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למילים (. ענף הלשון העוסק במבנה המילה= דקדוק)הם תבניות דקדוקיות  חלקי הדיבר

. המשתייכות לכל תבנית יש תכונות משותפות השונות מהתכונות של התבניות האחרות

. תואר הפועל ,פועל, תואר־שם, עצם־שםארבע התבניות הבסיסיות הן 

תואר הפועל תואר הפועל פועל פועל תואר תואר -שם-שםעצם עצם -שם-שם

לפועל יש נטיית  היידוע' ה ניתן להוסיף את
 זמן וגוף

 
תכתבו , כותבים, כתבתי

 

הזמנים במערכת 

: הפועל

ציווי , עתיד, הווה, עבר

 

: כינויי הגוף

 ת/מדבר –אני 

חַח  –אתה   נוכֵכ

 תחַח נוכַח  –את 

 נוְכחים –אתם 

 חותנוְכ  –אתן 

 נסתר –הוא 

 נסתרת –היא 

 יםנסתר – הם

 נסתרות – הן

 

 שם הפועלשם הפועל

 

רה הפועל הוא צו-שם

פועלית ללא נטיית זמן 

. או גוף

הפועל -לפני שם
ניתן להוסיף את 

 "יכולתי"המילה 
 

לאהוב  (יכולתי)
לחשוב  (יכולתי)
להסביר  (יכולתי)

לזכור  (יכולתי)
לקום  (יכולתי)

תואר הפועל מתאר את 

: הפועל מבחינות שונות

. אופן וכדומה, מקום, זמן

 

פ משולל "תוה
גוף , נטיית זמן

ניתן ושייכות ולא 
' להוסיף לו את ה

.היידוע

, עכשיו, פה, אז :זמן

שלשלום , אתמול

שם , פה :מקום

, במהירות, היטב :אופן

ביעילות 

 ספר(ה)

 שחקן(ה)

 עבודה(ה)

מעניין (ה)

מוכשר (ה)

 קשה(ה)

 (מספר)צורות יחיד ורבים 
 כיסאות –כיסא 

 מגדלים –מגדל 

 זיכרונות –זיכרון 

גדולים   –גדול 

רים יש –ישר 

 טיפשים –טיפש 

כינוי שייכות וכינוי 
 (חבור לשם)קניין 

 
סוסי = הסוס שלי 

עניינם = העניין שלהם 

זיכרוננו = הזיכרון שלנו 

 

סוסיי = הסוסים שלי 

= העניינים שלהם 

ענייניהם 

= הזיכרונות שלנו 

זיכרונותינו 

צורות זכר ונקבה 
 (מין)

 
גדולה  –גדול 

ישרה  –ישר 

טיפשה  –טיפש 

התואר -לשם, שימו לב)*

, יחיד: ארבע צורות

 (רבים רבות, יחידה

ניתן לצרף את 
 "הכי"המילים 

 "יותר"ו

. ממך גדול יותראני 

. הכי חכםאני 

לזה קוראים ערך )*

( היתרון וההפלגה
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. הפעליםאת  שני קוויםובהתואר -את שמות מעגלב, העצם-שמותאת  ריבועסמנו ב. קראו את הקטע שלפניכם. א

 
 

י .ולהפך בהתאם לדוגמה( שם פעולה)עצם מתאים -הפוך כל פועל לשם. ב ְתַעְמלּות; הליכה: ָהַלְכתִּ  התעמלתי: הִּ

ה   ִמירָּ ִתי    שְׁ נַּגַּדְׁ    ִהתְׁ

ה   ִדידָּ ִלים     נְׁ    אֹוכְׁ

ה   לָּ פָּ שְׁ ם    הַּ תֶּ בְׁ ַאהַּ    ִהתְׁ

ָאה   רָּ קְׁ ִשיבּו     הַּ קְׁ    תַּ

ה     ִסדּור   טָּ    ִקםְׁ

ל     ִבּטּול   גַּדֵּ    יְׁ

ֲהבּות  לַּ גֹּר     ִהתְׁ    ִנסְׁ

ֲערּות  תַּ ת    ִהסְׁ קֶּ סֶּ עַּ    ִמתְׁ

 
. רשום מעל כל מילה בכל צמד מהו חלק הדיבר שלה. צמד משפטים מילה זההמשפט או בכל . ג

 ?במשחק משתתפיםמדוע אתם לא . 2.  ישחק בתורו משתתפיםהכל אחד מן . 1

 .לך את העניינים מנהלאני . 4.  הספר-יתב מנהלקבלו נא את . 3

 . ידוע מוהללברית המילה של אחי הזמנו . 6.  את החומצה במים מוהלהמדען . 5

 .מצויןזהו רעיון . 8.   ברשימה מצויןשמי אינו . 7

. לך לשוב בשעה מאוחרת מרשיםהוריך . 10.   ביופיו מרשיםהטקס היה . 9

! בבקשה, לי אותו שוב פעם שיר, מקסים שירזהו . 11

.  בכיכר העירייה מוצבהפסל . 13.  בחרמון מוצבב משרתיםהחיילים . 12

 

( תזכורת) ?כיצד מזהים

ְפרִּי]או כינוי קניין [ הספר שלי]או להוסיף לו כינוי שייכות  [ַהֶסֶפר]וע הייד' ניתן להוסיף את העצם-שםל [.  סִּ

[. מעניין יותר] הכי או יותראו להצמיד לו את המלים [ ַהְמַעְניֵן]היידוע ' ניתן להוסיף את ה תואר-שםל

ְתעַ , ָסַפְרנּו...( ]הוא, אתם ,אתה ,אני)גוף  ישו( מחר, עכשיו, אתמול)זמן יש  פועלל  [ְיַסְפרּו, ְנְינִּיםמִּ

הסיבה היפה והחיובית היא הרצון ". סודות מהחדר"קיימות סיבות שונות לכך שבני אדם מספרים לעיתונים 

מנסים להביא לתיקון המעשה בכוחות , אנשים אמיצים שאינם מוכנים להיות שותפים למעשה פסול. לתקן

ר מעשה פסול נחשף לעין הציבור באמצעות כלי כאש. ואם אינם מצליחים הם מבקשים עזרה מהעיתון ,עצמם

 .הפעולה הזאת היא אחד מן התפקידים החשובים של אמצעי התקשורת. קיים סיכוי גדול שיתוקן, התקשורות

 1996, ח"מט, "ועוד איך... לקרוא עיתון" :מתוך       
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 .משפטים נוספים משלך בהם מילה זהה תשמש כשני חלקי דיבר שונים 3חבר . ד

 

  .הדופן ורשום את המשותף לכל השאר-הדיבר יוצא-סמן במעגל את חלק. ה

ץ ִנפּוץ  .1 ץ ִנפֵּ ץ  נַּפָּ ______________ : תףהמשונֶּפֶּ

שּוב  .2 ִהיר חָּ ד מָּ מָּ ר  נֶּחְׁ הֵּ מַּ ______________ : המשותףיְׁ

ִדידּות  .3 ת יִָּדית יְׁ לֶּ א  דֶּ  ______________: המשותףִכסֵּ

ה  .4 צָּ לְׁ רּות חֺּ ת חֵּ חַּ לַּ ______________ : המשותףנֵּר  צַּ

נּו  .5 טְׁ לַּ ִטים שָּ לָּ טֹון שְׁ ה  ִשלְׁ ִליטָּ ______________ : המשותףשְׁ

מּור  .6 ִביר חָּ בֹּר שָּ ה  ִישְׁ  ______________: המשותףיָּפֶּ

ִתי  .7 בְׁ שַּ ִתי חָּ בְׁ ֲחשֹּב ִחשַּ בּו  לַּ שְׁ  ______________: המשותףחָּ

עֹות  .8 ת ִלטְׁ עַּ טַּ ת לָּ גַּעַּ תָּ  לָּ גְׁ עַּ  ______________: המשותףלָּ

ָאט  .9 ר לְׁ הֵּ ִהיר מָּ ִהירּות מָּ  ______________: המשותףִבמְׁ

 

(. בעל זמן וגוף)לפועל אמתי  פועל שהקפת-ל שםהפוך כ. הפועל בלבד-הקף במעגל את שמות. ו

 

ְסתָּ  ִלְתפֹּס   פַח ת  תָּ חַח קַח ְחתָּ  לָּ קַח גֵכעַח  לָּ ְכִעיס ְלשַח ְלהַח

ת   עַח דַח ְעִתי  לָּ ְגִתי  ְלדַח עַח ְזִכיר ִלְזכֹּר  ִלְלעֹּג  לָּ ְלהַח

אֹות  ִלְרָאיָּה  ִלְראֹות  ְלזֵכֶכר   רָּ ּבְלהֵכ ִלְכבֹוד ֹות  ְלכַח

ְבִריא   ְשִתי  ת ִלְבִריאּוְלהַח בַח ְלִּביש  לָּ ִלְלּבֹּש ְלבּוש  ְלהַח

 

 .ק מעל מילות הקישור"מ-ו י מעל מילות היחס"רשום מ. לפניך רשימת מיליות. ז

 .לא כלל הקישור מילות ,להטייה כ"בד ניתנות היחס מילות :זכרו

לפיכך אבל  עם  בין  על  גם  

ב לכן  לפני  מתחת  את  אולם  

ר   אך ל  ו  מן  אצל  ַאחַח

 

 

. הכותרות בנויות מצירופים. לפניך שתי כותרות מן העיתון. ח

שיבוש מהלכי חיים שיבוש מהלכי חיים @@חסימת כבישים  חסימת כבישים  @@

 
. הפוך כל צירוף למשפט .1

. מה השתנה במעבר הזה מצירוף למשפט .2


