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  אצלנו, נורא צפוף צפוף -קיץ תשס"ד 

 

 

 
יַע      א..  17  [שלמים –פ"נ, השאר ]ְלַהגִּ

ְרׁשּו  ב.  דָּ  יִּ

 מספיקה(  1)  ג. 
 

ץ    א..  18  צ   הופעל-ל-מ  -ֻמְמלָּ

ר               ר   פיעל-פ-ש  -ְלַׁשפֵּ

 סביל  (1)  ב. 

 ממליצים  ג. 
 

על   -ר-כ  - כרוכה   א..  19  ]כרוך <  פעול  <  פעל )קל([כ,  פָּ

ְצבֹּר   על -ב-צ  -נִּ  [ָצַבר] ר,  פָּ
 צברנו(  1)  ב.

 [מדברים, עתיד –נסתרת, הווה;   נצבור  –כרוכה ]בגוף ובזמן  (  2) 
 

 הוכיח  -עבר    א..  20

 [שונה, ברור, חשובה, מומלץ]  מסתבר  -הווה    
 בפועל בעבר. שתמשיםמלכן  ,המחקר נעשה בעבר  ב.

 המחקר הוכיח דברים הנכונים תמיד, לכן השימוש בזמן הווה.
 ממליצים  .ג

 נעשה שימוש בגוף ראשון ברבים כדי להתקרב אל הקורא.  .ד
 

 

 [הפעיל –פעל;   נזכיר < הזכיר  –נזכור < זכר ](  בבניין בלבד  4)  א..  21

 ר-כ-(  ז3)  ב. 

על )קל(1)  .ג   (  פָּ

 פעיל  (1)  .ד 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

19  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 פעילה משמעות   –)קל(   פעל  –   [דרש] דורש.  I  א..  21
 סבילה     משמעות   –נפעל      –   [נדרש]נדרשות 

 II אל המבצע(חוזרת  משמעות   –התפעל      –   [הסתגל].  הסתגלו( 

 גורמת משמעות   –פיעל      –   [סיֵגל]לסגל   

יןהִּ   (1)  ב.  ְבחִּ

יםמַ   (2)  ירִּ  [יםיר  (כ  )נ  ר < מַ -כ-נ*]   כִּ
 

 עצום, צפוף, כבוש  -  ָקטּול  א..  22

יל  תקין,  אלים  -  ַקטִּ
יל  זהיר, עשיר  -  ָקטִּ

 [יXי,   מרכז + Xציבור + ]בסיס וצורן סופי    ב.

 שם תואר  .ג

 [שייכותכינוי ]  נטייה צורן  – ןX  -  דלילותן  .ד
    X[הפשטה –משמעות ]  גזירה  צורן  – ּות 

 
 

 מילים מאותו השורש שורש  

תּון 1 נה,  לתת נ-ת-נ נָּ  ַמתָּ

ב 2 יב ב-צ-י ַמצָּ יב,  ַיצִּ צִּ ב,  הִּ צָּ  נִּ

ף 3 קֵּ יף פ-ק-ת תָּ  התקפה,  ַתקִּ

יש ש-מ-ש משתמש 4 מִּ ׁש,  ׁשָּ  ַׁשמָּ

ד ד-י-צ ְמֻציָּד 5 יוד,  הצטייד,  ַציָּ  צִּ

ד 6 ה,  נָּ  ד-ג-נ ְמנֻגָּ דָּ ידַהגָּ  גִּ

 שם פעולה בניין שורש  

  הופעל ע-ת-פ ֻהְפַתְענּו 1

  נפעל ע-נ-מ [נמנע]נמנעו   2

  התפעל ר-י-צ [הצטייר] מצטיירת  3

ְנדוד  4  נדידה פעל )קל( ד-ד-נ [נדד] לִּ

ת  5 גֶׂ ְגשוג פיעל ג-ש-ג-ש [שגשג] ְמַשְגשֶׂ  שִּ

יק  6  חקההר הפעיל ק-ח-ר [הרחיק] ַנְרחִּ

 קל וחומר בלשוןכתבה לאה ישלח / 
2 

 פעילות גופנית כדרך חיים -קיץ תשס"ג 
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  יש לאן ללכת -קיץ תשס"ה  אחרוני הנשרים -חורף תשס"ה 
 
 

 

18  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

19  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [רגילה]פעילה   משמעות   –)קל(   פעל  –)ישב(   יְָּׁשבּו   א..  20
ה   ְשבָּ  גורמת     משמעות   –פיעל      –  [ייֵשב]יִּ

 פעולה חוזרת  ב.

 (  גידול,  גדילה1)  .ג

טֹול   א..  21  קרוב, גדול  -  קָּ

טֹּל    כחול, ירוק  -קָּ
טּול    כפוף, סגור  -קָּ
יל  מדהים, מרשים  -  ַמְקטִּ

יל טִּ  מהיר, זריז  -  קָּ

 [יX ]וצורן סופי  בסיס – בסעיף זה  ב.

 שורש ומשקל –[בסעיף א'למעלה, כלומר ] ברשימה לעיל 
 
 
 

 
 
 
 

 

22  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23  . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 [אל המבצע] חוזרת משמעות   –   התפעל –   [התאמן].  מתאמן I  א..  24
ן   גורמת     משמעות   –פיעל      –   [אימן]אימֵּ

 II סבילה משמעות   –נפעל      –   [נדחק].  נדחקת 

 [אל המבצע] חוזרת משמעות   –נפעל      –   [נדחק]נדחק   
 

 שם עצם ( 1)  .ב

 שם תואר ( 2) 
 שם עצם ( 3) 
 פועל בהווה(  4) 

 
 התפעל; – [התעמל]התעמלות  ;   פעל – [תמך]תמיכה   : פעולה שמות  א..  25

 פיעל. – [שיפר]הפעיל;   שיפור  – [הסביר]הסברה  

 פעילות,  בריאות,  תדירות,  איכות : בסיס וצורן סופי  ב. 
 :  כדורגל,  כדורסלהלחם
 
 

 מילים מאותו השורש שורש  

ה ד-ר-פ ַהפרדה 1 דָּ  היפרדות,  ְפרֵּ

ְסתבר 2 בור ר-ב-ס הִּ ְסבר,  סָּ  הֶׂ

ר 3 ר ר-ת-א ְלַאתֵּ  ֲאתָּ

ְצטיינים 4 יּון נ-י-צ מִּ  צִּ

יקים 5 ק ק-ז-נ ַמזִּ זֶׂ  נֶׂ

ן נ-ר-ק ְקרינה 6 רֶׂ  ַמְקרן,  קֶׂ

 תו הבנייןפעלים באו הבניין  

ְקחּו   1 לָּ  נלקחו נפעל [נלקח]יִּ

 מפותחים פועל ֻפְתחּו 2

ן  3  יבחין הפעיל [הבחין] ַהְבחֵּ

ֵיין] ְמַעְניינים  4 נ   יעניין פיעל [ע 

ע 5  מוטבעים הופעל ֻהְטבָּ

על )קל( נָּטּוש 6  [ָנטש]ייטוש  פָּ

 מילים מאותו השורש שורש  

יט 1 ט ט-ב-נ ַמבִּ בֵּ  נביטה,  הֶׂ

גּוד 2  אוגדה ד-ג-א אִּ

ף 3 קֵּ  להקיף,  מוקף פ-ק-נ הֶׂ

ְסתפק 4 ק ק-פ-ס מִּ פֵּ  מסופק,  הספק,  סָּ

ת 5 גֶׂ תַתציג,  יִּ  ג-צ-י ְמַיצֶׂ גֶׂ  צּוג,  ַמצֶׂ

ר 6 ן ר-ת-ו ְמַותֵּ תּור,  ַוְתרָּ  וִּ

  לפי הנחיה צורות נוספות בניין  

ה   1 ְדמָּ על [ָקַדם]קָּ  [הפעיל, היא, אתמול[     הקדימה פָּ

יֵין]ְלַציין   2  [התפעל,  שם פועל]     הצטייןל פיעל [צ 

סוק 3 עּול( עָּ על )פָּ  [וא, עכשיו)התפעל, ה      מתעסק פָּ

ְתַמְדנּו  4 מיד] הִּ ת   [הפעיל,  שם פעולה]      התמדה הפעיל [ה 

ְכלּוס פועל [אוכלס] ְמֻאְכלסים 5  [פיעל,  שם פעולה]        אִּ

ְתנּו   6 נָּ ְתנּו נפעל [ניַתן]יִּ  [קל )פעל(, הם, אתמול]            נָּ

 3 קל וחומר בלשוןכתבה לאה ישלח / 
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  גבול היכולת האנושית בספורט -תשס"ו  קיץ אני תקוע בפקק -חורף תשס"ו 
 
 
 
 

   א..  20
 
 
 
 
 

   .ב
 
 
 
 
 
 

 פועל  (1)    א..  21
 שם פועל ( 2)
ם  ( 3)  עצם( )שםשֵּ
 שם פעולה ( 4)
 

עים    (1)  ב.  [ואפשר: נפוצות]תקוע,  מבלים,  נָּ
 [בינוני]הווה  ( 2) 

 

 הן שמות פעולה מבניינים שונים גידול והגדלההמילים )ב(    א..  22
 [הפעיל –פיעל;  הגדיל  –גידל ]

 הם באותו משקל ובגזרות שונות  הפחתה והשגההשמות   )א(  ב.
 [חפ"נ –ג -ש-שלמים;  נ –ת -ח-ה; פלָ טָ ק  הַ ]

 

ָטָלה]הכבדה,  הקטנה,  הגבלה,  הטלה  )א(    א..  23  [ַהק 

 [פיעל –שימש ]שימוש  )ב(  
 [יXפרט + ]פרטי  )ג(  
 כוללות)ד(  

 
 :  מהירות, ציבורי, איכותצורן סופיובסיס ב.  

 :  יצירה, פיזור, אחידשורש ומשקל
 
 
 

 
 
 
 
 

19  . 
 
 
 
 
 

20  . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ֵזר]שורשים מרובעים בבניין פיעל    א..  21 ח  ֵגר, ש  ת  ֵהר, א  ר   [ה 
 

 שם עצם  (1)  ב.
 שם תואר  (2)
 פועל בהווה ( 3)
 שם עצם  (4)
 שם תואר ( 5)
 שם תואר  (6)

 
שּום ( 3)  א..  22  רשימה,  רִּ
 

 :  ספורטאי,  אפשרות,  מהותצורן סופיובסיס   ב.
תשורש ומשקל ח, ְיכֹּלֶׂ ְׁשטָּ ן, מִּ  :  ְמַאמֵּ

 
 
 
 
 
 

 
 

 פועל מאותו השורש השורש  

מּוץ 1  [אימץ, מאומץ]התאמץ  צ-מ-א אִּ

עַ  2 צֵּ  הציע, הוצע ע-צ-י הֶׂ

ה 3 רָּ  ביקר ר-ק-ב ַבקָּ

 שם פעולה בניין שורש  

 הימנעות נפעל ע-נ-מ [נמנע]נמנעים   1

 הצטברות התפעל ר-ב-צ [הצטבר]מצטבר   2

צֹּר  3  יצירה פעל ר-צ-י [יצר] תִּ

 ותו השורשמא אינהמילה ש השורש המילה 

ים 1 יעִּ ים ע-ג-נ ַמגִּ עִּ  ְיגֵּ

ת 2 ה ת-מ-א ְמַאמֵּ מָּ  ַהְתאָּ

תּון 3 נָּה נ-ת-מ מָּ  ַמתָּ

 מילה מאותו הבניין הפועל 

ְתַבקשת  1 ְתַבְקׁשּו [התפעל –התבקש ] מִּ  יִּ

ג  2  ֻהְצגּו [הופעל –יצג ] ֻמצָּ

ַזזנו  3 ז [פיעל –קיזז ] קִּ  ְלַקזֵּ

ן [נפעל –נבחן ] נבחנת  4 חֵּ בָּ  ְלהִּ

ַחת  5 ְנַחת [פעל] נָּ  יִּ

ץ  6 פֵּ ץ [פיעל] נִּ  ְיַנפֵּ

 4 קל וחומר בלשוןכתבה לאה ישלח / 
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  שוקולד מתנת האלים -קיץ תשס"ח לקויי שמיעה  קיצור תולדות העברית -חורף תשס"ז 
 
 
 

   א..  21

 
 
 
 
 

 
   .ב

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 משקל אך בגזרות שונות. הם באותו  ַהָגדה, השכלהשני השמות   א..  22

 [שלמים –ל -כ-חפ"נ;  ש –ד -ג-הקטלה; נ]
 

ת (  1)  ב. רֶׂ ת-כ-נ]הופעל   –ֻמכֶׂ רֶּ   [ר < ֻמ)נ(כֶּ
 [ֻפרסמה,  מֻבלבלת,  מֻחשבת]פּועל   (  2)
 

 ַתְרְגלּו יְ   .ג
 

 שם עצם ( 4)       שם עצם ( 3)      פועל בהווה  (2)     שם תואר  (1)  א. . 23
 

 פועל  (1)  ב.
 שם פועל  (2) 
 [פעולהשם ]   שם  ( 3) 
 שם תואר  (4) 
 [שם עצם]  שם ( 5) 

 
 בעל עיסוק –עיתונאי   א..  24

 כלי  –הליכון 
 שם תואר –כלכלי 

 
 שורש ומשקל –רכבת   .ב  

 הפשטה -חיוניות 
 מצב -ניצחון 

  
 

 
 

 
 

1  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ְקטּו     .ג נָּ  [ָנַקט –פעל  –והדגש אחריו;  השאר לפי החיריק  –נפעל ])ג(  יִּ
 
 

2 .  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
יַגר ]נְגרּו   –ג יוצא דופן:    .ג  [נפעל –נ 

 [ניֵגן, ניֵגב, סיֵדר –השאר:  פיעל ]     
 

 [אני] מדבר גוף    –   פיעל –   )שייֵּך(ֲאַׁשיְֵּך  .  I  א..  3
      [)הוא נסתר גוף   –   התפעל   –  ( השתייך) ייךהשת

 II  . ְגלּו ל) סִּ       הם(]  נסתרים גוף   –   פיעל   –   (סיגֵּ

      [הם]  נסתרים גוף   –   התפעל   –(   הסתגל) הסתגל  
 

 [פעילה?]משמעות גורמת  –מַחְׁשבים   .ב
 

ְגב  .ג ה  תִּ  בעים[מרו –]שלמים )גבר(;  כל השאר ְרנָּ

 

 

 שם פעולה  בניין שורש  
 )באותו בניין(

ם   1 ְרגֵּ רגום פיעל מ-ג-ר-ת תִּ  תִּ

ְׁשְברּו   2  שבירה פעל )קל( ר-ב-ש [שבר]יִּ

יגֹות  3  הצגה הפעיל ג-צ-י [הציג] ַמצִּ

 פועל נוסף  
 באותו שורש בבניין אחר

 
 שם מאותו שורש

 הנהגה נהג,  התנהג [הנהיג]להנהיג   1

ש   2  שימוש השתמש [שימש]ְלַשמֵּ

 צמצום, הצטמצמות מצומצם [הצטמצם] להצטמצם  3

 מילים מאותו השורש השורש  

יב 1  התייצבהמצבת  ,   ב-צ-י ַמצִּ

יל 2 צִּ ל ל-צ-נ הִּ ַצל  ,  מנֻצָּ  נִּ

ים 3 סִּ  הדפיסו  ,  נדפס ס-פ-ד ֻמְדפָּ

ילּו 4 ְשכִּ  ַמשכילים ל-כ-ש הִּ

ת 5 ׁשֶׂ ְׁשַתמֶׂ ש  ,  תשתמש ש-מ-ש מִּ  מֻשמָּ

ים 6 ְתַעְנְינִּ ְניין נ-י-נ-ע מִּ  ְמַעניין  ,  עִּ

 צורה נוספת הבניין  
 מאותו שורש לפי ההנחיה

ץ  1  מאולץ פיעל [אילץ] ְיַאלֵּ

ילּו  2 ְשכִּ  [מדבר –אני ]אשכיל   הפעיל [השכיל] הִּ

ים  3 סִּ  [ביסס –פיעל ]מבסס   ֻפועל ְמֻבסָּ

 [נסתרת –היא ]תתחדש   פיעל [חידש] ְיַחדש  4

ת  5 תֵּ  [נסתר –הוא ]נתן   פעל )קל( [נתן] לָּ

ְרְגלּו  6 רֵגל] תִּ ל [ת   [תורגל –פועל ]תורגלו   פיעֵּ

 5 קל וחומר בלשוןכתבה לאה ישלח / 
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 הצד השני של המטבע -חורף תשס"ח  האנגלית הופכת להיות דומיננטית -קיץ תשס"ז 
 

 

 
   א..  20

 
 
 
 
 

 

 
 
 

   א..  21

 

 

 

 

 

 
   
 ַברגְ יִּ   .ב

 

 לדֵּ גָּ .  I  א..  22

 II  . ִּסּונְ כָּ ה      

III  . תחילאאני      
 

 [השתתק, התפעל]השתתקה      (1)  ב.

יר]הפעיל            (2)   [התחיל, הציע, הכ 

 
 :   מקצועיות,   מקצועיצורן סופיובסיס   א..  23

הצֵּ ְק :   מקצוע,   מַ שורש ומשקל  עָּ

 [שם תואר או עיסוק –צורן היוצר מילה חדשה. כאן ]צורן גזירה    .  I  .ב 
   II  .[שייכותכינוי  –מציין נקבה, ריבוי, וכאן ]     צורן נטייה 

 

 

 

 

20  . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [הוטבע]הופעל     – עּובְ יְֻט .  I    א..  21

      II  . ְ[רצַ יּו]על     פּו – רּוצְ יֻ י      

     III  .[נספר]נפעל      – נספרים      
      [נבדק]נפעל      – נבדקים

 משמעות סבילה  ב.    

 נבלמים  .ג    

 

 צורן סופיו(  בסיס 1)  א..  22
 שמות תואר(  2)    

 ריבוי  –(  ספרים 1)  ב.    
 הקטנה  –ספרון 

 צורן נטייה –ספרים (  2)
 [יש משמעות חדשה: מקום, הקטנה]צורן גזירה     –ספרייה, ספרון  

  

 (  שורש ומשקל1)  א..  23
 [מקומות  –השאר ]מגבלה    (  2)    

 [ל-פ-ב,  נ-ג-נ –חפ"נ ]   ל    פָּ ב,   מַ גֵּ (  מַ 1)  ב.    
ב  : ַמטבע  )או(  2)   [שלמים,  חפ"נ]   ַמחשב(,   ַמגֵּ

 

 

 

 פועל פעיל בניין שורש פועל סביל 
 )מאותו שורש(

 עוד אפשרויות נןיש

תן נפעל נ-ת-נ [ניתן]  ןַת נִּ  1  נָּ

ם פּועל מ-ג-ר-ת [תורגם]  מּוגְ ְר תֻ  2 רגֵּ  תִּ

שיג הופעל ג-ש-נ [הושג]  הגָּ ְש הֻ  3  הִּ

ק    4 זֵּ נָּ זיק, ַמזיק נפעל ק-ז-נ [ניַזק]תִּ  הִּ

 פֹוַעלה שם פעולה 
 [ישנן עוד אפשרויות]

 שם פֹוַעל

םפִּ  פרסום 1  לפרסם רסֵּ

 להתפשט התפשט התפשטות 2

ר ייצור 3  לייֵצר ייצֵּ

ר ַבָקרה 4  לבקר ביקֵּ

 לשלוט שלט שליטה 5

 שם הפועל בניין שורש הפועל 
 (בנייןאותו ב)

 שם הפעולה
 (בנייןאותו ב)

   התפעל ל-ד-ש )השתדל(משתדלים  א

פיון לאפיין פיעל נ-י-פ-א )אפיין(נו יְ פְ אִּ  ב  אִּ

כה להתיך הפעיל כ-ת-נ )התיך(יכים תִּ מַ  ג  ַהתָּ

   הופעל ג-צ-י )הוצג(גים צָּ מֻ  ד

 גיוּון ון()גיוֵּ לגוון   פיעל נ-ו-ג  ה
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  ארץ, אדם ומטר -קיץ תשס"ח חצב ברק  עכו העתיקה -קיץ תשס"ח 

 

 

 
   א..  19

 

 

 

 

 

 

 

 

20  . 

 

 

 

 

 

 הכרה,   הכרזה,   הבדל   –הפעיל .  21

 עיצוב,   בקרה,   תכנון   –פיעל  

 השתלשלות,   הדרדרות   –התפעל 

 הימשכות,   היצמדות   -נפעל 

 
 מקום    א..  22

 צורן סופי:   ספרייה,  פעוטון,  נגרייהובסיס   ב.    

 מסגד,  מנהרה,  מבצרשורש ומשקל:   

 הלחם בסיסים  .ג    

 

 

 

 

 
 
 

21  . 

 

 

 

 

 

 
   א..  22

 

 

 

 
 

   .ב 

 

 

 

 

 

23  . 

 

 

 
 

 מדחום,   רכבל  –הלחם בסיסים .  24

 עלמי,   תקנון   –ן סופי רצוובסיס  

 התפתחות,   זיכרון   –שורש ומשקל 

 

 )אחת בכל שורה(  תונוספ יםמיל שורשה המילה 
 ()מאותו השורש

ת 1 סֹּרֶׂ ְמסֹּר ר-ס-מ מָּ  נִּ

 התארגנות נ-ג-ר-א ארגון 2

תּור 3  ְיֻאַתר ר-ת-א אִּ

ישים 4  התנגשות ש-ג-נ ַמגִּ

בחן 5  הבחנה נ-ח-ב נִּ

ְתחם מ-ח-ת ְתחום 6  מִּ

 פועל נוסף בנייןה שורשה פועלה 
 (בנייןאותו ב)

ְללּו    1 כָּ ַלל]יִּ כ  כללו נפעל ל-ל-כ [נ   נִּ

יל    2 יל]ְלַהצִּ צ  ילו הפעיל ל-צ-נ [ה   ַיצִּ

ה   קָּ  3 ְקַדם ()פעלקל   מ-ד-ק [ָקַדם]ְדמָּ  תִּ

 פועל פעיל בניין שורש פועל סביל 
 )מאותו שורש(

 עוד אפשרויות נןיש

ים 1 זִּ  התרכז,  ריכז פועל ז-כ-ר [רּוַכז]  ְמֻרכָּ

 הציג הופעל צג-י [הוצג]  ֻתַצג 2

מּור 3  שימר,  שמר על()פָּ קל  מר-ש  שָּ

 גרם נפעל מ-ר-ג )נגרם(נגרמה    4

 )אחת בכל שורה(מילים נוספות   שורשה המילה 
 ()מאותו השורש

ר 1 שר]  ְמַתקשֵּ ק  ר ר-ש-ק-ת [ת   ְמֻתְקׁשָּ

ר    2 יר ר-ת-נ [הּוַתר]ֻמתָּ  ַמתִּ

ַינתי    3 יֵין]עִּ ים נ-י-ע [ע   ְמַעְינִּ

 שם הפעולה הפועל 
 (בניין)מאותו 

 פעלים נוספים
 בכל שורה( ד)אח

 (בבניין אחר – שורש מאותו)

ְתַקְדמו    1 ימּו התקדמות [התקדם]הִּ  ַתְקדִּ

ְתחה    2 י פיתוח [פיתח]פִּ ְפְתחִּ  תִּ

יר    3 כיר]ַנכִּ רה [ה  ר ַהכָּ ְתַנכֵּ  הִּ

ש(  1)  ב. שם תואר(  1)  א.   ְתַׁשמֵּ

ְרְגלּו(  2)  שם עצם(  2)        תִּ

  פועל בהווה(  3)      

  שם עצם(  4)      
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8 

  אספרנטו ובעיית התקשורת -חורף תשס"ט מועד מיוחד  ניצול משאבי הטבע -חורף תשס"ט 

 
 

 

   א..  20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [תפקד]פיעל    –(  מתפקד 1)  א..  21

 [התחזק,  השתמש,  ה)ת(דלדל,  הצטבר](  התפעל   2)    

 כריתה,  שאיבה –פעל )קל( ב.   

 ההבט,  הכחד  –הפעיל  

 שיקום,  קבלה  –פיעל  
 

ב (  המילה 3)  א..  22 ב והמילה ַמְׁשאָּ  הן מאותו משקל אך לא מאותה גזרהַמצָּ

ָטל,  הגזרות   –המשקל ]                  [שלמים, חפי"צ  –ַמק 

 מפלס,  התחדשות,  שטפון,  זהיר  –( שורש ומשקל 1)ב.  
 ירחון,   איכות –בסיס וצורן סופי  

ְפלָּ 2) ְתַחְדׁשּות -ל-פ  –ס (  מִּ ל;      הִּ ְקטָּ ְתַקְטלּות-ד-ח  –ס,  מִּ  ש,  הִּ
 עת-כתבי –ֹון Xירח+ִּ –ירחון 

 [או: שם עצם מופשט]הפשטה  –ּות Xאיך+ –איכות 
 

 שם תואר –(  מחושב 1)  א..  23
 פועל בהווה –(  מחושב 2)    
 פועל בהווה –(  חוקרים 3) 
 שם עצם –(  חוקרים 4)    

 מציין כינוי שייכות ואינו מופיע כערך  –צורן נטייה  –(  סביבתי 1)  ב. 
 נפרד במילון.                                                   

  מציין שם תואר ומופיע כערך במילון. –צורן גזירה  –(  סביבתי 2)    

 

 
 
 
 
 

21  . 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הסדר,   הצעה   –הפעיל   א..  22

 תרגום,   דיבור,   בטלה   –פיעל             
על )קל(      דהלמי   –פָּ
  

 [הושג]הופעל      –( ֻתַשג 1)ב.  

 [יצּומצם,  תּוכנן,  שּולב](  פּועל   2)
 
 

 (  פועל בהווה1)  א..  23
 (  שם תואר2)    

 [כינוי שייכות < הטבע שלי]( צורן נטייה   1)ב.  

 [שם תואר -= בסיס וצורן סופי שיש לו משמעות. כאן ](  צורן גזירה   2)
 
 

 )שורש ומשקל(ות   התפתח  א..  24

 ּותXַתיָּר +    –בסיס וצורן סופי  –ַתיָּרּות ב.  

 [יXות,   טבעי+Xי,   גמיש+Xי,   מדינה+Xהיגיון+]                    
 
 

 
 

 )אחת בכל שורה(מילים נוספות   השורש המילה 
 ()מאותו השורש

צּול 1 ילים ל-צ-נ נִּ  ַמצִּ

ְתקשר 2  תקשורת ר-ש-ק מִּ

 מתאפשרים ר-ש-פ-א שרְלַאפ 3

ְך 4 שֵּ מָּ ְך כ-ש-מ יִּ ׁשֶׂ  מֶׂ

צּור 5  יוצרים ר-צ-י יִּ

ְסַתימת 6 יום מ-י-ס מִּ  סִּ

 )אחת בכל שורה(מילים נוספות   השורש המילה 
 ()מאותו השורש

ְכנון 1  מתוכנן נ-נ-כ-ת תִּ

 תקשורת ר-ש-ק התקשר 2

עה 3  נובעים ע-ב-נ ַהבָּ

 פיקד ד-ק-פ ַתפקיד 4

גשוג 5  לשגשג ג-ש-ג-ש שִּ

ר 6  מתנכר ר-כ-נ ֻמכָּ
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  רסומתהלשון בשירות הפ -קיץ תשס"ט חצב ברק  מהפכת הטלפון הסלולרי -קיץ תשס"ט 
 
 
 

 הופעל    –(  יְֻפַעל 1)  א..  20
 )יֻסַמן,   ֻפַתח,   מֻסָגל((  פּועל   2)    
 פּועל( –)עּוַגן (  יעוגן   3)    

 

 (  ְיַנְכסּו 3)  ב.    
 

    ייג,  ניתק()ח  (  פיעל   1)  א..  21
 (  חיוג,   ניתוק2)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הן מאותו משקל אך לא מאותה גזרה. ַהָצָעהוהמילה  ַהְשָקָעה(  המילה 2)  א..  22
 ע )חפי"צ([-צ-ע )שלמים(,  י-ק-הקטלה;  ש –]משקל 

 צרכן,  תחבורה,  תקנה,  משטרה   –( שורש ומשקל 1)ב.  

 מהפכן,   ציבורי,   עירונית   –י בסיס + צורן סופ

 רכבל,  רמזור   –הלחם בסיסים 

 ןXמהפכה +    –(  מהפכן 2)
 

 (  שם עצם1)  א..  23
 (  פועל בהווה2)    
 (  שם תואר3)  
 (  פועל4)    

 .  שם עצםI  ב. 

 II  .פועל בהווה(.  כולם נוסעים הביתה( 
      

ים     ג. ַטְשְטׁשִּ  [טשטשים(ת)פעל < מטשטשו < הת(ת)ה]מִּ

 

 
 
 
 
 

 א..  1

 
 
 
 
 
 
 
 התפעל  )השתייך(  -השתייכנו    (1)  ב. 

 שים(הפעיל   )התאים, הציג, הר  (2)
 

  א..  2

 

 
 
 
 
 
 
 

 

    רצֹּ תִּ   (3)  ב. 
 

 פועל בהווה; –פועל בהווה;                     משובצים  –מושכת     א..  3
 ;שם תואר –ידועים                    שם עצם;   –מפרסמים                
 
 שם תואר –;      ממליצות פועל בהווה –ממליצים     (1)  ב. 

 על טבעונות נשענים על מחקרים מדעיים.  ממליצים)שם עצם(  ה  ( 2)                     

 

 בסיס חייב להיות מילה שאינה פועל בעבר או בציווי[]    א..  4
 קליט,   ן,   תָּ ר,   חיסכון,   מַ סֶׂ :   תקשורת,   מֶׂ שורש ומשקל 
 :   פרסומאי,   עיתונות,   בסיס וצורן סופי 
 בתרבות,   תקליטור,   מחזמר,   :   שהלחם בסיסים 
 סלנג:   אידאל,   שאילה מלעז 

 

 

 שם הפעולה הבניין השורש שם הפוַעל 
 באותו בניין

 התחשבות התפעל  [התחשב]להתחשב   1

לֵצל]לצלצל   2  צלצול  ל-צ-ל-צ [צ 

גה  ג-ש-נ [הּשיג] להשיג  3  ַהשָּ

 המעטה   [המעיט] להמעיט   4

ז  5 נֵּ גָּ נז] ְלהִּ ג    נפעל ז-נ-ג [נ 

 פועל מאותו השורש השורש הפועל 
 בצורת הפעיל

 םרסֵּ פַ ְמ  מ-ס-ר-פ מֻפורסם 1

 ְמַנצלת ל-צ-נ מנֻוצלת 2

 מדפיסות ס-פ-ד ֻמודפסות 3

חר 4 יבָּ ְבַחר ר-ח-ב יִּ  יִּ

 מילים נוספות השורש שם הפועל 
 ()מאותו הבניין

רּוש   ק-ר-ש [ָשַרק]לשרוק   1  [לָפעּול<ָפעַ ]דָּ

 [הכיר]ַמכיר   ג-ש-נ [השיג]להּשיג   2

 [הצטמצם]מצטמצם   ש-מ-ש [השתמש]להשתמש   3

פיין]לאפיין   4  [שיקף]משקף   נ-י-פ-א [א 

יַתן   ס-נ-כ [נכנס]להיכנס   5  [פעלנ]נִּ
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 שם הפעולה בנייןה שורשה הפוַעל 
 באותו בניין

גרו 1 סָּ   נפעל  [נסגר]  יִּ

 השתלבות התפעל ב-ל-ש [= השתלב]  השתלב 2

רסֵ ]  לפרסם 3 רסום פיעל  [םפ   פִּ

יגה   4 צִּ  הצגה  ג-צ-י ]ה+דגש<יצ..[הִּ

 

 מילים נוספות מאותו שורש שורשה המילה

 מתנגש,  נגיש [מ+דגש<נ]ש -ג-נ   מגש

 מתאפשר ר-ש-פ-א   מאפשרים

 מצטבר,  צבירה ר-ב-צ   צוברות

 

לֹוָבל[השוואה   התפעל – [התארגן]התארגנות  הפעיל – ]ג 

 פיעל – [סיכן]סכנה  קל – [נדד]נדידה 

 יעלפ – [חיפש]חיפוש  הפעיל – [התאים]התאם 

 התפעל – [הסתתר]הסתתרות  פיעל – [זזבֵ ב  ]בזבוז 

  נפעל – [נפגע]היפגעות 

 

  פני מחברת -חורף תש"ע  מיטיבים לעוף, מרחיקים לנדוד –עצמאיים תשס"ט 
 

 

 

   א..  1
 
 
 
 
 
 
 

 :  ניווט,  *זיכרון,  דייג,  מדגםשורש ומשקל  .ב

 :  סקרנות,  אנושיבסיס וצורן סופי     

 < שורש ומשקל[ 'זיכרון' ]* בסיס לא יכול להיות פועל בעבר, לכן

 

    ן[שייכות, שלה –ן X]מוחן,  דרכן      א..  2

 כלי תחבורה –חללית   .ב 
 י.Xסיומת נקבה של צורן שם התואר  –האחרות       

 

 פועל(  2)       ]הותר[ הופעל  – רתָּ מֻ (  1)  א..  3

 לּוצְ נָּ (  יִּ 2)       עּובְ טֻ (   1)  .ב 
       

   א..  4
 
 
 
 
 
 

   .ב
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 ן[וַ ּו]כ   פועל -נו וְ כֻ (  1)  א..  19
 ]הוטבע,  הודפס,  הוטל,  הומטר[    הופעל(  2)  
 משמעות סבילה(  3)  

 

  טילהנְ (  1)  ב.    
 לּוְט יִּ (  2)     

 

 נוכח,   הפעיל –הסבר   א..  20
 נוכחים,   פיעל   –קבלו )קיבל(  
 נסתר,   פעל )קל(   –ישמע )שמע(  

 ב.   
 
 
 
 
 
 
 

 

 י/ת[Xי/ת,  איש+Xי/ת,  חלל+X]חינוך+  צורן סופיובסיס (  א)  א..  21

 ן[לָ ט  ל  קַ -ב-]ק   שורש ומשקל(  ב)    
 ל[טֵ ב  ַמק  -ש-]ח   בׁשֵּ ְח מַ (  ג)  
 [י/תXגלובל+]   :  בסיס + צורן סופידומה   –גלובלית (  ד)    

 , ל[בָ לֹו]ג   :  הבסיס של 'גלובלית' שאול מלועזיתשונה   
 לים בסעיף א' עברי.ואילו הבסיס של המי

 

 :  מחברת,  כריכה,  חיסרון,  מפעל,  הצעהשורש ומשקל  א..  22
 :  מחשבון,  ספרייהבסיס וצורן סופי            
  מפה,  ל:  מודֵּ שאילה מלעז  

 (3)ש' ,  מקצוע (2)ש' ,  תלמיד (1)ש' :  מקום שורש ומשקלב.  

   (3)ש' ,  ,  חזותי (2' )ש,  ,  מילולי (2)ש' :  זהות בסיס וצורן סופי
 
 
 

 

 שם הפעולה  פועל נוסף שם הפועל

 של שם הפועל

 הקטנה קטן,  הוקטן [הקטין]קטין  לה

 שיבוש השתבש,  שובש [שיבש]לשבש  

 הימנעות עמנע,  מנּו [נמנע]להימנע  
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 שם הפעולה הגוף בנייןה שורשה הפוַעל 
 באותו בניין

 ויתור  פיעל ר-ת-ו [ויֵתר]  ְמַוְתרים 1

יר 2  ר-ת-נ [התיר]  ַמתִּ
 ]מ+דגש<נ[

 [הוא] הפעיל
 נסתר

ה רָּ  התָּ

נת 3 דֵכן]  ְמַעדכֶׂ ל נ-כ-ד-ע [ע   [היא] פיעֵּ
 נסתרת

דכּון  עִּ

 [היא] התפעל נ-מ-ס   [הסתמן]  הסתמנה 4

 נסתרת
 

 

 )אחת בכל שורה(מילים נוספות   הבניין שם הפועל
 (הבניין)מאותו 

ט  ]השיג[פעיל ה לַהּשיג בֵּ  [הביט]הֶׂ

ַהר]נפעל  להיזהר ר )ניכר(  [נז  כָּ  [נפעל]נִּ

ל ל  לַנצֵּ כּון )סיכון(  [ניֵצל]פיעֵּ  [סיֵכן]סִּ

ְנקוט  [ָדַלף]דליפה  [ָנקט]קל )פעל(  לִּ

 

 פועל פעיל השורש הפועל הסביל
 כל פועל פעיל יתקבל

לל  יּשָּ  ישלול, שלל [נשלל]ל -ל-ש תִּ

 יתפיל, התפיל [הותפל] ל-פ-ת יֻותפלו

 יַשקם, שיקם [שוַקם]מ -ק-ש ישוקם

רם [הוזרם]מ -ר-ז מוזרמים  מזרימים, הזרים, זָּ

 

 הסלנג הישראלי -קיץ תש"ע 
  ירדן חרב -קיץ תש"ע חצב ברק 

 

 

 

  [לפועל יש זמן: עבר, הווה, עתיד, ציווי],  מאפשר   גר:  מאתפעלים(  1)  א..  19
 שמות:  תרגול, שפשוף

 ף-ש-פ-ל,   ש-ג-ר-ר,   ת-ש-פ-ר,   א-ג-ת-א(  2)  
 פיעל(  3)  

 

  פ,   נפעל-ק-ז   – [נזקף]נזקפת  (  1)  ב.    
ת   רֶׂ כֶׂ  ר,   נפעל-כ-נ   – [רניכַ ]נִּ

 ףקֵּ זָּ תִּ (  2)     
 

 20  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  בסיס וצורן סופי1)  א..  21
 קיבוצניק:  קיבוץ + ניק;    קטנצ'יק:  קטן + צ'יק(  2)    

 

 פועל בהווה   –נשענת ( 1)ב.  
 פועל בהווה   –מרחיבה 

 שם תואר    –מגבלת 
 
 

 סופי בסיס וצורן   –ישראלי,  טבעי   א..  22
 

 מצבע,  הנפשה,  מרשתת,  רגשת:  שורש ומשקל  .ב 
 נעימון,  מסרון:  בסיס וצורן סופי            
  שמרטף:  הלחם בסיסים  

 
 
 

 
 

 
 

   א..  17

 

 

 

 
 

 )קידמו(  מּוְד קִּ ב.  
 

   א..  18
 
 
 
 
 
 
 

 (  פעל )קל(1)ב.  
 [חרב, שקט < ָפעל; ָשַכן = פעל]ן  כֵּ (  ׁשֹו2) 

 
 פועל בהווה      I(  3)  א..  19

II     שם תואר 

II   Iפועל בהווה  
VI   שם עצם 

 שם עצם ( 1)ב.   
 השוטרים חוקרים את החשוד.  )פועל בהווה(  ( 2)  

 לדֵּ לְ דַ (  יִּ 1)ג.   
 

 [הפעיל], הזרמה [קל]זרימה (  3)  [מה שאינו נכון]  א..  20

ָטלֹון = מצב, תמיד שורש ומשקל]:  נהר,  חסכון שורש ומשקל(  1)  .ב    , מתקן[ק 

 מדברי,  צמחייה,  תיירות  :בסיס וצורן סופי      

 ןֹוXח + ַר בסיס וצורן סופי:  יֶׂ  -ירחון (  2)
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 הבניין השורש שם הפעולה

 הפעיל ה+דגש<נ[]ע -צ-י [יעצה  ]עה  ַהצ

 התפעל מ-צ-מ-צ [הצטמצם]הצטמצמות  

 קל ב-א-ש [אבשָ ]שאיבה  

 

 שם מאותו השורש פועל בבניין אחר שם הפועל

 הסמכה, סמיך, מוסמך ך, נסמך, הוסמך, הסמיךמַ סָּ  [הסתמך]להסתמך  

 ק, אספקה, ספקןפָּ ק, סַ פֵּ סָּ  סופק, הסתפק, הספיק [סיפק]פק  לסַ 

זֶׂ  הזיק [ק < נפעלניזַ ]ק  זֵּ נָּ הִּ לְ   קנֶׂ

 

 מאגרים במצוקה –עצמאיים תש"ע 
  בן גוריון ותפקיד הלשון העברית -חורף תשע"א 

 
 
 

   א..  18
 
 
 
 

 
   ב. 

 
 
 
 
 
 
 

 :  זמין,  הסברה,  משאבשורש ומשקל  א..  19

 ,  מדברי,  צמחייהה +...[מָ ]כַ כמות   ,יך +...[]אֵ :  איכות בסיס וצורן סופי       

 :  מינימום,  פרויקטשאילה מלועזית       
 

 רכָּ מַ (  1)  .ב 

 מקום(  2) 

 

 (  ..... הם שמות פעולה מבניינים שונים.2)  ]אינו נכון![  א..  20

 :  בקשה,  בזבוזשמות(  1)  .ב
 :  מתכננים,  יאפשרופעלים            

 ר-ש-פ-נ,  א-נ-כ-ז,  ת-ב-ז-ש,  ב-ק-ב(  2) 

 לפיעֵּ (  3) 

 

 שם תואר  –מאוכלסים                     בהווה פועל  –מטרידה   א..  21

 בהווה פועל  –חודרים                               שם עצם  –יושבי  

 שם תואר(  1)  .ב

 ]פועל[המים המזוהמים מותפלים כדי שאפשר יהיה לשתות אותם.   (  2) 

 
 

 
 
 
 
 

 ר,   פּועל-ז-:  פרזָ פ  ְמ   א..  18

ל   ל,   הופעל-ט-נ:  [הּוטל]ֻמטָּ

 [פעל]ק,   בניין קל -צ-י – [יצק]ת  קֶׂ צֶׂ לָּ   ב. 

 ציקהיְ   .ג 

 שדגַ הּו  .ד 

 
 

 ש;   התפעל-מ-:  ש[השתמש]ישתמשו    א..  19

ַתק2) ב.   (  נִּ

ד(  1)  .ג   ְמַלכֵּ

יז(  2)  ְכרִּ  הִּ

 

 שם תואר;   –שובים שם עצם;   חֲ    –כיבים ְר מַ (  1)  א..  20
 פועל בהווה;   –רים בְ פועל בהווה;    דֹו   –תת תֶׂ ְש מֻ (  2)    
 פועל בהווה;   –ב שֵּ יֹו(  3)  
 שם תואר;   –ף תָּ ׁשֻ ְמ (  4)    

 
  צורן נטייה(  1)  ב.      

 כינוי שייכות -[האדריכל שלה] אדריכלּה(  2)       
 [.הנטייה בסעיף ב' הם כינויי שייכות כל צורני]

 

 :  השג,  השלטה,  החלפההפעיל(  1)  א..  21
 חינוך,  קבלה:  פיעל

 שמירה,  קריאה:  קל

 <נ[+דגש]הג   -ש-נ(  2)    
 

  בסיס וצורן סופי  -(  1)  ב.      
 [תמיד שם תואר –י X]     שם תואר  -

 בסיס וצורן סופי –דומות (  2)       
 הוא לועזי, ואילו הבסיס  2הבסיס של המולים בסעיף  –ת שונו

 או עברי. 1בסעיף  םשל המילי
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 [נמנע]נפעל    -להימַנע    א..  20

 [הרחיב]הפעיל    -להרחיב  

יבֵ ]פיעל    -לשבץ    [ץש 

 [ָכתב]קל )פעל(    -לכתוב  

ֵגם]פיעל    -לתרגם   ר   [ת 

 ְרגּוםהימנעות;   הרחבה;   תִּ   ב.

ְנעּו     [הם בעתיד]  .ג  מָּ  )יימנעו(יִּ

 

ה   -  א..  21  ,  [ָפעול]ר,  פעל -ג-ש  -  [ָשגּור]ְשגּורָּ

 ,  [הוכר] הופעלר,  -כ-נ  -  [מ+דגש<נ']ים רִּ כָּ מֻ   -  

  פועל,  ל-ב-ק  -  [ֻקַבל] מֻקבלים  -  

 פועל,  מ-ס-ר-פ  -  [פורסם] ֻפְרְסמּו  -  
 

יד,  המבשרהמַ (  1) ב.   גִּ

 ר-ש-,   ב  [מ+דגש<נ'] ד-ג-נ(  2) 

 

 נפעל -הפעיל,   נתקלו  -התפעל,   תתאים  -:  השתדל [לפועל יש זמן]פעלים   א..  22

 התפעל -הפעיל,   התנגדות  -:   הבעה [להם זמן אין]שמות פעולה  
 

 וצר ערך מילוני אינו י . הואהצורן מציין שייכות: נימוק –(  צורן נטייה 1)  ב.      
 חדש, אלא מטה את המילה/השם בגוף מדבר.

 מציין שם תואר.יוצר ערך מילוני חדש: הצורן : נימוק –צורן גזירה (  2)       
 

 מגהץ,  משטרה,  תזמורתמגבת,  משרד,   :שורש ומשקל  א..  23
 עירייה  :  מילון,  זהות,בסיס וצורן סופי

 חיידק,    :הלחם בסיסים
 

  שורש ומשקל(  1)  .ב      
 ת' היא לֶׂ זֶׂ 'נַ המילה 'נזילה' שונתה ל'נזלת' כדי להתאים למשמעותה. (  2)       

 ת' שמשמעותו מחלה.לֶׂ טֶׂ מחלה, ולכן מתאים לה משקל 'ַק 
 
 
 
 

 
 
 
 

 [היגר]פיעל    -היגרו     א..  19

 נפעל    -נתפס  

 [הסתייע]התפעל    -הסתייעו  
 הופעל  -הודפס  

 [הוטל]הופעל    -ו  הוטל

 משמעות סבילה  ב.

ְׁשלט  .ג  [תשלוט]  תִּ

 

 להביע - [הביע]הפעיל    -הבעה    (  2(+)1) א..  20

 לשמור -  [ָשמר]קל    -שמירה   

 להתכתב -  [התכתב]התפעל    -התכתבות   

רֵסם]פיעל    -פרסום     לפרסם -  [פ 

 להיפרס -  [נפרד]נפעל    -היפרדות   

 פועל             שם עצם  I(  1)  ב.
 ,  עתיד[היא],  נסתרת [הזכיר]ר,  הפעיל -כ-ז –תזכיר (  2) 
 [וגם: תפקיד, תחביר, תעריף]תאגיד     (3) 

 

 [ר-ה-מ], מהיר [ל-ש-מ],  מושל [א-צ-מ]מציאה  :מ"ם שורשית(  1)  א..  21

 :  [מוספית] מ"ם חלק מהמשקל או הבניין
 בקר,  מדחָ יֻ ,  ְמ פלס,  מ [ר-ט-+דגש<נ: נמ]ה רָ טָ ת,  מַ סגרמ

 
 [שם תואר] (  מדוברת 1)  ב.      

 שם עצם(  2)       
 

 מפקדה,   תקשורת :שורש ומשקל  א..  22
 :  ספרייה,   עיתונותבסיס וצורן סופי

 :  מדרחוב,   מחזמרהלחם בסיסים
 

 [ות+X,  בלעדיות+Xעברי]  בסיס וצורן סופי  ב.
 

 יוצרת ערך נפרד במילון. אינההמילה , ושייכותמציין  – [הלשון שלי]נטייה צורן (  1) .ג

 ערך נפרד במילון. יוצרתהמילה , ושם תוארמציין  – צורן גזירה(  2) 
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 שם פעולה הבניין השורש שם הפועל
 מאותו השורש ומאותו הבניין

 יצירה קל(או: פעל  ) ר-צ-י [ָיַצר]  ליצור

למזג )לממש, 
 לאמץ, לשמר(  

 מיזוג,  מימוש,  אימוץ,  שימור [מיזג]פיעל  ג-ז-מ
גם בשם הפעולה זמן עבר צריך ]

 להיות בבניין פיעל.[
 התנתקות התפעל ק-ת-נ להתנתק

 

 פעיל או סביל הבניין הפעלים

ת     היא דֶׂ ְלמֶׂ  סביל נפעל [נלמד]נִּ

ת    שפת החירשים רֶׂ  ד סביל[]קובוץ תמי סביל  הופעל ]הוכר[ֻמכֶׂ

ְתנּו  יַתןַ[ שירותיםנִּ  סביל נפעל ]נ 

ים     החוקים יֵיב[ְמַחְיבִּ  פעיל פיעל ]ח 

ים  החוקים  ירִּ יר[ַמתִּ ת   פעיל הפעיל ]ה 

ה    הזכות   ]קובוץ תמיד סביל[ סביל  פועל ]בּוַטל[ֻבְטלָּ

 

 שם פועל בבניין אחר הבניין השורש הפועל

רֹות   כָּ  להתנכר,  להכיר נפעל ר-כ-נ ]ניַכר[נִּ

 להקליט,  לקלוט נפעל ט-ל-ק ]נקלט[נקלטים  

 נפעל[ –]ניַזק להינזק   הפעיל ]מ+דגש<נ[ק  -ז-נ ]הזיק[מזיק  

ַדר ר התפעל ר-ד-ר-ד (דרדר[ת]ה)דרת  מִּ  לַדְרדֵּ

 

 קל וחומר בלשוןכתבה לאה ישלח / 

  שפות בישראל -חורף תשע"ב  ארץ רעשה –עצמאיים תשע"א 
 
 
 

   א..  18

 
 
 
 
 
 
 

 סביל  .ב
 

 ד, שורש תנייני[-כ-ל-מ],  מלכד ר[-ס-מ]ר סּו,  מָּ ט[-ל-מ]:  מלט שורשית  א..  19

 נ[-י-פ-]השורש אאפיין מ,   פ[-ט-]השורש ניף טמַ :  יליתתח       

 הפעיל  – ]הטיף[יף  ;        ַמטִּ פועל –מולכד   .ב

 רּוזְ ְח מַ יְ   .ג

 

 :   גופני,   בריאותצורן גזירה  א..  20

 ,   אותות: מלאה,    אופיו,   צורתּהצורן נטייה       

 הפשטה )ש"ע מופשט( ת[ּוX] –ת בריאּו  :םוגשם תואר;   י[X] –י צורן גזירה:  גופנִּ   .ב

 שייכות;    [ּהX] ּהשייכות;  צורתָּ  [ֹוX] – אופיּו  :וגםנקבה;   ה[X] – הצורן נטייה:  מלאָּ      

 צורת הרבות ת[ֹוX] –ת אותֹו                                                                    

 < אכפתיות תּוXי <  אכפתי + Xאכפת +   .ג

 

 ל[-צ-ג,  נ-ש-ב,  נ-ש-]נחפ"נ   –השאר            ;ב[-צ-]יחפי"צ   –מצב   א..  21

 סברהסקה,  ה   –הפעיל                אוורור,  סכנה –פיעל   .ב

 הסתגלות  –התפעל                 רהז  נהיגה,  ג    -קל      

 מקום –מפעל         ]של צינורות[ אוסף –צנרת   .ג

  בעל עיסוק –ין יָּ דַ שם תואר                -הפיך      

 
 

 
 
 

 
     .א .17

 
 
 
 
 
 

 
ְכֹלל1)  ב.  [תכלול -היא בעתיד ]  (  תִּ

 
   א..  18

 
 
 
 
 
 
 
 
 

דפעיל(  1)  ב. ְלַמד, ְתַלמֵּ  כיר, התנכר;  נתן;  ביטל;  ועוד....יר, הִּ כִּ ;   מַ : תִּ

 תר.תר, מּוהּו ב;  יַ חּו: מחויב,  סביל(  2) 
 

 :  פסיקות,  מסמכיםנטייהצורן   א..  19
 :  עברית,  תקנוןצורן גזירה

 נטיית הרבים.    –נטיית הרבות;   מסמכים  –(  פסיקות 1)  ב.
 [אוסף של ַתָקנות]אוסף / קבוצה  –שפות;   תקנון  –(  עברית 2) 

 חדש, שם תואר.  :  הצורן יצר ערך מילוני נימוקצורן גזירה.     –מדיני   .ג

 הרכב,  מערכת,  מבחן,  פקיד,  תקשורת:  שורש ומשקל  א..  20
 :  ילידי,  איכות  בסיס וצורן

 :  דיפלומט,  מיליוןשאילה מלעז

 (  ילידי,  איכות   1)  ב.

יַנאי(  2)  אי הוא שמציין ַ.  נימוק:  במשפט הכוונה לבעל עיסוק, והצורן ְמדִּ
 י.Xִאר, שאותו מציין הצורן הסופי זאת. הכוונה אינה לשם תו 

 שס"י נוצרה מראשי תיבות.     .ג
14 
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 חתצורת ציווי נוכ פועל בבינוני
  ()מאותו הבניין

 שם הפועל
 ()באותו בניין

 להפריד פרידיהַ  מפרידים

 לצנן  מצננים

  שליבַ  מבשלים

  תכיחִּ  חותכים

  רבביעַ  מערבבים

 להגיש גישיהַ  מגישים

 

 [הם]רבים  [הווה]צורת בינוני  בניין שורש שם הפועל
 באותו הבניין

 מתמקדים התפעל  [התמקד] להתמקד 

מֵצם] לצמצם   מצמצמים פיעל מ-צ-מ-צ [צ 

 ממעיטים   [המעיט]להמעיט  

  נפעל  [נשמר]להישמר  

גיש[]לַהגיש    ה 

 [] ה+דגש < נ 
 מגישים הפעיל ש-ג-נ

 

 הפועל הפעיל הפועל הסביל
 (השורש)מאותו 

 הבניין של הפועל הפעיל

 עילהפ הציג/הציגה הוצגה

 [פעל]קל   נתן/נתנו ניתנו

 

 בסיס וצורן סופי שורש ומשקל

 דבשית כריך,  מבזקת,  בסומת

 

  תזונה בגיל ההתבגרות -חצב ברק  -קיץ תשע"ב  מזון בריא במסורת היהודית -קיץ תשע"ב 
 
 
 

     .א .15

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [נפעל < נפרד,  נסתרים=הם]  דּוְר פָּ יִּ (  2)  ב.
 

 נ,  התפעל-מ-א  -  [התאמן](  התאמנתם 1)  א..  16

 [מ-א-הפעיל, ת –התאים ](  התאמתם  2)
 [הפעיל]ת, חלק מהבניין מוספי –התי"ו הראשונה           
 [מ-א-ת]שורשית  –התי"ו השנייה            

 מ;  פועל-ס-ר-פ –(  א.  פורסם 1)  ב.
 ק;  נפעל-ד-ב –ב.  נבדק       

 (  המשמעות סבילה2) 

 (  להתמקד בפעולה1(  )3) 

 

 שם תואר  א..  17

 שורש ומשקל  ב.
 בסיס וצורן סופי –בריאותי ורפואי   .ג

 

 [הספיגה שלהן]  הוא צורן נטייה ןXהצורן הסופי  –פיגתן ס  א..  18
 יוצרת ערך נפרד במילון, אינהמציין שייכות, והמילה : נימוק

 ואילו לאחרות צורן גזירה, והן יוצרות ערך נפרד במילון.

 [צורן גזירה]שאלון   –ערך תזונתי   ב.
 [ריבוי ושייכות –צורן נטייה ]  כתביהם –ילדים  
 [שייכות וריבוי –צורן נטייה ]  נחיותה –הוריהם  

 
 

 

 

 

   א..  15
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ְמרּו(  2)  ב. שָּ  [נפעל < נשמר,  נסתרים=הם]  יִּ
 

 [ָצַרך](  קל )פעל(  1)  א..  16
 (  צריכה2)
 

לֵגל](  לגלגל  1)  ב.   ל-ג-ל-פיעל,  ג  -  [ג 
 [פיעל -שיפר ](  שיפור  2)      

ה 1)   .ג   [צ < חסרה י'-ה+דגש ב]ג  -צ-הופעל,  י -  [צגהו](  ֻהְצגָּ
ְתנּו                נ-ת-נפעל,  נ  -  [ניַתן]נִּ

      (2  ) 

 
 
 
 
 

 שם פעולה –שם עצם   (1)  א..  17
 המלצה. –גדילה;   התפתחות  –שיווק;   הטלה  –הימנעות (  2)

יל]שורש ומשקל  -תצורה    ב.   שם תואר. –משמעות   [ָקט 
 

 שם תואר –צורן גזירה  .  Iא. . 18

    II  . שייכות – [העולם שלי]צורן נטייה 

    ב.
 
 

ת(.-ז-מבזקת נוצרה בדרך של שורש )ב. ג לֶׂ ְקטֶׂ המשקל מציין כלים, כמו  ק( ומשקל )מִּ
 ברשת ומקלדת, והשורש מעיד על הפעולה שעושים בכלי: בוזקים אבקה.מ
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 בסיס וצורן סופי שורש ומשקל

 זהות,   אישי הצלחה,  מסמך,  שאיפה

 

 הזמן/הדרך הגוף הבניין השורש הפועל

 עתיד [אתם] נוכחים  פיעל  ]קיבל[ בלוְתַק 

 ציווי נוכחים    התמקדו

 ציווי נוכחים פיעל  ]דיבר[ רובְ דַ 

 יצב יב[הּצ] יבוצהִּ 
 [<יה+צ]

 ציווי נוכחים הפעיל

 ציווי נוכחים התפעל ל-ד-ש ]השתדל[ השתדלו

 

 פעיל או סביל הבניין השורש הפועל

  התפעל ל-ד-ל-ד [(דלדלתה)]דלים  לְ דַ מִּ 

 סביל הופעל ל-ב-ג [הוגבל]מוגבל  

 פעיל הפעיל ]מ+דגש<נ[ק -ז-נ [הזיק]  יקותזִּ מַ 

 סביל פעל )קל( נ-מ-ט [לעּופָ  -ן מּוטָ ]  נהמּוְט 

 

 שאילה מלעז בסיס וצורן סופי שורש ומשקל

 אטרקציה מלונאי צמרת

 אינטרס תיירות שגשוג

  בראשיתי 

 

 שם פעולה הגוף הבניין הפועל

   פיעל ]שיקף[ קפיםשַ ְמ 

  )נסתרים(רבים  נפעל [ניתן]נים  תָּ נִּ 

  נסתרים הופעל [הונפק]הונפקו  

 ביטול / בטלה )נסתרת(יחידה  פיעל [ביטל]טלת  בַ ְמ 

 

 

 
 

 נכחד,  הוכחד –ניין אחר פועל בב     הכחדה(  1)  א..  16

 התייבש,  יבש –פועל בבניין אחר      ייבוש    (  2)  
 נגע –פועל בבניין אחר      ע[-ג-]נמגיעים (  3)  

 

 נפעל  ל,-צ-נ – לצַ נִּ           ל,  פיעל-צ-נ – לצֵּ נִּ (  1)  .ב

 לצּונִּ (  2)

 טה.את ההזדמנות והציל את העגל משחי לניצֵּ האיש    – לצֵּ נִּ (  3)

 משחיטה והועבר לחוות החופש. לניצַ העגל   – לצַ נִּ  

   א..  17
 
 
 
 
 

 לדֵּ גָּ           ץחַ ְר א    .ב

   א..  18
 
 
 
 

 פועל –נפערים                    פועל –מגדילים   .ב

  שם תואר –מסוכנים             שם עצם  -מבריאים      

  שם תואר –וחים מל              פועל       -גודשים      
 

 מחלה –צלקת             בעל עיסוק  -יזם   א..  19

  מקום –בר ְד מִּ                  מצב  -שיגרון        

 בעל עיסוק –תעשיין              שם תואר –ייחודי   .ב

  כלי תחבורה –מכונית             הפשטה  -מליחות      

 :  בסיס + צורן סופידומה  .ג

  עברי. –:  בסיס לועזי, ואילו הבסיס של המילים בסעיף ב שונה     
 

 
 
 
 

   א..  15
 

 
 
 
 

 פעיל–מבטלת ;             סביל–ניתנים   ב.

למד]  נפעל –נלמדו  –(  היוצא דופן 1)  .ג  [נ 

 [ָלַמד]  קל )פעל( –הפעלים האחרים (  2) 
ְלְמדּו(  3)   יִּ

   א..  16
 
 
 
 
 
 
 
 

 [אתם]  וכחיםנ - הגוף  ב.
 כדי לתאם הרצאה על תעשיית המזון מן החי! מחרהתקשרו אליי   :הצעה  .ג
 [שיתף],  שיתוף  [קיבל]קבלה    .ד

 

 (  1)  א..  17
 
 

ה; -ל-צ –הצלחה (  2) לָּ  ח/ַהְקטָּ
ל;-מ-ס – מסמך וגם:                        ְקטָּ ה;-א-שאיפה = ש  כ/מִּ ילָּ  פ/ְקטִּ

 [יXאיש+ –אישי  וגם:ות;       Xה+הֶׂ זֵּ  –זהות       

 שמות פעולה –. הבעה, כתיבה, השגה I  ב.
 

 שמות תואר  א..  18

 [יXמרכז + ] בסיס וצורן סופי –;    מרכזי [ל, ָקטּול-ג-ד]  שורש ומשקל –דגול   ב. 
יֹות   .ג  תִּ  ערך נפרד במילון.  יוצרו מציין שם תואר )שנתי(צורן גזירה ה –י  X– תישנ –ְׁשנָּ

י       תִּ  יוצר ערך חדש במילון. אינוו את צורת הרבותמציין צורן נטייה,  – ֹותX – ֹותְׁשנָּ

יכּו;   הִּ   .ד ְנסּוהִּ ְמׁשִּ  כָּ
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 פועל נוסף שם פעולה הבניין השורש שם הפועל
 מאותו בניין

 [פיֵזר]זר פַ נ פיזור פיעל  [פיֵזר]  פיזרה

 ַתדליקו  הדלקה הפעיל  [הדליק] הדליקו 

 מסתפקות הסתפקות  ק-פ-ס [הסתפק]הסתפקה  

 ַתקש  ְת   פוַעל ק-ת-ש [שּותק]ותק  שֻ 

ַכרתם   יר[]הִּ כ   ה 

 [] ה+דגש < נ 
 ַהכרה הפעיל ר-כ-נ

ר יכֵּ  וגם: הֶׂ
ירים  ַמכִּ

 

 פיעל הפעיל קל )פעל(

 [תמך] תמיכה
 [נדד] נדידה

 [המשיך]המשך 
 [הדפיס]הדפסה 
 [הציל]הצלה 

 [ביקש]ַבקשה 
 [סיכן]סיכון 

 
 צורן נטייה צורן גזירה

 גברי
 משפחתי
 פתאומי

 ילדותי
 ביתי

 

מאותו שם פועל  הבניין שורש הפועל
  שורש בניין

מאותו שם פעולה 
 בנייןושורש 

 הסתמכות להסתמך התפעל סמכ [הסתמך]  תמכוהס

יעו  גִּ יע] הִּ ג   [ה 
 [] ה+דגש < נ          

 ע-ג-נ

 [ה+דגש]

 ַהגָּעה להגיע הפעיל

פֵשר]ְמַאפשר     לאפשר פיעל ר-ש-פ-א [א 

 הקדשה להקדיש הפעיל ש-ד-ק [הקדיש]מקדישות  

כרות להיזכר נפעל ר-כ-ז נזכר[]נזכרת    היזָּ

 

 שאילה מלעז סיס וצורן סופיב שורש ומשקל
 מפה
 מזרח

 מכשיר
 עתיק

 זהירות
 הרפתקן

 כרטוגרפיה

 

 שאילה מלעז סיסיםבהלחם  וצורן סופי בסיס שורש ומשקל

 מסע
 יתרון
 מפעל

 מנהיגות
 ספרייה

 פסטיבל מחזמר
 בנק

 

  תולדות המפות של ארץ ישראל –חצב ברק  -קיץ תשע"ג 
 
 
 
 

 
   א..  17
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 [מרוש  ת -מרו כמו:  שָ ]  ְבקּוְד תִּ (  2)  ב.
 

  נשלט  –על נפ       הצליחה  –הפעיל       התהלכה,  מסתכל   – התפעל  א..  18

 שולט  או  שלט –;   פעיל נשלט   – סביל  ב. 
 התהלכה,  הצליחה  – ]היא[ נסתרת   .ג 
 ]פילס[  פיעל –;    הבניין לפלס   – שם הפועל   .ד 
 

   א..  19
 
 
 
 

 

    ב.

 
 
 
 
 

  א. . 20

 

 

 

 שם תואר(   1). ב

  ]שלי[  שייכות(   2)
 

 

 
 
 

 [השתמש] משתמשות:  וגם,   [הסתייע] מסתייעים:  התפעל  א..  18

 [קיףה] מקיפים:  פעילה

 [ָחזר] חוזרים:  וגם,   [ָמדד] מודדים,   [שלח] שולחים:  קל )פעל(

   מרכיבה –;    פעיל מורכבת:   סביל  ב. 

 [נכנס]נפעל :   הבניין;    להיכנס:   שם פועל  .ג 

 

   א..  19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יְך  ב.  ַתְמשִּ

 

 שם עצם  -וצר  י  א..  20

  שם תואר  ב. 

ים   .ג  יִּ  שם תואר : המשמעות,    צורן גזירה:  הסוג   –י X   –ציורִּ

                       X צורת הרבים )ריבוי( : המשמעות,    נטייהצורן :  הסוג   –ים 
 

 ל[קיבֵ  – קבלה ל, כלֵ ש   – שכלולפיעל:  בניין ]  ...... שמות פעולה של אותו הבניין  (1)  א..  21

    ב. 
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 חורף תשע"ד

 דוד ילין

 

 

 

 התארגנות -,   יתארגן זלזול –מזלזלת   וגם:    גוםר  תתִּ –(  יתרגמו 1)  א..  15

 יל סב –(  משוכנע 2)  
 השורש בן שלוש אותיות. 3אותיות, ואילו בסעיף  4השורשים בני  1(  בסעיף 3)  

  שם עצם –(  מדבר 1)   ב. 

  שם תואר –(  דבורה 2)

 פועל  –(  מדבר 3)
 

  מ+דגש<נ[]ה,  חפ"נ  –  יקסיגה,  ניתן,  להַ ּשמַ   I  א..  16

  II   ִּ[י<צמ+]ה, יל סב   – ע ציגו,  הֻ צה 

  דרדר,  נזמן(  1)   ב.
 הזדמן  וגם:הדרדר       (  2) 

  ]השיג, הציג, הסיק[הפעיל      .ג
 

 שורש ומשקל  –  תקשורת,  הבט,  מרקם   I(  1)  א..  17

        II    בסיס וצורן סופי   –זהות,  בסיסי 

  (2  )I    ת   לֶׂ טֹּ ְק ר,  תִּ -ש-תקשורת:  ק 
ל/הֶׂ ְק ט, הֶׂ -ב-ט:  נבַ הֶׂ   וגם:                לטָּ ְק מ, מִּ -ק-ל,     מרקם:  רטֵּ טֵּ

        II  ה + הֶׂ :  זֵּ זהותX     ,בסיסי:  בסיס +   וגם:ותXי 

 יו )שייכות([Xת )ריבוי(;  ֹוX]  צורן נטייהיו:  תָּ מחשבֹו   ב. 

 ([הפשטה)ת ּוX(;  שם תואר) יוX]  גזירהצורן ת:  ּוירכוזִּ   
 

 ]של מחירים[אוסף   –מחירון                    בעל מום  –עיוור   ( 1)  א..  18

  בעל עיסוק  –דובר                  הקטנה  –קצרצר     

               ם     מקו   -ספרייה     

 מפית  וגם:      דגלון –קצרצר (  2)           

 ספורטאי  וגם:      חבלן –דובר                  

  ]מקום[מתחם   (  1)   ב.    
 אוסף[ –]כתב עת;  השאר יומון   (  2)            

 
 

 
 

 
   א..  17

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פועל    – [חּוַדש]חודשו            )קל(  עלפָּ  – [ג < ָפעולהּונָ ] (  נהוגה1)  א..  18

 סביל(  2)   

 (  פעיל1)   ב.    
 (  אפשר ללמוד שילין היה איש ביצוע ומעשה, אדם נמרץ ופעלתן.2)   
 שלחאזעיק,  א(  3)   
 

 יבצִּ הִּ   ג.
 

   (  שם עצם1)  א..  19

 את תלמידיו לחמלה כלפי בעלי החיים.  מחנךהמורה (  2)  
 

 (  שם תואר1)   ב.    
 יו [X ,  ֹוX]  / שייכות (  צורן נטייה2)   
 יםXי + נִּ X+  חַ רּו  ( 3)   

          X ִּיוצר ערך חדש במילון.;  שם תוארמציין  –צורן גזירה  –י נ 
    X אינו יוצר ערך חדש במילון.מציין רבים;   –צורן נטייה  –ים 

 
   המשקל מנקדים לפי המילה הנתונה.[ את]     שורש ומשקל(  1)  א..  20

 .הלָּ טָּ ְק א, מִּ -ש-ד –ה אָּ ׁשָּ ְד ן;   מִּ לָּ ְט ד, ַק -ר-ט –ה;  טרדן ילָּ טִּ ח, ְק -ד-ב –בדיחה 

           ה;   לָּ טָּ ְק מִּ  –ל;   מצלמה טֵּ ְק נ, מַ -פ-צ –יל;   מצפן טֵּ פ, קָּ -ק-ע –עקיף   :וגם
  ן.לָּ ְט ק, ַק -ח-ש –שחקן   ל; טָּ ר, ַק -ט-ק –יל;   קטר טִּ ר, קָּ -ד-נ –נדיר        

 יתXיד +   -   בסיס וצורן סופי;  -(  2)   

   [צילם]פיעל    -   ב.     
 ]יישב[  ציבור,  יישוב  :וגם    [חינך]מחנך   -    

 
 קל וחומר בלשוןכתבה לאה ישלח / 

 שם פעולה שם פועל בניין שורש פועל

ה  ש-ג-נ וגש[]ה ֻהְגשָּ
 ]ה+דגש<נ[

   הופעל

   ]ביקש[ ַבָקשה לבקש פיעל ש-ק-ב ביקש 

 ע-צ-י הציע  
 <י[]ה+צ

   ]הציע[ ַהָצעה להציע הפעיל

ָנֵתק נפעל ק-ת-נ  ה   הינתקות   ק[תַ ]ני ל 

ים יר   ר-כ-נ   ]הכיר[ ַמכ 
 ]מ+דגש<נ[

ר להכיר הפעיל יכֵּ  הכרה / הֶׂ
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 הלחם בסיסים בסיס וצורן סופי שורש ומשקל

 מסרק
 מקור

 משערת

 שרביטן
 צורית

 חיעד

 

 פועל פעיל הבניין השורש הפועל

 הכיר הופעל ר-כ-נ ]הוכר[ רכָּ מֻ 

 סידר פועל ר-ד-ס [דרסּו] מסודר

 תןנָּ  נפעל נ-ת-נ ן[]ניתַ ן ַת נִּ 

 ןדכֵּ עִּ  פועל נ-כ-ד-ע [דכןעּו]  דכןמעֻ 

 רקסָּ  פעל )קל( ק-ר-ס   ל[עּופָ  -ק רּו]סָ  רוקיםס  

 

 )התפתח( בסיס לא יכול להיות פועל בעברשורש ומשקל, כי  –התפתחות  *

  ארכיון המדינה –ברק -קיץ תשע"ד חצב נכחדים, ניצולים ומושבים –קיץ תשע"ד 
 
 
 

17.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נכנסה,   נפעל,   נטפס:   הפעיליםהפעלים   א.  .18

 יישמרו נכחד,  יוכרזו, :   הסביליםהפעלים   

 פעל.נ בנייןמציינת את  –כחד נ  .ב

 גוף ראשון רבים בעתיד – גוף וזמןמציינת  –פעל נ      

 ס[-ר-]האות שורשית   –רסנו ה  .ג
 פעיל.המציינת את בניין  –צלנו ה      

 

 סלילה ]סלל[ –קל   א.  .19

 ]הציל[הצלה  (2)     ]הכחיד[ הכחדה  (1)  –הפעיל   

 [סיכן]סכנה ( 2)     פיתוח, חינוך וגם:   [גידל]דול גי (1)   –פיעל   

 (  זהות בשורש ובבניין,  שונות בחלק הדיבור3)   .ב

 שם עצם[ –פועל, פגיעה  –: פגעו חלק דיבור   גע(, : קל )פָ בניין    ע, -ג-: פשורש]      

 

20.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ]הונגש[ש תונג  וגם:    ]הוצג[:  מוצגת הופעלבניין   א.  .17

 ]צולם[:  צולמה  פועלבניין         

 ר[שֵ פ  ]א  :  מאפשרת  פיעלבניין         

 התפעל -להתמקד   וגם:   הפעיל –:  להגדיל שם פועל        

  [צילם],  צילום [עיין]עיון   וגם:    [שימר]פיעל  –(  שימור 1:  )שם פעולה        

   [הסכים]הפעיל  –הסכמה   וגם:    [אףשָ ]קל  –איפה (  ש2)                            

 [הסכים]תסכים     [מתיר < התיר < הפעיל]  .ב       
 

18.   
 
 
 
 
 
 
 

 :  גניזה)פעל( קל                                   :  הדרכההפעיל  א.  .19

 :  שימור,  פרסום,  בקשהפיעל        

 שורש ומשקל ( 3)                                     בעל עיסוק  (1)  .ב       
 בסיס וצורן סופי –עיתונאי   (2)        

   א.  .20

 
 
 
 
 

 שם תואר (  1)   .ב      
 י[X]בסיס וצורן סופי  (  2)        

 :  שם תוארדומה(  3)        
 רגיש: שורש ומשקל –:  דרך התצורה שונה               

 

 שם הפעולה שם הפועל הבניין השורש הפועל

   הופעל ג -צ-י ]הוצג[ גתצֶׂ מֻ 

  להשתבש התפעל ש-ב-ש ]השתבש[ תבשתְש מִּ 

להידרדר /  התפעל ר-ד-ר-ד דרדר[ת]המדרדר 
 להתדרדר

רדרות / ידַ הִּ 
 רדרותהתד

   פועל ע-צ-ב ]בוצע[  צעובֻ יְ 

 נתינה  קל נ-ת-נ   ן[תַ ]נָ  תתנו

 הסכמה להסכים הפעיל מ-כ-ס ]הסכים[  יסכים

 

 שאילה מלועזית בסיס וצורן סופי שורש ומשקל

 תפקיד
 קלטת

 התפתחות *

 נה+...תקנון ]תק
 יומן  ]יום+...

 הומור
 אנרגיה

 נטראינט
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 התפעל הפעיל פיעל קל
 סכנה נקיטה

 ניהול
 כיבוש
 לימוד

 השתלטות הכחדה

 

 חומרים כתיבה אמנות כספים
 תקציב
 תמחיר
 תזרים
 תחשיב

 תחריט
 תבליט

 תעתיק
 תמליל

 תחפיף
 תרכיז
 תרסיס

 
 בסיס וצורן סופי שורש ומשקל

 ןמָּ סַ 

 צרופה
 פצחן *

 פרצופון

 לשונית
 יישומון

 

 שורש ומשקל – פצחן *
 .בסיס לא יכול להיות פועל בעברכי   

 חורף תשע"ה טוב ומיטיב לאחיו –עצמאיים קיץ תשע"ד 

 שפות נכחדות

 
 
 
 

  נפעל  –  ן[]ניתַ ,  ניתנה ק[]ניזַ יינזק   –  א.  .16

 )קל( פעל  –  בק[]דָ ,  דבקים צר[]יָ ניצור   –  

 ל[פעַ נ   –ר דבַ ]נ  להידבר     התפעל[ –]ה)ת(דבק   .ב 

 יכנסוה(  3ציג       )ַא (  2)       לדֵּ גָּ (  1)  .ג 
      

 ד,  הופעל-ק-פ  ]הופקד[(  3)        ג,   הופעל            -ש-נ  ]הושג[(  1)  א.  .17

  ל,  נפעל-צ-נ  ]ניצל[(  4)ז,  פועל                 -פ-ש-א  ]אושפז[(  2)    

 סביל  .ב 

 נטוש  .ג 

 נפעל,  עבר  –. העץ ניטע בשבוע שעבר  .ד
 

  נ[-ת-]נ תתמַ ,   פ[-ג-]נ פהגמַ ,   פ[-ק-]נ ףקהֶׂ ,   ל[-צ-]נ להצהַ   ]ה,מ+דגש<נ[:(  חפ"נ 1)  א.  .18

 נפעל – ]נצמד[(  הצמדות 2)  

 פעל )קל( – מך[]תָ תמיכה 

 פיעל                   – ל[]חיבֵ חבלה 

 התפעל - ]התמסר[התמסרות   וגם:      

 [ןבחֵ ל = א  יבֵ ח  ]בחון   אִּ   .ב 

 ]שם פעולה[ומשמעות   [ל-ד-ב]שורש היבדלות:  גזרה  –הבדל   –  .ג 
 ל[ֹוטל/מַ טֹוק  ]מַ משקל   ור:סמַ  –ור קמַ   –
 ]כלי?[ומשמעות?  ה[ לָ טֵ ק  ]מַ מצבה:  משקל  –מקדחה   –

 ]תכונה בכוח[ומשמעות   יל[ט  ]קָ ליק:  משקל דָּ  –טיף קָּ   –
 

 בסיס וצורן סופי   א.  .19

 ת:  הפשטה )שם עצם מופשט(שליחּו –ת ראשּו  –  .ב

 מאית:  הקטנה –פצעון   –

 בעל עיסוק  מדען: –הנדסאי   וגם:     

 שורש ומשקל. –בסיס וצורן סופי;   השאר  –מודרני   .ג

 

 

 

 

1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   א.  .2
 
 
 
 
 

 הסתכנות – ]סיכן[סכנה   .ב    

 למידה, התלמדות – ]לימד[לימוד 

 כבישה -;  כיבוש שליטה, השלטה, שילוט –;  השתלטות היכחדות –הכחדה   וגם:

 סביל(  1)  א.  .3

 התקבל(  2)        

 :  סודית, כמותית, דומיננטית, טורקית, דרסטית, חיוניתשם תואר  .ב    
 :  פולינזית, עבריתשם עצם

 

 ]משקל וצורן סופי חייבים לנקד[  ילטִּ ְק ַת (  1)  א.  .4

        (2)   

 

 

 

   .ב    

 

 
 

 ציווי שם פעולה שם פועל בניין שורש לפוע

  הדלדלות להדלדל התפעל ל-ד-ל-ד / התדלדל   לדלדַ הִּ 

רה, כָּ הַ  להכיר הפעיל ר-כ-נ ]הכיר[  מכירים
יכֵּ   רהֶׂ

 ר!כֵּ הַ 

כְ  פעל )קל( כ-ר-כ ל[עּופָ  –ך רּו]כָ   כרוכות    ךרֹולִּ

  הצטמקות להצטמק התפעל ק-מ-צ ]הצטמק[  הצטמק

  איום לאיים פיעל מ-י-א איים

 יכנסהִּ   להיכנס נפעל ס-נ-כ ]נכנס[  נכנסתם
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 שם עצם שם הפועל הבניין השורש הפועל

פ -ק-נ קיף[]ה  יפה  קִּ מַ 
 ]מ+דגש<נ[

 פהקָּ ף, הַ קָּ מַ  להקיף הפעיל

 הצטברות, ציבור להצטבר התפעל ר-ב-צ ]הצטבר[מצטברים  
 רבָּ יר, צַ בִּ צְ 

 ג  -צ-י ]הוצג[גו  צְ הֻ 

 <י[]ה+צ
 גתצֶׂ גה, מַ צהַ   הופעל

 ג, תצוגהצֵּ ג, הֶׂ צָּ מַ 

  לאפשר לפיעֵּ  ר-ש-פ-א פֵשר[]א  פשרת  ַא ְמ 

 

 הפעיל פיעל התפעל קל
 רסוםפִּ  התכתבות שמירה

 איזון
 הצעה

כֵּ   רהֶׂ

 

  מאה שנה לשעון הקיץ –עצמאיים קיץ תשע"ה  האנציקלופדיה הגדולה בהיסטוריה  –קיץ תשע"ה 

 
 

   א.  .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 קהשָּ יק,  הַ שִּ נשיקה,  מַ    ]ה+דגש<נ[ק -ש-נ –]השיקו   .ב 
 

 .]פעל, נפעל[,  שונים בבניין ר[-צ-]יזהים בשורש (  1)  א.  .2

  ייצור -;       ייצרו יצירה –יצרו (  2)  
  רצֹּ תִּ (  2)  

 תי"ו של בניין התפעל –תף תלהש –תי"ו ראשונה   .ב  

 תי"ו שורשית –ף תלהשת –תי"ו שנייה 

 דגישה:  אימצו,  דורשת,  מפעילים(  1)  .ג  
 :  נלקח,  מבוססת,  מוטרדותסבילים      

 .הטריד  –;    מוטרדת ביסס  –;   וגם:  מבוססת לקח  –(  נלקח 2)

   א.  .3
 
 
 הישמרות,  השתמרות  וגם:    שימור –שמירה   .ב  

 הכתבה,  כיתוב  וגם:    כתיבה –התכתבות 

 שם תואר(  1)  א.  .4

 ויק,  מסוכן:  זמין,  מדשורש ומשקל (  2)  
 :  חדשותי,  עסקי,  פוגעניבסיס וצורן סופי         

 איכות  –  .ב  
 ות[X+  יְך]אֵ בסיס וצורן סופי    –
 שורש ומשקל  –
 שם פעולה  –

 נ[-מ-]ז,  זמנית [מ-ר-]ח,  החרמה ק[-ח-מ],   מחיקת כ[-מ-]ס:  סמכויות מ"ם שורשית  .ג  
 

 
 
 
 

 נ[-מ-נו ]מא[,   מיְמ -צ-מ:  מצאה ]מ"ם שורשית   א.  .1

 תאפשרים,  מתיפח,  מחיב,   מנהג:  מומ"ם תחילית 

 הפעיל  – ]הפחית[הופעל           מפחיתים  – ]הונהג[מונהג   .ב    
 פיעל  – ר[פשֵ ]א  פיעל              מאפשרת  – ב[ייֵ ]ח  מחייב 

 (   מ"ם תחילית1)   .ג    
 ]מ+דגש<נ[חפ"נ    –יקה סִּ מַ ;         <י[]מ+צחפי"צ   –יגה צִּ מַ (   2)

 

 נפעל -היפגעות  –להישאר                       קל –צריכה  –לפתור    א.  .2

 פיעל -צמצום  –לסכן                הפעיל  -הבדל  –להתאים  

 תאים ַא   ]אני[  .ב    

 ם)!(צֵּ ְמ צַ   .ג    

 ]יחיד[בגוף    ,]הווה[,   בזמן ר[-כ-]נ:  בשורש דומים  .ד    
 התפעל[ –הפעיל,  מתנכר  –]שונים בבניין: מכיר 

 

 :  מדויקת,  מוקדם,  זמין,  אדירשורש ומשקל   א.  .3
 :  עולמי,  יסודי,  הגיוני,  טבעיבסיס וצורן סופי

  פועל  – ]דולדל[מדולדל               פועל  – ]דויק[מדויקת    .ב    

  הופעל  – ]הוקדם[וקדם  מ

 שם תואר   –י  X(   1)   .ג    

 י .X... יש להוסיף ...   שם תואר  כדי ליצור(   2)
 , והתי"ו הנוספת יXההכללה מתאימה כי הסיומת של שם התואר היא (   3)

 מציינת את צורת הנקבה.        

 המציין מקומות, כי צמיגייה היא מקום שבו ה יָ X:  בסיס וצורן סופי היָּ יגִּ מִּ צְ    א.  .4
 מתקנים ומחליפים צמיגים.                             

 המציין כלי, מכשיר, כי המבזק הוא כלי  ֵטלְק מַ ק( במשקל -ז-:  שורש )בקזֵּ בְ מַ  
 היוצר הבזק של אור במצלמה.              

 המציין מחלות, כי קצרת היא מחלה של  תל  ט  ַק ר( במשקל -צ-ת:  שורש )קרֶׂ צֶׂ ַק  
 קוצר נשימה.              

 ל טָּ ל / מַ טָּ ְק ע,   מַ -צ-:  יעצָּ מַ  –( 1שלב )  .ב    

  הקטנה –ת יX+  עצָּ מַ :  יתעִּ צָּ מַ  –( 2שלב )
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 הגוף הבניין הפעלים

 רבים  )נסתרים( נפעל נכנסים

 רבים  )נסתרים( הפעיל פיליםעְ מַ 

 רבים  )נסתרים( הפעיל   יעיםגמַ 

 נסתרת הופעל ]הוקף[פת  קמֻ 

 נסתר פועל שופץ

 

 גוף זמן בניין שורש  
 מדברים עתיד פעל )קל( ח[תַ ]פָ  ח-ת-פ ]אנחנו[נפתח  1

 נסתר עבר נפעל  ]נפתח[ ח-ת-פ ]הוא[נפתח  2

 

 פעולהשם  שם הפועל הבניין השורש הפועל

 הזהרה להזהיר הפעיל ר-ה-ז ]הזהיר[מזהירים  

  לאתגר פיעל ר-ג-ת-א [רתגֵ ]א  מאתגרת  

 יצירה  קל ר-צ-י ר[צַ ]יָ יוצרת  

 הצגה להציג הפעיל ג-צ-י [ציג]ה  יג  צהִּ 

 השתלטות להשתלט התפעל ט-ל-ש ]השתלט[השתלטו  

  להינתן נפעל נ-ת-נ ן[יתַ ]נ  ן  תָּ נִּ 

 

 הזמן הגוף בניין שורש  
 עתיד מדברים פעל )קל( [ַטענָ ] ע-ט-נ ]אנחנו[ע טַ נִּ  1

 עבר נסתר נפעל  [עיטַ נ  ] ע-ט-נ ]הוא[ע טַ נִּ  2

 

 שורש ומשקל – פצחן *
 .בסיס לא יכול להיות פועל בעברכי   

 קיץ תשע"ו מוזאון ישראל חוגג יובל –חורף תשע"ו 

 הרובוטים בוא יבואו
 
 

 

 :  ניכר,   נסללהנפעלבניין    א.  .1

 <י[]מ+צ ג-צ-י – ]הציג[:  מציג  הפעילבניין         

 ל ק  –ליצור   וגם:;     מיקם  –:  למקם שם פועל        

    פיעל;  –:  כוונה פעולהשם         

  הפעיל;   – ]הצעה[הצעות  וגם::  החלטה  שם פעולה        

 השתלב,   התקבלההתפעל[    –]התפרסם (  1)  .ב  
 תקבלאשתלב / א]אני[   (  2)

  (1)  א.  .2
 
 
 
 
 
 

 (   מוקפת,  שופץ2)

 י לציין פעולה הנעשית באופן רגיל, משתמשים בהווה כד    – זמן הווה )בינוני((  3)
 כדבר שבשגרה, באופן קבוע.                                        

 (  1)  .ב  
 
 
 

 ; סביל – 2;     פעיל – 1(   2) 

 ;שם עצם – 2;     פועל – 1  א.  .3

 (  שם תואר1)  .ב 
  יאישִּ (   2)       

 

 יד:   תערוכה,   תפקשורש ומשקל   א.  .4
 אמנות,  עיתון,  כרטיסן   :בסיס וצורן סופי             

 בסעיף ב המילים לועזיות.  .ב

 ית[Xת, ּוX]שתיהן בסיס וצורן סופי:  מקוריות צורנית    .ג
 
 

 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    א.  .2
 
 
 
 
 
 

    ב. 
 
 
 

    קל )פעל(דאגה:   –שליטה                          פיעל           סכנה:   –(  שגשוג 1)  א.  .3

 פיעלבחירה:   –ציון               התפעל –נפעל התממשות:   –הצמדות         
שֵּ           הפעיל  הצלחה:   –ג הֶׂ

 ]הצמיד[ הצמדה – ]נצמד[דות צמ(  הי2)             

 ]הצטיין[ הצטיינות – ]ציין[ציון  

 ל[טֹוק  ]מַ וק  ס()נ  מַ  –סום ְח ;       מַ ָלה[טֵ ק  ]מַ ה  מָּ לֵּ צְ מַ  –ה בָּ צֵּ ()י  מַ (  1)  .ב  

 מצלמה, מחסום, נגר, תלמיד, תקין וגם::  סיירת,   שלמים(  2)             
 ל[-פ-]נ, מפל ק[-ס-]נמסוק   וגם:    ,ב[-ג-]נ:  מגבת חפ"נ 
 ב[-צ-]י:  מצבה חפי"צ 

    מסגר  קלדן,  מגיש,  מתאגרף,* :  חשב,  שורש ומשקל(  1)  א.  .4

 :  תסריטאי,  משפטןבסיס וצורן סופי        

 בעל עיסוק(  2)             
 שאילה מלועזית – פסיכולוג(  3)             

 (  שם תואר1)  .ב  

 בסיס וצורן סופי –;    האחרות שורש ומשקל – יׁשגִּ רָּ (  2)             
 ל[בֶּ ת + כֶּ בֶּ כֶּ ]רַ הלחם בסיסים  –ל בֶׂ כֶׂ שורש ומשקל;     ַר  –ת בֶׂ כֶׂ (  ַר 1)  .ג  

 רמזור, חידק, אופנוע –;    רכבל מסרק, שומר, דיבור –(  רכבת 2)             
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 הצורה הפעילה הבניין הפועל הסביל

 [הוא בהווה]  פייןאַ ְמ  פועל ]אופיין[מאופיין  

 [הוא בעתיד]  יבכְר יַ  הופעל ]הורכב[יורכב  

 [בהווה ]הןירות  כִּ מַ  הופעל ]הוכר[רות  כָּ מּו

 [בעתיד ]היא  שדרֹותִּ  נפעל ]נדרש[ש  רֵּ תידָּ 
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 פועלשם  הבניין השורש שם פעולה

 להצית הפעיל <י[]ה+צת -צ-י הצית[]  הָת צָ הַ 

 ]ניווט[  לנווט פיעל ט-ו-נ טניוּו

 ]נמלט[  להימלט נפעל ט-ל-מ הימלטות

ֵת   להתיר הפעיל [נ<דגש]ה+ר -ת-נ ]התיר[  רה 

 

 עצמאיים קיץ תשע"ו

 תנו לחיות לחצות

 כשאת כותבת סמיילי – זחורף תשע"

 הצורה הפעילה הזמן הבניין השורש הפועל

 יםְקחִּ לֹו הווה לעַ פָּ  ח-ק-ל [חַ קּולָ ]  לקוחים 

 ירכִּ מַ  הווה הופעל ר-כ-נ [הוכר]ר   ֻמכָּ 

 םְרגֵּ תִּ  עבר פועל מ-ג-ר-ת [תורגם]תורגם   

 ְתבּוכָּ  עבר נפעל ב-ת-כ [נכתב]  נכתבו 

 

 הזמן הגוף הבניין השורש הפועל

I     עבר נסתרים פיעל ר-ש-ק-ת [רשֵ ק  ת  ]תקשרו 

II  עתיד נוכחים קל ר-ש-ק [רשַ קָ ]   תקשרו 

 

 
 

    א.  .
 
 
 
 
 
 

 )מרובעים(שלמים :  בגזרה –דומים (  1)  .ב

 ]התדרדר[התפעל  –ר דֵּ ְר דַ ,  יִּ ם[מצֵ ]צ   ליע  פִּ  –ם צֵּ ְמ צַ :  יְ בבנין –שונים  

 ט[-ב-נ –יט ב  ה]פעיל  הה"א סימן בניין   –ט בֵּ הַ   ( 2)     

 [עליפ - דקיה]ה"א שורשית    –ק דֵּ הַ   

  הופעל,  עתיד  – ]הוגש[ש גַ יֻ           פועל,  עבר  – ]יובש[ שבַ יֻ (   3)     
 

יעֵּ (  1)  •  א.  .  לּוצְ ְינַ ( 1)  –שר להק המתאימההצורה   •      יַצל[]נ  ל  פעַ (  נִּ 2)         ל[יצֵ ]נ  ל  פִּ

 פועל   –יסופק  (  1)  .ב
 נפעל   –  ]נשתל[נפעל     וגם:  תישתל   –ה[  רָ כ  ]נ    רּוכְ נִּ (   2)     

  הופעל - ]הוצב[יוצבו (   3)     

 ע[-ב-]נ עבָּ מַ ,  ע[-ט-]נ עטַ יִּ ,  ק[-ס-]נ יקּוסִּ הִּ    ש, פ"נ, מ+דגש<נ[-ק-]מקיש < נ  .ג  
 

 :  מפלסת,  מסוק,  מזחלתרש ומשקלשו(  1)  א.  .3
 :  מטענית,  אווירון,  משאית,  טרקטורוןבסיס וצורן סופי

 :  אופנועהלחם בסיסים

 ן, אוויר, משא[עָ ט  ]מ  ל'טרקטורון' בסיס לועזי, ואילו לשאר המילים בסיס עברי  (  2)  

 הלחם בסיסים: קל + נוע < קלנוע – 1שלב   .ב
  ית < קלנועיתXופי:  קלנוע + בסיס וצורן ס – 2שלב      

 ר[-ה-ר-]ה רוהרה,   ר[-ד-]הות הדר,   התכ[-פ-]ה ךיהפה"א שורשית:     .ג
 

 ;קשור בחקלאות ובצומח  –;     בציר שם תואר  –נדיר    א.  .4

 ;מקום  –;     עירייה חלק לבוש  –שכמייה         

 ;אוסף  –;     שאלון כלי  –שעון         

    ;בעל עיסוק  –;     שדכן שם תואר  –דן חש        

 (   שורש ומשקל.   2)     ן[Xע + דָ ]מַ בסיס וצורן סופי   –(  מדען 1)  .ב

 (   מתמיד2)       ]הווה[(  צורת הבינוני  1)    .ג
      

 
 
 
 
1 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

   א..  2
 
 
 
 
 
 

  ב.  
 
 
 
 

   א..  3
 
 
 
 

 [הצטבר] רותהצטב – [נמנע]  הימנעות ב.  

 (  עומדים2(  פועל       )1) .  ג
 

 :  תקשורת,  מגבלה,  תחליף,  מסעשורש ומשקל  •.  א.  4
 :  מהות,  מיידי,  פרשנות,  רגשוןבסיס וצורן סופי     

 שאולה מלועזית. –היסטוריה   • 
 

 שורש ומשקל –(  כתב קדום 2(+)1ב.  )       
 בסיס וצורן סופי –ון יומי עית                          
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 שם פעולה פועלשם  הבניין השורש הפועל

 לותהיתק להיתקל נפעל ל-ק-ת ]נתקל[נתקלתי   

 גיצֵּ הצגה; הֶׂ  להציג הפעיל ג-צ-י [יגהצ  ]יגה   צִּ מַ 

 יצירה  קל ר-צ-י [רצַ יָ ]ר   צֹּ יִּ 

  להשתמש התפעל ש-מ-ש ]השתמש[משתמשים   

   נפעל נ-ת-נ [ןניתַ ]ת   נֶׂ תֶׂ נִּ 

 ארגון לארגן פיעל נ-ג-ר-א [ןרגֵ א  ]רגן   ַא נְ 

 

 הפעיל נפעל התפעל פיעל קל

 [חיפש]  חיפוש [פסתָ ]תפיסה  
 [ביקש]  בקשה

 [לחֵ ת  א  ]  חולְת אִּ 

  התפתחות
 [התפתח]

 היצמדות
 [נצמד] 

 הקפה
 [הקיף]
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  השמים אינם הגבול –קיץ תשע"ז  רמזור אדום למזון – זעצמאיים קיץ תשע"

 

 

    א.  .1

 

 

 

 

    .ב  

 

 

 

 

 (  עתיד     3(  עבר      )2(  תוכנן      )1) א. .2

 ג-צ-י  –  [הוצג]ג צָּ תֻ      ש-ג-נ  –  [הוגש]ש גַ תֻ (  4)  
 ל-ב-ג  –  [הוגבל]ל בַ גְ תֻ      נ-נ-כ-ת  –  [תוכנן] ןנַ כְ תֻ 

 פועל –ת רֶׂ פֶׂ משַ    שם תואר; –מיוחד    שם עצם; –מבוגרים    שם תואר; –מתפתחות    .ב

 התפעל   – [הסתכל]לות  תכְ ְס הִּ       קל  – [לטשָ ]ליטה  ְׁש   א. .3

 פיעל   – [רגבֵ ת  ]ר  ּובגְ תִּ     הפעיל   – [התאים]  אמהְת הַ 
 נפעל   – [ענַ מ  נ  ]עות  נְ מָּ הִּ      הפעיל   – [הציג] ג צֵּ הֶׂ 

 [קלַ דָ  -ף אַ שָ ]דלק   –שאיפה  ;     [ןבחֵ ל, א  קיבֵ ]אבחון   –קבלה    .ב
 [הביט, הגשים]הגשמה   –הבט                    

   א. .4

 

 

 

 

    .ב

 

 

 

 

 
 

 [הקפיד, הגיש, הציג]הפעיל    –;       השאר [היסס]פיעל    –ס סֵּ הַ    א.  .1

ע מֻ                 [ךרַ עָ ]פעל )קל(   – ְךרּו(   עָּ 1)   .ב   [עצַ הּו]הופעל   –צָּ
 [דרדרת  ה  ]התפעל   –ר דֵּ ַדְר מִּ                                 נפעל  –ל יצַ נִּ 

 נפעל  –נלחם 

 ערוך,  ניצל,  מוצע.(   2) 

 [< חסרה י' צ-ע;  מ + דגש ב-צ-י]ע  צָּ מֻ (   3) 

 [התרים]מ  -ר-ת  –ימים רְת ;      מַ [מ+דגש<נ']ר  -ת-נ  –ירים תִּ מַ    –   .ג    
 פ  -ט-פ-ט  –פים ְט פְ טַ ;     ְמ [מ+דגש<נ']פ  -ט-נ –יפים טִּ מַ    –  

 [ר-כ-ע,  נ-ג-ש,  נ-ג-נ]פ"נ   –הפעיל;   גזרה   –:  בניין משותף(  1)   א.  .2

 [ריכֵ נ  ];    ניכור [עגַ נָ ];    נגיעה [התנגש](  התנגשות 2) 

  [יש דגש בע' הפועל –התדפק ]  התפעל –ק בֵ דַ הִּ לְ ;     [קנדב]  נפעל –ק בֵּ דָּ הִּ לְ   .ב    

 נקוט      אֶׂ   [אני](  2לות       )דֵּ גְ   [הן](  1)  .ג    

 מסעדן,  יינן,  מגדנייה,  דיאטנית  [בסיס וצורן סופי](  1) א.  .3

 ן;     מסעדה + םָּ   –ן דָּ עָּ ְס :  מִּ בסיס וצורן סופי(  2) 

 [ית הנקבה+ם  ]ן ן;   דיאטה + םָּ ן + םָּ דָּ גְ ן;   מִּ יין + םָּ    וגם:                                     

 לטָּ ח, ַק -ב-ט –:   טבח שורש ומשקל(  3) 
 ;לטֵּ ג, קֹו-ז-מ –ג זֵּ מֹו      ;[+ת' הנקבה]ל טֵּ ַק ל, ְמ -ש-ב –ת לֶׂ שֶׂ בַ ְמ    וגם:        

 בעל עיסוק )מקצוע(. –מקום;     השאר  –מגדנייה (  4)

 ית.ל'דיאטנית' נוסף צורן נטייה םִּ (  5)

  הצורה הרווחת, ואילו Uכר, שבה יש תנועת נשענת על המילה סּו הצורה התקנית  .ב    
 ת, שהוא משקל המחלות הרווח.לֶׂ טֶׂ יצרה את המילה במשקל ַק          

  ;[ב-ג-נ]ת בֶׂ גֶׂ מַ ;    [ק-ס-נ]ק ֹוסמַ ;    [צ-פ-נ] ץפָּ מַ ;    [ע-ט-נ]ע טָּ מַ    [מ+דגש<נ'](  1) א.  .4

 נ,  קטול,  שם פעולה.-ת-מ –ן ּות(   מִּ 2)            
 ק,  מקטלת,  כלי-צ-י –ת קֶׂ צֶׂ מַ  

 (  שם תואר 1)  .ב    
 :   בריא,   מובהק,   מפותח,   נדיר שורש ומשקל(  2)  

 :   עולמי,   מידתיבסיס וצורן סופי        

 .פועלהמילה היא  II, ואילו במשפט  שמות תוארן (  בראש סעיף ב המילים ה2)  
 

 הזמן הבניין השורש הפועל

נֶׂ ַענְ ְת מִּ   הווה  )בינוני( התפעל נ-י-נ-ע [התעניין]ת יֶׂ

ה  בֵּ ְד   הווה  )בינוני( על(קל )פָּ  ק-ב-ד [בקדָ ]קָּ

 עתיד הפעיל ג-ש-נ [השיג]יג  שִּ ַת 

 עתיד לפיעֵּ  ש-מ-מ [שימֵ מ  ]ׁש  ַממֵּ ְת 

 
 שם פעולה הבניין הפועלשם 

 הרָּ כָּ הַ  הפעיל [ירכ  ה  ]יר  להכ

 חינהבְ  על(קל )פָּ  [ָבחן]לבחון  

 התנתקות התפעל [התנתק]להתנתק  

 ןכנּותִּ  לפיעֵּ  [ןנֵ כ  ת  ]לתכנן  

 

 שאילה מלעז בסיס וצורן סופי שורש ומשקל

ָרה[משפטן  זמר כ   פסיכולוג ]נ 

ָרה[אומנות  [ןלֹוט  ק  ]רון  ְת פִּ  כ   קריירה ]נ 

   חלום

   [ןלָ ט  קַ ]ן  קָּ ְח שַ 

 

 כלי הקטנה כתב עת אוסף

 הליכון ילדון עיתון שאלון

 שעון סרטון מקומון שירון
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