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תרגולים נוספים תמצאו בספר "לשון בקלי 

 קלות". לרכישה:

 
 

  גזרת נפ״י/ו –בוחן בעברית                                         

 ד"ר אורלי קיים ועומר נאמן   
 

 

מהם מודגשת צורה. קראו אותם, וענו על השאלות לפניכם שלושה עשר משפטים, ובכל אחד  .א

 . שימו לב לניקודשאחריהם. 

 

יָטהישראל  .1  יד לשלום לכל מדינות העולם. _________, _________ מֹושִׁ

 מן חבלי הכביסה. _________, _________ הּוְרדּוהבגדים היבשים  .2

ֶהם, וָּ  .3 ְרחּו לָּ ם פָּ רּוַח, כֻּלָּ א הָּ שָּ ם נָּ ָּוֵתר"כֻּלָּ י..." )לבדי, ח"נ ביאליק( _________, _________ אִׁ  ְלַבדִּ

 . _________, _________נֹוָשבהשטח הזה אינו  .4

ןהלילה לא  .5 ישַׁ  בביתי, אלא בבית מלון. _________, _________ אִׁ

ע .6  לשכניך אם בכוונתך להרעיש בין שתיים לארבע. _________, _________ הֹודַׁ

כֵ על טעם ועל ריח אין  .7 ְתוַׁ  . _________, _________חַׁ ְלהִׁ

 את בנה הבכור הלילה. _________, _________ ֵתֵלדבשעה טובה דודתה  .8

ע" .9 ה הֹוֵלְך"  דַׁ ן ַאתָּ אתָּ ּוְלאָּ ן בָּ  _________, _________)משנה אבות ג, א(  ֵמַאיִּ

ישּואבי ואימי  .10  לי את צבע עיניי. _________, _________ הֹורִׁ

יםהאם אתם  .11 ירִׁ  צעדיכם? _________, _________את  ֵמישִׁ

 במציאת אמצעים אומנותיים. _________, _________ ְמיָֻמנֹותהמורות לספרות  .12

יבּונגני התזמורת  .13  לנגן בכלי ההקשה. _________, _________ ֵהיטִׁ

 

I.  נקודה לכל השלמה( –נק'  26. )הבנייןואת  השורשלצד כל צורה מודגשת שלעיל כתבו את 

II. נקודה לכל השלמה(  –נק'  13המודגשות בטבלה שלהלן. ) מיינו את הצורות 

 שם פועל ציווי עתיד בינוני עבר
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תרגולים נוספים תמצאו בספר "לשון בקלי 

 קלות". לרכישה:

 

 לכל הקפה( 5 –נק'  10. )מבחינת הגזרהבכל סעיף את הצורה היוצאת דופן  הקיפוב. 

I  .ַגַעת ַטַעת / לָּ ַדַעת / לָּ  לָּ

II .י י / ְלכִּ י / ְרדִּ י / ְדעִּ  ְתנִּ

 

 לכל השלמה(  5 –נק'  15של כל אחת מן הצורות הנתונות. ) השורשג. כתבו את 

 נקודה לכל השלמה( –נק'  5) ד. מנו את שורשי נמ"ל ש"ט.

 ,____________________ ,__________ ,__________ ,__________ 

 

 (, ובכל אחד מהם מודגשת צורה. I-IIה. לפניכם שני משפטים )

I טוב, מפני שהוא דואג תמיד לילדיו. _________, _________ הֹוֶרה. יוסף הוא 

II לי להיכנס לכיתה. _________, _________ הֹוָרה. המוֶרה 

 20. )שימו לב להקשר, לניקוד ולמשמעותשל הפועל המודגש.  הבנייןואת  השורשא. לצד כל משפט כתבו את 

 לכל השלמה( 5 –נק' 

 

 נק'( 3. )שימו לב לניקודשייכת לגזרת נפ"י/ו? הקיפו אותה.  אינהו. איזו צורה מבין הצורות שלפניכם 

ת, ְיֵגָעה עַׁ יָעה, ְמיֻגַׁ גִׁ ת, מַׁ עַׁ גַׁ יָעה, ְמיַׁ  מֹוגִׁ

 הקיפו, כלומר הם משתייכים לשתי גזרות בעת ובעונה אחת. שני פעלים מורכביםברשימה שלפניכם יש ז. 

 לכתיבת הגזרות( 2-לכל הקפה ו 2 –נק'  8שאליהן הם משתייכים. ) שתי הגזרותמעליהם את  כתבואותם ו

ע,  הֹונּו,                                ְעְת,  יֻדַׁ  ת,  ָלֶשבֶ  ְמיָֻתם,  נֹוָראֹותנֹושַׁ

I . ה רָּ  _________ –הֹוקָּ

II . ה  _________ –ֵלדָּ

III . ֲעדּות ּוָּ  _________ –הִּ

 


