תחביר
עמוד 223
תרגיל 1
פועל

שם עצם

עוֹב ִדים
ְ
אָכ ְלנוּ
ַ
ידה ִז ַמּ ְרנוּ
ִה ְפ ִק ָ
ִמ ְצ ַט ֵלּם
ְמ ַת ְרגֵּל
ַתּ ִקי נִ ְמ ְצאָה
ְתּנ ְ
ֶא ְפתֹּר
בּוֹל ֶטת
ֶ
ִה ְת ַע ֵלּף
ְמ ַש ֵלּ ַח
ָש ַל ְחנוּ
ָק ְבלוּ
ִק ֵבּל
ִה ְז ַדּ ְקּנָה ַמ ְק ִציב
צוֹברוֹת ִה ְצ ַבּ ְע ָתּ
ְ
ַב ִתּי
אַכז ְ
ִה ְת ְ
יבי
ַתּ ִצּ ִ
יִ ְק ְצבוּ ְמ ַח ְלּ ִקים

ַמּר א ֶֹכל
ַמ ְצ ֵל ָמה ִפּ ָקּדוֹן ִמ ְש ָפּט ִתּ ְזמ ֶֹרת ז ָ
ֶתק ְמ ִציאָה ַתּ ְר ִגּיל
יטה ִפּ ְתרוֹן נ ֶ
ֲבוֹדה ְבּ ִל ָ
ע ָ
בּוּרית ֶצ ַבע
ָבה ִצ ִ
אַכז ָ
ְ
ַק ָבּל ֻש ְל ָחן ִע ָלּפוֹן
ֻקּה
ִק ְצ ָבּה ֶק ֶצב ַק ָצּב ְמ ִהירוּת ֲחל ָ
ִז ְקנָה
נְ ִציבוּת

הערה :המילה "עובדים" יכולה לשמש הן כפועל והן כשם עצם .אם המילה היתה משובצת במשפט
ניתן היה לדעת בוודאות את תפקידה.
דוגמה:
העובדים מקבלים שכר הוגן" .העובדים" = שם עצם
הם עובדים שעות נוספות" .עובדים" = פועל
עמוד 225
תרגיל  - 2תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

שם
שם
פועל בהווה
שם תואר
שם תואר
שם תואר
פועל בהווה
פועל בהווה
שם תואר
שם
פועל בהווה
שם תואר
פועל בהווה
שם
פועל בהווה
שם
פועל בהווה ; שם
שם
שם תואר

.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38

שם
שם תואר
פועל בהווה
שם תואר
שם ; פועל בהווה
שם
שם ; פועל בהווה
שם תואר
שם תואר
שם תואר
שם
פועל בהווה
שם
פועל בהווה
שם תואר
פועל בהווה
פועל בהווה
שם תואר
שם תואר

.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50

שם ; פועל בהווה
שם ; פועל בהווה
שם תואר
פועל בהווה
שם ; פועל בהווה
שם תואר
שם תואר
פועל בהווה
שם תואר
שם
פועל בהווה
שם תואר
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עמוד 229
תרגיל  - 5שאלת מחשבה
ההבדל בין הצירופים :סוד מדינה לבין סוד כמוס:
סוד מדינה הינו צירוף סמיכות מכיוון שניתן להוסיף לסומך ,ולא לנסמך את ה"א הידיעה :סוד
המדינה ,ואילו הצירוף סוד כמוס הינו צירוף של שם ותואר מכיוון שניתן להוסיף את ה"א הידיעה
הן לנסמך והן לסומך :הסוד הכמוס.
עמוד 230
תרגיל  - 6תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .13צירוף סמיכות
 .1צירוף סמיכות

 .25צירוף סמיכות

.2

שם ותוארו

 .14צירוף סמיכות

 .26שם ותוארו

.3

שם ותואר

 .15צירוף סמיכות

 .27צירוף סמיכות

.4

צירוף סמיכות

 .16שם ותוארו

 .28צירוף סמיכות

.5

שם ותוארו

 .17שם ותואר

 .29צירוף סמיכות

.6

צירוף סמיכות

 .18שם ותוארו

 .30שם ותוארו

.7

צירוף סמיכות

 .19צירוף סמיכות

 .31שם ותוארו

.8

שם ותוארו

 .20צירוף סמיכות

 .32צירוף סמיכות

.9

שם ותואר

 .21צירוף סמיכות

 .33שם ותוארו

 .10צירוף סמיכות

 .22שם ותוארו

 .34שם ותוארו

 .11צירוף סמיכות

 .23שם ותוארו

 .35שם ותוארו

 .12שם ותוארו

 .24צירוף סמיכות

 .36צירוף סמיכות

עמוד 230
תרגיל  - 7תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
.1

שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות

.2

צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו

.3

שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות

.4

צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות

.5

צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,שם ותוארו

.6

צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו

.7

צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות

.8

צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות

.9

צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,שם ותוארו

 .10צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו
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 .11צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,שם ותוארו
 .12שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות
 .13שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות
 .14צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,שם ותוארו
 .15שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות
 .16צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות
 .17צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,שם ותוארו
 .18צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,שם ותוארו
 .19שם ותוארו  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו
 .20שם ותוארו  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות
 .21צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,שם ותוארו
 .22צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות
 .23שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות
 .24שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו
 .25צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו
 .26שם ותוארו  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות
 .27שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,שם ותוארו
 .28צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות
 .29שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות
 .30צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות
 .31צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות
 .32שם ותוארו  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות
 .33צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות
 .34שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,שם ותוארו
 .35שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות
 .36שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות
 .37שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות
 .38שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו
 .39שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו
 .40צירוף סמיכות  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות
 .41שם ותוארו  ,צירוף סמיכות  ,שם ותוארו  ,צירוף סמיכות
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עמוד 232
תרגיל  - 8תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

תרבות מקומית
שיקולים מוסריים
שפה עולמית
תנאים הוגנים
עוגות ביתיות
תושבים מקומיים

)(7
)(8
)(9
)(10
)(11
)(12

סדרה טלוויזיונית
ההצבעה המפלגתית
הוצאות ממשלתיות
התכונות האנושיות או תכונה אנושית
יחסים מסחריים
עמדה ציבורית

עמוד 233
תרגיל  - 9תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
) (6מפגשי חברה
) (1מאכלי בשר
) (7חופשת קיץ
) (2חוגי חברה
) (8שלבי התפתחות
) (3בגדי חורף
) (9שטחי חקלאות
) (4עולם התרבות
) (10ייחסי ידידות
) (5סיפורי עם
עמוד 233
בהקשר
תרגיל  - 10תרגיל בנוסח בחינת הבגרות ֶ -
.1

פסקה א'
צירוף סמיכות :פקודת התעבורה  ,רשיון נהיגה  ,רשות הרישוי  ,ניידת משטרה
שם ותוארו :נהג חדש  ,רכב צבאי
פסקה ב'
צירוף סמיכות :בעלי חיים  ,שפעת העופות  ,מזרח אסיה
שם ותוארו :ציפורים נודדות

.2

אמצעי טרור ,
ֵ
אמצעי לחימה  ,חומר נפץ  ,ארגון טרור  ,מכונית תופת ,
ֵ
צירוף סמיכות:
בני אדם  ,סיבת החשד.
שם ותוארו :רכב חשוד  ,מטען גדול  ,פיגוע המוני  ,מכונית חשודה  ,המיקום המדויק.

עמוד 234
תרגיל  - 11תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
.1

סמיכות ושם תואר

 .21סמיכות ושם תואר

.2

שרשרת סמיכויות

 .22סמיכות ושם תואר

.3

שרשרת סמיכויות

 .23סמיכות ושם תואר

.4

שרשרת סמיכויות

 .24שרשרת סמיכויות

.5

סמיכות ושם תואר

 .25שרשרת סמיכויות

.6

שרשרת סמיכויות

 .26סמיכות ושם תואר
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.7

שרשרת סמיכויות

 .27שרשרת סמיכויות

.8

שרשרת סמיכויות

 .28שרשרת סמיכויות

.9

סמיכות ושם תואר

 .29שרשרת סמיכויות

 .10סמיכות ושם תואר

 .30שרשרת סמיכויות

 .11שרשרת סמיכויות

 .31סמיכות ושם תואר

 .12סמיכות ושם תואר

 .32שרשרת סמיכויות

 .13שרשרת סמיכויות

 .33סמיכות ושם תואר

 .14שרשרת סמיכויות

 .34שרשרת סמיכויות

 .15סמיכות ושם תואר

 .35שרשרת סמיכויות

 .16סמיכות ושם תואר

 .36שרשרת סמיכויות

 .17שרשרת סמיכויות

 .37סמיכות ושם תואר

 .18שרשרת סמיכויות

 .38שרשרת סמיכויות

 .19סמיכות ושם תואר

 .39סמיכות ושם תואר

 .20שרשרת סמיכויות

 .40שרשרת סמיכויות

עמוד 235
בהקשר
תרגיל  - 12תרגיל בנוסח בחינת הבגרות ֶ -
.1

צירוף סמיכות :שרת החינוך  ,עיריית דימונה
שם ותוארו :רשויות מקומיות  ,השקעה חינוכית  ,תכניות ייחודיות  ,תהליכים חדשניים ,
המועצה האזורית  ,המועצה המקומית
סמיכות ושם תואר :פרס החינוך היישובי  ,ראשי הרשויות המקומיות
שרשרת סמיכויות :יו"ר מרכז השלטון  ,מנכ"לית משרד החינוך  ,בקעת בית שאן

.2

א.
ב.
ג.

מפגעי בריאות
סופת החול  ,קשיי הנשימה.
צירוף סמיכות :דרכי הנשימה  ,התקפי אסטמה
שם ותוארו :אובך כבד  ,תופעות אלרגיות  ,פעילות אירובית

.3

א.
ב.

הסבה מקצועית
צירוף סמיכות :עריכת דין
שם ותוארו :תופעה ישראלית  ,ידע רפואי  ,רשלנות רפואית

.4

שני צירופים של שרשרת סמיכויות :סגן שר הביטחון ,אלוף פיקוד הדרום
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עמוד 237
תרגיל 13
 .1סמיכות
 .2סמיכות
 .3סמיכות
 .4סמיכות
 .5סמיכות
 .6סמיכות
 .7סמיכות
 .8סמיכות
 .9סמיכות
 .10סמיכות
 .11סמיכות

רגילה
רגילה
כפולה
רגילה
כפולה
מפורקת
כפולה
רגילה
מפורקת
רגילה
כרגילה

.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

סמיכות
סמיכות
סמיכות
סמיכות
סמיכות
סמיכות
סמיכות
סמיכות
סמיכות
סמיכות
סמיכות

רגילה
מפורקת
מפורקת
כפולה
רגילה
מפורקת
כפולה
רגילה
רגילה
כפולה
רגילה

.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33

סמיכות
סמיכות
סמיכות
סמיכות
סמיכות
סמיכות
סמיכות
סמיכות
סמיכות
סמיכות
סמיכות

עמוד 238
תרגיל 14
 .1החלטת הממשלה
 .2חקירת המשטרה
 .3שביתת הרופאים
 .4אזרחי המדינה
 .5התפתחות המדע
 .6הקמת המפעל
 .7מרק דגים

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

חופשת התלמידים
משכורת העובדים
הוצאות החברה
רפורמת החינוך
עליית הנאצים
התמוטטות הדמוקרטיה
קופסת סוכריות

עמוד 238
תרגיל 15
 .1משכורתו של המנהל

.7

החלטתה של הוועדה

.2

עמדתו של הציבור

.8

חומותיה של ירושלים

.3

שמלתה של הזמרת

.9

חייליה של ישראל

.4

חדרם של המורים

 .10קברו של הצדיק

.5

ביתו של התלמיד

 .11עוזרו של הבמאי

.6

נשמתו של האדם

 .12ניצחונם של היהודים
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מפורקת
כפולה
מפורקת
רגילה
רגילה
מפורקת
כפולה
מפורקת
מפורקת
כפולה
כפולה

עמוד 238
בהקשר )צירוף סמיכות ,מילונאות(
תרגיל  - 16תרגיל בנוסח בחינת הבגרות ֶ -
.1

.2

א.

 שם ותוארו שם ותוארו -צירוף סמיכות

ב.

הזרימה של הדם

א.
ב.

הוראת משרד התקשורת
סמיכות כפולה.
סמיכות רגילה = התחייבות הצרכנים
סמיכות מפורקת = ההתחייבות של הצרכנים
3

ד.

ישגים
בה ֵ
סחר או ֶ
במ ָ
בספּוֹרט או ִ
אחרים ְ
) (1הגדרה מילון ההווהִ " :התאַמצות להקדים ֵ
שונים".
) (2השוואה בין שני המילונים על-פי ההיבטים :אטימולוגיה ופרטים דקדוקיים.

ג.

ההיבטים  /הקריטריונים
 .1אטימולוגיה
 .2פרטים דקדוקיים
כתיב
חלקי דיבר
מין
שורש
נטיות

.3

מילון אבן שושן
מציין בתחילת הערך בסוגריים לא מציין
מרובעים ]השם נגזר משורש[

מילון ההווה

חסר )מנוקד(
חסר )מנוקד(
בשם
לא מציין שמדובר ֵ
בשם
לא מציין שמדובר ֵ
מציין נ'  -נקבה
מציין נ'  -נקבה
מציין בתחילת הערך בסוגריים מציין בסוף הערך >חרי<
מרובעים
מציין נטיית רבים בסוגריים
מציין נטיות בסוף הערך בסוגריים מרובעים בתחילת הערך.
מרובעים ]צורת נסמך ורבים[

צוות של שופטים
החביבה של הקהל
הקוראים של העיתון

א.

-

ב.
ג.

תחרות מלכת היופי
קוראי העיתון

עמוד 241
תרגיל 17
; קריאת ביניים ; נקיפת מצפון ; עבודת נמלים; שפת
שכיר חרב ; מצב רוח ; מיטת סדום
הים ; יד המלך ; אבן נגף ; נקודת חן ; בדיחת קרש ; ניסיון חיים ; שער השמים
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עמוד 241
תרגיל  - 18תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
את עשרת הצירופים לא ניתן "לפרק" מכיוון שהם צירופים כבולים .צירופים כבולים נחשבים לערכים
מילוניים שאין לפרקם .אם נפרקם תאבד המשמעות של הצירוף ותתקבל משמעות חדשה.
עמוד 242
בהקשר
תרגיל  - 19תרגיל בנוסח בחינת הבגרות ֶ -
א.
ב.

ג.
ד.

אובדן ההכרה
 שם ותוארו צירוף סמיכות צירוף סמיכות שם ותוארו צירוף סמיכות צירוף סמיכות שם ותוארו צירוף סמיכותלפנינו שני צירופים כבולים .צירופים כבולים נחשבים לערכים מילוניים שאין לפרקם .אם נפרקם
תאבד המשמעות של הצירוף ותתקבל משמעות חדשה.
פיקוח משרד הבריאות

עמוד 243
תרגיל 20
ניבים
 .1תולעת ספרים
 .2תקע יתד
 .3טביעת עין
 .4שנאת חינם
 .5מס שפתיים
 .6דרך ארץ
 .7שעת כושר
 .8רוח תזזית
 .9קלות ראש
 .10בן זקונים
 .11גולת הכותרת
 .12ליל שימורים
 .13שאט נפש
 .14פתחון פה
 .15מורת רוח
 .16דריסת רגל
 .17חרב פיפיות
 .18מיטת סדום
 .19חלק הארי
 .20משאת נפש

פירושי הניבים
אחד המרבה בקריאה
השתקע
עמידה על ערכו של משהו לאחר ראיה קצרה
שנאה ללא סיבה
דברים הנאמרים ללא כל כוונה לקיימם
התנהגות נאותה ,התנהגות מתוך כבוד
הזדמנות מתאימה
טרוף הדעת ,שיגעון
חוסר רצינות ,זלזול
הבן הצעיר ביותר במשפחה
שיא ,פסגה ,החלק המרשים ביותר
לילה שנקבע למשמרת ,לזיכרון לכל הדורות
יחס של בוז ,סלידה
אפשרות להביע דברים ,להביע אי שביעות רצון או
להטיל ביקורת
רוגז ,צער
כניסה לרשותו של אחר
דבר יכול להועיל ,אך גם לפגוע )חרב ששני קצותיה
חדים והאוחז בה עשוי להיפגע(
מצב שאינו מאפשר כל פעולה ,מצב מוגבל מאוד
החלק העיקרי ,הגדול ביותר
שאיפה ,מטרה ,חלום
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עמוד 244
תרגיל  - 21תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .10מקורות מים
 .1שאלות מחקר
.2

פחי אשפה

 .11איכויות המוצר

.3

ביצי הפתעה

 .12גרבי צמר

.4

משלוחי מנות

 .13רהיטי עץ

.5

רכבות משא

 .14חדרי ילדים

.6

טבעות כסף

 .15לשכות השר

.7

חברי קיבוץ

 .16מחזיקי מפתחות

.8

מוסדות חינוך

 .17מרוצי שליחים

.9

מצבי רוח

 .18חגיגות היובל

עמוד 244
תרגיל  - 22תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .7רופא שיניים
 .1חברת הפצה

 .13משכך כאבים

.2

כלי עבודה
ִ

.8

מיץ פירות

 .14קליפת תפוח

.3

תנור חימום

.9

כיסא נוח

 .15חומר הדברה

.4

בקבוק חלב

 .10הצעת חוק

 .16שער ברזל

.5

קרוב משפחה

 .11חבר כנסת

 .17עבודת בית

.6

ארוחת בוקר

 .12סוכריית מנטה

 .18מספר טלפון

עמוד 245
תרגיל  - 23תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .11כינוי שייכות
 .1שם פרטי

 .21כינוי שייכות

.2

שם פרטי

 .12כינוי רמז

 .22שם פרטי

.3

ה"א הידיעה

 .13שם פרטי

 .23כינוי שייכות

.4

ה"א הידיעה

 .14כינוי שייכות

 .24כינוי שייכות

.5

שם פרטי

 .15כינוי שייכות

 .25ה"א הידיעה

.6

כינוי שייכות

 .16שם פרטי

 .26שם פרטי

.7

ה"א הידיעה

 .17כינוי שייכות

 .27כינוי שייכות

.8

ה"א הידיעה

 .18כינוי שייכות

 .28ה"א הידיעה

.9

כינוי שייכות

 .19ה"א הידיעה

 .29ה"א הידיעה

 .20שם פרטי

 .30שם פרטי

 .10כינוי שייכות
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עמוד 246
תרגיל 24
 .1עובדי המפעל ומנהליו קיבלו שי לחג.
 .2נציגי המפלגה וחבריה הגיעו לכנס.
 .3מורי המכללה ותלמידיה הפגינו מול ביתו של ראש הממשלה.
 .4אורי נבחר לחייל מצטיין על-ידי מפקדי היחידה וחייליה.
 .5הבחור מתעסק בקניית בתים ומכירתם.
 .6בקורס נלמד צילום תמונות ופיתוחן.
עמוד 246
בהקשר
תרגיל  - 25תרגיל בנוסח בחינת הבגרות ֶ -
.1

.2

א.

) (1שם פרטי  ,ה"א הידיעה
) (2שנות העצמאות

ב.

) (1סוג הסמיכות :סמיכות כפולה.
סמיכות רגילה :תרבות ישראל; סמיכות מפורקת :התרבות של ישראל
) (2תרבות ישראלית
שם ותוארו
שם ותוארו
צירוף סמיכות

ג.

-

ד.

ערוץ הרדיו

ה.

לפנינו צירוף כבול .צירוף כבול נחשב לערך מילוני שאין לפרקו .אם נפרקו תאבד המשמעות
של הצירוף ותתקבל משמעות חדשה.

א.

) (1הצירוף היוצא דופן מבחינת דרך היידוע שלו הוא יורדי הים .דרך היידוע שלו היא
הוספת ה"א הידיעה לפני הסומך.
) (2דרך היידוע המשותפת לשאר הצירופים היא שם פרטי )עדן ,סיישל(.

ב.

-

ג.

) (1שודד ים
) (2משרדי החוץ

ד.

האזרחים הצרפתיים  ,הממשלה הצרפתית

ה.

-

חברי הצוות
שודדי הים

שרשרת
סמיכות
שרשרת
שרשרת
שרשרת
סמיכות

סמיכויות
ושם תואר
סמיכויות
סמיכויות
סמיכויות
ושם תואר
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ו.

ז.

את הצירוף לא ניתן "לפרק" מכיוון שהוא צירוף כבול.
צירוף כבול נחשב לערך מילוני שאין לפרקו .אם נפרקו תאבד המשמעות של הצירוף
ותתקבל משמעות חדשה.
-

צירוף סמיכות
צירוף סמיכות

-

שם ותוארו
שם ותוארו

עמוד 248
תרגיל  - 26שאלת מחשבה
לפניך שני משפטים:
)" (1תנו לחיות לחיות" היא תנועה של אנשים הפועלת למען הצלת בעלי חיים.
) (2מאז שנודע כי האפיפיור חובב את העוגות ,את הביסקוויטים ואת הפיצות הכשרות של מאפיית
בוצ'יונה שברומא נרשמה במקום תנועת אנשים ערה במיוחד.
א.

סמיכות רגילה :תנועת אנשים ; סמיכות מפורק :תנועה של אנשים

ב.

תנועה של אנשים  -הגדרה מספר " :6זרם ציבורי ,ארגון מקיף של המוני עם המאוחדים
בשאיפה כללית ,ברעיון משותף וכדומה"
תנועת אנשים  -הגדרה מספר " :2שינוי מקום ,.העתקות ממקום למקום".

עמוד 250
תרגיל  - 27תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .1קשר של סיבה ותוצאה
) (1ולכן
) (2משום ש
.2

קשר של ויתור
) (1חרף
) (2אף-על-פי כן

.3

קשר של זמן
) (1לפני כן
) (2אחרי ש

.4

קשר של ויתור
) (1על אף
) (2אף ש
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.5

קשר של סיבה ותוצאה
) (1מפני ש
) (2משום כך

.6

קשר של תכלית
) (1לשם
) (2כדי

.7

קשר של סיבה ותוצאה
) (1על כן
) (2עקב

.8

קשר של ויתור
) (1אף-על-פי ש
) (2למרות זאת

.9

קשר של סיבה ותוצאה
) (1בשל
) (2ולכן

 .10קשר של ניגוד
) (1לולא
) (2אם
 .11קשר של סיבה ותוצאה .
) (1לפיכך
) (2מאחר ש
 .12קשר של סיבה ותוצאה
) (1מכיוון ש
) (2בעקבות זאת
 .13קשר של סיבה ותוצאה
) (1הודות ל
) (2משום ש
 .14קשר של תכלית
) (1כדי
) (2לשם
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 .15קשר של סיבה ותוצאה
) (1מאחר ש
) (2ולכן
 .16קשר של תכלית
) (1לשם כך
) (2לשם
 .17קשר של ויתור
) (1אף-על-פי כן
) (2על אף ש
 .18קשר של ניגוד
) (1בניגוד לכך
) (2לעומת זאת )מילת קשר זו יכולה לציין גם השוואה(
 .19קשר של סיבה ותוצאה
) (1עקב
) (2מכיוון ש
 .20קשר של תכלית
) (1לשם כך
) (2לשם
 .21קשר של זמן
) (1כאשר
) (2לפני ש
 .22קשר של סיבה ותוצאה
) (1לפיכך
) (2מאחר ש
 .23קשר של סיבה ותוצאה
) (1ולכן
) (2משום ש
 .24קשר של זמן
) (1אחרי ש
) (2לפני
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 .25קשר של ויתור
) (1למרות זאת
) (2אף-על-פי ש
 .26קשר של סיבה ותוצאה
) (1מפני ש
) (2בשל כך
 .27קשר של סיבה ותוצאה
) (1מפני ש
) (2היות שכך
 .28קשר של תכלית
) (1כדי
) (2לשם כך )בספר כתוב :על כן שהינו קשר לוגי של סיבה(
 .29קשר של סיבה ותוצאה
) (1הואיל ו
) (2הודות לכך

עמוד 253
תרגיל  - 28תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
.1
.2
.3
.4
.5
.6

)(4
)(2
)(2
)(4
)(1
)(3

פירוט והכללה
ניגוד
סיבה ותוצאה
פירוט והכללה
ניגוד ועימות
פירוט והכללה
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עמוד 256
תרגיל  - 29זיהוי המשפט הפשוט
.1

משפט פשוט  -יש פועל אחד :תתאפשר

.2

משפט פשוט  -יש פועל אחד :מכירים

.3

המשפט אינו פשוט

.4

משפט פשוט  -יש פועל אחד :זיכתה

.5

משפט פשוט  -יש פועל אחד :בודקת

.6

המשפט אינו פשוט

.7

המשפט אינו פשוט

.8

משפט פשוט  -יש פועל אחד :פונתה

.9

משפט פשוט  -יש פועל אחד :נהגו לטבול

 .10המשפט אינו פשוט
 .11המשפט אינו פשוט
 .12משפט פשוט  -יש פועל אחד :עבדו
 .13המשפט אינו פשוט
 .14משפט פשוט  -יש פועל אחד :הורגשה
 .15המשפט אינו פשוט
 .16המשפט אינו פשוט
 .17משפט פשוט  -יש פועל אחד :שיפרה
 .18המשפט אינו פשוט
 .19משפט פשוט  -יש פועל אחד :יחריפו
 .20משפט פשוט  -יש פועל אחד :מינה
 .21משפט פשוט  -יש פועל אחד :נמצא
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עמוד 258
תרגיל  - 30משפט איחוי )מחובר(
.1

איבר א'
בירושלים יורד שלג,

איבר ב'
בתל-אביב יורד גשם.

ואילו

מילת קישור :ואילו = קשר של השוואה

.2

איבר א'
נפלתי,

איבר ב'
לא נחבלתי.

אך

מילת קישור :אך = קשר של ניגוד

.3

איבר א'
הוא התנצל בפני חבריו,

ולכן

איבר ב'
הם סלחו לו.

מילת קישור :ולכן = קשר של סיבה

.4

איבר א'
המסיבה הסתיימה,

איבר ב'
אנחנו נשארנו לנקות.

ו

מילת קישור :ו = קשר של הוספה

.5

איבר א'
גיטרות מובחרות בנויות מעץ טרופי מיוחד,

אבל

איבר ב'
כמות העצים מסוג זה פוחתת.

מילת קישור :אבל = קשר של ניגוד

.6

איבר א'
הגלישה באינטרנט אינה מוגדרת כהתמכרות,

אך

איבר ב'
פסיכולוגים רבים מזהירים מפניה.

מילת קישור :אך = קשר של ניגוד

.7

איבר א'
הגשם פגע בחוטי החשמל,

לפיכך

איבר ב'
הרמזורים הפסיקו לפעול.

מילת קישור :לפיכך = קשר של סיבה

.8

איבר א'
מכירות סוף העונה החלו,

ו

איבר ב'
הלקוחות יכולים ֵל ָהנוֹת ממגוון הנחות.

מילת קישור :ו = קשר של הוספה

.9

איבר א'
פעילות מוגברת נרשמה במשרדי הרבנות ברחבי הארץ,

ומשום כך

המשך איבר ב'
לעבוד שעות נוספות.
מילת קישור :משום כך = קשר של סיבה
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איבר ב'
הרבנים החליטו

.10

איבר א'
השחקן קלע את סל הניצחון במשחק המכריע,

איבר ב'
הוא הוחתם על חוזה

בעקבות זאת

המשך איבר ב'
לעונה הבאה.
מילת קישור :בעקבות זאת = קשר של סיבה

.11

איבר א'
הביקוש לבגדי ים עלה,

איבר ב'
הביקוש לקרם הגנה מפני השמש ירד.

לעומת זאת

מילת קישור :לעומת זאת = השוואה )גם ניגוד(

.12

איבר א'
היא רוצה בגדי מעצבים,

איבר ב'
התקציב אינו מאפשר לה זאת.

אולם

מילת קישור :אולם = קשר של ניגוד

.13

איבר א'
בית המלון הציע חבילת פינוק בחצי מחיר,

איבר ב'
לא ביצענו את ההזמנה.

אף על פי כן

מילת קישור :אף על פי כן = קשר של ויתור

.14

איבר א'
הדירה מוזנחת,

על כן

איבר ב'
בעלי הדירה ישפצו אותה.

מילת קישור :על כן = קשר של סיבה

.15

איבר א'
הפעלתי את המזגן,

אולם

איבר ב'
הוא אינו מקרר.

מילת קישור :אולם = קשר של ניגוד

.16

איבר א'
מצבו הרפואי של האיש ִה ַדּ ְר ֵדּר,

ו

איבר ב'
הוא הובהל לבית החולים.

מילת קישור :אולם = קשר של הוספה

.17

איבר א'
חברי הוועדה רוצים לסיים את תכנון הפרויקט,

איבר ב'
הם יתכנסו באולם הישיבות.

ולשם כך

מילת קישור :לשם כך = קשר של תכלית

.18

איבר א'
אָפק,
השמורה בעמק זבולון סמוך לקרית ביאליק נקראת ֶ
המשך איבר ב'
מוגנת בעלת חשיבות עולמית.

מילת קישור :ו = קשר של הוספה
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ו

איבר ב'
היא נחשבת לשמורה

.19

איבר א'
אנשים משתמשים בטלפון הסלולרי כשעון,

איבר ב'
מכירת שעוני היד בעולם

לפיכך

המשך איבר ב'
נמצאת בירידה.
מילת קישור :לפיכך = קשר של סיבה

.20

איבר א'
המחירים של הדירות ליד מוסדות אקדמאים גבוהים,

ואילו

איבר ב'
מחירי הדירות ליד

המשך איבר ב'
מפעלי תעשייה נמוכים.
מילת קישור :ואילו = קשר של ניגוד

.21

איבר א'
לא התכוננתי לבחינה,

אף-על-פי-כן

איבר ב'
קיבלתי ציון גבוה.

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

.22

איבר א'
מצרים חשפה שלוש מנהרות סמוך למעבר רפיח,

ו

איבר ב'
בשתי מנהרות נמצאו כמויות

המשך איבר ב'
גדולות של דלק.
מילת קישור :ו = קשר של הוספה

.23

איבר א'
יותר ממיליון אנשים יבקרו בעיר העתיקה בירושלים במהלך חול המועד פסח,

ולכן

איבר ב'
היא תיסגר לתנועת כלי רכב.
מילת קישור :ולכן = קשר של סיבה

.24

איבר א'
היא צפתה בסדרת טלוויזיה,

ובאותו זמן

איבר ב'
אחיה ִסיֵּד את הקיר שבסלון.

מילת קישור :ובאותו זמן = קשר של זמן

.25

איבר א'
ועד העובדים נוקט בעיצומים,

ובעקבות זאת

איבר ב'
הופסקו שידורי הטלוויזיה החינוכית.

מילת קישור :ובעקבות זאת = קשר של סיבה

.26

איבר א'
חתכתי את הירקות,

לאחר מכן

איבר ב'
צליתי אותם על הגריל החשמלי.

מילת קישור :לאחר מכן = קשר של זמן
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.27

איבר א'
מסלול ההליכה בטיול השנתי היה קשה,

איבר ב'
כל התלמידים נהנו מאוד.

אבל

מילת קישור :אבל = קשר של ניגוד

.28

איבר א'
כוח גבעתי פעל בשטח שליד קיבוץ בארי,

ו

איבר ב'
במהלך הפעולה נתקל בחולית מחבלים.

מילת קישור :ו = קשר של הוספה

.29

איבר א'
אחת המועמדות קיבלה את ֵמרב הקולות,

ולפיכך

איבר ב'
נבחרה לראש העיר.

מילת קישור :לפיכך = קשר של סיבה

.30

איבר א'
הים סוער מאוד,

למרות זאת

איבר ב'
המצילים עזבו את החופים מוקדם.

מילת קישור :למרות זאת = קשר של ויתור

.31

איבר א'
הר האוורסט הוא ההר הגבוה ביותר בעולם,

ואילו

איבר ב'
ים המלח הוא המקום

המשך איבר ב'
הנמוך ביותר בעולם.
מילת קישור :ואילו = קשר של ניגוד

.31

איבר א'
לא שמעתם בקולי,

ומשום כך

איבר ב'
אינני אחראית לתוצאות.

מילת קישור :ומשום כך = קשר של סיבה
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עמוד 261
תרגיל  - 31תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .1משפט פשוט
 .2משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
ועקב כך
נהג האוטובוס בלם בחזקה,
.3

משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
הסטודנט למד רפואה במשך שש שנים,

.4
.5
.6

משפט פשוט
משפט פשוט
משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
המדען עורך מחקר,

.7
.8

משפט פשוט
משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
היא התחילה עבודה חדשה,

ולשם כך

ו

איבר ב'
נמנעה התאונה.

ולאחר מכן

איבר ב'
התחיל את ההתמחות.

איבר ב'
הוא נעזר בתמיסה שבצנצנת.

איבר ב'
כעבור שלושה חודשים פוטרה.

 .9משפט פשוט
 .10משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
תערוכת ז'נבה היא במה לחשיפת דגמים חדשים של מכוניות,

למרות זאת

איבר ב'
אחת החברות הגדולות לייצור מכוניות אינה משתתפת בתערוכה.
 .11משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
הגנן הביא זרעים חדשים,

ו

 .12משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
החיָּל הזה הוא אחי הבכור,
ַ

ו

איבר ב'
אני זרעתי אותם באדמה.

איבר ב'
הוא משרת בצנחנים.

 .13משפט פשוט
 .14משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
רווחי החברה יורדים,

למרות זאת

איבר ב'
החברה ממשיכה להוזיל את מחירי מוצריה.
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 .15משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
ֵמי הכנרת הם מים מתוקים,

ולכן

איבר ב'
הם משמשים מים לשתייה.

 .16משפט פשוט
 .17משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
מחירי המזון התייקרו,

איבר ב'
הרפובליקה הדומיניקנית שלחה משאיות עם מוצרי

ולכן

המשך איבר ב'
מזון לאזורים העניים במדינה.
 .18משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
רווחי המפעל ירדו,

למרות זאת

איבר ב'
המנכ"ל רכש מטוס פרטי.

 .19משפט פשוט
 .20משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
ההופעה של הזמרת היתה טובה,

למרות זאת

איבר ב'
הביקורת בעיתון היתה גרועה.

 .21משפט פשוט
 .22משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
הוא שילם עבור המוצר,

אולם

 .23משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
ההנהלה קיצצה בתקציב החברה,

איבר ב'
לא קיבל אותו.

בשל כך

איבר ב'
יפוטרו ארבעה עובדים.

 .24משפט פשוט
 .25משפט פשוט
 .26משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
הספורטאית התאמנה קשה,

ולכן

איבר ב'
הישגיה השתפרו.

 .27משפט פשוט
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 .28משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
ההוצאה הממוצעת על מכונית היא  2000שקלים בחודש,

איבר ב'
ההוצאה

לעומת זאת

המשך איבר ב'
הממוצעת על אופניים היא  10שקלים בחודש.
 .29משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
עכשיו אנו שותקים,

איבר ב'
דיברנו.

לפני כן

 .30משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
הצדדים למו"מ לא חתמו על החוזה,

ולכן

איבר ב'
העסקה בוטלה.

 .31משפט פשוט
 .32משפט פשוט
 .33משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
פלסטינים יידו אבנים לעבר מכונית ישראלית סמוך לבית ענון בדרום הר חברון,

אך

איבר ב'
איש לא נפגע.
 .34משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
כולם נסעו לטיול,

אבל

איבר ב'
אני נשארתי בבית.

 .35משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
השיחות בין העובדים לבין ההנהלה הגיעו למבוי סתום,

עקב כך

איבר ב'
תימשך השביתה.

 .36משפט פשוט
 .37משפט פשוט
 .38משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
סין מעוניינת להפחית את רמת זיהום האוויר במהלך משחקי האולימפיאדה,
איבר ב'
היא הורתה על סגירתם של  40מפעלים.
 .39משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
הוא איננו זקוק לעזרתנו,

ואילו

איבר ב'
אנו זקוקים לעזרתו.
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לשם כך

 .40משפט פשוט
 .41משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
הסכם הרגיעה ברצועת עזה הופר,

איבר ב'
ישראל לא סגרה את המעברים לרצועה.

למרות זאת

 .42משפט פשוט
 .43משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
חיילי חטיבת הצנחנים חובשים כומתה אדומה,

ואילו

איבר ב'
חיילי חטיבת גולני חובשים

המשך איבר ב'
כומתה חומה.
 .44משפט פשוט
 .45משפט פשוט
 .46משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
ההסתמכות על ציוני הבגרות כתנאי לקבלה לאוניברסיטה מגבירה את הפער החברתי,
הכנסת

ולכן

איבר ב'
לא תבטל את הבחינה הפסיכומטרית.

 .47משפט פשוט
 .48משפט פשוט
 .49משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
כתבתי עבודה סמינריונית לאוניברסיטה,

אבל

איבר ב'
בגלל התאונה נאלצתי להגישה באיחור.
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עמוד 265
תרגיל  - 32תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
.1

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

.2

הוציאה  ,דיברתי ; משום ש = קשר של סיבה

.3

הפקיעה  ,נחוצה ; מכיוון ש = קשר של סיבה

.4

הוחזרו  ,עצרו ; לאחר ש = קשר של זמן

.5

תעשה  ,תצטער ; כדי ש = קשר של תכלית

.6

הקשבתם  ,מבינים ; אילו = קשר של ניגוד

.7

קניתי  ,אוכל ללמוד ; כדי ש = קשר של תכלית

.8

תבקש  ,אסלח ; אם = קשר של ניגוד

.9

חציתי  ,התחלף ; כש = קשר של זמן

 .10לומדת  ,אקבל ; כדי ש = קשר של תכלית
 .11הופעת  ,חתמנו ; הואיל ו = קשר של סיבה
ֵ .12מ ֵק ָלּה  ,מחמירה ; אף על פי ש = קשר של ויתור
 .13גולשת  ,עובדת ; בזמן ש = קשר של זמן
 .14אערוך  ,עובדת ; מכיוון ש = קשר של סיבה
 .15יבוטל  ,יוחזר ; גם אם = קשר של ויתור
 .16נסעתי  ,נפרדתי ; לפני ש = קשר של זמן
 .17הלכנו  ,הגעת ; משום ש = קשר של סיבה
 .18באת  ,מספיקים ללכת ; אילו = קשר של ניגוד
 .19גובות  ,מקפידים ; אף על פי ש = קשר של ויתור
 .20לומד  ,מטיילים ; בזמן ש = קשר של זמן
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עמוד 267
תרגיל  - 33תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
.1

משפט עיקרי
לא נגנבו חפצי אמנות מהמוזיאון

.2

משפט עיקרי
שבעה שחקנים הורחקו מן המשחק

.3

פסוקית
אם יֵרד גשם

.4

פסוקית
אף-על-פי שצורתך החיצונית השתנתה

פסוקית
אף-על-פי שגנבים הסתובבו במקום.
פסוקית
ֲברוֹת.
לאחר שכל אחד מהם צבר ארבע ע ֵ

משפט עיקרי
הסיור הלימודי יִ ָדּ ֶחה לשבוע הבא.
משפט עיקרי
אופיך לא השתנה.

פסוקית
לאחר שאסים שתים עשרה שנות לימוד.

.5

משפט עיקרי
אתגיס לצבא

.6

משפט עיקרי
האיש קיבל דו"ח

.7

משפט עיקרי
אנשים קיבלו מסכות אב"כ

.8

משפט עיקרי
המשטרה עצרה מפקח אזורי של משרד הפנים,

פסוקית
מכיוון שלא הצמיד כרטיס חניה לחלון.
פסוקית
כדי שיוכלו להתגונן מפני התקפה כימית.
פסוקית
כי הוא קיבל מאות אלפי שקלים

המשך פסוקית
מבּנִ יָּה בלתי חוקית בשטחים חקלאיים.
בתמורה להעלמת עין ְ

.9

פסוקית
אם אדבר בזמן הבחינה

משפט עיקרי
המורה תוציא אותי מהכיתה.

משפט עיקרי
 .10מאז שעות הבוקר טיפלו צוותי כיבוי מהגליל המערבי בשבע עשרה שריפות
פסוקית
שנגרמו עקב החום.
משפט עיקרי
 .11חצי הגמר של התכנית המוזיקאלית מיקם אותה בראש טבלת הרייטינג,
פסוקית
לאחר שבשבועות האחרונים תכנית אחרת הופיעה בראש הטבלה.
פסוקית
 .12מי ש ִפרסם את הידיעה

משפט עיקרי
ציין

פסוקית
כי נותרו דירות אחרונות לכניסה מיידית.
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משפט עיקרי
 .13מספר אנשים החלו לחשוב על ניקיון
משפט עיקרי
 .14נוסעת ברכב ליד הנהג נקנסה
משפט עיקרי
 .15אסון כבד נמנע במחסום

פסוקית
לאחר שהם נחשפו לריח של חומרי ניקוי.

פסוקית
משום שלא חגרה חגורת בטיחות.
פסוקית
החיָּל גילה ערנות.
מכיוון ש ַ

משפט עיקרי
 .16הוא התפטר מהעבודה

פסוקית
אף ששכרו עלה בשלושים אחוז.

משפט עיקרי
 .17המפעל לא התאושש

פסוקית
מאז שהמנכ"ל עזב.
משפט עיקרי
הנורה נשרפה.

פסוקית
 .18בשעה שפתחתי את דלת המקרר

פסוקית
על מנת שנוכל לטפל בך.

משפט עיקרי
נדרשת למסור את פרטיך האישים
ָ
.19
פסוקית
 .20לאחר שסיימתי לקרוא את הכתבה

משפט עיקרי
השלכתי את העיתון לפח

פסוקית
שעמד ליד הארון

המשך פסוקית
שבמטבח.
פסוקית
 .21אף-על-פי שקיימים מגעים ישירים לחתימה על שיתוף פעולה בין החברות,
משפט עיקרי
העסקה לא תצא לפועל.
פסוקית
האם הדליקה נרות
 .22בזמן ש ֵ
פסוקית
 .23כל זמן שהוא עושה ספורט
פסוקית
 .24לפני ש ֵהחלה עונת הכדורגל

משפט עיקרי
היא עצמה את עיניה.
משפט עיקרי
הוא לא שותה משקאות

פסוקית
שמכילים גזים.

משפט עיקרי
ההנהלה הודיעה לשחקנים

פסוקית
כי האוהדים אינם

המשך פסוקית
מורשים להיכנס לאצטדיון בשל התנהגותם.
פסוקית
 .25במקום שעמדנו

משפט עיקרי
יִ ְבנוּ בניין חדש

פסוקית
שיכלול שתים עשרה קומות.
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משפט עיקרי
ֵהנו מתנאי עבודה נוחים
העובדים י ָ

פסוקית
ֵחתם הסכם בין שני המפעלים
 .26אם י ָ
פסוקית
שלא ישתנו במהלך ארבע שנים רצופות.

פסוקית
 .27אף-על-פי שהבנתי את הוראות ההרכבה של השולחן

משפט עיקרי
הופתעתי מרמת הקושי

פסוקית
כאשר ניסיתי להרכיבו.
משפט עיקרי
החלטנו

פסוקית
 .28כדי שכל העובדים ישתתפו בישיבה

פסוקית
שהישיבה תידחה לשבוע הבא.

פסוקית
שאינני מסוגלת להרים משקל של  8קילוגרמים.

פסוקית
 .29אם תקשיב

משפט עיקרי
תבין

משפט
עיקרי
 .27נמסר לנו

כי בעקבות הסכם הרגיעה אישר שר הביטחון את חידוש הטיסות של

פסוקית

פסוקית
מטוסי הריסוס סמוך לגדר ברצועת עזה.
משפט עיקרי
 .31בית משפט השלום בחיפה קבע

פסוקית
כי גן האירועים ליד נחל חדרה זיהם את מי הנחל.

עמוד 270
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עמוד 272
תרגיל  - 35תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
הערה :המשפטים התחומים הם משפטים מורכבים.
 .1אוסרת ; משפט פשוט
.2

.3

משפט עיקרי
עירית הרצליה אוסרת על תושביה את הרחצה בבריכות השכונתיות
משפט עיקרי
הילדים

פסוקית
שישבו בקהל

.4

התלהבו ; משפט פשוט

.5

זכתה ; משפט פשוט

.6

מתפשט ; משפט פשוט

.7

נשמעה ; משפט פשוט

.8

תתקיים ; משפט פשוט

.9

פסוקית
אף-על-פי ש ִתּ ְכנַנּוּ את החתונה

פסוקית
מפני שהמים מזוהמים.

המשך משפט עיקרי
מחאו כפיים בקצב המוזיקה.

משפט עיקרי
היא לא תתקיים כמתוכנן.

 .10חונה ; משפט פשוט
משפט עיקרי
 .11אנשי יחידת החילוץ חילצו הערב שלושה צעירים

פסוקית
שנתקעו בנחל.

משפט עיקרי
 .12מומחים מטעם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים קבעו

פסוקית
כי שלטי החוצות

המשך פסוקית
מסיחים את דעתו של הנהג.
משפט עיקרי
 .13קראתי את החומר

פסוקית
כדי שאוכל לענות על השאלות.

 .14ניסו לפגוע ; משפט פשוט
 .15שיבחה ; משפט פשוט
משפט עיקרי
 .16הנהלת רכבת ישראל מסרה

פסוקית
כי שריפת קוצים באזור חדרה גרמה להפסקת תנועת

המשך פסוקית
הרכבות באזור.
משפט עיקרי
 .17שני מחבלים נלכדו על-ידי שוטרי מג"ב

פסוקית
כשלגופם מוצמד מטען נפץ.
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משפט עיקרי
 .18פרס העובד המצטיין מוענק לך
משפט עיקרי
 .19אני אוהבת אותך מאוד

פסוקית
מאחר שתרמת תרומה מכרעת להצלחת הפרויקט.

פסוקית
אף-על-פי שרבנו בבוקר.

 .20נתנה ; משפט פשוט
פסוקית
שמסדיר את יחסי הרכוש ביניהם.

משפט עיקרי
 .21רוב הזוגות עורכים לפני הנישואין הסכם
 .22ארשם ; משפט פשוט

פסוקית
לאחר שיסתיימו לימודי המכינה.

משפט עיקרי
 .23ארשם ללימודי תואר שני

פסוקית
שנערך בצפון הארץ לציון יום השנה לחטיפת חיילי צה"ל.

משפט עיקרי
 4000 .24רוכבי אופניים השתתפו במסע

משפט עיקרי
 .25ישובים רבים בקווי החוף ברחבי העולם עלולים להתכסות במים בסוף המאה ה21-
פסוקית
משום שקצב המסת הקרחונים גבוה.
משפט עיקרי
 .26הסטודנט קיבל נזיפה מהמרצה
פסוקית
 .27אילולא העזרה שלו

פסוקית
כי הפריע למהלך ההרצאה.

משפט עיקרי
לא הייתי מסיימת את המשימה שקיבלתי.

פסוקית
 .28כאשר מכונית המשטרה מפעילה את האורות המהבהבים

משפט עיקרי
חייבים לעצור את הרכב

המשך משפט עיקרי
בשולי הכביש.
 .29התייבשו ; משפט פשוט
פסוקית
 .30מאחר שבצורת קשה פקדה את אוסטרליה,

משפט עיקרי
שטחים חקלאיים רבים התייבשו.

 .31הצליח להנחית ; משפט פשוט
פסוקית
 .32אף-על-פי שתנאי מזג האוויר קשים

משפט עיקרי
הטיָּס הצליח להנחית את המטוס.
ַ
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משפט עיקרי
עולה צריכת קרם השיזוף ב 80-אחוזים.

פסוקית
 .33כשמגיעה עונת הרחצה
 .34עולה ; משפט פשוט

עמוד 275
תרגיל  - 36תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .1מספר הנשואים) 2 :קרסה ,נפצעו( ,מילת הקישור :ו )מילת חיבור( ,סוג המשפט :איחוי )מחובר(
איבר ב'
איבר א'
חמישה אנשים נפצעו באורח קל.
ו
תקרה אקוסטית בחנות בגדים קרסה,
.2

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

משפט עיקרי
העובדת הובהלה לבית החולים

פסוקית
לאחר שעברה אירוע מוחי קל.

.3

מספר הנשואים) 2 :עלו ,ירדו( ,מילת הקישור :ואילו )מילת מחובר( ,סוג המשפט :איחוי )מחובר(
איבר ב'
איבר א'
מחירי הסולר ירדו.
ואילו
מחירי הדלק עלו,

.4

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

משפט עיקרי
הרופאים זועמים

פסוקית
מפני שהוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות הכניסה

המשך פסוקית
לסל את התרופות הזולות.
.5

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

איבר א'
הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות הכניסה לסל את התרופות הזולות,

לפיכך

איבר ב'
הרופאים זועמים.
.6

מספר הנשואים) 3 :נשרטתם ,רחצו ,יזדהם( ,מילת הקישור :כדי ש )מילת שיעבוד( ,סוג
המשפט :מורכב
פסוקית
משפט עיקרי
פסוקית
כדי שהוא לא יזדהם.
רחצו היטב את מקום השריטה
אם נשרטתם על-ידי בעל חיים

.7

מספר הנשואים) 2 :טוענים ,תתקל( ,מילת הקישור :כי )מילת שיעבוד( ,סוג המשפט :מורכב
פסוקית
משפט עיקרי
כי האסטרטגיה השיווקית החדשה ִתּ ָתּ ֵקל בהתנגדות מצד בעלי המניות.
מנהלי החברה טוענים
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.8

מספר הנשואים) 2 :רכשתי ,קיבלתי( ,מילת הקישור :אף על פי ש )מילת שיעבוד( ,סוג המשפט :מורכב

משפט עיקרי
לא רכשתי את המוצר
.9

פסוקית
אף על פי שקיבלתי הנחה משמעותית.

מספר הנשואים) 2 :קיבלתי ,רכשתי( ,מילת הקישור :למרות זאת )מילת חיבור( ,סוג המשפט:
איחוי )מחובר(
איבר ב'
איבר א'
לא רכשתי את המוצר.
למרות זאת
קיבלתי הנחה משמעותית,

 .10מספר הנשואים) 2 :נסגר ,פקד( ,מילת הקישור :משום ש )מילת שיעבוד( ,סוג המשפט :מורכב
פסוקית
משפט עיקרי
משום שערפל כבד פקד את האזור.
נמל התעופה נסגר
 .11מספר הנשואים) 2 :מתרחשים ,חוסם( ,מילת הקישור :ש )מילת שיעבוד( ,סוג המשפט :מורכב
פסוקית
משפט עיקרי
שחוסם את זרימת הדם למוח.
רוב מקרי השבץ המוחי מתרחשים בשל קריש דם
 .12מספר הנשואים) 2 :כלולה ,גיבשו( ,מילת הקישור :ולכן )מילת חיבור( ,סוג המשפט :איחוי )מחובר(

איבר א'
רפואת שינים אינה כלולה בסל הבריאות,

ולכן

איבר ב'
קופות החולים גיבשו חבילת שירותים

איבר ב'
אטרקטיבית בנושא זה לכל המשפחה.
 .13מספר הנשואים) 2 :נהרגו ,ארע( ,מילת הקישור :ש )מילת שיעבוד( ,סוג המשפט :מורכב
פסוקית
משפט עיקרי
שארע במכרה פחם בצפון מזרח סין.
ארבעה עשר בני אדם נהרגו בפיצוץ גז
 .14מספר הנשואים) 2 :פתוחות ,מוזמן( ,מילת הקישור :ו )מילת חיבור( ,סוג המשפט :איחוי )מחובר(

איבר א'
בזמן החגים שמורות הטבע פתוחות,

ו

איבר ב'
הציבור מוזמן לבקר בהן.

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

איבר א'
הכבישים עמוסים בכלי רכב,

ולכן

איבר ב'
נוצרים פקקי תנועה.

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

משפט עיקרי
נוצרים פקקי תנועה

פסוקית
כאשר הכבישים עמוסים בכלי רכב.

 .17מספר הנשואים) 2 :ידו ,נפצעו( ,מילת הקישור :ו )מילת חיבור( ,סוג המשפט :איחוי )מחובר(
איבר ב'
איבר א'
שני עוברי אורח נפצעו.
ו
מספר אנשים יִ דּוּ אבנים לעבר הולכי הרגל,
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 .18מספר הנשואים) 2 :הודיעה ,הגבירה( ,מילת הקישור :כי )מילת שיעבוד( ,סוג המשפט :מורכב
פסוקית
משפט עיקרי
כי הגבירה את הכוננות בדרום העיר.
המשטרה הודיעה
 .19מספר הנשואים) 2 :מעניקה ,נדרש( ,מילת הקישור :למרות זאת )מילת חיבור( ,סוג המשפט:
איחוי )מחובר(
איבר א'
למרות זאת
עקביות במקום הראשון בסקרים מעניקה למתמודד ביטחון,
איבר ב'
הוא נדרש לעבודה קשה.
 .20מספר הנשואים) 2 :ירדו ,ירדו( ,מילת הקישור :לעומת זאת )מילת חיבור( ,סוג המשפט :איחוי )מחובר(

איבר א'
בתל-אביב ירדו  9מ"מ גשם ביממה האחרונה,

לעומת זאת

איבר ב'
בירושלים ירדו  52מ"מ.

 .21מספר הנשואים) 2 :מראים ,חשובה( ,מילת הקישור :כי )מילת שיעבוד( ,סוג המשפט :מורכב
פסוקית
משפט עיקרי
כי הופעתם של אמצעי קישור בטקסט כתוב חשובה לשם שמירה על
מחקרים מראים,
המשך פסוקית
רציפות הטקסט.
 .22מספר הנשואים) 2 :עלו ,קיים( ,מילת הקישור :משום ש )מילת שיעבוד( ,סוג המשפט :מורכב
פסוקית
משפט עיקרי
משום שקיים מחסור
מחירי המשרדים בפריפריות עלו בשנה האחרונה בשיעור של 15%
המשך פסוקית
בשטחים פנויים בערים הגדולות.
 .23מספר הנשואים) 2 :קיים ,עלו( ,מילת הקישור :ולכן )מילת חיבור( ,סוג המשפט :איחוי )מחובר(
איבר ב'
איבר א'
מחירי המשרדים בפריפריות עלו
ולכן
קיים מחסור בשטחים פנויים בערים הגדולות,
המשך איבר ב'
בשנה האחרונה בשיעור של .15%
 .24מספר הנשואים) 2 :עצר ,נתן( ,מילת הקישור :מכיוון ש )מילת שיעבוד( ,סוג המשפט :מורכב
פסוקית
משפט עיקרי
מכיוון שהוא לא נתן זכות קדימה להולכת הרגל.
השוטר עצר את הנהג
 .25מספר הנשואים) 2 :נתן ,נעצר( ,מילת הקישור :אף על פי ש )מילת שיעבוד( ,סוג המשפט :מורכב
משפט עיקרי
פסוקית
הוא נעצר על-ידי השוטר.
אף-על-פי שהנהג נתן זכות קדימה להולכת הרגל
 .26מספר הנשואים) 2 :נתן ,נעצר( ,מילת הקישור :אף על פי כן )מילת חיבור( ,סוג המשפט :איחוי )מחובר(

איבר א'
הנהג נתן זכות קדימה להולכת הרגל,

אף-על-פי כן

איבר ב'
הוא נעצר על-ידי השוטר.
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 .27מספר הנשואים) 2 :נתן ,נעצר( ,מילת הקישור :ומשום כך )מילת חיבור( ,סוג המשפט :איחוי )מחובר(

איבר א'
הנהג לא נתן זכות קדימה להולכת הרגל,

איבר ב'
הוא נעצר על-ידי השוטר.

ומשום כך

 .28מספר הנשואים) 2 :נוטל ,ציווה( ,מילת הקישור :כפי ש )מילת שיעבוד( ,סוג המשפט :מורכב
פסוקית
משפט עיקרי
החולה נוטל את התרופות
כפי שציווה עליו הרופא.
 .29מספר הנשואים) 2 :זוהרים ,נחשפים( ,מילת הקישור :כש )מילת שיעבוד( ,סוג המשפט :מורכב
פסוקית
משפט עיקרי
כשהם נחשפים לקרניים אולטרה סגולות.
החתולים זוהרים
 .30מספר הנשואים) 2 :הצליחו להנדס ,יוכל לסייע( ,מילת הקישור :ו )מילת חיבור( ,סוג המשפט:
איחוי )מחובר(
איבר ב'
איבר א'
הישג זה יוּכל לסייע בריפוי
ו
מדענים מדרום קוריאה הצליחו להנדס גנטית חתולים,
המשך איבר ב'
מחלות גנטיות אצל בני האדם.
 .31מספר הנשואים) 2 :הוקמה ,תרמה( ,מילת הקישור :ו )מילת חיבור( ,סוג המשפט :איחוי )מחובר(

איבר א'
בשנת  1938הוקמה בתל-אביב תחנת כוח,

ו

איבר ב'
היא תרמה תרומה חשובה ביותר להפיכתה

המשך איבר ב'
של תל-אביב למרכז פעילות מסחרית.
 .32מספר הנשואים) 2 :מנתה ,תכלול( ,מילת הקישור :אך )מילת חיבור( ,סוג המשפט :איחוי )מחובר(

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

אך

איבר ב'
סדרת הסרטים תכלול

המשך איבר ב'
שמונה סרטים.
 .33מספר הנשואים) 2 :כוללת ,חולק( ,מילת הקישור :משום ש )מילת שיעבוד( ,סוג המשפט :מורכב
פסוקית
משפט עיקרי
משום שהספר השביעי חולק ִל ְשנַיִ ם.
סדרת הסרטים של הארי פוטר כוללת שמונה סרטים
 .34מספר הנשואים) 2 :עורך ,ינחת( ,מילת הקישור :ו )מילת חיבור( ,סוג המשפט :איחוי )מחובר(
איבר ב'
איבר א'
הערב הוא ינחת בישראל.
ו
המועמד לנשיאות ארה"ב עורך ביקור במזרח התיכון,
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 .35מספר הנשואים) 2 :אישר ,מקנה( ,מילת הקישור :אשר )מילת שיעבוד( ,סוג המשפט :מורכב
פסוקית
משפט עיקרי
אשר מקנה חסינות מפני העמדה לדין אישים פוליטיים
הפרלמנט באיטליה אישר חוק
המשך פסוקית
במהלך כהונתם.
 .36מספר הנשואים) 2 :נפתח ,תאסר( ,מילת הקישור :ש )מילת שיעבוד( ,סוג המשפט :מורכב
המשך משפט עיקרי
פסוקית
משפט עיקרי
שנפתח הערב בכרמיאל
בשל פסטיבל המחולות
אָסר כניסת מכוניות לעיר החל
ֵתּ ֵ
המשך פסוקית
מהשעה שבע בערב.

עמוד 277
תרגיל  - 37תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .1משפט מורכב
משפט עיקרי
החולה עורך בדיקות דם כל חצי שנה
.2

משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
החולה סובל מסוכרת,

.3

משפט פשוט

.4

משפט פשוט

.5

משפט מורכב
משפט עיקרי
כותב המאמר מציין

.6

משפט איחוי )מחובר(

על כן

פסוקית
מפני שהוא סובל מסוכרת.

איבר ב'
הוא עורך בדיקות דם כל חצי שנה.

פסוקית
כי  85%מהציבור צופים בתוכניות הריאלטי.

איבר א'
תוכניות הריאלטי הופכות אנשים אנונימיים לכוכבים,

ולכן

איבר ב'
אנשים רבים מוכנים

המשך איבר ב'
להשתתף בהן.
.7

משפט פשוט

.8

משפט מורכב
משפט עיקרי
מומחים מאמינים

פסוקית
שהעלאת המודעות למעלותיו של תפוח האדמה תסייע בהפחתת

המשך פסוקית
העוני בעולם.
© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

.9

משפט פשוט

 .10משפט מורכב
משפט עיקרי
אספקת המים בעיר תשובש הלילה בשל עבודות תחזוקה

פסוקית
שמבצעת העיריה.

 .11משפט פשוט
 .12משפט פשוט
 .13משפט מורכב
משפט עיקרי
ירידה במשקל אינה מתבצעת בקצב קבוע
 .14משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
ירידה במשקל תלויה במספר גורמים,

פסוקית
מכיוון שהיא תלויה במספר גורמים.

ולכן

איבר ב'
אינה מתבצעת בקצב קבוע.

 .15משפט פשוט
 .16משפט מורכב
משפט עיקרי
מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו לעבר מסוק סיור ִמ ְצ ִרי

פסוקית
משום שהוא חצה את הגבול

המשך פסוקית
האווירי בדרום רצועת עזה.
 .17משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
מסוק סיור ִמ ְצ ִרי חצה את הגבול האווירי בדרום רצועת עזה,

ולכן

איבר ב'
מטוסי קרב של

המשך איבר ב'
חיל האוויר הוזנקו לעברו.
 .18משפט פשוט
 .19משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
רעידת אדמה בעוצמה של  2.8בסולם ריכטר הורגשה באזור דרום ללבנון,

ו

המשך איבר ב'
עוצמתה החלשה יחסית היא הורגשה על-ידי תושבי קריית שמונה.
 .20משפט מורכב
משפט עיקרי
רוב הישראלים מעדיפים להשתמש בכרטיס אשראי של חברה מסוימת בשל ההטבות
פסוקית
שהוא נותן.
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איבר ב'
למרות

 .21משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
חומר הדברה דלף ממכולה בנמל חיפה,

ו

איבר ב'
אחד העובדים נפגע באורח קל.

 .22משפט מורכב
פסוקית
כי הבנקים יעניקו מידי חודש פטור מעמלות בגין

משפט עיקרי
הצעת החוק של ועדת הכלכלה קובעת
המשך פסוקית
ארבע הפעולות הראשונות בחשבון העו"ש.
 .23משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
האינסטלטור תיקן את הברז באמבטיה,

בכל זאת

איבר ב'
הוא דולף.

 .24משפט פשוט
 .25משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
הפסטיבל יתקיים בחוף דוגית שבכינרת בחול המועד סוכות,

ו

איבר ב'
הוא ישלב שלל

המשך איבר ב'
פעילויות שטח.
 .26משפט פשוט
 .27משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
העבודה היא אתגר עבורי,
 .28משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
מזג האוויר סוער,

אבל

ולכן

איבר ב'
המשפחה היא החיים שלי.

איבר ב'
הועלתה רמת הכוננות של שירותי הכבאות בעיר.

 .29משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
מערכת החשמל קרסה בשל עומס יתר,

ולכן

איבר ב'
שהינו בחשכה במשך כארבע שעות.

 .30משפט מורכב
משפט עיקרי
תקנות חדשות תכנסנה לתוקף בימים הקרובים

פסוקית
לאחר שהכנסת תאשר אותן.

 .31משפט פשוט
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 .32משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
היא השקיעה בעבודה,

אך

איבר ב'
פוטרה כעבור שנה.

 .33משפט מורכב
משפט עיקרי
הטוקבקיסטים חייבים להזדהות באופן מלא בעת פרסום תגובותיהם,

פסוקית
אף-על-פי שעורכי

המשך פסוקית
אתרי האינטרנט נושאים באחריות הפרסום.
 .34משפט פשוט
 .35משפט מורכב
משפט עיקרי
העובדים חזרו לעבודה

פסוקית
לאחר ששבתו יומיים.

 .36משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
בעבר לא היתה מודעות לזיהום מקורות המים,

ולכן

איבר ב'
מקורות המים הטובים לשתיה

המשך איבר ב'
הצטמצמו במהלך השנים.
 .37משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
המנהל נענה לדרישת העובדים לבדוק את תנאי השכר,

ולכן

איבר ב'
העובדים חזרו לעבודה

המשך איבר ב'
לאחר יומיים של שביתה.
 .38משפט מורכב
משפט עיקרי
 89%מקרב תושבי ירושלים תומכים בחוק

פסוקית
שאוסר עישון במקומות ציבוריים.

 .39משפט פשוט
 .40משפט פשוט
 .41משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
יבולי החיטה בצדו הצפוני של כדור הארץ נפגעו בשל תהפוכות מזג האוויר,
איבר ב'
הביקוש לחיטה באזור גדל.
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למרות זאת

 .42משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
הבנקים סיימו את הרבעון השלישי של שנת  2006ברווחי שיא של כל הזמנים,

למרות זאת

איבר ב'
הם העלו את העמלות בעשרות אחוזים.
 .43משפט מורכב
משפט עיקרי
סוחרי המטבעות טוענים

פסוקית
כי הממשל האמריקני תומך בהיחלשות הדולר.

 .44משפט מורכב
פסוקית
כאשר העובדים שובתים

משפט עיקרי
הם אינם זכאים לשכר בגין תקופת השביתה.

 .45משפט פשוט
 .46משפט מורכב
פסוקית
הטבחית הקציפה את החלבונים במשך חמש דקות

משפט עיקרי
כדי שיתקבל המרקם הנכון.

 .47משפט פשוט
 .48משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
הדולר ירד מתחילת השנה ב,5.9% -

ואילו

איבר ב'
הנפט ירד ב.3.1% -

 .49משפט מורכב
פסוקית
על אף שאנו חגורים בחגורת בטיחות

משפט עיקרי
אנו נוהגים בזהירות.

 .50משפט פשוט
 .51משפט מורכב
משפט עיקרי
מטוס אינדונזי סטה ממסלולו לפני הנחיתה

פסוקית
משום שאחד ממכשירי הניווט השתבש

המשך פסוקית
עקב הפעלת מכשיר סלולרי.
 .52משפט פשוט
 .53משפט פשוט
 .54משפט מורכב
משפט עיקרי
מחקר בריטי גילה

פסוקית
כי שתיית משקה ממותק לאחר אימון גופני עוזרת להתאוששות הגוף.
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 .55משפט מורכב
פסוקית
כי הם מאוכזבים ממנו.

משפט עיקרי
לאחר שהתפטר חבריו לעבודה אמרו לו
 .56משפט פשוט

 .57משפט איחוי )מחובר(
איבר א'
בזמן שביתה תשותק תנועת המטענים בנתב"ג,

אולם

איבר ב'
מטוסי נוסעים ינחתו כסדרם.

 .58משפט פשוט
 .59משפט מורכב
משפט עיקרי
הקמת המפעל תתבצע בהליך מזורז,

פסוקית
משום שחברה התחייבה לספק סחורה כבר בתחילת

המשך פסוקית
החורף הבא.

עמוד 280
תרגיל  - 38תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .1א .משפטים :ב ,ג = משפט איחוי )מחובר(
ב .משפט א = משפט מורכב
.2

א.
ב.

משפטים :א ,ג = משפט מורכב
משפט ב = משפט פשוט

.3

א.
ב.

משפטים :א ,ב = משפט פשוט
משפט ג = משפט מורכב

.4

א.
ב.

משפטים ב ,ג = משפט איחוי )מחובר(
משפט א = פשוט

.5

א.
ב.

משפטים א ,ב = משפט מורכב
משפט ג = משפט איחוי )מחובר(

.6

א.
ב.

משפטים :ב ,ג = משפט מורכב
משפט א = משפט פשוט

.7

א.
ב.

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

.8

א.
ב.

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

.9

א.
ב.

משפטים :א ,ג = משפט פשוט
משפט ב :משפט מורכב
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 .10א.
ב.

משפטים א ,ב = משפט איחוי )מחובר(
משפט ג = פשוט

 .11א.
ב.

משפטים א ,ג :משפט פשוט
משפט א = משפט איחוי )מחובר(

 .12א.

משפטים א ,ג = משפט מורכב

ב.

משפט ב = משפט פשוט

 .13א.
ב.

משפטים א ,ג = משפט מורכב
משפט איחוי )מחובר(

 .14א.
ב.

משפטים א ,ב = משפט פשוט
משפט ג = משפט מורכב

 .15א.
ב.

משפטים ב ,ג = משפט איחוי )מחובר(
משפט א = משפט פשוט

 .16א.
ב.

משפטים א ,ג = משפט מורכב
משפט ב = משפט איחוי )מחובר(

 .17א.
ב.

משפטים א ,ג = משפט מורכב
משפט ב = משפט איחוי )מחובר(

 .18א.
ב.

משפטים א ,ג = משפט מורכב
משפט ב = משפט איחוי )מחובר(

 .19א.
ב.

משפטים א ,ב = משפט פשוט
משפט ג = משפט מורכב

 .20א.
ב.

משפטים א ,ג = משפט איחוי )מחובר(
משפט ב = מורכב

 .21א.
ב.

משפטים ב ,ג = משפט איחוי )מחובר(
משפט א = משפט פשוט
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עמוד 284
תרגיל  - 39תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
.1

א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :סיבה
בשל  ,ולכן  ,משום ש
הרכבות ֵה ֵאטו את מהירות נסיעתן עקב התחממות פסי הרכבת.

.2

א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :סיבה
ובשל כך  ,בעקבות  ,מפני ש
הרכבת ֵה ֵאטה את מהירותה ,ולכן צפויים שיבושים קשים בלוחות הזמנים.

.3

א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :ויתור
אף על פי ש  ,על אף  ,אף על פי כן
גם אם אחד העובדים התבטא בצורה בלתי הולמת הוא ימשיך לעבוד בחברה.

.4

א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :ויתור
על אף  ,אף ש  ,אף-על-פי כן
החברה רכשה מכונות חדשות למרות המחיר הגבוה.

.5

א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :תכלית
על מנת ש  ,כדי  ,לשם כך
מספר אנשים ִש ֲחדוּ ארבעה בוחני תנועה כדי שינפיקו עבורם רישיונות נהיגה.

.6

א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :סיבה
מכיוון ש  ,בשל  ,ולכן
מורים ממליצים לתלמידים לחזור על החומר לפני תחילת השיעור מפני שלימוד שיטתי של
החומר גורם לזכירתו.

.7

א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :סיבה
על כן  ,משום ש  ,בעקבות
חברת כבלים ֵצ ְר ָפה תוכן שיווקי בסדרת טלוויזיה ,ולכן קיבלה קנס כספי.

.8

א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :זמן
כש  ,לפני  ,במהלך
כאשר תגיע לארץ אערוך לכבודך מסיבה.

.9

א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :ויתור
למרות זאת  ,למרות  ,אף-על-פי ש
הסטודנט השיג ציונים גבוהים ,למרות זאת הוא לא התקבל ללימודי תואר שני.
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 .10א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :סיבה
בשל  ,מכיוון ש  ,עקב כך
בגלל מצוקה קשה של חניה בעיר הקימה העיריה תחנות להשכרת אופניים.

 .11א.
ב.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :ויתור

ג.

על אף ,למרות זאת  ,אף-על-פי ש
חרף ביטול ההופעה לא יקבלו רוכשי הכרטיסים את כספם חזרה.

 .12א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :סיבה
ולכן  ,בעקבות  ,משום ש
לרגל יום ירושלים התקיימה צעדת המועצות האזוריות במרכז ירושלים ,לפיכך נרשמו פקקי
תנועה כבדים באזור.

 .13א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :ויתור
על-אף  ,למרות זאת  ,אף-על-פי ש
למרות העלבון הצורב השחקן המשיך לחייך.

 .14א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :סיבה
כתוצאה מ  ,מאחר ש  ,ולכן
כוחות הביטחון הגבירו את פעילותם באזור השרון בעקבות התרעות על פיגועים.

 .15א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :זמן
בזמן  ,כאשר  ,אחרי ש
הכּ ָתּב על התפטרותו.
במהלך הפגישה הודיע ַ

 .16א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :סיבה
הודות ל  ,משום ש  ,בעקבות זאת
העובדים חזרו לעבודה בשל התערבותו של בית המשפט.

 .17א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :סיבה
על כן  ,משום ש  ,בשל
תקרית הירי ארעה הבוקר בגזרת כיסופים שבגבול רצועת עזה ,ולכן צה"ל פתח בסריקות
באזור.

 .18א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :זמן
כאשר  ,לפני  ,מאז ש
כשקונים מזרן קובעים את נוחות השינה לפחות לעשר השנים הבאות.
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 .19א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :סיבה
כתוצאה מ  ,לכן  ,מפני ש
הטלוויזיה כבתה עקב ניתוק זרם החשמל.

 .20א.
ב.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :תכלית
למען  ,כדי ש  ,כדי

ג.

אזרחי המדינה נרתמים לשם הצלת בעלי חיים עזובים.

 .21א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :זמן
אחרי ש  ,במשך  ,אחרי כן
השיווק האגרסיבי של הדירות בפרויקט יסתיים כאשר ימכרו רוב הדירות.

 .22א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :ויתור
למרות זאת  ,אף-על-פי ש  ,חרף
חוקי המשחק אינם מאפשרים הזדמנות שניה ,אף על פי כן המתמודד התחנן לקבלהּ.

 .23א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :זמן
כאשר  ,לאחר ש  ,בזמן
המשקל האלקטרוני מופעל אוטומטית כשדורכים על משטח השקילה.

 .24א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :תכלית
כדי ק ,על מנת ש  ,לשם כך )בספר כתוב :על כן שהינו קשר לוגי של סיבה(
קניתי מגהץ אדים על מנת לגהץ את החולצות של בעלי.

 .25א.
ב.
ג.

הקשר הלוגי המשותף לשלושת המשפטים :סיבה
עקב כך  ,משום ש  ,בגלל
הוספתי למרק פטרוזיליה ,לכן טעמו השתפר.
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עמוד 287
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.1

הקשר הלוגי :סיבה
הילד נפל  ,ולכן הילד בוכה.

.2

הקשר הלוגי :סיבה
השיחות בין העובדים לבין ההנהלה הגיעו למבוי סתום  ,ולכן השביתה תימשך.

.3

הקשר הלוגי :ויתור
נתקלתי בקשיים  ,למרות זאת אבצע את המלאכה.
אף על פי שנתקלתי בקשיים אבצע את המלאכה.

או
.4

הקשר הלוגי :סיבה
ההצגה תידחה לשבוע הבא  ,משום שאחד השחקנים חלה.

.5

הקשר הלוגי :סיבה
הפגישה הראשונה היתה מוצלחת  ,ולכן החלטנו להיפגש שוב.

.6

הקשר הלוגי :ניגוד
לא הגעתי לקורס  ,אך סיימתי אותו בהצלחה.

.7

הקשר הלוגי :סיבה
העישון מסוכן לבריאות  ,לפיכך  /ולכן אפסיק לעשן.

.8

הקשר הלוגי :ויתור
נכשלתי באודישן  ,אף על פי כן  /למרות זאת אקבל את התפקיד הראשי בהצגה.
אף על פי שנכשלתי באודישן ,אקבל את התפקיד הראשי בהצגה.

או
.9

הקשר הלוגי :סיבה
הזעקנו את המשטרה  ,מפני ש  /משום שהבחנו בחפץ החשוד.

 .10הקשר הלוגי :סיבה
הבחנו בחפץ החשוד  ,ולכן הזעקנו את המשטרה.
 .11הקשר הלוגי :ניגוד
התכוננתי לראיון  ,אולם לא הצלחתי להרשים את המראיינים.
 .12הקשר הלוגי :ויתור
אני עייפה  ,למרות זאת המשכתי לצפות בסרט.
אף על פי שאני עייפה המשכתי לצפות בסרט.
 .13הקשר הלוגי :סיבה
עובדי נמל התעופה שובתים  ,ולכן ההמראות מתעכבות.
 .14הקשר הלוגי :הוספה
קילפתי את הירקות  ,וחתכתי אותם לקוביות.
 .15הקשר הלוגי :הוספה
המתמודד קיבל את ֵמ ַרב הנקודות  ,וזכה בפרס.
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 .16הקשר הלוגי :השוואה
בחינת הבגרות בהיסטוריה תתקיים בעשרים ושישה ביוני  ,ואילו  /לעומת זאת בחינת הבגרות
בלשון תתקיים בעשרה ביולי.

עמוד 289
תרגיל 41
 .1מנויים חדשים הצטרפו
.2

קרישי דם בורידי הרגלים נקראים

.3

הוצגו הצגות קומיות.

.4

צריכה מוגברת של סידן ממוצרי חלב מסייעת

.5

היום הראשון בתחילת כל חודש נקרא

.6

רכבת ישראל החליטה

.7

שתי יאכטות גדולות במרינה של הרצליה מאובזרות

.8

פניתי )הנושא נמצא בתוך הפועל פניתי .פניתי = אני פניתי(

.9

תקופת בחינות הבגרות בכיתה יב' מסכמת

.10

נִ ְתּנוּ תעודות הערכה.

 .11נחתם הסכם שכר עם עובדי הדואר.
 .12תושב אזור נהריה הוכש
 .13סגר כללי יוטל
 .14הנהגת שעון קיץ חוסכת
 .15מטוס נוסעים איבד
 .16השרפה פרצה
 .17צניחת הדולר גרמה
.18

נרשמו  500דו"חות תנועה לנהגים

© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

עמוד 290
תרגיל  - 42תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
א .1 .התחתנה = נשוא  ,אחותי = נושא ; נולדו = נשוא  ,ילדים = נושא
 .2משתוללת = נשוא  ,שריפה = נושא ; התושבים = נושא  ,בורחים = נשוא

ב.

.3

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

.4

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

.5

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

.6

רעידת = נושא  ,הורגשה = נשוא ; נגרם = נשוא  ,נזק = נשוא

.1
.2

העתירה = נושא  ,נדחתה = נשוא ; הטיחו = נשוא  ,השופטים = נושא
ילדה = נושא  ,הודחה = נשוא ; נמצא = נשוא  ,משדר = נושא

.3

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

.4

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

.5

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

.6

אחתום = נושא  +נשוא ; אקרא = נושא  +נשוא

עמוד 293
תרגיל 43
.1

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

.2

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

.3

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

.4

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

.5

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

.6

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

.7

ההורים = נושא  ,שלחו = נשוא  ,לבנם = משלים פועל  ,חבילת = משלים פועל

.8

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

.9

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

 .10השוטרים = נושא  ,סגרו = נשוא  ,את כביש = משלים פועל  ,בגלל הפגנה = משלים פועל
 .11כביש = נושא  ,הוצף = נשוא  ,במים = משלים פועל  ,בשל הגשמים = משלים פועל
 .12הסבלים = נושא  ,הרימו = נשוא  ,את הקופסאות = משלים פועל
 .13למרות ההסכם = משלים פועל  ,התרשלו = נשוא ,הצדדים = נושא ,
בעבודתם = משלים פועל
 .14השיעור = נושא ,יתקיים = נשוא  ,במעבדה = משלים פועל
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 .15הסטודנטים = נושא  ,לומדים = נשוא  ,באוניברסיטה = משלים פועל  ,מקצועות = משלים
פועל
 .16ועדת = נושא  ,מפקחת = נשוא  ,ביום = משלים פועל  ,על ההצבעה = משלים פועל
 .17הפיתוח = נושא  ,ארך = נשוא  ,שעה = משלים פועל
 .18העובדים = נושא  ,החליטו = נשוא  ,על חידוש = משלים פועל ,
 .19המנכ"לית = נושא  ,נפגשה = נשוא  ,עם מנהל = משלים פועל  ,לצורך המשך = משלים פועל
 .20המחקר = נושא  ,בדק = נשוא  ,את ההיערכות = משלים פועל
 .21נגיד = נושא  ,יותיר = נשוא  ,את הריבית = משלים פועל  ,ללא שינוי = משלים פועל ,
בחודשים הקרובים = משלים פועל
 .22המצב = נושא  ,מחייב = נשוא  ,היערכות = משלים פועל
 .23השימוש = נושא  ,כפוף = נשוא  ,לאישורו = משלים פועל
 .24שתייה = נושא  ,גורמת = נשוא  ,לקשיי הירדמות = משלים פועל
 .25למרות החובות = משלים פועל  ,יקבלו = נשוא  ,השחקנים = נושא שכר = משלים פועל ,
 .26על אף זיהום = משלים פועל  ,צפיפות = נושא  ,גבוהה = נשוא

עמוד 294
תרגיל  - 44תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
.1

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

.2

הסקר = נושא  ,מצביע = נשוא  ,על עלייה = משלים פועל

.3

העובדים = נושא  ,תוספת = משלים פועל

.4

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

.5

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

.6

האזור = נושא  ,נסגר = נשוא  ,למטיילים = משלים פועל  ,בשל השיטפונות = משלים פועל

.7

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

.8

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

.9

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

 .10חגיגות = נושא  ,יחלו = נשוא  ,החודש = משלים פועל
 .11העובדות = נושא  ,ביצעו השבוע = משלים פועל  ,את העבודה = משלים פועל  ,כהלכה =
משלים פועל
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 .12הכרטיסים = נושא  ,נמצאים = נשוא  ,במגרה = משלים פועל
 .13במשרד התחבורה = משלים פועל  ,מהדקים = נושא  +נשוא  ,את הפיקוח = משלים פועל
 .14בשל סחבת = משלים פועל  ,הפרטת חברת החשמל = נושא  ,תתעכב = נשוא ,
 .15ציפורים נודדות = נושא  ,משתמשות = נשוא  ,בשדה המגנטי של כדור הארץ = משלים פועל ,
כדי לנווט = משלים פועל
 .16המשק הישראלי = נושא  ,מושפע = נשוא  ,מההאטה = משלים פועל
 .17בחודש שעבר = משלים פועל  ,בעקבות חוב כספי גדול = משלים פועל  ,נתבע = נשוא ,
בעל העסק = נושא  ,על-ידי עובדיו = משלים פועל
 .18משטרת ירושלים = נושא  ,הגבירה = נשוא  ,במהלך חול המועד = משלים פועל ,
את הסיורים = משלים פועל
 .19באמצעות עורכי דין = משלים פועל  ,נטענות = נשוא  ,טענות = נושא ,
בבית המשפט = משלים פועל
 .20האדישות = נושא  ,נבעה = נשוא  ,מהתנהגות = משלים פועל
 .21לעובד = משלים פועל  ,נגרם = נשוא  ,נזק = נושא  ,לאחר נפילת ציוד כבד על רגלו =
משלים פועל
 .22למרות הצלחתו העסקית = משלים פועל  ,הוא = נושא  ,מרגיש = נשוא  ,סיפוק = משלים
פועל
 .23מנהל הפרויקט = נושא  ,הסביר = נשוא  ,לעובדיו = משלים פועל  ,בסבלנות = משלים פועל ,
את הנהלים = משלים פועל
 .24על אף הקושי = משלים פועל  ,נרתמנו = נושא  +נשוא  ,למשימה = משלים פועל
 .25גבר = נושא  ,נעקץ = נשוא  ,על-ידי דבורים = משלים פועל
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.1

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

.2

ההזמנה = נושא  ,לחתונה = משלים שם )לוואי(

.3

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

.4

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

.5

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

.6

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

.7

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

.8

ההוצאות = נושא  ,המפעל = משלים שם )לוואי(  ,גדלו = נשוא

.9

רכשתי = נושא  +נשוא  ,הדרכה = משלים שם )לוואי(  ,לבניית = משלים שם )לוואי( ,
אתרים = משלים שם )לוואי(  ,באינטרנט = משלים שם )לוואי(

 .10הכוננות = נושא  ,הגבוהה = משלים שם )לוואי(  ,השרון תוסר = נשוא
 .11חיטוי = נושא  ,מי הבריכה = משלים שם )לוואי(  ,בכלור = משלים שם )לוואי(
 .12קניתי = נושא  +נשוא  ,קצפת = משלים שם )לוואי(  ,השכונתית = משלים שם )לוואי(
 .13המצב = נושא  ,הביטחוני = משלים שם )לוואי(  ,משפיע = נשוא  ,האנשים = משלים שם
)לוואי(
 .14שימוש = נושא  ,במוצר קוסמטי מקולקל = משלימי שם )לוואי(  ,גורם = נשוא
 .15התקיים = נשוא  ,ארצי = משלים שם )לוואי(  ,ירידה = משלים שם )לוואי( ,
למקלטים = משלים שם )לוואי(
 .16של החברה = משלים שם )לוואי(  ,אישר = נשוא  ,של מינויים חדשים = משלימי שם )לוואי( ,
של המנהל = משלים שם )לוואי(
 .17המחיר = משלים שם )לוואי(  ,לרכישת בית זיקוק באשדוד = משלימי שם )לוואי( ,
הגישו = נשוא  ,הדלק = משלים שם )לוואי(  ,שעבר = משלים שם )לוואי(
 .18מדבירים = נשוא  ,התושבים = נושא  ,בר = משלים שם )לוואי(  ,שבחצרם = משלים שם
)לוואי(
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 .19היהלומים = נושא  ,הטבעיים = משלים שם )לוואי(  ,נוצרים = נשוא  ,האדמה = משלים שם
)לוואי(
 .20עיריית = נושא  ,רעננה = משלים שם )לוואי(  ,שילמה = נשוא  ,העיר = משלים שם )לוואי(
 .21הרשות = נושא  ,לשמירת הטבע = משלים שם )לוואי(  ,החליטה = נשוא  ,מאסיבי = משלים
שם )לוואי(  ,של עצי חורש טבעי = משלימי שם )לוואי(  ,בהר מירון = משלים שם )לוואי(
 .22העצמאיות = משלים שם )לוואי(  ,בישראל = משלים שם )לוואי(  ,מקבלות = נשוא ,
פיתוח = משלים שם )לוואי(  ,ממשלתיים = משלים שם )לוואי(
 .23אוסף = נושא  ,מקלות משומשים לבדיקת גרון = משלימי שם )לוואי(  ,נמצא = נשוא ,
בחור צעיר = משלימי שם )לוואי(
 .24מכשירי הדור החדש = נושא )מכשירי( +משלימי שם )לוואי( )הדור החדש(
משלימי שם )לוואי(

נגני המוזיקה האישיים =

 .25פחתו = נשוא  ,אחוזי הצפייה = נושא )אחוזי( +משלים שם )לוואי( )הצפייה( ,
בערוץ הראשון = משלים שם )לוואי(  ,של חברות הכבלים = משלים שם )לוואי( ,
לשוק = משלים שם )לוואי(
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השינה = נושא
שינה = משלים שם )לוואי(
השינה = משלים פועל
השינה = משלים שם )לוואי(

.1

א.
ב.
ג.
ד.

שעות
שעות
שעות
שעות

.2

א.
ב.
ג.
ד.

המהפכה
המהפכה
המהפכה
במהפכה

.3

א.
ב.
ג.
ד.

הקניון = משלים שם )לוואי(
הקניון = נושא
הקניון = משלים פועל
הקניון = משלים שם )לוואי(

.4

א.
ב.

למען חינוך = משלים פועל
חינוך = משלים שם )לוואי(

=
=
=
=

משלים שם )לוואי(
נושא
משלים פועל
משלים שם )לוואי(
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ד.

חינוך = נושא
בחינוך = משלים פועל

ג.

.5

א.
ב.
ג.
ד.

המפגינים = נושא
מפגינים = משלים שם )לוואי(
המפגינים = משלים פועל
מפגינים = נשוא

.6

א.
ב.
ג.
ד.

הצימר
בצימר
הצימר
הצימר

.7

א.
ב.
ג.
ד.

אוהד = נשוא
האוהד = משלים פועל
אוהד = נושא
האוהד = משלים שם )לוואי(

.8

א.
ב.
ג.
ד.

חוקר = נושא
חוקר = משלים פועל
חוקר = נשוא
החוקר = משלים שם )לוואי(

.9

א.
ב.
ג.
ד.

הלוויתן = משלים שם )לוואי(
הלוויתן = משלים פועל
לוויתן = נושא
הלוויתן = נושא

=
=
=
=

משלים שם )לוואי(
משלים שם )לוואי( )מתאר איפה סוף השבוע המפנק(
נושא
משלים פועל

 .10א.
ב.
ג.

למחנה אימונים = משלים פועל
למחנה אימונים = משלים שם )לוואי(
למחנה אימונים = משלים שם )לוואי(

 .11א.

שבפרסומת = משלים שם )לוואי(
הפרסומת = נושא
בפרסומת = משלים פועל

 .12א.
ב.
ג.
ד.

מועמד = נושא
מועמד = נשוא
המועמד = משלים שם )לוואי(
למועמד = משלים פועל

ב.
ג.
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.1
.2
.3

)(1
)(2
)(1
)(2
)(1
)(2

.4

א
משלים שם )לוואי(
ב
משלים פועל
ב
משלים שם )לוואי(

.5

)(1
)(2
)(1
)(2

א
נושא
ב
משלים שם )לוואי(
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

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

 .10רוב

שתי המכוניות

 .11בשוק

הפשפשים

 .12תאונת

הדרכים

חקלאית.

 .13רוכבי

האופניים

מיושב.

 .14קפטן

הנבחרת

.2

רוב

תלמידי

.3

ביצה

קשה.

.4

כרם

ענבים

בחווה

.5

צעדת

הנשים

אזור

.6

דיבור

יומיומי

השומעים

.7

כאבים

חזקים

.8

תמיכתו של השחקן

.9

אכילת

שוקולד

פקקי

התנועה

הכיתה

שחקן

המשועממים.

החיזוק
בפרסים

בריאות

 .15שנת
 .16בחירת

רבים.

השיניים.

אזורים
רהיטים
הנהג

טקס

עתיקים.

הערני.

החגיגי.

הלילה
השחקנים

 .17התקנת אמצעי בטיחות
 .18אולם

עירוניים.

הכנסים
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החלטת
כסף

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

.1

נושא

נשוא

מ"פ

השף

מכין

עבורכם

מ" פ
.2

.3

בימים אלה

מ" פ

נשוא

ארוחת גורמה

מ"ש
מיוחדת.

נושא

מ"פ

מתקיימת

תחרות שחמט

מ" פ

נשוא

נושא

בשנת 2007

הושבע

.4

החדשות האחרונות של הזוג הצעיר
מ"פ

.5

.6

נשוא

מ"פ

שימחו

את ההורים

נשוא

את כניסתם לאולם

מ "ש
החתונות

מ"פ

נשוא

לפני שנתיים

צבעו

נושא
מ"ש
עתיקה

.7

.8

נושא
מ "ש
השמלה המקומטת

בבית שאן.

נשוא

מ"פ

זרוקה

על הרצפה

כתוצאה מסופת חול
מ" פ

מ" ש
הנקייה.

נושא
מ"ש
המכוניות שבמגרש החניה.
נושא

מ"ש
החדשות

את הספסלים

מ" ש
שבגן הציבורי.

מ"פ

נחשפה

התלכלכו

של גליקריה.

מ"פ

עובדים מטעם העיריה

מ"פ

 .10בשל עליית מחירי הדירות

הנעימה

נושא

נשוא

מ"ש
הנרגשים.

נושא

ִלוותה

נשוא

רצפת פסיפס

.9

מ"ש
של מדינת ישראל.

הנשיא התשיעי

נושא

במרכז הנוער

מ" ש
של השכונה.

אנשים

נשוא
משפצים
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מ"פ
את דירתם הישנה.

מ"פ
 .11בשבוע שעבר

נשוא

נושא

נערכו

ההגרלות

נושא
 .12זיהום נפט

מ"ש
למשחקים בגביעי אירופה בכדורסל.

מ"ש
בחופיה של ארגנטינה

נושא
 .13אליפות העולם

נשוא

מ"פ

גרם

למותם

נשוא
מ" ש
בגלשני רוח

מ" ש
של מאות פינגווינים.

מ"פ

תיפתח

מ" פ

החודש

מ"פ

באיטליה.
מ" פ

נשוא

נושא

מ"ש
 .14בשל קצר חשמלי

במערכת

נושא
 .15השמנה אצל בני נוער
מ"פ
 .16כתוצאה מסתימה בצינור
נושא
 .17חברת ההפקה
מ"פ
 .18בשבוע הבא

מ"פ
 .21בתום ההצגה

נשוא
קשורה

באכילת יתר.

נשוא

נושא

מ"פ

הוצפה

החצר

במי ביוב.

נשוא

מ"פ

החתימה

את יוצרי הסדרה

על חוזה לעונה שניה.

נשוא

נושא

תורגש

הקלה ממשית

 .19את הכרטיסים למופע

 .20בדיקת פוליגרף

פרצה
מ"פ

בבניין הדירות

מ"פ

מ"פ

נושא

מ"ש
החימום

מ "ש
מ "ש
בעומס החום.

מ"ש

נושא +נשוא

מ"פ

בקיסריה

רכשתי

במשרדי החברה.

נשוא

מ"פ

בודקת

את אמיתות תשובותיו

נשוא

נושא

תתקיים

סדנה

מ"ש
של הנבדק.

מ"ש
לכתיבה יוצרת.
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שרפה.

נושא

מ"ש

 .22פרשה חמורה

של הונאה בחשבונות המים

נושא

נשוא

מ"פ

מ"פ

נחשפה

השבוע

בבית המשפט.

נשוא
מ" ש
בהתעמלות אמנותית

 .23המשלחת הישראלית

מ"פ
מ" ש
תשע

כוללת

מ" פ
 .24לקראת יציאתם של הספורטאים האולימפיים לאולימפיאדת בייג'ין

מתעמלות.

נשוא

נושא

נערך

טקס

מ"ש
חגגי

מ" פ
בנוכחות בני משפחת הספורטאים.
נושא
.25

מ" ש
שלושה

נשוא

נוסעים ישראלים

נעצרו

מ" פ

מ"פ

מ"פ

בנמל התעופה

אמש

מ"ש
שבבולגריה.

מ"ש

 .26בעקבות ירי הקאסם

נושא +נשוא
דנים

על יישובי עוטף עזה בתקופת הסכם הרגיעה

מ" פ
על נקיטת דרך פעולה.
מ" פ
 .27לרגל יום נישואינו השלושים ושלושה
נושא
 .28שחיקת כיפת הקרח בקוטב הצפוני
נושא +נשוא

נושא +נשוא

מ"פ

מ"פ

קיבלנו

מתנה

ֶכ ֵדּנוּ
מנ ְ

נשוא

מ"פ

קשורה

להתחממות כדור הארץ.

מ"פ
מ"ש

 .29הגשתי

בקשה

להחזר דמי נסיעה בתחבורה

מ"פ
 .30על אריזות

נשוא
מ" ש
מוצרי הקוסמטיקה

יסמנו

מ"ש
הציבורית.

נושא
יצרני

מ"ש
התמרוקים

מ" פ
את תאריך תפוגת המוצר.
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מ"ש
הצעיר.

מ"פ
בממשלה
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(1) .9
(1) .5
(3) .1
(1) .2

(2) .6

(2) .10

(2) .3

(2) .7

(2) .11

(3) .4

(1) .8

(3) .12

(3) .13
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 .1א - (1) .משפט פשוט
) - (2משפט איחוי )מחובר(
) - (3משפט מורכב
ב .הקשר הלוגי בשלושת המשפטים :סיבה
ג - (1) .בשל  - (2) ,ולכן  - (3) ,משום ש
ד .המילה המבטאת את אותו קשר לוגי שקיים בשלושת המשפטים" :נובע מ".
תפקידה התחבירי :נשוא
.2

א.

) - (1משפט מורכב
) - (2משפט איחוי )מחובר(
) - (3משפט פשוט
הקשר הלוגי בשלושת המשפטים :תכלית
) - (1כדי ש  - (2) ,לשם כך  - (3) ,לשם
המילה המבטאת את אותו קשר לוגי שקיים בשלושת המשפטים" :להאכלת"
תפקידה התחבירי :משלים פועל

א.

) - (1משפט פשוט
) - (2משפט איחוי )מחובר(
 משפט מורכבהקשר הלוגי בשלושת המשפטים :סיבה
) - (1בעקבות  - (2) ,ולכן  - (3) ,מפני ש
המילה המבטאת את אותו קשר לוגי שקיים בשלושת המשפטים" :נובע מ".
תפקידה התחבירי :נשוא

ב.
ג.
ד.

.3

) (3
ב.
ג.
ד.

.4

א.

ב.
ג.
ד.

) - (1משפט פשוט
) - (2משפט מורכב
) - (3משפט איחוי )מחובר(
הקשר הלוגי בשלושת המשפטים :סיבה
) - (1בגלל  - (2) ,משום ש  - (3) ,ולכן
המילה המבטאת את אותו קשר לוגי שקיים בשלושת המשפטים" :נובע מ".
תפקידה התחבירי :נשוא
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.5

א.

) (1בשני המשפטים ) (1ו (3)-הקשר הלוגי :תכלית
) - (1) (2על מנת  - (2) ,כדי ש
) (3הקשר הלוגי במשפט ) :(2סיבה .המילה המבטאת את הקשר :ולכן.

ב.

) - (3משפט מורכב
משפט עיקרי
הפרסומת מבטיחה הבטחות שווא

פסוקית
כדי ש הצרכן יקנה את המוצרים.

הבטחות = משלים פועל ; הצרכן = נושא

עמוד 312
תרגיל  - 53תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
הערה :ההדגשות הן השינויים שיש לעשות כדי להפוך את המשפט למשפט בדיבור עקיף.
.1

חלק מן הפסיכולוגים טוענים שהתמכרות היא תוצאה של מבנה האישיות.

.2

הילד ביקש מחברו שילך להביא את הכדור.

.3

לאחר ההפסד של הקבוצה על יריבתה אמר הקפטן שהוא מתפטר.

.4

הרופא אמר לי שאני שמן.

.5

הפציינט אמר לרופא שהוא סובל מכאב ראש.

.6

החוקרים אומרים שנחירות הן הסימפטום העיקרי לבעיות נשימה שקשורות להפרעות שינה.

.7

החזאי אמר לחברו שהוא היה לומד עריכה לשונית אילו ידע שימצא עבודה במקצוע.

.8

אשת עסקים ידועה ִספרה שהגורם העיקרי המונע ממנה לעסוק בפעילות גופנית הוא חוסר זמן.

.9

שר התחבורה אמר שהגיש הגשתי השבוע הצעה להקמת רכבת קלה באזור גוש דן.

 .10מפכ"ל המשטרה אמר לבלשים שהם מובילים את חזית הלחימה במאבק הפשיעה.
 .11דפנה אמרה לחברותיה שהיא מזמינה אותנו לביתה".
 .12הרועה צעק ושהוא רואה עקבות של זאב.
 .13המנהלת בישיבת הצוות אמרה שהיא לא תסכים לחתום על המסמך עד שהיא תיוכח כי הצד
השני מחויב להסכם.
 .14השוטר סיפר כי החשוד התפרע בתא.
ממולא.
ָ
לא ִמּי שאני לא אוהב כרוב
 .15בזמן ארוחת הצהריים אמרתי ִ
 .16מפכ"ל המשטרה אמר כי מחדל האבטחה שהתגלה במספר מקומות יטופל במהרה.
 .17החוקרים טוענים ששומשום מלא מכיל כמויות גדולות של סיבים המעכבים את ייצור
הכולסטרול בכבד.
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עמוד 313
תרגיל  - 54תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
הערה :ההדגשות הן השינויים שיש לעשות כדי להפוך את המשפט למשפט בדיבור ישיר.
.1

חברתי הבריטית סיפרה" :קריקט נחשב לספורט הקיץ הפופולארי ביותר בבריטניה".

.2

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

.3

חבריו אמרו לו" :אנחנו מאוכזבים ממך".

.4

האם אמרה לבנהּ" :אני התרגשתי לראות אותך ביום שחזרת מחו"ל".
ֵ

.5

אנשי עסקים ביפן אומרים" :היינו לומדים אנגלית אילו ידענו שהאנגלית תועיל לנו בעסקים".

.6

אחת האצניות למרחקים ארוכים סיפרה" :אני אוכלת פחמימות שעתיים לפני הריצה".

.7

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

.8

ֵ
עורך הדין ביקש
מהעד" :ענה על השאלות בקצרה".

.9

פסיכולוגים אומרים" :יציאה לפנסיה עלולה לגרום לדיכאון".

 .10הווטרינר ממליץ" :צאו לטייל עם הכלב שלכם שלוש פעמים ביום".
 .11מנהל תחנת הרדיו טוען" :אם התחנה תדווח לנהגים בזמן אמת על עיכובים בתנועה ,יפחת
הגודש בכבישים".
 .12פקח הטיסה הודיע" :שני מטוסים קלים עומדים לנחות בשדה דֹב".
 .13אחותי אמרה" :אני מבצעת תרגילי חימום לפני כל אימון".
 .14זוכת פרס נובל לשלום מספרת" :אני רואה את פסגתו של הר ֶקנְ יָה מחלון ביתהּ".
 .15המתנדבים בעמותה לאיכות הסביבה ביקשו" :אל תזרקו את בקבוקי הזכוכית לפחי האשפה".
 .16אחד מצופי המשחק אמר" :אינני מוטרד מתוצאת המשחק מפני שהקבוצה שאני אוהד אינה
משתתפת בו".
 .17המרצה לתקשורת סבור" :העיתון הוא אחד מאמצעי התקשורת המשפיעים בקביעת סדר היום
הציבורי".
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עמוד 314
תרגיל  - 55תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
.1

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

.2

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

.3

שחקן קבוצת הכדורגל סיפר כי הורחק מהמשחק משום שצבר ארבע עברות.

.4

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

.5

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

.6

חברי המפלגה טוענים שהם אינם מושפעים מן הסקרים.

.7

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

.8

היצרן ממליץ שנקרא את הוראות השימוש לפני הפעלת המכשיר.

.9

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

 .10הכותב מבקש מכם שתקראו את ההסברים בתחילת כל פרק אם אתם מתקשים בחומר.
 .11אחד המדענים אמר" :אני הוזמנתי להרמת כוסית בלשכתו של שר המדע.
 .12מספר שחקנים מספרים שהם אינם יכולים לשחק מטקות בשעות הערב משום שעיריית תל-אביב
הגבילה את שעות המשחק בחוף.
עמוד 316
תרגיל  - 56תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
.1

מבוססים

 .11התלוננה ; נכתבים

 .21הודחה

 .31התחשב

.2

מתפללים

 .12הבטיחה

 .22מציבה

 .32מביאים

.3
.4

נחתם
התרגשו

 .13נדרשת

 .23מזמין

 .33תורמת

 .14משחקת

ִ .24ה ְס ַתּ ְיּ ָמה

.5

דחתה

 .15מצביעים

 .25התכנסה

.6

אפתה

 .16גורמים

 .26מוּשבים

.7

מגדלות

 .17נשברו

 .27הוכרז ; קפץ

.8

עוזר

 .18נמשך

 .28שבתו

.9

מעסיקות

ִ .19י ְת ַקיֵּם

 .29טיפלו

 .20יתארחו

 .30תתנגדנה

 .10התקלקל ; טוענים
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עמוד 318
תרגיל  - 57תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .1חמים
 .2מעניינת
ֻסּים
 .3יקרות ; יקרים ; ְמנ ִ
ֻ .4מ ְפ ֶרזֶת
 .5חדש ; ְמז ָֹרז
 .6טובות ; יציבות ; ארוך
ֻטּ ֶשת ; חלקה
ְ .7מל ֶ
 .8מרתקים ; מפורסם
 .9המשגעת ; הנהדרים
 .10מסודרת ; מקומטת המוצא ; ישר

עמוד 320
תרגיל  - 58תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
.1

-

המילה "גם" מתייחסת ל"פקידה".
הפקידה וגם אנשים אחרים למדו הנהלת חשבונות.
המילה "גם" מתייחסת ל"הנהלת חשבונות"
הפקידה למדה הנהלת חשבונות וגם דברים אחרים.

-

המילה "רק" מתייחסת ל"פקידה".
הפקידה היא היחידה שרצתה ללמוד הנהלת חשבונות.
המילה "רק" מתייחסת ל"הנהלת חשבונות".
הפקידה רצתה ללמוד הנהלת חשבונות ולא משהו אחר.

-

.2

-

.3

-

המילה "אפילו" מתייחסת ל"מנהלת החשבונות".
הרבה אחרים וביניהם אפילו מנהלת החשבונות דחו את האפשרות של לקיחת הלוואה.
המילה "אפילו" מתייחסת ל"האפשרות של לקיחת הלוואה".
מנהלת החשבונות דחתה אפשרויות שונות ואפילו את האפשרות של לקיחת הלוואה.

-

המילה "גם" מתייחסת ל"אני".
אני ותלמידים אחרים הצליחו בבחינה בלשון.
המילה "גם" מתייחסת" ל"בבחינה בלשון".
אני הצלחתי בבחינה בלשון וגם בבחינות האחרות.

-

המילה "רק" מתייחסת ל"אני".
אני היחידה שהצלחתי בבחינה בלשון.
המילה "רק" מתייחסת ל"בבחינת בלשון"
אני הצלחתי בבחינה בלשון ולא בשום בחינה אחרת.

-

.4

-

.5

-
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.6

-

המילה "אף" מתייחסת ל"בגד".
שום בגד לא התאים לי) .בגד זה ובגדים אחרים לא התאימו לי(
המילה "אף" מתייחסת ל"לי".
הבגד לא התאים לי ולאנשים אחרים.

-

המילה "אף" מתייחסת ל"הנהלה".
שום הנהלה לא תוכל לפרק את הקבוצה.
)ההנהלה הזו והנהלות אחרות לא יוכלו לפרק את הקבוצה(
המילה "אף" מתייחסת ל"קבוצה".
ההנהלה לא תוכל לפרק קבוצה זו וקבוצות אחרות.

-

המילה "אפילו" מתייחסת ל"סגנית".
הרבה אחרים וביניהם אפילו הסגנית המנכ"ל שיפרו את הופעתם החיצונית.
המילה "אפילו" מתייחסת ל"הופעתה החיצונית".
סגנית המנכ"ל שיפרה דברים רבים ואפילו את הופעתה החיצונית.

-

המילה "גם" מתייחסת ל"סל התרופות".
ההסתדרות הרפואית דואגת לעדכן את סל התרופות ודברים אחרים.
המילה "גם" מתייחסת ל"הסתדרות הרפואית".
ההסתדרות הרפואית וגם גופים אחרים דואגים לעדכן את סל התרופות.

-

.7

-

.8

-

.9

-

- .10

-

- .11

-

- .12
-

המילה "רק" מתייחסת ל"קלטת הילדים".
השחקן משתתף בקלטת הילדים ולא בשום דבר אחר.
)השחקן משתתף בקלטת הילדים בלבד(.
המילה "רק" מתייחסת ל"השחקן".
השחקן ולא מישהו אחר משתתף בקלטת הילדים) .השחקן ורק הוא(...
המילה "רק" מתייחסת ל"ההנהלה".
במקרה של צמצום בכוח האדם ההנהלה ,ולא מישהו אחר ,תפטר עובדים בעלי ותק
של  10שנים.
המילה "רק" מתייחסת ל"עובדים".
במקרה של צמצום בכוח האדם ההנהלה תפטר עובדים בעלי ותק של  10שנים ,ולא עובדים
בעלי ותק של יותר או פחות מ 10-שנים.
המילה "רק" מתייחסת ל"השחקנים".
במקרה של ניצחון השחקנים ,ולא מישהו אחר ,יצאו לבלות בערב עם חבריהם.
המילה "רק" מתייחסת ל"חבריהם".
במקרה של ניצחון השחקנים יצאו לבלות בערב עם חבריהם ,ולא עם אנשים אחרים.
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- .13

המילה "אפילו" מתייחסת ל"מפקד המטות המשולבים של ארה"ב.
שר הביטחון נפגש עם מפקדים רבים ואפילו עם מפקד המטות המשולבים של ארה"ב.
המילה "אפילו" מתייחסת ל"שר הביטחון".
הרבה אחרים ,וביניהם אפילו שר הביטחון ,נפגשו עם מפקד המטות המשולבים של ארה"ב.

- .14

המילה "אפילו" מתייחסת ל"מכונות ירייה".
כלי נשק רבים ,וביניהם אפילו מכונות ירייה הוצבו בשדות התעופה בסין לקראת
האולימפיאדה.
המילה "אפילו" מתייחסת ל"שדות התעופה".
לקראת האולימפיאדה הוצבו מכונות ירייה במקומות רבים בסין ,ואפילו בשדות התעופה.

- .15

המילה "רק" מתייחסת ל"הטניסאית הישראלית".
הטניסאית הישראלית ,ולא אף אחד אחר ,עלתה לשמינית גמר ווימבלדון.
המילה "רק" מתייחסת ל"שמינית גמר ווימבלדון".
הטניסאית הישראלית עלתה לשמינית גמר ווימבלדון ,ולא לרבע או חצי הגמר.

- .16

המילה "גם" מתייחסת ל"האופזיציה בזימבבואה".
האופוזיציה בזימבבואה וגם אופוזיציות במדינות אחרות מבקשות מהאיחוד האפריקאי
לשלוח כוחות שלום למדינה כדי לשים סוף לאלימות.
המילה "גם" מתייחסת ל"האיחוד האפריקאי".
האופוזיציה בזימבבואה מבקשת מהאיחוד האפריקאי וגם מגורמים אחרים לשלוח כוחות
שלום למדינה כדי לשים סוף לאלימות.

-

-

-

-

- .17

המילה "רק" מתייחסת ל"יחידת השיטור הימי".
יחידת השיטור הימי ,ולא מישהו אחר ,חילצה גולש שנסחף מול חופי חיפה.
המילה "רק" מתייחסת ל"גולש שנסחף מול חופי חיפה".
יחידת השיטור הימי חילצה גולש שנסחף מול חופי חיפה ,ולא מישהו אחר.

- .18

המילה "גם" מתייחסת ל"אוקיינוס ההודי".
רעש אדמה בעוצמה של  6.3בסולם ריכטר אירע באוקיינוס ההודי וגם במקומות אחרים.
המילה "גם" מתייחסת ל"רעש אדמה בעוצמה של  6.3בסולם ריכטר".

-

-

רעש אדמה בעוצמה של  6.3בסולם ריכטר וגם רעש אדמה בעוצמה שאחרת אירעו
באוקיינוס ההודי.
- .19
-

המילה "אפילו" מתייחסת ל"ארץ".
ברק אובאמה יבקר במהלך הקיץ במקומות רבים ,ואפילו בארץ.
המילה "אפילו" מתייחסת ל"ברק אובאמה".
מתמודדים על ראשות ארה"ב ,וביניהם אפילו ברק אובאמה יבקרו בארץ במהלך הקיץ.
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- .20
-

המילה "רק" מתייחסת ל"שטחים פתוחים".
שתי פצצות מרגמה נחתו בשטחים פתוחים ,ולא במקומות אחרים.
המילה "רק" מתייחסת ל"שתי פצצות מרגמה".
שתי פצצות מרגמה ,ולא פצצה אחרת ,נחתו בשטחים פתוחים.

- .21

המילה
שריפת
המילה
שריפת

- .22

המילה "רק" מתייחסת "נגיד בנק ישראל".
נגיד בנק ישראל הוא היחיד שהעלה את הריבית ברבע אחוז.
המילה "רק" מתייחסת ל"הריבית".
נגיד בנק ישראל העלה ברבע אחוז את הריבית ולא את ערך הדולר.

- .23

המילה "אפילו" מתייחסת ל"לנו".
לאנשים רבים ואפילו לנו יש אחריות פיקודית להחזיר את הבנים הביתה.
המילה "רק" מתייחסת ל"הבנים".
לנו יש אחריות פיקודית להחזיר את הבנים הביתה ולא משהו אחר.

- .24

המילה "רק" מתייחסת ל"יום ראשון".
ביום ראשון ,ולא ביום אחר ,יחתום השחקן על החוזה.
המילה "רק" מתייחסת ל"השחקן".
ביום ראשון יחתום השחקן ,ולא מישהו אחר ,על החוזה) .השחקן ורק הוא(...

-

-

-

-

"גם" מתייחסת ל"אזור התעשייה הדרומי שבקריית שמונה".
קוצים משתוללת באזור התעשייה הדרומי שבקריית שמונה וגם באזורים אחרים.
"גם" מתייחסת ל"שריפת קוצים".
קוצים וגם שריפת עצים משתוללות באזור התעשייה הדרומי שבקריית שמונה.
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מערכת הצורות
פועל
עמוד 322
תרגיל 1
פועל

שם פועל

שם פעולה

ַש ִמיטוּ ,
ָח ְלנוּ ִ ,בּ ְקּ ָשה  ,י ְ
ָכּ ַת ְב ִתּי  ,ז ַ
אַמ ִליץ ִ ,כּוַּנְ ִתּי ְ ,תּ ַס ֵקּ ְלנָה
ְ
ַדּבוֹת  ,נִ ְדּבוּ
ישים ִ ,כּנְּ ָסה ִ ,מ ְתנ ְ
ַמ ְכ ִפּ ִ
פּוֹח ֶתת  ,יִ ְפ ְרצוּ
ָתּ ַר ְמ ִתּי  ,נִ ְר ָתּמוֹת ֶ ,
חוֹש ִבים ְ ,מ ַב ְטּ ִלים  ,נִ ְמ ָצאוֹת
ְ
ְמ ַטיְּ ִלים

ִל ְכתֹּב ִ ,ל ְזחֹל ְ ,ל ַב ֵקּש ְ ,ל ִה ְת ַע ֵסּק
ְל ַה ְש ִמיט ְ ,ל ַה ְמ ִליץ ְ ,ל ַכוֵּן ְ ,ל ַס ֵכּן
ְל ַס ֵקּל ְ ,ל ַה ְכ ִפּיש ְ ,ל ִה ְת ַכּנֵּס ִ ,ל ְתרֹם
ְל ִה ָמּ ֵצא
ְל ַב ֵטּל ,
ִל ְפרֹץ ,
ְל ִה ְס ַתּ ְכ ֵס ְך ְ ,ל ַטיֵּל

ילה ַ ,בּ ָקּ ָשה ,
יבה ְ ,ז ִח ָ
ְכּ ִת ָ
ִה ְת ַע ְסּקוּת ַ ,ה ְש ָמ ָטה ַ ,ה ְמ ָל ָצה
ַכּ ָוּנָה ַ ,ס ָכּנָה ִ ,סקּוּל ַ ,ה ְכ ָפּ ָשה
ַדּבוּת ַ ,ה ְפ ָח ָתה
ִה ְת ַכּנְּ סוּת ִ ,ה ְתנ ְ
יצה ִ ,חשּוּב ִ ,ה ָמּ ְצאוּת
ִפּחוּת ְ ,פּ ִר ָ
סוּך ִ ,טיּוּל
ִה ְס ַתּ ְכ ְסכוּת ִ ,ס ְכ ְ

עמוד 325
תרגיל 2
.1

נסתרים ,עבר

.6

מדבר/ת ,עבר

 .11נוכחת ,עתיד

.2

נוכחות ,עבר

.7

נסתר ,עתיד

 .12יחידה ,הווה

.3

נוכחת ,עתיד

.8

רבים ,הווה

 .13נוכח ,עבר

.4

יחידה ,הווה

.9

נסתרת ,עבר

 .14נסתרים ,עבר

.5

נוכח ,ציווי

 .10מדברים/ות ,עתיד

 .15נוכחות  /נסתרות ,עתיד

עמוד 327
תרגיל 3
האות שבה יש דגש קל מסומנת בורוד.
.1

ִה ְז ַכּ ְר ִתּי

.7

ַתּ ְמ ִתּיקוּ

ַ .13מ ְז ִכּיר

.2

ִגּ ְלגּוּל

.8

ַכּ ְפתּוֹר

ַ .14מ ְצ ֵבּר

.3

נִ ְר ְתּ ָמה

.9

ַתּ ְז ֵכּ ְרנָה

ִ .15גּ ְז ָבּר

.4

ִפּ ְס ָגּה

ִ .10תּ ְפ ְתּחוּ

ִ .16תּ ְבדֹּק

.5

ִה ְש ַגּ ְח ֶתּן

ֻ .11ה ְש ַפּ ְע ֶתּם

ַ .17בּ ְקבּוּקוֹן

.6

ִתּ ְת ַגּ ְל ְגּ ִלי

ִ .12מ ְכ ָבּ ָסה

 .18נִ ְס ַגּ ְר ָתּ

© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

עמוד 327
תרגיל 4
האות שבה יש דגש קל מסומנת בורוד ,והאות שיש בה דגש חזק מסומנת בכחול.
.1

ִה ְש ַכּנְ ָתּ

.7

ֻתּ ְמ ַתּ ְקנָה

ַ .13תּ ְס ֵכּ ְמנָה

ְ .19בּ ַחנְ ֶתּם

.2

ַפּ ֶסּ ֶלת

.8

ַש ִלּיט

ִ .14כּ ַבּ ְס ִתּי

ִ .20תּ ְת ַע ְלּ ִמי

.3

ַבּ ָלּם

.9

ִע ָלּפוֹן

ִ .15תּ ְת ַכּ ְבּדוּ

ִ .21בּ ָטּחוֹן

.4

ִה ְת ַפּ ְקּ ִדי

ְ .10תּ ֻק ְדּ ִשי

ִ .16ה ְת ַק ְדּשוּת

ִ .22ה ְת ַבּ ְגּרוּת

.5

ְכּ ַר ֶתּן

ִ .11ה ְמ ַתּנּוּ

ִ .17גּשּוּש

ִ .23ח ַבּ ְר ְתּ

.6

ַדּ ֶלּ ֶקת

ִ .12ה ְש ַתּ ְמּעוּ

ְ .18תּ ַש ְקּמוּ

ְ .24מנֻ ָתּח

עמוד 329
תרגיל  - 5תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .12חוזר
 .1חוזר
 .13סביל
 .2פעיל
 .14סביל
 .3הדדי
 .15סביל
 .4גרימה
 .16פעיל
 .5גרימה
 .17סביל
 .6פעיל
 .18הדדי
 .7חוזר
 .19שינוי מצב
 .8גרימה
 .20הדדי
 .9הדדי
 .21הדדי
 .10שינוי מצב
 .22פעיל
 .11סביל

.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33

חוזר
פעיל
פעיל
פעיל
שינוי מצב
סביל
שינוי מצב
שינוי מצב
הדדי
סביל
פעיל

עמוד 332
תרגיל 6
 .1ד-ב-ק ,מדבר/ת ,עתיד
.2

ז-כ-ר ,נוכחת ,עתיד

.3

ד-ה-מ ,נסתרת ,עבר

.4

ד-ל-ק ,רבים ,הווה

.5

ד-פ-ס ,נסתרות ,עתיד

.6

ש-כ-נ ,נסתרים ,עבר

.7

ש-מ-ט נסתר ,עבר

.8

ב-ר-ק ,נסתרות עבר
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עמוד 332
תרגיל  - 7תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
ִה ְש ַפּ ְע ֶתּם
ִה ְפ ִגּין
ירי
ַתּ ְש ִא ִ

ידי
ַתּ ְכ ִח ִ

יקים
ַמ ְס ִפּ ִ

ישה
ַמ ְר ִע ָ

ירה
ִה ְס ִבּ ָ

ִה ְס ִכּית

ַה ְמ ֵש ְכנָה

ַמ ְר ִכּיב

ַתּ ְק ִליט

יחי
ַה ְר ִתּ ִ

עמוד 333
תרגיל  - 8תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
שם פעולה
ַה ְס ָל ָמה

הפועל

שם הפועל

ִה ְס ִלים

ְל ַה ְס ִלים

ַה ְת ָר ָמה

ִה ְת ִרים

ְל ַה ְת ִרים

ַה ְט ָבּ ָלה

ִה ְט ִבּיל

ְל ַה ְט ִבּיל
ִה ְק ִדּיש

הקדשה

ְל ַה ְק ִדּיש

ֶה ְב ֵדּל

ִה ְב ִדּיל

ְל ַה ְב ִדּיל

ַה ְמ ָתּ ָקה

ִה ְמ ִתּיק

ְל ַה ְמ ִתּיק

ַה ְר ָח ָבה
ַה ְט ָמנָה

ִה ְר ִחיב

ְל ַה ְר ִחיב
ְל ַה ְט ִמין

ִה ְט ִמין

ַה ְר ָדּ ָמה

ִה ְר ִדּים
ִה ְפ ִליל

ַה ְפ ָל ָלה

ְל ַה ְר ִדּים
ְל ַה ְפ ִליל

ַה ְפ ָח ָדה

ִה ְפ ִחיד

ְל ַה ְפ ִחיד

ָסה
ַה ְכנ ָ

ִה ְכ ִניס

ְל ַה ְכנִ יס

ַה ְד ָל ָקה
ַה ְכ ָתּ ָבה

ִה ְד ִליק
ִה ְכ ִתּיב

ְל ַה ְכ ִתּיב
ִה ְק ִריב

ַה ְק ָר ָבה
ַה ְש ָכּ ָרה

ִה ְש ִכּיר

ֶה ְל ֵחם
ִה ְש ִפּיל

ְל ַה ְק ִריב
ְל ַה ְש ִכּיר

ִה ְל ִחים
ַה ְש ָפּ ָלה

ְל ַה ְד ִליק

ְל ַה ְל ִחים
ְל ַה ְש ִפּיל
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עמוד 334
תרגיל 9
 .1ק-ל-ט ,ציווי ,נוכח
 .2ק-ל-ד ,הווה ,נסתרת

 .11ש-ק-ע ,עבר ,מדבר/ת
 .12ג-ב-ר ,הווה ,נסתרים

.3

צ-ב-ע ,הווה ,נסתרים

 .13ס-ל-מ ,עבר ,נסתרים

.4

ס-ב-ר ,עבר ,נוכחים

 .14ז-מ-נ ,הווה ,מדברים

.5

פ-ר-כ ,עבר ,נסתר

 .15כ-נ-ס ,עתיד ,נוכחת

.6

ח-ז-ר ,ציווי ,נוכחות

 .16ב-ל-ט ,הווה ,נסתרת

.7

ת-פ-ח ,עתיד ,נסתרת

 .17ש-מ-נ ,עתיד ,נוכחים

.8

ג-ב-ל ,עבר ,נסתרים

 .18ש-ל-מ ,עתיד ,נסתרים

.9

ר-ג-ש ,הווה ,מדבר/ת

 .19נ-פ-ק ,עבר ,נסתר
 .20כ-ש-ר ,עתיד ,נסתרת

 .10פ-ק-ד ,עתיד ,מדבר/ת
עמוד 334

תרגיל  - 10תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
א .פעיל
ב (1) .ל-ב-נ ; ק-ד-ר ; כ-ר-ע
) (2הקדירו  -משמעות הבניין :שינוי מצב
משמעות הבניין המשותפת לשאר הפעלים :פעיל
עמוד 335
תרגיל  - 11תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
ימה
ִ .6ה ְש ִח ָ
ַ .1תּ ְש ִקיף
ַ .7ה ְר ֵכּב
יכה
ַ .2מ ְמ ִש ָ
ַ .8תּ ְס ֵתּ ְרנָה
יך
ַמ ִל ְ
 .3י ְ
ִ .9ה ְק ַש ְב ֶתּם
ִ .4ה ְר ִחיב
ִ .10ה ְש ִכּיחוּ
ַ .5ה ְש ֵל ְמנָה
עמוד 336
תרגיל  - 12תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
שורש

שם פעולה )באותו בניין(

) (1ז-ר-ק

ַה ְז ָר ָקה

) (2ר-ח-ק

ַה ְר ָח ָקה

) (3צ-ד-ק

ַה ְצ ָדּ ָקה

) (4ב-ט-ח

ַה ְב ָט ָחה

) (5ש-ח-ר

ַה ְש ָח ָרה

) (6ב-ר-ק

ַה ְב ָר ָקה

) (7ב-ד-ל

ַה ְב ָדּ ָלה
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עמוד 336
תרגיל  - 13תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
הערה :בעמודה "פועל מאותו שורש" ניתן לכתוב פועל בכל גוף ובכל זמן שרוצים.
אני בחרתי לכתוב פועל נוסף בגוף נסתר )הוא( ובזמן עבר.

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

השורש
כ-ר-ז
ש-מ-ט
פ-ר-ז
ד-ג-ש
ש-מ-ד
ג-ז-מ
ב-ל-ג

פועל מאותו שורש
הכריז
השמיט
הפריז
הדגיש
השמיד
הגזים
הבליג

עמוד 337
תרגיל  - 14תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
השורש
) (1ס-פ-ק
) (2צ-ל-ח
) (3מ-ש-ל
) (4ס-פ-ד
) (5ל-ח-מ
) (6ב-ר-ח
) (7נ-צ-ח
) (8ק-פ-ד
) (9ק-ר-ב
) (10ד-פ-ס

מילים נוספות
ֶה ְפ ֵסק
יצי
ַתּ ְל ִח ִ
ִה ְש ַל ְמנוּ
אַד ִפּיס
ְ
ַה ְח ָל ָמה
ַתּ ְר ֵח ְבנָה
ַתּ ְצ ִניחוּ
ִה ְפ ִקיד
ַמ ְר ִקיב
ִה ְפ ַס ְד ִתּי

עמוד 337
תרגיל  - 15תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
ג.1 .
א .1 .שם פועל
.2
 .2שם
.3
 .3שם תואר
.4
 .4שם
.5
 .5שם
ב.

.1
.2
.3
.4
.5

שם
שם
פועל
שם פועל
שם

.6

שם תואר

ד.

.1
.2
.3
.4
.5

שם
פועל
שם
שם
שם פועל
שם תואר
פועל
שם תואר
שם
שם פועל
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עמוד 339
תרגיל  - 16תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
ִ .8ה ְז ַמנּוּ
ִ .1ה ְק ִדּישוּ
ַה ְד ֵבּר

.2

ַה ְמ ֵתּנָּה

.9

.3

אַכ ִתּיב
ְ

ִ .10ה ְס ִבּיר

.4

ימה
ִה ְג ִז ָ

אַת ִחיל
ְ
.11

.5

אַש ִכּיר
ְ

יבה
ִ .12ה ְכ ִא ָ

.6

ִה ְר ִדּימוּ

ִ .13ה ְש ַבּ ֶתּם

.7

ִה ְז ִכּיר

ִ .14ה ְכ ִחילוּ

עמוד 339
בהקשר
תרגיל  - 17תרגיל בנוסח בחינת הבגרות  -פעלים ֶ
.1

.2
.3

יעה = צ-ב-עַ ,ה ְצ ָבּ ָעה
)ִ (1ה ְצ ִבּ ָ
)ַ (2ה ְמ ָל ָצה = מ-ל-צְ ,ל ַה ְמ ִליץ ַ ,ה ְח ָל ָטה = ח-ל-טְ ,ל ַה ְח ִליט
) (3א .לפניך פועל הלקוח מהקטעִ :ה ְכ ִריז = כ-ר-זְ ,ל ַה ְכ ִריזַ ,ה ְכ ָרזָה
ַכ ִריז
ב .י ְ
המתנה = ְל ַה ְמ ִתּין
א .לפניך שני פעלים הלקוחים מהקטע :הצביעו  ,הכריעו.
) (1הזמן והגוף המשותפים לפעלים הצביעו  ,הכריעו :עבר ,נסתרים
יעַ ,ה ְכ ָר ָעה
יעַ ,ה ְצ ָבּ ָעה ; הכריעו = ְל ַה ְכ ִר ַ
) (2הצביעו = ְל ַה ְצ ִבּ ַ

.4

ב .חלק הדיבר המשותף  -שם עצם
ִה ְצ ִבּיעוּ
ג.
) (1הזמן המשותף לפעלים :הגדיש ,הפריז ,הגזים ,הרחיק  -עבר
) (2הגוף המשותף לפעלים :הגדיש ,הפריז ,הגזים ,הרחיק  -נסתר
ימה
)ַ (3מ ְג ִז ָ
)ְ (4ל ַה ְפ ִריז
)ִ (5ה ְר ִחיק

עמוד 341
תרגיל ) 18הופעל(
.1

ש-ק-ע ,נסתרים ,עתיד

.6

ח-ת-מ ,עבר ,מדבר/ת

.2

ש-פ-ע ,הווה ,נסתר

.7

כ-ת-ר ,עתיד ,נסתר

.3

כ-נ-ע ,עתיד ,נסתרות

.8

כ-ח-ש ,עתיד ,נסתרת

.4

ב-ר-ח ,עתיד ,מדברים

.9

ד-פ-ס ,עתיד ,נסתרת

.5

ש-ב-ע ,הווה ,נסתרים

 .10ז-ע-ק ,עתיד ,מדבר/ת

© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

עמוד 341
תרגיל  - 19תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
ֻכ ְתּבוּ
יְ
ֻה ְג ְדּלוּ
ֻמ ְר ֶכּנֶת

ֻתּ ְש ַלם

ֻק ַלט
יְ

ֻה ְש ַמ ְד ָתּ

ֻתּ ְג ַדּ ְלנָה

ֻמ ְש ָמ ִטים

ֻא ְכנַס

ֻמ ְצ ָדּק

ֻמ ְב ָחרוֹת

ֻה ְש ַח ְר ֶתּם

עמוד 342
תרגיל ) 20הפעיל ,הופעל(
 .1ש-מ-ד ,הופעל ,נסתרים ,הווה
 .2ק-צ-ב ,הפעיל ,נסתרים ,עתיד
 .3ש-ל-כ ,הופעל ,נסתרות ,עתיד
 .4פ-ק-ד ,הופעל ,נסתרות ,הווה
 .5ג-ש-מ ,הפעיל ,מדבר/ת ,עתיד

 .6פ-ע-ל ,הופעל ,נסתר ,עבר
 .7ב-ר-ק ,הפעיל ,נסתרים ,עתיד
 .8פ-ע-ל ,הפעיל ,רבים ,הווה
 .9ז-ה-ר ,הופעל ,נסתר ,עתיד
 .10ס-ת-ר ,הפעיל ,נוכחות ,ציווי

עמוד 342
תרגיל ) 21הפעיל ,הופעל(
 .1הוסבר לנו על-ידי המורה כי הזיכרון משופר על-ידי תרגול.
 .2הילדים הובהלו על-ידי הקוסם בזמן ההופעה.
 .3מכתבי תודה לעובדים המצטיינים יודפסו על-ידי המזכירה.
 .4בעל הדירה והשוכרים יופגשו על-ידי המתווכת.
 .5הפגישה הוקדמה על-ידי המזכירה.
 .6החתול הוברח על-ידי הכלב.

עמוד 342
תרגיל ) 22הפעיל ,הופעל(
 .1מפעילים את מכונת הכביסה בלחיצה על הכפתור השמאלי.
 .2הטבח השחיז את הסכין.
 .3לב מלאכותי קבוע ישתילו בבן אדם בן .70
 .4הרופא המנתח הסביר לי את תופעות הלוואי.
 .5החברה הקציבה את הסכום לבניית המפעל.
 .6המתמודד שניגן בפסנתר הקסים את הקהל.

© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

עמוד 343
תרגיל  - 23תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל(
שורש
ז-ר-מ
ד-ל-ק
ס-ת-ר
ס-ג-ר
ג-ב-ל

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

בניין
הופעל
הופעל
הופעל
הופעל
הופעל

הפּ ִעיל
פועל בצורת ָ
הזרימו
הדליקו
הסתיר
הסגירה
הגבילו

עמוד 343
תרגיל  - 24תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל(
שורש
ק-ר-נ
פ-ל-ל
ש-ח-ל
ש-כ-ח
ש-ת-ק

)(1
)(2
) (3
)(4
)(5

בניין
הפעיל
הפעיל
הפעיל
הפעיל
הפעיל

הס ִביל
פועל בצורת ָ
ֻהקרן
ֻהפלל
ֻהשחל
ֻהשכח
ֻהשתקו

עמוד 343
תרגיל  - 25תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל(
א.
ב.

פעיל
סביל

עמוד 344
תרגיל  - 26תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל(
.1

הפועל היוצא דופןַ :ה ְש ֵל ְטנָה )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל

.2

ימי )הפעיל(
הפועל היוצא דופןַ :תּ ְג ִש ִ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל

.3

הפועל היוצא דופןִ :ה ְש ַתּ ְק ֶתּן )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל

.4

ֻת ְקנוּ )הופעל(
הפועל היוצא דופן :י ְ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל

.5

הפועל היוצא דופןֻ :מ ְמ ָטר )הופעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל
© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

.6

הפועל היוצא דופןֻ :ה ְש ְבּ ָתה )הופעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל

.7

יחה )הפעיל(
הפועל היוצא דופןַ :מ ְב ִר ָ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל

.8

ָקים )הופעל(
הפועל היוצא דופןֻ :מ ְחז ִ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל

.9

הפועל היוצא דופןַ :ה ְק ִציפוּ )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל

יחים )הפעיל(
 .10הפועל היוצא דופןַ :מ ְב ִט ִ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל
 .11הפועל היוצא דופןֻ :ה ְס ַבּר )הופעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל
יחה )הפעיל(
 .12הפועל היוצא דופןִ :ה ְש ִכּ ָ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל
 .13הפועל היוצא דופןַ :תּ ְכ ֵבּ ְדנָה )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל
ֻק ַפד )הופעל(
 .14הפועל היוצא דופן :י ְ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל

עמוד 344
תרגיל  - 27תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל(
ֻ .6תּ ְב ַדּל
ֻש ְמעוּ
 .1י ְ
ידה
ִ .7ה ְפ ִס ָ
ֻ .2ה ְר ְגּשוּ
ֻ .8מ ְש ֶתּ ֶקת
ֻ .3מ ְת ָקנִ ים
ֻב ַהר
 .9י ְ
ַ .4מ ְל ִחינִ ים
ֻ .5מ ְס ָתּ ִרים
ֻ .10ה ְס ַבּר
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עמוד 345
תרגיל  - 28תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל(
הערה :התבקשת לכתוב פועל נוסף מאותו שורש ,אך בבניין אחר  -הינך יכול לכתוב פועל מאיזה גוף
ומאיזה זמן שתבחר ,העיקר לשמור שהשורש יהיה זהה והבניין שונה.
בסוגריים כתבתי את הבניין שבחרתי לכתוב ממנו פועל.
אני ממליצה :כאשר הינך מתבקש לכתוב פועל נוסף מאותו שורש ,אך בבניין אחר ואינך נדרש לגוף
או לזמן ספציפי ,רשום צורה בזמן עבר גוף הוא )עבר נסתר(.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ב-ר-ח ,הפעילֻ ,הברח )הופעל(
ק-פ-צ ,הפעילֻ ,הקפץ )הופעל(
ז-מ-נ ,הופעלִ ,הזמין )הפעיל(
ז-ר-מ ,הופעלִ ,הזרים )הפעיל(
פ-ת-ע ,הפעילֻ ,הפתע )הופעל(
ג-ד-ל ,הופעלִ ,הגדיל )הפעיל(

 .7צ-ד-ק ,הופעלִ ,הצדיק )הפעיל(
 .8נ-ח-ת ,הפעילֻ ,הנחת )הפעיל(
 .9ס-כ-מ ,הפעילֻ ,הסכם )הופעל(
 .10ס-מ-כ ,הפעילֻ ,הסמך )הופעל(
 .11ס-ת-ר ,הופעלִ ,הסתיר )הפעיל(
 .12ק-ל-ד ,הופעלִ ,הקליד )הפעיל(

עמוד 346
תרגיל  - 29תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל(
הבניין

צורה נוספת מאותו שורש לפי ההנחיה

) (1הפעיל

ְל ַה ְק ִדּים

) (2הופעל

ַפ ִקיד
יְ

) (3הופעל

ִה ְג ַבּ ְל ְתּ

) (4הפעיל

ֻה ְל ַבּן

) (5הפעיל

ַה ְת ָר ָמה

) (6הופעל

ַה ְב ֵלט

) (7הופעל

ַש ִעין
יְ

) (8הפעיל

ֻה ְר ַכּן

) (9הופעל

ַה ְק ָל ָדה

עמוד 346
תרגיל  - 30תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הופעל(
 .1פועל בהווה
 .2שם תואר
 .3שם תואר
 .4פועל בהווה
 .5שם תואר
 .6פועל בהווה
 .7שם תואר
© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

עמוד 347
תרגיל  - 31תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל(
ֻ .1ה ְכ ַפּש
אַש ִכּין
ְ
.2
ֻ .3ה ְנ ַח ֶתּם
ֻ .4א ְש ַפּע
ֻ .5ה ְכ ַחד
ִ .6ה ְכ ִשירוּ
ִ .7ה ְת ִמיד

עמוד 347
בהקשר )הפעיל ,הופעל(
תרגיל  - 32תרגיל בנוסח בחינת הבגרות  -פעלים ֶ
 (1) .1שם פעולהַ :ה ְש ָפּ ָעה
א .ש-פ-ע ,הפעיל
ב .ישפיעו
גֻ .השפע
) (2שם
.2

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

.3

ש-ל-כ ,הופעל
ִה ְש ִליכוּ )הפעיל(
ֻש ְלכוּ )אם היית נדרש לצורת עתיד לפי ההקשר ,התשובה היתה ֻתּ ְש ַל ְכנָה ,מכיוון שהנושא
יְ
של הפועל הוא אבנים ,ואבן היא נקבה(
ַה ְש ָל ָכה
שם פעולהַ :ה ְפ ָגּנָה
א .פ-ג-נ ,הפעיל
בְ .ל ַה ְפ ִגּין
גַ .ה ְפ ִגּינִ י !

) (1א.
ב.
ג.
) (2א.

יאים
ַמ ְק ִפּ ִ
ַס ֶתּם
ִה ְכנ ְ
ֻתּ ְק ַצף
ַה ְק ָצ ָפה = ק-צ-פְ ,ל ַה ְק ִציף
ַה ְז ָה ָבה = ז-ה-בְ ,ל ַה ְז ִהיב

ב.

ְל ַה ְת ִחיל = ת-ח-לַ ,ה ְת ָח ָלה
ָסה
ְל ַה ְכנִ יס = כ-נ-סַ ,ה ְכנ ָ
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)(3
הבניין

.4

צורה נוספת מאותו שורש לפי ההנחיה

) (1הופעל

ַה ְפ ָר ָדה

) (2הופעל

ָסים
ֻמ ְכנ ִ

) (3הפעיל

ֻמ ְס ָבּר

) (4הופעל

ְל ַה ְמ ִליץ

יבה
) (1ר-ח-ב ַ ,מ ְר ִח ָ
ג-ד-ל ֻ ,מ ְג ָדּ ִלים
יכה
)ִ (2ה ְמ ִש ָ

עמוד 350
תרגיל ) 33פיעל(
 .1ע-ט-ר ,נסתרתְ ,ל ַע ֵטּר

.7

ל-ט-פ ,נסתרתְ ,ל ַל ֵטּף

.2

ח-ש-ל ,נסתריםְ ,ל ַח ֵשּל

.8

מ-י-נ ,נוכחותְ ,ל ַמיֵּן

.3

ח-ש-ב ,נוכחתְ ,ל ַח ֵשּב

.9

ש-מ-ש ,נסתרתְ ,ל ַש ֵמּש

.4

ר-ד-ד ,נסתריםְ ,ל ַר ֵדּד

 .10ק-ד-מ ,נסתרְ ,ל ַק ֵדּם

.5

ב-ט-ל ,מדברים/ותְ ,ל ַב ֵטּל

 .11ב-ס-ס ,נסתרותְ ,ל ַב ֵסּס

.6

ש-ד-ל ,נוכחתְ ,ל ַש ֵדּל

 .12ק-ש-ט ,מדבר/תְ ,ל ַק ֵשּט

עמוד 350
תרגיל 34
 .1ט-פ-לִ ,טפּוּל
.2
.3
.4

ת-י-קִ ,תּיּוּק
ב-ק-שַ ,בּ ָקּ ָשה ִ /בּקּוּש
ק-ב-לִ ,קבּוּל

.5

ס-ד-רִ ,סדּוּר

.6
.7
.8

ב-ש-לִ ,בּשּוּל
ס-י-מִ ,סיּ ֶֹמת ִ /סיּוּם
ש-פ-רִ ,שפּוּר

עמוד 351
תרגיל  - 35תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
נְ ַמ ֵקּד
ְמ ַסיֵּג
ְתּ ַמ ֵגּנָּה
ֲא ַד ֵבּר
ִטנְּ ָפה
ַח ְפּשוּ
ִר ַשּ ֶתּם
ִס ַבּנּוּ
ְמ ַב ֵקּר
יְ ַט ֵפּל
ִסנְּ נוּ
ְמ ַש ְמּנוֹת
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עמוד 351
תרגיל  - 36תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל הופעל פיעל(
נּוּך
ֵךִ ,ח ְ
 .7ח-נ-כ ,פיעלְ ,ל ַחנּ ְ
 .1ש-פ-ר ,פיעלְ ,ל ַש ֵפּרִ ,שפּוּר
וּוּך
ֵךִ ,תּ ְ
 .8ת-ו-כ ,פיעלְ ,ל ַתוּ ְ
 .2ע-י-נ ,פיעלְ ,ל ַעיֵּןִ ,עיּוּן
יךַ ,ה ְפ ָר ָכה
 .9פ-ר-כ ,הפעילְ ,ל ַה ְפ ִר ְ
 .3ל-ב-ש ,הפעילְ ,ל ַה ְל ִבּישַ ,ה ְל ָבּ ָשה
פּוּח
 .10ט-פ-ח ,פיעלְ ,ל ַט ֵפּ ַחִ ,ט ַ
 .4ג-ו-נ ,פיעלְ ,ל ַגוֵּןִ ,גּוּוּן
 .11ש-ד-ר ,פיעלְ ,ל ַש ֵדּרִ ,שדּוּר
 .5ח-ס-נ ,פיעלְ ,ל ַח ֵסּןִ ,חסּוּן
ָחה
יחַ ,ה ְזנ ָ
 .12ז-נ-ח ,הפעילְ ,ל ַה ְזנִ ַ
 .6כ-ר-ז ,הפעילְ ,ל ַה ְכ ִריזַ ,ה ְכ ָרזָה
עמוד 351
תרגיל  - 37תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
)ְ (1מ ַש ֶלּ ֶמת = ש-ל-מ ,פיעל ; ִה ְש ַל ְמ ִתּי = ש-ל-מ ,הפעיל
ִה ְג ִדּיל = ג-ד-ל ,הפעיל ; גִּ ְדּ ָלה = ג-ד-ל ,פיעל
ב .גרימה
) (2המשמעות המשותפת לכל זוג פעלים :א .פעיל

עמוד 352
תרגיל  - 38תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל(
ַ .5פּ ְנּ ִקי
ֲ .1א ַכוֵּן
ָסים
ֻ .6מ ְכנ ִ
ְ .2מ ַס ְכּ ִלים
ִ .7ה ְד ִריכוּ
ֻ .3ה ְכ ַר ְחנוּ
ַ .8כּ ְבּ ִסי
ַח ֶתּן
ִ .4קנּ ְ

עמוד 353
תרגיל  - 39תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל(
 .1הפועל היוצא דופןַ :ה ְק ֵדּם )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל
.2

הפועל היוצא דופןִ :ה ְט ִמינוּ )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל

.3

הפועל היוצא דופןֻ :ה ְש ְבּתוּ )הופעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל

.4

הפועל היוצא דופןֻ :ה ְמ ַשל )הופעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל

.5

ֻב ַחן )הופעל(
הפועל היוצא דופן :י ְ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל
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.6

הפועל היוצא דופןֻ :ה ְל ַבּן )הופעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל

.7

הפועל היוצא דופןֻ :מ ְש ֶל ֶכת )הופעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל

.8

הפועל היוצא דופןְ :תּ ַמ ְתּנִ י )פיעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל

.9

הפועל היוצא דופןַ :מ ְח ִליקוֹת )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל

 .10הפועל היוצא דופןְ :נ ַכנֵּס )פיעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל
 .11הפועל היוצא דופןְ :תּ ַש ְתּ ִקי )פיעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל
אַש ִלים )הפעיל(
 .12הפועל היוצא דופןְ :
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל
 .13הפועל היוצא דופןִ :ה ְש ַכּ ְבנוּ )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל
 .14הפועל היוצא דופןֻ :ה ְט ְבּלוּ )הופעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל
 .15הפועל היוצא דופןִ :ה ְס ַכּ ְמנוּ )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל
ירה )הפעיל(
 .16הפועל היוצא דופןִ :ה ְס ִתּ ָ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל
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עמוד 353
תרגיל  - 40תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל(
שם פעולה
ִסקּוּר
ַח ָבּ ָלה
ַה ְט ָמנָה
ָמה
ַה ְפנ ָ
נִ גּוּן
ַה ְכ ָבּ ָדה
ַה ְש ָכּ ָרה
ִשתּוּף

הפועל
ִס ֵקּר
ִח ֵבּל
ִה ְט ִמין
ִה ְפנִ ים
נִ גֵּן
ִה ְכ ִבּיד
ִה ְש ִכּיר
ִש ֵתּף

שם הפועל
ְל ַס ֵקּר
ְל ַח ֵבּל
ְל ַה ְט ִמין
ְל ַה ְפ ִנים
ְל ַנגֵּן
ְל ַה ְכ ִבּיד
ְל ַה ְש ִכּיר
ְל ַש ֵתּף

עמוד 354
תרגיל  - 41תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל(

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7

פועל נוסף מאותו שורש
אך בבניין אחר
ִה ְז ִמין )הפעיל(
ֻה ְח ַרף )הופעל(
ִה ְש ִלים )הפעיל( ֻ /ה ְש ַלם )הופעל(
ֻה ְח ַלק )הופעל(
ִה ְפ ִקיד )הפעיל( ֻ /ה ְפ ַקד )הופעל(
ֻה ְזנַק )הופעל(
ֻה ְח ַמץ )הופעל(

ֵשם מאותו שורש
ִזמּוּן ַ /ה ְז ָמנָה
ַה ְח ָר ָפה
ַה ְש ָל ָמה
ַה ְח ָל ָקה ִ /חלּוּק
ַה ְפ ָק ָדה ִ /פּקּוּד
ָקה
ַה ְזנ ָ
ַה ְח ָמ ָצה

עמוד 354
תרגיל  - 42תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל(
השורש

פועל מאותו שורש

) (1ס-ת-ר

ִה ְס ִתּיר )הפעיל( ֻ /ה ְס ַתּר )הופעל(

) (2א-י-מ

ִאיֵּם )פיעל(

) (3ע-מ-ת

ִע ֵמּת )פיעל(

) (4ד-ב-ר

ִדּ ֵבּר )פיעל( ִ /ה ְד ִבּיר )הפעיל( ֻ /ה ְד ַבּר )הופעל(

) (5כ-נ-ע

יע )הפעיל( ֻ /ה ְכנַע )הופעל(
ִה ְכנִ ַ

) (6ס-פ-ק

ִה ְס ִפּיק )הפעיל( ֻ /ה ְס ַפּק )הופעל( ִ /ס ֵפּק )פיעל(

) (7ס-פ-ק

ִס ֵפּק )פיעל( ִ /ה ְס ִפּיק )הפעיל( ֻ /ה ְס ַפּק )הופעל(

) (8ס-מ-כ

יך )הפעיל( ֻ /ה ְס ַמ ְך )הופעל(
ִה ְס ִמ ְ

) (9ב-ק-ר

ִבּ ֵקּר )פיעל(

) (10ס-ל-ק

ִס ֵלּק )פיעל(
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עמוד 355
תרגיל  - 43תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל(
הבניין
הפעיל
פיעל
הפעיל
פיעל
הפעיל
הופעל
פיעל
פיעל
פיעל
הופעל

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9
)(10

פעלים נוספים
ימי
ַתּ ְז ִר ִ
ְתּ ַר ְקּ ִדי
י ְַג ִדּיל
ְתּ ַכ ְבּ ִדי
ִה ְכ ַפּ ְל ְתּ
ֻצ ְדּקוּ
יְ
ְמ ַב ְטּחוֹת
ִצ ַמּ ְח ִתּי
ְתּ ַש ְקּ ִפי
ֻתּ ְפ ַשר

עמוד 355
תרגיל  - 44תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל(
השורש
ק-פ-צ
ר-ש-ע
ל-ק-ט
כ-ח-ש
ב-צ-ר
פ-ס-ק
פ-ח-ת
ב-ש-ל
ש-ק-ר
ר-ג-ש

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

מילים נוספות
יצה ְ ,מ ַק ֶפּ ֶצת
ִה ְק ִפּ ָ
ַר ִעישוּ ַ ,ה ְר ֵעש
יְ
ְתּ ַל ֵקּ ְטנָה ֲ ,א ַל ֵקּט
ֻמ ְכ ָח ִשים ֻ ,תּ ְכ ַחש
ְתּ ַב ֵצּ ְרנָה ְ ,ל ַב ֵצּר
ִפּ ַסּ ְקנוּ ֻ ,ה ְפ ַסק
ַמ ְפ ִחית ַ ,ה ְפ ָח ָתה ַ ,ה ְפ ֵח ְתנָה
ילים
ְנ ַב ֵשּל ְ ,תּ ַב ְשּ ִלי ַ ,מ ְב ִש ִ
ְתּ ַש ְקּ ִרי ְ ,ל ַש ֵקּר
ָשה
ַר ִגּישוּ ַ ,ה ְרגּ ָ
ַש ִתּי  ,י ְ
ִרגּ ְ

עמוד 356
תרגיל  - 45תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל הופעל פיעל(
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9

הבניין
הופעל
הפעיל
פיעל
פיעל
פיעל
הופעל
פיעל
הפעיל
הופעל

צורה נוספת מאותו שורש לפי ההנחיה
יזים
ַמ ְש ִח ִ
ֻכ ַרע
יְ
ַכּ ְך )פיעל(ְ ,ל ִה ְז ַדּ ֵכּ ְך )התפעל(
ְלז ֵ
ִה ְת ִקינוּ
ְל ַל ֵטּש
ְל ַה ְק ִדּיש
יטה
ִה ְמ ִל ָ
ִס ְכּמוּ
ְל ַכ ֵבּד
© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

)(10
)(11
)(12
)(13
)(14

הבניין
פיעל
הפעיל
הופעל
פיעל
הפעיל

צורה נוספת מאותו שורש לפי ההנחיה
ְל ַה ְק ִפּיץ
יחים
ַמ ְכ ִר ִ
ַה ְס ָמ ָכה
ְל ַח ֵדּש
ְתּ ַפ ְלּ ִגי

עמוד 357
תרגיל  - 46תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל הופעל פיעל(
ַ .11ה ְד ִליקוּ
ֲ .1א ַס ֵפּר
.2

ֶכת
ְמ ַתוּ ֶ

ְ .12תּ ַכוֵּץ

.3

ִציַּנּוּ

ִ .13ה ְב ִחינָה

.4

אַת ִמיד
ְ

ִ .14פּ ְתּ ָחה

.5

ַתּר
ֲאו ֵ

ֻ .15מ ְכ ָחד

.6

ֻה ְכ ַחש

אַר ִגּיש
ְ
.16

.7

ְתּ ַכ ִוְּני

ַ .17ה ְכנֵס

.8

ְתּ ַפזֵּר

ַכ ִפּישוּ
 .18י ְ

.9

ֲא ַח ֵבּר

ֻ .19א ְפ ַקד

ִ .10ה ְפ ִריחוּ

ִ .20ס ַתּ ִתּי

עמוד 358
תרגיל  - 47תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל הופעל פיעל(
א(1) .
ב(3 ) .
עמוד 358
בהקשר )הפעיל ,הופעל ,פיעל(
תרגיל  - 48תרגיל בנוסח בחינת הבגרות  -פעלים ֶ
) (1א.
ב.

פועל בהווה
שם

) (2א.
ב.

ירה = בניין הפעיל
איזה פועל יוצא דופן מבחינת הבנייןַ :מ ְח ִמ ָ
מהו הבניין המשותף לשני הפעלים האחרים :פיעל

)ְ (3י ַס ְכּנוּ
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עמוד 359
תרגיל ) 49פועל(
 .1פ-ת-ח ,נסתרות ,עתיד

.7

פ-צ-ח ,נסתרות ,עבר

.2

כ-ב-ד ,מדבר/ת ,עבר

.8

ש-ד-כ ,מדברים/ות ,עבר

.3

ש-ב-צ ,נסתרות ,עתיד

.9

ב-י-מ ,מדברים/ות ,עתיד

.4

ר-כ-כ ,נסתרת ,עבר

 .10פ-ל-ג ,נסתרת ,הווה

.5

ס-ב-כ ,נוכחת ,עתיד

 .11כ-ו-צ ,נסתרים ,הווה

.6

ב-ס-ס ,נסתרים ,הווה

 .12ח-נ-כ ,נוכח ,עבר

עמוד 359
תרגיל  - 50תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
ַרנוּ
ֻפּזּ ְ
ֻש ְתּ ָפה
ֻטּר
ֲאפ ַ
ְתּ ֻציְּ ִדי
יְ ֻש ְלּמוּ
ְמ ֻמגָּנִ ים
ַס ֶתּם
ֻגּיּ ְ
ֻטּ ָלה
בְּ
ְמ ֻק ֶבּ ֶלת
יְ ֻת ַבּל
ֻבּר
דַּ
צֻיְּ רוּ
עמוד 360
תרגיל ) 51הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל(
 .1צ-י-ר ,פיעל ,עתיד ,מדרים/ות
 .2ש-פ-ר ,פועל ,בינוני ,נסתרים
 .3ז-מ-נ ,הופעל ,עבר ,מדברים/ות
 .4פ-נ-מ ,הפעיל ,עבר ,מדבר/ת
 .5ג-ד-ל ,פועל ,עתיד ,נסתרים
 .6ס-ב-כ ,פיעל ,עבר ,נוכחת

 .7ק-צ-צ ,פועל ,עתיד ,נסתרות
 .8ז-ה-ר ,הפעיל ,ציווי ,נוכחות
 .9ר-ת-ק ,פיעל ,בינוני ,נסתרת
 .10ש-מ-ט ,הופעל ,עבר ,נסתר
 .11פ-ר-כ ,הופעל ,בינוני ,נסתרת
 .12כ-ת-מ ,הפעיל ,עבר ,נסתר

עמוד 360
תרגיל  - 52הופעל מול פועל
שורש

בניין

שורש

בניין

ס-ד-ר

פועל

ק-ד-מ

הופעל

ס-ד-ר

הופעל

ק-ד-מ

פועל

ש-ל-מ

הופעל

ב-ט-ח

פועל

ש-ל-מ

פועל

ב-ט-ח

הופעל

ג-ד-ל

פועל

ז-מ-נ

פועל

ג-ד-ל

הופעל

ז-מ-נ

הופעל
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עמוד 361
תרגיל  - 53תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )פיעל ,פועל(
שורש

בניין

הס ִביל
פועל בצורת ָ

) (1מ-ל-א

פיעל

ֻמ ְלּאוּ

) (2ח-ל-ק

פיעל

ֻח ַלּק

) (3כ-י-ס

פיעל

כֻּיְּ ָסה

) (4ש-ד-ר

פיעל

ְמ ֻש ָדּ ִרים

) (5ע-ק-מ

פיעל

ֻקּ ָמה
עְ

) (6ק-פ-ל

פיעל

ֻק ְפּלוּ

) (7ס-פ-ק

פיעל

ְתּ ֻס ַפּק

) (8פ-ת-ח

פיעל

ֻתּחוּ
פְּ

) (9פ-ט-ר

פיעל

ֻטּ ָרה
פְּ

עמוד 361
תרגיל  - 54תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל(
שורש

בניין

הפּ ִעיל
פועל בצורת ָ

) (1ק-ד-מ

פועל

ִק ְדּמוּ

) (2ש-ל-מ

פועל

ִש ֵלּם

) (3ח-ד-ש

פועל

ִח ַדּ ְשנוּ

) (4ג-י-ס

פועל

ִגּיְּ סוּ

) (5כ-ת-ר

הופעל

ִה ְכ ִתּירוּ

) (6צ-ט-ט

פועל

יְ ַצ ְטּטוּ

) (7ח-ס-ל

פועל

ִח ְסּלוּ

) (8ד-ל-ק

הופעל

ִה ְדּ ִליקוּ

) (9ד-פ-ס

הופעל

ִה ְד ִפּיס

) (10ס-ג-ר

הופעל

ַס ִגּירוּ
יְ

) (11נ-ת-ק

פועל

נִ ַתּ ְקנוּ

עמוד 362
תרגיל  - 55תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .1אִ .ק ְפּלוּ = ק-פ-ל  ,פיעל ; ִה ְש ִחים = ש-ח-מ ,הפעיל
ב .קפלו = פעיל ; השחים = שינוי מצב
 .2סביל
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עמוד 362
תרגיל  - 56תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
א (1) .שם תואר
) (2שם
) (3פועל
) (4שם
) (5פועל
) (6שם פועל
ב.

)(1
)(2
)(3
)(4

שם תואר
פועל
שם פועל
שם

עמוד 362
תרגיל  - 57תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
.5
 .1ס-פ-ד ,הפעילֻ ,ה ְס ַפּד
.6
 .2צ-י-נ ,פיעלֻ ,ציַּן
.7
 .3ח-י-ב ,פיעלֻ ,חיַּב
.8
 .4כ-ו-נ ,פיעלֻ ,כּוַּן

)הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל(
ה-ד-ק ,פיעלֻ ,ה ַדּק
ת-ק-נ ,הפעילֻ ,ה ְת ַקן ֻ /תּ ַקּן
ת-ק-נ ,פיעלֻ ,תּ ַקּן ֻ /ה ְת ַקן
ק-ד-ש ,פיעלִ ,ה ְק ִדּיש ֻ /ה ְק ַדּש ֻ /ק ַדּש

עמוד 363
תרגיל  - 58תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל(
ֻ .1מ ְר ָכּ ִנים
ְ .2י ַר ֵצּף
ֻ .3ק ְשּטוּ
ַפ ִשירוּ
 .4י ְ
ֻסּקוּ
ְ .5יר ְ
ְ .6תּ ֻח ַדּש
ִ .7ה ְמ ַר ְד ֶתּן
ְ .8תּ ַס ֵכּן
ַ .9פּ ְצּ ִלי
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עמוד 364
תרגיל  - 59תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל(
ֻכּ ִדים )פועל(
 .1הפועל היוצא דופןְ :מל ָ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל
.2

הפועל היוצא דופןְ :י ֻס ְדּרוּ )פועל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל

.3

הפועל היוצא דופןְ :תּ ַס ְפּרוּ )פיעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פועל

.4

הפועל היוצא דופןִ :דּ ְבּרוּ )פיעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל

.5

הפועל היוצא דופןְ :י ַח ֵלּק )פיעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל

.6

ֻקּש )פועל(
הפועל היוצא דופןְ :מב ָ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל

.7

הפועל היוצא דופןְ :מ ֻפנָּקוֹת )פועל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל

.8

הפועל היוצא דופןַ :ס ְבּ ִכי )פיעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פועל

.9

הפועל היוצא דופןְ :י ֻא ַתּר )פועל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל

 .10הפועל היוצא דופןִ :ה ְק ַפּ ְד ָתּ )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פועל
 .11הפועל היוצא דופןֻ :תּ ְכ ַבּד )הופעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פועל
 .12הפועל היוצא דופןֻ :ה ְר ַש ְע ִתּי )הופעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פועל
 .13הפועל היוצא דופןִ :ה ְד ִליפוּ )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל
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עמוד 364
תרגיל  - 60תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל(
השורש

מילים נוספות

) (1ב-ק-ש

ִה ְק ִשיב

) (2ג-ז-מ

ַמ ְזּ ִגי

) (3ק-ש-ר

ֶש ֶקר

) (4ב-ט-ל

ילים
ַמ ְט ִבּ ִ

) (5ת-ק-נ

ַתּק
ְתּנ ֵ

) (6ג-ש-ר

ִרגּוּש

) (7ר-כ-ז

ִה ְז ַכּ ְר ֶתּם

) (8ק-ל-פ

ְי ַק ְפּלוּ

) (9ד-ב-ר

ִבּדּוּר

) (10א-מ-צ

ִה ְמ ִציא

עמוד 365
תרגיל  - 61תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
א(3) .
ב(3) .

עמוד 365
תרגיל  - 62תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל(
ְ .1מ ֻכ ֶוּנֶת
ֻצּל
ֲ .2אנ ַ
ִ .3ה ְפ ַס ְדנוּ
ַ .4ה ְת ֵקן
ַדּל
ֲ .5אג ֵ
ֻ .6ה ְז ַמנּוּ
ַתּר
ֲ .7אנ ֵ
 .8כֻּוְּנוּ
ֲ .9א ַב ֵטּל
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עמוד 366
בהקשר )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל(
תרגיל  - 63תרגיל בנוסח בחינת הבגרות  -פעלים ֶ
א.

)- (1
-

ַמ ְב ִהיר
ְי ֻא ְשּרוּ
ַצּגוּ
ְיי ְ

)(2
מילים נוספות

השורש
) (1ע-צ-ב

ֻצּב
ְמ ַע ֶצּ ֶבת ֶ ,ע ֶצב ְ ,מע ָ

) (2ג-ד-ל

ַדּלוּ
ִגּדּוּל ְ ,יג ְ

) (3ת-ח-מ

אַח ִתּים
ְמ ַת ֶח ֶמת ְ ,י ֻת ַחם ְ ,

) (4ס-י-מ

ִסיּ ֶֹמת ְ ,מ ַסיֵּם

)(3
הבניין

ב.

צורה נוספת מאותו שורש לפי ההנחיה

) (1פועל

ְל ַה ְד ִבּיר

) (2פיעל

ְתּ ֻציַּן

) (3הפעיל

ַה ְת ָח ָלה

) (4הפעיל

ִפּסּוּק

ֶסת = כ-נ-ס ,פועל ; ֻה ְג ַדּר = ג-ד-ר ,הופעל ; ְמ ַס ֵפּק = ס-פ-ק ,פיעל
)ְ (1מ ֻכנּ ֶ
אַשּר = א-ש-ר ,פיעל
)ְ (2ל ֵ
ְמ ֻא ָשּרוֹת

עמוד 368
תרגיל ) 64התפעל(
 .1ק-ב-ל ,נסתרות ,בינוני
 .2ר-ח-צ ,מדבר/ת ,עתיד
 .3פ-ש-ט ,נסתר ,בינוני
.4
.5
.6

ע-ל-מ ,נוכחת ,עתיד
פ-ר-צ ,נוכח ,עתיד
ח-נ-כ ,נסתרת ,בינוני

.7
.8
.9

נ-צ-ח ,מדברים/ות ,עבר
פ-י-ס ,מדברים/ות ,עבר
ר-פ-ק ,נסתרת ,בינוני

 .10ע-ל-פ ,מדברים/ות ,עתיד
 .11כ-ו-נ ,מדברים/ות ,עבר
 .12א-מ-נ ,נסתרים ,בינוני
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עמוד 368
תרגיל  - 65תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
ִה ְת ַעיֵּף
יִ ְת ַל ְמּדוּ
נִ ְת ַכּנֵּס
ִה ְת ַק ְדּ ָמה
ִה ְת ַבּ ְסּ ִסי !
ִמ ְת ַר ְכּ ִזים
ִמ ְת ַק ֵשּר
ַב ִתּי
ִה ְת ַגּנּ ְ
ִה ְת ַפּ ַקּ ְד ָתּ
ִה ְת ַפּ ְצּלוּ !
ֶא ְת ַנגֵּד
ַש ֶתּן
ִה ְת ַרגּ ְ

עמוד 369
תרגיל  - 66תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )התפעל(
.6
 .1פ-ט-רְ ,ל ִה ְת ַפּ ֵטּרִ ,ה ְת ַפּ ְטּרוּת
.7
ַצּלוּת
ַצּלִ ,ה ְתנ ְ
 .2נ-צ-לְ ,ל ִה ְתנ ֵ
.8
 .3מ-ת-נְ ,ל ִה ְת ַמ ֵתּןִ ,ה ְת ַמ ְתּנוּת
.9
 .4פ-ק-דְ ,ל ִה ְת ַפּ ֵקּדִ ,ה ְת ַפּ ְקּדוּת
.10
 .5ר-ג-שְ ,ל ִה ְת ַרגֵּשִ ,ה ְת ַר ְגּשוּת

פ-ש-רְ ,ל ִה ְת ַפּ ֵשּרִ ,ה ְת ַפּ ְשּרוּת
כ-ב-דְ ,ל ִה ְת ַכּ ֵבּדִ ,ה ְת ַכּ ְבּדוּת
מ-ש-כְ ,ל ִה ְת ַמ ֵשּ ְךִ ,ה ְת ַמ ְשּכוּת
ל-ק-חְ ,ל ִה ְת ַל ֵקּ ַחִ ,ה ְת ַל ְקּחוּת
ַפּחוּת
ַפּ ַחִ ,ה ְתנ ְ
נ-פ-חְ ,ל ִה ְתנ ֵ

עמוד 370
תרגיל  - 67תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )התפעל(
.7
 .1ש-מ-שְ ,ל ִה ְש ַתּ ֵמּשִ ,ה ְש ַתּ ְמּשוּת
.8
 .2ז-ק-רְ ,ל ִה ְז ַדּ ֵקּרִ ,ה ְז ַדּ ְקּרוּת
.9
 .3ס-ב-כְ ,ל ִה ְס ַתּ ֵבּ ְךִ ,ה ְס ַתּ ְבּכוּת
.10
 .4ש-ל-בְ ,ל ִה ְש ַתּ ֵלּבִ ,ה ְש ַתּ ְלּבוּת
.11
 .5צ-מ-קְ ,ל ִה ְצ ַט ֵמּקִ ,ה ְצ ַט ְמּקוּת
.12
 .6צ-ר-דְ ,ל ִה ְצ ָט ֵרדִ ,ה ְצ ָט ְרדוּת

ז-ק-נְ ,ל ִה ְז ַדּ ֵקּןִ ,ה ְז ַדּ ְקּנוּת
ש-ת-פְ ,ל ִה ְש ַתּ ֵתּףִ ,ה ְש ַתּ ְתּפוּת
ז-נ-בְ ,ל ִה ְז ַדּנֵּבִ ,ה ְז ַדּנְּ בוּת
צ-ד-ק ְל ִה ְצ ַט ֵדּקִ ,ה ְצ ַט ְדּקוּת
ש-מ-טְ ,ל ִה ְש ַתּ ֵמּטִ ,ה ְש ַתּ ְמּטוּת
ס-ב-נְ ,ל ִה ְס ַתּ ֵבּןִ ,ה ְס ַתּ ְבּנוּת

עמוד 370
תרגיל  - 68תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )התפעל(
שם פעולה

הפועל

ַבּרוּת
ִה ְתגּ ְ

ַבּר
ִה ְתגּ ֵ

ִה ְס ַתּ ְבּרוּת

ִה ְס ַתּ ֵבּר

שם הפועל
??
ְל ִה ְס ַתּ ֵבּר

ִה ְת ַע ְמּלוּת

ִה ְת ַע ֵמּל

??

ִה ַדּ ְפּקוּת

ִה ַדּ ֵפּק

ְל ִה ַדּ ֵפּק

ִה ְז ַדּ ְמּנוּת

ִה ְז ַדּ ֵמּן

ְל ִה ְז ַדּ ֵמּן

ִה ְצ ַטיְּ נוּת

ִה ְצ ַטיֵּן

ְל ִה ְצ ַטיֵּן

ִה ְש ַתּ ְלּמוּת

ִה ְש ַתּ ֵלּם

ְל ִה ְש ַתּ ֵלּם

ִה ְז ַדּנְּ בוּת

ִה ְז ַדּנֵּב

ְל ִה ְז ַדּנֵּב

ִה ַתּ ֵמּם

ְל ִה ַתּ ֵמּם

ִה ַתּ ְמּמוּת
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עמוד 370
תרגיל  - 69תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל ,התפעל(
ִ .1ר ְגּ ָשה
ִ .2מ ְת ַמ ְשּכוֹת
ִ .3ה ְצ ַט ְיּנוּ
ֻ .4מ ְפ ֶס ֶקת
ֶ .5א ְת ַח ֵפּר
ַפ ִציצוּ
 .6י ְ
ִ .7מ ְת ַר ֵשּל
ִ .8מ ְצ ַט ְלּבוֹת
ִ .9ס ְנּנָה
ִתּ ְת ַנגֵּש
- .10
ִמ ְת ַה ֶפּ ֶכת
עמוד 372
תרגיל  - 70תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל ,התפעל(
פועל נוסף מאותו שורש
אך בבניין אחר

שם פעולה מאותו בניין

)ֻ (1ה ְז ַמן )הופעל( ִ /ז ֵמּן )פיעל( ִ /ה ְז ַדּ ֵמּן )התפעל(

ַה ְז ָמנָה

)ִ (2ה ְז ִמין )הפעיל( ֻ /ה ְז ַמן )הופעל( ִ /ז ֵמּן )פיעל(

ִה ְז ַדּ ְמּנוּת

)ִ (3צנֵּן )פיעל( ֻ /צנַּן )פועל(

ִה ְצ ַטנְּ נוּת

)ִ (4ה ְצ ַטנֵּן )התפעל( ֻ /צנַּן )פועל(

ִצנּוּן

)ִ (5ה ְר ִגּיש )הפעיל( ֻ /ה ְרגַּש )הופעל( ִ /רגֵּש )פיעל( ֻ /רגַּש )פועל(

ִה ְת ַר ְגּשוּת

)ִ (6ה ְת ַרגֵּש )התפעל( ֻ /ה ְרגַּש )הופעל( ִ /רגֵּש )פיעל( ֻ /רגַּש )פועל(

ָשה
ַה ְרגּ ָ

)ִ (7ה ְת ַרגֵּש )התפעל( ֻ /ה ְרגַּש )הופעל( ֻ /רגַּש )פועל( /
ִה ְר ִגּיש )הפעיל(

ִרגּוּש

)ִ (8ח ֵבּר )פיעל( ֻ /ח ַבּר )פועל(

ִה ְת ַח ְבּרוּת

)ֻ (9ח ַבּר )פועל( ִ /ה ְת ַח ֵבּר )התפעל(

ִחבּוּר

ֻטּל )פועל(
)ִ (10בּ ֵטּל )פיעל(  /בּ ַ

ִה ְת ַבּ ְטּלוּת

ֻטּל )פועל(
)ִ (11ה ְת ַבּ ֵטּל )התפעל(  /בּ ַ

ִבּטּוּל

ַבּר )התפעל(
)ֻ (12ה ְג ַבּר )הופעל( ִ /ה ְתגּ ֵ

ַה ְג ָבּ ָרה

)ִ (13ה ְג ִבּיר )הפעיל( ֻ /ה ְג ַבּר )הופעל(

ַבּרוּת
ִה ְתגּ ְ
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עמוד 372
תרגיל  - 71תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל ,התפעל(
 .1הפועל היוצא דופןֻ :ה ְג ְבּרוּ )הופעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :התפעל
.2

הפועל היוצא דופןִ :ה ְס ַתּ ְתּרוּ )התפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל

.3

הפועל היוצא דופןִ :ה ְז ַמנּוּ )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :התפעל

.4

ש ַתּק )פועל(
הפועל היוצא דופןְ :נ ֻ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל

.5

הפועל היוצא דופןִ :ה ְס ַתּ ֵכּן )התפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל

.6

הפועל היוצא דופןְ :תּ ַב ֵשּ ְרנָה )פיעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :התפעל

.7

הפועל היוצא דופןְ :נ ַט ֵפּל )פיעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פועל

.8

ֵרנָה )הפעיל(
הפועל היוצא דופןַ :תּ ְסגּ ְ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :התפעל

.9

הפועל היוצא דופןֻ :מ ְש ָמץ )הופעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פועל

עמוד 373
תרגיל  - 72תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל ,התפעל(
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9
)(10

שורש
ס-ג-ל
ס-ר-ט
ש-ב-ש
ש-ב-ש
ח-י-ב
ש-ת-פ
ד-ב-ק
ד-ב-ק
ש-כ-ר
פ-י-ס

בניין
התפעל
הפעיל
התפעל
פיעל
התפעל
התפעל
התפעל
הפעיל
התפעל
פיעל

שם פועל
ְל ִה ְס ַתּגֵּל
ְל ַה ְס ִריט
ְל ִה ְש ַתּ ֵבּש
ְל ַש ֵבּש
ְל ִה ְת ַחיֵּב
ְל ִה ְש ַתּ ֵתּף
ְל ִה ַדּ ֵבּק
ְל ַה ְד ִבּיק
ְל ִה ְש ַתּ ֵכּר
ְל ַפיֵּס

שם פעולה )באותו בניין(
ִה ְס ַתּ ְגּלוּת
ַה ְס ָר ָטה
ִה ְש ַתּ ְבּשוּת
ִשבּוּש
ִה ְת ַחיְּ בוּת
ִה ְש ַתּ ְתּפוּת
ִה ַדּ ְבּקוּת
ַה ְד ָבּ ָקה
ִה ְש ַתּ ְכּרוּת
ִפּיּוּס
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עמוד 373
תרגיל  - 73תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל ,התפעל(
פועל מאותו שורש

השורש
.1

ס-ב-נ

ִס ֵבּן )פיעל( ֻ /ס ַבּן )פועל( ִ /ה ְס ַתּ ֵבּן )התפעל(

.2

ש-ל-מ

ִה ְש ִלים )הפעיל( ֻ /ה ְש ַלם )הופעל( ִ /ש ֵלּם )פיעל( ֻ /ש ַלּם )פועל(

.3

נ-ג-ד

ִה ְת ַנגֵּד )התפעל(

.4

ס-י-מ

ִסיֵּם )פיעל( ִ /ה ְס ַתּיֵּם )התפעל(

.5

ס-ל-ק

ִס ֵלּק )פיעל( ֻ /ס ַלּק )פועל( ִ /ה ְס ַתּ ֵלּק )התפעל(

.6

ש-ל-ב

ִש ֵלּב )פיעל( ֻ /ש ַלּב )פועל( ִ /ה ְש ַתּ ֵלּב )התפעל(

.7

ד-פ-ק

ִה ַדּ ֵפּק )התפעל(

.8

ד-ל-פ

ִה ְד ִליף )הפעיל( ֻ /ה ְד ַלף )הופעל(

עמוד 374
תרגיל  - 74תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל ,התפעל(
הבניין

צורה נוספת מאותו שורש לפי ההנחיה

) (1פועל

ִמ ְת ַע ְצּ ִבים

) (2הפעיל

ַה ְת ָר ָסה

) (3פועל

ְתּ ַט ְגּנִ י

) (4התפעל

ַתּ ְס ֵתּ ְרנָה

) (5הופעל

ַה ְז ָל ָפה

) (6התפעל

ַל ְתּ
ִה ְת ַרגּ ְ

) (7פיעל

יִ ְת ַנגֵּן

) (8הפעיל

ֻה ְג ְר ָלה

) (9התפעל

ִה ְת ַע ְסּקוּת

) (10התפעל

ִה ְש ִליטוּ

) (11פיעל

ֻקּק
ְמל ָ

) (12התפעל

ְמ ֻש ָתּ ִפים

) (13הופעל

ְל ַחזֵּק

) (14הפעיל

ִמ ְת ַפּ ְשּרוֹת
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עמוד 375
תרגיל  - 75תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .1אִ .ס ְדּ ָרה = פיעל ; ִה ְס ַתּ ְדּ ָרה = התפעל ; ֻק ְדּ ָמה = פועל ; ֻה ְק ְדּ ָמה
בִ .ס ְדּ ָרה = פעיל ; ִה ְס ַתּ ְדּ ָרה = חוזר ; ֻק ְדּ ָמהֻ ,ה ְק ְדּ ָמה = פועל
 .2משמעות המשותפת :פעיל
אַסּף = פעיל
 .3אין משמעות משותפת :נִ ְת ַק ְבּ ָלה = סביל ; ִה ְת ֵ
 .4אְ .מ ֻצנָּן = פועל ; ִה ְצ ַטנֵּן = התפעל
בְ .מ ֻצנָּן = סביל ; הצטנן = שינוי מצב

עמוד 376
תרגיל  - 76תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל ,התפעל(
מילים נוספות

השורש
) (1פ-ט-ר

ֻמ ְפ ֶר ֶטת

) (2ק-ש-ט

יטי
ַתּ ְש ִק ִ

) (3ס-פ-ק

ְי ַפ ְסּקוּ

) (4נ-ת-ק

ִה ַתּ ֵקּן

) (5ב-ש-ל

ְמ ַש ֶלּ ֶבת

) (6ר-ו-ח

ִה ְת ַחוֵּר

) (7פ-ק-ד

ַה ְק ָפּ ָדה

) (8ש-כ-נ

ִנ ַכּ ְש ֶתּן

) (9פ-ס-ל

ְמ ַפ ֶלּ ֶסת

עמוד 376
תרגיל  - 77תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
) (1שם
) (2שם
) (3שם פועל
) (4פועל
) (5פועל
) (6שם פועל
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עמוד 377
תרגיל  - 78תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל ,התפעל(
ֵך
ֶ .1א ְש ַתּיּ ְ
ֻ .2ה ְד ְבּקוּ
ֶ .3א ְת ַע ֵטּף
ֲ .4א ַש ֵבּץ
ְ .5מ ַש ֶדּ ֶכת
ִ .6ה ְת ַל ֵבּש
יקה
ִ .7ה ְב ִר ָ
אַבּ ִקים
ִ .8מ ְת ְ
ֲ .9א ֻח ַלּץ
ִ .10ה ְת ַכּ ֵתּב
ֶ .11א ְת ַנזֵּר
וִיצה
ִ .12ה ְש ָ
ְ .13נ ַכ ֵבּד ; ַכּ ֵבּד
ִ .14ה ְס ַתּ ַכּ ְלנוּ
אַק ִפּיץ
ְ
.15
ִ .16ה ְת ַבּ ֵסּס
עמוד 377
בהקשר )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל ,התפעל(
תרגיל  - 79תרגיל בנוסח בחינת הבגרות  -פעלים ֶ
.1

) (1א.
ב.
ג.

ִה ְת ַע ְלּמוּ
ַמ ְפ ִחית
ִמ ְש ַתּ ְדּ ִלים

)- (2
-

ִש ֵמּש )פועל( ֻ /ש ַמּש )פועל(
ִשמּוּש

) (3א.

ִה ְת ַח ְמּמוּת = ח-מ-מ ,התפעלְ ,ל ִה ְת ַח ֵמּם
ַה ְפ ָח ָתה = פ-ח-ת ,הפעילְ ,ל ַה ְפ ִחית

ב.

ִח ֵמּם )פיעל( ֻ /ח ַמּם )פועל(

) (4פועל
.2

)ֻ (1מ ְכ ָרעוֹת
) (2א.
ב.

ַה ְס ָכּ ָמה = ְל ִה ְס ַתּ ֵכּם )התפעל( ְ /ל ַס ֵכּם )פיעל(
ִה ְס ַתּ ֵכּם

)ֶ (3ה ְס ֵכּם
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עמוד 379
תרגיל ) 80נפעל(
 .1ס-ח-פ ,נסתרות ,בינוני
 .2כ-ל-מ ,נוכח ,ציווי
 .3ט-ר-ק ,נסתרת ,עבר
 .4מ-כ-ר ,נסתרים ,עתיד
 .5ל-ח-מ ,נסתרים ,בינוני

 .6מ-ז-ג ,נסתר ,עתיד
 .7כ-ז-ב ,נסתרים ,עבר
 .8מ-ל-ט ,נוכחת ,עתיד
 .9ת-ק-ל ,נסתר ,בינוני
 .10ש-ח-ק ,נסתרים ,בינוני

עמוד 379
תרגיל  - 81תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
ִה ָפּגֵש !
נִ ְז ָכּ ִרים
נִ ְס ַע ְר ְתּ
ִתּ ָתּ ֵכן
ֶשת
נִ ְרגּ ֶ
נִ ְד ַרס
ַס ִתּי
נִ ְכנ ְ
נִ ְש ְכּחוּ
עמוד 380
תרגיל  - 82תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )נפעל(
שם פעולה

שם הפועל

הפועל

ִה ָפּ ְרדוּת

נִ ְפ ַרד

ְל ִה ָפּ ֵרד

ִה ָתּ ְקלוּת

נִ ְת ַקל

ְל ִה ָתּ ֵקל

ִה ָדּ ְבקוּת

ִנ ְד ַבּק

ְל ִה ָדּ ֵבק

ִה ָקּ ְשרוּת

נִ ְק ַשר

ְל ִה ָקּ ֵשר

ִנ ְב ָדּלוּת

נִ ְב ַדּל

ְל ִה ָבּ ֵדל

ִה ָפּ ְקדוּת

ִנ ְפ ַקד

ְל ִה ָפּ ֵקד

עמוד 380
תרגיל  - 83תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל ,התפעל ,נפעל(
בניין

שורש

שם פעולה )באותו בניין(

.1

צ-מ-ד

נפעל

ִה ָצּ ְמדוּת

.2

מ-נ-ע

נפעל

ִה ָמּנְ עוּת

.3

ז-כ-ר

הפעיל

ַה ְז ָכּ ָרה

.4

ז-כ-ר

נפעל

ָכרוּת
ִהזּ ְ

.5

ק-י-מ

פיעל

ִקיּוּם

.6

ט-מ-ע

נפעל

ִה ָטּ ְמעוּת

.7

ט-מ-ע

הפעיל

ַה ְט ָמ ָעה

.8

כ-נ-ס

נפעל

ִה ָכּנְ סוּת

.9

כ-נ-ס

פיעל

ִכּנּוּס

.10

כ-נ-ס

הפעיל

ָסה
ַה ְכנ ָ
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עמוד 381
תרגיל  - 84תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל ,התפעל ,נפעל(
ֵשם מאותו שורש
ומאותו בניין

פועל נוסף מאותו שורש
אך בבניין אחר
)ִ (1ש ֵמּר )פיעל( ִ /ה ְש ַתּ ֵמּר )התפעל(

ִה ָשּ ְמרוּת

)ִ (2ה ְל ִבּיש )הפעיל( ֻ /ה ְל ַבּש )הופעל(

ִה ְת ַל ְבּשוּת

)ֻ (3ה ְל ַבּש )הופעל( ִ /ה ְת ַל ֵבּש )התפעל(

ַה ְל ָבּ ָשה

)ִ (4ה ְת ַל ֵכּד )התפעל(

ִה ָלּ ְכדוּת

) (5נִ ְל ַכּד )נפעל(

ִה ְת ַל ְכּדוּת

)ִ (6ה ְמ ִליט )הפעיל(

ִה ָמּ ְלטוּת

) (7נִ ְמ ַלט )נפעל(

ַה ְמ ָל ָטה

)ֻ (8ה ְד ַלק )הופעל(  /נִ ְד ַלק )נפעל(

ַה ְד ָל ָקה

)ִ (9ה ְד ִליק )הפעיל( ֻ /ה ְד ַלק )הופעל(

ִה ָדּ ְלקוּת

עמוד 381
תרגיל  - 85תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל ,התפעל ,נפעל(
ִ .1נ ְמ ָסר
שגַּר
ֻ .2
יפי
ַ .3ה ְז ִל ִ
ִ .4י ָשּ ְבעוּ
ִ .5מ ְת ָפּ ְר ִצים
ִ .6נ ְכ ָתּ ִבים
ִ .7נ ְת ְרמוּ
ִ .8נ ְכ ְנעוּ
ִ .9תּ ְצ ַטיֵּר

עמוד 382
תרגיל  - 86תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל ,התפעל ,נפעל(
 .1הפועל היוצא דופןְ :י ֻק ְצּצוּ )פועל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :נפעל
.2

הפועל היוצא דופןִ :נ ְס ֶמ ֶכת )נפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל

.3

הפועל היוצא דופןַ :תּ ְז ִכּירוּ )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :נפעל

.4

הפועל היוצא דופןִ :תּ ָמּ ְכרוּ )נפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :התפעל
© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

.5

הפועל היוצא דופןְ :נ ַפ ֵשּר )פיעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :התפעל

.6

הפועל היוצא דופןִ :נ ְת ַח ֵלּף )התפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל

.7

הפועל היוצא דופןִ :נ ְר ַדּ ְמ ִתּי )נפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל

.8

ֻיּסוּ )פועל(
הפועל היוצא דופן :כּ ְ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל

.9

הפועל היוצא דופןִ :נ ְת ַמ ֵקּד )התפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :נפעל

עמוד 383
תרגיל  - 87תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
) (1פועל בהווה
) (2שם
) (3פועל בהווה
) (4שם

עמוד 383
תרגיל  - 88תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל ,התפעל ,נפעל(
ִ .1י ָדּ ֵבק
.2

ִה ְפ ִחידוּ

.3

ֶא ָשּ ַבע

.4

ִנ ְד ְבּרוּ

.5

ִה ְת ָבּ ֵרר

.6

ֶא ָפּגֵש

.7

ִנ ְצ ַבּר

.8

ִי ָשּ ֵפט

.9

ִנ ְכנַע

ְ .10מ ַכ ֶבּ ֶסת
ִ .11ה ָכּ ְנסוּ
ִ .12נ ְמ ְכּרוּ
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עמוד 384
תרגיל  - 89תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .1אִ .ק ְשּ ָרה = פיעל ; נִ ְק ַש ְרנוּ = נפעל
בִ .ק ְשּ ָרה = פעיל ; נִ ְק ַש ְרנוּ = הדדי
.2

א.
ב.

נִ ְק ְלעוּ = נפעל ; נִ ְק ְלעוּ = נפעל
משמעות הבניין בשני המשפטים היא סבילה.

.3

א.
ב.

אַפּ ָרה = התפעל
ִא ְפּ ָרה = פיעל ; ִה ְת ְ
אַפּ ָרה = חוזר
ִא ְפּ ָרה = גרימה ; ִה ְת ְ

.4

שינוי מצב

עמוד 385
בהקשר )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל ,התפעל ,נפעל(
תרגיל  - 90תרגיל בנוסח בחינת הבגרות  -פעלים ֶ
.1

)(1
מילים נוספות

השורש
) (1ב-ק-ש

ֻקּש
ִמ ְת ַבּ ֶקּ ֶשת ְ ,יב ַ

) (2כ-נ-ס

ָסה
ִי ָכּנֵס ִ ,כּנּוּס ַ ,ה ְכנ ָ

) (3מ-ל-ח

ַה ְמ ָל ָחה ַ ,מ ָלּח ֻ ,מ ְמ ָלח

) (4ש-מ-ש

ש ָמּש ִ ,ה ְש ַתּ ְמּשוּת ַ ,ש ָמּש
ְמ ֻ

) (5ס-כ-מ

ִסכּוּם ַ ,ה ְס ָכּ ָמה ְ ,מ ֻס ָכּם

)ִ (2מ ְש ַתּ ֶדּ ֶלת
ַר ִצינוּ
) (3י ְ
)ְ (4ל ַע ֵבּד
)(5
הפועל

.2

מילים נוספות

ִמ ְת ַכּוְּ נִ ים )שורה (5

) (1

ֶא ְת ַכּוֵּן

ִה ְס ַתּ ְכּ ָלה )שורה (6

) (2

ִתּ ְס ַתּ ֵכּל

ֵך )שורה (7
ִחיּ ְ

) (3

ְתּ ַח ְיּ ִכי

ִה ְס ִבּיר )שורה (7

) (4

ַמ ְס ִבּירוֹת

ְמ ַע ְבּ ִדים )שורה (11

) (5

ְתּ ַע ֵבּ ְדנָה

)ִ (1נ ָמּ ֵצא
) (2א.
ב.
ג.

כ-נ-ס ,הפעיל
ֻה ְכנַס )הופעל( ִ /כּנֵּס )פיעל( ֻ /כּנַּס )פועל(  /נִ ְכנַס )נפעל( ִ /ה ְת ַכּנֵּס )התפעל(
ְל ִה ְת ַכּנֵּס )התפעל( ְ /ל ַכנֵּס )פיעל( ְ /ל ִה ָכּנֵס )נפעל(
© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

עמוד 387
תרגיל ) 91קל(
 .1מ-ס-ר ,נוכחת ,עתיד
 .2ב-ד-ק ,נסתרים ,בינוני
 .3ס-ג-ר ,נוכח ,ציווי
 .4פ-ת-ר ,מדבר/ת ,עתיד
 .5ג-נ-ב ,נסתרת ,בינוני
 .6ש-פ-ט ,נוכחים ,עבר
 .7י-ש-נ ,נסתרים ,בינוני

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

ס-פ-ר ,נסתרים ,בינוני
כ-ת-ב ,נסתרות ,עתיד
ד-ר-ש ,מדבר/ת ,עבר
ג-ז-ל ,נוכחת ,עתיד
מ-ר-ט ,נסתרת ,בינוני
ש-מ-ר ,מדבר/ת ,עבר
ש-פ-ט ,נסתר ,בינוני

עמוד 387
תרגיל  - 92תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
ֶא ְשלֹט
מוֹרדוֹת
ְ
ְש ַת ְק ֶתּן
ָק ְל ָטה
ִתּ ְרק ְֹדנָה
יִ ְפ ַתּח
נִ ְשכֹּן
ִכּ ְת ִבי !
פּוֹת ֶרת
ֶ
ֶא ְשפֹּט
ָכּ ֵבד
ִתּ ְפ ְרמוּ
עמוד 388
תרגיל  - 93תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )קל(
שם פעולה

הפועל

שם הפועל

הפועל

שם פעולה

שם הפועל

ירה
ְמ ִכ ָ

ָמ ַכר

ִל ְמכֹּר

ְש ֵר ָפה

ָש ַרף

ִל ְשרֹף

ְדּאָגָה

ָדּאַג

ִל ְדאֹג

ֵלה
ְגּז ָ

ָגּזַל

ִל ְגזֹל

ישה
ְגּ ִל ָ

ָלש
גַּ

ִל ְגלֹש

ְס ִפיגָה

ָס ַפג

ִל ְספֹּג

יכה
נְ ִש ָ

ָש ְך
נַ

ִל ְנש ְֹך

ישה
ְדּ ִר ָ

ָדּ ַרש

ִל ְדרֹש

עמוד 388
תרגיל  - 94תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )נפעל ,קל(
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

שורש
פ-ס-ל
נ-ק-ט
ק-ל-ע
ש-מ-ע
ס-ח-פ
ש-ל-ח
ב-ל-מ
פ-ת-ר

בניין
נפעל
נפעל
נפעל
נפעל
נפעל
נפעל
נפעל
נפעל

הפּ ִעיל
פועל בצורת ָ
ָפּ ַסל
ָקט
נַ
ָק ַלע
ָש ְמעוּ
ָס ַחף
ָש ְלחוּ
ָבּ ְלמוּ
ָפּ ְתרוּ
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עמוד 389
תרגיל  - 95תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )הפעיל ,הופעל ,פיעל ,פועל ,נפעל ,קל(
שורש

הס ִביל
פועל בצורת ָ

בניין

) (1ר-כ-ש

קל

נִ ְר ְכּ ָשה

) (2ר-כ-ב

הפעיל

ֻה ְר ְכּבוּ

) (3ז-מ-נ

פיעל

ֻמּן
זַ

) (4מ-ס-ר

קל

נִ ְמ ְס ָרה

) (5ר-ג-ש

הפעיל

ֻה ְר ְגּ ָשה

) (6ס-פ-ר

פיעל

ְמ ֻס ָפּרוֹת

עמוד 389
תרגיל  - 96תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )כל הבניינים(
ָ .1ש ַבת
ָ .2מ ַר ְח ִתּי
ָ .3ר ְטנוּ
ִ .4נ ְש ַמ ְענוּ
ֻ .5מ ְש ֶכּ ֶבת
יפים
ַ .6מ ְת ִק ִ
ָ .7ק ֵרב
ִ .8י ְז ַדּ ֵמּן
ֻ .9ס ְלּ ָקה
ִ .10ש ְמרוּ

עמוד 390
תרגיל  - 97תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )כל הבניינים(
 .1הפועל היוצא דופןִ :י ְס ַתּ ְבּרוּ )התפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :קל
.2

הפועל היוצא דופןְ :פּ ַק ְח ֶתּן )קל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :נפעל

.3

הפועל היוצא דופןַ :מ ְפ ִחית )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :נפעל

.4

הפועל היוצא דופןִ :ה ְס ַתּ ֵער )התפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :קל

.5

הפועל היוצא דופןִ :נ ְב ָצר )נפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל
© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

.6

הפועל היוצא דופןִ :תּ ָתּ ַק ְענָה )נפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל

.7

הפועל היוצא דופןִ :י ָכּ ְבשוּ )נפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :קל

.8

הפועל היוצא דופןְ :מ ַט ֶגּנֶת )פיעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פועל

.9

הפועל היוצא דופןִ :י ָתּ ְלשוּ )נפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :קל

 .10הפועל היוצא דופןִ :תּ ָמּ ְתחוּ )נפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :קל

עמוד 391
תרגיל  - 98תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )כל הבניינים(
הבניין

השורש

צורת פועל נוספת מאותו בניין

) (1ט-פ-ל

פיעל

ְמ ַט ְפּלוֹת

) (2ש-מ-נ

קל

ָש ֵמן

) (3ת-ק-ע

קל

ִתּ ְת ַק ְענָה

) (4ק-ד-מ

קל

ִתּ ְק ַדּם

) (5ח-ב-ק

פיעל

ְמ ַח ְבּקוֹת

) (6צ-ד-ק

הופעל

ֻצ ְדּקוּ
יְ

) (7ס-ב-נ

התפעל

ִי ְס ַתּ ֵבּן

) (8כ-ל-ל

נפעל

ִי ָכּ ְללוּ

) (9ט-פ-ח

קל

טוֹפ ִחים
ְ
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עמוד 391
תרגיל  - 99תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )כל הבניינים(
שם מאותו שורש

פועל נוסף מאותו שורש
אך בבניין אחר
)ִ (1ה ְת ַכּ ֵתּב ִ /ה ְכ ִתּיב ֻ /ה ְכ ַתּב

יבה )קל( ַ /ה ְכ ָתּ ָבה )הפעיל( ִ /ה ְת ַכּ ְתּבוּת )התפעל(
ְכּ ִת ָ

)ָ (2כּ ַתב ִ /ה ְכ ִתּיב ֻ /ה ְכ ַתּב

יבה )קל( ַ /ה ְכ ָתּ ָבה )הפעיל( ִ /ה ְת ַכּ ְתּבוּת )התפעל(
ְכּ ִת ָ

)ָ (3פּ ַסל ִ /פּ ֵסּל

ילה )קל( ִ /פּסּוּל )פיעל(
ְפּ ִס ָ

ָקן ִ /ה ְז ִקין
)  (4ז ֵ

ִה ְז ַדּ ְקּנוּת )התפעל(

)ִ (5ה ְס ִגּיר ֻ /ה ְסגַּר

ָרה )הפעיל( ִ /ה ְס ַתּ ְגּרוּת )התפעל(
ַה ְסגּ ָ

)ֻ (6ה ְסגַּר ִ /ה ְס ַתּגֵּר

ָרה )הפעיל( ִ /ה ְס ַתּ ְגּרוּת )התפעל(
ַה ְסגּ ָ

)ִ (7ה ְב ִעיר

ְבּ ֵע ָרה )קל( ַ /ה ְב ָע ָרה )הפעיל(

)ָ (8ק ַשר ִ /ה ְת ַק ֵשּר

ירה )קל(
ִה ָקּ ְשרוּת )נפעל( ִ /ה ְת ַק ְשּרוּת )התפעל( ְ /ק ִש ָ

) (9נִ ְת ַפּר

ירה )קל(
ְתּ ִפ ָ

עמוד 392
תרגיל  - 100תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
קוּבה = קל
יבה = הפעיל ; ְר ָ
 .1אִ .ה ְר ִק ָ
קוּבה = סביל
יבה = שינוי מצב ; ְר ָ
בִ .ה ְר ִק ָ
.2

א.
ב.
ג.

נִ ְק ְבּעוּ = נפעל ; ָק ְבעוּ = קל ; ִק ְבּ ָעה = פיעל
ָק ְבעוּ ִ ,ק ְבּעוּ = פעיל
נִ ְק ְבּעוּ = סביל

.3

א.
ב.

יך = הפעיל ; סוֹ ֶמ ֶכת = קל
ַס ִמ ְ
נִ ְק ַשר = נפעל ; נִ ְקשֹר = קל ; י ְ
סוֹמ ֶכת = פעיל
ֶ
יך = גרימה ;
ַס ִמ ְ
נִ ְק ַשר = הדדי ; נִ ְקשֹר = פעיל ; י ְ

עמוד 392
תרגיל  - 101תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
א (1) .פועל בהווה
) (2שם עצם
) (3פועל בהווה
) (4שם תואר
) (5פועל בהווה
ב (1) .שם
) (2שם תואר
) (3פועל
) (4שם פועל
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עמוד 393
תרגיל  - 102תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )כל הבניינים(
.1

ָדל
גֵּ

.6

ְל ִה ָכּנַע

ֶ .11א ְטבֹּל

ְ .16י ֵשנוֹת

.2

ֶא ְכתֹּב

.7

ִע ְמ ִדי

ִ .12ה ְש ַל ְכ ִתּי

ְ .17שבוּרוֹת

.3

ְבּ ַח ְר ֶתּם

.8

ְש ַט ְפ ֶתּן

ַ .13תּ ְכ ִחיש

.4

ִי ְג ַבּר

.9

שוֹכחוֹת
ְ

ָ .14דּ ֵבק

.5

ִל ְרכֹּב

נוּכל
ַ
.10

ָ .15ש ַב ִתּי

עמוד 394
תרגיל  - 103תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )כל הבניינים(
א(4) .
ב(2) .
ג(3) .
ד(1) .

עמוד 395
בהקשר
תרגיל  - 104תרגיל בנוסח בחינת הבגרות  -פעלים ֶ
.1
.2

)(1

)כל הבניינים(

ִי ְטמֹן
ַה ְס ֵתּר

הפועל
)ִ (1ח ֵסּל
)ִ (2ח ֵפּש
)ָ (3בּ ַדק

שם הפועל
ְל ַח ֵסּל
ְל ַח ֵפּש
ִל ְבדֹּק

בהקשר :שם תואר
) (2חלק הדיבר המשותף לכל צורות הבינוני ֶ
)(3
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6

הבניין
התפעל
הפעיל
נפעל
התפעל
התפעל
קל

פעלים נוספים
ִי ְת ַה ְדּרוּ
ַה ְח ֵלף
ִי ָשּ ֵען
ִה ְת ַח ַבּ ְר ֶתּן
ִי ְת ָבּ ְררוּ
ָע ַב ְר ִתּי
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)(4
הבניין
) (1קל
) (2קל
) (3הפעיל
) (4קל
) (5פועל

צורה נוספת מאותו שורש לפי ההנחיה
ישה
ְר ִכ ָ
ַלּ ִשים
ִמ ְתגּ ְ
ְל ַש ֵלּם
יִ ְש ְרדוּ
ילה
ַמ ְק ִבּ ָ

עמוד 397
תרגיל 105
 .1כ-ח-כ-ח ,פיעל ,עבר ,נוכח
 .2ש-כ-נ-ע ,התפעל ,עבר ,מדברים/ות
 .3צ-מ-ר-ר ,התפעל ,נסתר ,עבר
 .4ש-כ-פ-ל ,פיעל ,נסתרת ,עתיד
 .5ש-כ-פ-ל ,פועל ,נסתרים ,עבר
 .6א-כ-ז-ב ,התפעל ,נוכחות ,עבר
.7

 .8צ-מ-צ-מ ,פועל ,נסתרים עתיד
 .9ג-ל-ג-ל ,פועל ,נסתר ,בינוני
 .10ש-כ-נ-ע ,פיעל ,נסתרים ,בינוני
 .11צ-מ-צ-מ ,התפעל ,נסתר ,עבר
 .12א-ל-ת-ר ,פועל ,נסתרות ,עבר
 .13נ-מ-נ-מ ,פיעל ,מדברים/ות ,עבר
 .14פ-ש-פ-ש ,פיעל ,נסתרת ,עבר

ש-ל-ה-ב ,פיעל ,נסתר ,בינוני

עמוד 398
תרגיל  - 106תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
שורש

ֵשם פעולה )באותו בניין(

בניין

) (1א-ר-ג-נ

התפעל

אַר ְגּנוּת
ִה ְת ְ

) (2א-ר-ג-נ

פיעל

ִא ְרגּוּן

) (3צ-מ-צ-מ

פיעל

ִצ ְמצוּם

) (4צ-מ-צ-מ

התפעל

ִה ְצ ַט ְמ ְצמוּת

) (5ב-ז-ב-ז

פיעל

ִבּ ְזבּוּז

) (6כ-ש-כ-ש

פיעל

ִכּ ְשכּוּש

) (7ש-ח-ר-ר

פיעל

ִש ְחרוּר

) (8ש-ח-ר-ר

התפעל

ִה ְש ַתּ ְח ְררוּת

עמוד 398
תרגיל  - 107תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
.6
אַכ ְזבוּת
ָבה ִ /ה ְת ְ
אַכז ָ
ְ .1מ ֻא ְכזָב ְ ,

ְמצֻנְ זָר ֶ ,צנְ זוֹר ִ /צנְ זוּר

.2

סוּך
ִס ְכ ֵס ְך ִ ,ה ְס ַתּ ְכ ְסכוּת ִ /ס ְכ ְ

.7

ֻד ַכּן ִ ,ע ְדכּוּן
עְ

.3

ֻח ְמ ַצן ִ ,ח ְמצוּן

.8

ֻצ ַבּן ִ ,ה ְת ַע ְצ ְבּנוּת
ִע ְצ ֵבּן  /ע ְ

.4

ְמ ֻת ְג ָבּר ִ ,תּ ְגבּוּר

.9

ֻא ְכ ַלס ִ ,א ְכלוּס

.5

ֻח ְס ַפּס ִ ,ח ְספּוּס

ִ .10ח ְש ֵמל ֻ /ח ְש ַמל ִ ,ה ְת ַח ְש ְמלוּת
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עמוד 398
תרגיל  - 108תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
.6
אַב ֵחן ִ ,א ְב ֵחן
 .1א-ב-ח-נְ ,ל ְ

אַכזֵב
אַכזֵב ִ ,ה ְת ְ
א-כ-ז-ב ְ ,ל ִה ְת ְ

.2

ת-ק-ש-ר ְ ,ל ַת ְק ֵשרִ ,תּ ְק ֵשר

.7

מ-ס-פ-רְ ,ל ַמ ְס ֵפּרִ ,מ ְס ֵפּר

.3

ש-ר-ב-בְ ,ל ִה ְש ַתּ ְר ֵבּבִ ,ה ְש ַתּ ְר ֵבּב

.8

ס-ל-ס-לְ ,ל ִה ְס ַתּ ְל ֵסלִ ,ה ְס ַתּ ְל ֵסל

.4

אַח ֵסןִ ,א ְח ֵסן
א-ח-ס-נְ ,ל ְ

.9

אַג ֵרף
אַג ֵרףִ ,ה ְת ְ
א-ג-ר-פְ ,ל ִה ְת ְ

.5

פ-ר-ס-מְ ,ל ַפ ְר ֵסםִ ,פּ ְר ֵסם

 .10ג-נ-ד-רְ ,ל ִה ְתגַּנְ ֵדּרִ ,ה ְתגַּנְ ֵדּר

עמוד 399
תרגיל  - 109תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
שורש

בניין

הפּ ִעיל
פועל בצורת ָ

) (1ת-ר-ג-מ

פועל

ִתּ ְר ְגמוּ

) (2א-ח-ס-נ

פועל

ִא ְח ְסנוּ

) (3ש-ק-ל-ל

פועל

ִש ְק ְללוּ

) (4ת-ד-ר-כ

פועל

ִתּ ְד ֵר ְך

) (5ע-מ-ל-נ

פועל

ִע ְמ ְלנָה

עמוד 399
תרגיל  - 110תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
שורש

הפּ ִעיל
הפועל בצורת ָ

בניין

הס ִביל
פועל בצורת ָ

מדוע ִא ְז ַכּ ְר ֶתּם אותו ?

) (1א-ז-כ-ר

פיעל

ֻא ְז ַכּר

היא ִק ְר ְצ ָפה את הרצפה.

) (2ק-ר-צ-פ

פיעל

ֻק ְר ְצ ָפה

הילדים ְי ַד ְק ְלמוּ את השיר.

) (3ד-ק-ל-מ

פיעל

ֻק ַלם
דְּ

ִתּ ְמ ַצ ִתּי את חומר הלימוד.

) (4ת-מ-צ-ת

פיעל

ֻתּ ְמ ַצת

דיירים חדשים ִא ְכ ְלסוּ את הבניין.

) (5א-כ-ל-ס

פיעל

ֻא ְכ ַלס

עמוד 399
תרגיל  - 111תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
ט-ל-פ-נ ,פיעל ,עבר ,מדבר __________

ב-ל-ב-ל ,התפעל ,עבר ,מדברים __________

א-ר-ג-נ ,פועל ,הווה ,יחידה __________

פ-ט-פ-ט ,פיעל ,עתיד ,נסתרים __________

ע-צ-ב-נ ,פיעל ,עתיד ,נוכחת __________

כ-פ-ת-ר ,פועל ,עתיד ,נסתר __________

ע-צ-ב-נ ,התפעל ,עבר ,נסתרת __________

ט-ל-ט-ל ,התפעל ,עבר ,נוכחות __________

א-ש-פ-ז ,פועל ,הווה ,רבים __________

ט-ש-ט-ש ,פיעל ,הווה ,רבות __________
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עמוד 400
תרגיל  - 112תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )שלמים ,מרובעים(
שורש

בניין

שם פועל

שם פעולה

.1

מ-ח-ז-ר

פיעל

ְל ַמ ְח ֵזר

ִמ ְחזוּר

.2

ח-ז-ר

פיעל

ְל ַח ֵזּר

ִחזּוּר

.3

ת-ר-ג-ל

פועל

.4

ז-מ-נ

הופעל

.5

ת-ז-מ-נ

פועל

.6

מ-ח-ש-ב

פיעל

ְל ַמ ְח ֵשב

ִמ ְחשוּב

.7

ח-ש-ב

פיעל

ְל ַח ֵשּב

ִחשּוּב

.8

ר-ג-ל

התפעל

ְל ִה ְת ַר ֵגּל

ִה ְת ַר ְגּלוּת

.9

ת-ר-ג-ל

פיעל

ְל ַת ְר ֵגּל

ִתּ ְרגּוּל

.10

ש-כ-ש-כ

התפעל

ְל ִה ְש ַתּ ְכ ֵש ְך

ִה ְש ַתּ ְכ ְשכוּת

.11

ש-כ-ש-כ

פיעל

ְל ַש ְכ ֵש ְך

שוּך
ִש ְכ ְ

.12

א-פ-ש-ר

פיעל

ְלאַ ְפ ֵשר

.13

פ-ש-ר

הפעיל

ְל ַה ְפ ִשיר

.14

ת-ק-ש-ר

פועל

.15

ת-ק-צ-ר

פיעל

ַה ְפ ָש ָרה

עמוד 401
תרגיל  - 113תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )שלמים ,מרובעים(
.1

ֻר ֶע ֶרת )פועל(
הפועל היוצא דופןְ :מע ְ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל

.2

הפועל היוצא דופןְ :י ַת ְפ ֵקד )פיעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל

.3

הפועל היוצא דופןִ :תּ ְס ַתּ ֵכּנָּה )התפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל

.4

ֻר ַכּב )הופעל(
הפועל היוצא דופן :י ְ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פועל

.5

הפועל היוצא דופןֻ :תּ ְג ַדּל )הופעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פועל

.6

ָעים )פועל(
ש ְכנ ִ
הפועל היוצא דופןְ :מ ֻ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל
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.7

הפועל היוצא דופןִ :י ְת ַח ְל ֵחל )התפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל

.8

ֻז ְרקוּ )הופעל(
הפועל היוצא דופן :י ְ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :נפעל

.9

הפועל היוצא דופןַ :תּ ְמ ִתּינוּ )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :התפעל

 .10הפועל היוצא דופןְ :נ ַד ְד ֶתּן )קל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל
 .11הפועל היוצא דופןְ :תּ ַט ְר ְטרוּ )פיעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :התפעל
 .12הפועל היוצא דופןִ :ה ְת ַח ְסּנוּ )התפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל
ש ַמּש )פועל(
 .13הפועל היוצא דופןְ :תּ ֻ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל
 .14הפועל היוצא דופןִ :ה ְפ ַח ָתּ )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :קל
 .15הפועל היוצא דופןֻ :תּ ְפ ַסק )הופעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פועל
 .16הפועל היוצא דופןִ :תּ ְפ ְק ִחי )קל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל
 .17הפועל היוצא דופןִ :ה ְב ַל ְגנוּ )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פועל
וְרה )פיעל(
 .18הפועל היוצא דופןִ :ס ְנ ָ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :התפעל
ַל ְז ִלים )פיעל(
 .19הפועל היוצא דופןְ :מז ְ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :קל
 .20הפועל היוצא דופןַ :תּ ְק ֵש ְתנָה )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :התפעל
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עמוד 401
תרגיל  - 114תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )שלמים ,מרובעים(
ְ .11תּ ֻט ְש ַטש
ָ .1ק ְצרוּ
אַפ ְינָה
ִ .12ה ְת ְ
ְ .2י ֻת ְרגַּם
סוֹמכוֹת
ְ
.13
ִ .3י ָכּ ְרכוּ
ש ַחד
ְ .14י ֻ
ִ .4תּ ְס ַתּ ֵתּר
ַדּ ְב ֶתּן
ִ .15ה ְתנ ַ
 .5רוֹגֵז
ִ .16תּ ְב ַער
ַ .6מ ְס ְפּרוּ
ִ .17ה ְז ַדּ ַקּנּוּ
ִ .7ה ַדּ ְר ְדּרוּ
ָמים
ְ .18מ ֻת ְרגּ ִ
ש ְק ְללוּ
ְ .8י ֻ
ַ .19מ ְפ ִליג
ִ .9תּ ְכנַנּוּ
ְ .20י ֻא ְש ַפּז
ְ .10מ ַע ְמ ֵעם

עמוד 404
תרגיל  - 115תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )שלמים ,מרובעים(
צורה נוספת מאותו שורש לפי ההנחיה

הבניין
) (1התפעל

ְמ ֻס ֶכּ ֶלת

) (2פועל

ִתּ ְסכּוּל

) (3פיעל

ִה ַטּ ְל ֵטל

) (4פועל

ְל ַש ְל ֵהב

) (5התפעל

ְל ִה ָסּגֵר

) (6פיעל

ְל ִה ְש ַתּ ְפ ֵשף

) (7פיעל

ְתּ ֻת ְמ ַצת

) (8פועל

ִה ְת ַע ְר ֵער

) (9התפעל

ֻט ְש ַטש

) (10פועל

ְל ִה ְת ַע ְצ ֵבּן

) (11קל

נִ ָמּ ֵש ְך

) (12פיעל

ֻמ ְש ְכּנָה

) (13פועל

ָח ְזרוּ

) (14נפעל

ְמ ַס ֶפּ ֶרת
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עמוד 405
תרגיל  - 116תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )שלמים ,מרובעים(
השורש
 .1א-ל-ת-ר
 .2ס-ק-ר
 .3ע-צ-ב-נ
 .4ת-ז-מ-נ
 .5ה-ת-ל
 .6ב-ל-ג-נ
 .7ת-ח-ז-ק
 .8ב-ק-ע
 .9ש-ח-ר-ר
 .10א-ב-ט-ח
 .11מ-ח-ז-ר

מילים נוספות
אַל ְתּ ִרי ֻ ,א ְל ְתּ ָרה
ְתּ ְ
ְתּ ֻס ְקּרוּ  ,נְ ַס ֵקּר
ֻצ ַבּ ְנ ֶתּן
ִה ְת ַע ְצ ַבּ ְנ ְתּ  ,ע ְ
ְי ֻת ְז ַמן ְ ,מ ַת ְז ֶמנֶת
ְתּ ַה ֵתּ ְלנָה ְ ,מ ַה ְתּ ִלים
ֻל ְגּנוּ
ְמ ַב ְל ֶגּנֶת  ,בּ ְ
ַק ֶתּם
ְי ֻת ְח ְזקוּ ִ ,תּ ְחז ְ
ַב ִקיעוּ ֻ ,ה ְב ְק ָעה
יְ
ִש ְחרוּר ְ ,מ ַש ְח ְר ִרים
אַב ְט ִחי ְ ,מ ֻא ְב ָטחוֹת
ְתּ ְ
ְל ַמ ְחזֵר ֻ ,מ ְח ְזרוּ

עמוד 405
תרגיל  - 117תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )שלמים ,מרובעים(
השורש
) (1ר-ג-מ
) (2ל-כ-ד
) (3כ-ת-ר
) (4א-ש-פ-ז
) (5פ-ר-ס
) (6כ-נ-ע
) (7ת-כ-נ-נ
) (8ס-ב-כ
) (9צ-נ-ז-ר
) (10ח-מ-ש
) (11א-ר-ג-נ

מילים נוספות
ִתּ ְרגֵּם
ִמ ְל ְכּדוּ
יתה
ְכּ ִר ָ
ֶא ְש ַתּזֵּף
ְי ַפ ְר ְסמוּ
ִה ְש ַתּ ְכ ְנעוּ
ִי ָתּ ְכנוּ ְ ,ל ַת ְכנֵת
ִתּ ְס ְבּ ָכה
ִמ ְתנ ְַזּרוֹת
ִתּ ְש ְמ ִחי
אָר ְג ִתּי
ַ

עמוד 406
תרגיל  - 118תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )שלמים ,מרובעים(
) (1שם
) (2פועל בהווה
) (3שם תואר
) (4פועל בהווה
) (5פועל בהווה
) (6שם
) (7שם תואר
) (8פועל בהווה
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עמוד 406
תרגיל  - 119תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )שלמים ,מרובעים(
א(2) .
ב(3) .
ג(4) .

עמוד 407
תרגיל  - 120תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )שלמים ,מרובעים(
ַתּי
ִ .12תּ ְכנ ִ
ִ .1מ ְל ְכּדוּ
ֻנּסוּ
ְ .13יכ ְ
ִ .2ה ְר ַבּ ְצ ֶתּם
ְ .14מ ַפ ְר ְכּ ִסים
ְש ַק ְל ֶתּן
.3
ִ .15פּ ְר ֵפּר
ַ .4ה ְק ֵפּד
שוֹכ ִחים
ְ
.16
ְ .5ר ַב ְצ ֶתּן
ֲ .17א ַב ְז ֵבּז
ֻר ַסם
ְ .6תּכ ְ
ִ .18ע ְר ַבּ ְבנוּ
ַרגֵּר
ֲ .7אג ְ
ִ .19ה ְק ִליט
ֶ .8א ְת ַכּ ְר ֵבּל
ֲ .20א ַפ ְט ֵפּט
ִ .9א ְרגַּנּוּ
ְ .21י ֵשנִ ים
ִ .10ה ְק ִריחוּ
ֻפ ֶתּ ֶרת
ְ .22מכ ְ
ִ .11ע ְצרוּ

עמוד 408
בהקשר )שלמים ,מרובעים(
תרגיל  - 121תרגיל בנוסח בחינת הבגרות  -פעלים ֶ
.1

א.
ב.
ג.
ד.

ָרם
ִיגּ ֵ
ְמ ַר ֵסּק
תּוּכל
ַ
ֶרת
ִמ ְת ַפּזּ ֶ

.2
הבניין
) (1קל
) (2הופעל
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7

פיעל
התפעל
פיעל
נפעל
פועל

צורה נוספת מאותו שורש לפי ההנחיה
ַה ְפ ָע ָלה
יך )הפעיל( .טעות דפוס בספר  -אין נטייה של השורש נ-ת-כ
ְל ַה ִתּ ְ
בבניין התפעל  -יטופל במהדורה הבאה.
ֻסּק
יְ ר ַ
נִ ְל ְק ָחה
ְל ַפזֵּר
ַענוּ
ָמנ ְ
ִה ְש ַתּ ְח ְר ָרה
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.3
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

השורש
י-צ-ר
פ-צ-צ
ש-ר-פ
ב-ד-ק
ח-ס-כ
ש-ת-ק
ק-ר-נ
ט-פ-ל

מילים נוספות
ֻצּ ִרים
ָצ ְר ִתּי ְ ,מי ָ
יַ
ִה ְפ ִציץ ְ ,פּ ָצ ָצה ַ ,תּ ְפ ֵצ ְצנָה
ִנ ְש ַרף ְ ,ל ִה ָשּ ֵרף
ָבּדוּק  ,נִ ְב ַדּ ְקנוּ
חוֹס ֶכת ָ ,ח ְס ָכה
ֶ
ַתּ ְש ִתּיק ַ ,ה ְש ָתּ ָקה
קוֹרן ַ ,ה ְק ָרנָה
ֵ
ַמ ְק ִרין ,
ְל ַט ֵפּל ְ ,מ ֻט ָפּל

עמוד 411
תרגיל 122
 .1נ-כ-ר,
 .2נ-ס-ע,
 .3נ-ז-ק,
 .4נ-ב-ע,
 .5נ-ד-ח,

)הפעיל ,הופעל(
הופעל ,נסתרים ,עתיד
הופעל ,נסתרים ,בינוני
הפעיל ,נסתרות ,בינוני
הפעיל ,נסתרים ,עתיד
הפעיל ,נסתרת ,עבר

 .6נ-ש-ג ,הופעל ,נסתר ,עבר
 .7נ-ש-ג ,הפעיל ,נסתרות ,עתיד
 .8נ-ש-ל ,הפעיל ,נסתר ,עבר
 .9נ-ג-ד ,הפעיל ,נוכחת ,עתיד
 .10נ-ק-פ ,הופעל ,נסתר ,בינוני

עמוד 416
תרגיל  - 123שלמים מול חפ"נ ) -הפעיל ,הופעל ,נפעל(
 .13נ-ת-ק ,נפעל ,נסתרת
 .1נ-כ-ר ,הפעיל ,מדברים/ות
 .14נ-ו-ט ,פיעל ,נסתרים
 .2נ-ש-ג ,הפעיל ,מדברים/ות
 .15נ-ט-ש ,נפעל ,נסתרים
 .3ה-ג-ר ,פיעל ,מדברים/ות
 .16נ-ס-ר ,פיעל ,נסתרים
 .4נ-ב-ט ,הפעיל ,נוכחים
 .17נ-ג-ב ,פיעל ,נסתרים
 .5ה-ת-ל ,פיעל ,נוכחים
 .18נ-ש-ל ,פועל ,נסתר
 .6נ-ד-ר ,הפעיל ,נוכחים
 .19נ-ג-ש ,הופעל ,נסתר
 .7נ-ש-ק ,פיעל ,מדבר/ת
 .20נ-ב-ע ,הופעל ,נסתרת
 .8נ-ב-ט ,נפעל ,מדבר/ת
 .21מ-י-נ ,פועל ,נסתר
 .9נ-צ-ל ,נפעל ,נסתרת
 .22נ-כ-ר ,הופעל ,נסתר
 .10נ-צ-ל ,פיעל ,נסתרת
 .23מ-ג-ר ,פועל ,נסתר
 .11נ-ג-נ ,פיעל ,נסתרת
 .24נ-ג-ר ,הופעל ,נסתר
 .12נ-ת-ק ,נפעל ,נסתרת
עמוד 418
תרגיל  - 124תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
ֶ .5אפֹּל
ֻ .1ה ְתּ ָכה
ָצלוּ
ִ .6ינּ ְ
ִ .2נ ָבּט
ַ .7מ ִשּיג
ַתּיז
 .3נ ִ
ִ .8ה ִכּירוּ
ֻ .4תּגַּש
© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

עמוד 419
תרגיל  - 125שלמים מול חפ"נ ) -כל הבניינים(
 .1נ-ש-ק ,הפעיל ,נסתרים ,עבר
 .2נ-צ-ל ,פועל ,נסתרת ,בינוני
 .3נ-ב-ע ,הופעל ,נסתרת ,עבר
 .4נ-ב-ט ,נפעל ,נסתרות ,עבר
 .5נ-פ-ל ,קל ,נסתרים ,עתיד
 .6י-ב-ש ,פיעל ,נסתרים ,עבר
 .7נ-ט-ל ,קל ,נסתרים ,עתיד
 .8נ-ט-ר ,קל ,נוכח ,עתיד
 .9נ-ג-ש ,קל ,נוכח ,ציווי
 .10נ-ת-ר ,הופעל ,נסתרת ,בינוני
 .11נ-ג-ד ,התפעל ,מדבר/ת ,עתיד
 .12נ-ט-פ ,קל ,נסתרות ,עתיד
 .13נ-ג-ש ,נפעל ,נסתרים ,בינוני
 .14נ-כ-ר ,הופעל ,נסתרים ,עתיד
 .15נ-כ-ר ,התפעל ,נסתר ,בינוני
 .16נ-ז-ל ,הפעיל ,מדבר/ת ,עתיד
 .17נ-ש-ל ,קל ,נוכח ,ציווי
 .18נ-ק-ז ,התפעל ,נסתרת ,בינוני

.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36

נ-מ-ק ,פיעל ,נסתרים ,עבר
נ-ת-ז ,נפעל ,נסתרים ,עבר
נ-ס-ע ,קל ,נסתרים ,עתיד
נ-ה-ל ,התפעל ,נסתר ,בינוני
נ-ת-נ ,קל ,נוכח ,עתיד
נ-ט-ע ,קל ,מדבר/ת ,עתיד
ה-ד-ק ,פועל ,נסתר ,עבר
נ-ג-ב ,התפעל ,נוכחת ,עתיד
נ-כ-ר ,הופעל ,נסתרים ,בינוני
נ-כ-ש ,הופעל ,נסתר ,עבר
נ-ג-ח ,קל ,נסתר ,עתיד
נ-ט-ע ,קל ,נסתרות ,עתיד
נ-ק-פ ,הפעיל ,נוכח ,ציווי
נ-ט-פ ,הפעיל ,נוכח ,ציווי
ל-ק-ח ,קל ,נסתרות ,עתיד
נ-ש-ל ,פועל ,נסתרים ,בינוני
נ-ת-כ ,הפעיל ,נסתר ,עתיד
נ-ט-ל ,נפעל ,נסתר ,עבר

עמוד 420
תרגיל  - 126תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
שם פעולה

שם הפועל

הפועל

ילה
ְנ ִט ָ

ָטל
נַ

ִלנְ טֹל

ַה ָטּ ָלה

ִה ִטּיל

ְל ַה ִטּיל

ילה
נְ ִפ ָ

ָפל
נַ

ִלנְ פֹּל

יעה
נְ ִט ָ

ָטע
נַ

ִל ְנטֹ ַע

ַה ָפּ ָלה

ִה ִפּיל

ְל ַה ִפּיל

ָשה
ַהגּ ָ

ִה ִגּיש

ְל ַה ִגּיש

ַה ָצּ ָלה

ִה ִצּיל

ְל ַה ִצּיל

ִנצּוּל

נִ ֵצּל

ַצּל
ְלנ ֵ

ַצּלוּת
ִה ְתנ ְ

ַצּל
ִה ְתנ ֵ

ַצּל
ְל ִה ְתנ ֵ

ַה ָתּ ָכה

יך
ִה ִתּ ְ

יך
ְל ַה ִתּ ְ

ַה ָכּ ָרה

ִה ִכּיר

ְל ַה ִכּיר

ַכּרוּת
ִה ְתנ ְ

ַכּר
ִה ְתנ ֵ

ַכּר
ְל ִה ְתנ ֵ

© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

עמוד 420
תרגיל  - 127תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
ֵשם מאותו שורש

פועל נוסף מאותו שורש
אך בבניין אחר
ָטף
)  (1נ ַ

ַה ָטּ ָפה

ַקּש
)ִ (2ה ְתנ ֵ

ַקּשוּת
ַה ָקּ ָשה ֶ /ה ֵקּש ִ /ה ְתנ ְ

) (3נִ גַּש

ִה ְתנ ְַגּשוּת

ָקם
)  (4נ ַ

ַקּמוּת
ִה ְתנ ְ

ַדּב
ֻדּב ִ /ה ְתנ ֵ
)  (5נ ַ

ַדּבוּת
ִה ְתנ ְ

) (6נֻגַּב ִ /ה ְת ַנגֵּב

נִ גּוּב ִ /ה ְתנ ְַגּבוּת

ֻשּל
)ֻ (7ה ַשּל  /נִ ֵשּל  /נ ַ

ַה ָשּ ָלה

)ִ (8ה ִקּיז

ַקּזוּת
ִה ְתנ ְ

ָסק
)ֻ (9ה ַסּק  /נ ַ

ַה ָסּ ָקה ֶ /ה ֵסּק

)ֻ (10ה ַתּז

ַה ָתּזָה

ֻתּק
ַתּק  /נִ ֵתּק  /נ ַ
)ִ (11ה ְתנ ֵ

ַתּקוּת
ִה ָנּ ְתקוּת ִ /ה ְתנ ְ

עמוד 421
תרגיל  - 128תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )שלמים ,מרובעים ,חפ"נ(
 .1הפועל היוצא דופןִ :נ ְכּרוּ )נפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל
.2

הפועל היוצא דופןִ :ה ַקּ ְש ִתּי )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל

.3

הפועל היוצא דופןֻ :מ ָקּף )הופעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פועל

.4

הפועל היוצא דופן :י ִַגּיד )הפעיל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :קל

.5

הפועל היוצא דופןֶ :א ֵתּן )קל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :נפעל

.6

הפועל היוצא דופןֻ :תּיַּק )פועל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל

.7

יחים )הפעיל(
הפועל היוצא דופןַ :מ ִדּ ִ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל

.8

הפועל היוצא דופןֻ :מגָּר )הופעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פועל

© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

עמוד 421
תרגיל  - 129תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
א(4) .
ב(4) .
ג(1) .
עמוד 422
תרגיל  - 130תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .1י-צ-ע ,הופעל ,נסתרת ,עבר
 .2י-צ-ר ,קל ,נסתרת ,עתיד
 .3י-ז-ע ,הפעיל ,מדברים/ות ,עבר
 .4י-צ-ב ,הופעל ,נסתר ,בינוני
 .5י-צ-ת ,נפעל ,נסתרת ,בינוני
 .6י-צ-ג ,הפעיל ,נסתרות ,עתיד
 .7י-צ-ב ,הפעיל ,מדברים/ות ,עבר

עמוד 423
תרגיל  - 131תרגיל בנוסח בחינת הבגרות  -שלמים מול חפי"צ
 .1י-צ-ב ,הפעיל ,נוכחות ,עבר
.2

י-צ-ג ,הפעיל ,נוכחות ,עבר

.3

ה-מ-ר ,פיעל ,נוכחות ,עבר

.4

י-צ-ת ,הפעיל ,נוכחות ,עבר

.5

ה-מ-מ ,פיעל ,נוכחות ,עבר

.6

י-צ-ג ,הופעל ,נסתרים ,עתיד

.7

י-צ-ג ,פועל ,נסתרים ,עבר

.8

י-צ-ב ,הופעל ,נסתרים ,עתיד

.9

י-צ-ב ,פועל ,נסתרים ,עבר

 .10י-צ-ב ,נפעל ,נסתרים ,עבר
 .11י-צ-ת ,נפעל ,נסתרים ,עבר
 .12נ-ד-ב ,פיעל ,נוכחים ,עבר
 .13י-ס-ר ,פיעל ,נסתרים ,עבר
 .14י-צ-ר ,פיעל ,נסתרים ,עבר
 .15י-ק-ר ,פיעל ,נסתרים ,עבר
 .16י-צ-ג ,פיעל ,נסתרים ,עבר
 .17י-ב-א ,פיעל ,נסתרים ,עבר

© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

עמוד 424
תרגיל  - 132תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )שלמים ,מרובעים ,חפ"נ ,חפי"צ(
 .7נ-ת-ר ,פיעל
 .1ח-מ-צ ,הופעל
.2

ח-מ-צ-נ ,פיעל

.8

י-צ-ב ,נפעל

.3

י-צ-ג ,הופעל

.9

נ-ג-ש ,נפעל

.4

ח-ז-ק ,התפעל

 .10ג-ש-ש ,פיעל

.5

ת-ח-ז-ק ,פיעל

 .11י-צ-ר ,קל

.6

נ-ז-ק ,הפעיל

 .12י-צ-ר ,פיעל

עמוד 424
תרגיל  - 133תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )שלמים ,מרובעים ,חפ"נ ,חפי"צ(
מילים נוספות

השורש
) (1י-צ-ת

ֻצּתוּ ַ ,מ ִצּית
ַה ָצּ ָתה  ,י ְ

) (2נ-ק-ש

ישה ֶ ,ה ֵקּש
נוֹקש  ,נְ ִק ָ
ֵ

) (3ת-ק-פ

יפה
תּ ֶֹקף ְ ,תּ ִק ָ

) (4י-צ-ג

יגי ַ ,מ ָצּג ִ ,יצּוּג
ַתּ ִצּ ִ

) (5י-צ-ר

יוֹצ ֶרת  ,יִ צּוּר
ֶ

) (6נ-ג-ש

ַמגָּש ִ ,ה ְתנ ְַגּשוּת

) (7נ-כ-ר

ַכּר ִ ,נ ָכּ ִרים
ֻתּ ַכּר ִ ,י ְתנ ֵ

) (8נ-ק-פ

ָק ָפה
ִה ַקּ ְפ ֶתּם  ,נ ְ

) (9ג-ר-פ

ָר ְפ ָתּ
גַּ

) (10א-ר-ג-נ

אַר ְגּנָה
ְי ֻא ְר ְגּנוּ ִ ,ה ְת ְ

עמוד 425
תרגיל  - 134תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )שלמים ,מרובעים ,חפ"נ ,חפי"צ(
.1

השורש :השורשים בעלי ארבע אותיות שורש )מרובע( ; הבניין :התפעל

.2

השורש :השורשים שייכים לגזרת חפי"צ ; הבניין :קל

.3

השורש :השורשים שייכים לגזרת השלמים ; הבניין :התפעל

.4

השורש :השורשים בעלי ארבע אותיות שורש )מרובע( ; הבניין :פיעל

.5

השורש :השורשים שייכים לגזרת השלמים ; הבניין :קל

.6

השורש :השורשים שייכים לגזרת חפ"נ ; הבניין :הפעיל

.7

השורש :השורשים שייכים לגזרת חפי"צ ; הבניין :הפעיל

.8

השורש :השורשים שייכים לגזרת השלמים ; הבניין :התפעל

.9

השורש :השורשים שייכים לגזרת השלמים ; הבניין :פועל

 .10השורש :השורשים שייכים לגזרת חפ"נ ; הבניין :נפעל
 .11השורש :השורשים שייכים לגזרת חפ"נ ; הבניין :הפעיל
© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

עמוד 425
תרגיל  - 135תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )שלמים ,מרובעים ,חפ"נ ,חפי"צ(
.1

אַת ְגּרוֹת )פיעל(
הפועל היוצא דופןְ :מ ְ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :התפעל

.2

הפועל היוצא דופןִ :תּ ְפ ְרסוּ )קל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פועל

.3

הפועל היוצא דופןִ :נ ְנ ְקטוּ )נפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :קל

.4

ָטש )נפעל(
הפועל היוצא דופןִ :ינּ ֵ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :קל

.5

הפועל היוצא דופןִ :ה ְצ ַט ְל ֵצל )התפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל

.6

ֻצּלוּ )פועל(
הפועל היוצא דופןְ :ינ ְ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הופעל

.7

ַצּיל )הפעיל(
הפועל היוצא דופן :נ ִ
הבניין המשותף לשאר הפעלים :נפעל

.8

הפועל היוצא דופןִ :תּ ְצ ְר ִפי )קל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל

.9

הפועל היוצא דופןִ :נ ְמסֹר )קל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :נפעל

 .10הפועל היוצא דופןֻ :תּ ַצּל )הופעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פועל
 .11הפועל היוצא דופןִ :תּ ְמ ְתּ ִחי )קל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :הפעיל
 .12הפועל היוצא דופןִ :תּ ְת ַפּ ְתּ ִלי )התפעל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :פיעל
 .13הפועל היוצא דופןִ :נ ַסּע )קל(
הבניין המשותף לשאר הפעלים :נפעל

© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

עמוד 426
תרגיל  - 136תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
א(1) .
ב(4) .
ג(4) .
עמוד 426
תרגיל  - 137תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
ַצּגֶת = פיעל
ֻצּגוּ = הופעל ; ְמי ֶ
) (1א .י ְ
ַצּגֶת = פעיל
ֻצּגוּ = סביל ; ְמי ֶ
ב .י ְ
) (2א.
ב.

ִה ִתּיז = הפעיל ; נִ ַתּז = נפעל
ִה ִתּיז = פעיל ; נִ ַתּז = סביל

עמוד 427
תרגיל  - 138תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
א(1) .
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

שם
פועל
שם תואר
פועל
שם
שם פועל

ב.

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

פועל בהווה
שם
שם
פועל בהווה
שם תואר
פועל בהווה
שם תואר
פועל בהווה

ג.

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

פועל
שם
שם
שם
שם פועל
פועל

© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי

עמוד 428
תרגיל  - 139תרגיל בנוסח בחינת הבגרות )שלמים ,מרובעים ,חפ"נ ,חפי"צ(
ְ .12מ ַב ְל ְבּלוֹת
ִנ ָצּ ִבים
.1
ָשים
ִ .13נגּ ִ
אַגּיש
ִ
.2
ִ .14ל ְצפֹּר
ִתּ ַסּע
.3
ָ .15ע ֵמל
ִה ַשּ ְג ִתּי
.4
ִ .16ה ִצּיגָה
אַצּיג
ִ
.5
ָ .17ח ַפר
יעים
ַמ ִזּ ִ
.6
ִ .18ט ְל ַפּנּוּ
ִתּצֹּק
.7
יכים
ַ .19מ ִתּ ִ
יחה
ַמ ִדּ ָ
.8
ַענוּ
ִ .20הגּ ְ
ירים
ַמ ִשּ ִ
.9
ִ .21י ָפּ ֵרם
ְ .10ל ַמ ְד ֶתּן
ַ .22מ ִבּיטוֹת ; ַמ ִכּירוֹת
ֲ .11א ַנוֵּט

עמוד 429
תרגיל  - 140תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
א (1) (1) .שם תואר
) (2שם תואר
) (3פועל בהווה  ,שם תואר
) (4שם תואר
) (5שם תואר
) (6שם תואר
) (7שם עצם  ,שם תואר
) (8שם תואר
) (9פועל בהווה
) (10שם תואר
) (11פועל בהווה
) (12שם עצם
) (2המשותף לשלוש המילים  -שורש :מגזרת חפ"נ ,בניין :הופעל
) (1) (3פועל יוצא דופן מבחינת הבניין :יִ ְמנְ עוּ  ,הבניין שלו :קל
) (2הבניין המשותף לשלושת הפעלים האחרים :הפעיל
) (4א.
ב.
ג.

פ-ר-ס-מ ,פיעל ; ש-מ-נ ,הפעיל ; ש-ד-ר ,פיעל
ֻר ַסם )פועל( ִ /ה ְת ַפּ ְר ֵסם )התפעל( ; ִש ֵמּן )פיעל( ; ֻש ַדּר )פועל(.
פְּ
ְל ַפ ְר ֵסם ; ְל ַה ְש ִמין ; ְל ַש ֵדּר

)ִ (5תּ ְק ַבּ ְענָה
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)(6

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

פועל נוסף מאותו שורש
אך בבניין אחר
ֻה ְש ַפּע )הופעל(
ַצּב )התפעל(
ֻצּב )פועל( ִ /ה ְתי ֵ
ַצּב )פיעל( ְמי ָ
ְמי ֵ
ִש ֵתּף )פיעל( ֻ /ש ַתּף )פועל(
ָע ֵרב )קל(
ֻמ ַמּש )פועל( ִ /ה ְת ַמ ֵמּש )התפעל(

שם מאותו שורש
ַה ְש ָפ ָעה
ַצּבוּת )התפעל(
ַה ָצּ ָבה )הפעיל(  /יִ צּוּב )פיעל( ִ /ה ְתי ְ
ִה ְש ַתּ ְתּפוּת )התפעל( ִ /שתּוּף )פיעל(
ִה ְת ָע ְרבוּת )התפעל(
ִממּוּש )פיעל( ִ /ה ְת ַמ ְמּשוּת )התפעל(

)(7
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6

מילים נוספות
ש ָפּע
ְמ ֻ
ֻר ֶס ֶמת ְ ,ל ַפ ְר ֵסם
ְמפ ְ
ָש ֵמן ַ ,ה ְש ָמנָה
יעים ַ ,ה ָצּ ָעה
ַמ ִצּ ִ
ִש ַדּ ְרנוּ ַ ,מ ְש ֵדּר
ֶשת
ִה ִגּיש ִ ,נגּ ֶ

השורש
ש-פ-ע
פ-ר-ס-מ
ש-מ-נ
י-צ-ע
ש-ד-ר
נ-ג-ש

)(8
שורש
) (1ג-ב-ר
) (2ק-ב-ע

בניין
הפעיל
קל

שם פעולה )באותו בניין(
ַה ְג ָבּ ָרה
יעה
ְק ִב ָ

)(9
שורש
) (1נ-כ-ר
) (2י-צ-ע
) (3ש-פ-ע
) (4י-צ-ג
ב.

בניין
הופעל
הופעל
הופעל
הופעל

הפּ ִעיל
פועל בצורת ָ
ִה ִכּירוּ
ִה ִצּיעוּ
ִה ְש ִפּיעוּ
ִה ִצּיגוּ

)(1

) (1
) (2
) (3
) (4

השורש
ס-פ-ק
ק-נ-ס
צ-ב-ר
ש-ל-מ

מילים נוספות
ְמ ֻס ָפּ ִקים
נִ ְק ְנ ָסה
צוֹב ֶרת
ֶ
ִש ְלּ ָמה

ֶבת = ח-י-ב ,פיעל ; ֻמ ָצּע = י-צ-ע ,הופעל
)ָ (1) (2ר ְכשוּ = ר-כ-ש ,קל ; ְמ ַחיּ ֶ
) (2נִ ְר ַכּש ; ֻחיַּב ; ִה ִצּיעוּ
)ַ (3ה ָצּ ָעה = י-צ-ע
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שם העצם
עמוד 435
תרגיל  - 1תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
.1

*צורן גזירה
* צורן נטייה

 * .12צורן נטייה
*צורן גזירה

.2

*צורן גזירה
* צורן נטייה

 * .13צורן נטייה
*צורן גזירה

.3

* צורן נטייה
* *צורן גזירה

* .14צורן גזירה
* צורן נטייה

.4

* צורן נטייה
*צורן גזירה

* .15צורן גזירה
* צורן נטייה

.5

*צורן גזירה
* צורן נטייה

* .16צורן גזירה
* צורן נטייה

.6

* צורן נטייה
*צורן גזירה

* .17צורן גזירה
* צורן נטייה

.7

*צורן גזירה
* צורן נטייה

* .18צורן גזירה
* צורן נטייה

.8

*צורן גזירה
* צורן נטייה

* .19צורן גזירה
* צורן נטייה

.9

*צורן גזירה
* צורן נטייה

 * .20צורן נטייה
*צורן גזירה

* .10צורן גזירה
* צורן נטייה

 * .21צורן נטייה
*צורן גזירה

* .11צורן גזירה
* צורן נטייה

 * .22צורן נטייה
*צורן גזירה
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עמוד 436
תרגיל 2
שם עצם חדש
ערך מילוני חדש
ַר ֶכּ ֶבל
פלדלת
קולנוע
כדוריד
רמזור
ברוז
חיבר
לולא
שמרטף
אלחלד
עמוד 437
תרגיל 3
ֶה ְל ֵחם
ַח ְמ ִשיר ֻס ְכּ ָר ִזית
ַדּ ְחפּוֹר
דּוּר ַעף ַח ְמשוּש ַמ ְח ִזירוֹר
ַכּ ְ
יקוֹל ָדה ִמ ְצפּוֹר
ֶמר נְ ִש ָ
ַמ ֲחז ֶ
פּוּזינָה ַס ְל ַקל
ַתּ ִ

שאילה מהלועזית
לוּזֶר
יג ֶמנְ ט
ִפּ ְ
ֶסנְ ַס ְציָה
יקוֹפּ ֶטר
ֶה ִל ְ
ַתּ ְק ִליטוֹר ִגּ ְזעוֹל ְק ַלאב
ִבּ ְס ְקוִ יט קוֹנְ ֶצ ְרט
ֵרל
ִמינ ָ
יזנֶס
ִבּ ְ
ִמ ְד ְרחוֹב אַ ֶג'נְ ָדּה
דּוּרגֶל
ַכּ ֶ
שוֹקוֹלד רוֹבּוֹט ֵתּה ַה ְרמוֹנְ יָה
ָ
בּוּלנְ ס ַר ְדיוֹ
אַמ ַ
ְ
ַר ְבגּוֹנִ י
ַרקוֹר
זְ
יבה
ָט ָ
אַל ֶט ְרנ ִ
יט ְקט ְ
אַר ִכ ֶ
ְ
ְפּ ִסיכוֹלוֹג

עמוד 438
תרגיל 4
מילה חדשה = ערך מילוני חדש

מילה חדשה = ערך מילוני חדש

פצעון

דגלן

מצחיה

במאי

ביצית

תותחן

פתקית

מורכבות

ימאי

גורלי

מפית

רוקחות

ראשון

שאלון

ציונות

פרדסן

קולני

משאית

אוירון

ספריה

מכונית
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עמוד 439
תרגיל  - 5תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
גּוּפיָּה = חלקי לבוש ְ ,מ ִשיבוֹן = מכשיר
יוֹמנַאי = מקצוע ִ ,
ָ
.1
.2

ָריָּה = מקום
בּוּתי = שם תואר ֵ ,איכוּת = שם מופשט ַ ,נגּ ִ
ַתּ ְר ִ

.3

ַמּאי = מקצוע ַ ,מ ְז ִכּירוּת = מקצוע
ִחידוֹן = אוסף  ,י ַ

.4

פּוּחית = הקטנה
ַכּ ְל ָכּ ִלי = שם תואר ַ ,תּ ְק ִליטוֹן = הקטנה ַ ,מ ִ

.5

צוּרנִ י = שם תואר
יֵשוּת = שם מופשט ִ ,עתּוֹנַאי = מקצוע ָ ,

.6

ָשעוֹן = מכשיר ִ ,מ ְט ִריָּה = מכשיר ֵ ,עינִ ית = מכשיר

.7

חוֹל ָמן = בעל תכונה
פּוֹת ָחן = מכשיר ְ ,
ִמנְ ָה ָלן = מקצוע ְ ,

.8

בּוּלאי = מקצוע ִ ,אמּוּנִ ית = חלקי לבוש
לוּחית = הקטנה ַ ,
ִ

.9

יעי = מספר סודר
רוּתי = בעל תכונה ִ ,מ ְצ ִרי = מוצא ְ ,ר ִב ִ
ִס ְפ ִ

ְ .10מ ָכ ִלית = כלי תחבורה ִ ,פּ ְת ִקית = הקטנה ֶ ,מ ְל ָצ ִרית = מקצוע
עמוד 439
תרגיל  - 6תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
פוֹגית
יצי ַ ,ס ְפ ָרנִ ית ְ ,מ ִדינַאי ְ ,ס ִ
 .1בסיס  +צורן סופיְ :מ ִל ִ
דּוּרגֶל ַ ,חיְ זָר
הלחם בסיסיםַ :כּ ֶ
.2

בסיס  +צורן סופיַ :ה ְר ַפּ ְת ָקן ְ ,זבוּבוֹן ִ ,שירוֹן ָ ,פּעוֹטוֹן
הלחם בסיסיםַ :מ ְד ָחן ַ ,קנְ יוֹן

.3

רוֹמי
בסיס  +צורן סופיְ :דּ ִריכוּת ַ ,תּ ִקּינוּת ְ ,דּ ִ
הלחם בסיסיםַ :פּ ְסקוֹל ִ ,מ ְצפּוֹר ַ ,תּ ְש ֵחץ

.4

בסיס  +צורן סופיְ :שבוּעוֹן ַ ,צ ְר ָכנִ יָּה  ,נְ ִדיבוּת
הלחם בסיסיםִ :מ ְד ְרחוֹב ַ ,חיְ ַדּק ַ ,ק ְרנַף

.5

תּוֹע ְל ָתּנוּת
ַ
בסיס  +צורן סופיִ :מ ְפ ָר ִשית ִ ,גּ ְשרוֹן ,
הלחם בסיסיםַ :מ ְדחֹם ַ ,ח ְמ ִשיר ַ ,ר ְמקוֹל

עמוד 439
תרגיל  - 7תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
) (1המשותף למילים המודגשות מבחינת דרך התצורה :בסיס  +צורן סופי
) (2המשותף למילים המודגשות מבחינת חלקי הדיבר :שם תואר
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עמוד 440
תרגיל  - 8תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .1אְ .ס ָר ִטים = צורן סופי רבים ִ ,ס ְר ִטיָּה = צורן סופי אוסף ִ ,ס ְרטוֹן = צורן סופי הקטנה
בְ .ס ָר ִטים = צורן נטייה ; ִס ְרטוֹן ִס ְר ִטיָּה = צורן גזירה
.2

יסן = צורן סופי בעל מקצוע ,
יסים = צורן סופי רבים ַ ,כּ ְר ִט ָ
אַ .כּ ְר ִט ִ
יסיָּה = צורן סופי אוסף
ַכּ ְר ִט ִ
יסיָּה = צורן גזירה
יסן ַכּ ְר ִט ִ
יסים = צורן נטייה ; ַכּ ְר ִט ָ
בַ .כּ ְר ִט ִ

.3

ְש ֵאלוֹן = צורן סופי אוסף )קבוצה( ְ ,ש ֵאלוֹת = צורן סופי רבות
ְש ֵאלוֹן = צורן גזירה ; ְש ֵאלוֹת = צורן נטייה

.4

ְכּ ָל ִבים = צורן סופי רבים ַ ,כּ ְל ִבּיָּה = צורם סופי מקום ַ ,כּ ְלבּוֹן = צורן סופי הקטנה
ְכּ ָל ִבים = צורן נטייה ; ַכּ ְל ִבּיָּה ַ ,כּ ְלבּוֹן = צורן גזירה

.5

ִמ ְש ָפּחוֹת = צורן רבים רבות ִ ,מ ְש ַפּ ְחתּוֹן = צורן סופי מקום
ִמ ְש ָפּחוֹת = צורן נטייה ; ִמ ְש ַפּ ְחתּוֹן = צורן גזירה

עמוד 440
תרגיל  - 9תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .1א .המשותף למילים המודגשות מבחינת דרך התצורה :בסיס  +צורן סופי
ב .המשותף למילים המודגשות מבחינת חלקי הדיבר :שם תואר
ג .צורן נטייה.
.2

א.
ב.

כּוֹסית = הקטנה ; ַס ְד ָרנִ ית = בעל מקצוע
ִ
מוֹנִ ית = כלי רכב ;
צורן נטייה

עמוד 443
תרגיל  - 10תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .1השם היוצא דופן מבחינת המשקלַ :מ ֶתּ ֶכת )משקל ַמ ְק ֶט ֶלת( ,השאר משקל ַק ֶטּ ֶלת
.2

השם היוצא דופן מבחינת המשקלַ :מ ָשּק )משקל ַמ ְק ָטל( ,השאר משקל ַמ ְקטוֹל

.3

השם היוצא דופן מבחינת המשקל :נִ ְס ָפּח )משקל נִ ְק ָטל( ,השאר משקל ַמ ְק ִטיל

.4

ֵפה )משקל ַמ ְק ֵט ָלה( ,השאר משקל ַמ ְק ָטל ִ /מ ְק ָטל
השם היוצא דופן מבחינת המשקלַ :מגּ ָ

.5

השם היוצא דופן מבחינת המשקלַ :מ ְפ ֵסק )משקל ַמ ְק ֵטל( ,השאר משקל ַמ ְק ֵט ָלה

.6

השם היוצא דופן מבחינת המשקלַ :מ ָבּע )משקל ַמ ְק ָטל( ,השאר משקל ַמ ְקטוֹל

.7

השם היוצא דופן מבחינת המשקלֶ :ה ְר ֵכּב )משקל ֶה ְק ֵטל( ,השאר משקל ַה ְק ָט ָלה

.8

השם היוצא דופן מבחינת המשקלַ :נגָּר )משקל ַק ָטּל( ,השאר משקל ַמ ְק ָטל
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עמוד 444
תרגיל  - 11תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
 .1ג.
 .2ד.
 .3א.
 .4ג.
 .5ב.
 .6ד.
עמוד 445
תרגיל  - 12תרגיל בנוסח בחינת הבגרות
.1

ַרקוֹר = הלחם ִ ,ראשוֹן = בסיס  +צורן סופי
ְתּבוּ ָסה = שורש ומשקל  ,ז ְ

.2

ַרחוֹן = בסיס  +צורן סופי ַ ,מ ְע ֵדּר = שורש ומשקל
ַר ֶכּ ֶבל = הלחם  ,י ְ

.3

ְמקוֹמוֹן = בסיס  +צורן סופי ִ ,עתּוֹן = בסיס  +צורן סופי ִ ,כּ ָשּלוֹן = שורש ומשקל

.4

ַבּ ְרנָש = הלחם ִ ,ס ְפלוֹן = בסיס  +צורן סופי  ,מוּזָרוּת = בסיס  +צורן סופי

.5

ִמ ְצפּוֹר = הלחם ִ ,מ ְסתּוֹר = שורש ומשקל ִ ,מ ְסרוֹן = בסיס  +צורן סופי

.6

יטיָּה = בסיס  +צורן סופי ַ ,תּ ְק ִליטוֹן = בסיס  +צורן סופי
ַתּ ְק ִליט = שורש ומשקל ַ ,תּ ְק ִל ִ

.7

ִר ְבעוֹן = בסיס  +צורן סופי ַ ,ש ְל ָדּג = הלחם ִ ,מ ְש ָטר = שורש ומשקל

.8

יר ִתי = בסיס  +צורן סופי ִ ,מ ְס ָע ָדה= שורש ומשקל
יּוּניּוּת = בסיס  +צורן סופי ְ ,י ִצ ָ
ִח ִ

.9

ַה ָסּ ָקה = שורש ומשקל ַ ,ר ֶכּ ֶבת = שורש ומשקל ִ ,ס ְפרוֹן = בסיס  +צורן סופי

צוֹעיּוּת = בסיס  +צורן סופי
ְ .10דּ ִריכוּת = בסיס  +צורן סופי ִ ,מ ְר ָפּאָה = שורש ומשקל ִ ,מ ְק ִ
בּוּתית = בסיס  +צורן סופי ַ ,כּ ֶסּ ֶפת = שורש ומשקל
ַשּ ִקיָּה = בסיס  +צורן סופי ַ ,תּ ְר ִ
 .11נ ָ
ִ .12נ ָצּחוֹן = שורש ומשקל ְ ,מ ִחירוֹן = בסיס  +צורן סופי ַ ,מ ְטמוֹן = שורש ומשקל
דּוּרגֶל = הלחם
פּוֹמט = הלחם ַ ,מ ְח ָס ִנית = בסיס  +צורן סופי ַ ,כּ ֶ
ַ .13כּ ְס ָ
שוֹער = שורש ומשקל ַ ,ציָּר = שורש ומשקל
ֵ
יקאי = בסיס  +צורן סופי ,
ְ .14גּ ָר ִפ ַ
ַ .15פּ ְט ְפּ ָטן = שורש ומשקל ְ ,צ ִריפוֹן = בסיס  +צורן סופי ַ ,תּ ְפ ִקיד = שורש ומשקל
רוּקיָּה = בסיס  +צורן סופי ַ ,תּ ְר ִכּיז = שורש ומשקל
זוּקן = בסיס  +צורן סופי ַ ,תּ ְמ ִ
ַ .16תּ ְח ָ
יח = הלחם
ְ .17לשוֹנַאי = בסיס  +צורן סופי ַ ,מ ְז ִכּירוּת = בסיס  +צורן סופי ַ ,ע ְר ִפּ ַ
ִ .18מ ְפ ָעל = שורש ומשקל ִ ,מלּוֹן = בסיס  +צורן סופי ַ ,ש ְק ָדן = שורש ומשקל
ְ .19ר ִגישוּת = בסיס  +צורן סופי ַ ,מ ֶתּ ֶכת = שורש ומשקל ַ ,ר ְמזוֹר = הלחם
ַ .20שיָּכוּת = בסיס  +צורן סופי ֻ ,ק ַפּאי = בסיס  +צורן סופי ִ ,מ ְצנָח = שורש ומשקל
ִ .21גּ ְז ָבּ ִרית = בסיס  +צורן סופי ַ ,ח ְמ ִשיר = הלחם ַ ,ש ְח ָקן = שורש ומשקל
ימיָּה = בסיס  +צורן סופי ַ ,ס ָכּנָה = שורש ומשקל ַ ,ר ְפ ָתּן = בסיס  +צורן סופי
ֵ .22מ ִ
ָדע = הלחם
ֶרת = שורש ומשקל ָ ,כּ ִרית = בסיס  +צורן סופי ַ ,ע ְד ָלי ַ
ַ .23צנּ ֶ
ְ .24מ ִהירוּת = בסיס  +צורן סופי ַ ,ה ְנ ָהגָה = שורש ומשקל ַ ,מ ְנ ִהיגוּת = בסיס  +צורן סופי
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 .1שורש ומשקלַ :תּ ְש ִדּיר ַק ֶלּ ֶטת
יגיָּה נְ ִעימוֹן
יק ִלי ְצ ִמ ִ
מוּס ָ
ִ
סוּמאי
בסיס  +צורן סופיִ :פּ ְר ַ
ינ ְגטוֹן
יקה ִר ְ
מוּס ָ
ִ
שאילה מלועזית:
.2

שורש ומשקלַ :מ ָסּע
אַרנָבוֹן ִפּ ְסלוֹן ֶא ְצ ָבּעוֹן
ְ
בסיס  +צורן סופיַ :ח ְדרוֹן ְמ ִשיבוֹן

.3

שורש ומשקלַ :ה ְצ ָל ָחה
יטאי ַבּ ַמּאי ֶא ְפ ָשרוּת
בסיס  +צורן סופיַ :תּ ְס ִר ַ

.4

תוּבה
שורש ומשקלִ :תּ ְקש ֶֹרת ְכּ ָ
אַנ ְגּ ִלי ַכּ ִפּית
בסיס  +צורן סופיְ :מקוֹמוֹן ְ

.5

ירה ִבּקּ ֶֹרת
שורש ומשקלְ :ש ִמ ָ
רוּאָתית ְבּ ָש ִרית
ִ
בסיס  +צורן סופיַ :תּ ְברוּאָן ַתּ ְב

.6

שורש ומשקלַ :מ ְח ֵשב ַמ ְד ֶפּ ֶסת
אַנ ִטי-וִירוּס
ימ ְדיָה ְ
מוּל ִט ֶ
ְ
יסק
ימיל ִדּ ְ
ינ ֶט ְרנֵט ִא ֵ
שאילה מלועזיתִ :א ְ
הלחםַ :תּ ְק ִליטוֹר

.7

שורש ומשקלַ :ש ְד ָכן ַצ ְנ ָחן ַש ְכ ָחן
הלחם בסיסיםַ :מ ְד ָחן

.8

שורש ומשקלַ :צ ָפּר ִצפּוֹר ִפּ ְזמוֹן
הלחם בסיסיםִ :מ ְצפּוֹר

.9

שורש ומשקלַ :מסּוֹק ַצ ְנ ָחן ַח ָיּל

ְבּ ִריאוּת

ַמּ ִתית
ְמג ָ

ירה
 .10שורש ומשקלַ :ק ָבּ ַלת ְש ִמ ָ
בסיס  +צורן סופיְ :ש ֵאלוֹן ִחידוֹן ָעלוֹן ַתּ ְח ִתּית
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 .1א .משקל ָקטוּלָ :כּבוּש ָשזוּף
משקל ָק ִטילָ :בּ ִהיר ָש ִביר
משקל ַמ ְק ִטילַ :מ ְת ִמיד
משקל ָקטוֹלָ :קדוֹש
משקל ָקטֹל :אָפֹר ָסגֹל
ב .דרך התצורה של שמות התואר בסעיף זה היא בסיס  +צורן סופי .דרך התצורה של שמות
התואר בסעיף א' היא שורש ומשקל.
.2

א.
ב.

דרך התצורה של שמות התואר היא בסיס  +צורן סופי
דרך התצורה של שמות התואר בסעיף זה היא שורש ומשקל .דרך התצורה של שמות
התואר בסעיף א' היא בסיס  +צורן סופי.
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 .1א .דרך התצורה של כל השמות היא שורש ומשקל.
אָלה )המשמעות של שאר השמות הוא מקום(
ב .יוצא דופן מבחינת המשמעותִ :מ ְש ָ
.2

) (1דרך התצורה של כל השמות היא שורש ומשקל.
) (2יוצא דופן מבחינת המשמעות השם ִמ ְג ָבּ ָלה )המשמעות של שאר השמות הוא מקום(
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יטאי ִ ,מ ְש ְפּ ָטן
צוֹל ָלן ַ ,תּ ְס ִר ַ
ירן ְ ,
פּוֹר ַטאי ַ ,תּ ְח ִק ָ
 .1א .בסיס וצורן סופיְ :ס ְ
שוֹפט
אַג ֵרף ֵ ,
חוֹבש ִ ,מ ְת ְ
יך ַ ,ש ְח ָקן ַ ,בּ ְד ָרן ֵ ,
שורש ומשקלַ :ס ָבּל ַ ,מ ְד ִר ְ

.2

ב.

דרך התצורה של השם ְש ַמ ְר ַטףֶ :הלחם.

א.
ב.

המשמעות המשותפת לכל השמות :מקום
יריָּה
ָר ָיּה ָ ,פּעוֹטוֹן ִ ,ע ִ
בסיס וצורן סופיַ :נגּ ִ
שורש ומשקלִ :מ ְסגָּד ִ ,מ ְת ָפּ ָרה
דרך התצורה של השם ִמ ְד ְרחוֹבֶ :הלחם.

ג.
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אִ .שירוֹן = משמעות של אוסף
בַ .ח ְמ ִשיר
שוֹרר = שורש ומשקל
ַמּר ְ ,מ ֵ
ג .ז ָ
ֶמר
ד .ז ֶ
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ישה = קל ; נִ תּוּב = פיעל ; ַה ָכּ ָרה = הפעיל ; ִלמּוּד = פיעל
)ִ (1ה ְז ַדּ ְמּנוּת = התפעל ; ְר ִכ ָ
) (2בסיס וצורןֵ :איכוּת ֶ ,ט ְכנַאי ַ ,ס ְק ָרן
שורש ומשקלַ :שיָּכוּת ַ ,טיָּס
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