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 לחנך את דור המבול -קיץ תשס"ד 
 
 
 
 
 

 ה.י/-ר-: יהמשותףרש והש  – ֹוָרהּת, ֹוָרָאהה, ֹוֶרהמ  א.    .1

יתּת  , ּצּוימ    ב.  א(. -צ-מ) ְמצּוָיה: וצאת דופןי – צּוָיהְמ , ְמצ 

 ה.י/-צ-מ: המשותףהשורש       

יתּת    ג. ים, מ  ְכל  ל  ים, יְ ְתכ   ל(.-כ-י) יםְיכֹול  : וצאת דופןי  – כֹול 
 ה.י/-ל-כ: המשותףהשורש      

 ה.י/-ג-: ההמשותףהשורש   – גּותהָ , ָגיֹוןה  , ֹוֶגההד.  

ָּוֵצרלְ , ֹוֶצֶרתּת, ּצּורי  ה.    .ר-צ-: יהמשותףהשורש   – ה 
 
 ופעלה  - ֳעלּויָ  הצעותה: הבניינים                הי/-ל-עהמשותף:   השורש  .א  .2

 פעילה  - תא ֲעלּוי    תכניותה 

 קל  -  יתהלכ ֲעלּוי   התלמידים 
 

 !את שיטות הלימוד ֲעלּוי  ב.  
 נוכחים. – הגוף   ציווי; –)דרך(  הזמן   פיעל; – הבניין   ל;-ע-י – השורש 

 
   א. .3 
 
 
 
 
 

 .של עלי העצים ֹוָרָקהה  ; ביה"ס רּוקיֵ ב.  
 ק, הפעיל.-ר-י – ֹוָרָקהה; יעלפק, -ר-י – רּוקיֵ (  1)
 ;מזיק להשאינו , דידותי לסביבהי מקוםלהפיכה  – רּוקיֵ (  2)

 עילות למען איכות הסביבה.פ                  
 
 א.  ֶיְחַסר. .4

יף  (1)  ב.     פעיל;ה – ְלהֹוס 
 הופעל; – יּוְספּו(  2)  
ְספּו(  3)   ְתו   התפעל; – י 
ָּוְספּו(  4)    .נפעל – י 

 :התקינותג.  הצורות  
  ְכחּונָ   (1)  
  ֹנֶהֶלתְמ (  2)  

 
 

 ֹכֶלתיְ : יוצא דופן  (1א.  )  .5
 .: תוצר לוואימשותפתמשמעות  

 ְשֵברמ  : יוצא דופן  (2)  
 : כלי.משותפתעות משמ  

יָּהצ  : יוצא דופןב.     .ְמח 
 לבוש. חלקי: משותפתמשמעות 

 
עטֶ : יוצא דופן  (1א.  )   .6  ב 

 .O - ֹקֶטל -שאר ה; ֶקֶטל - בע: טֶ הסבר     

 ְזָגןמ  : יוצא דופן  (2) 
ְטָלן - מזגן: הסבר     ְקָטל -שאר ה   ; ק   .מ 

 
 .ּמּותכ  : יוצא דופן  (1ב.  ) 

ה + ]  בסיס + צורן סופי = כמות: סברה     מָּ   [ּותXכַּ
 שורש ומשקל. -שאר ה  

 .ֹוןָרכעֲ מ  : יוצא דופן  (2)   
כָּה + מַּ ]  צורן סופיבסיס +  = מערכון: הסבר      [ֹוןXֲערָּ

 שורש ומשקל. -שאר ה
 
 הקטנה. – (  המשמעות1)א.       .7

ינֹוןג  : וצא דופןי(  2)      [ןֹוxְרִעין + גַּ ]  בסיס + צורן  = ְרע 
 שורש ומשקל.  – תשאר השמו                     

איח   :התקינותהצורות  ב.  ל   בעל עיסוק[ –]ַּאי   ְשמ 

ה מ  ]  ְשָּתָלהמ     לָּ  מקום[ –ְקטָּ

 

 

 

 

 

 ... ֲעֶשהנ  יודע שה( 1) 
 הוא השיעור       

  ֲעֶשהנ  ( ...2)
 כמיטב יכולתנו          

 לק פעלנ בנייןה
 דיתע ווהה זמןה
 דבריםמ חידי גוףה

 וןקל וחומר בלשלאה ישלח / כתבה 
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 משחקים אולימפיים –חורף תשס"ה 
 

 

 

1.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [ִליווה]  (  פיעל1) .א  .2

 [לווההת]  התפעל(  2) 
 [לוָּוהנ]  פעלנ(  3) 
ווָּה]  קל(  4)   [לָּ
 
 [צורה רגילה, כמו מקבלת. אין עיצור גרוני שעושה בעיות.] ַפֶרֶכתְמ (  1ב.  )
ן2)  [יבוא דגש לאאחרי שווא בראש מילה )שווא נע( ]  (  ְלַכוֵּ
 

 
ביֵּ (  2א.  ) .3 שֵּ  חָּ

 [עורנ  ]  פעלנ(  1)ב. 
 [רר  עו]  יעלפ  (  2)  
 [עירה]  פעילה(  3)  
ר ]  קל(  4)    [אותיות תמיד 'קל' 2 <ע 
 
 

 
 
ה.  א .4 רָּ דף. פעילה <כיר ה] ַהכָּ ץ, הָּ ווה, רָּ  [;    האחרים < חָּ
 

ים   ב.  מ   [מ-ו-פעל;  לפי רם, הרים < רהורם < הּו]פעל.   הומ;  -ו-ר  –מורָּ
ים   הה  ]פעיל.   הה;  -ר-מ  –ַמְמר   [ְמרָּ

 
ה]ה  -צ-ר  (1)ג.      צָּ  [כמו שהוא אתמול רָּ

ץ]צ  -ו-(  ר2)  [לפי רָּ

 
 
 ,   רץ,   שופט,   מתאגרףא.  מאמן     .5

 בסיס וצורן סופי   –ב.  ספורטאי,   אצן  
 ג.  בעל עיסוק

 
 
 מ [-ו-ר  ,ה-צ-ר ,ס-ו-נ;   האחרים:  מ-ל-ש]   שלוםא.       .6

  [שורש ומשקל –בסיס וצורן סופי;  השאר ]   כריתב.  

 כלי; –שם פעולה;      מצלמה  –ג.  צלום 
 

 
 [פועל בעבר )חסה, דמה( אינו יכול להיות בסיס.]חסות,  דמות    :  שורש ומשקלא.       .7

ם + ]שלמות :  בסיס וצורן סופי      ל   [ּותX+  יְךא  ] איכות,   [ּותXשָּ
 

ה1ב.   ) שָּ  [כמו 'הכנסה'. קשור לבניין הפעיל, ואין דגש.]   (  ַהְכחָּ

עון2)        [ע' כשיש חיריק.-תשלום דגש ב אין]        (  ט 
 

 
 
 
 
 
 
 

 המילה  
 היוצאת דופן

 השורש 
 שלה

 השורש של 
 המילים האחרות

  ה-פ-צ פ-ו-צ צוףמ א

א]  ביטוי ב   ט-ב-נ א-ט-ב [ביט 

ל]  מוחל ג חַּ   ה-ל-ח ל-ח-מ [מָּ

  ר-ש-ק ר-ש-ק-ת תוקשרמ ד

  ה-ר-ח ת-ר-ח חרתנ ה

  ה-א-ר א-ר-מ [המריא המראה ו

  ש-ו-ח ש-ש-ח חשש ז

 קל וחומר בלשוןלאה ישלח / כתבה 
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  עצרו את המהפכה –קיץ תשס"ה 

 
1.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ל]ל  -ו-ח   .א    .2 ִחיל,  חֹול  ל,  ה    [חָּ

ל]קל      –ה לָּ חָּ   המהפכהב.     [חָּ
 [ִחילה  ]    הפעיל  – וליח  הֵּ 

ל ל  – ְנחֹולֵּ ל]    פיעֵּ  [חֹול 
 
 [לא צריך לנקד]  לחותָּ   ( 1)ג.  
ילו   (2)   ח   יָּ
 ְלנוחֹולַ    (3)  
 
 

 נ-ש-י  ( 1א.  )    .3

 [יישןהת]התפעל     –התיישנה     (2)
 [יָּשן]קל     –לישון    
ן      [יָּשן]קל     –יָּשֵּ
ן  י  ְמ    ן]פועל    –שָּ  [יּושַּ

 [שינוי מצב, מצב]מיושן    : התיישנה, 1(  קבוצה 3)

ן  : לישון, 2קבוצה   שֵּ    [פעולה רגילה]    יָּ

 על פנ  –ן שַ ֹונב.  

יַשןאני  ג.    .א 

 ]או: נגזר משם עצם[   שורש גזור שם(  1א.  ) .4

 .ן'מֹו'מָ  משם העצם )נסחט( נ   נגזר-מ-מ השורש    ים: נ  ְמ מַ (  ְמ 2) 
 .ק''שּומהמילה  )נסחט( ק   נגזר-ו-ווקים:  השורש   ששַ ְמ  

 השורש תנייני  ( 1ב.   ) 

  דד < מתמק-ק-ד < מוקד < מ-ק-י  – (  2) 
 נוצר משם העצם  . שורש זהד-ק-מ של 'מתמקד' הוא  השורש             

 ד.-ק-'מוקד' ששורשו י

 חרְס ר < ממ  -ח-ס-ר < מסחר < מ-ח-ס  –       
 . שורש זה נוצר משם העצם ר-ח-ס-מ ' הוא חרְס ממ  של המילה ' השורש           

 ר.-ח-מסחר' ששורשו  ס'   
 

 שם פעולה –ה לָּ טָּ ְק הַ (  1א.  )     .19

 [א-צ-מהמציא < ]   ל"א  – המצאה: יוצא דופן(  2)
 ה [-ז-ר –ה;  הרזה -פ-ר –ה;  הרפה -ו-ש –]ִהְשוָּה    /ל"י ל"ה: האחרים      

 [מקום]ב.  תקליטייה   

ב ל    ג.  ַמְחשֵּ ְקט   כלי[ -]מַּ
 
 
 [ה-נ-ק – ה,   קנין-ג-ה –הגיון ]      [נ-ש-ע]   עישוןא.       .20

  (  שם תואר1) ב. 
 נ(-י-ד –)מהמילה 'מדינה' ששורשה    (  מדיני 2)

 עיתונות  < ות Xעיתון +   < ֹון Xג.  עת + 
 / שם עצם מופשט הפשטהות < X  – כתב עת;    עיתונותֹון  < X  – עיתון  

 
 
 שורש ומשקל  –ת ֶת שֶ ְר א.   מ       .21

 בסיס וצורן סופי  –   ןרֹוְס מ  
 שורש ומשקל  –    ק נֵּ זְ הֶ 

 תקליט + אור  –  ב.   הלחם בסיסים

 תכונה(;   –שם תואר  )או  – ישג  נָּ   – הבסיסג.  
X  שם עצם מופשט )הפשטה( –ות 

 

 המילה  
 היוצאת דופן

 השורש 
 שלה

 השורש של 
 )לא נדרש( המילים האחרות

ה]  פיצוי א   צ-ו-פ ה-צ-פ [פיצָּ

  ב-ש-ח ב-ש-ח-מ מוחשבמ ב

ה]  קלוי ג לָּ   ל-ל-ק ה-ל-ק [קָּ

   תנהמַ  ד
 [+דגש < נ'מַּ ]

  ה-נ-ת נ-ת-נ

ל]  מעלת ה עַּ   ל-ע-י ל-ע-מ [מָּ

 ּקשמַ  ו
 [+דגש < נ'מַּ ]

  ה/י-ש-ק ש-ק-נ

  ק-צ-י ק-ו-צ הצוקמ ז

 קל וחומר בלשוןלאה ישלח / כתבה 
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  על חטא שחטאנו –חורף תשס"ו 

 

14.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ה  -מ-השורש המשותף:  ד(    1)  .  א  .15

        (2) 
 

 
 

  
ְדֶמה       3)  [ה: שותה < ישת  כמוה; מ  ְד ה < יִ דומ  ](   א. י 

 
ְתַק   [זו הצורה בעבר בגזרת ל"ה.]  השָּ ב.  ה 

 
 ר-ו-(  השורש המשותף:  א1)א.   .16

 [יישןהת]הפעיל     –מאירות     (2)       
 [אורנ  ]נפעל     –אור  נָ  
 קל     –ֹארו   

 
 ע-פ-י  –  )הופיע(מופיעים ב.  

 מ-ע-פ  –  )הפעים(עימה פְ מַ 

 
 מקור נטוי( או: )    שם פועל(  1א.  ) .17

    ]נאבק[    נפעל(  2)  
 ה/י -י-ח(  3)  

ה     ב.   נֹאֶפה  פָּ ה<  ]אָּ ל: כמו כך בגזרת פ"א ; נֹאפ  כַּ ל[<  אָּ  נֹאכַּ

  שיב[]ה      ב-ו-ג.  ש 
 

 ןדְמ  א,   ןָּינְ ב  ,   ןבְר  ח,  מעןנ,  אמןנ    :שורש ומשקל א.      .18
 [פועל בעבר )חסה, דמה( אינו יכול להיות בסיס.]

 תורן,   דודן,   משפטן    :בסיס וצורן סופי
 

 ב. שאילה מלעז
 
 
זָּה] חזון  –  ל"הא.       .19 זָּה] ,   רזון[חָּ  [גלה/גלי] ,   גליון[רָּ

  זון,   מלון,   מבוןנ    –  ע"ו

 
  ם תוארש  –רשמית  התכתבות(  1ב.  )
 תואר הפועל  –יש לציין... (  רשמית, 2) 

 
 
ִני + [  בסיס וצורן סופי  –א.   שנייה        .20  [יָּהXש 

ה / ְקִטיָּה; -נ-ב]     שורש ומשקל  –בנייה       [פועל בעבר לא יכול להיות בסיס ה, ְקִטילָּ
 בסיס וצורן סופי  –עירייה     

 [עילהפ –הבין ]הבנה  ב.   יוצא דופן: 

 [שכח –הלם;  שכחה  –הוה;  הלימה  –השאר:  הויה ]       
 

 
 

 
 
 
 

 המילה  
 היוצאת דופן

 השורש 
 שלה

 השורש של 
 המילים האחרות

 )לא נדרש(

 ד-ר-י ד-ר-מ מרד א

ץ]   ריצה ב  ה-צ-ר צ-ו-ר [רָּ

 מ-ו-ר ר?(-ו-ר )ת-י-ת תיירים ג

 נ-ג-ה /יה-ג-ה היגיון ד

 נ-מ-ס מ-ת-ס סתום ה

 פ-ס-י פ-ו-ס סוףמ ו

ה]  מוחה ז חָּ  ה/י-י-ח /יה-ח-מ [מָּ

 הבניין הפועל 

ְדֶמה   (1) ה()נִ  נ   נפעל  דמָּ

ה(ּדֹוֶמה   (2) מָּ  קל  )דָּ

 קל וחומר בלשוןלאה ישלח / כתבה 
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  על צריכה, צרכנות וצורך –קיץ תשס"ו 
 
 
14.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ה  -ד-ה  <  נ(    ְמנ ּדֶ 1).   א  .15

 פועלְמנ ֶּדה  <  (    2) 

ּדֹון 3)   פעלנ<    [דוןנ] (    י 

ה  <  הֹו(    4)   [ד-ר-יריד < הֹוכמו: ]      ה-ד-ידָּ

ה  <  פ  5)  ּדָּ  יעל(    י 
 

ְרֶאה  ב.  נ 
 
   א.   .16

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ַמֲעֶנה  (1)א.         .17

נֹות2)  עָּ  ]נענה, נפעל[   (  ְלהֵּ
 

ה1)ב.    יחָּ ְצל  ְרֹכש2)          (  ה   [: יקּבור, ישּבורכמודגש אחרי שווא נח; ]   (  י 

 
   :    מפרסם,  יצרן,  בנאישורש ומשקל   (1)  א.       .18

 :  פרסומאי,   מנהלןבסיס וצורן סופי

 (  בעל עיסוק2)                    
 שם תואר –(  חמדן 3)

הב.    יכָּ ה-ר-שורש ומשקל < צ : ְצר  ילָּ  כ,  ְקט 

נות ן +   :ַצְרכָּ  ותXבסיס וצורן סופי < ַצְרכָּ
 

י ג.    א   מוצר ַחְקלָּ
י: הסבר        [: טפִשיכמו]     שם תואר; - כאן שם תואר, ואותו מציינת סיומת ם 

 מציינת בעל עיסוקאי סיומת םַ                   
 

 משמעות,  דיבורית,   אפשרות,   עינית   :בסיס וצורן סופיא.         .19
 ]הבסיס חייב להיות מילה בעברית שאינה פועל בעבר, עתיד או ציווי.                                    

 צורת הבינוני )הווה( יכולה להיות בסיס.[
 

 )הפשטה(:  משמעות,  אפשרות פשטשם עצם מוב.     
 :  דיבורית,  עיניתכלי         

 
 [ה-א-ה,  ר-ז-ח]  (   ל"ה  1)א.          .20 

 [מוספית -מייצג את אותיות השורש;  מ – XXX   ;Xמ]      (    ַמְרֶאה = ַמֲחֶזה2)     
  [שורש ומשקל –האחרות ]בסיס וצורן סופי;    –(   ראוותן 3)     

 [מצב –חיזיון ]     :    חיזוי,   התחזותשמות פעולהב.       
 

 
 
 

 המילה  
 היוצאת דופן

 השורש 
 שלה

 השורש של 
 המילים האחרות

 )לא נדרש(

נועַ  א  ע-ו-נ ע-נ-מ מָּ

 ע-פ-י ם-ע-פ פועם ב

ה]הִ     י/ה-ר-ש השריה ג ר   ר-ש-י [שְׁ

ה ד רָּ  ר-ט-מ ]ה/מ+דגש < נ[   ר-ט-נ ַמטָּ

 צ-ו-ר צ-ר-מ להמריץ ה

 ה-ס-נ ס-ו-נ המנוסָּ  ו

ה]הִ     /יה-ר-מ להמרות ז ר   ר-מ-י [מְׁ

 הבניין הפועל 

 פיעל [כיו ון] ְמַכֶוֶנת   (1)

ן  (2) ל  [כֹונ ן]   לכונֵּ  פיעֵּ

 פעלהת [כווןהת]התַכַוּנו   (3)

ינה  (4)  פעילה [כיןה  ]   ְמכ 

 פעלהו [כןהּומּו<הּו < ]   מוכנה  (5)

ה  (6) כֹונָּ  פעלנ [כוןנ]   נָּ

 קל וחומר בלשוןלאה ישלח / כתבה 
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 לביים את ההיסטוריה –חורף תשס"ז 

 
 
 
13.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   מ-ל-ג  –  [גילם]  מגלמים א.    .14

 [גילה, הגלה, גלה, נגלה]     /יה-ל-ג.  ב 

ים ,  נגלים    –ג.      [קשור בחשיפה]ְמַגל 
ים,   –        [נוטשים ארץ]גולים   ַמְגל 

 גלה[]הִ ד.  הפעיל   
 
   [גילם]ֶיֱחַרד   א.    .15

     ֶנחַשב.  ב 

ן;  בנפעל בעבר יש פתח  –בנפעל בהווה יש קמץ ]בבניין נפעל, זמן הווה   ג.     ן -נטעָּ  [נטעַּ

 [גם אפשר לדעת לפי הטקסט]                                             
  
 
 
 
 
 

ביך]כ  -ו-ב(  1) .  א   .16  [ה 

 [פעילה<  ציגהביך, ה]מציגות      (2)   

 ד < מתעד-ע-ד < תעודה < ת-ו-ע.  ב 
 ד, וממנו נוצרה המילה 'תעודה'. -ו-ע –השורש הראשוני      
 ד(, וכך נוצרה המילה 'מתעד'.-ע-התי"ו נתפסה כחלק מהשורש )ת     
 
 [אין שורש קודם]  מתמיהג.    

 ם < ממקם;-ק-מ < מקום < מ-ו-השאר: ק]              
 ד < מתפקד-ק-פ-ד < תפקיד < ת-ק-פ                         
 [ע < מתניע -נ-ע < תנועה < ת-ו-נ                          

 
 

ה]ל"ה: שגיאה     .17 גָּ ה],  טעות  [שָּ עָּ ה],  מיצוי  [טָּ  [ִמיצָּ

אב],  פלא ,  בטוי  [המציא]ל"א:  המצאה      [יט 

 [ר-ו-העיר < ע],  הערה  [נ-ו-הבין < ב],  הבנה  [ש-ו-ח]ע"ו:  תחושה    

 

 
 ]פועל אינו יכול להיות בסיס[      ון[X]+ צורן סופי  ]סרט[בסיס  –סרטון א.     .18

 שם פעולה -(  זיהוי,  אזהרה  1).  ב         
 [מילה שאינה פועל שורש ומשקל כי הבסיס הוא שורש ולא]                      

 שם עצם מופשט )הפשטה( – [תוXזָּהיר +]  ,  זהירות[תוXהה +ז  ](  זהות  2)             
 
 
 תסריטאי,  תחקירן,  מחזאי(  1)א.         .19

 מפיק,  חוקרמומחה,  (  2) 

 (  צלם,  שחקן,  בדרן3) 
 

 שאילה מלועזית.ב.   

 

 

 המילה  
 היוצאת דופן

 השורש 
 שלה

 השורש של 
 המילים האחרות

 )לא נדרש(

 ש-ג-נ ש-ש-ג לגשש א

ף, הציף[-ו-צ /יה-פ-צ צפייה ב  פ   ]צָּ

 נ[ בד"כ מ+דגש </ע   ]ה-ס-נ ע-י-ס מסייע ג

 ו לו[אקר –רוי א   ]ק-ר-ק /יה-ר-ק מקרה ד

 מ+דגש < נ[/ה   ]ה-ט-נ ט-ו-מ מתמוטט ה

 ע-ז-ע-ז ע-ו-ז זעו ו

 ד-ו-ע ד-ע-מ מעדה ז

 בלשון קל וחומרלאה ישלח / כתבה 
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 מולדת יש רק אחת –קיץ תשס"ז 

 

 

14.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 הוְפנָּה[ .IVִפינָּה    .III    ִהְפנָּה.  II  ִהְפִנים  .Iכמו שהוא אתמול...<  ]   .15

ים (  1)א.    ְפנ   מ-נ-פ –ה 

 [ הוְפנָּה .IVִפינָּה    .III    ִהְפנָּה.  II]     /יה-נ-פ(  2)

 [הוְפנָּה]הופעל   .   [ִפינָּה]פיעל   .    [נָּהִהפְ ]הפעיל   .   [ִהְפִנים]הפעיל   .(  3)
 

 עתיד    .עבר        .ב.   

 
 [נזקק]  נפעל     -(  להיזקק  1) א.    .16

ר]התפעל     (2) ה  ר;   ִה)ְת(טַּ מ  ל;   ִה)ְת(תַּ ְלד   [ִה)ְת(דַּ

ילו   ..  ב  ְבּד  ֶפה  .     ה  כָּ נס,  ִתּבָּ ]     ת  סלכמו  ִתכָּ  [דק,  ִתפָּ

 
 

 
 

 

 ;  פיעל/יה-ו-צ  –  [ציווה]ציוותה  א.     .17

 ת;  פיעל-י-צ  –  [ציית]צייתה  

ד  .  ב           ד;  הופעל   -ל-י  –  [הּולד]מולָּ

 [שורוק ]ּו[ באות השנייה < הופעל, חוץ מ'יוכל' < יֹכל, פעל]              
ם  רים]ם  -ו-ר  –  [הורם]מורָּ   הופעל  ;[לפי: ה 

 

ְזכור  א.     .18 ר ]א   [ר-כ-ז –ר;  האחרים -כ-ז-א –ִאְזכ 

ה  <  א-כ-ז רָּ ְזכור-כ-ז-ר  <  ַאְזכָּ  ר  <  א 

 נתפסה כחלק מהשורש, נוצר אל"ףר נוצרה המילה 'אזכרה'. ה-כ-מהשורש ז
 ר, וממנו נוצרה המילה 'אזכור'.-כ-ז-השורש התנייני א

 
    [שאר המילים הנו"ן הוא חלק מהמילה: ראשון,  עניין,  ארגון בכל]גופני   .  ב         

 
 ד-ל-(  י1).  ג         

 מ+שורש+ת[ – תולדמ ]כמו:  תסגרמ(  2)  

 

 מקוםא.     .19

לצריך להיות משקל ].  ב          ט  קְׁ ה)כמו מטבח( או  מ  ל  ט  קְׁ     [)כמו מסעדה( מ 

 מבצר,  מעבר,   מרחב

 נ[-י-]ד מדינה .  ג         
   

 פועל בעבר אינו יכול להיות בסיס[ –]גלה שורש ומשקל   –גלות א.     .20
 [בסיס וצורן סופי: ודאי,  זהה,  איך –האחרים ]

ר + ]בסיס וצורן סופי   –מסרון .  ב  ס   [וןXמ 
לֹון -ט-ב –שורש ומשקל: ביטחון  –האחרים ]  ש"ע –י, ִקְטלֹון -ע-ר –מצב;    רעיון  -ח, ִקטָּ

 [רצה < פועל בעבר אינו יכול להיות בסיס –מופשט;   רצון 
 

 [ןX]תור + בסיס וצורן סופי   –תורן .  ג         
 ומשקל. בסיס אינו יכול להיות פועל בעבר.[שורש  –האחרים ]

 
 

 

 המילה  
 היוצאת דופן

 השורש 
 שלה

 השורש של 
 המילים האחרות

 )לא נדרש(

 מ-ו-ק מ-ק-מ ממקמות א

 ה-נ-ח נ-נ-ח מתחנן ב

רוף ג  פ-ר-צ פ-ר-ט טֵּ

 ל-ו-ח /יה-ל-ח מחלה ד

 מוצאים אותו[ –]מצוי  א-צ-מ ]למצות[  /יה-צ-מ תמצית ה

 ]כמו: ד -ו-ע תעודה ו

 תכונה, תאורה[
 ]נועד כמו: נולד[ד  -ע-י

 ]הבנה < הבין[ נ -ו-ב /יה-נ-ב מבנה ז

 קל וחומר בלשוןלאה ישלח / כתבה 
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 נוער המסכים –חורף תשס"ח 

 
 
 
 

14.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [ווכחהת .IVהוכיח     .III    חכַּ נֹו.  II   נָּכַּח .I]כמו שהוא אתמול...<     .15

 ח-כ-נ –נוכחים (  1)א.   

 [התוכח: ו < י  .   הוכיח = הוריד .    נוכח = נולד .]ח     -כ-י(  2)

 [ווכחהת]  התפעל .   [וכיחה]  הפעיל .    [חכַּ ֹונ]  נפעל .   [נָּכַּח]  קל .(  3)
 
 [בסעיף א  כל הפעלים בזמן הווה.]   בזמן(  1).   ב

 
 

ה .Iו שהוא אתמול...<  כמ ]   .16 צָּ ץ.  II  ה-צ-ר – רָּ  [ ה-צ-ר – הרצה .IV    ה-צ-ר – ריצה .III    צ-ו-ר – רָּ

ּצו הם מאותה שורש   (  1)א.    ְרצו ור   [ה-צ-ר] הפעלים ה 

ְרצו .(  2)                ַיְרצו .      ְיַרּצו .       יָּרוצו .      י 
 
כָּ (  1).   ב סלו]   ְּשלות  דקו,  ִתפָּ נסו,  ִתּבָּ  [כמו  ִתכָּ

ים  2)  יט  )נְ -ב-נ](  ַמב   [(ּביטיםט < מַּ
 
 
 
 
 
 

 
 

ה  .Iכמו שהוא אתמול...<   ]   .17 צָּ ץ .  II  ה-צ-ר –רָּ  [ה -צ-ר –הרצה  .IVה    -צ-ר –ריצה  .IIIצ    -ו-ר –רָּ

 [בסיס.פועל בעבר אינו יכול להיות ]שורש ומשקל   (  1)א.   

ים (  2)                [מציין רבים;  אינו יוצר ערך מילוני –ים X]צורן נטייה   –כינוי 
נות    [מציין שם עצם מופשט;  יוצר ערך מילוני –ּות X]צורן גזירה   –כֵּ

 
ְחשוב   (  1).   ב ב < מ-ש-ח]מ  ְחש   [ב < ִמְחשּוב-ש-ח-ב < מַּ

ּסוד      ד < מ-ס-י]מ   [ד < ִמּסּוד-ס-ד < מֹוסָּ

ְפקוד ְפִקיד < ת-ק-פ]   ת   [ד < ִתְפקּוד-ק-פ-ד < תַּ

ּסוד:   (  2)  ד < מ-ס-ימ  ּסוד-ס-ד < מֹוסָּ  ד < מ 

ד נוצרה המילה 'מוסד'. המ"ם נתפסה כחלק -ס-הסבר: מהשורש י       
ּסוד'.-ס-מהשורש, נוצר השורש התנייני מ  ד, וממנו נוצרה המילה 'מ 

 
 
 

 :  כתובת,  דמות,   חזותשורש ומשקלא.     .18

 ,  [ּותXישראלי + ],  ישראליות [ּותXהישִגי + ]:  השגיות בסיס וצורן סופי               

 [ּותXחומרני + ],  חומרניות [ּותXמנהיג + ],  מנהיגות [ּותXמה + ]מהות 

 לא נוצרו באותה דרך תצורה.  ה לָּ חָּ ְת הַ ו יתל  ח  ְת השמות .  ב

 ה < שורש ומשקל[Xאין סיומת  – הל  ח  תְׁ ה  ית;     Xתחילה +  – יתּלח  תְׁ ]           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 המילה  
 היוצאת דופן

 השורש 
 שלה

 השורש של 
 המילים האחרות

 )לא נדרש(

ה]פיצוי   א  [פוץלפי: הפיץ,  נ]צ  -ו-פ ה/י-צ-פ [פיצָּ

ה]צלייה    ב לָּ  ל  -צ-נ ה/י-ל-צ [צָּ

צומו    ג ם]תָּ  מ-צ-מ-צ מ-ו-צ   [לפי צָּ

קיםבוסת]ס  -ו-ב ס-ס-ב [בססהת]התבססות  ד ביס כמו ה   [ה;  ה 

 קל וחומר בלשוןלאה ישלח / כתבה 
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 שירי ארץ ישראל –קיץ תשס"ח 

 
 
 

13.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [התווכח .IVהוכיח     .III    חכַּ נֹו.  II   נָּכַּח .I]כמו שהוא אתמול...<     .14

נ הנִ ]ה  -נ-ש(  1)א.     [נ התשה  ,שְׁ

 [נָּהתשה]פעל  הת –;   נשתנה [ְשנָּהנ  ]פעל נ –נשנתה (  2)

ה    .  II  ראה –ראוי  .Iכמו שהוא אתמול...<   ].   ב         [ה -א-ר .IIIנראָּ

     .בנייןאחד הפעלים המודגשים יוצא דופן מבחינת ה(  1)       

 בבניין נפעל.ה' הם בבניין קל,  ואילו 'נרֶאה' אוי' ו'רוֶא 'רָּ   :הסבר

 
 שורש תנייני -נ   -י-כ-ב –להתבכיין .   ג

 נ < להתבכיין-י-כ-ה < בכין < ב-כ-ב

 ה  נוצרה המילה 'בכיין'. הנו"ן נתפסה כחלק מהשורש, נוצר -כ-מהשורש ב
 נ, וממנו המילה 'להתבכיין'.-י-כ-השורש התנייני ב

 

 ר-ו-ע(  1)א.      .15
ר] קל  –עורי (  2) על(שתי אותיו – ע   [ת < תמיד בניין קל )פָּ

 [עוררהת]התפעל    –התעוררי      

ר, עיו ור ].  מאותו בניין(  הפעלים מעֹוררת, מעוורת  הם 1ב.  )  [פיעל -עור 

קים]ט  -ו-ש  . ( 1ג.  ) שיט = ה   [לפי: הושיט = הוריד]ט  -ש-י .   [לפי: ה 

ט](  הופעל  2)      [הּושַּ

 
 : הפשטה(אום מופשט  )שם עצ(  1)א.      .16

 צורת הבינוני  (  2)
 ['בינוני' היא צורת הפועל בהווה היכולה להיות גם שם תואר או שם עצם]

 ת < בינלאומיות.וXבין + לאומי < בינלאומי +   י < לאומי;  Xְלאֹום + .   ב         

 [ותXשותף + ]בסיס וצורן סופי   –ת (  שותפו1).   ג  

 [פועל בעבר אינו יכול להיות בסיס.]ורש ומשקל  ש –השתתפות     

 (  שותפות2)   

 
 
 אוסף  )קבוצה(   –[ֹוןXשיר + ]שירון (  1)א.      .17

   [חמש + שיר]חמשיר  (  2)

ר 3)  שורש ומשקל  –(  משורר , ַזמָּ

ְקצוב  (  1).   ב   ת 
 שורש תנייני.   –ב -צ-ק-ת –נימוק:  תקצוב  

 שורש ראשוני. –ב -צ-ק –תקציב, מקצב 

ב.(  2)  ְקצָּ  מ 
 נימוק:  המשמעות שלו אינה 'מקום' כמו שתי המילים 'מוסד' ו'מבנה'.

 (  תדמית.3) 
 גזרת ל"ה –ה -מ-ד –נימוק:  תדמית 

 ט.-ל-ב ,  ק-צ-'תקציב'  ו'תקליט' בגזרת השלמים: ק             

 
 
 
 
 
 
 

 המילה  
 היוצאת דופן

 השורש 
 שלה

 השורש של 
 המילים האחרות

ט   א  לבטא[ –ִּבטוי ]  א-ט-ב [נ]מ+דגש <  ט  -ב-נ ַמבָּ

ר כמו 'נולד'[  ר-צ-י ר-צ-נ [נָּצּור]נצורים    ב    ]נֹוצַּ

י ג ה, שבוי]   ֶשב  בָּ ִשיב ת  ב-ו-ש ה-ב-ש   [שָּ ב, ה   ה[שוב]שָּ

ר ד ַתמֵּ רהִ ] מ  מ  ִמירהמורת]  ר-ו-מ ר-מ-ת [)ְת(תַּ ִמיר - , מ   [ה 

 קל וחומר בלשוןלאה ישלח / כתבה 
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 התנדבות מתבגרים –חורף תשס"ט 

 
 
 
 

13.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   [עתיד]בזמן    [היא - נסתרת]בגוף    [ה-ל-ע]בשורש    : זהים – 1זוג א.      .14
  [הפעילעלה < העלתה < ה;  תעלה את < קלעלתה < עלה < ]בבניין  :  שונים

 ;[הווה]בזמן    ;[שלההשלים, ה - הפעיל]  בבניין  : זהים – 2זוג 
 ;  [השל, הםישלה];  בשורש   [הוא, הם]  בגוף:  שונים

  
טוב.    נָּ

 
 

 [נכון  .VIהוכן     .IVכּונָּה     .IIIהתכונן    .  II   כיוון .Iכמו שהוא אתמול...<   ]   .15

 ה-נ-כ – כונָּה .(  1)א.   

 נ  -ו-כ(  2)

 פיעל – [כיוון]מכוונות     ..   ב       

 התפעל – [התכונן]מתכוננות   .

 פועל  – [כּונָּה]מכונות   .

 הופעל – [הוכן]מוכנות   .

 נפעל - ]נכון[נכונו    .

 
 

 
 

 
   [נ-ו-ק,  ב-ו-ש,  צ-ו-שלמים;  האחרות בגזרת ע"ו: ח –נ -כ-ש]שכונה    –   קבוצהא.      .16

    [א-ט-א,  ב-ל-א,  מ-פ-שלמים;  האחרות בגזרת ל"א: ר –ה -ק-ח]חיקוי    –  קבוצה

 

   ון[X ]רבע + –ן עֹובְ ר    ( 1)ב.  

 ]פועל בעבר אינו יכול להיות בסיס[   שורש ומשקל –האחרים 

לֹון  2)   [ן-ו-ל](  מָּ
 
 
 

 בעל עיסוק(  1)א.      .17

 [איXחשמל + ]חשמַלאי   (  2)

 שורש ומשקל. –ְרשות .   ב         
ה'[ה   -ש-:  רהסבר      ְקטות  -  ]כמו 'ִהְרשָּ

אשות    ות.Xש + בסיס וצורן סופי: רא  –רָּ

ה,  מדד  שורש ומשקל.   ג   ּדָּ  :  תלות,  תגמול,  מ 

 [הXבסיס אינו יכול להיות פועל בעבר, ואין סיומת ]

 [יתXתו + ]  ,  תוית[ותXקל + ]  :  קלותבסיס וצורן סופי   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המילה  
 היוצאת דופן

 השורש 
 שלה

 של השורש 
 המילים האחרות

ה   א יעָּ  [נוףכמו מ נוע]הניע, מ  ע-ו-נ ]למנוע[ ע  -נ-מ ְמנ 

לו    ב צֵּ ל[הֵּ צ  ב[ל  -ל-צ ]ה  ס  ל כמו ה  צ     ל-צ-נ ]ה 

א[מחאו    ג חָּ  [מחהנגד...  הת מחו]הם   ה-ח-מ א-ח-מ   ]מָּ

ה, מְ הנס  הת]  ה/י-ס-נ [נָּס]ס  -ו-נ ה נּוסָ ְמ  ד  [ֻנס 

 קל וחומר בלשוןלאה ישלח / כתבה 
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 עולם הרגש של האינטרנט –חורף תשס"ט מיוחד 

 
 
 
 

13.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 נ-נ-ג,  הפעיל – ב[ס  ן = ה  ג  ]ה     .א.      .14

 ח-י-פיעל,  ש – ח[]שוח    .

 ה/י -ו-פעל )קל(,  ח – ה[וָּ ]חָּ  .

 [ין<כוןכִ לפי ה  ]ן  -ו-הופעל,  כ – ן[כַּ ]הּו  .

 ל-ל-פעל )קל(,  ש – ל[לַּ ]שָּ    .

 ן-ו-ד  ,נפעל – דון[]נָּ   .

 ֶהעליתםב.  

 

 ה-ו-ש(  1)א.      .15

 ]ִשיווה[פיעל       .(  2) 

 ]ִהְשווה[הפעיל      .

על[פעל )קל(,     . מץ מעיד בד"כ על פָּ ו וה  <  קָּ  ]שָּ

ֶווה  (  3)  שָּ

 פ[ -ו-ה;  צפ < צ-פ-]צבשורש    : שוניםב.    
   [עבר]בזמן    [נסתרים -הם ]בגוף     [קל]בבניין  :  זהים       

 
  ּיָּצופו.  ג  

 
 

 
 

ם, לא פועל; בעל עיסוק[  בשורש ומשקל:  ַחשָּ (  1)א.      .16  ,  ַמְחשב]ש 

 בסיס וצורן סופי:  ,  מחשבֹון

ב (  2)   בעל עיסוק  -  ַחשָּ
בות  שם עצם מופשט[ או:הפשטה  ]  -  ַחשָּ
 כלי  - ַמְחשב
 הקטנה  - מחשבֹון

ְטלֹון < ֶחְשבֹון + -ש-ח(  3)   ות < ֶחְשבֹונָּאות  Xאי < ֶחְשבֹוַנאי + Xב, ק 

 ית המציינת הקטנה.Xהיא תגובה קצרה, ומתאימה לה הסיומת  תגוביתב.    

 הוא בעל עיסוק החודר למחשבים ומפצח את קוד הכניסה עליהם. פצחן       
   נבחר לו משקל קטלן המציין בעלי עיסוק.                

 ֹון המציינת Xהוא ציור/איור של פרצוף קטן, ונבחרה לו סיומת  פרצופון 
 הקטנה.              

טול המציין שם פעולה. שיחוח  הוא פעולת שיחה באינטרנט במשקל ק 
 
 
 

 ]מצא[המצאה     .א.      .17

 )הקנה([ ;  הקניה(הרצה);  הרצאה (הפנה)ל"ה: הפניה  –]השאר                                   

רֹור     .  [פ-ו-ר,  ע-ו-מ,  ד-ו-ק –השאר ]מָּ

 
 ון[X]מסר + בסיס וצורן סופי    – מסרון.   ב  

 ב[-ש-ה,  ח-א-ה,  ר-מ-]דשורש ומשקל   –ואילו השאר 

 יה[X]עיר + בסיס וצורן סופי   –עירייה 
 ה/י[-א-ה/י;  ר-ט-ה/י;  נ-פ-]צואילו השאר שורש ומשקל                

 
 
 

 

 המילה  
 היוצאת דופן

 השורש 
 שלה

 השורש של 
 המילים האחרות

ִסיר]  ר -ו-ס [נ]מ+דגש <    ר-ס-נ   ַמּסֹור א  [ה 

   [היוגל, גלה]התה/י  -ל-ג [<סבבה ּבְמסִ ]כמו ל  -ל-ג    הלָ ְמג   ב

נָּה]   בֹוֶנה ג יןן, כמו בונהת ,בוןנ]  נ-ו-ב ה-נ-ב   [ּבָּ ב   [ה 

ה ד מָּ  [הדמיה]  ה/י-מ-ד   מ-מ-ד  ְּדמָּ
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 מהו חינוך סביבתי ראוי –קיץ תשס"ט 

 
 
 
 
 

14.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ים א.      .15 יר   ]הכיר[הפעיל    ,  [נ]מ+דגש < ר -כ-נ –ַמכ 
ים  נ     כן[]הּו  הופעל,   כין < כונ[ה  ]לפי נ  -ו-כ –מוכָּ

 ]ִדְמי ין[נ,  פיעל  -י-מ-ד(  1)ב.   
   נ < לדמיין-י-מ-י/ה < דמיון < ד-מ-:  דשורש תנייני(  2)  

 נ' נתפסה כחלק מהשורש, -ה( נוצרה המילה דמיון.  ה-מ-י )ד-מ-מהשורש ד    

 נ, וממנו המילה 'לדמיין'.-י-מ-נוצר השורש ד    

ְמ (  3)    ַיּנו  ּד 

 

 ]הסתודד[ד,  התפעל   -ו-סא.      .16
 ולד )ילד([  נוסד )יסד( = נ]פעל   נד,  -ס-י                

 נ-ו-ד(  1)ב.   
נו  (  2)   ן[דָּ על[קל  – ]דָּ    ]פָּ

   ן[דֹונ  ]נפעל  (  3)  

 
 
 
 
 

 
ע +  –מְדען א.      .17    ןXבסיס + צורן סופי:  ַמּדָּ

ן  ן   שורש ומשק –ַיְדעָּ  ]פועל בעבר אינו יכול להיות בסיס[ל:  ידע,  ַקְטלָּ
 

   ן < קולנועןXע < קולנוע + ל + נֹוקֹוב.  

 (  בעל עיסוק1ג.  ) 

זָּה שורש ומשקל   –חזאי (  2)    פועל בעבר לא יכול להיות בסיס[ –]חָּ

 )פיזיקה,  מדינה,  במה[  בסיס + צורן סופי  (  3)

 
 

    ש[-ר-]השורש ייורש   –רשה תו –   (  1)א.      .18

 :שורש תנייניבשאר הזוגות יש (  2)

ְחזור-ז-ח-ר < ַמְחזֹור < מ-ז-ח  –  ר < מ 

 מ' נתפסה כחלק מהשורש, -ַמְחזֹור'. ה ר נוצרה המילה '-ז-מהשורש ח   

ְחזור '. ר, וממנו נוצרה המילה '-ז-ח-נוצר השורש התנייני מ     מ 

ד < מ-ק-י  – ּקוד-ק-ד < מֹוקֵּ  ד < מ 

 ע < התנעה-נ-ע < תנועה < ת-ו-נ  –

 

 ה[-ו-]ק,   תקוה  ה[-צ-]ררצון   –ל"ה/ל"י .   ב         

   ד[-ל-]י,   מולדת  ל[-ע-]יתועלת   –פ"י   

 ר[-י-]ש,   משורר מ[-י-]שמשימה   –עו"י  

 
 
 

 

 המילה  
 היוצאת דופן

 השורש 
 שלה

 השורש של 
 אחרותהמילים ה

א א  א-צ-מ א-צ-י   מֹוצָּ

א ב    ה[בונה, כמו: תבוא]תא  -ו-ב א-ב-י ְמַיבֵּ

 /יה-ע-ט מ-ע-ט   טעימה ג

נ ה]הִ להתנות  ד  [נמ+דגש <  ]מתנה:נ   -ת-נ ה-נ-ת  [תְׁ

 קל וחומר בלשוןלאה ישלח / כתבה 
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 שתי גדות לעולם הדיגיטלי –חורף תש"ע  

 
 
 
 

ן  בּונָ ְת א.      .14 ִבין[ה,    מובָּ נָּה     ,]כמו ה  ִבין[ ֲהבָּ  ]ה 

ע  ]נחפ"נ ב.              [נמ+דגש <  ע; -ס-:  ַמּסָּ

 נ' של השורש נשמטה[ -כי ה ד'-ב דגש ; ח; נפעל-ד-]נַּדַחת  נ                       

  צ-ו-ר –ה;  מרוצת ה... -צ-ר –]רצו 

 ה-ח-מ –א;   מחאה -ט-ב –מבטאים 

 ה[-נ-ג –( ינהנוי )גִ ב = סבב(;  גִ ס  ן = ה  ג  נ )ה  -נ-ג – ןג  מ  

 
 

נַּע[מֹוַנַעת    –א.      .15   קל )פעל( –ע -נ-מ – ]מָּ
 הופעל   – יע[נִ ]לפי ה  ע -ו-נ – ע[נַּ ]הּומוַנַעת    –
 
נועו   ב.    ע[-ו-ע < נ]נָּ יָּ

נעו < מ  ה[-נ-ע;   ִיְמנּו < מ-נ-ע;   מנּוע < מ-נ-]השאר:  יימָּ

ְטעו..  ג  הנתונים...  ה 

ְטע  הקריין.      ים.....  ה 

 
 

 לועַ פ   - שמַ מ  (  1)א.      .16

 תנה[שקע,  הּוטל,  הּו]הּוהופעל  (  2)

ַטל(  3)  ת 

ט  (  1)ב.           אֵּ  ס[מ  ב, מ  ס  ז, מ  ע  מ   –ט( -ט-]כך בגזרת הכפולים )אמֵּ

ְר (  2)    בעבר[ –ה א  ְר ]נִ ה   ֶא כיום נ 

 
 
 
 

 

ה(.[]בסיס לא שורש ומשקל   –ֲעלות (  1)א.      .17 לָּ  יכול להיות פועל בעבר )עָּ

 ]השאר:  זר +....  יש +....   יעיל +....[                    

 בסיס + צורן סופי(  2)

 שם עצם מופשט( או:הפשטה  )(  3)

ה (  1)ב.           אָּ  שורש ומשקל –ַהְשוָּ

ְויֹון + -ו-ש(  2)   ְטלֹון  <  ש  י + Xה/י,  ק  ְויֹונ  יות  ות  <Xי  <  ש  ְויֹונ   ש 

 
 
 

 ]השתכלל[ל,  התפעל  -ל-כ-ש –השתכללות   -א.      .18

ה    - יחָּ ח[ש   ח,  קל-י-ש – ]שָּ

יוס    -  ס,  פיעל-י-פ – ]ִפי יס[פ 

 נושא משמעות )שם תואר או הקטנה וכיו"ב(. –)הסיומת(  צורן גזירה].   ב         

 לא נושא משמעות.   – צורן נטייה  

 ֹות(,  שייכות )שלי, שלך...([Xים, Xריבוי )  ית(, Xה, Xמציין נקבה )                    

 ]שם תואר[צורן גזירה    -דיגיטלי  

 ]מציין ריבוי[צורן נטייה   –ת ֹוטכנולוגי

 ]הפשטה[צורן גזירה   –ת ּופופולרי

   הפשטה[ –]קטלון ן  יֹוְמ ּד    -.   ג  

 כמו מרכז, מדבר –מקום  –ל טָּ ְק ]מִ ף  לָּ ְח מֶ   -   

 כמו מחשב, מגבר[ –כלי  –ל ט  ְק מַּ                   
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 מותה של הפרטיות –קיץ תש"ע 

 
 
 
 
 

 ד[-ל-ת < יד  ל  ]כמו מֹוש    -ר-ת  <  ישֶ ֶר מֹו    ..   א  .16

 [הש  רְׁ ה,  כמו הִ -ש-ר<  ן יֹוְש ת, ִר ּוש]השאר:  ְר                     

 ה[נִ וי,  כִ ]נתנו לו כינה/י   -נ-<  כ  וּנכ     .

 נ[-ו-כ –]השאר      

 ל-ח-ל  <  מחַ מָּ   .

 ל[ -ו-ל < ח,   חָּ לחֹו ]השאר:  מ       

 <  שלה  ה[לָּ ְש ]הִ ה  לֶ ְש מַ   .

 [ משל,   משל]השאר:  מ     

 
 

 ]הצורה הפעילה צריכה להיות מאותו השורש.[ ( 1)א.      .17

 פ[-ו-]הציף < ציף  צ  <  תָּ   פ[-ו-]צת  פֶ צֶ מו

 ה;-פ-ה < ציפה < צתָּ פְ ]השאר:  צִ 

 צ;-ו-< הפיץ < פ יצוַּ פִ תָּ               

 צ[-צ-התפוצצה < התפוצץ < פ             

 פעל[הּוצף < הּות < פ  צ  מּו](  2)

 פעל[הּו –נף הּו]  פונְ יו      

 ם < קל;קָּ  –]השאר:  קומו 

 דובר < פועל[ –ת ר  ּב  דֻ מְ             

 

 ,  הווה]העולם[א,  נפעל,  נסתר  -צ-מ(  1)   ב.       

א את המפתח.(  2)   ְמצָּ  מחר אנחנו נ 

 מדברים;  עתיד[ –קל;  אנחנו נמצא  –]מצא         

 
 

בוי  ( 1)א.      .18  ]ל"ה[ה  -ב-כ –כָּ

א )קרוי בשם([   ל"א  (2)  רָּ א )נשוי לאישה(,   קָּ  ]נָּשָּ

 
 ר-ת-ר / י-ת-ו(  1)ב.            

ה,  יָּדעה  על דרך השלמים   - ( 2)     ְּדעָּ  :  י 

 המילה מתחילה בשורש או:י' עיצורית,    :וגם               

 :  נודעה,  מודעת,  מודיעהעל דרך גזרת פ"י/ו  -         

 המלה מתחילה במוספית   או:ע,  -ד-שורש ו או:ו' אם קריאה/נחה,    :וגם               

 
ה   ( 1)א.     .19 רָּ ל  הַּ  –ה;   השאר לָּ ט  ]ְק ֲעבֵּ ט   [הפ)ר(רה,  הרשאה,  הג)נ(נה: הקְׁ

 גזרה: ל"ה,   משקל: הקטלה[ –, רשה הש  רְׁ  ה < האָּ שָּ ְר ]הַּ   (2) 

יָּה          ה  ה[רָּ פְ ]הִ ַהְפרָּ אָּ  ה[וָּ ְש ]הִ ,   ַהְשוָּ

 [()פ"י ירה –;  הוראה ))ל"א קרא –;  הקראה )קל( החָּ מָּ  –]השאר:   מחאה       

 
 ע[-ד-]י  הודעת  –  ד[-ל-]י הולדתב.            

 הלחם בסיסים -  []מד+חניה  (1).   ג         

   רמזור,  רכבל,  חידק ( 2)    

 

 שם תואר ( 1)א.      .20

 י[Xי;  בטיחות+Xי;  שמרן+Xבסיס וצורן סופי  ]כמות+  (2) 

 
 ה.מות,  מדדה,  דימעה,  כומל:  מ"ם שורשיתב.            

 ,  ן[-ו-]ל לוןמ,  א[-ר-]י וראמ,  ד[-ר-]י ורדמ:  מ"ם תחילית                

 ט[-ל-]ק קלטמ,  ב[-ש-]י הושבמ                                        

 

  

 קל וחומר בלשוןלאה ישלח / כתבה 

http://www.bagrut11.com/


 הזכות שלא לדעת –קיץ תש"ע  –בתי"ס עצמאיים 

 
 
 
 
 

1.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ-ט-ה,  א-נ-,  שם[טַּ א  ה, נ  נָּ ְש ]נִ נפעל  (  1)א.      .2

נו  (  2) שָּ  מץ[קגש, ד יריק,ח  -]בנפעל עתיד י 

 נאטמו  ]הם[  (3)

 ד[-ר-]הוקיע,  כמו: הוריד < יע   -ק-י(  1)ב.   

  פעיל[ה -ה הָּ ְק ה  ]ַיְקֶהה   (  2)  

 

 ר-כ-מ – מכרהת(   1)א.      .3

 [נ]ה+דגש < ר   -כ-(   נ2)

כיר ב.       ;התפעל – ]התנכר[מתנכר        ;הפעיל –ה 

ְכרו        התפעל, –התמכר                    הופעל - ]הוכר[ה 
 

יר.   ג ֶבֶכת;    נכיר[]מַּ   ַמכ   .  ְמס 
 
 
 
 
 
 

 

 (  בעל עיסוק1)א.      .4

 בסיס וצורן סופי  –פרסומאי (  2)
 
 :  ביעור,  תקשורת,  מעצמה,  שלטוןשורש ומשקל(  1)ב.   

 :  פנימי,  רכילותבסיס וצורן סופי            

 י  <  עדכני Xעדכן + (  עד + כאן  <  2)      

 י.Xהמילה "עדכני" נוצרה מהלחם בסיסים )עד + כאן( שנוסף לו צורן סופי             

 

 [חסרה יו"דּצ' < -]ה+דגש ב יצג  –ה גָּ ּצָּ הַ     ..   א  .5

 [ל-ע-ד, י-ס-ע, י-ד-פ"י:  י – ]השאר                                         

    א-צ-מ –ות מצאהת   .

 [ה-נ-ה,  ע-ו-ה,  ל-ק-ל"ה: ח –]השאר                           

 
 שם עצם מופשט( או:הפשטה  )(  1)ב.   

 עיתונות (  2)      

 ון([Xבסיס )עת( וצורן סופי ) –]עיתון  הבסיסים האחרים נוצרו משורש ומשקל(  3)      

 שם עצם[ –]עיתון הבסיסים האחרים הם שמות תואר    או:            

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 המילה  
 היוצאת דופן

 השורש 
 שלה

 השורש של 
 המילים האחרות

ה[  ה-כ-ז כ-כ-ז יםכ  זַ  א כָּ  ]זָּ

ד[  העדמָּ  ב עַּ  ד-ע-י ד-ע-מ ]מָּ

ב < סנ  -נ-ג /יה-נ-ג   ג ֶנהְמ  ג ס  ן,  כמו ה  ג   ב[-ב-]ה 

 ,]הותיר  תירותֹו ד
 ד[-ר-הוריד < יכמו: 

 [נ]ה+דגש <    ר-ת-נ ר-ת-י
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 תפיסת החברות –קיץ תש"ע חצב ברק 

 
 
 

 [נ-מ-השאר:  ז]    מ-ה-הזדהמו  <  ז    ..   א  .14

יד[  <  ע   . ע   [ד-ע-השאר:  י]   ד -ו-יעידו  ]הֵּ

 מ[-ו-]השאר:  הרים < רה   -מ-מרמות  ]רימה[  <  ר  .

ה   . ירָּ  ר[-כ-]השאר:  מר   -כ-<  נ  [נ]מ+דגש <  ַמכ 

 ]מילוי < מילא,  ביטוי < ביטא[ל"א      –  ב.          

 ]מצויות < מצא;  גלויות < גלה/י[                                

 

  [XXּוX]מּו = הּופעל   הופעל   ( 1)א.      .15

 ע-ד-מודע < י(  2) 

ִכין[נ    -ו-מוכן < כ         ]לפי ה 

 
 ]נטה[קל    –נוטים (  1)ב.          

 פוץ,  נתפס,  ניתן[]ננפעל   (  2)  

 צ-ו-<  פ  ]נפוץ[ְנפֹוצים    - ( 3)  

ס    ]אנחנו[  -         פֵּ תָּ  ס-פ-<  ת ]נתפס[ נ 

ַתן    -          נ-ת-<  נ  ]נ' של הנפעל, והדגש מציין נ' של השורש חסרה[נ 

 ּוטי  (  4)  

 

 ח, נפעל-כ-י –ח כַּ נֹו –כחו נֹו ]בשורש ובבניין    ( 2)א.      .16

 [ ח, קל-כ-נ –ח כַּ נָּ  –כחו נָּ                                                 

 
ה  -ב.             ְתַגלָּ  ה 

ים  -     יע     נ' החסרה[-ע.  דגש בגלל ה-ג-]השורש נ   ַמג 

ה[  (1).   ג           צפה/י,  פיעל,  הווה  ]ִציפָּ

ה צֹופים   (  2)    פָּ  פעל[ –]צָּ

 

טול-ר-שורש ומשקל: ש –(  שרות 1)א.     .17  ת, ק 

ף +...[  (2)  ְכיד +...,   שותָּ ַע +...,   לָּ  השאר:  בסיס וצורן סופי  ]רֵּ

 
ְקֶטֶלת-ש-(  שורש ומשקל:  ר1)ב.              ת,  מ 

 ת נבחר כי האינטרנט מסועף כמו רשת.-ש-השורש ר  (2)

ְקֶטֶלת נושא משמעות של כלי  ]כמו         מחברת, מקלדת[ המשקל מ 

 וגם האינטרנט הוא מעין כלי.      

 
 

 נושא משמעות )שם תואר או הקטנה וכיו"ב(. –)הסיומת(  צורן גזירה ] א.   .18

 לא נושא משמעות.   – צורן נטייה  

 ֹות(,  שייכות )שלי, שלך...([Xים, Xית(,   ריבוי )Xה, Xמציין נקבה )                    

 חבר שלי, שייכות. : הצורן נטיי    .

 י אינה מוסיפה משמעות.Xהסיומת                             
 
 י מציינת שם תואר, מוסיפה משמעות.Xצורן גזירה:  הסיומת    .

 

 :  מסגרת,  פעיל,  שירהשורש ומשקל(  1)ב.            

 :  חינוכי,  שאלוןבסיס וצורן סופי       

 לנוע :  קוהלחם בסיסים      

 שם תואר  (2) 
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 רף חדש לרוע –חורף תשע"א 

 
 
 

ִפיק מפיקות        :ע"ו.   א  .17 ש ;  תחושה  ק[-ו-פ –]ה  ף  ש[-ו-ח –]חָּ  פ[-ו-]צ;   צָּ

טוי     א[-צ-מ –]ִהמציא המצאה      :פ"א  א ח   א[-ל-]פ;   מופלאה  א[-ט-ח –]ִחיט 

בק  כ[-פ-]ה:  ֲהפיכה  שלמים  ק[-ב-א –]נאבק ;   יֵּאָּ
  

 נפעל  -...  ]נעלם[....  היעלמות ]נשלח[נשלחו ב.          
 המתין )הפעיל(; –התלונן )התפעל(       הגיש )הפעיל(; –שאר הפעלים:  ביצע )פיעל( ]              

 [גרם )פעל(  –תפקד )פיעל(                                    
 

 ר,  הפעיל-ת-י  –'[ כמו 'הוריד < ירד –]הותיר מֹותירים   ( 1)א.      .18

ירה      הפעיל יר[ִת ]הִ   ,ר-ת-נ – [נ]מ+דגש < ַמת 

ֶתֶרת  (  2)   ר[-ת-]נמ 
 

  [הפעיל -הבריק ]   מבריק(  1)ב.          

 [תועד,  סוגנן,  גוחך]   פועל(  2)  

ָדשְמ  ( 3)    ח 
 

 שורש תנייני ( 1)א.      .19

(2  )  

 מ' נתפסה כחלק מהשורש, -מילה 'מוסד'.  הד' נוצרה ה-ס-מהשורש 'י      
 ד, וממנו המילה 'למסד'.-ס-ונוצר השורש התנייני מ      

 

 מ' נתפסה כחלק מהשורש, -ד' נוצרה המילה 'מוקד'.  ה-ק-מהשורש 'י      
 ד', וממנו המילה 'להתמקד'.-ק-ונוצר השורש התנייני 'מ      

 
יצו  -ב.    פ   ּהֵּ
ים   -       יר   ]מנכירים[ ַמכ 
ְרֶאה    -       ה[ –]בהווה.   בעבר כיום... נ   ִנְראָּ
א     -       כָּ  ל'[גזרת ל"א על דרך השלמים כמו 'מבושָּ  –א -כ-ד]ְמד 

 ]ביטא,  שינה,  מילא[פיעל  (  1)א.     .20

ינוי   (2)   י/ה-נ-מגזרת ל"ה,  ש –ש 

 א-ל-א,  מ-ט-ב –מגזרת ל"א  –האחרות 

 ה של רעיונות או רגשותפעולת הבע  (3) 

 

 בסיס וצורן סופי(  1)ב.            

ה +   י < כמותיXות < כמות + Xַכמָּ

יְך +   י < איכותיXות < איכות + Xאֵּ

 

תֹון    (2) ת + ע   ית[X]יָּד + ;   ידית יָּה[X]תיק + ;   תיקייה ֹון[X]ע 

 ו יכול להיות בסיס.ה( אינכָּ פועל בעבר )זָּ  –ת כּושורש ומשקל:  זְ  –]השאר        

 ת[Xלא קיימת סיומת  –ת ת  ש  ְר ִמ         

 
 

 ,  ע[-ב-]תנות בעות   , [מ-ג-ר-]ת םותרג :  תי"ו שורשית(  1)  א.   .21
 מ[-ח-]תה מיתח   ,ש[-ל-]תות שיתל                                                         

 ה[, -ל-ית ]גגלת  ס[,  -ו-ה ]בבוס:  תתי"ו תחילית       
 א[-ר-]בה אובר, תח, כמו 'הוכיח'[-כ-]יה וכחת                                      

 :הסבר  (2)

ְרגּום  ( השורש הוא תרגמ תחימה, תלישות, תובענות)או:  במילה ּת 
 תבע, תלש, תחמ(, כלומר, התי"ו נמצאת בשורש. או:)

 רואה( השורש הוא בוס )או: תגלית, תוכחה, תב במילה ְּתבּוָסה
 גלה, יכח, ברא(, והתי"ו נוספת לשורש. או:)
 

ה ב.          ה[-ו-שורש ומשקל  ]ג  –ְתגובָּ לָּ ה / ַתְקטֵּ  ב,  ְתקולָּ

ית    בסיס וצורן סופי  –ְתגוב 

 
 

 ד < למסד-ס-ד < מוסד < מ-ס-י

 ד < להתמקד-ק-ד < מוקד < מ-ק-י
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 פני הלשון כפני הדור –קיץ תשע"א 

 
 

 התפעל   –  ]התמקד[,  אתמקד ]השתלט[משתלטות (  1).   א  .15

 פיעל  – ]כיוון[ל;   כוונה הפעי  –]הביט[ היבט  (  2) 

 פיעל   –]שימש[ קל;   שימוש   –]נגע[ נגיעה    פיעל;  – ]שינה[ שינוי  :וגם       

 ה;  הפעיל-א-ר – ראה[ה] (  להראות3)
  

ת הזמן  <  ר] ב.           צ,  ע"ו[-ו-במרּוצַּ
ִסיט < סלהסיט                 ש < ח שים ;      חָּ ט[-ו-]ה  ִבין < בה  נָּ בָּ הֲ    ;   ש[-ו-]חָּ  נ[-ו-]ה 

 

 הנה[נ]פעל   נ –נהנית  ( 1)א.      .16

 ה/י[-ל-ת –ה/י;    תלוי -נ-ה –]נהנה ל"ה )ל"י(    (  2)

 י[-צ-ה / ר-צ-]ררצוי   (  3)

 א[-צ-מ –א,   מצוי -ש-נ –א,   נשוי -ר-ק –ל"א:  קרוי  -]השאר      

 
 ]גזרת הכפולים[ ( 1)ב.          

חֵּ  ב < סבב[ ל,  הפעיל  -ל-:  חהלָּ הֵּ ס  ל = ה  ח   ]ה 

ר:  צ צֵּ ב[ר,  הפעיל   -ר-ְלהָּ ס  ר = ה  צ   ]ה 

 ל', האות השלישית של השורש -דגש חזק ב(  2)  
 
 

 .םֵק מ  ,  ם ילְס  אותיות:  ה 3 ( 1)א.      .17

 רזֵ ְח מ  ,  שטֵ ְש ט   ,  הרשֵ ְק ּת  אותיות:   4  

קשר (  2) סלים  –ת  יעל,    ה   תפעל,  ה   –)ת(טשטש פעיל,    ה  ה   –פ 

 פיעל  –יקם יעל,    מ  פ   –חזר מ            

 
(3  ) 

 מ' נתפסה כחלק מהשורש, -'.  התקשורתנוצרה המילה ' ר'-ש-'קמהשורש       

 , וממנו המילה 'להתמקד'.ר'-ש-ק-'תונוצר השורש התנייני       

 

 

 א-ט-י/ה,  ב-ג-ר,  ה-מ-מ,  ז-ג-ר-ד,  ת-ח-י(  1)א.     .18

 שם תואר –מיוחד ב.            

 שם פעולה –רגום ת   

 בעל עיסוק –ר מָּ זַ  

 ]קטילה[  שם פעולה –הגייה 

 שם פעולה –התבטאות 

 אינו יכול להיות בסיס[ –פועל  –]התבטא שורש ומשקל   –התבטאות .   ג         

 ות[Xים + לִ ]אַּ בסיס וצורן סופי   –אלימות 

 מ' נוספת לשורש ושייכת למשקל.[-]השורש חיי, ולכן ה   -מחיי  . ד         

ד – הידָּ ִר ְמ ]               רַּ  ד.  -מ-ל –ד,   למדו -ר-מ – מָּ

 מ' היא חלק מהשורש ולא חלק מהמשקל[-ה              

 

ְטִליל[:  סמליל  שורש ומשקל  א.   .19 ל[,   מצחק  ]ק  ְקִטיל[,   תקריש  ]ִמְקטָּ    ]תַּ

ק + :  דבקית  יס וצורן סופיבס  ב    ן[X]יָּדּוע + ,   ידוען  ית[X]ד 
 

ת +רפתן  ב.          פ   ן[X]ר 

ט + משְפטן     ן[X]ִמְשפָּ

 
 (  בסיס וצורן סופי1).   ג       

ְשתֹון, הוא בעל עיסוק, לכן נבחרה כבסיס המילה 2)               (  אדם המפעיל בלוג, ר 

 אי'.מַ אי' ו'יַ אי, המציינת בעל עיסוק, כמו 'ספורטַ X'רשתון' ונוספה לה                   

 
 
 
 

ְקֹשֶרת < ת-ש-ק ר-ש-ק-ר < ת  ְקשֵּ  ר < ת 
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 בוחרים תמיד –קיץ תשע"א  -בתי"ס עצמאיים 

 
 
 
 

ה[ ה -ב-ג –ב;   שורש משותף -ו-ג –:  מגיבים קבוצה אא.   .1 בָּ  ]גָּ

א[א  -ר-י –:  יראה קבוצה ב   ]הורה[ה/י   -ר-י –;   שורש משותף ]יָּר 

 ]הכין,  כיו ון[    נ-ו-כ –ה;   שורש משותף -נ-כ –:  ְמכ ֶּנה קבוצה ג

 ] דימה,   ה)ת(דמה [ה    -מ-ד –מ;   שורש משותף -מ-ד –:  דממה קבוצה ד

ְשֶבה  1ב.   )  ע [-ד-ב,  י-ש-ד,  י-ל-] י(  פ"י  2)     ה;  ל"ה[-ב-]ש(  י 

 

ם,  ִמיצה [פיעל   –(  הבניין 1א.  ) .2  ] ִצְמצ 

 ב   -צ-י –(  השורש 2)

 .[]הת..התפעל    –(  הבניין 3)

 התגורר –ממצה;   לצוף  –ב.  ציפה 

ל[(  פיעל  1א.  ) .3 ל[(  נפעל  2)   ]ניצ   ]ניצַּ

ל   )1ב.  ) ל2(  ֲאַנּצֵּ צֵּ  (   ֶאּנָּ

נו הָּ ילֹות;    יֵּ  ג.  ַמּצ 

 

 

 

 
ח[ח,  קל    -ו-ח / ש-י-(  ש1א.  ) .4  ]שָּ

ש[ש,  פיעל    -א-(  י2)  ]ייא 

 ]נמנע[ע,  נפעל    -נ-(  מ3)

 ]השווה[עיל    ה,  הפ-ו-(  ש4)

 

 (  שורש תנייני1ב.  )

 . ממנה נסחט השורש 'מוקד'נוצרה המילה  ד'-ק-'מ(  מהשורש הראשוני 2)

 .'התמקדות', וממנו שם הפעולה 'התמקד', ממנו נוצר הפועל ד'-ק-'מ       

. ממנה נסחט 'מלכודת'נוצרה המילה  ד'-כ-'למהשורש הראשוני   :וגם

 .'מלכוד'הפעולה  , וממנו שםד'-כ-ל-'מהשורש 

 
 (  שורש ומשקל1ג.  )

 צורת הבינוני.    –(  המילה 'אמיצים' אינה צורת הבינוני, ואילו השאר 2)

 ]בינוני = הווה[

 

 :  תקווה,  תוצאה,  תכלית,  תחושה   תי"ו תחיליתא.   .5

 ש [-ו-ח     ה,  -ל-כ     א, -צ-י     ה, -ו-] ק                              

 תקין         תנאי,      :  תלות, תי"ו שורשית     
 נ [-ק-ה )התנה(,  ת-נ-ה,  ת-ל-] ת                              

 ה [-ל-כ –ה,    תכלית -ל-ת –] תלות ב.  גזרת ל"ה    

 :  צמצום,  אשליה,  מעמד,   כישלוןשורש ומשקלג.  

 :  ודאות,  צמחייה,  חברתיבסיס וצורן סופי
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 לע"ז: איום או גשר תרבותי – חצב ברק –א "עקיץ תש

 
 
 
 

   ע"ו/י – מ[-י-]שה ימָ ש  ְמ   –  נ[-י-נ / ב-ו-]לפי 'הבין' < בה נָּ בְ הו  -.   א  .15

 )ל"י( ל"ה – ה[-נ-]בנות בְ ל    – ה[-צ-]רצים רֹו  - 
 

ּצוב  ב.          יַע -צ-ע –ע  ּצ   ;   [חסרה יו"דצ' < -]ה+דגש בע -צ-י –ב;       ה 
ה                       עָּ ֶכֶרת ]הופיע[ע -פ-י –תֹופָּ  [נ]מ+דגש < ר -כ-נ –;      מ 

 

צוי:  מ ( 1)א.      .16 ַעל  -צ-מָּ עּול[א,  פָּ  ,  הווה]פָּ

צוי שייכות לאותו בניין, אך לא לאותה גזרה.  (  2) גוי ומָּ  ל"ה[ –ה -ג-ש –]שגוי שָּ

 
 ד,   התפעל-ס-מ ( 1)ב.          

  שורש תנייני:  (  2)  
 

 מ' נתפסה כחלק מהשורש, -.  ה'מוסד'נוצרה המילה  ד'-ס-'מ מהשורש      

 '.התמסד, וממנו המילה 'ד'-ס-'מנוצר השורש התנייני       

 

ה[ ( 1)א.      .17 טָּ  נטה/י,  קל  ]נָּ

טו(  2)     י 

 
ים  ]נמ    ( 1) ב.           יע  ים[-ג-ג  יע   ע < *ַמְנג 

 צליחוה  (   2)

 ת(   לקרו3)

 שתדלֶא (  4)

 

 

 

 

 

 

גות ה[-מ-]ד:  תדמית שורש ומשקלא.     .18  ,  פועל לא יכול להיות בסיס[ –ה גָּ ]הָּ ,  הָּ
ע                                    תפוצה,  ַמּדָּ

 ות[Xר + פ  ]ס  ,  ספרות ות[Xה + מָּ ]כַּ ,  כמות ית[Xר + ב  ]ע  :  עברית בסיס וצורן סופי 

 יתט  ְק דמה/י,  ַת  – יתמ  ְד ַת ב.            
 ;הלָּ טֵּ ְק ַת  או הלָּ קוצ,  ְת -ו-פ – פוצהְת    ;   תטוה/י,  קָּ -ג-ה – תגוהָּ  וגם:      

 ;   לטָּ ְק ע,  מַ -ד-י – עּדָּ מַ               

ֶבר +  –עברית      יתXעֵּ
ה +  –כמות  וגם:       ֶפר +  –;   ספרות ותXַכמָּ  ות;Xסֵּ

 
 רהלחם בסיסים:  תקליט + או.   ג         

 רמזור:  רמז + אור.   ד         

 
 

   ביע[ה  ],   הבעה ציע[ה  ],   הצע רצה[ה  ]הרצאה :  פעילה  א.   .19

יעל יכוח :  פ  ה ]ִקיטול < ִקיטל < ִפיעל[ו  שָּ ילוי ]ִביקש[,   ַבּקָּ   ]ִּבילה[,   ב 
 

 :  בסיס וצורן סופי;   שם תואר.דומהב.         

 יבסיס עבר –:  תרבותי שונה 

 בסיס לועזי –גלובלי             

 
ה ]תוכנה[.מילים עבריות(  1).   ג        ְכנָּ  :  אומצה,  תָּ

 :  ספגטי,  בורקס,  סטודנט,  שניצל,  קונצרט.מילים לועזיות  

ה -אטריות;  וגם: שניצל  –ספגטי (  2)              יתָּ   ְכת 

 
 

ד < מ ד <-ס-י ד-ס-מֹוסָּ ְתַמּסֵּ  ד < ה 
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 כרטיס כניסה למועדון  –חורף תשע"ב 

  האנשים המשכילים                      
 
 

 .  א  .1

 

 

 

 
 

 

 

    ה. -כ-ז –פ;   זכות -ס-י –נ;   מוסיפים -י-ד –כ;   דיון -י-ש –להשתייך  ב.         
 

 נפעל  ]נמנע[ –להימנע   (1)א.       .2

 הרפיה,  הימנעות,  הבנה,  הוכחה(  2)
 
 ד,   התפעל-ס-מ ( 1)ב.          

    את מעטה השקרים מעל תעשיית המזון מן החי. מסירההאישה :  פועל (  2)  

  בדבר ההתעללות בבעלי החיים. של האמת מסירה:  אני מחויבת לשם      

 תמיד סביל[ –]הופעל הועבר   .   ג       

 קובוץ תמיד סביל[ –חסת יֻ ]ממיוחסת     

 ]מישהו אחר זיהה אותו. הוא רק "סבל" את הפעולה[מזהה    

ה.ֶא יכנסו,   ה   ( 1)א.      .3 לָּ  חזור,   ְגדֵּ

 יין קל )פעל( וב הצורות בבנר:  חידוש לא תקין זה הוא הגיוני כי גֹוֶדֶלת( 2) 

 בזמן הווה הן במשקל הזה, למשל, שומרת, אוכלת, פועלת, נוחרת.                   

 :  חידוש לא תקין זה נוצר מתוך דמיון לצורות ציווי אחרות כמו ַכְנסו      

   ַקְבלו, ַסְפרו.                 

 

 

 ת  ת   ְר  ֶב  ֶת   ְמ   ( 1) ב.          
 תי"ו מוספית – 3    [ת-ב-ר-]תתי"ו שורשית  – 2   ת[-ב-ר-ת]תי"ו שורשית  – 1

 שורש תנייני:   (  2)  
 

 מ' נתפסה כחלק מהשורש, -.  ה'תרבות'נוצרה המילה  ה/י'-ב-'רמהשורש       

 .'מתורבתת', וממנו המילה ת'-ב-ר-'תנוצר השורש התנייני       

 

 ]*התזהה < הזדהה[  הזדהות    (1)א.       .4

רתמות    (  2)  נפעל[ –]נרתם הֵּ

רות  ]חָּ (  3)  ּות[X]בלשן + ות[,   בלשנות  Xר + בֵּ ֲחבֵּ

יבות   (  4)  ּות[Xב + שּו]חָּ ֲחש 

 תופעה(  5)
 
 וֹן[X]מועד + מועדון    ( 1)ב.          

    []בסיס אינו יכול להיות פועל בעבר: הגה, ניסה, זכרשורש ומשקל   (  2)  

 

   ר[-ס-]מת ֶרסֹ מָ ם ]המוח שלהם[,   מוחש[,   -מ-]מ ּשוממ  :  מ"ם שורשית  א.   .5

   נ, לפי הבין[,-ו-]ב בןּמו  ר[,-פ-]ס פרְס מ    ם[,-כ-]סות כמְס  מ:  מ"ם לא שורשית

  ב[-ל-]שים ב  ל  ְש מ                                 

 ע[-מ-]ש עמָ ְש מַ :  מ"ם שורשית + מ"ם לא שורשית

 

 תקני,  הגיוני, סדיר,  רב,  לשוני ( 1)ב.          

 :  סדירשורש ומשקל (  2)  

    י[X]לשון + לשוני    י[,X]הגיוני + הגיוני    י[,X]תקן + :  תקני בסיס וצורן סופי         

 שמות התואר בעברית של היום נוצרים גם בדרך של שורש   אפשרות א:(  3)             

  ומשקל וגם בדרך של בסיס וצורן סופי.                                        

 שמות התואר בעברית של היום נוצרים בעיקר בדרך של בסיס וצורן סופי.  :באפשרות 

 ע"ו/י ל"ה )ל"י( חפ"נ 

 ה[-נ-]ש  השתנה נ[-ת-נ]  ניתן פועל
 ה[-מ-]ד  נדמה
 ה[-ס-]נ  ניסו

 ר[-ו-]ע  מעורר

 נ[-ו-]ב  מבין

 ש[-ג-]נ  גישה שם

 -ט -ב-]נ  מבט
 [נ]מ+דגש < 

 ה[-נ-]ק  הקניה
 ה[-צ-]ר  רצון
 ה/י[-ג-]ה  הגיון
 ה[-פ-]ש  שפה

 ש[-ו-]ח  תחושה

ְרֶבֶתת-ב-ר-ַתְרבות < תה < -ב-ר  ת < ְמת 
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 הדיקטטורה של הרגש –קיץ תשע"ב 

 

 ש[,   -ר-י –ד, תורשה -ל-י –: תולדה כמוע ]-פ-י –פעה ֹו(   ת1)א.     .1

 ,   [נ]ה+דגש <  -יש ג  ה   לפי] ש -ג-נ – שוגַ ,        י  נ-ו-כ – נווְ כ                      
 י/ה-ס-נ –ון נסי    ,  מ-צ-ע – םיעצה     ר, -ו-א – אורמ                    

    
ונה ( 2)   ועוד...  כיוון,  ַהְכוונה וגם:   ,כ ְונו <  ַכוָּ

ש,     או:        גיש,  ַהגָּ  וגם:י ַגשו <  ַמגָּ  ועוד...  שהנָּ
 ועוד...  ַמֲעצמה,  ֶעֶצם וגם:ֶהֱעצים <  ַהֲעצמה,     או:       

    
ע ( 3)   תופעה < הופיע, מֹופָּ

 הואר, נָּאור, מואר וגם:מאור <  האיר,     או:       
 התנסה,  נוסה, מנסה וגם:נסיון <  ניסו,     או:       

    
    [נ-ח-< ב ןיבח]ת(  שלמים   1) ב.         

 צ[-ר-ט, מ-ל-ד, ק-ג-השאר:  א  ה < ל"ה,  -מ-]ר(   תרמית  1)             

 
ר <  א.     .2 ר[ְמַיתֵּ  ר,  פיעל-ת-י  ]ִיית 

ים <    ר  ְבזָּ  ר,  פועל-ז-ב-א ]אּובזר[ ְמא 
 [ד-ל-]כמו: נולד <יפעל   נ,  ד-ע-/ ו ד-ע-י  ]נֹועד[דו <  עֲ ֹונ 

 פעלנ,  נ-י-/ ד נ-ו-ד  ]נדון[דונה <  נְ  
    

 סבילים. –פעיל,   השאר  –מייתר ב.          
    

 מהמילה 'אביזר'. גזור שם פועל.   ג       
 ר', וממנו נוצרה המילה 'מאובזרים'.[-ז-ב-]מהשם הקיים 'אביזר' נסחט השורש 'א             

    
 ]בינוני = צורת הבינוני[.   ד       

 צופים וגם:ם,   :  מאזינישם עצם             
 טוב, מרגש, יפה, פשוט   וגם::  שונים,   שם תואר             

 כתוב וגם::  הופך,  פועל             
    
    נ,  הפעיל-צ-ק  צין[ְק ]הִ צינה <  ְק ה  (   1)א.     .3

    ל,  פיעל-צ-נ  ל[יצ  ]נִ   < )אותה( הלָּ ּצְ נ                      
 ח,  קל-כ-נ  ]נכח[נוכחת <                      

    
 'ניצלה'[ ]חייבים להשתמש בצורה מסכין השוחט והובאה לחוות החופש. ניצלההעז  ( 2) 

    
        
 

ְשַת ֹומר(  1) ב.          ם,  ה     אכָ ה,  ְמד  נָ מָּ

ם 2)               ם[מ,  פוַעל   -ו-ר   –(  ְמרֹומָּ    ]רומַּ
 ה,  התפעל-נ-ש  –ה שתּנָּ ה                    

א[א,  פוַעל   -כ-ד  –א מדוכָּ                         ]דוכָּ
    

 .Oבגזרת ע"ו בבניין פיעל יש תנועת  –מרומם (   3)             
 .Aבהתפעל בגזרת ל"ה בזמן עבר יש תנועת  –ה ּנָ השַת   או:                    
 גזרת ל"א ניטית על דרך השלמים  ]כמו מקבל[   –א כ ָ מד  או:                    

 
    ]בסיס אינו יכול להיות פועל בעבר או בציווי[(   1)א.     .4

 :  כישרון,  תמצית,  מצרךשורש ומשקל                    
    :  חינמי,  עיתונותבסיס וצורן סופי

 ]זרק + אור[:  זרקור  הלחם בסיסים                    
    

ית.   השורש  ( 2)   ה[-מ-ית < רִמ ְר ]כמו: תַּ ה  -צ-מ –ַתְמצ 
 ת -צ-מ-ת –השורש התנייני                       

    
 א[-צ-]מ,  מצוי א[-ל-]ממילוי  – ל"א:  גזרהעל פי ב.          

 ה/י[-ו-]ל,  לווי ה/י[-א-]רראוי  – ל"ה )ל"י(  

 ]שם פעולה הוא שם עצם[:  מילוי,  ליווי  םשם עצ:  חלק דיבוראו:  על פי              

 :  ראוי, מצוישם תואר                 

 ראוי,  מצוי –( קל )פעל:  בנייןאו:  על פי             

 מילוי, ליווי – פיעל       
 

 ש[-ש-נ[,  תשישות ]ת-ק-ר[,  ַתקין ]ת-א-]תאור :  תֵּ תי"ו שורשיתא.     .5
 ש[-ח-ות ]ררחשב[,  הת-ו-ה ]גגובד[,  ת-מ-]ל דולמת:  תתי"ו מוספי             

    
 שם תואר  ]מתאר את הניסיון[   Iב.          
             II   [שלישייכות  ]המקצוע 
    

לה      שאילה –קל    השאלה,   –הפעיל :  ל-א-ש(  1).   ג         , שאֵּ
ידועַ  –פיעל    הודעה,   –הפעיל :  ע-ד-י                       י 

    
 של דבר למישהו, והוא אמור להחזיר את הדבר נתינה – השאלה(  2)             

 של דבר מתוך כוונה להחזירו הלקיח – שאילה                    
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 מה ֹטבו אוהליך –קיץ תשע"ב  -בתי"ס עצמאיים 

 
 
 
 

 :  נועד,   יישען,   הימצאותנפעלא.   .1

 :  ציפייה,   מוותרים,   לרמותפיעל

 ,   להותיר]העיד[:  מעידים  הפעיל

 
 ה[ -פ-י/צ-פ-צ –]צפוי  ב.  

ים      ְצֶפה,   ְמַצפ   מ 

 

ן  ג.   ג   נ[ -נ-ג –]מ 

     , ל, כמו 'התפלל' [-ל-] פתפילה       

ל' [-ל-] ק  הוקל      ק   ל,  לפי 'ה 

 
 

ושפע1א.  ) .2 בנית(  מוגנים,  מ     תמיד סביל[ – U]      ,  נ 

נה[-ר-ש –]השרה "ה  ל –(  משרים,  זוכה,  נבנית 2)     ה,  זָּכה,  בָּ

 
    ]הוא[מ,  הפעיל,  נסתר -ש-ר  ]ִהְרשים[( 1ב.  )

 (   ההורים אינם מרשים לבנם לאכול מן החי כי אכילת חיות אינה בריאה 2) 

 ואינה מוסרית.       

 

 

 
ה[הפעיל      –א.  מורה  .3                              ]הֹורָּ

שּוף < פָּ  ב.  קל   על[ ]חָּ                               עּול < פָּ

 ג.  הוראה,  שיבה

 ד.  יָּשוב

 

    מקום,   חריג,   בנייה,   סקרן:  שורש ומשקלא.   .4

     מהות,   ירחון:  בסיס וצורן סופי     

 

 שורש ומשקל –היבט        בסיס וצורן סופי –מזערי         שורש ומשקל –ב.  מידע  

 
 ר [-ו-נ,  ג-ו-נ,  ג-ו-] למגוון,   מגורים     ג.  מלון,   

 

 [   נ]ה+דגש < ר  -ת-היתר <  נ –א.  התרה  .5

 ר    -ת-מותרות <  י –יתרון      

 
 (  התרה,  התראה,  היתר,  איתור1ב.  )

 ]איתר[פיעל    –(  איתור 2)     

 ]התיר,  התרה,  התיר[הפעיל     –המשותף   
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 בגנות ההתאנגלזות –חצב ברק  -ב "עקיץ תש

 
 

נע < מ-ע-נועד < ינ,   -י-דיון < ד ( 1)   א.   .1  ע,   -נ-ד,   יימָּ

 נ-ו-כ,   מתלונן < ל-ר-<רצה,   מערכת < ע [הרצה] הרצה

 (  נועד < ייעוד, יעד, מועד2) 
נע < מניעה, הימנעות, מנע, ממונע  וגם:  יימָּ

ן, מלון, מלונה        מתלונן < תלונה, הלנה, לינה, לָּ

 ינים(  דיון < דין, דיין, מ)ת(די3)
יצה   וגם: ה, ר  צה, נרצה, התרצָּ רצה, רָּ  [את עונשו]הרצאה < ה 

רוך, נערך, העריך, הוערך        מערכת < ערך, עָּ

 [א-ט-ב](  ל"א  1)   ב.         

 [א-ט-ח],  חיטוי  [א-ל-מ](  מילוי  2) 
 [ה/י-ל-ה/י,  ג-נ-ה/י,  ש-ו-השאר:  ל]
 

 פ,  הפעיל-ס-< י [הוסיף]מוסיף    א.   .2
 ג, פועל-ר-< ד [דורג]דורגו 
פיץ]יפיצו   צ,  הפעיל-ו-<  פ [ה 

  פעילים. –סביל;    השאר  –דורגו    ב.         

 <  פ"י + ל"ה )ל"י(  [ה-ר-י –הורה ]  יֹורו  (1)   ג.         
 [נ -ו-נ,   הבין < ב-ו-מ,  הוכן, הכין < כ-ו-ע"ו:  הרים < ר –כל השאר  ]

   [שמעות סבילההמ]מוכנה      (2) 

 [בינוני = צורת הווה]   ד.         
 מרצים, אורחים  וגם:שם עצם:   חוקים    
 נוכחיים, נחשקים, מתקדמים, מלאה, מושכים,   וגם:שם תואר:  מובילים   

 מיוחדות  
 מונעים, מרֶאה, דוברות, לומדים, מציע, מאפשרת, נחשבים  וגם:פועל:  כוללים  

 

ים)נ(מ  (  1)   א.   .3 יע  יב ,  ב  קים]ֵהג  ּפֹות [כמו ה  ָנה[לרפא לאלהחליש, ],  ְלר  ְתּפ   ,  ה 

ים(  2)   יע  ב   [הביע]   [מ+דגש < נ]ע,  הפעיל  -ב-נ  - מ 

יב  [הגובכמו ת]ב,  הפעיל  -ו-ג  -  ֵהג 

ּפֹות   [ריפה]ה,  פיעל  -פ-ר  -  ְלר 

ָנה ְתּפ   ה,  התפעל  -נ-פ  -  ה 

 

יע  )נ(מ  (  3)  [ביעים כמו 'מכתיבים'נ*מ]גזרת פ"נ )חפ"נ( על דרך השלמים.    -  יםב 

יב  וגם:  ב בגזרת ע"ו, שאין בה דגש.-ו-השורש ג  -  ֵהג 
ּפֹות  וגם:  א, לרפא, -פ-ה שפירושו 'להחליש', ולא מהשורש ר-פ-מהשורש ר  -  ְלר 

 להבריא.
ָנה  וגם: ְתּפ   .Aתנועת  –בגזרת ל"ה בהתפעל בזמן עבר   -  ה 

 

 שורש תנייני.   ב.
 ד  <  ְלמסד-ס-ד  <  מוסד <  מ-ס-י

 ד נוצרה המילה 'מוסד'.-ס-מהשורש י
ד'.-ס-המ"ם נתפסה כחלק מהשורש, נוצר השורש מ  ד, וממנו המילה 'ְלַמּסֵּ

 ד, ו....-ס-מהמילה 'מוסד' נסחט השורש מ  וגם:
 

ף     א.   .4  [ נה + דגש <  ] פ    -ק-נ  -ֶהּקֵּ
 [התווה < תוה,  כמו 'הפנה' <]     ה-ו-ת  - התוויית  
 מ-י-ק  -קיום    

    [פיעל -קיים ] קיום   (  1)   ב.
 [הקיף,  התווה] (  הפעיל   2)       

  [ה < ל"ה-ו-התווה < ת]   ג.
 [ה-ב-התרבה < ר]התרבות   ,  [ה-נ-ב]בנייה  ,   [ה-ו-השווה < ש]השוואה      

 

 [ת-ר-ש]שרות  ,   [מ-ח-ת] תחום  : תי"ו שורשית   א.   .5

   [ל-ט-ב],   התבטלות [י-י-ח],   תחיה [ב-צ-ק],   תקציב [ב-ו-ג]תגובה :  תי"ו מוספית

    [שורש ומשקל, כי בסיס אינו יכול להיות פועל בעבר](  זכות   1)   ב.

ה + Xי ש + ](  בסיס וצורן סופי   2)        [ותXות;   זה 

ל  (  1)   ג. ְקטָּ  [  נעזרים במילה שמכירים את המשקל שלה]מ 

ר2)        (  ֶמְחקָּ
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 ניסויים בבעלי חיים –ג "עתש חורף

 
 
 

ד    (  שכיבה,   1)   א.   .11 רֵּ  ]שכב, ירד < פעל[תֵּ

 [כ  <  שלמים-ר-ב,  ע-כ-ש](  שכיבה,   ייערכו    2) 
 ה/י < ל"ה[-ס-ה,  נ-צ-]רהרצאות,  ניסויים    וגם:

 [סביל](  הונחה,  ייערכו    3)
 
א   ב.          א     -צ-י   – מֹוצָּ צָּ א  :וגם א,  יָּ א,  ְמַייצֵּ א,  הוצָּ יצֵּ  הוציא,  י 

א     -צ-מ  –ממצאים   צָּ  נמצא,  התמצא,  המציא,  הומצא  וגם:א,  מָּ

ע    הוַצע  וגם:ע,  הציע     -צ-י  –ַמּצָּ

 

 5,  4,  1(  1)   א.   .12

פיקו  2)  פיק](  הֵּ  ק,  הפעיל -ו-פ   –  [ה 
יש        ,  הפעיל [מ+דגש<נ']ש  -ג-נ   –  [הגיש]  ַמג 
 ,  הפעיל ב -ו-נ   –  [הניב]ְמניבים        

 
ְצפות ( 1(  )1)   ב.          פה] ל   ה,  קל -פ-צ   –  [צָּ

 ה,  פיעל-פ-צ   –  [ציפה]ְלַצפות  (  2)        
 

ְצפות(  2)     [שיבוא את מה] לחזות)להסתכל, להשקיף(,    להביט   –ל 
 לקוות.)לחכות(,   להמתין,     [למשל, את הכרית]  לכסות   –ְלַצפות        

 

 נפעל,  – ,   נעשה [הוטל]הופעל    – מוטלת  [מהקטע שבחוברת](  1)   א.   .13

 נפעל. –,   נמצא  [ניתן]נפעל    –ניתנת  

 (  הצורות הסבילות מבליטות את הפעולה עצמה ומטשטשות את 2)
  מבצע הפעולה.      

 
   [נוכחים, נסתרים]  גוףוב  [ציווי, עבר]  זמןהצורות שונות ב   ב.

 

 
 ק,  הפעיל-ד-צ   –  [הצדיק]  להצדיק(  1)   ג.         

    מוצדק  – הופעל;       מצטדק  – (  הפעיל2) 

 על שאתה אוכל בשר? הפסק לאכול חיות,  מצטדק(  מדוע אתה 3) 
  וגם החיות תרגישו טוב. וגם אתה       

 

 [ר-ע-ז-מ],   מזעור  [ה-ח-מ](    מחאה  1)   א.   .14

 ה;   -ר-ק –ר;   מקרה -ק-ח –מחקר (  2)  
   ש -ק-י –ה;   מוקשים -ל-ח –מחלות         

 ר-ע-השורש הראשוני:  ז –מזעור (  3)
ר < מ-ע-ז]         [ר < מזעור-ע-ז-ר < ִמְזעָּ

 
   מקום(  1)   ב.

 מועדון. –(  יוצא דופן 2)  
ד + ]נימוק:  נוצר בדרך של בסיס וצורן סופי   ואילו כל השאר   [וןXמֹועָּ

 נוצרו משורש ומשקל.
 

 בריאות;   משמעות מופשטת. –צורן גזירה    א.   .15

   ות.Xצורן נטייה     –  נקודות דמיון:     ב.

 חדש. –נוצרו מאותו השורש    –  

 שם תואר. –המשמעות   וגם:  

ן-ס-נ]שורש ומשקל  (  1)   ג. ְטלָּ  [  י/ה  קַּ

 עצלן, יבלת  ועוד.  וגם:     (  מספרה2)  
 

 שם תואר(  1)   ד.

  –(  אינטלקטואלי 2)  
הבסיס שלה לועזי, ואילו לכל השאר בסיסים עבריים.        
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 געגועים הדור הבא –ג "עקיץ תש

 
 
 
 

    א.   .13

 

 

 

 

 

 

יף (  1)  ב.           ]מ+דגש <נ[  ף-ד-נ –ַמּד 
ר (  2)   קום[-]כמו:  קםר  -ו-ג –גָּ
ה (  3)  מָּ שים מ  -י-ש –ֲהשָּ ם  –];  ה   שים[ –שים;  שָּ
ְמיֹון (  4)   ה-מ-ד וגםי -מ-ד –ּד 

 

עול –קל )פעל(,  משקל  –בניין    א.   .14   פָּ

 ל"ה )ל"י( –  ה/י[-ש-ע –ה/י -פ-]צעשויים   –צפויים    ב+ג.         
 שלמים –  ע[-ק-ש –ח -ט-]ש שקועים  –טוח ש      

א בארובה...[א   -מ-ס –סמוי    ד.             ]סּומָּ

 
 

 ,  רושמ,  לאומצת,  למרוא:  מ"ם שורשית   א.   .15

   א[-פ-]רמרפא  וגם:,  ל[-ו-]כ,  מכילים א[-ו-]במביאים :  מ"ם מוספית 

 

 (6)       ,( 3) ( ,     1)    (1)   ב.

ים   (2)   יר  ים     –גזרת פ"נ ניטית על דרך השלמים  –ַמכ  יר   *ַמְנכ 

דֹות   ְכחָּ  על בעבר ובבינוני אין דגש בפה"פ.פבבניין נ –נ 

ה  Eהמשפט מתייחס לזמן הווה, ולכן –נרֶאה    זמן עבר. –. נראָּ

 

 בסיס וצורן סופי(  1)   א.   .16

 שאילה מלועזית(  2)  

 רפד, חייט, שען, יועץ, רכז, מתאמת  וגם:  נגר(   3)               

 תקציבאי  וגם:  סנדלר   (4)  

 סטייליסט(  5)  

 צורן נטייה;   אוצורת הנקבה   –ית X(   2( + )1)   ב.         

 X צורן גזירה  אובעל עיסוק   –אי 
 
 

ש[)פעל(:  פגישות  קל(  1)   א.   .15 גַּ ה;  ]פָּ יבָּ ב[ ש   ;]שָּ

מה;  ]השקיע[ות :  השקעהפעיל  ִשים[ ֲהשָּ  ;]ה 

ירות פיעל  ת[:  שֵּ יר   ;]בילה[ בילוי;  ]ש 

 נצמד[ -נעלם;   היצמדות  –]היעלמות   נפעל(  2)  

 ;  ב[-ו-ש –]שב ע"ו   –שיבה ( 3)  

 ;  מ[-י-ש –]שם עו"י  –השמה 

 ;ה/י[-ל-ב –]בילה ל"ה  –בילוי 

 

 שם תואר   א.   ב.

 ]שורש ומשקל[ישן     ב.  

 בסיס וצורן סופי   ג.  

 
 
 
 

 

 שם מאותו שורש זרההג הפועל

ים  יר  ר פ"נ ר[-כ-]נַמכ  כָּ ר,  התנכרות,  נֵּ ה,  ַמכָּ רָּ  ַהכָּ
 ניכור,  מנוכר, 

 ייעוד, יעד, התוועדות,  מיועד פ"י )פי"ו( ד[-ע-]ינועדו 
 ַוַעד,  

 תבונה,  נבון,  הבנה,  בינה ע"ו )עו"י( נ[-ו-]ביתבונן 

ְקֶנה,  קו ל"ה )ל"י( ה[-נ-]קיקנו  יהקנייה,  מ   נה,  ַהְקנָּ

 הוויה,  הווה,    וגם: ה[-י-]היהיו   וגם:
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 מנוחת אמת ואמונה –קיץ תשע"ג  -בתי"ס עצמאיים 

 
 
 
 
 

 ה-נ-י / ש-נ-ש –פ,    שינוי -ו-נ –נ,    מנוף -ו-ב –ר,    מתבונן -צ-י –נוצר  א.   .1

 התפעל   –נפעל;     מתבונן   –נוצר ב.   

 יצור,  יצירה,  יצרן  ועוד...  וגם:ג.   נוצר <  ייצור,   

יטול[ד.   שינוי     ]ק 

 ה.   מתבונן

ל :  בבניין פיעל ]   ין פיעל,   גזרת המרובעיםבניא.   .2 ְכלֵּ ר,  ש  ְפשֵּ ד,  א  ְפקֵּ   –בעבר נסתר  –ת 
 [ כל אותיות המילה נמצאות בשורש                                                                   

ר[(  יאלתר   1)ב.   ְלתֵּ  ]א 

ם 2)    מ[-ו-]רע"ו   –גזרה שונה  –(  ְמרֹומֵּ

ר          ַּדְרּדֵּ  דרדר[)ת(]ההתפעל    –בניין שונה  –ה 

 
 התפעל.  –קל;    להתעלות   –הפעיל;    לשבות   –(  להציק 1ג.  ) 

ַבת שביתה [ת   -ב-ש  -(  לשבות 2)   ] שָּ
ה ה   -ב-ש                        בָּ  לקח בשבי[  –] שָּ

וה  –ניַתן (  1א.  ) .3 וָּ    פועל -נפעל;     צ 

 סביל(  2)      

על  (  1ב.  ) ה ]    ]קל[פָּ רוְך<  ְכרוכָּ עול משקל<  כָּ ַעל < בניין  פָּ     [ פָּ

טוי   (   2)      ה ְכרוכה,  עָּ סָּ     פעיל [ –] שניהם סבילים.   התורה חָּ

ים 1) ג.   ינ      נ [-ו-] הבין < בע"ו,   הפעיל     –(  ְמב 

ה 2)       ְראָּ     ה [-א-] נראה < רעל    ל"ה,   נפ  –(  נ 

ית 3)       ּצ      ת[-צ-]יפי"צ )חפי"צ(,  הפעיל     –(  ה 

 

 

  הפשטה. –שם תואר;    מהות  –שפה;    כיווני  –עברית   (2+)(1א.  ) .4

 בעל עיסוק –מתכנת  –בנאי ב.  

 מקום –מכון  –מושבה      

 שם פעולה –הודאה  –ציווי      

 

 ומשקל שורש –משוט  –נקר א.   .5
 בסיס וצורן סופי –מימייה  –צופית   
 הלחם בסיסים –שלדג  –מדחום   

 קשור בחקלאות ובצומח – קציר(  1ב.  ) 

 תכונה, תכונה בכוח  וגם:שם תואר      –המשותף              

 ן[לֹוטָּ שורש ומשקל    ]ק   – חיוורון  (2)

 ון[X]עת, פעוט + בסיס וצורן סופי    –המשותף       

 שורש ומשקל – מפלס(  3)

 ] מד+חנייה;  שמר+טף[הלחם בסיסים    –המשותף       

 שורש ראשוני – פרסום(  4)

 כ [-ר-ד-כ < ַתדריך < ת-ר-ר;    ד-ז-ח-ר < ַמְחזֹור < מ-ז-]חשורש תנייני   –המשותף       
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 האם צחקת היום? –ג חצב ברק "עשקיץ ת

 
 

   [ב-ל-ש -ֻשּולב ]  משולבים(  1)    א.     .1

עול -תלוי  – ה-ל-ת]  תלוי(  2)      [פָּ

   [הופיע -ע -פ-י]  תופעה(   3)               

   [מ-ו-ק]  מקום  :וגם    [ב-ו-ג]  תגובה   (4)  

   [ד-ר-ש –שרד ]  לשרוד(  5)  

 [ה-נ-ה –נהנה ]  הנאה(  6)  
   

 ביטוי(  1)   ב.        

 א[-ט-]בל"א  (   2) 

 ה[ -מ-ה,  ד-ו-ה,  ל-נ-]ש(  ל"ה  3) 
   

   [הבין]  הפעיל -נבין   א.      .2

   [למדנפוץ,  נולד,  נ -כמו שהוא אתמול ]נפעל     ב.        

  ד -מ-צ,   ל-ו-ד,   פ-ל-י   ג.        

  את האמת על בעלי החיים, נפסיק לאכול אותם.   נלמדאם (  1)   ד.        

ד](  בניין קל 2)  מַּ  ;  זמן עתיד.[לָּ
   

     סביל  אומשמעות סבילה  (  1)    א.     .3

  ש,  נפעל -ר-ד –  [נדרש] נדרשת(  2)  

ועשע   ע,  פ ועל -ש-ע-ש –  [ֻשועשע] מש 

  פעל נע,  -ד-י –  [ודענ] ודענ

על/קל]ה/י,  קל  -פ-צ –  [צפוי/צפה] צפויה עּול הוא פָּ      [כל פָּ
   

 (6(,  )4(,  )1)  -(  1)   ב.        

(2   )I      רְכמו: מ]ניטית על דרך השלמים  [א-כ-ד]גזרת ל"א  –מדכא    [ֻחּבָּ

גיב    II   וגם:        בגזרת ע"ו צירה בהווה. –מֵּ

               III  אני, כנדרש במשפט. –א' בגוף ראשון בעתיד  –שתמש א 

 הוא, ולכן לא מתאים כאן.( –משמש לנסתר בעתיד  –שתמש י)

 
 

לם]        [שחרר]         [הסתכל]        [כילה]      [הוקיר]   נה]     [גירה]     [הזדהה]        [הָּ     [פָּ
יָּה     .4 רוי,   ְפנ  ְזַּדהות,   גֵּ ה,   ה  ימָּ ְחרור,   ֲהל  ְסַתְכלות,   ש  ה,   ה  לָּ ה,   ֲהכָּ רָּ  הֹוקָּ

   
  הוקרה,  הכלה   – הפעיל  (  1)  א.

  הזדהות הסתכלות,    – התפעל 
  שחרור,  גירוי    – פיעל  
  הלימה,  פנייה   – קל )פעל(  
   
 ל-ו-כ  –הכלה     אור     -ק-י  –הוקרה (   2) 

 ה-ה-ז  –הזדהות     אול    -כ-ס  –הסתכלות 
 י(-ר-ה  )ג-ר-ג  –גירוי     אור   -ר-ח-ש  –שחרור 
 י(-נ-ה  )פ-נ-פ  –פנייה     אומ    -ל-ה  –הלימה 

   
  שורש ומשקל    –התנהגות  (  1)  ב.
 ות[Xאנוש, מה בריא, סובלן + ]בסיס + צורן סופי  (   2)
   

 [ב-צ-י]     פי"צח–מצב  (  1)  ג.
 ע[-ב-ב,  צ-צ-ב,  ק-צ-ע]שלמים  (   2)

 

  [חייבים לנקד את המשקל ואת הצורן הסופי]  .5

 שורש ומשקל –(  דרך התצורה 1)   א.  

ְקֶטֶלת.ת-ש-מרשתת:  ר  ,  מ 

ל.-ח-מצחק:  צ ְקטָּ  ק,  מ 

 (  'מצחק' במשקל מקטל כמו משחק, כי הסטנד־אפ הוא מופע 2)             

 משחק על במה, מעין הצגה.     

 ק, כי הסטנד־אפ מטרתו להצחיק את הקהל.-ח-השורש צ     
 

     שם תואר(  1)  ב.  

 גופני, הרפתקן  – ס וצורן סופיבסי   רגוע,  יעיל,  נאמן   – שורש ומשקל(  2) 

טול   -ג-ר  –רגוע (  3)   יל;   נאמן ל, -ע-י –יעיל וגם:    ע,  קָּ ט  ל;-מ-א –קָּ ְקטָּ  נ, נ 
י;   Xגוף +  –גוף   ן.Xהרפתקה +  –הרפתקן וגם:  נ 

 [יXתקשורת, פסיכולוג + ]י  X:  בסיס וצורן סופי הדומה   ג.        

   הבסיס לועזי. –ברי;  פסיכולוגי הבסיס ע –:  תקשורתי השונה
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 לחיצת עכבר –ג "עתש חורף

 
 
 
 

 ]שם = שם עצם. יכול להיות גם שם פעולה.[  א.      .13

גיע   ע    וגם:נגיעה,    –  ]ה'+דגש<נ'[  ע-ג-נ  –ה   ועוד...ַמגע, ֶנגָּ

ד    וגם:הורדה,     –  ]הוריד[ד  -ר-י  –מוריד    ועוד...יריד, מֹורָּ

 ועוד...תנועה, הנעה    וגם:מנוע,     –  ]הניע[ע  -ו-נ  –מניעה  
   
 האשמה    –שלמים*    –  ]האשים[להאשים    ב.

ה, יאחז, יאהב, יאכל, יאבד, יאמרשורשים: י 7פ"א. לפ"א שייכים רק  לא]* ה, יאפ   [אב 

 הוספה  –פ"י    –  ף[-ס-]ילהוסיף  

ְצפות   ה[ל  פָּ  צפייה  –  ]ל"י[ל"ה   –  ]צָּ
 

   ר[-כ-ש,  נ-ג-ג,  נ-ש-חפ"נ:  נ –]השאר   והבנ(  1)  א.     .14

   נ[-ו-]הבין < ב  ע"ו(  2)  

   מוַכר,  מביטים(   3)               

 הפעיל:  השיג,  הבנו,  מביטים   (4)  

   ]הוגש[הופעל:  יוגש            
   

רכיבן(  2)   ב.          ה 
   

 לבטא(  1)   ג.        

 ת על דרך השלמים.גזרת ל"א ניטי(   2) 
 

רּוך  כרוכות ]בנה[,  בנוי   - קל  א.      .15 עּול < פעל[ –]כָּ  פָּ

 ]נדרש[,  נלווית  ]נעשה[  נעשתה  –  נפעל

 ]הּובל[,  יובלו  ]הּוכן[  מוכנים  –  הופעל

 ועוד...תנועה, הנעה    וגם:מנוע,     –  ]הניע[ע  -ו-נ  –  מניעה
   
    
 

 
     
 א[-ש-א,  נ-צ-א,  מ-ר-]השאר ל"א: ק שנוי,  דהוי    ל"ה[ -ה  -נ-ב  -]בנוי   ב.

ד  (  2+1)   ג. ד[מעודֵּ  פיעל,  פעיל  –  ]עוד 
ד   ד[מעודָּ  פועל,  סביל  –  ]עודָּ

 אותנו לעולם טוב יותר. יובילו(  הטבעונים 3)
 

נָּ ,  מזכירות,  תקנון ות[X]כמה+:  כמות בסיס וצורן סופי  א.      .16 קָּ  ון[Xה+]תַּ

 :  תצרף,  תדהמה,  העתקה,  מרשתתשורש ומשקל
   
 וןתקנת,  רשתמ  וגם:ה,  עתק(  ה1)  ב.

 תרשתה,  מדהמת  וגם:,  צרףת ( 2)

 .ותכמ  וגם:,  ות(  מזכיר3)

 ]שם עצם מופשט[המשמעות:  הפשטה       
   

 צורן נטייה  –  ת(  סופר1)  ג.

 מציין מין נקבה.  –תפקיד       
 

 ב[-ו-ג  -]תגובה ע"ו  (  1)  א.     .17

   ר[-ו-צ, מ-ו-מ, פ-ו-פ, ק-ו-ס;  כל השאר:  נ-פ-]ת  תפוסה(  2)  
   

 [שלי]היצירה צורן נטייה    –(  יצירתי פורסמה באינטרנט. 1)   ב.          

  ]שם תואר; ערך חדש במילון[צורן גזירה    –הוא אדם יצירתי.   

 שם תואר[ –שייכות;    עניין סודי נחשף.  – ]סודי התגלה.סודי   (  2)
   

 :  שניהם שמות תואר. דמיון   ג.          

 בסיס עברי.  –:  מוסרי שוני  

 בסיס לועזי.  –דיגיטלי              
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 היסטוריה וספרות –ד "עתש קיץ

 
 
 

   ק[-ו-ן,  פ-ו-ש,  ב-ו-ב,  ח-ו-ע"ו:  ג –ש;   השאר -ק-]ב  שלמים -ביקוש (  1)  א.     .12

   הבנה -להבין (  2)  

   לבקש -ביקוש (   3)               

ש;  השאר: הגיב, הבין קל   –חשים    (4)      הפעיל[ –]חָּ
 

 ;הווה, נסתרים )הם(, הפעילה, -ש-הרשה < ר –מרשים  הסטודנטים]  ב.
 [הווה, נסתר )הוא(, הפעילם, -ש-הרשים < ר –מרשים  הידע 

 , הווה.: הפעילבבניין ובזמן דומיםהפעלים 

 מ, נסתר.-ש-ה, נסתרים; השני ר-ש-: הראשון רבשורש ובגוף שוניםהפעלים 

 

 ל[ -ב-י –]הוביל   פ"י –מובילים (  1)  א.     .13

 [ה-ו-ה,  ש-נ-ה,  ש-ל-ה,  ע-ט-ה,  ס-נ-ה,  ק-נ-]  פ  ל"ה  (  2)  
   

 ]השתנה[,  משתנה ]התפנה[התפעל:  התפנו   ב.  

 ]השווה[,  השוותה ]הקנה[,  מקנים ל[]הוביהפעיל:  מובילים 

 ]עלה[,  עולים ]סטה[קל:  לסטות 

 ]שינה[פיעל:  לשנות 
   
 ה-ו-ה;  ש-נ-ש  ג.  

 

ב]   קל -נשאב (  1)  א.     .14 אַּ  [שָּ

   נפעל (  2)  

 הנו"ן מציינת זמן )עתיד( וגוף )מדברים(. –שאב נ(   3)               

  יין נפעל. הנו"ן היא חלק מבנ –בלמה נ 
   
ל]א,  קל  -פ-קפוא: ק(  1)  ב.   עַּ עּול < פָּ  נסתר וגם:,  יחיד  [פָּ

 .אקפאיתלשו ממני את הפרווה אם    [קפא < אני בעתיד 'אקפא'](  2)

 ה[  -א-ר –ה, ראוי -צ-ר –ה, רצוי -ד-ב –]השאר: בדוי      ]מצא[,  מצוי [קרא]קרוי (   3)

 

 

 ד[-ל-]י מולדת   ע[-ד-]י מידעד[,  -ס-]ימוסד   - פ"י(   1)  א.      .15

   מ[-ו-]ק,  מקום  מ[-י-]ש  משימה  –  עו"י

 ר[-ז-]ג,  מגזר  ל[-ש-]מ ,  ממשלהכ[-ש-]מ משיכה  –  שלמים

  –מ"ם שורשית (  2)  
 [ל-ש-מ]ה משלמ  כ[-ש-מ] הכימש,   [מ-ו-]ק  קום,  מ[מ-י-ש]ה שיממ        

למ  (  3)    גזרמ  וגם:,  ידעמ,  קוםמ  ,וסדמ  – ְקטָּ
   
   שורש ומשקל. –.   בסעיף א בסיס וצורן סופי –מדיניות   ב.

 

 

 ות[Xספקן, ייחודי, שונה, יזם +  –]שורש ומשקל: דרדר, התקטלות;  השאר הדרדרות (  1)  א.      .16

 מילה מופשטת או:  שם עצם מופשט  או:הפשטה   (  2)   
   
 :  כלכלה,  תקשורת,  מקראקלשורש ומש(   1)  ב.  

 :  חשבונאות,  בלשנות,  רוקחותבסיס וצורן סופי

 בסיס וצורן סופי –;   ציבורי שורש ומשקל –מנהל (  2)

ֹטֶלתר, -ק-ב(  3) ֹקֶרת<  ק  י<  יX+  ב  ְרת  ּקָּ יות<  ותX+  ב  ְרת  ּקָּ  ב 
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 איש על העדה –קיץ תשע"ד  -בתי"ס עצמאיים 

 
 
 

   ה[-ר-י –]הורה ראה  הֹו  –  ה[-ד-י –]הודה דים  מֹו   :פ"י/ו + ל"ה/י  א.     .1

 ק[-ו-]צמצוקה     –ג[  -ו-]ססוג  נָּ    :ע"ו  

 ותדברה    –   גלוסמ   :שלמים  

 א[-ל-]מי  לומ    –א[  -מ-]צצמאים     :ל"א  

 ה/י[-ט-]סה  יָּ ט  ְס   –  ה/י[-א-]גלהתגאות    :ל"ה/י  
 

 הפעיל   –   ה[ורה]ראה  הֹו  –   ודה[ה]דים  מֹו  ב.

 נפעל  –   ר[ּבַּ ְד נ  ]הדברות    –ג  סֹוָּנ

 

                 פעילה   -עיד   ה  -  ודיע[ה]מודיעות     I (  1)  א.     .2

         II     פיעל      -  ילה[ ]ּבִ לבלות    -  ל[לּב  ]ּבִ מבלבל       

          III    ָּקל   -   ה[צָּ ]רָּ לרצות    -ץ  ר  
    
 ה[-צ-ה, ר-ל-]בלרצות   –:   בלוי על,  ל"הפָּ   ( 2)
 

יעל – ינה[ִמ = לתת תפקיד[]]ת ְלַמנֹו(  1)  ב.          נָּה[]=לספור[ תנֹוְמ ל        פ   )פעל(   קל – ]מָּ

 שר חקלאות שידאג לבעלי החיים ולא רק לאינטרסים של  תנֹומ  לְ (  צריך 2)              

 ן.בעלי הממו                    

ְמנֹותאם תרצו  -תגיעו ל ,את מספר בעלי החיים שאוכל כל אדם בחייו ל 

 בע"ח. 3000

 

 וליך[ה],   להוליך יטיב[ה]:  להיטיב פעילה  א.     .3

ש[,   לחוש ש[רַּ ]יָּ לרשת :  קל ם[,   לשים ]חָּ  ] שָּ

 תפס[נ]:   להיתפס פעלנ

ל יעֵּ  ט[]שוט  ,   לשוטט ל[לט  ]טְ :   לטלטל פ 

 דיין[הת],   להדין גורר[הת]רר :   להתגוהתפעל

 
 

 

 וביל[התווה,  הקשיב,  הביא,  הוציא,  ה]פעיל   ה(  1)  ב.

 ל-ב-ה,   י-ו-ב,   ת-ש-א,   ק-ו-א,   ב-צ-י(  2) 

 משמעות גורמת(   3) 
 

 :  בסיס וצורן סופי ( 1)  א.   .4

 ;כתב עת  –;    יומון נההקט  –;     שטיחון אוסף  – ון[X]ניב + ניבון                      

   ,   מצב –דכאון        ;מקום –:  מלון שורש ומשקל                   

   ; ניבון –צמחייה ;     שטיחון –שקית ;    מלון –נגרייה   ב.      

 ,   ]זרק+אור[,   זרקור]רכבת+כבל[,   רכבל ]חי+דק[:  חידק הלחם בסיסים(  1)  .ג      

ץ[תשחץ                                                  ]תשבץ+ח 
 זרקור(  2)  

 

 פיעל  – ינה[]ִמ )קל(;   מינוי  פעל – ע[בַּ ]תָּ שמות פעולה:  תביעה (  1)  א.  .5

 .פיעל – יקש[]בִ ;   בקשה הפעיל –נהיג[ ה];   הנהגה התפעל – רפס[הת]התרפסות                    

 שלמים[ –]השאר        ל"ה/י –/י[ ה-נ-מ –]מינה מינוי (  2) 

 ע"ו  – כ[-ו-]במבוכה  – ע[-ו-]רתרועה (  3) 

   

 שם תואר(   1)  ב.  

י (  2) נ  יXרוַח +  –בסיס וצורן סופי  –רוחָּ  נ 
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 פייסבוק אויב ללא פנים –ברק -קיץ תשע"ד,  חצב

 
 

   א.     .1

 

 

 

 

 

 
ה  1)  ב.  נָּ  ע"ו  – ן[-ו-]כ(  ֲהכָּ

 ה[-צ-ה,   ר-ח-ן,   ד-ו-ה,   כ-נ-]ש(  ל"ה   2) 

 

  כ[-ו-ב –ביך ]ה  יכים   ב  ְמ (  1)  .ג 

 פעיל,  פ"יה  – יתר[-תירֹוה]תירים  מֹו(  2) 
 

 

 
  [פנה,  הופנה]הִ ה  -נ-פ  א.    .2

 פעיל ה    – פנה[ה  ]נים  פְ מַ   ב.

 פעיל  ה    – פנה[ה  ]פנו  ה       

 פעל הו  – פנה[הו]ית  מופנֵּ      

 ]הווה[ ובזמן  []הפעילבבניין   – דומים(  1)  ג.

 נסתר[ –]רבים  ובגוף   מ[-נ-פ –ה -נ-]פ בשורש  – שונים           

(2  )I  להפנות 

II  להפנים 

 ה,  ל"ה-נ-פ –נה[ ]הופהופנתה     ד.

 ת, שלמים-ב-ש –]הושבת[ הושבתה        

 

 

 נ,    -ו-ב – [ן]התבונבוננים ְת ה,    מ  -ל-ב – ]בילה[לים בַ ְמ (  1)  א.   .3
 פ,    -ס-י – ]הוסיף[סיפים ל,   מֹו-ה-מ – ]מהול[לה הוְמ                     
 ר-ש-פ-א – פשר[]אִ פשר ַא א,    ְמ -ו-ב – ]הביא[ביא מֵּ                     

 הולהְמ (  2) 

 ;   ל[-ה-]ממ"ם שורשית (   3)            

 מ"ם מוספית לציון זמן הווה. –בפעלים האחרים                      
   

 (  רק בעצמנו.2אולי תמיד  )  –  ב.  

 (  במעשיהם של הילדים.1ההורים )  –        

 

   ]תלה/י[ה יָּ ל  ,   ְת ]רמה/י[רמית ַת    :ל"ה/ל"י  א.   .4

 ]אור[,   תאורה ]חוש[חושה ְת    :ע"ו

 ]תבע[ביעה ,   ְת ]חלפ[חלופה ַת    :שלמים

 ]יעל[עלת ,   תֹו]ירש[רשה תֹו   :פ"י

 ]תבע[,    תביעה ]תלה[ה יָּ ל  (  ְת 1)  ב.      

 ]משקל צריך לנקד[  הילָּ ט  (  ְק 2)             

 ה.   שייכים לאותה גזר אינם  .ג      

 ל"א –א -ר-ב –ל"ה   /    תברואה  –ה -ל-ח –תחלואה :  נימוק           

 

 לא יכול להיות פועל בעבר[ בסיס].  א      .5

 ]התמכר[מכרות ְת ,   ה  ה[לָּ ]גָּ לות ,   גָּ ה[כָּ ]זָּ כות זְ :  שורש ומשקל(   1)

 ,   ה+...[מָּ ]כַּ מות ,   כַ ה+...[ה  ]ז  הות ,   זֶ ר+...[ּו]ּברות וב:  בסיס וצורן סופי       

 ר+...[שָּ פְ ]א  פשרות ,   ֶא ...[ים+ל]אַּ לימות ַא                                       
   

 ]צורן גזירה[שם תואר    (   1)  ב.  

 ]צורן גזירה[שם תואר   (  2) 

 ]צורן נטייה[    צורת הרבים(  3)
 

 שם הפועל הבניין שם הפעולה

יעל ינה[]ִש שינוי    לשנות פ 

 להכין פעילה כין[ה]הכנה  

 לדחות על )קל(פָּ  ה[חָּ ]דָּ דחייה  

 להרצות פעילה רצה[ה]הרצאה  
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 כיצד תיראה רצועת החוף –חורף תשע"ה 

 
 
 
 

 ה [-ב-ה,  ג-א-י/ה,  ר-ק-] נלגבות    נקייה,  ראוי,  :  ל"ה   א.     .1

 ב [-ש-ל,  י-ע-] י     להועיל,  תושבי:  פ"י

 נ[-ו-ן, כ-י-]ד     מדינה,  נכונים:  עו"י

 נ[-נ-כ-]ת   תכנון:  מרובעים

 
 נגד מנהג אכילת בעלי חיים שהומתו לשם כך.  מחיתי  ב.

 והדגים. נגד הפגיעה בבעלי החיים: הפרות, התרנגולות מחההאיש   :וגם

 
 פונה,  חל   :  קל   א.     .2

      מנסים,  מאפשרת:  פיעל
      אושרו:  פועל

   תצטמצם,    משתמשים:  התפעל

      יובילו:  הפעיל
    הוקמו:  הופעל

 
 פונה,  מנסים   ב.
 הוקמו,  חל   ג.
ה   ד. ל,   ַנּסֵּ  השתמש,    הֹובֵּ
 

    נע,  נופשת  א.     .3

 נגביל,  נבטלבזמן עתיד:   גוף מדבר  ב.

 נמצאת,  נבנים,  נטעןבניין נפעל:  

 הפעלים שונים בבניין, בגוף ובזמן.  ג.
 (  קל, מדברים, עתיד[2( נפעל, נסתר, עבר;    )1])   

 

 

 

 

 

 (  שורש ומשקל1)  א.     .4

 (  מקום2)

ְפָרדב.   ל   – מ  ְקטָּ  ים.הצטלבות דרכ –משקל המציין מקום כמצוין כאן  –מ 

ד      ל  –ַמְפרֵּ  משקל המציין כלי, ולכן אינו מתאים. –ַמְקטֵּ

יר +  י  +  Xג.   ע  ירֹונ  י  <  ע  יותXֹונ  ירֹונ   ות  <  ע 

X       י  שם תואר;      -ֹונ 

    X  הפשטה  -ות 

 

      אופן פעולה  –ידנית   א.     .5

 כלי תחבורה  –מכונית 

 כלי  –דיבורית 
   

 הכבאית נהגה במכונית למקום השרפה.  – בעלת עיסוק(   2(+)1)  ב.  

 הכבאים נסעו בכבאית למקום השרפה.  – כלי תחבורה 
   

 :  מצוי,  מוריק,  אחיד,  מובןשורש ומשקל(  1)  ג.  

 :  חופשי,  ציבוריבסיס וצורן סופי 

 א-צ-מ –(  מצוי 2)    

 ]הוריק[ק  -ר-י –מוריק 

 ד-ח-א –אחיד 

 ]לפי 'הבין'[נ   -ו-ב –מובן 
 

 תיירות(  1)  ד.  

 שורש ומשקל; –בסיס וצורן סופי;   המשותף  –תיירות  

 א-צ-מ –(  מצוי 2)    
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 שחית[ה],   משחיתים ציף[ה]:  מציפים פעילה  א.     .1  
 ה[עָּ ]טָּ ,   טועים ה[נָּ ]ּבָּ :   בונים קל
 ד[יד  ]ִר ,   מרדדים ט[]מוט  :  ממוטטים ליעֵּ פ  
 

ציף < צְמציפים    ב.   פ[-ו-]ה 
טט, לפי: -ו-]מוטט < מטים ְט מֹוְמ                  יטליפול,  מ  מ   אסון[ ה 
 

 (  להטעות2(  לטעות      )1)  ג. 
 

 ]את...[מטעים   ד. 
 

 (  ַהְטעיה2(  ְבנייה      )1)  .ה 
 

 פ, ע"ו[-ו-]הציף < צ  .ו 
ציף[הצפה       ם < קף]צָּ  (,   ציפה )על מים[קוםמ ,רום]כמו: מ צֹוף,   מָּ ]ה   [מ-ו-, כמו: קָּ
 

  נ[-ו-ן < ד]דָּ ,   דנה ב[-ו-שיב < ש]ה  ,   משיבים נ[-ו-]כמתכוננים (  1)  א.    .2 
 
  התפעל – כונן[הת]מתכוננים (  2) 

  הפעיל – שיב[ה  ]משיבים        

  קל – ן[]דָּ דנה        
 
 תכונןאני( א)הוא( יתכונן,  )  – (3) 

 שיבאני( א)הוא( ישיב,  )  –
 דוןאני( א)הוא( ידון,  )  –

 
 שם פועל –,   השאר ]צורת יחיד, הווה[חוטא  (  1)  ב.
 ]ל"א[   א[-ט-]ח,   חוטא א[-ב-]נ(  לנבא  2) 
אּוי (  לצפות   3)   ה;   ל"ה[   -פ-צ –ה;   לצפות -א-ר –]רָּ
 

 ;    ר[-ב-]סאותיות שורש  3 –מסתבר (  1)  א.  .3
 ל[-ל-ק-ר,  ש-ש-פ-מ,  א-ס-ר-נ,  פ-י-פ-מ,  א-ג-מ-]ג  אותיות שורש 4 –השאר                     
 
 פיעל, פועל והתפעל(  2)            

 בניינים דגושים או:יש בהם דגש באות האמצעית של השורש )עה"פ(,    –     
 רק בהם אפשר להטות שורשים מרובעים   וגם:       

 
 ]הפעיל < הסביר[מסביר  (   3)            

 

 א-צ-י – ציא[]הֹוים יא  מוצ  (  1)  ב. 
 א-צ-מ – א[צָּ ]מָּ ים א  מוצְ 
 א-צ-מ – א[צָּ י < מָּ צּו]מָּ יים צוְמ 
 ה-צ-מ – ה[יצָּ ת, ִמ צֹומַּ ה, לְ צָּ ]מּוצים מ  ְמ 

 
א[מוצאים (  2)             צָּ עּול[,   מצויים ]מָּ צּוי < פָּ ל )קל( – ]מָּ עָּ  פָּ

 
ה / מיצינו(   3)             יצָּ  מ 

את נושא זכויות בעלי החיים, ועלינו להסביר את זכותם שלא  מיצינועוד לא 

   יתעללו בהם ולא יפגעו בם.
 

 בעל עיסוק(  1)  א.  .4
 
 ן[X]מדע+,  ַמְּדען אי[X]פוליטיקה+,  פוליטיקאי ן[X]משפט+משְפטן (  2) 

 
 (  ]את המשקלים חייבים לנקד[3) 

ל  ן חייל[]ַקטָּ יל ]יצרן, פרשן[,  ַקְטלָּ ל ]מנהיג[,  ַמְקט  יל ]רופא, סוקר[,  קֹוטֵּ ט   ]נשיא[,  קָּ
 
 ַקַטאי  וגם:   לטָּ ַק  שורש ומשקל: חזה/י,  –(  חזאי 4) 

לא חזה את השרב הכבד שגרם למותם של בעלי חיים רבים בלולים  החזאי

 וברפתות.

 לטֵּ שורש ומשקל: חזה/י, קֹו –חוזה   וגם:
 לך ברח, הלילה הוא אפל כל כך." חוזה"         

 
 מחלות –ת לֶ טֶ (  ַק 1)  ב.
 
 השימוש במשקל שמשמעותו שלילית מחזק את המסר של הכותב בדבר (  2) 

 הנזק שגורמים הסקרים ומבטא את עמדתו על הסקרים.       
 
 (  דלקת3) 
 

 ]מזג[מ"ם שורשית   –מזוג (  1)  א.   .5
 
 ל[טָּ ְק מ  ]השייכת למשקל   (  מ"ם מוספית2)  
 
 ידע. –יעד;   מידע  –יצר;   מועד  –מזג;   מוצרים  –דגמ;   מזוג  –(  מדגם 3)  
 

 ;ע[-מ-]שות  שמע;   מ[מ-ח-]תים  מותח  ב.
 
 

 שקר הסקר –קיץ תשע"ה 
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 קיץ תשע"ה –בתי"ס עצמאיים 

  פואה החלופיתהאתגר שבר
 
 

 ]נסה/י[,  ניסויים ]חלה/י[חלי  :  ל"ה/ל"י  א.   .1

 ]מצא[,  מצויה ]רפא[רפוי ,  ]ודא[מודא :   ל"א             
 

 ]צפה[(  ל"ה  1)  ב.

פוי  (2)  צֹוֶפה,  צָּ

 . כיסה[2. חיכה, קיווה   1]ציפה  (  3)

 הציבור ציפה שבית המטבחיים ייסגר, כי מתאכזרים בו לבעלי חיים.  –       

 השף ציפה את העוגה בשוקולד טבעוני.  – 

 

  ב[-ו-ג –ר;  הגיב -ו-ע –]עורר ע"ו     א.   .2
   

 נ[-ו-]ב;  מתבונן ם[-ו-צ –ם ]צָּ ;  לצום א[-ו-ב –א ]בָּ תבוא   (1)  ב.      

ב לפיעֵּ  ר[ ]עור  (  2)  יקה[]נִ ;  מנקים ינה[]פִ ;  לפנות ם[מצ  ]צִ ;  מצמצמים ב[יש  ]יִ :  ְלַישֵּ

 ;רבה[ה];  מרבים ועיל[ה]:  יועיל פעילה  גיב[ה](  3)
   

     ]בינוני = הווה[  ג.

 סירה[שיט ה  ]שיט (  מֵּ 2);      יד[שיט הֹו]שיט (  מֹו1)     

 

 ה[-א-ה < ר]נראָּ ה  נרֶא ]עכשיו[  :  ל"ה  א.  .3

 ה[-נ-]הופנה < פ  פנתהה                         
   

ב!(  1)  ב.   שֵּ  הָּ

 השתדל!(  2)

 

     להשכיח;   מפנים;   מכעיס.  ג.

 

 

 

 

 ת[Xה, X]פועל לא יכול להיות בסיס;   אין צורן סופי   א.   .4

 :  מכון, הוכחה, כישלון, יתרון, תעודה, קשהשורש ומשקל             

   י[X]אמת+,   אמתי ית[X]רשת+:  אשתית בסיס וצורן סופי             
   

 ה-נ-תבנית  <  ב – בנהמ  ב.

ב[ שיבה – שובמ   ב-ו-<  ש  ]שָּ

   ע[-פ-י –ה ע,  הפתע-פ-י –ה   /    תופעה -ב-ג –ב,  גבאי -ו-ג –]השאר: תגובה  

 

ת' לֶ טֶ נ' הקשור למותניים, והיא במשקל 'ַק -ת-במילה מצוי השורש 'מת:  נֶ ֶת מַ   .ג

 המייצג מחלות.

      

 
ַּדמות:  שמות פעולה  א.  .5  היפגעות,  ריצה, טיפול,  השפעה,  הסבר,  ה 

 ,  פסול,  מתקדם,  מופרך:  מגומגםשם תואר           
   

ץ[ריצה   ב.   עול[פסול ,   ]רָּ על )קל( – ]פָּ  פָּ
 

 ּון[X]אין סיומת שורש ומשקל   –אבחון   .ג  

ל+חּוש[הלחם בסיסים  –ש לחוַא          ]אַּ
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 שחררו מטרחני הדקדוק –חורף תשע"ה, חצב ברק 

 
 
 

 ד[-ו-]העיד < עמעידה   [ היא]  א.   .1  
 ם[-ו-ם < ק]קָּ קמו  

 
 הפעיל  – ]העיד[מעידה    ב.
 קל  – ם[]קָּ קמו                 
 
 מ[-י-]סוגם: סיומת         ע[-ו-]תנועה < נ  תנועות  ג.

 
 ה[-נ-]במבנים    ד.

 
 פיעל – ]שימש[שימוש   .ה

 הפעיל – ]הבחין[הבחנה  
 ליעֵּ פ   – ק[קד  ]ִד פעל;         דקדוק  – ט[לַּ ]שָּ שליטה   וגם: 

 ]גזרת המרובעים נחשבת שלמים[פיעל   – ר[חר  ]ִש שחרור            
 

   [ד-ר-כמו: הוריד < י ה, -ד-< י דה]הוה   -ד-(  י1)  .ו
 ]הודה באשמה[דאה  הו(  2)     

 

נָּה הבנות  – ]פועל בעתיד[יבינו (  1)  א.  .2  שם פעולה[ –]ֲהבָּ

 נ,  הפעיל-ו-ב   ]הבין[(  2)  
   

 נ-ו-ל  ]הלין[(  1)  ב.  

 תלונה   ]התלונן[(  2)
   

רדר[ רדר הּדַ לְ   ג.    ר,  התפעל-ד-ר-ד  –]ִהתדַּ

ל[מקלקלים  ל-ק-ל-ק  – ]ִקְלק  יעֵּ  ל,  פ 

 ס,  פועל-ד-נ-ה  – ]הונדס[ת דסנְ ה  מ

 

 [ד-ל-;  כמו: נולד < יד-ע-]י:  נועד פ"י  א.  .3

    צ[-ו-]פ,   נפוץ ב[-ו-]הגיב < ג:  מגיב ע"ו/י

 ה[-ס-]נמנסים   , ה[-ר-]ק,  קורה ה[-מ-]ד,  נדֶמה ה[-נ-]השתנה < ש:  משתנות ל"ה
    

 

  ;התפעל – ]השתנה[;   משתנות הפעיל – גיב[ה];   מגיב נפעל –עד ונ  ב.

 פיעל - יסה[]נִ ;   מנסים נפעל –פוץ נ;   פעל – ה[רָּ ]קָּ ;   קורה נפעל – ה[]נדמָּ ה נדמֶ  

 

 

 נ;   -ק-ת –י תקנ;   מד[-ר-י –ריד ה;  כמו: הֹו-ר-י-הרָּ ]הֹומורים (   1)  א.   .4

 ה;-ח-מ – ה[מח  ]מומומחים                      

  בעל עיסוק(  2) 
   

 :  אדנית,  דיבוריתכלי  ב.

   עברית,  ארמית  :שפה

 

 ]פועל לא יכול להיות בסיס[  .ג

ן / שורש ומשקל-מ-ש  ן  רָּ ְמ שַ   <  ר, ַקְטלָּ

 תנורָּ ְמ שַ   < ת / בסיס וצורן סופי וXן + רָּ ְמ שַ 

 

 

 ]פועל לא יכול להיות בסיס[  א.   .5

ה[ סטייה  :שורש ומשקל טָּ ח[,  טרחן ]סָּ רַּ  ,ת[X]אין צורן סופי ,  תקשורת ]טָּ

א[התבטאות                            ה[X]אין צורן סופי שגיאה ,  ]התבט 

י ּות[X]ּבּור+:  בורות צורן סופי+ בסיס  ר  כָּר+,  ְזכָּ  ,י[X]זָּ
   

 ה-ג-א  /  ש-ט-ר  /  ב-ש-ח  /  ק-ר-ה  /  ט-ט-ס  ב.      
 

 ]קטילה[,   שגיאה ]התקטלות[,   התבטאות ]קטילה[סטייה   ג.   
 

 ת[ּוX] הפשטה –ד.  בורות 

 י[X]  שם תואר –זכרי      
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 ;    /יה-מ-ד – מהודע;    -ג-נ –ה עונג;    ע-פ-/ ו ע-פ-י – ]הופיע[ה ופעת  א.   .1
 ב-ו-ג – ]הגיב[ה גובת    ;א-צ-/ ו א-צ-י – ]הוציא[ה וצאה             

 
  <  הדמיה  ]ִהְדמה[הפעיל    ;       <  דימוי  ימה[]ִד יעל  פ    ב.
 <  הידמות   ]ה)ת(דמה < ה)ת(דמות[התפעל                 
 
 של אדם מוסרי. דימויהדימוי העצמי של הטבעוני הוא   ג.

את מקומם של ניסויים בבעלי  יתפסו הדמיהניסויים באמצעות מכשירי   וגם:

 ימנעו מהם סבל.ו חיים
 לאנשים מוסריים היא מעשה נעלה. הידמות  :וגם
 
עול[ -]נָּגּוע נגועה   ד. ה[דומה  ,   פָּ מָּ ַעל )קל( – ]דָּ  פָּ

 
 ע"ו/י[ – ב-ו-הגיב < ג –ה גוב]ת  ה.

ס < טטיסה  עיר < ע,   הערה ס[-ו-]טָּ ביך < בה בוכ,   ממ[-י-]שה שימ,   מר[-ו-]ה   כ[-ו-]ה 

 

 ]נשען[נקבע,   נשענת  ,   ]נמלט[להימלט  נמצא,   נפעל:    א.  .2
   

 ש-ו-ב(  1)  ב.  

 פעיל ה – ביש[ה  ]ישים ב  ְמ קל;     – ש[]ּבֹ י ת  ְש בֹ ;    לפיעֵּ  – ש[]בוש  ה שָּ ְש בֹו(  2)
   

 פעילה,  פ-ס-/ ו פ-ס-י  – וסיף[ה]להוסיף   ג.  

 יעל,  פ  /יה-ו-ח  – יווה[]חִ לחוות )דעה( 

 ט,  קל-ו-ע  – ט[]עָּ לעוט 
   

 שלתרנגולות ולעגלים יש רגשות פחד ודאגה  ואומר אוסיף   –    אוסיף  ]אני[  .ד  

 את המסקנה המתבקשת מאליה.וחמלה, ואתם תסיקו                                  

 

 ה[-ר-]קל"ה   –ל"א,   השאר  – א[-ר-]קרוי קָּ     I   א.  .3

 II    ְה[-א-]רל"ה   –השאר    "א,   פ"י+ל – א[-ר-]יאים רֵּ י 

III   מ[-ו-]רע"ו  –ל"ה,     השאר  – ה[-מ-]רימה < ר –ה מֶ ַר ְמ 

IV   ֵּד[-ע-ו / ד-ע-]יפ"י/ו  –ע"ו,    השאר  – ד[-ו-עיד < ע]ה  עיד מ 
    

 ;   מוספית – צ[-ו-פ –]הפיץ מפיץ   ;   שורשית– א[-צ-]מהמציא   ב.     

 ;   שורשית – כ[-ש-]ממושך      ;מוספית – ר[-ש-פ-]אמאפשר           

 ;שורשית – ט[-ו-]מהמיט ;  מוספית – ל[-ב-]לפי 'הוביל' < ימובל            
 

 [ת-ר-< כ תרַּ ]כָּ (  כרתה 1)  ג.  

 ה[-נ-ה,  ב-ז-ה,  ח-כ-]זל"ה   –שלמים;    השאר  –(  כרתה 2)       

 

לוי3)      איזון(  2)      ]ביטא[א   -ט-ב(   1)  א.   .4  מילא[]    (  מ 
   

 ]בסיס אינו יכול להיות פועל בזמן עבר[(   1)  ב.       

 ית[י  ]צִ ;   ציות ]התארגן[;   התארגנות ]הזדמן[:  הזדמנות שורש ומשקל 

               ,  ד+...[]ע  ת דו,   עֵּ ...[+]בריא,   בריאות ]נצחי+...[:  נצחיות בסיס וצורן סופי 

 ]בריון+...[,   בריונות ]אלים+...[אלימות                                
 

 שם פעולה(  2)  
 

  שם עצם מופשט או:(  הפשטה   3)   

 

 נ[-ג-ר-]א,    ארגון נ[-ו-]כ,    נכון נ[-י-נ/ד-ו-]דדיון (  1)  א.   .5

 ן[לָּ טְ קַּ  –]משקל   ר[  -ב-]ד,    דברן ר[-מ-]ש(  שמרן 2) 

 הקטנה  – ון[Xסרט + ](  סרטון 3) 

 בעל עיסוק – ן[X]משפט + משפטן        

 ןX+  עַ דובסיס וצורן סופי:  יָּ  –ידוען (  4) 

 ןלָּ ְט ג, ַק -צ-שורש ומשקל: י –יצגן        
   

 א, ל"א[-נ-]קקנאי    ב.      

 ה )דברים מלבו([-ד-ה,  ב-ב-ה )ִהרשה(,  כ-ש-]רל"ה   –השאר             
 

 
 

 הכפתור האדום –חורף תשע"ו 
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 מ[-י-]שה  שיממ  ,  נ[-ו-בהבין < ]בין   ,   יָּ נ[-ו-זהזין < ]ה  זונת  א.   .1  
 
א[:   מצויה אל"  ב. צָּ א[נשוי    ,]מָּ   ]נָּשָּ

 ,   ה/י[-צ-מלמצות, מיצה < ]י צו,   מ  ה[-ל-]גגלויות :   ל"ה/ל"י               
  ה[-ש-]הרשה < רשאה ,   הרי[/ה-פ-]ככפויות                                  

 
 ע-ד-ע / ו-ד-(  י1)  ג.
ע < י (  דעה2)       .ידע,   מע, כמו: תולדה < ילד[-ד-]יה ודע,    תע[-ד-]יָּדַּ
 
 ]דוגמה לפועל:  היא מעידה על שינוי ביחס לבעלי החיים.[  ד.
 עוד,  הפעיל  ]העיד[      

 

 ה[רָּ ]יָּ ,   לירות ה[הָּ ]שָּ ,   לשהות ב[]שָּ :   לשוב קל   א.  .2

 ולד[נ],   להיוולד גמל[נ]:   להיגמל פעלנ

 ניף[ה],   להניף קנה[ה  ]להקנות ,   ועיל[ה]:   להועיל פעילה

 ]התלווה[,   להתלוות ]הסתודד[:   להסתודד התפעל
   

 ל[-ה-< מ לומה]מהולה  (  1)  ב.  

 ד[-ר-]כמו: הוריד < י   ך-ל-י  – ]הוליך[:   מוליכה שורש(  2)

 ה-ל-ש – [שלה]ה לותְש מַ 

 מ[-ו-]כמו:  הקים < ק ן -ו-ל – ]הלין[מלין 

 :  הפעילהבניין
   
 

 קל  א.  .3
 

  טאאה,  חֹונק,  רֹויֹו  –ל  טֵּ קֹו  ב.     

 ןשֵּ ל,  יָּ דֵּ ר,  גָּ עֵּ   –ל טֵּ קָּ  

 רוימון,  קָּ דוש,  טָּ גָּ   –ל טוקָּ  

 

 

 
ר    –ע"ו   .ג  ר[-ו-]עעֵּ

 ה[-א-]רה ֶא רֹו  –ל"ה      
רוי   –ל"א        א[-ר-]קקָּ

 
יַשן  ד.  א 
 
 פעיל[העיר ]הֵ ה.  
ר    ; פעל[הת]עורר הת;   פעל[נ]ר עֹוֵּנ  וגם: ל[עורֵּ  ]פיע 

 

    שם פעולה  א.   .4
 

טּול  ב.  יטל[]ּבִ טלה ,  בַ יבל[]חִ בלה ,  חַ ילה[]גִ ילוי ,  ג  רגם[]ִת רגום ת  :  ק 
ְקָטָלה  הלָּ ה,  הובָּ נָּ בָּ הֲ   :ה 
יָלה  הייָּ נ  ה,  פְ ה, שירָּ מיהָּ :  כְקט 

ְטלּות ְתק     :  השתקפות,  התחקותה 
   

 (  שיקוף2)        (  התגלות1)  .ג
 

 הקטנה(  1)  א.   .5
 ]קטלטל[שורש ומשקל   –(  ְקַטְנֹטן 2) 

 ֹון[Xֹנ ת,  ברנש+Xֹון,  מדורה+X]בית+בסיס וצורן סופי   –השאר      
   

 בצרון  , ֹור[X]אין סיומת ,   מבצור :  בצרשורש ומשקל(  1)  ב.      
 ית[X]ביצור+,   בצורית ית[X]מבצר+:  מבצרית בסיס וצורן סופי                  

   
 ]משקל חייבים לנקד.[(  2) 

 ל טֶ ֶק  –ר צֶ בֶ  
 לטֹוְק מ   –ר צֹובְ מ   
 ןלֹוטָּ ק   –ן רֹוּצָּ ב   

   
 יצורב -ית ר  וּצב       ;     מבצר –ית ר  צָּ בְ (  מ  3) 

 תזונה מקיימת –תשע"ו  קיץ
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 מהגרים נקבצו עליה –קיץ תשע"ו  –בתי"ס עצמאיים 

 
 

 נ[-ו-]הבין < ב,   הבנה נ[-ו-ן/ד-י-]דות דינמ:   ע"ו/י  א.   .1  
 
  ע[-פ-ע, לפי: הופיע <י-פ-ע/ו-פ-]יה ופע,   תד[-ל-ד/ו-ל-]יכח/וכח, כמו: נולד<י כחונ  ב.

 
 ה[-נ-]פ   תפנית   ל"ה[ –י/ה -פ-]צ(  1)  ג.
ה[רצתה (  2)      צָּ קצו  – ]רָּ  פעילה - ה[-צ-]ִהקצה < קקל,   ה 
 
 ;יעלפ    –  ינה[]פִ ינוי פ  ;   פעילה  –  ]הפנה[הפניה ;    ל )קל(עַ פָּ   –  ה[נָּ ]פָּ פנייה   ד.

 נפעל   –  פנה[]נִ נות היפָּ ;   התפעל  – התפנות   וגם:
 

 על[עול < פָּ ]משקל פָּ (  פעל   1)   א.  .2

    ה/י[-ר-ש –]שרוי (  2) 

 ה[-ה-]ד,   דהוי ה[-פ-]ר,   רפוי ה[-נ-]ש,   שוני ה[-נ-]פפנוי         

 א[-ש-א,  נ-צ-א,  מ-ר-]ק(  ל"א   3) 
   

 הופעל – ]הובל[מובלות  – ]הופלה[מופלות   ב.  

 נפעל   –נסוג  –נורא         
   

 ק[-ל-ד-]ת,   תדלק  ת[-ח-]נ,   הנחיתה ע[-נ-]תהתניעו   .ג  

ה < נ-נ-סתננו < סע,   ה-ו-< נָּע < נ עּונּו:  תָּ השאר]       יתָּ < ִהְנחָּ  ע[-ד-ה,  תדעו < י-ח-נ,  ִהְנח 

 

 א, מדברים, עתיד-צ-א < קל, מצָּ נמצא:  מָּ  אנחנו(  1])  א.  .3

 א, נסתר, עבר[-צ-א < נפעל, מצָּ מְ נמצא: נִ  הוא(  2)

 א-צ-מ – :  בשורשדומים

 ( נפעל2( קל   1 –בבניין :  שונים

 ( נסתרים2( מדברים   1 –בגוף 

 ( עבר 2( עתיד  1 –ן בזמ
 

 היא/אתה תרים את הכפפה.    ב.     

ר[ההבדל:  החוקרים תרים   ר-ו-< ת ]תָּ

ִרים[היא תרים                  מ-ו-< ר ]ה 
 

בים       : בניין קל  .ג ה[כָּ בָּ ה[,   תֹאֶפה ]כָּ פָּ פו]אָּ עּוס ,   תָּ  ל[]פָּ
שיט < שמשוטט      : גזרת ע"ו      ט, ה   נ[-ו-]כ כון,   נט[-ו-]שָּ

 ]הֹורה[ה ֹוריק,   מוֶר ה:  פעילהבניין      
 

 ]פועל בעבר אינו יכול להיות בסיס[  א.   .4
 ]תייר+...[,   תיירות ]נדיב+...[,   נדיבות ]מנהיג+...[מנהיגות               
 

 (  המילה מציינת שם תואר2)  ב.
   

 הקטנה(  1)  .ג
   

ה-ל-מ  –קל  : שורש ומששלב א(  2)      לָּ ה(  <  מ  לָּ ה )ק  ְטלָּ  ל, ק 

ה +   –:  בסיס וצורן סופי  שלב ב       לָּ יתXמ  ל   ית  <  מ 
   

 (  ַפְמֶפֶמת1)  .ג
כירה את המילה הלועזית 'פומפה', היא פותחת את פי הכיור, המילה 'פמפמת' מז

את הצליל הנשמע ולכן מזכירה את המילה 'פום', 'ֶפה' בארמית. המילה גם מזכירה 
 .]מילה אונומטופאית כמו 'בקבוק', 'שקשוק'[בפתיחת הסתימה 

   
ילֹור2)   (  ְגל 

המילה היא הלחם בסיסים: גליל + אור. היא מתאימה כשם למכשיר כי צורתו 
 גליל, והצורות שבו משתקפות אל מול האור.

 

ב  –ִתקצּוב ]   (2)  א.   .5 ל[ –ִתְקצ   ִפיע 

ְק ](  3)  ְקִטיל;   ִתְקצּוב -צ-ק –יב צִ תַּ  ב, ִקטּול[-צ-ק-ת –ב, תַּ
   

ִכין < כ,   מוכן נ[-ו-]ג,   וגם:  מגון נ[-י-]דדיון (  1)  ב.         נ[-ו-]לפי: ה 

ָכר(  2)             לֹון[ֹון  ז     ]ִקטָּ

 ן[X],   וגם:  משפטן ון[X]ראשון (  3) 
   

ְזגָ (  1)  .ג       ְטלָ  המשקל  –ן  מ   .[ג-ז-]המ"ם בשורש: מן     ק 

 .ן[-ו-ד, כ-ר-ק, י-ת-]המ"ם מוספית  מ                ְקָטלמ   –השאר                   
   

ה(  –ה גובת(  2)             ה )ְתקולָּ לָּ  .ב(-ו-)גהמשקל ַתְקטֵּ
 [ה, תפס, רוצ/]תליה    ילָּ ט  ְק  –השאר                    

 
 שלמים<     [ל-ע-מ]ה לימע  –    [ל-ח-מ]ה לימח(  2(+)1)  .ד      

 ל"ה<    [ה-נ-פ]הפניה   –    [ה-ו-ל]הלואה                   
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 איך נולדים רעיונות חדשים? –חורף תשע"ז 

 
 
 

 [ד-ס-י],   מוסדות  [ב-ש-י],   להושיב  [ל-ע-י],   תועלת [ד-ע-י]נועד :   פ"י  א.   .1  

  [ה/י-ג-ה],   הגיון [ה-ר-ק]קורה :   ל"ה     
 
 ;     הפעיל -;        להושיב [הרָּ קָּ ] קל -;       קורה  נפעל -נועד   .ב

 
   [ב-ש-את... < י הושיבלפי צורת הפעיל < ]   II(  1)  ג.

  [שיבה  לפי צורת הפעיל < ] ב  -ו-ש(  2)     
 
ל  קְׁ תַּ ]ת   רדמת,   תוספת  ד.  [ת לט  ֹוק -ת מכותת, פרותת;    ט 

 
 

 להקשות -;      שם הפועל ה,  הפעיל-ש-ק  - [הקשה]ה שֶ ְק מַ   (2+ )(1) א.  .2

 ביטוי –;       שם הפעולה פיעל,  א-ט-ב  - [ביטא]ים א  ְט בַ ְמ 

 קבַ ְד ת   –;                   היא בעתיד קל,  ק-ב-ד  - [דבק]ק בֵּ ּדָּ 

 תיוולדי –;                  את בעתיד נפעל,  ד-ל-י  - [ולדנ]נולד 
   

 ;     הפעיל - [הכין];        מכין נפעל - [כוןנ]ת נֹוכֹו;       נְ  הופעל - [הוכן]ים נ  כָּ מו  ב.  

 ;     פיעל - [ןכונ  ];        לכונן פועל - [ןוָּ ּוכ]ן וָּ כ  ;       ְמ  התפעל - [התכונן]מתכוננים         

   

 

 ;       [א-ט-א-ט] אטא;       אט[ר-ר-ו-א]אווררתי ;       [צ-ו-א]ה צָּ (  אָּ 1) א.  .3

 ;       [א-ר-י] א;       אירָּ [א-ר-ק]הקראתי                                

 מציינת גוף ראשון יחיד )מדבר( בזמן עתיד(  2)

 [היא]   נסתרת  - )הדרך(אצה (  3)
 

   א,   הפעיל-ו-ב(    1)  ב.     

 פיעל  -  [א-ב-ייבא < י]ייבאתי   (  2)
 
 
 
 
 
 

 חַ תֵּ פַ ר,  ממציא,  ְמ צ:  יצרן,  יושורש ומשקל(  1)  .א   .4

 :  תחביבן,  יצרןבסיס וצורן סופי                   
 
ל;    ר,  קֹו-צ—יוצר:  י  וגם:      ן   לָּ ְט ר,  ַק -צ-י ן: רָּ צְ יַ (  2)        טֵּ

     לטֵּ ַק ח,  ְמ -ת-פ –יל;   מפתח ט  ְק א,  מַ -צ-ממציא:  מ                                                      

 אי;    Xיצרנאי:  יצרן +   וגם:  ן    Xתחביבן:  תחביב +                    

 נ' מוספית, שייכת למשקל. –נכונות (  1)  .ב
 ב-ד-נ –נ' שורשית  – נדיבות

   
 ת.וXת;   נדיב + וXבסיס וצורן סופי:   נכון + (  2)     

   
 

 [כנןיסה, ִת נִ ]:  ניסוי,  תכנון   פיעל(  1)  א.   .5

 [זיזרצה, ה  תנה, הִ רה, הִ הֹו]:  הוראה,  התניה,  הרצאה,  הזזה  הפעיל                   

 [שךעה, מָּ טָּ ]:  טעייה,  משיכה  קל                   

     להורות -;       הוראה  לטעות  -(  טעייה 2)      

 [חאחה,  מָּ מָּ ](  בניין קל  2)      

     א,  למחוא-ח-מ –;       מחיאה  ה, למחות-ח-מ  -מחאה              

  שם תואר(  1)  ב.      

 ;        [לטֹוְק ר, מִ -ת-ס]שורש ומשקל    -מסתור (  2)            

 ;        [תּוXמה + ]בסיס וצורן סופי    -(  מהות 2)            
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 תנועות הנוער –קיץ תשע"ז 

 
 

רַּ ]זורח    א.   .1    לזרוח,  זריחה  –  [קל –ח זָּ
 ררטולטרטר,  ט    –  [פיעל –ר רט  טִ ]מטרטרת       
 
 ל.טֶ במשקל ֶק   –ז ֶר בֶ   וגם:ל,    גֶ ת,  ּדֶ ֶר ד,  ֶק ֶר וֶ   .ב

 
 תור,  רוח,  סיר.    וגם:אור,      ג.

 [נ-ר-ק]ן  רֵּ ;    קֹו[א-ר-ק]ן  ריָּ ַק   ד.
 
 

 ה,  התפעל-נ-ש  –  [השתנה]נתה  (  השת1)  א.   .2  

 מ,  הפעיל-ו-ק  –  [הקים]קימו  הֵּ       

 ר,  קל-ו-ת  –  [רתָּ ]ר  תולָּ       

 ר,  קל-מ-א  –  [רמַּ אָּ ]  רמַ לֹו      

 הפעיל,  ה-ו-ת  –  [התוה]  הוֶ ְת מַ       

 הותָּ וְ ְת ה    [היא](  2)

  ;      מריםאֹו  – רמַ לֹו   ;      יםר  תָּ   – רתולָּ (  3)

 ם!קֵּ הָּ   [אתה](  4)
 
 שלמים  –  [ת-ר-ח](  חרתה  1)  .ב

 [ה-פ-ה,  כ-נ-ה,   ש-נ-ש]  ל"ה(  2)   

        [קשר]  ת-פ-כ – Vבמשפט ;   [הכריח]ה -פ-כ – VIשונה בשורש:  במשפט (  3)   
 

 (  1)  א.   .3  
 
 
 
 
 

  ;      תנֹולהֹו  – הנָּ הֹו   ;      להתנות  – נוְת ה  (  2)

  ;      הרָּ מָּ הֲ   – ייר  מ  הָּ    ;      היָּ נָּ ְק הַ   – הנֵּ ְק הַ (  3)
 

 מ-ו-ר(  1)  .ב

   (2  )I – [םמַּ רו]  לעַ פו     II –   [םמ  רו]  ליעֵּ פ  

 

 ,  מקומות,  ניסיונות,  מוסדות,  מלונותעקרונות:  זכר  א.   .4  
 [היָּ אָּ ְר ] יותאָּ עות,  ְר ,  הוכחות,  דֵּ [האָּ בָּ מּו] אותהערות,  רשתות,  מובָּ :  נקבה     
 
 [ר-ק-ע] ,   עקרונות[ת-ש-ר] רשתות:  שלמים  .ב

 , [מ-ו-מקום < ק] ,  מקומות[ר-ו-העיר < ע] הערות:  ע"ו/י
 [נ-ו-מלון < ל] ,  מלונות[א-ו-ה < הביא < באָּ מובָּ ] מובאות  וגם:                

        ,[ד-ס-מוסד < י] ,  מוסדות[ח-כ-וכיח < יה] הוכחות:  פ"י/ו
 [ע-ד-יעה < ד  ] דעות  וגם:                 
 [י-א-ה/ר-א-ה < ריָּ אָּ ְר ] ,  ראיות[ה-ס-ניסה < נ] ניסיונות  :ל"י/ל"ה

 
 [ח-כ-/ ו ח-כ-י – החוכה] ,   הוכחות[ר-ו-ע – הערה] הערות:  הלָּ טָּ ְק ה    .ג

   ,  [ד-ס-ד / ו-ס-י –וסד מ] ,   מוסדות[קוםמ] מקומות:  לטָּ ְק מ  
 [לוןמ] מלונות  וגם:               

 

 (  1) א.   .3  
 

  

 

 

 

 כלי:  חיישן,  גלשן(  2)

        שם תואר / תכונה:  קמצן,  בכיין 

  ;      הרָּ מָּ הֲ   – ייר  מ  הָּ    ;      היָּ נָּ ְק הַ   – הנֵּ ְק הַ (  3)
 

 בסיס וצורן סופי(  1)  .ב

  תנוילָּ ע  ת < פְ ן + םוילָּ ע  ן < פְ יל + םָּ ע  פָּ (  2)   

למילים 'פעילות' ו'פעיל' ישנה משמעות כללית המתאימה לפעילות מכל (  3)   

ון, סוג: פעילות גופנית או פעילות למען רעיון, פעיל פיזית או פעיל למען רעי

  'פעילן' מיוחדות לתחום חברתי או מדיני.ואילו המילים 'פעילנות' ו
 

 ה"א מוספית ה"א שורשית
 [כ-פ-ה]  כופְ ה  
 [ר-ה-ר-ה]ר  הֵּ ְר הַ 
 [ה-גָּ -הָּ ]ה  גָּ הֹו

 [ה-נ-י]ה  נָּ ֹוה
 [ה-נ-ק]ה  נָּ ְק ה  
 [ר-ו-מהמיר < ]י  יר  מ  הָ 
 [פעילהל שייכת -הה"א הראשונה בכל בפעלים ]

 הלחם בסיסים [ןםָּ סיומת ] בסיס וצורן סופי [ןלָּ טְ קַּ ] שורש ומשקל

 שןיחי

 גלשן

 קמצן

 יןיבכ

   רפתן

 תותחן

 מהפכן

 [ןXו + קַּ ]ן וָּ ַק 

 [מד + חניה]מדחן 
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 עבודה שבלב –קיץ תשע"ז  –בתי"ס עצמאיים 

 
 

הע  יד,   וְ ע  ד,   הֹועֵּ ד,   מֹועוד,   י  עֵּ וָּ י   (  1)  א.   .1  ידָּ

 :  ייעוד,  הועידמטרה (  2)             
 :  ייוועד,  מועד,  ועידההתכנסות/  פגישה 

   [דעַּ מָּ ]ד   -ע-מ  .II        יד[עִ ]ה     ד-ו-ע  .I(   1)  ב.      

            (2  )II   

  [מ-י-ש] שימת ;   [צ-ו-ר]מרוצת ;    [ש-ו-ח]יחוש   – ע"ו(  1)  .ג      

 ;    [ה-נ-פ] לפנות;    [ה-א-י/ר-א-ר] ראוי;    [ה-ס-כ]כסות   – ל"ה

  [ה-צ-מ];    תמצית [ה-נ-ש] נשנה                   

 [הנָּ ִנְש ]נפעל   –נשנה (  2)           
 

 [הרָּ רה, המריא, הֹומְ מיר, הִ ה  ]הפעיל   (  1)  א.   .2

  ;ה-ר-י –מורים   ; א-ר-מ –ממריאים  ;  ה-ר-מ –רים ְמ מַ   ;  ר-ו-מ –ירים מ  (  ְמ 2)             

 ; רוְמ יַ  –רים ְמ ;     מַ ירומ  יַ  –ירים מ  (  ְמ 3)             

 ה; רָּ ה;     יָּ -ר-(  י4)             

;    הופעל, [לפי 'הוביל'] ל-ב-י –;    הובל הופעל, [לפי 'הביס'] ס-ו-ב –ובס ה (  1)  ב.      

   ;קל, ד-ר-מ [דרַּ מָּ ] –;    מורד ע, נפעל-ד-י –;    נודע פועל, [לפי 'הרים', 'רם'] מ-ו-ר –ם מרומָּ 

  ;[ל-ב-י]הובל  – [ש-ר-י]ש יַר י    ;  [ס-ו-ב]הובס  – [ד-ו-נ](  הניד 2)            

  ןישַ א    .ג      
 

למִ ]ממלמל   ;  פועל – [שועבד]משועבדים  (  1)  א.   .3   ;  פיעל – [למ 

 ;פיעל – [ןרג  אִ ]רגנו א       ;התפעל – [השתכלל]משתכלל   ; התפעל– [הזדמן]מזדמן               

  [נ < הפעיל-מ-ז](  מזדמן 2)            

 (  השורשים האחרים מרובעים, ואפשר ליצור אותם רק בבניינים הדגושים, 3)            

 פיעל, פועל והתפעל.                  

   ל,  קל-מ-ג  [למַּ גָּ ]  – [בעתיד]. הצלת החיותלו על  תגמלואתם  –(  4)            

לגְ ִת ]  – [בעבר]אותו על הצלת החיות.  תגמלוהם  –                       פיעלל,  -מ-ג-ת  [מ 
 

רֵּ  (  1)  ב.         ;ר-ו-ע – רעֵּ ;    ב-ש-י – בשֵּ ;    ס-ו-נ – יסנ  הֵּ ;    ד-ר-י – דאֵּ

  ;הפעיל –ס ינ  (  הֵּ 2)            

  [רשב, ע  רד, יָּ יָּ ](  קל 3)            

  [תוקףג פָּ ]  קלג < פָּ   :וגם;       התפעלהתפוגג <   [ג-ו-פ]  .ג      
 

 [ה/י-ר-ה/י,  ש-ק-ה/י,  ש-ו-ל]ל"ה/ל"י   (  1)  א.   .4

  Iקבוצה (  2)             

  ל"א(  3)             

  הבראה,  הקפאה(  4)             

 השקיה –(  השקאה 5)             

 השתתפתי בהלוויה של הנפטר.₪.  /    1000קיבלתי הלוואה בדך    –                   

 אין לי השראה לכתיבת סיפור.  /   השריה של קטניות מקצרת את בישולן.   –            
 

 :  הפעלים בגזרת ל"א.דומה  ב.      
 ( שמות הפעולה 2ואילו בסעיף א) ,פיעל:  בסעיף ב שמות הפעולה בבניין שונה             

 .הפעילבבניין                          

  [א-מ-החמיא < ח]מחמאה   [א-ר-ק]  .ג      
 

 י המציין שם תואר.Xכל המילים נוצרו בדרך של בסיס וצורן סופי    –  א.   .5

 בכל המילים יש ת', צורן נטייה המציין נקבה.  – 

 י + תXסוד +  – סודית  ב.      
 י המציין שם תואר + ת' המציינת נקבה.Xבסיס + צורן סופי 

 ת המציין כלי תחבורה.יXהצורן הסופי הוא  ב'מכלית'  –
 נוצרה בדרך של שורש ומשקל. 'תכלית'    

 שם תואר. –דומה במשמעות   –  .ג      

 שונה: המילים נבנו בדרך של שורש ומשקל ולא בדרך של בסיס וצורן סופי.  – 

 נ(, אבל היא ניטית על דרך הפעלים -ו-היא מגזרת ע"ו )השורש ב הנָּ בָּ ֹות  .ד      

  מגזרת פי"ו )פ"י( )כמו תולדה, תוצאה(.          
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