ל

תרגולים נוספים תמצאו בספר "לשון בקלי
קלות" .לרכישה:

בוחן בעברית – גזרת נפ״י/ו

ד"ר אורלי קיים ועומר נאמן

א .לפניכם שלושה עשר משפטים ,ובכל אחד מהם מודגשת צורה .קראו אותם ,וענו על השאלות
שאחריהם .שימו לב לניקוד.
מֹושיטָ ה יד לשלום לכל מדינות העולם_________ ,_________ .
 .1ישראל ִׁ
הּורדּו מן חבלי הכביסה_________ ,_________ .
 .2הבגדים היבשים ְ
ָתר לְבַ ִּדי( "...לבדי ,ח"נ ביאליק) __________________ ,
ֻּ " .3כלָּם נָּשָּ א ָּהרּוחַ ֻּ ,כלָּם פ ְָּרחּו לָּהֶ םָּ ,ו ִׁאּו ֵ
 .4השטח הזה אינו נֹושָ ב_________ ,_________ .
 .5הלילה לא ִׁאישַׁ ן בביתי ,אלא בבית מלון_________ ,_________ .
 .6הֹודַׁ ע לשכניך אם בכוונתך להרעיש בין שתיים לארבע_________ ,_________ .
 .7על טעם ועל ריח אין ל ְִׁה ְת ַׁוכֵ חַׁ _________ ,_________ .
 .8בשעה טובה דודתה ֵתלֵד את בנה הבכור הלילה_________ ,_________ .
את ּו ְל ָּאן ַא ָּתה הֹולְֵך" (משנה אבות ג ,א) __________________ ,
" .9דַׁ ע מֵ ַאיִּן בָּ ָּ
הֹורישּו לי את צבע עיניי_________ ,_________ .
 .10אבי ואימי ִׁ
ירים את צעדיכם? __________________ ,
יש ִׁ
 .11האם אתם מֵ ִׁ
 .12המורות לספרות ְמיֻמָ נֹות במציאת אמצעים אומנותיים_________ ,_________ .
יטיבּו לנגן בכלי ההקשה_________ ,_________ .
 .13נגני התזמורת הֵ ִׁ
.Iלצד כל צורה מודגשת שלעיל כתבו את השורש ואת הבניין 26( .נק' – נקודה לכל השלמה)
 .IIמיינו את הצורות המודגשות בטבלה שלהלן 13( .נק' – נקודה לכל השלמה)
עבר

בינוני

עתיד

ציווי

שם פועל
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ל

תרגולים נוספים תמצאו בספר "לשון בקלי
קלות" .לרכישה:

ב .הקיפו בכל סעיף את הצורה היוצאת דופן מבחינת הגזרה 10( .נק' –  5לכל הקפה)

 .Iלָּדַ עַ ת  /לָּטַ עַ ת ָּ /לגַעַ ת
ְ .IIתנִּי ְ /דעִּ י ְ /ר ִּדי  /לְכִּ י

ג .כתבו את השורש של כל אחת מן הצורות הנתונות 15( .נק' –  5לכל השלמה)
הֹוק ָּרה – _________
ָּ .I

ִּ .IIIה ָּּועֲדּות – _________

 .IIלֵדָּ ה – _________
ד .מנו את שורשי נמ"ל ש"ט 5( .נק' – נקודה לכל השלמה)
____________________ ,__________ ,__________ ,__________ ,

ה .לפניכם שני משפטים ( ,)II-Iובכל אחד מהם מודגשת צורה.
הֹורה טוב ,מפני שהוא דואג תמיד לילדיו_________ ,_________ .
 .Iיוסף הוא ֶ
הֹורה לי להיכנס לכיתה_________ ,_________ .
המורה ָ
ֶ
.II
א .לצד כל משפט כתבו את השורש ואת הבניין של הפועל המודגש .שימו לב להקשר ,לניקוד ולמשמעות20( .
נק' –  5לכל השלמה)

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

מֹוגִׁ יעָ הְ ,מ ַׁיגַׁעַׁ ת ,מַׁ גִׁ יעָ הְ ,מיֻגַׁעַׁ תְ ,יגֵעָ ה
ז .ברשימה שלפניכם יש שני פעלים מורכבים ,כלומר הם משתייכים לשתי גזרות בעת ובעונה אחת .הקיפו
אותם וכתבו מעליהם את שתי הגזרות שאליהן הם משתייכים 8( .נק' –  2לכל הקפה ו 2-לכתיבת הגזרות)

נֹוראֹות  ,לָשֶ בֶ ת
הֹונּו ,נֹושַׁ עְ ְת ,יֻדַׁ עְ ,מי ָֻתםָ ,
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