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פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות(
בפרק זה ענה על ארבע מן השאלות 16-12 )לכל שאלה — 10 נקודות(.

שים לב: בכל שאלה שתבחר, ענה על כל הסעיפים.

לפניך קטע, ובו מילים מודגשות. א.   .12

מן  דורשים  אנו  אחר  ומצד  ללמוד,  אפשר  ומהן  טעויות  להיות  יכולות  ָּיה  ֲעׂשִ שבכל  יודעים  אנו  אחד  מצד    

רעיונות מלאים. אז מה בדיוק אני רוצה? שנקבל תשובות  וַהָּבַעת  ְנכֹונֹות  ְּתׁשּובֹות   התלמידים הצלחה, 

גּויֹות כתשובות נכונות רק כדי שלא להעליב את התלמיד או ְלַדֵּכא את היצירתיות שלו? ממש לא! ׁשְ

בטבלה שלפניך ציין את השורש של כל מילה, וכתוב מילה נוספת על פי ההנחיות.

ָּיה גּויֹותַהָּבַעתְנכֹונֹותְּתׁשּובֹותֲעׂשִ ְלַדֵּכאׁשְ
השורש

כתוב 
מילה לפי 

ההנחיה

שם עצם 
אחר מאותו 

השורש

                             

פועל בבניין 
הפעיל מאותו 

השורש

                             

פועל בבניין 
פיעל מאותו 

השורש

                             

פועל בבניין 
קל מאותו 

השורש

                             

שם פועל מאותו 
השורש ובאותו 

הבניין

                             

פועל מאותו 
השורש ובאותו 

הבניין בזמן 
עתיד ובגוף 

מדבר

                             

לפניך שלושה משפטים, ובכל אחד מהם פועל מודגש. ב. 

כשילד ַנֲעֶנה בחיזוקים ובחיוכים מהסביבה, הוא אינו חושש לומר מילים חדשות.            •
המורה ַנֲעָנה לבקשת התלמידים לדחות את המבחן.             •

מה ַנֲעֶנה לילד כשישאל אותנו אם הוא הצליח או נכשל?                  •

ציין את השורש המשותף לשלושת הפעלים המודגשים.             )1(

ציין ליד כל משפט את הזמן של הפועל המודגש בו.  )2(

שלושת הפעלים המודגשים מתחילים באות נו"ן המשמשת בהם מוספית )תחילית(.  )3(

הקף את הפועל היוצא דופן מבחינת תפקיד האות נו"ן המוספית.  • 	
ציין את תפקיד האות נו"ן המוספית בפועל שהקפת.               • 	

ציין את תפקיד האות נו"ן המוספית המשותף לשני הפעלים האחרים )שלא הקפת(.           • 	

/המשך בעמוד 17/
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ש-ו-ב ע-ש-י/ה 

תעשייה
מעשה

דכ"אש-ג-י/ה נ-ב-עכ-ו-ן 

אדכא לשגות

נבע
נובעים 

תיבע 
תיבעו  מכונן

נכוון

כונן
כיוון

השיב
משיב
ישיב
ועוד

הווה

עבר
עתיד

ענ"י/ה

 לציון זמן עתיד/גוף מדברים 

בניין נפעל

 E לילצ 
 A לילצ 

נוספות
תשובות 

ייתכנו 
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לפניך קטע, ובו מילים מודגשות. א.   .13

החוקרים גילו שהלמידה על כישלונות של מדענים ְמעֹוְרֵרי השראה גורמת לתלמידים ָלחּוׁש מוטיבציה ללמוד   

מדע, להאמין ביכולתם, והיא ַמְמִריָצה אותם ְלַהִּגיַע לֶהֵּׂשִגים  גבוהים יותר בטווח הארוך. בלמידה כזאת 

המדענים מעוררי ההשראה משמשים עבור התלמידים מודל לִחּקּוי המדגים את הרעיון כי המאמץ ִמְׁשַּתֵּלם  

וכי כישלון וקִֹׁשי  הם בלתי נמנעים בדרך להצלחה.

בטבלה שלפניך מיין את המילים המודגשות לפי הגזרות.  )1(

מילים בגזרת החסריםמילים בגזרות הנחיםמילים בגזרת השלמים

העתק את המילים שמיינת לגזרות הנחים, וציין את השורש של כל אחת מהן.  )2(

  

  

לפניך שני צירופים, ובכל צירוף יש מילה מודגשת.  ב. 

פיתוח ְיִציָרִתּיּות,   כיווני חשיבה ְיִציָרִתִּיים   

לפניך משפטים המתארים את דרכי ההיווצרות של כל אחת מן המילים המודגשות.   

בכל משפט השלם את המידע החסר, והקף את האפשרות הנכונה מבין שתי האפשרויות המוצעות בו.  

המילה  ְיִציָרִתּיּות  נוצרה כך:  	•

למילה יצירתי נוסף הצורן                          , סוג הצורן הוא צורן נטייה  /  צורן גזירה, ומשמעותו    

היא                                    .  

המילה  ְיִציָרִתִּיים  נוצרה כך:  	• 

ומשמעותו   למילה יצירתי נוסף הצורן                          ,  סוג הצורן הוא צורן נטייה  /  צורן גזירה,  

היא                                         .

/המשך בעמוד 18/
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משתלם  
ממריצה 

קושי  
חיקוי 
לחוש 

להגיעמעוררי)ם(
השגים

חפ"נ
שימו לב לדגש

מעוררי — ע-ו-ר         לחוש — ח-ו-ש    חיקוי — ח-ק-י/ה    קושי — ק-ש-י/ה   

     וּת  
הפשטה  

     ים   
     רבים   
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לפניך שלושה זוגות של משפטים, ובכל משפט יש פועל מודגש. א.   .14

הניסוחים של השאלות ַמְטִעים  את התלמידים.           זוג 1: 

המורה לתנ"ך ַמְטִעים  כהלכה את המילים בפסוק.                           

התלמידה ָטֲעָתה  בפתרון התרגיל.    זוג 2: 

חברתי ָעְטָתה  מסכה.                          

עּו  עצים לרגל ט"ו בשבט.        הילדים ִיּטְ זוג 3: 

על התלמידים לפתח רעיונות יצירתיים בלי לחשוש שאם ִיְטעּו  יהיה עליהם לשלם מחיר.                         

בכל זוג יש פועל מן השורש ט-ע-י/ה ופועל משורש אחר. בכל זוג — ציין מעל הפועל מן השורש האחר את   )1(

השורש שלו.

בזוגות 1 ו־ 2 ציין ליד כל משפט את שם הפועל של הפועל המודגש בו.  )2(

כתוב את הבניין המשותף לשני הפעלים בכל זוג.   )3(

זוג 1:                  ,  זוג 2:             ,  זוג 3:            

כתוב את שם הפעולה באותו הבניין של כל אחד מן הפעלים שלפניך.  )4(

ָעְטָתה                   

עּו                                  ִיּטְ  

לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם שני פעלים מודגשים. בכל משפט הקף את הפועל המתאים למשמעות  ב. 

המשפט.

במחקר החדש החוקרים נֹוְכִחים / נֹוָכִחים לדעת כי קשה לנו ללמוד מן הכישלון שלנו, אבל מכישלונות   )1(

של אחרים אנחנו מצליחים ללמוד.

תוצאות המחקר לא הֹוִתירּו / ִהִּתירּו ספק: כאשר אנחנו נכשלים קשה לנו מאוד להפיק לקחים.  )2(

/המשך בעמוד 19/
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להטעים     טע"מ   

לטעות
לעטות      עט"י/ה   

   נט"ע   

להטעות

פעל/קלפעל/קלהפעיל

עָטְתָה — עטייה

 יִּטְּעָוִּ — נטיעה   
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לפניך קטע, ובו מודגשות המילים:  למידה,  גיחוך,  הקנטה. א.   .15

מטרת המאמר היא להזכיר לנו את החשיבות של הטִעייה במהלך הְלִמיָדה  ולחדד את השאלה: איך אפשר לעודד   

 את תלמידינו להציע פתרונות בלי שיחששו מפסילתם, ואיך למנוע מהם את החשש שאם ִיטעו ישלמו על כך מחיר 

כגון ִּגחּו�, הערה, הורדת ציון במבחן, לגלוג, ַהְקָנָטה מצד חברים.

העתק מן הקטע לטבלה שלפניך שתי מילים נוספות באותו משקל של כל אחת מן המילים המודגשות.  

מילים במשקל המילה ַהְקָנָטהמילים במשקל המילה ִּגחּו�מילים במשקל המילה ְלִמיָדה 

   .I

   .II

   .I

   .II

   .I

   .II

לפניך ארבע קבוצות מילים שבכל אחת מהן יש מילה היוצאת דופן מבחינת השורש. ב. 

בכל קבוצה הקף את המילה היוצאת דופן מבחינת השורש, וציין את השורש שלה.  

ְמִחיָלה )סליחה(    חֹוִלים,  ַמֲחַלת השפעת,  ְחלּוָאה,  ּתַ קבוצה 1: 

יֹון    ָ ִרׁשּ ת,  מֹוֶרׁשֶ ָאה,  ַהְרׁשָ ְרׁשּות,  קבוצה 2: 

בוּ    ְ ַיׁשּ ּתְ ָבה,  מֹוׁשָ יָבה,  ׁשִ ב,  ׁשֵ קבוצה 3: 

ִיירוּ    נֹוָרה,  הֹוָרָאה,  הֹוֶרה יחידני,  קבוצה 4: 

 

/המשך בעמוד 20/
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טעייה      
 לגלוג פסילתם/פסילה  

ציון
 הורדת/הורדה  

הערה  הקְטָלָה שם פעולה בניין 

בניין פָּעַל
קְטִילָה שֵׁם פעולה 

קִטּוּלשם פעולה בניין 
פִּעֵל

הפעיל

מח"ל

י/ו-ר-ׁשׁ   

שו"ב

ה-ר-י/ה  
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לפניך הזמנה ל"ערב כישלונות". א.   .16

נכשלים וִמְתגברים בספריית "בית אריאלה" — ערב כישלונות

זה יקרה ביום שלישי 24 באוקטובר בשעות 21:30-19:30 — אירוע מיוחד בהשתתפות יוצרים, סופרים ואומנים 

בבית אריאלה!

על  לכם  יספר  מהם  אחד  שכל  דוברים,  שלושה  יופיעו  באירוע  כישלון.  על  איתכם  מדברים  כאן,  אנחנו  ושוב 

הכישלון האישי שלו, כישלון שממנו הוא למד והתפתח, ובמבט לאחור נהפך עבורו לִיְתרֹון. 

מחזאית  עיתונאית,  סופרת,  היא  ספרים.  מ־400  יותר  כתבה  שיר  שיר.  סמדר  היא  באירוע  הדוברות  אחת 

ופזמונאית. דובר נוסף הוא ליאור פרנקל, יזם וסופר. ספרו האחרון נהפך במהרה לרב־מכר. הדובר השלישי הוא 

עיתונאי, תסריטאי, עורך, סופר ישראלי ומנחה סדנאות כתיבה — עומר ברק. עומר ברק כתב את אחד מרבי 

המכר של שנת 2017 "לחוץ חתונה".

בקטע יש שימוש רב בשמות של בעלי מקצוע שנוצרו בדרכי תצורה שונות. העתק מן הקטע —   )1(

שלושה שמות של בעלי מקצוע שנגזרו בצורות הבינוני:                                                     	•  

שם של בעל מקצוע שנוצר בדרך של בסיס וצורן סופי:                 	•   

שם של בעל מקצוע שנוצר בדרך של שורש ומשקל )לא במשקלי הבינוני(:     	•

בקטע יש שימוש בשמות תואר שנוצרו בדרכי תצורה שונות. העתק מן הקטע —   )2(

שם תואר בצורת הבינוני:                       	•  

שם תואר שנוצר בדרך של בסיס וצורן סופי:                    •   

לֹון )קיטלון(:               ושם עצם במשקל ִקְטלֹון:    העתק מן הקטע שם עצם במשקל ִקּטָ  )3(

העתק מן הקטע שני שמות עצם המסתיימים בצורני נטייה שונים זה מזה, וציין את המשמעות של כל אחד   )4(

מצורני הנטייה בשמות שהעתקת.

  

לפניך רשימת מילים. הקף את ארבע המילים שנוצרו בדרך של שורש ומשקל. ב. 

יָאן אולימפי ְכָין,       ׂשִ ָלן,        ּבַ ְדָרן,        ַקּבְ ְמָרן,       ִמְנֲהָלן,       ּבַ ָען,       ׁשַ ַמּדְ  

/בהמשך דפי טיוטה/
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יוצרים, דוברים, דוברות, דובר, עורך, סופרים, סופרות, סופר, מנחה

עיתונאית, מחזאית, פזמונאית, עיתונאי, תסריטאי

יזם,     אומן

מיוחד,      לחוץ,       נוסף

 אישי,      אחרון,       ישראלי

יתרוןכישלון 

רבים- ספרים, כישלונות, יוצרים, סופרים, אומנים, דוברים
נסמך- ספריית, רבי, שנת

נקבה- סופרת,  עיתונאית, מחזאית, פזמונאית

 
רבות- סדנאות

בסיס לא יהיה פועל בעבר

עברית: הבנה, הבעה ולשון, מועד חורף מאוחר, תשפ"א, 2021, מס' 11281 + נספחים                                                                                                   
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פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות( 

 בפרק זה חמש שאלות 15-11. לכל שאלה — 12 נקודות. 

שים לב: תוכל לענות, באופן מלא או חלקי, על כל השאלות בפרק, אך מספר הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על 40 נקודות.

לפניך קטע, על פי טקסט 1, ובו פעלים מודגשים.  .11

מתקשים  מסוימים  בריטים  אתלטים  בספורט;  הוגנת  לא  תחרות  של  הנזקים  מן  ל  ְמֻתְסּכָ הספורט  מאמן 

ב במצבים חברתיים מורכבים, והם נֹוָתִרים ללא כלים ליצירת קשרים חברתיים; ספורטאים ומאמנים  ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ
אינם ְמִביִאים בחשבון את הנזקים לספורטאי מסביבה תחרותית מדיי, והמעבדות ְמֵלאֹות במדענים מבריקים 

יר, האתגר כעת הוא ְלַזהֹות דרכים  שאינם משתפים פעולה ביניהם. בגלל יצר התחרות נוצרו תסבוכות שצריך ְלַהּתִ

חדשות לשיתוף פעולה.

בטבלה שלפניך נתח את הפעלים המודגשים בקטע לשורש ולבניין, וכתוב במקומות הריקים בלבד פועל מאותו השורש, 

בבניין אחר.

פועל מאותו שורש הבנייןהשורשהפועל
בבניין אחר

ל ְמֻתְסּכָ

ב ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ

נֹוָתִרים

ְמִביִאים

ְמֵלאֹות

יר ְלַהּתִ

ְלַזהֹות

/המשך בעמוד 15/
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ת-ס-כ-ל

ש-ל-ב  

י/ו-ת-ר  

ב-ו-א

מ-ל-א
נ-ת-ר

ז-ה-י/ה  

פועל
התפעל

נפעל

הפעיל

פעל

הפעיל

פיעל

שילבו / שולבו / משולב / לשלב / שלובים 

מייתרים, מיותרים, מוותרים ,מתייתרים, הותרנו 

להתמלא, ממולא, נמַלא 

הזדהה, מזוהה 

נוספות

ייתכנו 
תשובות 
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15

לפניך חמישה משפטים, ובכל משפט יש פועל מודגש. א.   .12

מאמן הנבחרת  ַמְחִרים  את המשחק בשל התנהגות השחקנים.  —   

הורים רבים  מֹוִחים  על עריכת תחרויות בבית הספר.  —

ספורטאים  ִמְתַמִחים  בתחומים שונים.  —

בדרך כלל בסיום המשחק הקהל  מֹוֵחא  כפיים למנצחים.  —

צפיתי בספורטאי הישראלי שר את "התקווה" ו ָמִחיִתי  דמעה.  —

מבין הפעלים המודגשים, הקף שלושה פעלים שהשורש שלהם משותף.  )1(

ציין את השורש של הפעלים שהקפת.     )2(

העתק את שני הפעלים האחרים, וציין את השורש של כל אחד מהם.  )3(   

הפועל:        , השורש:             .     

הפועל:         , השורש:               .  

מבין הפעלים המודגשים, העתק שלושה פעלים השייכים לאותו הבניין.   •  )4(   

                                                  

ציין את הבניין שלהם.      •    

כתוב את שם הפעולה של הפועל מֹוִחים.      )5(   

כתוב את צורת העבר בגוף נסתרת של הפועל  מֹוִחים.      )6(   

לפניך קטע קצר, ובו שני זוגות פעלים מודגשים. בכל אחד מזוגות הפעלים המודגשים הקף את הצורה הנכונה. ב.   

ִלְקֹרא / ִלְקרֹות  כדי  לאחר האימון נזף המאמן בקבוצתו: "כבר הפסדנו בכמה משחקים. מה עוד צריך  

שתבינו שצריך להגביר את קצב האימונים? אני רוצה  ְלַהֲעלֹות / ַלֲעלֹות  את הקבוצה שלנו לראש הטבלה, 

אבל אני זקוק לשיתוף הפעולה שלכם".  

 

/המשך בעמוד 16/
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מ-ח-י/ה

ח-ר-מ

מ-ח-א

מחרים

מוחא

מוחא מחיתימוחים

פעל/קל
מחאה

מחתה
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16

לפניך קטע. א.   .13

בתחום הבנייה אדריכלים מתחרים בתכנון בניינים, אולם הם אינם מתחשבים בהוצאות הכרוכות במגורים 

בהם. התחרות גם פוגעת בסיוע ההדדי של העובדים בחברה. הפגיעה במדע גדולה כי התקדמות בתחום הזה 

מצריכה מן המדענים שיתוף של תוצאות ומסקנות.  

העתק מן הקטע שלושה שמות פעולה בבניינים שונים, וציין את הבניין של כל שם פעולה.  

שם הפעולה:     ,      הבניין:      .  .I

שם הפעולה:     ,      הבניין:      .  .II

שם הפעולה:     ,      הבניין:      .  .III

לפניך שלושה זוגות מילים. ב. 

ר          ַאְפָלָיה — ֲאֵפָלה    ר — ַמּכָ ָרָאה          ְמֻנּכָ יָרה — ַהׁשְ ׁשִ  

הקף את הזוג שבו השורש של שתי המילים זהה.  )1(

בשני הזוגות האחרים, ציין מעל כל מילה את השורש שלה.   )2(

לפניך מילים מתחום הספורט. ג. 

)ספרינט( ָמאֹוץ   •

)טרנינג( ִאּמּוִנית   •

)מוט קצר שבקצותיו יש דסקיות מתכת והמשמש לאימוני כושר.( קֶֹלת  ִמׁשְ  •

)מכשיר כושר עשוי מסילה נעה.( ֲהִליכֹון   •

)ספורטאי שהשיג את ההישג הטוב ביותר בתחרות.( יָאן  ׂשִ  •

בטבלה שלפניך מיין את המילים לפי דרך התצורה שלהן.  )1(

בסיס וצורן סופישורש ומשקל

מבין המילים שמיינת לבסיס וצורן סופי, ציין שתי מילים שהבסיס שלהן הוא שם פעולה.  )2(

                                                                                         

/המשך בעמוד 17/
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 התקדמות — התפעל
פעל/קלבנייה / פגיעה 

פיעל
הפעיל

תכנון / סיוע / שיתוף
הוצאה / הוצאות 

פ-ל-י/ה    א-פ-לש-י-ר    ש-ר-י/ה

 משקולת  
מאוץ 

שיאן
 הליכון  
אימונית 

אימונית                              הליכון  



עברית: הבנה, הבעה ולשון, מועד חורף מאוחר, תשפ"א, 2021, מס' 11281 + נספחים                                                                                                   

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 17 

17

לפניך משפט ובו שני שמות מודגשים.  )1( א.    .14

ַפת  ההעתקות היא  ּתֹוָצָאה  של לחץ מופרז על הסטודטים להצליח בכל מחיר. ַמּגֵ     

ָפה.                                 ציין את השורש של המילה  ַמּגֵ 		•     

ָפה.  מבין המילים שלפניך, הקף את המשקל של המילה  ַמּגֵ  •  

ָלה,       ַמְקֵטָלה,       ַהְקָטָלה,      ַמְקֵטל  ַקּטָ   

ציין את השורש של המילה  ּתֹוָצָאה.                              	•  

מבין המילים שלפניך, הקף מילה נוספת שמשקלה זהה למשקל של המילה ּתֹוָצָאה. 	•  

ה,      ַהְפָרָעה ְחּבּוָלה,       ּתֹוָרׁשָ מֹוָצא,       ּתַ   

לפניך משפט ובו מילה מודגשת.  )2(   

אומנם לכולנו יש יצר תחרות מ ֵלָדה, אך יש בנו גם כישרון לעבוד ולחיות בצוותא.  

ציין את השורש של המילה  ֵלָדה.                              	•  

מבין המילים שלפניך, הקף את המילה הנוטה באותו המשקל של המילה ֵלָדה. 	•  

ְמָלה,      ַהְתָמָדה ֵנָבה,      ׂשִ ִריָצה,       ּגְ   

לפניך משפט ובו מילה מודגשת.  )3(   

ה של הישג. חּוׁשָ גם לילדים יש  ּתְ  

ה.                              חּוׁשָ ציין את השורש של המילה  ּתְ 	•  

ה. חּוׁשָ מבין המילים שלפניך, הקף את המילה שמשקלה שונה ממשקלה של המילה ּתְ 	•  

פּוָסה נּוָפה,      ּתְ פּוָקה,      ּתְ נּוָמה,       ּתְ ּתְ   

לפניך משפט ובו מילה מודגשת.  )4(   

ניצחון גורם  ֲהָנָאה  לאנשים תחרותיים.   

הקף את השורש של המילה  ֲהָנָאה.  	•  

נ-א-י/ה,       נ-ו-א,      ה-נ-י/ה,       ה-נ-א         
)שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 18/
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נ-ג-פ

 י/ו-צ-א  

 י/ו-צ-א  

ח-ו-ש
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לפניך משפט ובו מילה מודגשת. ב. 

ִגּיּות היא הרגשה אישית לחלוטין. ֵ ֶהׂשּ  

ִגּיּות.  ֵ המשפטים במסגרת שלפניך מתארים את  דרך ההיווצרות של המילה ֶהׂשּ   

בכל משפט השלם את המידע החסר, והקף את האפשרות הנכונה מבין האפשרויות המוצעות בו.

ִגי. ֵ ג נוסף הצורן           , שהוא צורן גזירה / נטייה, שמשמעותו                       , וכך נוצרה המילה ֶהׂשּ ֵ למילה ֶהׂשּ

ִגּיּות. ֵ ִגי נוסף הצורן           , שהוא צורן גזירה / נטייה, שמשמעותו                       , וכך נוצרה המילה ֶהׂשּ ֵ למילה ֶהׂשּ

לפניך שני משפטים, בכל אחד מהם מודגשת מילה. ג. 

כדי לנצח הקבוצה  ְצִריָכה  להתאמן שלוש פעמים בשבוע.  .I  

בספורט, הרצון לנצח גורם לתופעות כמו  ְצִריָכה  של חומרים אסורים ורמאות.  .II  

ציין את מספרו של המשפט שבמילה  ְצִריָכה  המודגשת בו יש צורן נטייה                   	•  

ציין את המשקל של המילה  ְצִריָכה  במשפט האחר.     	•  

/המשך בעמוד 19/
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 י  

       וּת

שם תואר 

שם מופשט 

1

קטילה
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

19

לפניך צירופים, ובהם שמות מודגשים שיש להם צורן סופי. א.   .15

ה,     לדבר  ָצְרָפִתית ְסלֹון האוסקר,     הפסקה  ֲאֻרּכָ משחק  ִראׁשֹון,     תוצאות  ֲחׁשּובֹות,     ּפִ    

בטבלה שלפניך מיין את השמות המודגשים לשתי קבוצות על פי סוג הצורן הסופי שלהם.  )1(

צורן נטייהצורן גזירה

ציין ליד כל שם שמיינת בטבלה את משמעות הצורן הסופי שבו.  )2(  

לפניך חמישה משפטים, ובהם מודגשות צורות בינוני. ב. 

ים.     ההורים טענו שבמשחק היה שיפוט  ַמְפֶלה.     אלה החלטות  ְמקֹוְממֹות.        פגשתי אדם  ַמְרׁשִ   

ן. ג.     הבנקים נתנו שירות  ְמֻסּכָ ָ תחרותיות היא  ֻמׂשּ  

הקף את צורת הבינוני היוצאת דופן מבחינת חלק הדיבור.  )1(   

מהו חלק הדיבור של הצורה שהקפת?       )2(   

מהו חלק הדיבור המשותף לצורות האחרות?      )3(   

ציין את הבניין של כל אחת מצורות הבינוני שלפניך.  )4(   

ְמקֹוְממֹות          

ים במשפט  ים תהיה בעלת שורש שונה מזה של המילה ַמְרׁשִ כתוב משפט משלך שבו המילה ַמְרׁשִ  )5(

שבתחילת סעיף ב.

  

  

/בהמשך דפי טיוטה/
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צרפתית- שפה

ראשון- סדר/תור
ארוכה-נקבהפסלון- הקטנה

חשובות- רבות/ ריבוי

שם עצם

שם תואר

הופעלפיעל

.הוריי אינם   מרשים  לי להשתמש במחשב יותר משעתיים ביום
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פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות(
בפרק זה חמש שאלות 16-12. לכל שאלה — 12 נקודות. תוכל לענות, באופן מלא או חלקי, על כל השאלות, אך מספר 

הנקודות שתוכל לצבור בפרק לא יעלה על 40 נקודות.

שים לב: תוכל להיעזר בדף העזר לנבחן )עמ' 9(.

לפניך משפטים, ובהם פעלים ושמות מודגשים.  .12

בקריאת ספרים ספיגת הֵמיָדע  היא איטית ועמוקה, ואילו באינטרנט הקריאה ְרוּוָיה בהסחות דעת ואינה  •  

ְמעֹוֶרֶרת חשיבה מעמיקה. כמו כן הקריאה באינטרנט מקטינה את הסיכוי שעּובדות חשובות ֵיָחְרתּו במוחנו.   

ִגים, הקבוצה האחרת לא נעזרה בְמנֹוַע החיפוש. ָ ׁש בגוגל כדי למצוא ֻמׂשּ ּמֵ ּתַ ָתה  ְלִהׁשְ קבוצה אחת ֻהְרׁשְ  •

ר שינוי בפעילות המוח. החוקרים בדקו אם בְתגּוָבה על השימוש באינטרנט ִנּכָ  •

ציין מעל כל מילה מודגשת את השורש שלה. א. 

לפניך הפעלים מן המשפטים. ציין ליד כל פועל את הבניין שלו. ב. 

הבניין     ְרוּוָיה    

הבניין     ְמעֹוֶרֶרת    

הבניין     ֵיָחְרתּו    

הבניין     ָתה   ֻהְרׁשְ  

הבניין     ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ   

הבניין     ר    ִנּכָ  

/המשך בעמוד 23/

                                                      תשובונים לשאלות בגרות מיקוד תשפ"ב12

פעל/קל

פיעל

נפעל

הופעל

התפעל

נפעל

ג-ו-ב

ר-ו-י/הי-ד-ע

ע-ו-ר

נ-ש-גש-מ-שר-ש-י/ה

נ-כ-ר

נ-ו-ע

ח-ר-ת



نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 23 

עברית: הבנה, הבעה ולשון, מועד חורף נבצרים, תשפ"א, 2021, מס' 11281 

23

לפניך חמישה משפטים, ובכל אחד מהם פועל מודגש. א.   .13

המשורר הֹוִתיר אחריו שירים רבים שמעולם לא פורסמו.  •

ִרים אחר מקום ללון בו. אנו  ּתָ  •

לאחר שפשט את הרגל  נֹוַתר האיש חסר כול.  •

ר ומה אסור". בגיל ההתבגרות מתפתחת התפיסה: "מה  ֻמּתָ  •

המורה לספורט  ִהְתָרה בנו שלא נאחר יותר לשיעור.  •

השלם את הטבלה שלפניך )במקומות הריקים בלבד(.

שם הפועלהבנייןהשורשהפועל

הֹוִתיר

ִרים ּתָ

נֹוַתר

ר ֻמּתָ

ִהְתָרה

לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם מילה מודגשת. ב. 

נּות היא אחת התכונות החשובות בתקשורת בין בני אדם. ּכֵ  •

ּנּוִיים שניתנו בעבר לבני הנוער ילידי ישראל. צּבר הוא אחד הּכִ  •

ּנּוִיים. נּות ,  ּכִ ציין את סוג הצורן הסופי ואת משמעותו בכל אחת מן המילים  ּכֵ

סוג הצורן הסופי     ,  משמעות הצורן הסופי                    . נּות  ּכֵ

סוג הצורן הסופי     ,  משמעות הצורן הסופי                    .   ּנּוִיים  ּכִ

/המשך בעמוד 24/
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י/ו-ת-ר

ת-ו-ר

י/ו-תר

נ-ת-ר

ת-ר-י/ה

הפעיל
פעל

נפעל

הופעל

הפעיל

להותיר

לתור

להיותר

להתרות

גזירה

נטייה

מופשט

רבים

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 24 

עברית: הבנה, הבעה ולשון, מועד חורף נבצרים, תשפ"א, 2021, מס' 11281
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לפניך שלושה זוגות של משפטים, ובכל משפט יש פועל מודגש. א.   .14

בכל זוג ציין מה הם התחומים המשותפים לשני הפעלים ומה הם התחומים השונים ביניהם מבין התחומים האלה:   

שורש, בניין, גוף וזמן.

ִלים את החסר. פרט זה נחוץ כי הוא ַמׁשְ  • זוג 1:   

ִלים את עצמם — הבעיה לא תיפתר מאליה. הם ַמׁשְ  •   

המשותף לשני הפעלים:       השוני בין שני הפעלים:                    

ֲעֶלה הסבירות שלנו לזכור פרטים. לפי הטקסט, אם נקרא בצורה מעמיקה, ּתַ  • זוג 2:    

ֲעֶלה בקרוב את מחיר השיחות. חברת הטלפונים ּתַ  •    

המשותף לשני הפעלים:       השוני בין שני הפעלים:                    

הילדים ָרצּו ממתקים.  • זוג 3:    

משתתפי המרתון ָרצּו לאורך המסלול.  •    

המשותף לשני הפעלים:       השוני בין שני הפעלים:                    

בגלל הצפת המידע אנשים נֹוִטים לשכוח עובדות חשובות. ב. 

מהי צורת העבר של הפועל נֹוִטים? הקף את התשובה הנכונה.  

ָנטּו ,       ִהּטּו ,        ִנּטּו ,        ֻהּטּו  

לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם שני פעלים מודגשים. בכל משפט הקף את הפועל המתאים למשמעות  ג. 

המשפט.

י  את הספר מן הספרייה. ַאְלּתִ י / ִהׁשְ ַאְלּתִ ׁשָ  )1(  

הקהל התבקש לקום על רגליו וִלְמחֹות / ִלְמֹחא כפיים.  )2(  

/המשך בעמוד 25/
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שורש, גוףזמן , בניין

בניין, זמן, שורש, גוף

שורש  זמן, גוף, בניין
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עמוד 25 
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לפניך ארבעה משפטים, ובכל אחד מהם יש שם פעולה מודגש. א.   .15

ְכְללּות של האינטרנט גדל. ּתַ קצב הִהׁשְ  •

יָחה בין אנשים מרחבי העולם. האינטרנט מאפשר ׂשִ  •

ּיּוס בעולם. במאמר מובעת תקווה להשגת ּפִ  •

השלב הראשון בתהליך הַהְפָרָיה בצמח הוא נביטת גרגר אבקה על הצלקת.  •

השלם את הטבלה שלפניך.

הבנייןהשורששם הפעולה

ְכְללּות ּתַ ִהׁשְ

יָחה ׂשִ

ּיּוס ּפִ

ַהְפָרָיה

מבין המילים שלפניך הקף את ארבע המילים השייכות לאותה הגזרה של המילה ַהְפָרָיה. ב. 

נּוי ַהְֹשָוָאה,       ִמּצּוי,       ִמּלּוי,       ְֹשִגיָאה,       ַהְמָצָאה,       ָקרּוי,       ָנשֹּוי,       ּפָ  

לפניך ארבעה שמות מודגשים. ג. 

ִטיחּוִתי      חינוך ּגּוָפִני מחקר        אדם        מעבר ּבְ  

מהו חלק הדיבור המשותף לשמות המודגשים?        )1(

מהי דרך התצורה המשותפת לשמות המודגשים?       )2(

בחר באחד מן השמות המודגשים ופרט את דרך תצורתו.   )3(

  

  

/המשך בעמוד 26/
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ש-כ-ל-ל

ש-י-ח

פ-י-ס

פ-ר-י/ה

התפעל

פיעל

הפעיל

פעל/קל

שם תואר

בסיס וצורן סופי

בסיס כמות .         צורן סופי - י

בטיחותי: בטיחות
גופני: גוף + נִי

שמרני: שמרן +י 
כמותי: כמות + י 

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עברית: הבנה, הבעה ולשון, מועד חורף נבצרים, תשפ"א, 2021, מס' 11281

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

26

לפניך רשימה של תשעה שמות. א.   .16

מֹוָרד,       מֹוָרא,        ְמלּוָכה,        ָמלֹון,       ְמִעיָדה )נפילה(         
ט ָבה,       ִמְקָלט,        מֹוֶכֶרת,         ַמּבָ מֹוׁשָ

בטבלה שלפניך מיין את השמות על פי תפקיד האות מ"ם.

שמות שהאות מ"ם בהם 
שורשית

שמות שהאות מ"ם בהם 
תחילית

לפניך רשימה של שבעה שמות. ב. 

יֹון ְתרֹון,     ִסְרטֹון,     ִנּסָ בּועֹון,     ּפִ דֹון,      ׁשְ ּקָ ֶעְלּבֹון,     ְמִחירֹון,     ּפִ

בטבלה שלפניך מיין את השמות לשתי קבוצות לפי דרך התצורה.  )1(

בסיס וצורן סופישורש ומשקל

העתק את המילים שכתבת בעמודה בסיס וצורן סופי, וציין ליד כל מילה את משמעות הצורן הסופי בה.  )2(

  

  

  /בהמשך דפי טיוטה/

                                                      תשובונים לשאלות בגרות מיקוד תשפ"ב16

מורא 
מורד

 מלון 
 מושבה 
 מקלט
 מבט  

 מוכרת  
 מעידה 
מלוכה 

מחירון 
שבועון

 סרטון     פתרון    ניסיון    
עלבון    פיקדון

סרטון — • הקטנה
קבצים• • • • • • •           •שבועון — כתבי עת/ עיתונים 

מחירון — אוספים, 



نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 16 

עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשפ"א, מס' 11281 + נספחים
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פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות(
בפרק זה חמש שאלות, 17-13 )לכל שאלה — 12 נקודות(. 

תוכל לענות, באופן מלא או חלקי, על כל השאלות בפרק זה, אך מספר הנקודות שתוכל לצבור בפרק לא יעלה על שים לב: 

40 נקודות.   

לפניך קטע ובו מילים מודגשות.  .13

ָרה, האי־התאמה בין צורת הפנייה ובין המגדר שלנו צורמת, ְמקֹוֶמֶמת וְמעֹוֶרֶרת הרגשה של זלזול וַהּדָ   

ּנֹות. השפה משקפת  ּתַ הְמַהָוּה מחסום של ממש בדרך לשוויון מגדרי. כללים הגורמים להדרת אנשים דינם ְלִהׁשְ

את פני החברה וְמכֹוֶנֶנת אותם. בשביל מי שרֹוצֹות ורוצים לכונן חברה שוויונית וְמִכיָלה, כל האמצעים 

תּוָבה נוצרות דרכי הבעה חדשות.  הלשוניים כשרים, לכן בלשון הּכְ

לפניך טבלה ובה מילים מן הקטע. ציין את השורש ואת הבניין של כל מילה. א. 

הבנייןהשורשהמילה

ְמַהָוּה

ּנֹות ּתַ ְלִהׁשְ

רֹוצֹות

ְמִכיָלה

תּוָבה ּכְ

שלושת הפעלים:  ְמכֹוֶנֶנת, ְמקֹוֶמֶמת, ְמעֹוֶרֶרת שבקטע, נוטים באותו הבניין ובאותה הגזרה. ב. 

כתוב פועל הבנוי מאותו השורש, הגוף והזמן של הפועל ְמכֹוֶנֶנת, אך נוטה בבניין הפעיל.    )1(  

כתוב פועל הבנוי מאותו השורש, הגוף והזמן של הפועל ְמקֹוֶמֶמת, אך נוטה בבניין קל.    )2(  

כתוב פועל הבנוי מאותו השורש, הבניין, הגוף והזמן של הפועל ְמעֹוֶרֶרת, אך נוטה על דרך גזרת השלמים.  )3(  

              

ָרה.           ציין את השורש של המילה ַהּדָ  )1( ג. 

ָרה.                                            ציין את המשקל של המילה ַהּדָ  )2(

ָרה. מבין המילים שלפניך הקף את המילה מגזרת השלמים הנוטה באותו המשקל של המילה ַהּדָ  )3(

ָלה  ְלּכָ ָרה,         ּכַ ָנה,       ַהְתָמָדה,         ַהּתָ ּקָ ּתַ  
/המשך בעמוד 17/
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ה-ו-י/ה 

ש-נ-י/ה

ר-צ-י/ה 

כ-י-ל

כ-ת-ב

פיעל

התפעל

פעל/קל

הפעיל

פעל/קל

מכינה / מכווינה 
קמה 

מעוורת

נ-ד-ר

הקטלה

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 17 

עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשפ"א, מס' 11281 + נספחים
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לפניך משפט ובו מילים מודגשות.  א.   .14

י לדעת כי כתיבה שוויונית משפרת את מעמדן של הנשים,  י  בכינוס בנושא כתיבה שוויונית, ונֹוַכְחּתִ ָנַכְחּתִ  
אף כי כמה מן המשתתפים טענו שאי אפשר ְלהֹוִכיַח זאת.

מבין המילים המודגשות הקף את המילה היוצאת דופן מבחינת השורש שלה.  )1(

ציין את השורש של המילה היוצאת דופן.          )2(

ציין את השורש המשותף למילים האחרות.                                )3(

ציין את הבניין של כל אחד מן הפעלים.  )4(

י                                            ְלהֹוִכיַח                                          י                                          נֹוַכְחּתִ ָנַכְחּתִ  

בטבלה שלפניך שני משפטים, ובהם מילים מודגשות. השלם את הטבלה. ב. 

המשקל / הבנייןהשורשחלק הדיבורהמילה

התנהגותו של אדם ְמִעיָדה 

על אופיו.

אפילו ְמִעיָדה קלה עלולה 

להיות מסוכנת לאנשים 

מבוגרים.

לפניך קטע ובו מילים מודגשות.  ג. 

ִאים אל האקדמיה ללשון העברית ודורשים שהיא תיתן פתרון לשוני למי שאינם  יב לאלה אשר ּבָ מה ָנׁשִ  

ַנע מציון המין. יכולים או אינם ְמֻעְנָיִנים להגדיר את המגדר שלהם? הרי בעברית אין דרך ְלִהּמָ

ציין את השורש ואת הגוף של כל אחד מן הפעלים שלפניך.  )1(

הגוף:                                  השורש:                                יב  ָנׁשִ  

הגוף:                                  השורש:                                ָּבִאים   

ציין את הבניין של הפועל ְמֻעְנָיִנים.                             )2(

ַנע בגוף מדבר. הקף את צורת העתיד של שם הפועל ְלִהּמָ  )3(

ַנע ַנע,       ֶאְמַנע,       ִהּמָ ַנע,       ֶאּמָ ִיּמָ  

/המשך בעמוד 18/
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נ-כ-ח
י/ו-כ-ח

נפעל הפעילפעל

פעול

שם עצם

ע-י-ד

מ-ע - ד

הפעיל

קטילה / פעל

מדברים
נסתרים

פועל

ש-ו-ב

ב-ו-א

א"א 
אני א

מדבר עתיד תמיד בתחילית א
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עמוד 18 
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לפניך קטע ובו מילים מודגשות.  .15

"אל  ה:  ִנּיָ הּפְ בימינו  גם  זכר.  בלשון  מנוסחות  התנ"ך  ִמְצוֹות  וכל  דקדוקי,  מין  נטול  גוף  ּנּוי  ּכִ אין  העברית  בלשון   

לזכר  רבים  צורות  יש  המקרא,  בלשון  הָמצּוי  פי  על  ולגברים.  לנשים  פנייה  היא  לחלון"  מבעד  וידיים  ראש  ּתֹוִציא 
את  "למדנו  למשל  הַאְפָלָיה,  ת  חּוׁשַ ּתְ את  מקהה  רבים  בלשון  השימוש  לתלמידים  יָמה  ְמׂשִ בניסוח  ולנקבה. 

המושג דימוי, נעבור לִדּיּון במושג מטפורה".  

לפניך רשימת מילים מן הקטע ולאחריה טבלה. מיין את המילים שברשימה בטבלה לפי הגזרה. א. 

ה,       ּתֹוִציא,       ָמצּוי,      ַאְפָלָיה ִנּיָ ּנּוי,     ִמְצוֹות,       ּפְ ּכִ  

גזרת נחי ל"י/הגזרת נחי ל"א

יָמה  המודגשות בקטע.             ה  וְמׂשִ חּוׁשָ ציין את הגזרה המשותפת לשתי המילים  ּתְ  )1( ב. 

יָמה המודגשת בקטע. מבין המילים שלפניך הקף את המילה שמשקלה זהה למשקל של המילה ְמׂשִ  )2(

ְמִדיָנה,       ְמִריָדה,       ְמִעיָלה,       ְמִדיָדה  

ה המודגשת בקטע. חּוׁשָ מבין המילים שלפניך הקף את המילה שמשקלה שונה מן המשקל של המילה ּתְ  )3(

עּוָדה פּוָצה,      ּתְ פּוָסה,       ּתְ לּוָנה,     ּתְ ּתְ   

ה  המודגשות בקטע נוטות במשקלי שמות הפעולה. ִנּיָ ּנּוי,  ּפְ המילים  ּכִ ג. 

ה            . ִנּיָ ּפְ ּנּוי              ,  ציין את הבניין של כל אחת מהן: ּכִ  )1(  

לעיתים שם הפעולה אינו נוטה באותו הבניין של הפועל שאת פעולתו הוא מתאר. השלם את המשפט     )2(  

שלפניך.  

ּיּון נוטה במשקל שם הפעולה של בניין            , אולם היא מתארת פעולה של פעלים  המילה ּדִ  

בבניין    .

מבין הזוגות שלפניך הקף את שני הזוגות שגם בהם הבניין של שם הפעולה אינו זהה לבניין של הפועל.  )3(

ּבּוׁש ַבׁש — ּכִ ְתקּות,          ֵהִבין — ֲהָבָנה,          ּכָ ק — ִהּנָ ר — ֲהִגיָרה,          ִנּתַ ִהּגֵ  

/המשך בעמוד 19/
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מצוי 
מצוותתוציא

כינוי

אפליה
פנייה

ע"ו/י

פעל/קלפיעל

פיעל
פעל/קל
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לפניך רשימת מילים בצורת נקבה. א.   .16

ְדָרִנית,       עֹוֶרֶכת ִרית,        ׁשַ ֶזת,        ַמְדִריָכה,       ַאּלּוָפה,       ַסּפָ ַרּכֶ

ציין מעל כל אחת מן המילים שברשימה את המשקל של צורת הזכר.      )1(

על פי רשימת המילים, ציין שלושה צורני נקבה שונים.                                                                             )2(

העתק מן הרשימה שתי מילים בצורות הבינוני.                                                                                        )3(

ָרן  מדרך התצורה של צורות הזכר של המילים ברשימה. ַסְנּתְ הסבר במה שונה דרך התצורה של המילה ּפְ  )4(

                                                                                    

לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם מודגש פועל. ב. 

ציין ליד כל משפט את תפקיד האות נו"ן בפועל המודגש.  

לשון המקרא המאוחרת ִנְטְרָלה את ההבדלים בין המינים בצורות הרבים.    )1(

הדלת ִנְטְרָקה בחוזקה.                                           )2(

לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם מודגשות שתי מילים. בכל משפט הקף את המילה המתאימה למשמעות  ג. 

המשפט.

הרעיון של כתיבה מגדרית אינו  ִנְרָאה / ִנְרֶאה  מופרך כיום.  )1(

ארגוני הנשים  ָמחּו / ָמֲחאּו  על ההחלטה החדשה.  )2(

/המשך בעמוד 20/
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קוטלקטלןקטלקטולמקטילקטל

יתהת

עורכתמדריכה

דרך התצורה של פסנתרן היא בסיס וצורן סופי / גזירה קווית 
ואילו דרך התצורה של צורות הזכר של  המילים שברשימה היא שורש ומשקל/ גזירה מסורגת

נו"ן שורשית

נו"ן של בניין נפעל

בניין נפעל

נרוץ נברח
עתיד מדברים נלמד 

משקל קיטלון

נגש
שורשית: נפל, נסע, 

תפקידי נו"ן

תקליטן
צורן גזירה סופי  
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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לפניך קטע ובו מודגשות מילים שמופיעה בהן האות תי"ו. א.   .17

אילו היינו ְמַתְכְנִנים את השפה, בוודאי היינו ְמַוְּתִרים על הּתֹוָפָעה של מין דקדוקי בשם המספר ובשמות   

ַחת מתוך שלבים  ּתַ עצם שאין להם מין ביולוגי. אבל הִעְבִרית, כמו כל השפות הִטְבִעּיֹות בעולם, ִמְתּפַ

ִניִמית שירשו הדוברים מהוריהם. מוקדמים שלה, לפי ֻחִּקּיּות ּפְ

מבין המילים המודגשות העתק שתי מילים שהאות תי"ו בהן היא שורשית, והקף בכל מילה שהעתקת את   )1( 

התי"ו השורשית.                    

מבין המילים המודגשות העתק ֵשם עצם שהאות תי"ו בו היא מוספית של המשקל.                             )2(

מבין המילים המודגשות העתק מילה שהאות תי"ו בה היא חלק מצורן הגזירה הסופי.                                 )3(

בטבלה שלפניך שני משפטים, ובהם פעלים מודגשים. השלם את הטבלה )במקומות הלבנים בלבד(. ב. 

שם הפעולהשם הפועלהבנייןהשורשהפעלים

שפות מתפתחות לפי חוקיות שָיְרׁשּו

הדוברים שלהן.

יש קבוצות שלא ַיְרׁשּו לפנות לקהל של

גברים ונשים בלשון זכר.

לפניך משפט, ובו שתי מילים מודגשות.  ג. 

ְתרֹון כזה על הציבור. אי אפשר ִלְכּפֹות ִפּ

כתוב את שם הפעולה של שם הפועל ִלְכּפֹות.      )1(

ְתרֹון. במשפט שלפניך הקף את המילה הנוטה באותו המשקל של המילה ּפִ  )2(

הניסיון ליצור שוויון מגדרי בשפה עלול להסתיים בכישלון.  

לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם מילה מודגשת. ד. 

כדי שלא אחטא בְלׁשֹוִני אני חייב לברר את העובדות.  •

הדיון בשאלת העברית המגדרית אינו רק דיון ְלׁשֹוִני.   •
הקף את המילה שבה הצורן הסופי הוא צורן גזירה, ונמק את קביעתך.

 

/בהמשך דפי טיוטה/
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מ ת כננים,   מוו ת רים, מתפ ת חת
תופעה

עברית/ חוקיות

י-ר-ש

הרשאהלהרשותהפעילר-ש-י/ה

 לירוש/ לרשתקל/פעל

כפייה

.שם התואר "לשוני" נוצר בדרך של הוספת צורן גזירה  י שמשמעותו שם תואר למילה לשון.

"לשוני" הוא ערך מילוני.
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פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות(
בפרק זה חמש שאלות, 17-13 )לכל שאלה — 12 נקודות(.

תוכל לענות, באופן מלא או חלקי, על כל השאלות בפרק זה, אך מספר הנקודות שתוכל לצבור בפרק לא יעלה על שים לב: 

40 נקודות.   

לפניך קטע, ובו פעלים מודגשים. א.   .13

ה צעירים שנֹוָלִדים לתוך עולם הטכנולוגיה וְמצּוִיים  בו היטב, נכנסים לשוק  ּנֶ ּתַ בעולם הולך וִמׁשְ  

עם  להתמודד  בילדותם  מהם  ָמְנעּו  שהוריהם  צעירים  חדשות.  תפיסות  עימם  וְמִביִאים  העבודה 

לֹות עליהם, והמעסיקים צריכים להיות ערים לכך. ִרים לעיתים בביצוע משימות שֻמּטָ  קושי, ְמֻאְתּגָ

בטבלה שלפניך כתוב את השורש ואת הבניין של כל אחד מן הפעלים המודגשים.

הבנייןהשורש              הפועל

ה  ּנֶ ּתַ ִמׁשְ

נֹוָלִדים  

ְמצּוִיים

ְמִביִאים

ָמְנעּו

ִרים ְמֻאְתּגָ

לֹות ֻמּטָ

אחד מן הפעלים המודגשים בקטע יוצא דופן מבחינת הזמן שלו. ציין מהו הפועל ומהו הזמן שלו. ב. 

        

/המשך בעמוד 17/
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ש-נ-י/ה

י/ו-ל-ד

ב-ו-א

מ-צ-א

מ-נ-ע

א-ת-ג-ר

נ-ט-ל

התפעל

נפעל

פעל/קל

הפעיל
פעל/קל

פועל

הופעל

מנעו – עבר
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לפניך משפט. א.   .14

אנשים העוסקים במקצועות ההוראה והסיעוד  נֹוִטים  להיות מאושרים, מכיוון שעבודה שיש בה משמעות   

ְמרֹוֶמֶמת  את מצב הרוח.  

הקף את צורת העתיד של הפועל נֹוִטים במשפט המודגש.  )1(

טּו ִיּטּו,   ַיּטּו,   ֻיּטּו,   ִיּנָ  

ציין את השורש ואת הבניין של הפועל ְמרֹוֶמֶמת.  •  )2(

; הבניין:               השורש:       

הקף את שם הפועל של הפועל ְמרֹוֶמֶמת.  • 	

ְלַרּמֹות,   ְלרֹוֵמם,   ְלָהִרים,   ְלִהְתרֹוֵמם   

כתוב מן השורש של הפועל ְמרֹוֶמֶמת פועל בבניין הפעיל, בגוף נוכח, בציווי.    • 	

לפניך שלושה משפטים, ובהם שמות פעולה מודגשים. ב.   

ָתם  מן ִריׁשָ נּות  לעבוד גם אחרי ּפְ ּמְ ְרסּום  של מחקר חדש מגלה כי מבוגרים שיש להם ִהְזּדַ ּפִ  )1(  

העבודה מאושרים יותר בחייהם.    

יָבָתם של הִגמלאים לעבודה, והֵהָענּות שלהם הייתה רבה. המחקר נערך לאחר ׁשִ  )2(  

ַגת רווחה כלכלית; היא גם מחזקת את ָ נמצא שאצל אנשים מבוגרים העבודה חשובה לא רק לַהׂשּ  )3(  

ּמּוי העצמי ומונעת ֶהָאָצה של תהליכי הזדקנות. הּדִ   

מיין את שמות הפעולה לפי הבניין שלהם.  

     התפעלפיעלהפעיל     נפעלפעל )קל(

מבין הזוגות שלפניך הקף את שני הזוגות שבהם הבניין של שם הפעולה זהה לבניין של הפועל. ג.   

ִציָעה א — ִמּלּוי      ִנְפַצע — ּפְ ֲעדּות      ִהְתָחֵרט — ֲחָרָטה      ִמּלֵ נֹוַעד — ִהּוָ   

/המשך בעמוד 18/
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פיעלר-ו-מ

הרם

שיבתם / שיבה 
פרישתם / פרישה 

השגתם/השגההיענות 
האצה

פרסום 
דימוי 

הזדמנות 
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לפניך שלושה משפטים. א.   .15

הסקירה  ְמַתְמֶצֶתת  את הדרכים להגדיר אושר.  —  

ִתי  להוראות המנהלים, תוזמני לשימוע. ַצּיְ אם לא  ּתְ  —  

ָתה  את תפקידה. היא  ִמּצְ  —  

כתוב את הבניין המשותף לפעלים המודגשים.      )1(  

השלם את הטבלה שלפניך: כתוב את השורש ואת שם הפועל של כל אחד מן הפעלים.  )2(  

ִתי  ְמַתְמֶצֶתת ַצּיְ ָתה ּתְ ִמּצְ

השורש

שם הפועל

ֲעלּו. לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם מודגש הפועל ּתַ ב.   

ֲעלּו  לראש ההר, תוכלו ליהנות מן הנוף. אם  ּתַ  )1(   

ֲעלּו  את שכר העובדים, הם יהיו מאושרים. אם  ּתַ  )2(   

הקף את כל הפרטים הדקדוקיים המשותפים לשתי צורות הפועל.

זמן,     שורש,     בניין,     גוף

לפניך שלושה משפטים, ובהם צורות בינוני מודגשות. ג.   

דבר  מּוָבן  הוא שלא כל עבודה גורמת אושר לאנשים.   —   

חוקרים  ֵעִרים  לתפיסה  ְנפֹוָצה  בקרב הציבור בנוגע לעבודה.  —  

רמת אושר גבוהה אצל  עֹוְבִדים  מעלה את התפוקה שלהם בעבודה.  —   

כתוב מעל לכל מילה מודגשת את חלק הדיבור שלה.   

לפניך משפט, ובו שתי צורות פועל מודגשות. הקף את צורת הפועל הנכונה. ד. 

נושא האושר  ִיּדֹון / ָידּון  בהרצאתו של פרופסור יורם יובל. 

/המשך בעמוד 19/
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פיעל 

ת-מ-צ-ת

לתמצת

צ-י-ת

לציית

מ-צ-י/ה

למצות

שם תואר

שם תוארפועל

שם עצם
תואר- יותר/ פחות, מתאים 

פועל- פג"ז פועל גוף זמן

לשם העצם במין, במספר 

שם עצם - יידוע ושייכות
חלקי הדיבור 

ובידוע



نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 19 

עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשפ"א, מס' 11281, מועד ב / נבצרים + נספחים

19

לפניך ארבע מילים. א.   .16

יף  ּקִ ים,   ּתַ ְקּדִ יט,   ָנִביא,   ּתַ ְכׁשִ ּתַ  

איזו מן המילים אינה יכולה לשמש הן בתפקיד פועל הן בתפקיד שם?                                         )1(  

בחר באחת משלוש המילים המשמשות הן בתפקיד פועל הן בתפקיד שם, והשלם את הטבלה.  )2(  

ניתוח המילה בתפקיד שםניתוח המילה בתפקיד פועלהמילה שבחרת

משקלשורשגוףבניין שורש

ים שתי משמעויות: פועל ביחיד ומשמעותו "מעורר התפעלות", ופועל ברבים ומשמעותו  לפועל ַמְרׁשִ ב. 

"נותנים רשות".  

ים בכל אחת משתי המשמעויות שלו. כתוב את השורש של הפועל ַמְרׁשִ  

השורש של הפועל ביחיד:             ; השורש של הפועל ברבים:    

לפניך רשימת פעלים. מיין את הפעלים בטבלה שלפניך על פי הבניין. ג. 

נֹוֵבַע,   נֹוֶדה,   נֹוָעץ,   נֹוִריׁש,   נֹוָרה,   נֹוֵעץ   

הפעילנפעלפעל )קל(

/המשך בעמוד 20/
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תכשיט

ר-שי-י/הר-ש-מ

נֹוֹדֶה נֹוֹרִישׁ נֹוֹעָץ נֹוֹרָה נֹוֹבֵעַ נֹוֹעֵץ 

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשפ"א, מס' 11281, מועד ב / נבצרים + נספחים

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

20

האקדמיה ללשון העברית ביקשה לחדש מונח עברי לציּון אדם המציע את שירותיו לביצוע תיקונים שונים בבית. א.   .17

לפניך כמה מן ההצעות שנידונו באקדמיה ללשון העברית.   

ָרן ּפְ ן,   ׁשַ ּקָ ּקּוַנאי,   ּתַ ן,   ּתִ ְמַתּקֵ   

איזו מן המילים המוצעות יוצאת דופן מבחינת דרך התצורה שלה, ומהי דרך התצורה שלה?   )1(   

המילה יוצאת הדופן:          

דרך התצורה:         

איזו מן המילים המוצעות היא בצורת הבינוני?       )2(   

לפניך שני משפטים.  ב.   

המנהל שלנו ִמְקצֹוָען בעבודתו.  .I  

ִמְקצֹוָען של נשים רבות מסב להן אושר.  .II  

הקף את מספר המשפט שבו הצורן הסופי הוא צורן גזירה, ונמק את קביעתך.  

  

לפניך ארבעה זוגות מילים. ג. 

ְרִמית ה     ֲחָלִלית — ּתַ יִקּיָ ה — ּתִ ְריֹון — ִראׁשֹון     ִסְפִרּיָ ֵאיכּות — ַמהּות     ּפִ  

הקף את שני הזוגות ששתי המילים בהם נוצרו באותה דרך תצורה.  

לפניך שש מילים, ובכל אחת מהן מודגשת האות נו"ן. ד. 

ָנִעים,   ִמְגָון,   ַרְקָדן,   ִמְנָהג,   ַמְזָגן,   נֹוָרא     

מיין בטבלה שלפניך את המילים על פי תפקיד הנו"ן.

נו"ן מוספית נו"ן שורשית 

    
/בהמשך דפי טיוטה/
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תיקונאי

בסיס וצורן/ גזירה קווית
מתקן

המילה מקצוען במשפט זה היא ערך עצמאי במילון 

רקדן מזגן נורא נעים מגוון מנהג



עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשפ"א, מס' 75281 + נספחים

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 17 

17

פרק ג: מערכת הצורות  )40 נקודות(
 בפרק זה חמש שאלות, 16-12 )לכל שאלה — 12 נקודות(. 

 שים לב: תוכל לענות, באופן מלא או חלקי, על כל השאלות בפרק זה, אך מספר הנקודות שתוכל לצבור בפרק לא יעלה 

על 40 נקודות.

לפניך משפט ובו מילים מודגשות.  א.     .12 

ר  לו לחשוף את עצמו, ושמּוָכִנים  להקשיב לו,  ְלָהִבין     כאשר מקשיבים לזולת מעניקים לו תחושה  שֻמּתָ  

אותו וְלָהִכיל  אותו.  

מבין המילים המודגשות העתק את המילה היוצאת דופן בגזרתה. ציין את גזרתה ואת הגזרה המשותפת   )1(

לשאר המילים המודגשות.

המילה היוצאת דופן:                   הגזרה שלה:           

הגזרה המשותפת למילים האחרות:     

כתוב מן השורש של הפועל  מּוָכִנים  פועל בהווה, יחיד, בבניין התפעל.   	•  )2(

ר  פועל בעתיד, מדבר, בבניין הפעיל.   כתוב מן השורש של הפועל  ֻמּתָ 	• 	

כתוב מן השורש של שם הפועל  ְלָהִבין  צורת בינוני, יחיד, בבניין נפעל.   		• 	

כתוב מן השורש של שם הפועל  ְלָהִכיל  שם עצם שאינו שם פעולה.   	• 	

יר תודה". כשאנשים רוצים להודות על דבר כלשהו, יש הטועים ואומרים "ְלהֹוִקיר תודה" במקום "ְלַהּכִ  ב. 
הטעות נובעת מן הדמיון בצליל ומן המשמעות של הפועל "להוקיר".

כתוב את השורש ואת שם הפעולה של כל אחד מן הפעלים המודגשים.  )1(

שורש:                                                      שם פעולה:                                                    ְלהֹוִקיר   

שורש:                                                      שם פעולה:                                                    יר  ְלַהּכִ  

לפניך משפט ובו ביטוי מודגש.  )2(

"אני אסיר תודה לך על מאמציך".  

מהו השורש של המילה "ָאִסיר" בביטוי "אסיר תודה"?                                              	•  

המילה ָאִסיר יכולה להיות גם משורש אחר. 	•   

כתוב משפט שבו המילה "אסיר" תהיה מן השורש האחר.   —  

    

כתוב את השורש של המילה "אסיר" במשפט שכתבת.      —   

/המשך בעמוד 18/
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חפ"נמותר
נע"ו/י

מתכונן /מתכוון
אתיר

נבון

  / תכולה/ מכולה

י/ו-ק-ר

הכרהנ-כ-ר

הוקרה

א-ס-ר

.אסיר בפניך את הכובע/ אסיר את האיפור
ס-י-ר/ס-ו-ר

עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשפ"א, מס' 75281 + נספחים

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 18 

18

לפניך שני משפטים, ובכל אחד מהם פועל מודגש. א.    .13

כתוב מתחת לכל משפט את השורש ואת הבניין של הפועל המודגש בו.  

הבחירה לשתוק  מֹוַנַעת  כעס ומחלוקת.   )1(

הבניין:     השורש:       

לפעמים הבחירה לשתוק  מּוַנַעת  מכעס וממחלוקת.   )2(

הבניין:     השורש:       

לפניך רשימת מילים.  ב. 

ְנעּות נּוָעה,      ִנְענּוַע,      מֹוֵען,      ִהְתנֹוֲעעּות,      ְנִעיָמה,      ִהּמָ ָמנֹוַע,      ָמנּוַע,      ּתְ  
)2(     )1(    

בטבלה שלפניך מיין את המילים לפי הכותרות של העמודות בטבלה.   

את המילים הממוספרות העתק יחד עם מספרן.

מילים מן השורש של 

המילה מֹוַנַעת

מילים מן השורש של 

המילה מּוַנַעת

מילים משורשים אחרים

)ליד כל מילה ציין את השורש שלה(

             המילה                     השורש

/המשך בעמוד 19/
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פעל/קל

הופעל

מ-נ-ע

נ-ו-ע

נ-ו-עמ-נ-ע

מנוע 2

מ-נ-ע

מנוע1

תנועה
נענוע

מוען

נ-ע-נ-ע

מ-ע-נ התנוענעות

נ-ע-מנעימה

הימנעות



עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשפ"א, מס' 75281 + נספחים

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 19 

19

לפניך קטע ובו מילים מודגשות. א.   .14

ָטנּות  מזוהה עם ְטּפְ ָטן  אינו מוערך בדרך כלל, משום שּפַ ְטּפְ ְטּפּוט  נחשב לנוהג מגונה, ואדם  ּפַ  ּפִ

ֶטת" נחשב חסר מעש, שטחי ומשועמם. ְטּפֶ קלּות דעת, ומי שנסחף ל"ּפַ

מבין המילים המודגשות הקף את המילה שנוצרה בדרך של בסיס וצורן סופי.  )1(

העתק את המילים המודגשות האחרות, וליד כל מילה שהעתקת ציין את המשקל שלה ואת   )2( 

משמעות המשקל. 

  

  

  

לפניך ארבעה משפטים, ובכל אחד מהם צמד מילים דומות. ב. 

בכל אחד מן המשפטים הקף את הצורה הנכונה המתאימה להקשר.  )1(  

לפני שאתם אומרים משהו,  ִעְצרּו / ָעְצרּו  וחשבו!  .1  

לשתיקה יש עוצמה. היא יכולה  ַלֲעלֹות / ְלַהֲעלֹות  את האדם למדרגה רוחנית גבוהה.  .2  

אם יגידו לי דברים פוגעים, אני  ַיֲעִדיף / ַאֲעִדיף  לשתוק ולא להגיב.  .3  

לפעמים אנחנו  נֹוָכִחים / נֹוְכִחים  לדעת ששגינו.  .4  

את שם הפועל שלא הקפת במשפט 2 שבץ במשפט מתאים.  )2(

  

/המשך בעמוד 20/
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פטפוט - ִקטּול - שם פעולה
פטפטן - קטלן - תכונה

פטפטת - קטלת - מחלה

.אי אפשר לעלות בסולם כשהידיים בכיסים

עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשפ"א, מס' 75281 + נספחים

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 20 

20

לפניך חמישה שמות. א.   .15

ִגּיּות,        ַרֲעַנּנּות ִעּתֹוַנאי,        ּתֹוְקָפנּות,         ֶטְכַנאי,         ֶהּשֵֹ

הקף את השמות שנוצרו בשני שלבים )שני צורנים סופיים(.  )1(

ציין את הסוג המשותף של הצורנים הסופיים במילים שהקפת.           )2(

העתק מילה אחת מן המילים שהקפת, כתוב לידה את הצורנים שבה, וליד כל צורן כתוב את משמעותו.  )3(

     

גם המילה  מֹוְקָדִנית  נוצרה בשני שלבים.   )4( 

הסבר מדוע היא אינה יכולה להצטרף לקבוצת המילים שהקפת בתת־סעיף א )1(.   

בתשובתך השתמש במונחים מתחום מערכת הצורות.  

  

המילה סֹוִדי היא דו־משמעית. הצורן הסופי יוצר את הדו־משמעות.  )5(

כתוב את שתי האפשרויות: ציין את סוג הצורן הסופי ואת משמעות הצורן בכל אחת מן האפשרויות.  

  

  

לפניך ארבע מילים. שלוש מהן יכולות לשמש גם בתפקיד פועל וגם בתפקיד שם עצם. ב. 

ְמִריָחה,        ְמִעיָדה,        ְמִציָאה,        ְמִסיָרה

הקף את המילה שאינה יכולה לשמש בשני התפקידים )פועל ושם עצם(.   )1(

בחר באחת מן המילים שלא הקפת, וכתוב את השורש שלה בכל אחת מן האפשרויות.  )2(

המילה שבחרת:       

השורש שלה כשהיא בתפקיד שם עצם:                  השורש שלה כשהיא בתפקיד פועל:          

כתוב את המשקל המשותף למילים כשהן בתפקיד שם עצם ואת משמעות המשקל.  )3(

המשמעות:                        המשקל:        

כתוב את הבניין המשותף למילים כשהן בתפקיד פועל.                       )4(

/המשך בעמוד 21/
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צורני גזירה

 -עיתונאי ־ון )כתב עת(, ־אי )מקצוע( 
תוקפנות - ־ן )תכונה(, ־ות )הפשטה( 

הישגיות - ־י )תכונה/תואר(, ־ות )הפשטה(

מפני שסוג הצורן הסופי הוא נטייה במשמעות נקבה

סודי - צורן גזירה סופי במשמעות תואר

סודי - צורן נטייה במשמעות שייכות )הסוד שלי(

מריחה

ר-י-חמ-ר-ח

שם פעולה בניין פעל/קלקטילה

הפעיל



עברית: הבנה, הבעה ולשון, קיץ תשפ"א, מס' 75281 + נספחים

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

21

לפניך קטע, ובו צורות בינוני.  .16

שתיקה יוצרת מקום פנוי לתכנים הלא מילוליים שהזולת מביע. כאשר ה"מקשיב" עסוק בדברים שבכוונתו להגיד,   

הוא אינו מרוכז במסרים הלא מילוליים של הזולת.

הקף את כל צורות הבינוני שבקטע.  )1( א. 

מעל כל מילה שהקפת, כתוב את חלק הדיבור שלה.  )2(

בחר באחת מן המילים שהקפת, ושבץ אותה במשפט שבו היא תשמש חלק דיבור אחר.  )3(

  

נּוי".  "שתיקה יוצרת מקום ּפָ ב. 

לפניך צמדי מילים. 

נּוי". בכל אחד מן הצמדים הקף את המילה שנוצרה מאותה גזרה של המילה "ּפָ  

ִליָאה ִגיָאה — ּפְ ׁשְ  •

ַקְרָין — ַנְסָין  •

ִמּצּוי — ָמצּוי  •

ָרָאה — ַהְכָלָאה ַהׁשְ  •

/בהמשך דפי טיוטה/
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 עברית במחשבה תחילה גם באינסטגרם

פועל

פועל

פועלפועל שם עצם תואר

.אני מקשיב לדבריך.היוצרת כתבה שיר חדש 

פנוי שורש פ-נ-י/ה גזרת נ-ל-י/ה


