי ש-מ- ח) 10(

       ָאַרְגִּתי נ-ג-ר- א) 11(

 

 406עמוד  

   )מרובעים,  שלמים (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  118תרגיל  

 שם )1(

     והפועל  בהו )2(

  שם  תואר )3(

 פועל  בהווה )4(

 פועל  בהווה )5(

 שם )6(

 שם  תואר )7(

 פועל  בהווה )8(
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 406עמוד  

   )מרובעים,  שלמים (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  119תרגיל  

 )2( .א

 )3( .ב

 )4( .ג

 

 

 407עמוד  

   )יםמרובע,  שלמים (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  120תרגיל  

 ִּתְכַנִּתי .12     ִמְלְּכדּו .1

   ְיֻכְּנסּו .13    ִהְרַּבְצֶּתם .2

 ְמַפְרְּכִסים .14     ְשַקְלֶּתן .3

 ִּפְרֵּפר .15    ַהְקֵּפד .4

 שֹוְכִחים .16    ְרַבְצֶּתן .5

 ֲאַבְזֵּבז .17   ְּתֻכְרַסם .6

  ִעְרַּבְבנּו .18    ֲאַגְרֵּגר .7

 ִהְקִליט .19     ֶאְתַּכְרֵּבל .8

 ֲאַפְטֵּפט .20     ִאְרַּגּנּו .9

 ְיֵשִנים .21     ִהְקִריחּו .10

 ְמֻכְפֶּתֶרת .22     ִעְצרּו .11

 

 

 408עמוד  

 )מרובעים,  שלמים (   בֶהקשר  פעלים  -  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  121  תרגיל

    ִיָּגֵרם .א .1

   ְמַרֵּסק .ב 

 ּתּוַכל .ג 

 ִמְתַּפֶּזֶרת .ד 
2.   

   לפי  ההנחיהאותו  שורשצורה  נוספת  מ הבניין

 ַהְפָעָלה   קל)1(

כ  -ת-  אין  נטייה  של  השורש  נ-טעות  דפוס  בספר  ).  הפעיל  (ְלַהִּתיְך   הופעל)2(
 .  יטופל  במהדורה  הבאה-בבניין  התפעל  

 ְיֻרַּסק   פיעל)3(

 ִנְלְקָחה   התפעל)4(

 ְלַפֵּזר   פיעל)5(

 ָמַנְענּו   נפעל)6(

 ִהְשַּתְחְרָרה   פועל)7(
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3.   

 מילים  נוספות השורש

     ְמֻיָּצִרים  ,   ָיַצְרִּתי       ר-צ-  י)1(

      ַּתְפֵצְצָנה  ,   ְּפָצָצה  ,   ִהְפִציץ       צ-צ-  פ)2(

      ְלִהָּשֵרף  ,   ִנְשַרף       פ-ר-  ש)3(

      ִנְבַּדְקנּו  ,   ָּבדּוק       ק-ד-  ב)4(

      ָחְסָכה  ,   חֹוֶסֶכת       כ-ס-  ח)5(

    ַהְשָּתָקה  ,   ַּתְשִּתיק       ק-ת-  ש)6(

      ַהְקָרָנה  ,   קֹוֵרן  ,   ַמְקִרין       נ-ר-  ק)7(

      ְמֻטָּפל  ,   ְלַטֵּפל       ל-פ-  ט)8(
 

 411עמוד  

  )הופעל,  הפעיל (  122תרגיל  

 עבר,  נסתר,  הופעל,  ג-ש-נ .6    עתיד ,  נסתרים,  הופעל,  ר-כ-נ .1

 עתיד,  נסתרות,  הפעיל,  ג-ש-נ .7    בינוני ,  נסתרים,  הופעל,  ע-ס-נ .2

 עבר,  נסתר,  הפעיל,  ל-ש-נ .8    בינוני ,  נסתרות,  הפעיל,  ק-ז-נ .3

 עתיד,  נוכחת,  הפעיל,  ד-ג-נ .9      עתיד,    נסתרים,הפעיל,  ע-ב-נ .4

 בינוני, נסתר,  הופעל,  פ-ק-נ .10    עבר ,  נסתרת,  הפעיל,  ח-ד-נ .5

     

 416עמוד  

  )נפעל,  הופעל,  הפעיל  (-נ  "  שלמים  מול  חפ-   123תרגיל  

 נסתרת,  נפעל,  ק-ת-נ .13    ות /מדברים,  הפעיל,  ר-כ-נ .1

 נסתרים,  פיעל,  ט-ו-נ .14    ות /מדברים,  הפעיל,  ג-ש-נ .2

 נסתרים,  נפעל,  ש-ט-נ .15     ות/מדברים,  פיעל,  ר-ג-ה .3

 נסתרים,  פיעל,  ר-ס-נ .16       נוכחים,  הפעיל,  ט-ב-נ .4

 נסתרים,  פיעל,  ב-ג-נ .17       נוכחים,  פיעל,  ל-ת-ה .5

 נסתר,  פועל,  ל-ש-נ .18       נוכחים,  הפעיל,  ר-ד-נ .6

 נסתר,  הופעל,  ש-ג-נ .19     ת/מדבר,  פיעל,  ק-ש-נ .7

 נסתרת,  הופעל,  ע-ב-נ .20     ת  /מדבר,  נפעל,  ט-ב-נ .8

   נסתר,  פועל,  נ-י-מ .21       נסתרת,  נפעל,  ל-צ-נ .9

 נסתר,  הופעל,  ר-כ-נ .22       נסתרת,  פיעל,  ל-צ-נ .10

 נסתר,  פועל,  ר-ג-מ .23       נסתרת,  פיעל,  נ-ג-נ .11

   נסתר,  הופעל,  ר-ג-נ .24       נסתרת,  נפעל,  ק-ת-נ .12

 

 418עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  124תרגיל  

 ֶאּפֹל .5   ֻהְּתָכה .1

 ִיָּנְצלּו .6   ִנָּבט .2

 ַמִּשיג .7    ַנִּתיז .3

 ִהִּכירּו .8    ֻּתַּגש .4
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 419עמוד  

  )כל  הבניינים  (-נ  "  שלמים  מול  חפ-   125תרגיל  

 עבר  ,  נסתרים,  פיעל,  ק-מ-נ .19     עבר ,  נסתרים,  הפעיל,  ק-ש-נ .1

   עבר ,  נסתרים,  נפעל,  ז-ת-נ .20     בינוני,  נסתרת,  פועל,  ל-צ-נ .2

    עתיד,  נסתרים,  קל,  ע-ס-נ .21       עבר,  נסתרת  ,הופעל,  ע-ב-נ .3

 בינוני ,  נסתר,  התפעל,  ל-ה-נ .22       עבר,  נסתרות,  נפעל,  ט-ב-נ .4

    עתיד  ,  נוכח,  קל,  נ-ת-נ .23       עתיד,  נסתרים,  קל,  ל-פ-נ .5

   עתיד,  ת/מדבר,  קל,  ע-ט-נ .24       עבר,  נסתרים,  פיעל,  ש-ב-י .6

 עבר ,  נסתר,  פועל,  ק-ד-ה .25      עתיד,  נסתרים,  קל,  ל-ט-נ .7

   עתיד,  נוכחת,  התפעל,  ב-ג-נ .26      עתיד ,  נוכח,  קל,  ר-ט-נ .8

 בינוני   ,  נסתרים,  הופעל,  ר-כ-נ .27      ציווי,  נוכח,  קל,  ש-ג-נ .9

 עבר ,   נסתר, הופעל,  ש-כ-נ .28     בינוני ,  נסתרת,  הופעל,  ר-ת-נ .10

 עתיד ,  נסתר,  קל,  ח-ג-נ .29     עתיד,  ת/מדבר,  התפעל,  ד-ג-נ .11

  עתיד,  נסתרות,  קל,  ע-ט-נ .30       עתיד,  נסתרות,  קל,  פ-ט-נ .12

    ציווי,  נוכח,  הפעיל,  פ-ק-נ .31     בינוני,  נסתרים,  נפעל,  ש-ג-נ .13

   ציווי ,  נוכח,  הפעיל,  פ-ט-נ .32     יד עת,  נסתרים,  הופעל,  ר-כ-נ .14

   עתיד,  נסתרות,  קל,  ח-ק-ל .33     בינוני ,  נסתר,  התפעל,  ר-כ-נ .15

 בינוני ,  נסתרים,  פועל,  ל-ש-נ .34     עתיד ,  ת/מדבר,  הפעיל,  ל-ז-נ .16

 עתיד  ,  נסתר,  הפעיל,  כ-ת-נ .35       ציווי  ,  נוכח,  קל,  ל-ש-נ .17

 עבר ,  נסתר,  נפעל,  ל-ט-נ .36     בינוני,  נסתרת,  התפעל,  ז-ק-נ .18

 

 420עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  126תרגיל  

 שם  הפועל הפועל שם  פעולה

 ִלְנטֹל ָנַטל ְנִטיָלה
 ְלַהִּטיל ִהִּטיל ַהָּטָלה

 ִלְנּפֹל ָנַפל ְנִפיָלה

 ַעִלְנטֹ ָנַטע ְנִטיָעה

 ְלַהִּפיל ִהִּפיל ַהָּפָלה
 ְלַהִּגיש ִהִּגיש ַהָּגָשה
 ְלַהִּציל ִהִּציל ַהָּצָלה

 ְלַנֵּצל ִנֵּצל ִנּצּול

 ְלִהְתַנֵּצל ִהְתַנֵּצל ִהְתַנְּצלּות

 ְלַהִּתיְך ִהִּתיְך ַהָּתָכה

 ְלַהִּכיר ִהִּכיר ַהָּכָרה

 ְלִהְתַנֵּכר ִהְתַנֵּכר ִהְתַנְּכרּות

 

 

 



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

 420ד  עמו

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  127תרגיל  

 אותו  שורשפועל  נוסף  מ

 בניין  אחראך  ב

 אותו  שורשֵשם  מ

 ַהָּטָפה   ָנַטף)1(
 ִהְתַנְּקשּות/  ֶהֵּקש  /  ַהָּקָשה     ִהְתַנֵּקש)2(
 ִהְתַנְּגשּות   ִנַּגש)3(
 ִהְתַנְּקמּות   ָנַקם)4(
 ִהְתַנְּדבּות ְתַנֵּדבִה/    ֻנַּדב  )5(
 ִהְתַנְּגבּות/ ִנּגּוב  ִהְתַנֵּגב/    ֻנַּגב  )6(
 ַהָּשָלה ֻנַּשל/  ִנֵּשל  /    ֻהַּשל  )7(
 ִהְתַנְּקזּות   ִהִּקיז)8(
 ֶהֵּסק/  ַהָּסָקה   ָנַסק/    ֻהַּסק  )9(
 ַהָּתָזה   ֻהַּתז)10(
 ִהְתַנְּתקּות/  ְתקּות  ִהָּנ ֻנַּתק/  ִנֵּתק  /    ִהְתַנֵּתק  )11(

 

 421עמוד  

  )נ"חפ,  מרובעים,  שלמים    (תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  128תרגיל  

 )נפעל(  ִנְּכרּו:  הפועל  היוצא  דופן .1

    פיעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )הפעיל ( ִהַּקְשִּתי:  הפועל  היוצא  דופן .2

    פיעל:  אר  הפעליםבניין  המשותף  לשה 

 )הופעל(  ֻמָּקף:  הפועל  היוצא  דופן .3

    פועל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )הפעיל(  ַיִּגיד:  הפועל  היוצא  דופן .4

    קל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )קל(  ֶאֵּתן:  הפועל  היוצא  דופן .5

    נפעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )פועל(  ֻּתַּיק:  הפועל  היוצא  דופן .6

    הופעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )הפעיל(  ַמִּדיִחים:  הפועל  היוצא  דופן .7

    פיעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )הופעל(  ֻמָּגר:  הפועל  היוצא  דופן .8

    פועל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 
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 421עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  129תרגיל  

 )4( .א

 )4( .ב

 )1( .ג

 

 422עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  130תרגיל  

  עבר ,  נסתרת,  הופעל,  ע-צ-י .1

 עתיד ,  נסתרת,  קל,  ר-צ-י .2

 עבר  ,  ות/מדברים,  הפעיל,  ע-ז-י .3

   בינוני,  נסתר,  הופעל,  ב-צ-י .4

   בינוני,  נסתרת,  נפעל,  ת-צ-י .5

 עתיד ,  נסתרות,  הפעיל,  ג-צ-י .6

 עבר    ,  ות/מדברים,  הפעיל,  ב-צ-י .7

 

 423עמוד  

 צ"  שלמים  מול  חפי-   תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  131תרגיל  

  עבר  ,  נוכחות,  הפעיל,  ב-צ-י .1

 עבר ,  נוכחות,  הפעיל,  ג-צ-י .2

 עבר  ,  נוכחות,  פיעל,  ר-מ-ה .3

 עבר  ,  נוכחות,  הפעיל,  ת-צ-י .4

   עבר ,  נוכחות,  פיעל,  מ-מ-ה .5

   עתיד,  נסתרים,  הופעל,  ג-צ-י .6

   עבר ,  נסתרים,  פועל,  ג-צ-י .7

    עתיד,  נסתרים,  הופעל,  ב-צ-י .8

   עבר,  נסתרים,  פועל,  ב-צ-י .9

  עבר,  תריםנס,  נפעל,  ב-צ-י .10

   עבר,  נסתרים,  נפעל,  ת-צ-י .11

   עבר  ,  נוכחים,  פיעל,  ב-ד-נ .12

 עבר  ,  נסתרים,  פיעל,  ר-ס-י .13

 עבר   ,  נסתרים,  פיעל,  ר-צ-י .14

    עבר,  נסתרים,  פיעל,  ר-ק-י .15

     עבר,  נסתרים,  פיעל,  ג-צ-י .16

     עבר,  נסתרים,  פיעל,  א-ב-י .17
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 424עמוד  

 )צ"חפי,  נ"חפ,  מרובעים,  שלמים   ( תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  132תרגיל  

 פיעל,  ר-ת-נ .7    הופעל ,  צ-מ-ח .1

 נפעל,  ב-צ-י .8     פיעל,  נ-צ-מ-ח .2

 נפעל,  ש-ג-נ .9    הופעל ,  ג-צ-י .3

 פיעל,  ש-ש-ג .10    התפעל ,  ק-ז-ח .4

 קל,  ר-צ-י .11    פיעל  , ק-ז-ח-ת .5

 פיעל,  ר-צ-י .12    הפעיל,  ק-ז-נ .6

 

 424עמוד  

 )צ"חפי,  נ"חפ,  מרובעים,  שלמים   ( תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  133תרגיל  

 מילים  נוספות השורש

      ַמִּצית  ,   ֻיְּצתּו  ,   ַהָּצָתה       ת-צ-  י)1(

      ֶהֵּקש  ,   ְנִקיָשה ,    נֹוֵקש       ש-ק-  נ)2(

  ְּתִקיָפה  ,   ּתֶֹקף       פ-ק-  ת)3(

       ִיּצּוג  ,   ַמָּצג ,   ַּתִּציִגי        ג-צ-  י)4(

      ִיּצּור ,   יֹוֶצֶרת       ר-צ-  י)5(

       ִהְתַנְּגשּות  ,   ַמָּגש       ש-ג-  נ)6(

      ִנָּכִרים  ,   ִיְתַנֵּכר   ,  ֻּתַּכר       ר-כ-  נ)7(

    ָנְקָפה  ,   ִהַּקְפֶּתם       פ-ק-  נ)8(

   ָּגַרְפָּת       פ-ר-  ג)9(

      ִהְתַאְרְּגָנה  ,   ְיֻאְרְּגנּו       נ-ג-ר-  א)10(

 

 

 425עמוד  

 )צ"חפי,  נ"חפ,  מרובעים,  שלמים   ( תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  134תרגיל  

 התפעל:  הבניין;  )  מרובע(השורשים  בעלי  ארבע  אותיות  שורש  :  השורש .1

 קל:  הבניין;  צ  "השורשים  שייכים  לגזרת  חפי:  השורש .2

 התפעל:  הבניין;  השורשים  שייכים  לגזרת  השלמים  :  השורש .3

 פיעל:  ייןהבנ;  )  מרובע(השורשים  בעלי  ארבע  אותיות  שורש  :  השורש .4

 קל:  הבניין;  השורשים  שייכים  לגזרת  השלמים  :  השורש .5

 הפעיל:  הבניין;  נ  "השורשים  שייכים  לגזרת  חפ:  השורש .6

 הפעיל:  הבניין;  צ  "השורשים  שייכים  לגזרת  חפי:  השורש .7

 התפעל:  הבניין;  השורשים  שייכים  לגזרת  השלמים  :  השורש .8

 פועל:  הבניין;  השורשים  שייכים  לגזרת  השלמים  :  שהשור .9

 נפעל:  הבניין;  נ  "השורשים  שייכים  לגזרת  חפ:  השורש .10

 הפעיל:  הבניין;  נ  "השורשים  שייכים  לגזרת  חפ:  השורש .11
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 425עמוד  

 )צ"יחפ,  נ"חפ,  מרובעים,  שלמים   ( תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  135תרגיל  

 )פיעל(  ְמַאְתְּגרֹות:  הפועל  היוצא  דופן .1

    התפעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )קל(   ִּתְפְרסּו:  הפועל  היוצא  דופן .2

    פועל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )נפעל(  ִנְנְקטּו:  הפועל  היוצא  דופן .3

    קל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )נפעל  (ִיָּנֵטש:  הפועל  היוצא  דופן .4

    קל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )התפעל(  ִהְצַטְלֵצל:  הפועל  היוצא  דופן .5

    הפעיל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )פועל(  ְיֻנְּצלּו:  הפועל  היוצא  דופן .6

    הופעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )הפעיל(  ַנִּציל:   היוצא  דופןהפועל  .7

    נפעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )קל(  ִּתְצְרִפי:  הפועל  היוצא  דופן .8

    פיעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )קל(  ִנְמסֹר:  הפועל  היוצא  דופן .9

    נפעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )הופעל(  ֻּתַּצל:  הפועל  היוצא  דופן .10

    פועל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )קל(  ִּתְמְּתִחי:  הפועל  היוצא  דופן .11

    הפעיל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )התפעל(  ִּתְתַּפְּתִלי:  הפועל  היוצא  דופן .12

    פיעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 

 )קל(  ַּסעִנ:  הפועל  היוצא  דופן .13

    נפעל:  בניין  המשותף  לשאר  הפעליםה 
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 426עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  136תרגיל  

 )1( .א

 )4( .ב

 )4( .ג

 

 426עמוד  

   תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  137תרגיל  

 פיעל=  ְמַיֶּצֶגת    ;  הופעל=  ֻיְּצגּו   .א )1(

 פעיל=  ְמַיֶּצֶגת    ;  סביל=  ֻיְּצגּו   .ב 
 
 עלנפ=    ִנַּתז;  ל  יפעה=    ִהִּתיז .א )2(

 סביל  =    ִנַּתז;  פעיל =    ִהִּתיז .ב 

 

 

 427עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  138תרגיל  

 שם )1( .א 

    פועל )2( 

 שם  תואר )3( 

    פועל )4( 

 שם )5( 

 שם  פועל )6( 

  

  בהווהפועל  )1( .ב

 שם )2( 

 שם )3( 

 פועל  בהווה )4( 

 שם  תואר )5( 

 פועל  בהווה )6( 

 שם  תואר )7( 

 פועל  בהווה )8( 

 

 פועל )1( .ג

   שם )2( 

  שם )3( 

 שם )4( 

 שם  פועל )5( 

 פועל )6( 
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 428עמוד  

   )צ"חפי,  נ"חפ,  מרובעים,  שלמים (  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  139תרגיל  

 ְמַבְלְּבלֹות .12    ִנָּצִבים .1

 ִנָּגִשים .13     ַאִּגיש .2

  ִלְצּפֹר .14     ִּתַּסע .3

   ָעֵמל .15    ִהַּשְגִּתי .4

 ִהִּציָגה .16    ַאִּציג .5

  ָחַפר .17     ַמִּזיִעים .6

  ִטְלַּפּנּו .18     ִּתּצֹק .7

 ַמִּתיִכים .19    ַמִּדיָחה .8

   ִהַּגְענּו .20   ַמִּשיִרים .9

 ִיָּפֵרם .21     ְלַמְדֶּתן .10

 ַמִּכירֹות  ;   ַמִּביטֹות .22   ֲאַנֵּוט .11

 

 

 

 429עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  140תרגיל  

 שם  תואר )1( )1( .א

 שם  תואר )2(  

 שם  תואר   , פועל  בהווה )3(  

 שם  תואר )4(  

 שם  תואר )5(  

 שם  תואר )6(   

 שם  תואר  ,   שם  עצם )7(  

 שם  תואר )8(  

 פועל  בהווה )9(  

 שם  תואר )10(  

 פועל  בהווה )11(  

 שם  עצם )12(   

 

  הופעל:בניין,  נ"  מגזרת  חפ:  שורש-  לשלוש  המיליםמשותף  ה )2( 

 

 קל:  שלוהבניין  ,  ִיְמְנעּו  :   יוצא  דופן  מבחינת  הבנייןפועל  )1( )3( 

 הפעיל:   לשלושת  הפעלים  האחריםבניין  המשותף ה )2(  

 

 פיעל,  ר-ד-ש;  הפעיל  ,  נ-מ-ש;  פיעל  ,  מ-ס-ר-פ .א )4( 

 .)פועל(ֻשַּדר  ;  )  פיעל(ִשֵּמן  ;  )  התפעל(ִהְתַּפְרֵסם  ) / פועל(ֻּפְרַסם   .ב  

 ְלַשֵּדר;  ְלַהְשִמין  ;  ְלַפְרֵסם   .ג  

 ְקַּבְעָנהִּת )5( 
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 )6(   

 אותו  שורשפועל  נוסף  מ
 בניין  אחראך  ב

 אותו  שורששם  מ

 ַהְשָפָעה )הופעל(  ֻהְשַּפע  )1(
 )התפעל(ִהְתַיְּצבּות    /  )פיעל(ִיּצּוב  )  /  הפעיל(ַהָּצָבה   )התפעל(ִהְתַיֵּצב  )  /  פועל(ְמֻיָּצב  )  פיעל(  ְמַיֵּצב  )2(
 )פיעל(ִשּתּוף  )  /  התפעל(ִהְשַּתְּתפּות   )פועל(ֻשַּתף  )  /  עלפי(  ִשֵּתף  )3(

 )התפעל  (ִהְתָעְרבּות )קל(  ָעֵרב  )4(
 )התפעל(ִהְתַמְּמשּות  )  /  פיעל(ִמּמּוש   )התפעל(ִהְתַמֵּמש  )  /  פועל(  ֻמַּמש  )5(

 

)7(   

 מילים  נוספות השורש

    ְמֻשָּפע         ע-פ-  ש)1(

     ְלַפְרֵסם  ,   ְמֻפְרֶסֶמת         מ-ס-ר- פ) 2(

      ַהְשָמָנה  ,   ָשֵמן         נ-מ-  ש)3(

   ַהָּצָעה  ,   ַמִּציִעים         ע-צ-  י)4(

      ַמְשֵּדר  ,   ִשַּדְרנּו         ר-ד-  ש)5(

      ִנֶּגֶשת  ,   ִהִּגיש         ש-ג-  נ)6(

 

)8(  

 )  באותו  בניין(שם  פעולה   נייןב שורש

 ַהְגָּבָרה הפעיל ר-ב-  ג)1(

 ְקִביָעה קל ע-ב- ק) 2(

 

)9(  

 פועל  בצורת  הָּפִעיל בניין שורש

 ִהִּכירּו הופעל ר -כ-  נ)1(
 ִהִּציעּו הופעל ע-צ- י) 2(
 ִהְשִּפיעּו הופעל ע-פ- ש) 3(
 ִהִּציגּו  הופעל ג-צ-  י)4(

 

   )1( .ב

 מילים  נוספות רשהשו

  ְמֻסָּפִקים         ק-פ-  ס)1(

   ִנְקְנָסה         ס-נ-  ק)2(

      צֹוֶבֶרת         ר-ב-  צ)3(

  ִשְּלָמה         מ-ל-  ש)4(

 

 הופעל,  ע-צ-י  =  ֻמָּצע;  פיעל  ,  ב-י-ח=    ְמַחֶּיֶבת;  קל  ,  ש-כ-ר=   ָרְכשּו  )1( )2(

 ִהִּציעּו;    ֻחַּיב  ;ִנְרַּכש   )2( 

 
 ע  -צ-י=  ַהָּצָעה   )3(
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 שם  העצם

 435עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  1תרגיל  

 צורן  נטייה*  .12        צורן  גזירה* .1

 צורן  גזירה*         צורן  נטייה*  

 

 צורן  נטייה*  .13        צורן  גזירה* .2

 ן  גזירהצור*         צורן  נטייה*  

 

 צורן  גזירה* .14        צורן  נטייה*  .3

 צורן  נטייה*          צורן  גזירה*  * 

 

 צורן  גזירה* .15        צורן  נטייה*  .4

 צורן  נטייה*          צורן  גזירה* 

 

 צורן  גזירה* .16        צורן  גזירה* .5

 צורן  נטייה*            צורן  נטייה*  

 

 צורן  גזירה* .17        רן  נטייהצו*  .6

 צורן  נטייה*          צורן  גזירה* 

 

 צורן  גזירה* .18        צורן  גזירה* .7

  צורן  נטייה*          צורן  נטייה*  

 

 צורן  גזירה* .19        צורן  גזירה* .8

  צורן  נטייה*          צורן  נטייה*  

 

 צורן  נטייה*  .20        צורן  גזירה* .9

 צורן  גזירה*         צורן  נטייה*  

 

 צורן  נטייה*  .21        צורן  גזירה* .10

 צורן  גזירה*         צורן  נטייה*  

 

 צורן  נטייה*  .22        צורן  גזירה* .11

 צורן  גזירה*         צורן  נטייה*  
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 436עמוד  

  2תרגיל  

 

 שם עצם חדש 

 חדשערך מילוני 

 ַרֶּכֶבל

 פלדלת

 קולנוע

 כדוריד

 רמזור

 ברוז

 חיבר

 לולא

 שמרטף

 אלחלד

 

 437עמוד  

  3תרגיל  

 שאילה  מהלועזית ֶהְלֵחם

ַּדְחּפֹור   ַחְמִשיר  ֻסְּכָרִזית     ַּתְקִליטֹור   ִּגְזעֹול  

ב  ַּכּדּוְרַעף   ַחְמשּוש    ַמְחִזירֹור    ַּכּדּוֶרֶגל    ִמְדְרחֹו

ַמֲחֶזֶמר   ְנִשיקֹוָלָדה   ִמְצּפֹור    ַזְרקֹור    ַרְבּגֹוִני  

 ַּתּפּוִזיָנה   ַסְלַקל

ְקַלאב   ֶהִליקֹוְּפֶטר   ֶסְנַסְצָיה   ִּפיְגֶמְנט    לּוֶזר  

ְנָּדה   ִּביְזֶנס    ִמיֵנָרל    ִּבְסְקִויט   קֹוְנֶצְרט  'ַאֶג

שֹוקֹוָלד    רֹוּבֹוט    ֵּתה    ַהְרמֹוְנָיה  ַאְמּבּוַלְנס    ַרְדיֹו   

 ְּפִסיכֹולֹוג    ַאְרִכיֶטְקט   ַאְלֶטְרָנִטיָבה      

 

 438עמוד  

  4תרגיל  

 ערך מילוני חדש= מילה  חדשה   ערך מילוני חדש= מילה  חדשה 

 דגלן  פצעון

 במאי  מצחיה

 תותחן  ביצית

 מורכבות  פתקית

 גורלי  ימאי

 רוקחות  תמפי

 שאלון  ראשון

 פרדסן  ציונות

 משאית  קולני

 ספריה  אוירון

   מכונית
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 439עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  5תרגיל  

 מכשיר=  ְמִשיבֹון  ,  חלקי  לבוש  =  ּגּוִפָּיה  ,  מקצוע   = יֹוָמַנאי  .1

 מקום=  ַנָּגִרָּיה  ,   מופשט  שם =  ֵאיכּות  ,  שם  תואר  =  ַּתְרּבּוִתי   .2

 מקצוע=  ַמְזִּכירּות  ,  מקצוע  =  ַיַּמאי  ,  אוסף  =  ִחידֹון   .3

 הקטנה=  ַמּפּוִחית  ,  הקטנה  =  ַּתְקִליטֹון  ,  שם  תואר  =  ַּכְלָּכִלי   .4

 שם  תואר=  צּוָרִני  ,  מקצוע  =  ִעּתֹוַנאי  ,  שם  מופשט  =  ֵישּות   .5

 מכשיר=  ֵעיִנית  ,  מכשיר  =  ִמְטִרָּיה  ,  מכשיר  =  ָשעֹון   .6

 בעל  תכונה=  חֹוְלָמן  ,  מכשיר  =  ּפֹוְתָחן  ,  מקצוע  =  ִמְנָהָלן   .7

 חלקי  לבוש=  ִאּמּוִנית  ,  מקצוע  =  ּבּוַלאי  ,  הקטנה  =  לּוִחית   .8

 מספר  סודר=  ְרִביִעי  ,  מוצא    =  ִמְצִרי,  בעל  תכונה  =  ִסְפרּוִתי   .9

 מקצוע=  ֶמְלָצִרית  ,  הקטנה  =  ִּפְתִקית  ,  כלי  תחבורה  =  ְמָכִלית   .10

 

 439עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  6תרגיל  

 ְספֹוִגית,  ְמִדיַנאי  ,  ַסְפָרִנית  ,  ְמִליִצי  :  צורן  סופי+ בסיס  .1

 ַחְיָזר  ,  ַּכּדּוֶרֶגל  :  םהלחם  בסיסי 

 ָּפעֹוטֹון,  ִשירֹון  ,  ְזבּובֹון  ,  ַהְרַּפְתָקן  :  צורן  סופי+ בסיס  .2

 ַקְניֹון  ,  ַמְדָחן  :  הלחם  בסיסים 

 ְּדרֹוִמי  ,  ַּתִּקינּות  ,  ְּדִריכּות  :  צורן  סופי+ בסיס  .3

   ַּתְשֵחץ,ִמְצּפֹור  ,   ַּפְסקֹול  :  הלחם  בסיסים 

 ְנִדיבּות,  ַצְרָכִנָּיה  ,  ְשבּועֹון  :  צורן  סופי+ בסיס  .4

 ַקְרַנף  ,  ַחְיַּדק  ,  ִמְדְרחֹוב  :  הלחם  בסיסים 

 ּתֹוַעְלָּתנּות,   ִּגְשרֹון  ,  ִמְפָרִשית  :  צורן  סופי+ בסיס  .5

 ַרְמקֹול,  ַחְמִשיר  ,  ַמְדחֹם  :  הלחם  בסיסים 

 

 394עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  7תרגיל  

 צורן  סופי+ בסיס :  משותף  למילים  המודגשות  מבחינת  דרך  התצורהה )1(

  תוארשם :  המשותף  למילים  המודגשות  מבחינת  חלקי  הדיבר )2(

 

 

 

 

 

 



  ענתבי נהלאור שמורות  הזכויות  כל   ©

 440עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  8תרגיל  

 צורן  סופי  הקטנה  =  ֹוןִסְרט,  צורן  סופי  אוסף    =  ָּיהִסְרִט,   ורן  סופי  רבים   צ  =  יםְסָרִט.   א .1

 צורן  גזירה=  ִסְרטֹון   ִסְרִטָּיה   ;  צורן  נטייה  =  ְסָרִטים   .ב 

 
 ,  צורן  סופי  בעל  מקצוע    =  ןַּכְרִטיָס,  צורן  סופי  רבים    =  יםַּכְרִטיִס.   א .2

 צורן  סופי  אוסף  =  ָּיהְרִטיִסַּכ  

 צורן  גזירה=  ַּכְרִטיָסן    ַּכְרִטיִסָּיה   ;  צורן  נטייה  =  ַּכְרִטיִסים    .ב 

 
 צורן  סופי  רבות=  ֹות  ְשֵאל,  )  קבוצה(צורן  סופי  אוסף    =  ֹוןְשֵאל .3

 צורן  נטייה=    ְשֵאלֹות;  צורן  גזירה  =  ְשֵאלֹון   

 
 צורן  סופי  הקטנה  =  ֹוןַּכְלּב,  צורם  סופי  מקום    =  ָּהַּכְלִּבי,  צורן  סופי  רבים    =  יםָלִבְּכ .4

 צורן  גזירה=  ַּכְלּבֹון  ,  ַּכְלִּבָּיה  ;  צורן  נטייה  =  ְּכָלִבים   

 
 םצורן  סופי  מקו  =  ֹוןִמְשַּפְחּת,  צורן  רבים  רבות     =  ֹותִמְשָּפח .5

 צורן  גזירה=  ִמְשַּפְחּתֹון  ;  צורן  נטייה  =  ִמְשָּפחֹות   

 

 

 440עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  9תרגיל  

 צורן  סופי+  בסיס  :  משותף  למילים  המודגשות  מבחינת  דרך  התצורהה .א .1

 שם  תואר:  משותף  למילים  המודגשות  מבחינת  חלקי  הדיברה .ב 

   .נטייהצורן   .ג 
 
 בעל  מקצוע=  ַסְדָרִנית  ;    הקטנה  =  ּכֹוִסית  ;    כלי  רכב  = מֹוִנית   .א .2

 צורן  נטייה   .ב 

 

 443עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  10תרגיל  

 ֶלתהשאר  משקל  ַקֶּט,  )משקל  ַמְקֶטֶלת(ַמֶּתֶכת  :  השם  היוצא  דופן  מבחינת  המשקל .1

 השאר  משקל  ַמְקטֹול,  )משקל  ַמְקָטל(ַמָּשק  :  השם  היוצא  דופן  מבחינת  המשקל .2

 השאר  משקל  ַמְקִטיל,  )משקל  ִנְקָטל(ִנְסָּפח  :  השם  היוצא  דופן  מבחינת  המשקל .3

 ִמְקָטל/ ְקָטל השאר  משקל  ַמ,  )משקל  ַמְקֵטָלה(ַמֵּגָפה  :  השם  היוצא  דופן  מבחינת  המשקל .4

 השאר  משקל  ַמְקֵטָלה ,  )משקל  ַמְקֵטל(ַמְפֵסק  :  השם  היוצא  דופן  מבחינת  המשקל .5

 השאר  משקל  ַמְקטֹול ,  )משקל  ַמְקָטל(ַמָּבע  :  השם  היוצא  דופן  מבחינת  המשקל .6

 אר  משקל  ַהְקָטָלההש,  )משקל  ֶהְקֵטל(ֶהְרֵּכב  :  השם  היוצא  דופן  מבחינת  המשקל .7

 השאר  משקל  ַמְקָטל,  )משקל  ַקָּטל(ַנָּגר  :  השם  היוצא  דופן  מבחינת  המשקל .8
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 444עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  11תרגיל  

 .ג .1

 .ד .2

 .א .3

 .ג .4

 .ב .5

 .ד .6

 

 445עמוד  

  תרגיל  בנוסח  בחינת  הבגרות  -  12תרגיל  

 צורן  סופי + בסיס    =  ִראשֹון,   הלחם    =  ַזְרקֹור,  שורש  ומשקל    =  ָסהְּתבּו .1

  שורש  ומשקל  =  ַמְעֵּדר,  צורן  סופי  + בסיס    =  ַיְרחֹון,  הלחם    =  ַרֶּכֶבל .2

  שורש  ומשקל  = ִּכָּשלֹון,  צורן  סופי  + בסיס    =  ִעּתֹון,  צורן  סופי  + בסיס    =  ְמקֹומֹון .3

 צורן  סופי+ בסיס    =  מּוָזרּות,  צורן  סופי  + בסיס    =  ִסְפלֹון,  הלחם    =  ַּבְרָנש .4

 צורן  סופי+ בסיס    =  ִמְסרֹון,  שורש  ומשקל    =  ִמְסּתֹור,  הלחם    =  ִמְצּפֹור .5

 צורן  סופי+ בסיס    =  ַּתְקִליטֹון,  ורן  סופי  צ+ בסיס    =  ַּתְקִליִטָּיה,  שורש  ומשקל    =  ַּתְקִליט .6

 שורש  ומשקל  =  ִמְשָטר,  הלחם    =  ַשְלָּדג,  צורן  סופי  + בסיס    =  ִרְבעֹון .7

 שורש  ומשקל=  ִמְסָעָדה,  צורן  סופי  + בסיס    =  ְיִציָרִתי,  צורן  סופי  + בסיס    =  ִחּיּוִנּיּות .8

  צורן  סופי+ בסיס    =  ִסְפרֹון,  שורש  ומשקל    =  ַרֶּכֶבת,   שורש  ומשקל    = ַהָּסָקה .9

  צורן  סופי+ בסיס    =  ִמְקצֹוִעּיּות,  שורש  ומשקל    =  ִמְרָּפָאה,  צורן  סופי  + בסיס    =  ְּדִריכּות .10

  שורש  ומשקל  =  ַּכֶּסֶפת,  צורן  סופי    + בסיס  =  ַּתְרּבּוִתית,  צורן  סופי  + בסיס    =  ַנָּשִקָּיה .11

  שורש  ומשקל  =  ַמְטמֹון,  צורן  סופי  + בסיס    =  ְמִחירֹון,  שורש  ומשקל    =  ִנָּצחֹון .12

 הלחם  =  ַּכּדּוֶרֶגל,  צורן  סופי  + בסיס    =  ַמְחָסִנית,  הלחם    =  ַּכְסּפֹוָמט .13

 שורש  ומשקל  =  ַצָּיר,  שורש  ומשקל    =  שֹוֵער,  צורן  סופי  + יס  בס  =  ְּגָרִפיַקאי .14

 שורש  ומשקל  =  ַּתְפִקיד,  צורן  סופי  + בסיס    =  ְצִריפֹון,  שורש  ומשקל    =  ַּפְטְּפָטן .15

 שורש  ומשקל  =  ְרִּכיזַּת  ,  צורן  סופי+ בסיס    =  ַּתְמרּוִקָּיה,  צורן  סופי  + בסיס    =  ַּתְחזּוָקן .16

 הלחם  =  ַעְרִּפיַח,  צורן  סופי  + בסיס    =  ַמְזִּכירּות,  צורן  סופי  + בסיס    =  ְלשֹוַנאי .17

 שורש  ומשקל  =  ַשְקָדן,  צורן  סופי  + בסיס    =  ִמּלֹון,  שורש  ומשקל    =  ִמְפָעל .18

 הלחם  =  ַרְמזֹור,  שורש  ומשקל    =  ַמֶּתֶכת,  צורן  סופי  + בסיס    =  ְרִגישּות .19

 שורש  ומשקל  =  ִמְצָנח,  צורן  סופי  + בסיס    =  ֻקַּפאי,  צורן  סופי  + בסיס    =  ַשָּיכּות .20

 שורש  ומשקל  =  ַשְחָקן,  הלחם    =  ַחְמִשיר,  צורן  סופי  + בסיס    =  ִּגְזָּבִרית .21

 צורן  סופי+ בסיס    =  ַרְפָּתן,  שורש  ומשקל    =  ַסָּכָנה,  צורן  סופי  +   בסיס    =ֵמיִמָּיה .22

 הלחם  =  ַעְדָלָיַדע,  צורן  סופי  + בסיס    =  ָּכִרית,  שורש  ומשקל    =  ַצֶּנֶרת  .23

 צורן  סופי+ בסיס    =  תַמְנִהיגּו,  שורש  ומשקל    =  ַהְנָהָגה,  צורן  סופי  + בסיס    =  ְמִהירּות .24
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 445עמוד  

  13תרגיל  

   ַקֶּלֶטתַּתְשִּדיר     :שורש  ומשקל .1

   ְנִעימֹון   ְצִמיִגָּיה   מּוִסיָקִלי    ִּפְרסּוַמאי:   צורן  סופי+  בסיס   

 ִריְנְגטֹון   מּוִסיָקה:  שאילה  מלועזית 
 
    ַמָּסע      :שורש  ומשקל .2

   ִּפְסלֹון  ֶאְצָּבעֹון   ַאְרָנבֹון  ְמִשיבֹון      ַחְדרֹון:   ורן  סופיצ+  בסיס   
 
       ַהְצָלָחה   :שורש  ומשקל .3

 ַּבַּמאי  ֶאְפָשרּות   ַּתְסִריַטאי:   צורן  סופי+  בסיס   
 
   ִּתְקשֶֹרת    ְּכתּוָבה   :שורש  ומשקל .4

  ַּכִּפית  ְּגִליְמקֹומֹון   ַאְנ:   צורן  סופי+  בסיס   
   
 ִּבּקֶֹרת   ְשִמיָרה   :שורש  ומשקל .5

 ַּתְברּוָאִתית    ְּבָשִרית     ְּבִריאּות     ְמַגָּמִתית       ַּתְברּוָאן:צורן  סופי+  בסיס   
 
 ַמְדֶּפֶסת            ַמְחֵשב:שורש  ומשקל .6

 ִוירּוס-מּוְלִטיֶמְדָיה   ַאְנִטי    קִּדיְס    ִאיֵמיל    ִאיְנֶטְרֵנט   :שאילה  מלועזית 

    ַּתְקִליטֹור:הלחם 
 
 ַשְכָחן    ַצְנָחן      ַשְדָכן:שורש  ומשקל .7

    ַמְדָחן:הלחם  בסיסים 
 
   ִצּפֹור   ִּפְזמֹון       ַצָּפר :שורש  ומשקל .8

 ִמְצּפֹור:   הלחם  בסיסים 
 
 לַצְנָחן   ַחָּי     ַמּסֹוק :שורש  ומשקל .9
 

   ְשִמיָרה   ַקָּבַלת :שורש  ומשקל .10

   ִחידֹון    ָעלֹון    ַּתְחִּתית     ְשֵאלֹון:צורן  סופי+  בסיס   
 
 

 446עמוד  

  14תרגיל  

 ָשזּוף  ָּכבּוש  :  משקל  ָקטּול .א  .1

 ָשִביר    ָּבִהיר  :  משקל  ָקִטיל  

 ַמְתִמיד  :  משקל  ַמְקִטיל  

 ָקדֹוש    :משקל  ָקטֹול  

 ָסגֹל    ָאפֹר  :  משקל  ָקטֹל  

דרך  התצורה  של  שמות  .  צורן  סופי+  דרך  התצורה  של  שמות  התואר  בסעיף  זה  היא  בסיס   .ב 

 .היא  שורש  ומשקל'  התואר  בסעיף  א  

 
 צורן  סופי+  דרך  התצורה  של  שמות  התואר  היא  בסיס   .א .2

 דרך  התצורה  של  שמות  .  של  שמות  התואר  בסעיף  זה  היא  שורש  ומשקלדרך  התצורה   .ב 

 .צורן  סופי+ היא  בסיס '  התואר  בסעיף  א  
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 446עמוד  

   15תרגיל  

 .שורש  ומשקלדרך  התצורה  של  כל  השמות  היא   .א .1

 )ות הוא  מקוםהמשמעות  של  שאר  השמ  (ִמְשָאָלה  :יוצא  דופן  מבחינת  המשמעות .ב 

 
 .שורש  ומשקלדרך  התצורה  של  כל  השמות  היא   )1( .2

 )המשמעות  של  שאר  השמות הוא  מקום(יוצא  דופן  מבחינת  המשמעות  השם  ִמְגָּבָלה   )2( 

     

 

 447עמוד  

  16תרגיל  

 ִמְשְּפָטן,  ְסִריַטאי  ַּת,  צֹוְלָלן  ,  ַּתְחִקיָרן  ,  ְסּפֹוְרַטאי  :     וצורן  סופיבסיס .א .1

   שֹוֵפט  ,  ִמְתַאְגֵרף,  חֹוֵבש  ,  ַּבְדָרן  ,  ַשְחָקן  ,  ַמְדִריְך  ,  ַסָּבל  :   שורש  ומשקל  
   

 . ֶהלחם: ְשַמְרַטףדרך  התצורה  של  השם    .ב 

 

 מקום:    לכל  השמותהמשותפתהמשמעות   .א .2

 ִעיִרָּיה    ,  ָּפעֹוטֹון  ,  הַנָּגִרָּי :  בסיס  וצורן  סופי .ב 

  ִמְתָּפָרה   ,  ִמְסָּגד:  שורש  ומשקל  

 . ֶהלחם: ִמְדְרחֹובדרך  התצורה  של  השם    .ג 

 

 447עמוד  

   17תרגיל  

 משמעות  של  אוסף=    ִשירֹון .א

   ַחְמִשיר .ב

  שורש  ומשקל=  ְמשֹוֵרר  ,  ַזָּמר   .ג

   ֶזֶמר .ד

 

 447עמוד  

  18גיל  תר

 פיעל=  ִלּמּוד  ;  הפעיל  =  ַהָּכָרה  ;  פיעל  =  ִנּתּוב  ;  קל  =  ְרִכיָשה  ;  התפעל  =  ִהְזַּדְּמנּות   )1(

 ַסְקָרן  ,  ֶטְכַנאי  ,  ֵאיכּות   :  בסיס  וצורן )2(

 ַטָּיס ,     ַשָּיכּות  :שורש  ומשקל 
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