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    .שום דבר לא צריך לנקדבשאלון המותאם 
 

12.   I    ה –נפעל בניין תסֻ מ   –פּועל בניין                  (עָשהנ)  ַנֲעשֶׂ לֶׂ          גֶׂ

דּוִעים לויתֻ  –)פעל( קל בניין                     (קדשהו)  שד  וק  מֻ –בניין הופעל         (דּועיֻ )ֻ, י 

II  משמעות סבילה 
 

 .זההבכותרת רושמים משקל או משמעות. המיון   .11

ל  יירוק זיהום , ֻֻ:שםֻפעולהֻאוִֻקיּטּולמקום                   :  מושב, מקוםֻאוִֻמְקט 

 מנוף מחשב, :ֻֻכליֻאוַֻמְקֵטל
 

 ;      הווה)פעל(:     קל )ָתַלה(ּתֹוִלים     .12

ִניִחים    פעילהח;      -ו-:        נִניַח = ֵהִקים(הֵֻ)מ 

ה   (הוא) אֶׂ  )זה, הוא(נסתר  ה/ י;      -א-:        ר ְרָאה(נִֻ)ִנר 

ֱאֹכף  )פעל(;      קל פ-כ-א:        ַכף(אָ )  לֶׂ

 נ;      עבר-ג-ר-:        א (ִאְרֵגן)  הנ  ג  ר  ִא 
 

וֹות  (5(  מנתחות         )4(  להישען         )3(  לזעוק         )2(  להתעורר         )1)  .12        ַמת 
 

ִאינּו   .15 א   :בשורשֻאחרפועלֻֻֻֻ;      ה/ י-א-ר     :ר   (א-ר-)י   נֹור 

ה ַעלֶׂ ִלינּו    :בשורשֻאחרפועלֻ        :       (ה-ל-)ע ִמת   (ה-ל-)ת  ּת 

ת רֶׂ גֹורֶׂ ה   :בשורשֻאחרפועלֻ          ;ר-ו-ג : ִמת  רֶׂ ג   (ה-ר-)ג   ִמת 
 

 

 

 

 

 

 

 

 מחאה  (5(  תזוזה         )4(  ארגונים         )3(  תחושה         )2(  התעוררות         )1)  .12
 

 (שורש ומשקל)   ראייה:   שונהמילה בתצורה           בסיס וצורן סופי;     :ציבורית   .12

 (בסיס + צורן סופי)אנושות   :   שונהמילה בתצורה                שורש ומשקל;  :        תלות

 (בסיס וצורן סופי)   ילדות:   שונהמילה בתצורה            שאילה מלעז;:    פוליטיקה
 
 

 
 
 
 

    שום דבר. לא צריך לנקדבשאלון המותאם 
 

12.   I   (דוןנ)נדונו   –פעל נבניין        (עוֵרר)  מעוררת –ל ֵעבניין פי 

  (קיםה)הקמנו   –פעיל הא                 בניין בֻ  –)פעל(  קלבניין 

II    (מ-ו-ק –הקים  –א;   הקמנו -ו-ב –נ;   בא -ו-ד –ר;   נדונו -ו-ע –מעורר )גזרת ע"ו  
 

 אנושות,  מדען:ֻֻבסיסֻוצורןֻסופי                  דינמית:  שאילהֻמלועזית  .11

 נהקידום,  השכ  :ֻֻשורשֻומשקל
 

 פעלהת;      ה/י-נ-ש:     (נהתשה)  השתנו   .12

 הווה;      נ-י-פ-א:        (אפייןהת)  מתאפיין

 פעילה;      ח-כ-י:         (= הוריד וכיחה)  הוכיחו

 )הוא(  נסתר;      ע-ר-ת:        (עיתרה)  התריע

 )הם(  נסתרים;      פעלנ:         (חרץנ)  נחרצים
 

ר     (  1)  .12 דּוב         ()להתעורר ולחשוב עשתלהת  (5) יהיה   (  4)  נהפוך   (  3)    ט מוטתת(  2) מ 
 

 (הופעל)   הופנה   :אחרֻבבנייןפועלֻ ;      ה/ י-נ-פ     :פיעל( –)פינה  נותפַ ל     .15

 (נפעל -נמנע )   ענַ ימ  יִ    :אחרֻבבנייןפועלֻֻֻ:        פעל )קל( –)ָמנע  למנוע

 [(פעל )קל –ָמַשך ]   ּכוש  מ  יִ    :אחרֻבבנייןפועלֻֻֻכ-ש-מ:     הפעיל( –)המשיך  ימשיכו
 

 

 

 

 

 

 

 

 מנוף  (5)         הבריאות(  4)         שילוב(  3)         בכירים(  2)         הזכייה(  1)  .12
 

 )שורש ומשקל(   רשּוכ  ִמ :   שונהמילה בתצורה                שאילה מלעז;     :מולקולה   .12

 )בסיס + צורן סופי(מנהלי   :   שונהמילה בתצורה                 ומשקל;שורש   :        מחקר

 )שורש ומשקל(   זכייה:   שונהמילה בתצורה           סופי; רןבסיס וצו    :    חריצות
 
 

 דופןשםֻנוסףֻבתצורתֻהיוצאֻ יוצאֻדופןהשם ה .16

 יכול להיות פועל בזמן עבר אינו בסיס

ן     ד   משפט;  צנחן  וגם:סופר;   בסיס וצורן( –השאר  שורשֻומשקל;ֻ)ַרק 

ל    בֶׂ  חידק;  כספומט  וגם:רמזור;   שורש ומשקל( –השאר    הלחםֻבסיסים;)ַרכֶׂ

 ידידות;  חקלאי  וגם:ילדון;   שורש ומשקל( –השאר   בסיסֻוצורןֻסופי;)ַיַמאי   

בֹון    ש   טבח;  עלבון  וגם:קנייה;   שאילה מלעז( –השאר   שורשֻומשקל;)חֶׂ

 

 שםֻנוסףֻבתצורתֻהיוצאֻדופן יוצאֻדופןהשם ה .16

 יכול להיות פועל בזמן עבר אינו בסיס

 שירון;  ספרות  וגם:;  חברות (שורש ומשקל –השאר  ;ֻבסיסֻוצורןֻסופי)    תקנון

 חזון;  משחה  וגם:;  יבלת (בסיס וצורן –השאר    ;שורשֻומשקל)   רצון

 מפית;  ידית  וגם:;  כובעון שורש ומשקל( –השאר   בסיסֻוצורןֻסופי;)   תחתית

 איעיתונַ ;  חידון  וגם:;  מהות (שורש ומשקל –השאר   ;בסיסֻוצורןֻסופי)   אימדינַ 
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11.   I    )(העיק) ,  מעיק(הבחין)מבחין  –בניין הפעיל         (ָצָפה)  צופה –בניין קל )פעל                   

 (ִסֵייע)  מסייע - בניין פיעל                             

II   פועל –מסייע        שם תואר – מעיק       שם עצם –צופה        
 

ֻיכול להיות פועל בזמן עבר אינו בסיס   .12

 מוסד,  ביטחוןשורשֻומשקל:ֻֻדמוקרטיה                  :  שאילהֻמלועזית

 ֻממשית,  אדריכליבסיסֻוצורןֻסופי:ֻֻֻֻֻֻ
 

 )הוא(נסתר  ;      ב-ט-י:     (בייטה)  מיטיב   .12

 )פעל(קל  ;      (שים)לם  -י-ש:        (ָשם)  מיםש  

 )עכשיו(הווה  ;      פעילה:         (חציןה)  מחצינה

 ִפיעל;      ה/י-פ-צ:        (ִציפה)  תֹוּפצַ ל  

 פעילה;      ח-כ-י:         (חיוכה)  הוכיח
 

       מוגזמת  (5)         הנדסו(  4)         מוכנות(  3)         תּוכננה(  2)         עיצבו(  1)  .15
 

 נ(-י-ב  ואפשר:נ  )-ו-א.  ב   .16

 פעיל ה   –  (ביןה)  הבין          פעל הת   –  (בונןהת)  מתבונן

 פעל הו   –  (בןהו)  הובן                  פעל נ   –  (בוןנ)  בוןנ
 

 

 

 

 

 

II   מנעד, מונית, אלחלד( וגם:)רמזור     –קרנף  

       (מפיתילדון, אפשרות,  וגם:)טיפשי     –אנושות 

 

 מופקר  (5)         נשמה(  4)         מומחים(  3)         צופי(  2)         תושבים(  1)  .12
 

 שורש ומשקל –התצורה א.     .12

  כל השאר.איננה שם פעולה כמו  –מחקר ב.  
 
 
 

 
 

 
 

         (גרמה לדייר שיכעס)  הכעיסה – גורםא.     .22

                   טלפנו   התקינה,   נכנס,  –פעיל

 (הלביש את עצמו)  התלבש -  (אל המבצע)חוזר                  

   (פעולה רגילה. –גרם לאנשים שיכתבו;  כל השאר  –גורם )   – הכתיב.  ב 
 

 שורש ומשקלא.    .12

ֻֻכל השאר משמעותם "כלי".  -משבר .  ב        

ֻהקטנה( –)אוסף; השאר שירון  .  ג
 

       הוקמה  (5יידון / נדון      )(  4(  תרד       )3(  תאמץ       )2(  מקובלת       )1)  .12
 

 (הם; אנשים)  נסתרים;      נ-ו-ד:     (ָדן)  דנים   .11

 )פעל(;      קל  א -צ-מ:        (מצא)  מצויים

 )עכשיו(ל;      הווה  פענ:         (ראהנ)  נראית

 פעלהת;      ר-ו-ג:        (גוררהת)  מתגוררת

 פעילה;      ל-ע-:        י (ליעוה)  הועילה
 

 ע-ד-י  א.   .12

 פעלנ   –  (ודענ)  נודע        פעל הת   –  (וודעהת)  התוודע      )קל(פעל     –  ()ָיַדע  יודע  א.

 פעל הו   –  (דעהו)  עד  מּו          פעיל ה   –  (ודיע = הורידה)  הודיעה                 
 

 

 

 

 

 

II  (חודשי, זהות, ילדותי וגם:)  מילון   – חזותי  

       (אסטרטגיה  , סלולר, דמוקרטיה וגם:)  אידיוט   – אנטנה
 

ר(  1)  .15  בניין  (5)         הקמת(  4)         מזור(  3)         בריאות(  2)         מּוס 
 

 עיתונאי,  איכות,  עקרוני; – בסיס וצורן סופי   .16

  חוקר,  מפגע,  פשרה; – שורש ומשקל
 
 

12.  I יוצאֻדופןהשם ה 

 יכול להיות פועל בזמן עבר אינו בסיס

 (סופי בסיס וצורן –השאר  שורשֻומשקל;ֻ)    תֵשרּו

 (בסיס וצורן סופי –השאר    ;שורשֻומשקל)     ןר  ד  בַ 

 (בסיס וצורן סופי –השאר   ;שורשֻומשקל)   תחזית

 

12.  I יוצאֻדופןהשם ה 

 יכול להיות פועל בזמן עבר אינו בסיס

 (שורש ומשקל –השאר  ;ֻבסיסֻוצורןֻסופי)    תחתית

 (בסיס וצורן סופי –השאר    ;שורשֻומשקל)     תהּוש  

 (הלחם בסיסים –השאר   ;בסיסֻוצורןֻסופי)   מדען
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     מצב   –מאוכזבים גורם       –הרגיזו סביל       –נדחקה    א.   .12

 )פעולה רגילה(פעיל    –יבנו הדדי          –התכתבו 

 (סבילים –השאר  ;ֻפעולהֻגורמת)  הלבישה    ב.
 

ֻיכול להיות פועל בזמן עבר אינו בסיסֻ  .11

 מצוקה,  מחסור,  התחממותשורשֻומשקל:ֻֻ          מדען,  עיתונאיבסיסֻוצורןֻסופי:ֻֻ
 

 )פעל(קל  ;      חול:     (חל)  לחּוּת     .12

 )הם(  נסתרים;      ש-מ-מ:        (ממשהת)  יתממשו

 )עכשיו(;      הווה  פועל:         (דּוַבר)  רב  דּומ  

 )הוא(נסתר        ;  מ-ל-ע:        (עלםנ)  ייעלם

 פעילה;      ה-ל-ע:      (ֱעָלההֻ )  )לדיון(מעלים 
 

       להתכונן  (5)    הכין  (  4)    נכון   (  3)       )צריך פועל סביל(הוכן (  2)  מתכוון     (  1)  .12
 

          )עכשיו(  פועלת, נמדדת וגם:, משלם   – הווהפועל בזמן    א.   .15

 (נמנע)להימנע    – נפעלשם פועל בבניין 

        )פינה(פינוי  וגם: )טיֵפל(טיפול    – פיעלשם פעולה בבניין 

 מצב   – פיעלפועל בבניין 

  (הפנ)מופנית   וגם:,  (העש)יעשו    –נל"/ה פועל מגזרת 
 

 

 

 

 

 

II   (פתיחות, שירון, יהודי וגם:)  ספורטאי   – חופשי  

       (רדיקלי, פשיזם, דיקטטור וגם:)טיפשי     – טכנולוגיה
 

 מזון(  5)         שליטה(  4)         תלות(  3)         משאבי(  2)         מכון(  1)  .12
 

 שורש ומשקל –התצורה א.     .12

 שמות פעולה –שונה במשמעות: שם עצם מופשט, ואילו השאר   – עוצמהב.  

  , ואילו כל השאר מילים עבריות.שאילה מלועזית –טריליון .  ג
 

 

 
 

         (לאחרים לכעוס ו)גרמ  הכעיסו    ;(רם שיופק הסרט)ג  הפיקה –גורם א.     .12

  (פעולה רגילה) אספו  –פעיל 

 (זה עם זה)   התווכחו  –הדדי                  

 (הלביש את עצמו)   נכללו  – (אל המבצע)סביל                  

 (מאפר את עצמו –ת אל המבצע חוזר)פעולה    –מתאפר ב.   
 

 ממשלתי,  יומן:ֻֻבסיסֻ+ֻצורןֻסופי          הוקרה,  תסריט:ֻֻשורשֻ+ֻמשקלֻֻא.ֻ  .12

 שאילה מלועזית –וידיאו ב.  
 

   להתכונן  (5(  נוספו      )4(  משמיט       )3)       (  מבינים2צופים       )(  1)  .11
     

 )הם(נסתרים  ;      ע-ת-ר:     (רתענ)  נרתעים   .12

  עבר;      פיֵעל:        (עֹוֵרר)  רֵר עֹו

 פיֵעל;      ע-ז-ע-ז:         (ִזעֶזע)  יזעזע

 עבר;        ה/י-ב-ש:        (כמו 'הוא שבה בקרב' –ָשָבה )  בּוש  

 פעילה;      ע-ד-י:      (= הוריד ודיעה) הודיע
 

 ט-ו-שא.    .12

 פעיל ה   –  (שיטה)  יטִש מֵ פיֵעל              –  ()שֹוֵטט  לשוטט.  ב

 )פעל(  קל    –  ()ָשט  טש  פיֵעל              –  ()ִשֵייט  יטיֵ שַ מ  
 

 הזדמנות  (5(  משימה         )4(  תשובה         )3(  פגישה         )2(  מפיק         )1)  .15
 

 

 

 

 

 

  (חּוקי, תחתית, אדישות וגם:)  שנתון   – תחקירן   ב.

       (כהסוחר, מסרק,  ִמדרָ  וגם:)  חוברת   – מצלמה
 

  בעל עיסוק – המשמעותא.     .12

 בדרן,  מומחה,  צלם,  חוקר  – שורש ומשקל(  1)ב.  

 תסריטאי,  תפאורן – סופיבסיס וצורן (  2)
 

16.  I יוצאֻדופןהשם ה 

 או ציווי יכול להיות פועל בזמן עבר אינו בסיס

   (שורש ומשקל –השאר  ;ֻותXשמרן +  –בסיסֻוצורןֻסופיֻ)    שמרנות

 (בסיס וצורן סופי –השאר     ;ֻפיח+  ערפל –הלחםֻבסיסיםֻ)       ערפיח

 (שאילה מלועזית –השאר   ;שורשֻומשקל)        הבנה
 

 יוצאֻדופןהשם ה א.  .16

 יכול להיות פועל בזמן עבר אינו בסיס

 (בסיס וצורן סופי –השאר   ;שורשֻומשקל)    שחזור

 (שאילה מלועזית –השאר   ;שורשֻומשקל)   מלכודת

 (שורש ומשקל –השאר   ;הלחםֻבסיסים)        קולנוע
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     ;(פעולה רגילה)  פעיל  – יוצאיםא.     .12

  (חוזר אל המבצע –אנו משכנים את עצמנו )  חוזר  – משתכנים

 (מישהו הסתיר אותה –ּו X)   סביל  – מוסתרת                 

 (כמו סגור, שבור –ָפעּול )   מצב  – נטועים                 

 (גורמים לאחרים שֵישבו)   גורם  –מושיבים                  
 

 סבילים( –השאר ;  רגילה)פעולה    –  מציינתב.   
 

 איכות,  ישראלי:ֻֻצורןֻסופיובסיסֻ          רעיון,  משפט,  חינוך:ֻֻמשקלושורשֻֻ  .11
 

   מצניעים  (5)      נחשבים(  4)       מסמלת(  3)       מקימים(  2)       נוהגים(  1)  .12
     

 פעלנ;      ד-ל-י:     (ולדנ)  נולדתי   .12

 (עכשיו) הווה  ;      ה-ל-ת:        (ָתלוי)  תלויות

 ;      פיֵעלר-ע-ר-ע:         (ִערֵער)  מערערות

 (הוא)נסתר  ;        הופעל:        (הותקף)  מותקף

 פעילה;      נ-י-נ / ב-ו-ב:      (ֵהקים=  ביןה) הבינו 
 

 ל-ו-חא.    .15

 פעיל ה   –  (ִחילהֵֻ)  להחיל            פעל הת   –  (חוללהת)  התחוללהב.  

  הופעל   –  (הּוַחל)  לחַ הּו                              )פעל(  קל    –  (חל)  לּוח  
 

 תשובה  (5)         ביטחון(  4)         גלות(  3)         עקירה(  2)         תחושה(  1)  .16
 

 

 

 

 

 

  (טרור,  אנדרלמוסיה,  פיג'מה וגם:)  אנציקלופדיה   – קונגרס   ב.

       (סנדלר,  לאומי,  פסנתרן וגם:)  טרקטוריסט   – כלכלן 
 

 תפקוד,  מוסד הזדמנות,  גדול,   –(  שורש ומשקל 1).  א   .12

 מקומון,  זהות  –בסיס וצורן סופי (  2)

 הזדמנות,  תפקוד  –שמות פעולה ב.  
 

 
 
 
 

     ;(מישהו העמיד אותו)  סביל  – הועמד א.     .22

  (פעולה רגילה)  פעיל  – י שנו

 (הם דחקו את עצמם –אל המבצע )   חוזר  – נדחקו                 

 (גרמו לאחרים להתרגז)   גורם  – הרגיזו                 

 (האחרים דחקו אותם; הם רק סבלו את הפעולה.)   סביל  – נדחקו                 
 

 (מצב –השאר ;  הדדית)פעולה    –  מתכתבב.   
 

 דימהירות,  מי  :ֻֻסופיֻוצורןבסיסֻ          ייעוץ,  התקנה:ֻֻמשקלושורשֻֻ  .12

 וירוס  טכנולוגיה,:ֻֻשאילהֻמלעז
 

       הביאה(  4)             נוספים(  3)            מתעצמת(  2)       נפוצה   (  1)  .12

   לצמצם  (7)              ַמֲעלים  (6מכנים              )  (5)            
 

 פעלהו;      נ-י-נ / ב-ו-ב:     (בןהּו)  בןמּו   .11

 (עכשיו);      הווה   ט-ל-ש:        (השתלט)  משתלטים

 ;      פיֵעלנ-י-נ-ע:         (ִענֵיין)  מעניינים

 עתיד;        פיעל:        (חיֵלץ)  צּול  חַ י  

 לפענ;      ע-ד-י:      (ודע = נולדנ)  נודע

 עבר;      ע-ד-י:      (הוריד=  ודיעה)הודיעה  

 (אנשיםהם; )נסתרים  ;      פיֵעל:      (ייֵדעַ )עו  ד  יַ י  

 
ַאפיין            )1)  .12  (  תגובה  4(  קושי             )3(  ציפייה             )2(  מ 

   תרומה  (7)              שימוש  (6הפרעה              )  (5)               
 

 

 

 

 

  (קולנוע,  צלמוות, חייזר וגם:)  מנעד   – תקליטור   ב.
 

 מחלות( –)השאר    שמנת(  1).  ג  

 אוספים( –;  השאר כתבֻעת)שבועון   (  2)  

 
 

 יוצאֻדופןהשם ה א.  .12

 אינו יכול להיות פועל בזמן עבר בסיס

 בסיס וצורן סופי( –השאר   שורשֻומשקל;)פתרון        

 (שורש ומשקל –השאר   ;וצורןֻסופיבסיסֻ)תורן         

 (הלחם בסיסים –השאר   ;שורשֻומשקל)   משעול   
 

 יוצאֻדופןהשם ה א.  .12

 אינו יכול להיות פועל בזמן עבר בסיס

 שורש ומשקל( –השאר   בסיסֻוצורןֻסופי;)ילדותי      

 בסיס וצורן סופי( –השאר   שורשֻומשקל;)תופעה      
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     ;(פעולה רגילה)  פעיל  –שמעתי  א.     .22

פעל תמיד סבילים –מישהו חיבר אותו )  סביל  –חּוַבר    (ֻפּועל וֻהּוֹּ

    שינוי מצב  –החווירה 

    הדדי  –התחבקה 

 (עצמןמגבשות את  -אל המבצע )   חוזר  –מתגבשות 
 

 סבילים( –השאר ;  הדדי)   –  נאבקתב.  
 

ֻמסירות,  פנימי :ֻצורןֻסופיובסיסֻ       אהבה,  מולדת,  מקצב,  ביטחון:ֻמשקלושורשֻֻ  .12

 מתינות[ < ּות X + מתון   ּות < חשיבות;  X + : חשובכמוּות;  Xר + סּו]מָ 
 
 

 (  מוקרנות      4)         (  מלווים       3)               (  שרים2)     (  מתכנסים       1)  .12

   נהנים  (7)                מחלקים  (6יודעים              )  (5)                 
 

     ;(לפי 'ֵהִכין')  נ-ו-כ א.     .11
              ]הכין[הפעיל    –הכינו                                            ]הוכן[ הופעל   –הוכנו  ב.  

        ]כיוון[פיעל    –היוונו                                     ]התכונן[התפעל   –התכוננו      
 

 פועל    ה -נ-כ     ]ּכּוָנה[  ְמכּוִנים ג.  
                        

 
ה2(  בילוי          )1)  .12  (  תקשורת      4(  סיום                 )3)                    (  חבר 

ג  (6הפצת              )  (5)             ה     זיכרון  (7)              ִמנ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (דוחי,  כספומט,  גזעול וגם:)אופנוע     –ערפיח    ב.
 

 כלים( –)השאר (  מרפק   1)ג.    

 הקטנה( –;  השאר כליֻתחבורה)חללית   (  2)  

 
 
 

 
 
 
 
 

  פ;  קל -צ-ר    ;(ָרצּוף)  –(  צופה 1)     .22

 ;  קל ש-ו-ח    ;(ָחש)  –(  חשים 2)

   נסתרת;  ר-ש-פ-א    ;(ִאְפֵשר)  –(  מאפשרת 3)
   נסתרים;  א-צ-מ    ;(נמצא)  –(  נמצאו 4)
  הווה;  הופעל    ;(הוטבע)  – מוטבע(  5)
  הווה;  ה-ס-נ    ;(התנסה)  –(  מתנסה 6)

 
 תגמול,  התאמה,  תסכול :ֻמשקלושורשֻֻ  .22

ֻ חברתיאישית,  ֻ:ֻצורןֻסופיובסיסֻ

 מוטיבציה :ֻשאילהֻמלועזיתֻ        
 

     ;(לפי 'ֵהניע')  ע-ו-נ א.    .12

      קל            התפעל           הופעל         הפעיל    ב.         

 מניע       מונעות      מתנועעים      נעה       
 ]ָנע[      ]הניע[         ]הונע[          ]התנועע[                     

 
 

  פעיל   –(  בוחר 1) א.       .12

  גורם   –(  מפגיש 2) 
 [הופעל תמיד סביל,  ובזמן הווה לפעמים שם תואר]  סביל    –(  הוזמנו 3) 

 [נידבו את עצמם –חוזר אל המבצע ]   חוזר  – התנדבו(  4) 

          [הדדי -שינוי מצב.  כל השאר ]התבהר       ב.  
  

 ,    הזדהות ,    קהילה ,    מסגרת ,    תשבוחות ,    תחושה ,    תרומה [יוזמה]יזמה    .11

 

 [שורש ומשקל –בסיס וצורן סופי.   השאר ](  חשיבות   1) א.       .12

 [שורש ומשקל –בסיס וצורן סופי.   השאר ](  איכות   2) 

     [א,   הקרי ה,   הלוו ה,   הרצ הִהשוו] ב.  

   [א  /   השאר ל"ה-ר-ק]   הקראה     

 יבלת ,  קריאה  -   [שורש ומשקל –רקדן ](  1) ג.  

 אידיוט,  קואליציה  -   [שאילה מלועזית –]קונפליקט (  2) 

 

 

 

 יוצאֻדופןהשם ה א.  .12

 אינו יכול להיות פועל בזמן עבר בסיס

 שורש ומשקל( –השאר   ;בסיסֻוצורןֻסופי)בריאות      

 בסיס וצורן סופי( –השאר   שורשֻומשקל;)  בנאי      
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  ה;  נפעל -נ-ב    ;(נבנה)  –(  להיבנות 1)     .26

  הווה;  ]לפי ֵהִכין[נ -ו-כ    ;(הוכן)  –(  מוכנים 2)

   נסתרים;  הפעיל    ;(האמין)  – מאמינים(  3)
שּוי(  4)    קל / פעל;  ה-ש-ע    ;(ָעשּוי<ָפעול<ָפעל)  – ע 
  עבר;  פ-ת-ש    ;(השתתף)  – השתתפו(  5)
  פיעל;  נ-י-מ-ד    ;(ִדְמֵיין)  – לדמיין(  6)

 
 

 תועלת,  השפעה,  מערכת :ֻמשקלושורשֻֻ  .22

ֻ רות,  מדעית,  סביבתיבּו:ֻֻצורןֻסופיובסיסֻ
 

ֻ ע-ד-יהשורש   א.  ֻ  .22

    ב.
 

 

 

 []מישהו ערך אותם   סביל  –נערכו  א.     .22

 ]אל המבצע[  חוזר  –מתעדכנים 

 ]פעולה רגילה[פעיל     –מצהירים 

 ]גורם למישהו אחר שיפעל[   גורם    –יפעילו 

 הדדי[ -פעיל.  השאר ]יתלבטו      ב.
 

 

 בנייה,     ביטוי,     תכנון,     מניעת,     בניינים,     השפעות,     תרומה.          .12

 

 ]שורש ומשקל.  בסיס אינו יכול להיות פועל בעבר.   עלבון(   1) א.     .12

 [בסיס וצורן סופי. –השאר 
 שורש ומשקל.[ –]בסיס וצורן סופי.   השאר    משפטן(   2)

 רמזור / מונית     –  בסיסים[]הלחם   שמרטף   ב.

  מקומות[ -כל השאר ]    מכתב(   1)  .ג

 בעלי עיסוק[ –כל השאר ]    פחמן(   2)
 

 

 

 

 

 
ַלווים 1)     .26    יעלפ  ;  ה-ו-ל    ;(ליָווה)  –(  מ 

  הפעיל;  ש-ח-מ    ;(המחיש)  –(  להמחיש 2)

   התפעל;  ע-י-ס    ;(הסתייע)  –(  תסתייע 3)
  ;  נסתרים נפעל    ;(הנהנ)  – נהנים(  4)
תּוַח 5)  ;  הווה פעל )קל(    ;(ָפתּוַח < ָפעּול)  –(  ּפ 
צּוִיים 6)   נסתרים;  א-צ-מ    ;(מצאמישהו )  –(  מ 

 
 

 ,  כדורגל :ֻהלחםֻבסיסיםא.  ֻ  .22

ֻעלות,  תמיכה,  התפתחות:ֻֻשורשֻומשקל

 מקומי :ֻבסיסֻוצורןֻסופיֻ                

 [= שורש ומשקל , עלותזכרו: בסיס אינו יכול להיות פועל בעבר < התפתחות] 
 [ תמיד בסיס וצורן סופי. – יX-מילת שנגמרת ב] 

 שאולות מלועזית ב.  
 

   נ-י-ב  אונ  -ו-ב א.    .22

      ;הופעל –;    הובנה הפעיל –;   הבין התפעל –התבונן     ב.          

  ה,  נפעל-נ-ב – ]נבָנה[נבנים     .  ג        

     

 התרגלו,    מעידים,    ממוחשב,    מאפשרת,    שולטים,    נרתעים,    יודעים.   .22

 
 מגבלות,    מקום,    למידה,    הנחיית,    ממצאים,    העמקת,    מצוקה.   .12

 

 ומשקל[ שורש –]בסיס וצורן סופי.   השאר    שוויונית(  1) א.       .12

  [בסיס וצורן סופי –.   השאר שורש ומשקל]   טעות(  2) 

   [ה-מ-ה, ד-נ-ה, פ-נ-ש – /   השאר ל"ה  ל"א –א -ט-ב]ביטוי    ב.  
      

 טיפשי,   עיתון  -   [בסיס וצורן סופי – אנושי](  1) ג.  

 הפסקה, מברג,  יבלת  -   [שורש ומשקל – מחשב](  2) 

 

 

 

 

 קל נפעל הפעיל פיעל הופעל
 מּודעים
 ]הּודע[

 ליידע
 ]ִייֵדע[

 הודיע
 ]הודיע = הוריד[

 נודעת
 ודע[נ]

 יודעים
 ]ָידע[
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   מ;  התפעל-ס-ר-פ    ;(התפרסם)  – יתפרסמו(  1)     .22

 ]הם[ ב;   נסתרים-ו-ג    ;(הגיב)  – הגיבו(  2)

   הווה  ; פועל    ;(בוטל)  – מבוטלת(  3)
   הפעיל ;  נ-ק-ת    ;(התקין)  – להתקין(  4)
 ]הוא[ נסתר ;  נפעל    ;(נֹודע)  – ייוודע(  5)
  הפעיל [;  י-ש-ר או] ה-ש-ר    ;(ָשה ִהר)  – מרשים(  6)

 
 

 השתתפות,   ביטחון,   זכות :ֻמשקלושורשֻֻ  .22

ֻאישי,   תקנון,   בסיסית,   פרטיות:ֻֻצורןֻסופיובסיסֻ
 

 מפגינים,    מופיעים,    מאפיינת,    מחקים.מתעניינים,    ,    )התוצאות(זוכים,    מעידות    .22

 

 []פעולה רגילה   פעיל  –גולשים  א.     .12

 ]מישהו שומר אותן[ סביל   –נשמרות 

 סביל[ -קובוץ  -  U]מישהו משגר אותן;  כלסביל     –משוגרות 

 [חוזר אל המבצע;  המדינות מקדמות את עצמן.]  חוזר   – מתקדמות

 [גורם -.  השאר הדדי]   מתחבק   ב.
 

 

 שירותים,    מידע,    איתור,    הנחיה,    תקשורת,    תגובה,     נאמנות.          .12

 

 [לוה,    השוה,  הרשהל"ה: ה –.   השאר א-ר-ק –ל"א ]הקראה    א.       .11

   [תיXבסיס + צורן  –השאר    שורש ומשקל.]תענית    ב.  
      

  [מקומות.כל השאר ]מתקפה   ג.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ב;   נסתרים-ש-ח   ;(נחשב)  – נחשבים(  1)     .26

  ד;   הפעיל-ו-ע    ;(העיד)  – מעיד(  2)

   נ;   התפעל-יי-פ-א    ;(התאפיין)  – מתאפיינת(  3)
   פעל;   הווה    ;(ָנהּוג < ָפעּול < ָפַעל)  – נהוג(  4)
  ל;   הפעיל-ב-י    ;(הוביל)  – מוביל(  5)
  ה;   פיעל-ו-ה    ;(היָווה)  – מהוות(  6)

 
 

ֻ אישית,   אמתיחברות,    :ֻבסיסֻוצורןֻסופיא.  ֻ  .22

 התנסות,   תנאי,   אהבה :ֻשורשֻומשקל                
   

 ות[X]סולידרי + למילה בסיס לועזי     ב.  
 

   מ-י-ק א.    .22

 ;    פיעל – ]קיים[קיימו ;    התפעל – התקומם;   התפעל – ]התקיים[מתקיימת     ב.          

 ;    הופעל –;    הוקם קל )פעל( – ]קם[;   קמו הפעיל – ]הקים[הקימו  

  ה,  נפעל-נ-ב – ]נבָנה[נבנים     .  ג        

     

 מונף.נפגשים,    מעלים,    מודיעים,    מיועד,    הזקינו,    נוצרה,       .22

 
 אתרים,    איתור,    מפגשים,    תעודות,    התלהבות,    אירוע,    תקווה.   .12

 

 שורש ומשקל[ –]בסיס וצורן סופי.   השאר    מחשבון(  1)א.       .12

 [בסיס וצורן סופי –השאר    , כי בסיס אינו יכול להיות פועל בעבר.שורש ומשקל]   רקדן(  2) 

   [פנה,  הִ שקה,  הִ סוההִ  – /   השאר ל"ה  ל"א –א -צ-מ]   המצאה ב.  
      

 פסנתרן,  חברות  -   [בסיס וצורן סופי – ידידות](  1) ג.  

 שקיעה,  סיפור  -   [שורש ומשקל – קבוצה](  2) 

 

 

 

 

 
 8 קל וחומר בלשוןלאה ישלח /  כתבה

http://www.bagrut11.com/


 

 

 

 
 ע;    הפעיל-נ-צ    ;(הצניע)  –(  להצניע 1)     .26

 [הם] ר;    נסתרים-ת-י    ;(הותיר)  –(  מותירים 2)

  ר;    פיעל -ז-נ-צ    ;(ִצנֵזר)  –(  מצנזרים 3)
  ה;    הפעיל -ש-ר    ;(רָשההִֻ)  –(  מרשים 4)
 ץ;    הווה-ו-פ    ;(הפיץ)  –(  מפיץ 5)
 [הוא] נסתר    קל )פעל(;    ;(ָצף)  –(  צף 6)

 
 

   ביטחון,   הכללה,   התרחבות,   שיח :ֻמשקלושורשֻֻ  .22

 []בסיס אינו יכול להיות פועל בעבר < שורש ומשקל

ֻציבוריישראלית,   :ֻֻצורןֻסופיובסיסֻ

ֻסלוןאינטרנט,   :ֻֻשאילהֻמלעז

ֻ

הגו,    נשאר,    נעלב.   .22  מגיב,    מרגיש,    מתחזה,    מזדהה,    נ 

 

   ל-ו-ח א.    .22

 ;    הפעיל –  [החיל] להחיל     ;  קל )פעל( –חל      ב.          

 ; התפעל – [התחולל];     מתחולל פיעל – [חוֵלל]לחולל   

 ה-ל-ח – ]ָחָלה[ ( 1חלה ) )סבא(   .  ג        

 ל-ו-ח – ]ָחל[ ( 2) (הטבה)חלה  

 

 דיונים,    מקומו,    התבטאות,    אשליה,    עיצוב,    יחס,    כתיבה.          .12

 

 שורש ומשקל[ –]בסיס וצורן סופי.   השאר (  אנושי   1)א.       .12

[Xתמיד צורן סופי;   – יX תמיד שורש ומשקל –ה] 

 [משיב: תקנה,  שבוע,  בסיס וצורן סופי –השאר    ;שורש ומשקל]   שיטפון(  2) 

 [הקטנה -כלי;   השאר ]דיבורית    ב.  
      

 [כלים -מקום;   השאר ]מרתף    ג.  

 

 

 

 

 

 
 ה;    הפעיל-ב-ר   ;(ָבהְר הִ )  – להרבות(  1)     .26

 נפעל;    עבר    ;(נחשף)  – נחשפו(  2)

 ש;    קל )פעל(-ו-ח    ;(ָחש)  – חשים(  3)

   ב;    פיעל-ת-כ-ש    ;(ִשכֵתב)  – משכתבים(  4)
 ש;    הווה-ט-ש-ט   ;(התטשטש)  – מיטשטשת(  5)
 []היא הופעל;    נסתרת    ;(הושפע)  – הושפעה(  6)

 
 

ֻ השפעה,    מעמד,    תחום,    תהליך,    קידום :ֻשורשֻומשקלא.  ֻ  .22

 יוקרתי,    מערבי :ֻבסיסֻוצורןֻסופי                

 גלובליזציה,    אקדמיה :ֻמלעזשאילהֻ                
 
 

 מתנהלים,    מתחוללים,    יתערבו,    יכוונו,     מוצפת,    לאפשר,     יוקיר.   .22

 
   ט;-ו-ש א.    .22

 ;    קל )פעל( –  [ָשט] ;    שטופיעל –  [שֹוֵטט]שוטטו      ב.          

 ; קל )פעל( – [ָשט];     לשוט הפעיל – [ֵהשיט]ֵהשיטו   

 ה-ט-ש – [ִשיָטה]  (  שיטה1)   ג.          

 ירד[ -]כמו 'הוריד' ט   -ש-י –   (  הושיט2)

     

 תפקיד,    עיצוב,    שעשוע,    הנאה,     בריחה,    הפתעה,    פרסומים.   .12

 

 [בסיס וצורן סופי:  איך,  כמה,  מה –.   השאר שורש ומשקל]   שירות(  1)א.       .12

 [שורש ומשקל, כי בסיס אינו יכול להיות פועל בעבר. –בסיס וצורן סופי;  השאר ]   רפתן(  2) 

   [מקומות -חלק לבוש;   השאר ]   (  כתפייה1) ב.  

 [אוספים -כל השאר ](  ראשון   2) 

 

   [שם תואר )או תכונה( –קשור בחקלאות בצומח;   כל השאר ]אסיף    ג.  
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נוי(  1)       .2  ;    פעל )קל(י-נ-ש אוה -נ-ש    ;(ָשנּוי)  – ש 

 ל;    הפעיל-ו-כ    ;(ֵהכיל)  – מכילים(  2)

   א;    פעל )קל(-נ-ש    ;(שנא)  – לשנוא(  3)
   הפעיל;    הווה    ;(הטריד)  – מטרידה(  4)
 [הם]פעל;    נסתרים נ    ;(וסףנ)  – נוספו(  5)
 התפעלמ;   -ס-ר-פ    ;(התפרסם)  – יתפרסמו(  6)

 
 

   הצהרה,    מפעל,    שלוחה :ֻמשקלושורשֻֻֻ  .1

ֻציוני,    ישראלית:ֻֻצורןֻסופיובסיסֻ

ֻטכנולוגיה,    מוזיקה:ֻֻשאילהֻמלעז

ֻ

 עיין,    מצא,     נפוץ,    בוחנת,    נמנו.נשאלו,    קובעת,       .2

 

   נ-ו-כ א.      .2

 ;    הופעל –  [כןּוה] כןּומ;       נפעל –  כוןנ    ב.          

 ; התפעל – [התכוון] מתכוונים;     הפעיל – [הכין]  מכין 

  [נ < גזרת ע"ו-ו-כמו כ –ר -ו-ג]  גרים    ג.          

 

 אירוע,    תחום,    שירה,    תגובה,    פרסומת,    מרפאתהולדת,        .5

 

 [שאילה מלועזית –]בסיס וצורן סופי.   השאר    תרבותי(  1)א.       .6

 [עיון,  מונח,  כמהבסיס וצורן סופי:  –השאר    שורש ומשקל;]   משימה(  2)

 [מקומות -;   השאר חלק לבוש]   מצחייה ב.  
      

 [מחלות -השאר ]   שמנת ג.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ר;    פיעל-ו-ע   ;(עוֵרר)  – מעוִרר(  1)     .25

 ה;    עבר-נ-ש    ;(השתָנה)  – השתנתה(  2)

 []הם התפעל;    נסתרים    ;(התעקש)  – מתעקשים(  3)

   מ;    הפעיל-נ-פ    ;(ִהפנים)  – יפנימו(  4)
 התפעלך;    -י-ש   ;(השתייך)  – להשתייך(  5)
 ל;    פיעל-כ-ס-ת    ;(ֵּכלסְ ִת )  – מתסכל(  6)

 
 

ֻהיגיון,    הבחנה,    משכיל :ֻשורשֻומשקלא.  ֻ  .26

 [וןX]מועד + מועדון   תקנית,     :ֻבסיסֻוצורןֻסופי               

 
 

 משפיעה,    לפתח,    מקפידים,    מאפשרת,    מטפחים,    להוקיר,    להבין.   .22

 
   ר-י-ר / ס-ו-ס א.    .22

    הופעל; –  [הּוסר] הוסרה;    הפעיל –  ֵהסיר    ב.          

ר ;     פיעל – [ִסיֵיר]  סיירו   ; קל )פעל(  –ס 

 [עו"י –צ -ו-פ]הפיץ    ג.          

     

 , כי בסיס אינו יכול להיות פועל.שורש ומשקל]   בנאי(  1)א.       .22

 [מדינה,  ֵסֶפר,  ֶמֶסרבסיס וצורן סופי:   –השאר 

 [שורש ומשקל –ות;  השאר Xבסיס וצורן סופי: בלשן + ]   בלשנות(  2) 

 ת[עדומת,  רדומת,  שלומת: XXוX –ת;   השאר XXXמ]ת   וֶרשֶ מ ב.  
 

 קפיטן,  אקדמיה  -   [שאילה מלועזית – אוניברסיטה](  1) ג.  

 התנפלות,  שחיה,  תנופה  -   [שורש ומשקל – תחושה](  2) 

 

 דיבור,    תופעה,    התגשמות,    נבואות,    הבדלים,    מאמרים,    ביטויים.   .12
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 [היא] א;   נסתרת-צ-מ    ;(המציא)  –(  המציאה 1)       .21

 פעילה;   [ירד-כמו: הוריד] פ-ס-י    ;(וסיףה)  –(  מוסיפים 2)

   ש;   התפעל-מ-ש    ;(השתמש)  –(  משתמש 3)
   ה;   פעל )קל(-פ-צ    ;(ָצפה)  –(  צופים 4)
 ר;   הווה-ו-ע    ;(עֹוֵרר)  –(  מעוררות 5)
 מ;   פועל-צ-מ-צ    ;(צומַצם)  –(  יצומצם 6)

 
 

   רסֶׂ ביטוי,   יכולת,   תקשורת,   מֶׂ  :ֻמשקלושורשֻֻֻ  .22

ֻיצירתית,   עיתונאי,   בהירות,   מקצועי:ֻֻצורןֻסופיובסיסֻ

ֻדיהמֶׂ :ֻֻשאילהֻמלעז

ֻ

ה,   רֹוַוַחת.הגדירו,   לערב,   משמיעים,   מתפרסמות / מפורסמות,      .22 ח   להבחין,   ַמנ 

 

   ע-ד-י  א.      .25

 ;    הפעיל – הודיע;       נפעל –  ודענ    ב.            

ודע;     הופעל – [פעל, הּודעּו= ה ּוX]  מּודע   ; נפעל – [נודע] ִייו 

 [ירד-: הורידכמו –ר -ק-י]   מוקיר   ג.          

 

 [משיב, שאלה, שעה -בסיס וצורן סופי  –.   השאר שורש ומשקל](  זיכרון   1)א.       .26

 [שורש ומשקל –השאר    ן;Xתקליט +  –בסיס וצורן סופי ](  תקליטן   2)

 [מקומות -השאר ]   משאלה ב.  
      

 [הזדמן –]כי בסיס אינו יכול להיות פועל בעבר  שורש ומשקל –(  הזדמנות 1) ג.  

 השפעה, נגרמילה נוספת: 

 צורן סופי[ – יX]כל  בסיס וצורן סופי –(  תרבותי 2) 
 יומי, ידידותילדון, מילה נוספת: 

  תפקידים,   ידיעה,   תשובה,   שינוי,   ביקורת,   השקפת,   ניסיון.    .22

 

 

 

 

 

 

 

 
 פעילה;   ירד[-]כמו: הורידפ -ס-י   ;(וסיףה)  – מוסיף(  1)     .2

 הופעל;   עבר    ;(הּוחלף)  – הוחלפה(  2)

 [כותבים "יחיד" בזמן הווה] יחיד/נסתר;    ד-ק-מ    ;(התמקד)  – מתמקד(  3)

   ע;   נפעל-ג-פ    ;(נפגע)  – ייפגעו(  4)
 א;   פיעל-ד-ו   ;(ִויֵדא)  – לוודא(  5)
 מ;   פועל-ג-ר-ת    ;(תורגם)  – מתורגם(  6)

 
 
ֻשוויון,   השכלה,   חוקר :ֻשורשֻומשקלא.  ֻ  .1

 מקצועית,   אלימות :ֻבסיסֻוצורןֻסופי               

 
 
 להסיר,   להרשות,   הבינו,   מתנערים,   להוביל,   לעצב.נחשפה,      .2

 
   מ-ו-ק א.      .2

    ;הפעיל –  [הקים] הקימו;    התפעל – [התקומם] התקוממו    ב.          

 ; קל )פעל(  – [ָקם]לקום ;     פיעל – [קֹוֵמם]  מקוממת 

 [ע"ו – ד-ו-ע] מעודד   ג.          

     

 התנגד. – שורש ומשקל, כי בסיס אינו יכול להיות פועל]   התנגדות(  1)א.       .5

 [ָנגיש,  ֵאיך,  ֵזֶההבסיס וצורן סופי:   –השאר 

  [שורש ומשקל –;  השאר ןוX+  מילהבסיס וצורן סופי: ]   מילון(  2) 

 [תוצרת,  תועלת,  תוספת  : תXXXת –;   השאר תXXוX]   תֶרמֶ ֹות ב.  
 

 אושר, הצמדה  -   [שורש ומשקל –השכלה ](  1) ג.  

 פילון, טיפשי, מכונית  -   [בסיס וצורן סופי –לאומי ](  2) 

 

ֵשרמאמרים,   כתיבה,    הוראה,      .6 ק   החלטה,   מניע,   מעמד,   הֶׂ
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 ר;   התפעל-ש-פ-א   ;(התאפשר)  – יתאפשרו(  1)     .21

 הווה;   [קום-הקיםכמו: ]ב -ו-נ    ;(הניב)  – מניבים(  2)

   ה;   פעל-נ-פ    ;(ָפָנה)  – פונים(  3)
 פעלנ;   [ילד-כמו: נולד]ד -ע-י    ;(ֹוַעדנ)  – נועד(  4)

 פעיל;   הווהה    ;(אמיןה)  – מאמינים(  5)
 [היא] הופעל,   נסתרת    ;(הּוַנח)  – הּונחה(  6)

 

   מערכת,   חיסון,   השתלה :ֻמשקלושורשֻֻֻ  .22

ֻכמות,   מדעי,   בסיסי:ֻֻצורןֻסופיובסיסֻֻֻ

ֻאנטומיה,   אורגניזם:ֻֻשאילהֻמלעזֻֻ

ֻ

 מצומצם,    משמשים,   נהנה,   מודע,    מקבל,   מגיבים,   נהוג.   .22

 

 הפעיל    א.      .25

   יבל[ -וביל היכח,   -וכיח העוב,   -עיב הבונ,   -בין היפע,   -ופיע האוצ,   -איץ ה]

 ,   []עוב,   העיבה []בונ,   הבין []אוצ )נעו"י(:  מאיצות ע"ו    ב.           

 []יבל,  מובילים []יכח,  הוכיחו []יפע)נפ"י(:  הופיעו  פ"י  

 [ילד-נולדכמו:  – ע-ד-]י   נודע   ג.          

 
 תרגול,   מבנה,   השגחה,   ותיק,   מיומן,   הבנה,   שימוש.    .26

 
 [ה-ס-,  נה-צ-,  מה-נ-ש –;   השאר א-ט-ב]   ביטוי(  1)א.       .22

 בנה. –שורש ומשקל, כי בסיס אינו יכול להיות פועל בעבר ]בנאי    ב.  

 [איXהשאר: בסיס )חוה, ים, במה( וצורן סופי 

 השאר מציינים מחלות[]ביטחון  (  1) ג.  

 ]השאר מציינים מקומות[מרשם  (  2) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 ע;   התפעל-ג-ע-ג   ;(התגעגע)  – יתגעגעו(  1)       .22

ר(  2)  []בזמן הווה כותבים "יחיד"יחיד / נסתר  ;   [קום-]כמו: ָקםר -ו-ג    ;(גר)  – ג 

רים(  3)  הווה;    ר-ו-ע    ;(עֹוֵרר)  – מעור 

אר(  4)  נפעל;  עתיד    ;(שארנ)  – ִייש 

 ה;   פעל )קל(-נ-ק   ;(ָקנה)  – לקנות(  5)
 פעלנ;   [ילד-]כמו: נולדד -ע-י    ;(ֹוַעדנ)  – נוֲעדו(  6)

 

   מיזם,   מורשת,   זיכרון  :ֻמשקלושורשֻֻֻ  .22

ֻהתנדבותי,   פעילות,   לאומית :ֻֻצורןֻסופיובסיסֻֻֻ

ֻנוסטלגיה,   היסטוריה,   אינטרנט :ֻֻשאילהֻמלעזֻֻ
 

 ערכו,   דנו,   שוחחו,   בוטלו,   איבדו,   מושכרים,   מוזנחים.   .25

 
 [ה-ש-ה,  ע-ו-ה,  ל-ל-ה,  ג-נ-ש]  נל"ה  אול"ה  א.      .26

 [ת-ח-ה,  נ-נ-ת,  פ-ר-ת,  ש-ב-ש](  שירתה   3) .  ב           

הנ;    התפעל – [השתנה] השתנתה  .  ג     ;פעלנ –  [גָלהנ] גל 

  פעל )קל(  – [ָפעּול -ָעשוי ] עשויות;     פיעל – [ליווה]  מלוות 

     

 .בנה –שורש ומשקל, כי בסיס אינו יכול להיות פועל ]   בנאי(  1)א.         .22

 [חשמל,  פזמון,  עיתון:  איX בסיס וצורן סופי –השאר 

 ן; Xבסיס וצורן סופי:  משפט + ]   משפטן(  2) 

 [שורש ומשקל, כי בסיס אינו יכול להיות פועל בעבר. –השאר 

 [אוסף, קבוצה –כתב עת;   השאר ]ירחון    ב.    
 

 ות[X]אנוש +  בסיס וצורן סופי –(  אנושות 1) ג.  

 עיתון,  פילון,  טיפשותמילה נוספת: 

 [בילה -להיות פועל בעבר בסיס אינו יכול ] שורש ומשקל – בילוי(  2) 
 תקופה, החלטה, ניקוימילה נוספת: 

 
 תחילה,   הופעת,   מבוגרים,   מפורסמים,   חברת,   הולדת. אודמות,   התחלה    .22
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 פעלנד;   -ל-י   ;[ולדנ]  –(  נולד 1)     .22

 ה;  הפעיל-א-ר    ;[ֶהראה]  –(  מראים 2)

ַמֵכר 3)  פיעל;   הווה    ;[ַסֵפר<סיפר כמו: מ –ִמיֵּכר ]  –(  מ 

 []בזמן הווה כותבים "יחיד"פיעל;   יחיד / נסתר      ;[רשֵ פְ אִ ]  –(  מאפשר 4)

 פעלנ;   [כונ-כמו: נכון]ץ -ו-פ   ;[פוץנ]  –(  נפוצות 5)
 ש;   התפעל-מ-ש    ;[השתמש]  –(  משתמש 6)

 
 שם פעולה א.      .22

 [כדי למצוא את שם הבניין עושים "כמו שהוא אתמול"] ב+ג.             

ה [ָשַלט] קל )פעל(:  שליטה  ֵרפ    [ָשַרף],  ש 
 [ענהנ]נפעל:  היענות  

 [כיוון],  כוונה [טיפל]פיעל:  טיפול  
 [השיב],  השבה [הפחית],  הפחתה [השפיע]הפעיל: השפעות 

 
 מפיגים,   משנים,   הופכים,   משכנעים,   מותחים,   מעליב,   רצוי.   .25
 

   עודד,   העידו,   התעודד א.      .26
 ד-ו-ע ב.             

 נועד  ג.  

 ד-ע-י  ד.  

 [ס-ו-ה,  ט-נ-ש,  ק-ד-ח –ל )פ"י(;  השאר -ב-י]הוביל    ה.  
     

 שורש ומשקל,  –ן;  כל השאר Xספר +  –בסיס וצורן סופי ]   ספרן(  1)א.         .22

 כי בסיס אינו יכול להיות פועל בעבר או שאין בסיס.[

 ן; Xבסיס וצורן סופי:  משפט + ](  משפטן   2)

  הלחם בסיסים: מד+חנייה,  ערפל+פיח,  קרן+אף[ –השאר 

 [לבושחלקי  –;   השאר מקום]   מאפייה ב.    

 [מקומות –השאר ]מכרז    ג.    

 שאילה מלעז ג.    
 

קּוד,   מופע,   מבוכה,   מדבקה,   תפקיד,   תפיסת,   תחושה.   .22  ִּתפ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 הופעל;  נסתר  –(  הועתק 1)     .22

 נ;  הפעיל-ו-ב  –(  הבין 2)

 נ;   פיעל-י-נ-ע    ;[ִענֵיין]  –(  מעניינת 3)

 ד;   הפעיל-ר-י    ;[הוריד]  –(  מורידים 4)

 עתידב;   -ו-נ   ;[הניב]  –(  יניבו 5)
 (כתוב "בימינו".)נפעל;   הווה   –(  נחשף 6)

 
 שמות פעולה א.      .22

  [ָצָפה],  צפייה [ָמָצא] קל )פעל(:  מציאה ב.             

 [הוריד],  הורדה [שהִהְר ],  הרשאה [הגביל],  הגבלות [הניח]הפעיל:  הנחה  
 [שירת] שירות,  [חיפש] חיפוש:  פיעל 

 בסיס וצורן סופי. –אפשרות  ב.             
 שורש ומשקל. –השמות המודגשים   

צויות.   .25  נמצאים )מצויים(,   להשתמש,   נועד )מיועד(,   מוגדרת,   להרצות,   מעודדת,   ר 
 

  ל[-ע-]הועיל < י ,   מועילהח[-כ-י]לפי: הוכיח < הוכח    פ"י:    .26
 ש[-ק-]ש,   שקדו ק[-נ-]עשלמים:   מעניק            

ג   ג[-ו-]פע"ו:   ּפ 
 א[-ר-]קל"א:  נקראות 

 
 ריקוד,   השקעה,   הפקה,   זכויות,   אכיפת,   תועלת,   תשלום.   .22

     

  שלמים.[ –השאר    ה;-ג-שגה < ש]   שגיאהא.         .22

 [צוהמחיה,  משנה,  מ – מ' מוספית שארב;   ה' מוספית]   המשח ב.    

   :  תצרף,  מזכה,  פרסום   שורש ומשקל (  1) ג.    

 .[ותXנגיש+],   נגישות [יXמקור+],   מקורי [יXמוסר+]:  מוסרית בסיס וצורן סופי        
 

  שאילה מלועזית –(  טקסט 2)

  מילים עבריות. –המילים בסעיף ג        
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 ה;   התפעל-נ-ש   ;[השתנה]  –(  משתנה 1)     .21

נים 2)  ה;   הפעיל-נ-ק    ;]ִהקנה[  –(  ַמק 

 ש;   קל-ו-ח    ;]ָחש[  –(  חשים 3)

קל 4)  [היא]נפעל;   נסתרת     ;]ִנְשקל[  –(  תיש 

 ל;   הפעיל-ב-י   ;]הוביל[  –(  מובילים 5)
 קל;   עתיד    ;]ָשאב[  – [אנחנו](  נשאב 6)

 
 :  הנחלה,  שימור,  תרומה,  יכולת,  יתרון     שורש ומשקל    .22

 .[שונה, יצירה, ביקורת ִייחודי,]:  ייחודיות,  שונות,  יצירתי,  ביקורתי  בסיס וצורן סופי          
 

 דן,   נקראת,   עוסקת,   נמצאת,   פּותחה,   רואה,   להועיל.   .22
 

   ב-ו-ש א.      .25
 ( קל4( פועל    )3( הפעיל    )2( פיעל    )1) ב.             

 [ר-ו-ע –העיר ]הערתי    [ב; ע"ו-ו-ש]  ג.  
     

 משאבים,   הוראה,   ביוטי,   מקוםתחום,   דמיון,   הצהרות,      .26
 

 [שורש ומשקל –בסיס וצורן סופי,  השאר ](  רוקחות   1) א.     .22

 [שורש ומשקל –בסיס וצורן סופי,  השאר ](  פרסומאי   2)

 [הלחם –,  השאר בסיס וצורן סופי](  מדען   3)

 [ע"ו נ <-ו-כ, ל-ו-ק;, ב-ו-צ –כ < שלמים;   השאר -ל-מ]מלוכה    ב.  

ביר    ג.    [השאר קשורים לחקלאות ולצומח]ש 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 מ;   עתיד-צ-מ-צ   ]השתמש[  – תצטמצם     .21

 מ;   נסתרים-ו-ק    ]השתמש[  – הוקמו

צות  צ;   קל-ו-צ     ]ִענֵיין[  – צ 

ה ת  נ   ה;   קל-נ-מ     ]הוריד[  – מ 

 התפעל ק;  -פ-ס    ]הניב[  – להסתפק
 הפעילנפעל;       ]השתמש[  – להועיל

 
 :  זכאי,   תשלום,   בילוי,   תופעה     שורש ומשקל    .22

 :  ציבורי,   פעילות,   נחישותבסיס וצורן סופי          
 

ימים,   : וגם      מתקיימים   .22  מִקימים,   חוסמות,   נמנע,   מעורר,   דרשה,   פנתה.מַקי 
 

 גרמה   קל:   א.     .25
 נמנה,   נותרנפעל:              

 הותירההפעיל:   

 הוכרזוהופעל:   
 פרסםפיעל:   
 צומצםפועל:   

 מתרעמיםהתפעל:   
 

 יפרסם,    יוכרזו,    תותיר ב.    

 
 זכות,   גזלת,   פגיעה,   עיקרון,   תועלת,   שורשים,   מקומות,   הנאת...   .26

     

 [ שורש ומשקל –;   השאר בסיס וצורן סופי]   (  סביבתי1)א.         .22

 [בסיס וצורן סופי –שורש ומשקל;   השאר ]עוני     (2)

 [אוסף / קבוצה –הקטנה;   השאר ]   פסלון ב.    

 [מקום -השאר ]מכתב    ג.    
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 ב;   הפעיל-ו-ש   [השיב]  –משיבים      .2  

 ה;   קל-פ-צ    [הפָ צָ ]  –לצפות 

 פיעל;   נסתר     ם[מגֵ ]גִ   –גמגמו 

 ר;   התפעל-ב-ס     ]הסתבר[  –מסתבר 

 ה;   קל-א-ר    ל[עַ ל < פָ עּו]פָ   –י אּור  

 א;   הופעל-צ-י    ]השתמש[  –צאו הּו

 
 :  מנהיג,   חייל,   סוקר,   רופא,   פרשן     שורש ומשקל    .1  

 עןטן,   פוליטיקאי,   מד  :  משּפ  בסיס וצורן סופי          

 
 ים,    להביןנִ כּוים,    נחשף,    מקפידים,    מ  בִ ר  ץ,    מַ א  נמדדת,    מּו   .2  

 
 ה-ע-ט  א.     .2  

 הופעל [טעההּו](  3הפעיל      ) [עּוטְ הִ ](  2קל      ) [העָ טָ ](  1) ב.     

 טעותהַ (  ל  2עות      )ט  (  לִ 1) ג.     

 טעיםמַ  ד.     

 [ה < ל"ה-נ-ה < פ-ע-ט]  ית  נֵ פ  ִה  ה.     

 
 י,    תחושתנִ ֹוקנייה,    ממצא,    רכישות,    השוואה,    פנאי,    ש   .5  

     

 [ בסיס וצורן סופי –;   השאר שורש ומשקל]   מכון(  1)א.      .6  

 [בסיסֻלאֻיכולֻלהיותֻפועלֻבעברשורש ומשקל, כי  –;   השאר בסיס וצורן סופי]   משמעות  (2)                

 [בסיס וצורן סופי –שורש ומשקל;   השאר ]שחייה     (3)                

 [ע-ד-יד, -ע-ב, י-ש-פ"י < י –;   השאר כ < ע"ו-ו-ב]   מבוך ב.    

 [הקטנה -השאר כלי תחבורה;   ]   חללית ג.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ס;   נפעל-פ-ת   [נתפס]  –להיתפס      .2  

 ר;   פיעל-ש-ק-ת    [רשֵ ְק ִת ]  –ר קשֵ תַ ל  

 ר;   נסתרים-ו-ע     ]העיר[  –עירו י  

 ד;   נסתר-ע-י     ]נועד[  –ד עַ נֹו

 ה;   התפעל-ש-ק    ]התקשה[  –מתקשים 

עידה   הפעיל;   הווה    [העיד]  –מ 

 
  1.     

 

 

 

 

 

 
 ,    פיתחו / פותחה,    הקימו / הוקמו,    התפשטוּוה,    ח  ישב,    נרא  יַ הובילה,    ל     .2  

 
 3,   2  א.     .2  

 מ-ש-ר  ב.     

 ה-ש-ר  ג.     

 
 דל  מפורסם,    ויתור,    מסובכים,    מאמץ,    הבנה,    קריאה,    מּו   .5  

     

  בסיס וצורן סופי[ –שורש ומשקל;   השאר ](  שמרן   1)א.      .6  

 [שורש ומשקל –הלחם בסיסים;   השאר ]רכבל     (2)                

 [כלי –הקטנה;   השאר ]מפית    ב.    

 [ה-נ-ה, פ-ח-ה, מ-ג-ל"ה <  ש –א < ל"א;   השאר -ט-ב]ביטוי    ג.    

 [בסיס וצורן סופי]חלילן,  עיתון    : וגםספרייה,     –פעוטון  ד.    

 [שורש ומשקל]שיגעון,  יבלת    : וגםטיפול,     –תצפית          
 

 

 הפעיל פיעל נפעל פעלֻ/ֻקל התפעל

 הפקה דקדוק היצמדות שירה הזדמנויות

 הופעה דיוק  פריטה 

  קבלה   
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 ה;   קל-כ-ז   [הכָ זָֹּ ]  –זכתה      .2  

 ר;   פועל-ו-נ-ס    [ורוָ נְ סּו]  –ור ו  נ  סּו

 נסתרת :אוקל;   יחידה      ל[עַ ל < פָ עּוע < פָ גּו]נָ   –ה ע  גּונ  

 א;   הופעל-צ-י     צא[]הּו  –צא הּו

 ש;   הווה-פ-כ    כפיש[]הִ   –פישים כ  מַ 
 ב;   הפעיל-ו-ג    [גיבהֵ ]  –גיב הֵ 

 
 שר     ק  :  תקשורת,    עונש,    מאסר,    מערכת,    הֶׂ שורש ומשקל    .1  

 :  סרטון,    ציבורית,    ידועןבסיס וצורן סופי          

 
 להבליג,    התרשםנועד,    מאפשר,    ניסו,    להילחם,    הפיץ,       .2  

 
 4,  3,  1  •א.     .2  

 ד-י-נ :אוד   -ו-נ   •         

 ה-ד-,    נ2  ב.     

                   קל,     [דנָ  -הוא ] –נדה  [היא]    יעל,    פִ  [ידהנִ ] –מנדים     הפעיל,     [הניד] –מנידים   ג.     

 ליעֵ פִ  [דייֵ נִ ] -ניידו                                 

 
 א.     .5  

 

 

 

 

 ותלהטה,  התטישלה,  עיפגה,  כפש,  הםופרס :וגםגזרת השלמים:  הבדל,    ב.    

   ביוש :וגם,   [צ-ו-פ]גזרת ע"ו/י:  הפצה 

  [ה-ל-העלה < ע]גזרת ל"ה:  העלאה 

     

  [ה-ס-ה, נ-נ-ה, פ-נ-ל"ה: ש –;   השאר א < ל"א-ל-מ]   מילוי(  1)א.      .6  

 [אדה, התנסה, התמחהל"ה:  הת –;   השאר < שלמים פלגהת]   התפלגות  (2)                

 [ה-מ-ה, ר-ו-ה, צ-נ-מ' נוספת לשורש: ש –;   השאר ח-ש-ה' נוספת לשורש מ]משחה    ב.    

 [שורש ומשקל –;   השאר ןֹוXר + סֶ בסיס וצורן סופי: מֶ ]   מסרון ג.    

 

 

 

 

 

 

 ר;   פיעל-ש-פ-א   [רפשֵ אִ ]  –מאפשרת      .2  

 ר;   פיעל-ו-ע    [ררֵ עֹו]  –לעורר 

 ;   הופעל[לפי 'הוכיח']כח -י     כח[]הּו  –ח כַ הּו

 ה;   התפעל-ת-פ     ]התפתה[  –מתפתים 

 נסתר :וגםקל;   יחיד     ל[עַ פָ ל < עּו]פָ   –ן מּוט  
 א;   נפעל-צ-מ    [נמצא]  –נמצאת 

 
 :  ביטחון,    יכולת,    מזון,    בריא,    סיכון,    מחסורשורש ומשקל    .1  

 :  תזונתי,    כמות,    פעילות,    חברתיתבסיס וצורן סופי          

 
 [שרַ יָ ]קל  –יורשים   •א.      .2  

 [הוריש,  הרשה,  הרשים]הפעיל     •         

                   ,    מ-ש-כ  [םירשה] – מרשים [הוא]                          ,    ש-ר-י  [שיורה] – רישיםמֹוב.       

 קל  [שַרֻיֻ ] - יורשים                ,    ה-ש-ר  [רשהה] – מרשים[ הם]          
 

 השתתפו,    שימשו,    התנסו,    מילאו,    הראתה,    חלופורסם,    עלו,       .2  

 
 ה-נ-ק [הקנה]   –  הקניית         ;    ר-מ-ח [החמיר]  – (  החמרת1)א.     .5  

 ל-ב-י[ הוביל]  –הובלת                 ;    ר-ו-ס [הסיר]  –הסרת                  

 הל  ט  ק  (  הַ 2)         

 פעולה של בניין הפעיל.כולם שמות (  3)  

 גדילה,  התגדלות :וגם  הגדלה;        [גידל] פיעל  –גידול   ב.     

 החזקה  :וגם   חיזוק;      [התחזק] התפעל  –התחזקות  

     

  [פ-ו-נ, נ-י/ו-מ, ד-י-ש: ע"ו/י –;   השאר שלמים<  ק-ח-מ]   מחיקה(  1)א.      .6  

 [ה-כ-ה, ז-נ-ה, ב-ל-ג:  ל"ה –;   השאר ל"א<  א-נ-ק]   קנאי  (2)                 

 [בסיס וצורן סופי –;   השאר שורש ומשקל]   (  צפייה1) ב.    

 [ה+...+..., מָ יְךה+..., אֵ הֶ בסיס וצורן סופי:  זֵ  –;   השאר שורש ומשקל]טעות   (  2)        

    ָעה+..., דֵ  –בסיס וצורן סופי ]דעתן   (  3)          

 [שורש ומשקל, כי פועל בעבר אינו יכול להיות בסיס –השאר                          
 
 [אוסף –;   השאר כלי]   הליכון ג.    

 

 

 פיעל התפעל קל הפעיל

 הבדל
 העלאה
 הפצה

 הכפשה

 פגיעה
 שליטה

 ביוש התלהטות
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 ב;   הפעיל-ו-נ   [ניבהֵ ]  –יב נִ מֵ     .2  

 ה;   קל-ר-ק    [ָקרה]  –ה רֶׂ קֹו

 ה/י;   הפעיל-ד-ו  :אוה -ד-י     ]הֹודה[  –ה דֶׂ מֹו

 בינוני :או קל;   הווה     בק[]דָ   –ק בֵ ד  

 ד;   נפעל-ל-י    ]נולד[  –ַלד נֹו
 נ;   התפעל-י-פ-א    [התאפיין]  –מתאפיינת 

 
ת,  כישלון,  היגיון     שורש ומשקל    .1    :  תהליך,  פתרון,  יכולֶׂ

 :  סרטון,  חדשנות,  יצירתי,  מקורי,  גמישות,  חשיבותבסיס וצורן סופי          

 
 קל [ףצָ ]( 5יעל    )פִ  [יפהצִ ]( 4פעל )קל(    ) [הפָ צָ ]( 3נפעל    ) [הצפָ נִ ]( 2הופעל    ) [הוצף]( 1)א.     .2  

   [ףצָ ]ה  פ  צ  ;    [יף'צִ לפי 'הֵ ]  :  מוצפיםפ-ו-צ    ב.

   [ציפה] מצפים ;   [פהצָ ]  צפוי;    [נצָפה]נצפתה  :  פ-ו-צ

 
  2.    
 
 
 
 
 
 
 

 שם פעולה. –המשמעות  א.     .5  

  ב.  

 

 

 

 לנסות; –להורות;    ניסוי  –לבנות;    הוראה  –בנייה  ג.  

     

 :  יצרן,   יוצר,   ממציא,   בורא     שורש ומשקלא.      .6  

 :  תחביבן,   יצרנאיבסיס וצורן סופי                

 [בסיס וצורן סופי –שורש ומשקל;   השאר ]   מעודן ( 1)ב.           

 [שורש ומשקל –ת;   השאר בסיס וצורן סופי: הוגן + םּו](  הוגנות   2)  

 

 

 

 

 

 פעל )קל(;   פ-צ-ר   [צףצוף < רָ רָ ]  – צופהר     .2  

 ;   קלש-ו-ח    [שחָ ]  – שיםח  

 יחידה :אונסתרת ;   ר-ש-פ-א     [רשֵ פְ אִ ]  – רתמאפשֶׂ 

 [הם]נסתרים ;   א-צ-מ     [מצאנִ ]  – נמצאו

 בינוני :או הווה;   הופעל    [טבעהּו]  – טבעמּו
 בינוני :או הווה;   ה-ס-נ    [התנסה]  – המתנסֶׂ 

 
      התפתחות,   עלות,   תמיכה:  שורש ומשקל    .1  

 מקומי:  בסיס וצורן סופי          

 :  כדורגלהלחם בסיסים          

 
 ים.ִק חַ מ     מאפיינת,    משתתפים,   מפגינים,    מתעניינים,     עידות, מ     זוכים,    .2  

 
 הפעיל א.     .2  

 [ב-ו-ע –העיב ] ;   העיבה[נ-ו-ב];   הבין [צ-ו-א –האיץ ]מאיצות :  ע"ו    ב.

  [ל-ב-י –הוביל ];   מובילים [ח-כ-י –הוכיח ];   הוכיחו [ע-פ-י –הופיע ]הופיעו :  פ"י/ו  

   [ע-ד-י]נודע      ג.

 
 זיכרון.   מנהג,   הפצת,    תקשורת,    סיום,  ה,    ר  ב  בילוי,    חֶׂ    .5  

     

 [תבסיס וצורן סופי: רוקח + םּו](  רוקחות    1)א.      .6  

 [איבסיס וצורן סופי: פרסום + םַ ](  פרסומאי   2)  

 ן;   בסיס וצורן סופי: מדע + םָ ](  מדען   3)  

 [הלחם בסיסים: מד+חום, חי+זר, רכבת+כבל –השאר         

  [נ-ו-כ, ל-ו-בק, -ו-ע"ו: צ –;   השאר כ, שלמים-ל-מ]   מלוכהב.           

     תכונה :אושם תואר  ג.    

 [: בציר ענבים, קטיף פירות, מסיק זיתיםקשור בחקלאות ובצומח –השאר ]              

 

 

 

 

 

 ל"א פ"י/ו ע"ו/י שלמים

 [ל-ע-נ]  נועלת
 [נ-כ-ס] מסתכנים 

 

   תיסוג

 [ג-ו-נסוג < ס]
  מוקמת 

 [מ-ו-לפי 'הקים' < ק]
 [מ-ו-צ]  םצ  

 ב[-ש-י] הושיב 
  מובלת

 [ל-ב-לפי 'הוביל' < י]

 [א-ר-ק]  נקראת
 [א-צ-מ] מצוי

 

 הפעיל פיעל קל

 [מדלָ ]למידה 

 [נהבָ ]בנייה 

 [צריָ ]יצירה 

 [שיתף]שיתוף 

 [ניסה]ניסוי 

 [ןכנֵ ִת ]תכנון 

 [רההֹו]הוראה 

 [המציא]המצאה 
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 א;   פיעל-ט-ב     א[]ביטֵ   –לבטא                   עלו;  פה-נ-כ   [הנָ כּו]  – כונתה   .2

 ן;   פועל-נ-כ-ת     ן[כנַ ]תּו  –תוכננו                  נפעל;   ה-נ-ב    [הנבנָ ]  – הנבנ  

 ;   הופעל[יןבִ לפי הֵ ]נ -ו-ב    [ןהּובַ ]  –ת נֶׂ מובֶׂ                 הפעיל;   ה-ד-י    [הדָ הֹו]  – הנודֶׂ 
 
      המאוץ,     מונֶׂ :  שורש ומשקל א.      .1  

 [יתץ + םִ חַ לַ ],     לחצית [הליכה + םֹון]הליכון :  בסיס וצורן סופי                 

 ה.-נ-מ;     צ-ו-א    ב.
 

 מ[-ר-התרים < ת]( מתרים 4)       [םרַ תָ ]( תרמה 1:  )שלמים א.      .2  

      [מ-ו-ר]ם מֵ ( רֹו3)       [מ-ו-הרים < ר]( הרימה 2:  )נחי ע"ו/י                 

 [ה-מ-ה < רמָ רּו]ה מֶׂ ( תרּו6)        [ה-ר-ה < תָר ְת הִ ]( מתרים 5): נחי ל"ה/י                 

 ;           [יםיֵ להזהיר, לאַ ]להתרות     ג.;           [ה'מלשון 'תרומָ ]להתרים     ב.

 
 .השיבו,     יכולים,     ליזום,    פנה,    גויס,    ץצ  ,    זכו,    השתתפו,    התגלגלה   .2  
 

 ץ[ָר ]ריצה       ב[כַ ָר ]רכיבה        [החָ שָ ]:  שחייה פעל )קל(    .5  

      [החליק]( החלקה 3)       [רידהֹו]:  הורדת / הורדה הפעיל          

      [ריגֵ מִ ]יגור ( ִמ 3)       [ףגרֵ אִ ]גרוף :  ִא פיעל          

  [התעמל]: התעמלות התפעל          
 
 [יתהשאר: קערה, שק, מפה + םִ ]    תבנית(  1)א.      .6  

 [ןםֹו+  שעה]   שעון(  2)  

    שורש ומשקל. –אינו יכול להיות בסיס, לכן 'קשקשן'  פועל בעבר]   קשקשן(  3)  

 [ןםָ יהלום, מהפכה, הרפתקה + : בסיס וצורן סופי –השאר                         

  [כ-מ-כ,  ת-ש-ח,  מ-ל-ס: שלמים –;   השאר ע"ו/י, מ-י-ש]   משימהב.           

 ן מציין את בעל העיסוק, נושא הלפיד, והבסיס 'לפיד' מציין לפידן:  הצורן הסופי ם  ג.    

     את החפץ שהאיש מחזיק.                 

 אי מציין את בעל העיסוק, נושא הלפיד, והבסיס 'לפיד' מציין :  הצורן הסופי םַ לפידאי       

 את החפץ שהאיש מחזיק.                     
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