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ילּו מחברי המאמר   .1 ְבדִּ ילּו / הִּ  בין שתי המשמעויות. ֶהְבדִּ

_________________________________________________________ 

ָכֶפה  ההחלטה   .2 ָכֶפה / תִּ  על שני הצדדים.תִּ

_________________________________________________________ 

ים  האם אתם   .3 ירִּ ים / ַמכִּ ירִּ  אנשים שכל שיחם הוא נוסטלגיה?ֵמכִּ

_________________________________________________________ 

ְרָאה  בימינו טלפון החוגה   .4 ְרֶאה / נִּ  מיושן מאוד.נִּ

_________________________________________________________ 

יט  הוא   .5  את רכבו.ֵמֵאט / ֵמאִּ

_________________________________________________________ 

יׁש וקר  שח .6 יׁש / ַמגִּ  בקשה לניסוי בכלב נחשב לא שפוי.ֵמגִּ

_________________________________________________________ 

ים  רוב הניסויים בבעלי חיים אינם   .7 יבִּ ים / ָמנִּ יבִּ  תוצאות מועילות.ְמנִּ

_________________________________________________________ 

ָכְׁשלּו שמא  היזהרו בדבריכם  .8 ָכְׁשלּו / תִּ  בלשונכם. תִּ

_________________________________________________________ 

ְכָחדֹותיש המתרפקים על בעלי המלאכות  ה .9 ְכָחדֹות / נִּ  .נִּ

_________________________________________________________ 

ים בזמן הנסיעה הילדים   .11 יטִּ י –ְמבִּ יטִּ  בנוף דרך החלון.ם ַמבִּ

_________________________________________________________ 

יׁש  בעבר   .11 יׁש / ֵהקִּ קִּ ית  האדם שתי אבנים זו בזו  והִּ ית / ֵהצִּ צִּ  אש. הִּ

_________________________________________________________ 

 בתואר שנקשר לשמו.ְמֻבֵטא / ְמֻבָטא  השינוי   .12

_________________________________________________________ 

 

 

ין  כל מי שביקר בקהיר   .13 ין / ֶהְבחִּ ְבחִּ  בגינוניהם של תושביה.הִּ

_________________________________________________________ 

ים  הכול   .14 ירִּ ים / ְמכִּ ירִּ  את ההתנהגות של היפנים. ַמכִּ

_________________________________________________________ 

 משנה לשנה.ָגֵדל  וגֹוֵדל / מספר דוברי האנגלית הולך  ו .15

_________________________________________________________ 

ְרָאה  עכשיו   .16 ְרֶאה / נִּ  לי שאין בררה אלא לאכול אוכל צמחי.נִּ

_________________________________________________________ 

ָכְנסּו  המדריכה קראה לחניכים:  " .17  לאולם!"ַכְנסּו / הִּ

_________________________________________________________ 

יב  ועד הלשון   .18 יב / ֵהצִּ צִּ  לעצמו מטרה להחיות את הדיבור העברי ולהפיצו.הִּ

_________________________________________________________ 

ְרַחץ / ֶאְרַחץ  אני   .19  במעיינות המרפא.יִּ

_________________________________________________________ 

 באירוע.נֹוְכחּו / ָנְכחּו  משתתפים   .21

_________________________________________________________ 

ְרָאה / נִּ כיום   .21  שמערכות היחסים בין בני האדם הולכות ומשתנות.ְרֶאה  נִּ

_________________________________________________________ 

 .ְמֻדֵכא / ְמֻדָכאאין פלא שהאדם הבודד נטה להיות טיפוס   .22

_________________________________________________________ 

יָרה אימא לא   .23 כִּ יָרה / הִּ  אותו. ֵהכִּ

_________________________________________________________ 

יכּו התעודות   .24 יכּו / ֶהְמׁשִּ ְמׁשִּ  לשדר מסרים אישיים ותרבותיים ערכיים.הִּ

_________________________________________________________ 
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יב האם אתה   .25 יב / ֵמשִּ  על שאלתי? ַמשִּ

_________________________________________________________ 

 .ְמֻסֶבֶכת / ְמֻסַבַכתהפרשה הזו   .26

_________________________________________________________ 

ילֹות  בסל הבריאות נכללו עוד תרופות   .27 ילֹות / ְמצִּ  חיים.ַמצִּ

_________________________________________________________ 

 מן ההנחות הגדולות שהחנות מציעה.ֵיָהנּו / ֶיֱהנּו  הלקוחות   .28

_________________________________________________________ 

ים  ה .29 ינִּ ים / ְמבִּ ינִּ  אומרים כי השבת אינה מטרה אלא אמצעי.ָמבִּ

_________________________________________________________ 

ְרָאה  העולם   .31 ְרֶאה / נִּ  כמתנהל מעצמו.נִּ

_________________________________________________________ 

 .גֹוֵדלוָגֵדל / מספר הבולענים הולך  ו .31

_________________________________________________________ 

 תוך שמירה על איכות הסביבה. ְמֹנֶהֶלת / ְמנֶֻהֶלת האם התעשייה   .32

_________________________________________________________ 

ים  לחוגים   .33 יעִּ ים / ְמגִּ יעִּ  אנשים שיש להם תחומי עניין משותפים.ַמגִּ

_________________________________________________________ 

 את הכדור אל הסל.ְלַכֵּון / ְלַכֵּון   השחקן צריך .34

_________________________________________________________ 

יַׁשן / ֶאַׁשן  הלילה אני   .35 יַׁשן / יִּ  אצל חברה מהכיתה.אִּ

_________________________________________________________ 

ָכְנסּו / ַכְנסּו  הסדרן אמר לנוכחים:  " .36  לאולם".הִּ

_________________________________________________________ 

 

 

ילהנציג הצרפתי אמר:  "אני   .37 יל / ַאְתחִּ  בהצגת הנושאים לדיון".  ַיְתחִּ

_________________________________________________________ 

 .ְמַלֵכד / ְמַלֵכדבן גוריון סבר שלימוד העברית הוא בעל ערך   .38

_________________________________________________________ 

יז  בן גוריון   .39 ְכרִּ יז / הִּ  על הקמת מדינת ישראל.ֶהְכרִּ

_________________________________________________________ 

ְרֶאה  כיום   .41 ְרָאה / נִּ  שהפער הדיגיטלי הוא בעיה שחשוב לפתור.נִּ

_________________________________________________________ 

ְתַגָלה  השיא של ההזדהות החברתית   .41 ְתַגֶלה / הִּ  בימי מלחמת לבנון השנייה.הִּ

_________________________________________________________ 

 .ְמָפֶרֶכת / ְמָפַרַכתריצת מרתון היא ריצה   .42

_________________________________________________________ 

יצּו  הבלוג והצ'ט   .43 יצּו / ֵהפִּ פִּ  בעולם את השימוש במרשתת.הִּ

_________________________________________________________ 

ים כותבי התגוביות אינם   .44 ירִּ ים / ְמכִּ ירִּ  זה את זה.ַמכִּ

_________________________________________________________ 

 את ידי העושים במלאכה.ְלַרֵפא / ְלַרפֹות  הוא התנגד להם וניסה   .45

_________________________________________________________ 

ְתַפָנה לאחר נאומו ראש העיר   .46 ְתַפֶנה / הִּ  להשיב על שאלות העיתונאים. הִּ

_________________________________________________________ 

יָבן  הוא פירק את היצירות  ו .47 ְרכִּ יָבן / הִּ  שוב.ֶהְרכִּ

_________________________________________________________ 

 את המילים באופן ברור.ְלַבֵטא / ְלַבטֹאת / ְלַבטֹות  עליך   .48

_________________________________________________________ 
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יר  האם אתה   .49 יר / ַמכִּ  את חייהן האומללים חיות המשק?ֵמכִּ

_________________________________________________________ 

 ומתפתחת יפה.גֹוֶדֶלת / ְגֵדָלה  הֶחברה   .51

_________________________________________________________ 

 .ְמרּוָמם / ְמרֹוָמםצוות הסרט הישראלי החל את מסעו במצב רוח   .51

_________________________________________________________ 

ְׁש מצב הרוח של אנשי הצוות   .52 ְׁש הִּ  .ַתֶנהַתָנה / הִּ

_________________________________________________________ 

 .ְמֻדֵכא / ְמֻדָכאאיש מהם לא היה   .53

_________________________________________________________ 

יקּוהידע  ש .54 פִּ יקּו / הִּ  מניסויים היה לא רלוונטי.  ֵהפִּ

_________________________________________________________ 

ה  האיש   .55 ְתַקֶשָ ְתַקֶשה / הִּ  לוותר על אכילת חיות.הִּ

_________________________________________________________ 

 עוגה טבעונית.נֹאֶפה / ֶנֱאֶפה  לכבוד שבת כולנו   .56

_________________________________________________________ 

ְרֶאה  כיום הוא   .57 ְרָאה / נִּ  צעיר יותר.נִּ

_________________________________________________________ 

יָחה  הפרסומת   .58 יָחה / ֶהְצלִּ ְצלִּ  לתעל כל רעיון לצרכיה.הִּ

_________________________________________________________ 

ְרכׁש  אדם לא יהפוך למאושר רק אם   .59 ְרֹכׁש / יִּ  חולצה זו או אחרת.יִּ

_________________________________________________________ 

 .ְמֻדָכא / ְמֻדֵכאאפשר להיעזר בהומור כדי לעודד אדם   .61

_________________________________________________________ 

 

 

יב  מנהל  ה .61 יב / ֵמגִּ  בהומור יזכה לשיתוף פעולה מצד העובדים.ָמגִּ

_________________________________________________________ 

ְׁשַתֵמׁש / ֶאְׁשַתֵמׁש המורה הצהיר: "אני   .62  בהומור כדי להגביר עניין". יִּ

_________________________________________________________ 

ים  במשרד החינוך   .63 יעִּ ים / ְמבִּ יעִּ  חובה.סיפוק מיישום חוק חינוך ַמבִּ

_________________________________________________________ 

 .ַיְחֹזר / ֶאְחֹזראני לא יודע מתי אני   .64

_________________________________________________________ 

ים  רוב המונחים בתחום המוזיקה   .65 יעִּ ים / ַמגִּ יעִּ  מן הלעז.ְמגִּ

_________________________________________________________ 

יחּו וממשיכיו   בן יהודה אליעזר .66 יחּו / ֶהְצלִּ ְצלִּ  במאבקם על דיבור עברי בא"י. הִּ

_________________________________________________________ 

ְקֹרה  רבים חוששים ממה שעלול   .67 ְקרֹות / לִּ  לשפה העברית בהשפעת הלעז.לִּ

_________________________________________________________ 

ָכְנסּו   .68  לאתר.ַכְנסּו / הִּ

_________________________________________________________ 

יב  ראש העיר   .69 יב / ֵהגִּ גִּ  על התכנית.הִּ

_________________________________________________________ 
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ינַ   הוא .1 י    יאְמדִּ יָנאִּ  הממלא תפקיד חשוב בעיצוב מדיניות החוץ./ ְמדִּ

_________________________________________________________ 

 פרוע.ן  יֹומָ ן / דִּ יֹוְמ דִּ יש לך   .2

_________________________________________________________ 

 פרטי חינם לכל ילד.ב  ׁשֵ חַ ב / ְמ ׁשֵ ְח מַ הממשלה סיפקה   .3

_________________________________________________________ 

 של המרצה שכנע את השומעים.ן  עּון / הטֵ עּוטִּ ה .4

_________________________________________________________ 

 כי המקרר התקלקל.אי  לַ מַ ְׁש י / חַ אִּ לָ ְמ ְׁש חַ יש להזמין   .5

_________________________________________________________ 

 לטענות שהובאו בעיתון.ה  ׁשָ חָ כְ ה / הַ שָ חָ כְ הַ יושב ראש אגודת הספורט פרסם   .6

_________________________________________________________ 

 החדש מקל על הנהגים.ף  לָ ְח ף / מֶ לֵ ְח מַ ה .7

_________________________________________________________ 

 חדש.י  אִּ לָ ְק אי / חַ לַ ְק חַ החברה החליטה ליבא מוצר   .8

_________________________________________________________ 

 חדשה נפתחה בשכונה.ה  לָ תֵ ְׁש ה / מַ לָ תָ ְׁש מִּ  .9

_________________________________________________________ 
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