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  הצגת דרכי התצורה של שם העצםנושא השיעור: 

 

את שמות העצם בעברית ניתן לחלק למס' דרכי תצורה )לשון יצירה(.                                                      

 בנוסף למוסר ההשכל ישנם שמות מודגשים. 2המצורף בעמוד בסיפור 

 חפשו:

 ________________________________________ :מהלועזית שאוליםשמות עצם ש.1

: בי"ס שתי מילים נפרדותראשי תיבות הנקראים כ :שמות עצם שהם ראשי תיבות )נוטריקון(.2

____________________________________________________________________

 : רמטכ"ל, צה"לראשי תיבות הנקראים כמילה

____________________________________________________________________ 

 : דוחות, סמל, תפוז, סכוםראשי תיבות שאיבדו את הגרשיים

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(הלחם שלם: כדור+סל  או מורכבים משתי מילים כמו: חי + דק )= שמות עצם שהם הלחמים.3

 גזרה קוויתהלחם שבור : כספומט = כסף + אוטומט = 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 גזרה קווית=ית( X+  )כמו: כר  :שמות עצם שיש בהם בסיס )=מילה( + סיומת .4

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ת)כמו: אד  :)תבנית( שורש + משקלהנותרים הינם שמות עצם שנוצרים ע"י  .5 מֶּ  ("ם ַאדֶּ

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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                                                                                                          סיפור עם מוסר השכל ושמות עצם

 .התלפניך סיפור. רשום מעל כל מילה מודגשת את דרך יציר

 

                                                               קצב אחד היה מופתע מאוד כאשר ראה כלב שנכנס לתוך החנות. 

אך הכלב נכנס שוב לחנות. ניגש הקצב אל הכלב וגילה לתדהמתו  הוא ניסה להבריח את הכלב,

                          : "אתה יכול לתת לי צלעות של טלה? הכסף נמצא בפיו של הכלב?"? כלבבפיו של ה פתק

                                                                                                    . , אך לא מצאטלפון, חיפש הוא מס' דולרים 01ל הכלב היה שטר של ואכן בפיו ש

ובה צלעות הטלה בתוך  שקיתוהניח  צדדי הכין את המצרכים,  חדרון, נכנס להוא לקח את הכסף

פיו של הכלב. הוא היה מלא התפעלות שהחליט לעקוב אחר הכלב. הוא סגר את חנותו, הכלב יצא 

                                                                                                               . קצבואחריו ה –לדרכו 

גש מסילת רכבת. הכלב הניח את השקית על הרצפה לחץ על הכפתור לאחר זמן מה הגיעו למפ

שבצד הכביש, וחיכה עם השקית שוב בפיו. כאשר הרמזור התחלף לירוק חצה הכלב את הכביש, 

והסתכל על לוחות הזמנים.  אוטובוסהקצב. לאחר כמה דקות הגיע הכלב אל תחנת ה -ואחריו

הזמנים, ולאחר מכן התיישב  יתלוח ב בדק אתבשלב זה היה הקצב מלא התפעלות והערצה. הכל

באחד המושבים בתחנה. כאשר הגיע האוטובוס הסתכל הכלב על מספר הקו, ועלה לאוטובוס. 

הקצב התפעל והמשיך לעקוב אחר הכלב. האוטובוס המשיך לנסוע בעיר, ולאחר מכן יצא את 

בסוף קם, הלך לעבר הדלת הביט הכלב בנוף בהנאה, ל נסיעההעיר והגיע לפרברי העיר. במהלך ה

. ירד רמזורממש ליד ה על שתי רגליו האחוריות ולחץ על הפעמון. האטובוס עצר דהקדמית, עמ

                                                                                                               . דו"ח , מחפש למי ייתן אח"כ את ההכלב עם המצרכים, והקצב...אחריו

הגיע הכלב אל אחד הבתים, פנה אל השביל, הגיע אל המדרגה שבכניסה והניח את הקניות על 

לאחר מכן החל לנבוח בקול רם. את הדלת פתח אדם גדול מימדים, והחל להכות את ות, והמדרג

                                                             מה אתה עושה?" ,בליעלאתה פשוט הכלב. רץ הקצב ועצר אותו: "

 ,היעוגי ציפיתי שאולי תפצה אותו בליטוף חם ו  הכלב הזה גאון! בעיניך?  משמעותי הכלב אינו

                                                                                                                                             .יהתאמפוהמון 

הזה שוכח  טיפששהכלב ה הישניענה לו האדם גדול המימדים: "לזה אתה קורא חכם? זו הפעם ה

                                                                                                                       את המפתחות שלו...".

? יש אנשים שאף פעם אינם מרוצים ממה שיש להם, הסתכלו סביבכם והתחילו מוסר ההשכל

                                                                                                                                              להעריך: 

                                                              : תעריכו את ההורים שעובדים כל כך קשה למענכם. משפחהב

                                                  תעריכו את החברים גם אם לא התייחסו עליכם כמו שרציתם. : חברותב

 ב ביותר...את שיעורי הלשון!תעריכו את המורים שיש לכם, והחשו: ביה"סב

ואת מי שאתם, מיותר לשאוף להיות מישהו שאינו  –תעריכו את מה שאתם  ?מה לגבי עצמכםו

 תהיו אתם! ותפשטבאתם, 
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   שורש +משקל או בסיס + סיומת? -תרגיל 
 

 זכור ! 

 ל(-ט-ק-= )את המשקל מייצגים ב שורש + משקל

 א. קרבה לפועל חציה = ָחָצה

 ב. אין סיומת    = "פטיש"    

 ג.  ה/ת אינן סיומות = צעקה/פסלת 

 ןX/ירקן = ירק +  = קרבה לשה"ע בסיס + סיומת

 ? איזה שם עצם נוצר ע"י בסיס + סיומת. 0

 א. רמאי    ב. קנאי   ג. גלאי   ד. חקלאי.

 איזה שם עצם נוצר ע"י שורש + משקל?. 2

 דגלוןא. ילדון   ב. חדרון ג. שגעון  ד. 

 איזה שם עצם נוצר ע"י שורש + משקל ?. 3

 א. ספריה   ב. עליה   ג. גופיה   ד. שקדיה

 איזה שם עצם נוצר ע"י בסיס + סיומת ?. 4

 א. מדינאי    ב. כבאי   ג. חזאי   ד. שנאי

 איזה שם עצם נוצר ע"י שורש + משקל?. 5

 א. גגון   ב. ניבון   ג. חידון   ד. זכרון

 ם נוצר ע"י שורש + משקל?איזה שם עצ. 6

 א. חבלן  ב. מסעדן  ג. מדען   ד. תכסיסן

 איזה שם עצם נוצר ע"י בסיס + סיומת ?. 7

 א. סנדלר   ב. כנר   ג. מריר   ד. עשיר 

 איזה שם עצם נוצר ע"י שורש + משקל?. 8

 א. חזן    ב.  מצחיקן   ג. אופנוען  ד.  יהלומן

 שקל?איזה שם עצם נוצר ע"י שורש + מ. 9

 א. עיריה   ב. צמחיה  ג. כתפיה   ד. זכיה

 



4 
 

 אורית גמרמן ©

  

 

שהעשירה אותנו באוצר   -, התשס"ט 6)תודה לאלה אלטמן, כיתה י' מילים, רבותי, מילים

 מילים מגוון(.

                     רשום שורש + משקל או בסיס )גזירה מסורגת(                                                                            . 1

 או צורן סופי )= צורן גזירה קווית(

ן, ֵתרּוץ, ָכִנָיה, ֹאזֶּ ת, ַצרְּ ֵבר, ַקלֶּטֶּ ִנָיה, ַמגְּ ֵאם, ָאזְּ ִלידֹוִנית, ַמתְּ ָאל, גְּ קּופֹון )=כתב עת( ַשִקית, ִמשְּ , תְּ

ָשל,  צּופֹון )=סמיילי(ִממְּ ָפתֹון, ַבָקָשהַפרְּ ָחָלה, שְּ ָלנּות, ַהתְּ ָלִנית, , ַעצְּ ִגילֹון, ַסבְּ ִחָיה, ֲאִוירֹון, ַתרְּ , ִמצְּ

ָעָדה,ֲארֹוִנית, ַקלּות מּודֹון )=מכנסי טייטס(, ַסָכָנה, , ַבַנאי, ִמסְּ קֹומֹון, צְּ ָחן, מְּ ָקן, ַטרְּ ָנָסה, ַירְּ  ַפרְּ

לֶּה )מנגל( תֹון,ַמצְּ ָחִקָיה, ַסָפר ,  ַתחְּ ָלן,  ִמשְּ בֹור, ַקבְּ רֹון, ִדבּוִרית, ַמָלח, , ַפחוֹ ָזִהיר, ִמצְּ ָחה , ִגשְּ ן, ִמשְּ

ָדש, ִמלֹון ָמִנָיה, ִמקְּ ֵהץ, ַלחְּ ִחירֹון, ַחָיל, ַמגְּ ָרִשית, מְּ ֵלג, ִמפְּ בּוקֹון, ָתִוית, ָעִשיר, ַמזְּ ָאָגה, ַבקְּ , ָשִביר, שְּ

רּוִכית )=@ ָשן,  ִגבֹור, ַלִפיד, ָצִמיד, כְּ ִחָיה ֵתרּוץ,שטרודל(, ַגלְּ ָזִרי ס(,-ו-, ָמטֹוס )שורש טִמלְּ , ָזִריז, ַאכְּ

ָאגָ מֹוִנית ָפתֹון, ָקִריר, שְּ ָפָרה, שְּ רֹון, ִמסְּ בּועֹון, ִספְּ ָמַלאי, שְּ רֹון, ִחידֹון, ַחשְּ ִרָיה, ֲהִליכֹון, ַחדְּ , ה, ִספְּ

ָדִנית,ם(-ו-ָחרּוץ, ָמקֹום )שורש ק שּובֹון, ַרקְּ ֵאלֹון, ַיֲהלֹוָמן, תְּ ֵרָשה, , ָשעֹון, שְּ בֹוא ַמחְּ יֹון,ַמחְּ לְּ  ,  עֶּ

ֵרק חֹון,  ַכִפית, ַמֲעָדִנָיה,  ַיַמאי, ַמסְּ תֹור, ַירְּ ִרָיה, ,ַמָשִאית, ָחִריצּות, ַאִבירּות, ָמִהיר, ִמסְּ , גּוִפָיה, ִמטְּ

ִרית, ַאֲחרֹון ִביִעָיה, ִעבְּ ֵשב, ַזמֶּ רְּ ָחן, ַתנּור, ַחנּון, ַמחְּ ָעָקה, ַצנְּ כֹוִנית,, ָקִצין, צְּ ת, מְּ ָין, ַסִכין רֶּ  ַכדּור, ַקרְּ

  מילים( 2-. רשום מילה לועזית )רואים( או הלחם )=ניתן לפרק ל2

כיפלי, תפוצ'יפס, סטייק, פסטה, קלקר, רשמקול, פסנתר, קרנף, מיקרוגל, טעמקור )קסטה של 

,  טיפקס, סלבריטי, מדרחוב, טוששטראוס(, קומיקס, ביסלי, קונדישנר, שמפו, לובי, חיזר, 

שוקולית, אופוזיציה, קונוונציונלי, גלידיאט, חמשיר, קולנוע, קרמבו, רמקול, אקטואליה, 

כספומט, רמזור, דמוקרטיה, ביטכונית )=מכונית ממוגנת(, מניפולציה, פסטיבל, קונספט, 

נסציה, טוקבק, ג'ל, שוקולד, אינטונציה, סוכרזית, תשחץ, בלוג, דאודורנט, אלרגיה, רינגטון, ס

 כלבו, לפיכך, טלפון, בנק, סימפטיה, מצברוח, טיפקס, דיסק, אלחוש, מחזמר, מהנדל, מדרחוב,

 סלבריטי, עדלידע, חיזר, טיפ, לוגו, כדורגל, רדיו, היסטוריה, מגדלור, ביסלי, מילקשיק, קרמבו.


