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 תרגול פועל

 

 (ועל)ובשמות פבפעלים ובניין זיהוי שורש 

 
 של הפעלים ושמות הפועל המודגשים. גזרהו בנייןשורש, מצאו 

 
 .ההורים באישור ֻמְתנֹות במים פעילויות .1

ם משרדנו. 2  .העיר במרכז ְמֻמקָּ
ץ העובד. 3 רֵּ  איחורו. את תֵּ
ד אל. 4 רֵּ  !עכשיו לחצר תֵּ
 .מים הרבה ִלְשתֹותיש . 5
ּטֹות. מותר 6   .קצת ְלִהְשתַּ
ְתוֹות. צריך 7   דרך. ְלהַּ
 .בדרך ִלְתעֹות . רצוי לא8
ִפים . אנו9  גירויים בשלל מּוצָּ

 מסוימים. מזונות לצרוך אותנו יםִתְפְְַּמְ. ה10
 .לילדים בנוגע בייחודְנכֹוִניםְ . הדברים11
אֹות עשויה מסוים קל משקה של שתייה. 12 רָּ  נכונה. ְלהֵּ
ת היא לעתים .13 עַּ  .זול מהיותו נֹובַּ
 סוכר. ילכְִמְֵּ. המשקה 14
ר. סוכר 15  .טובה תחושה ְמעֹורֵּ
 .ילדיהם על ןנְֵּגֹוְל ההורים. על 16
 להם המוגש המזון בבחירת ְמֹעִרים להיות. יש 17
 .נכונים תזונה דפוסי םלילדי ְלהֹוִריׁש . וכן צריך18
ןְ.19  כתף. תֵּ

 .ֹדם . נאלמנו20

ּטּו הנהגים. 21  יָּאֵּ

 את האמת.ְיִַּגידּו הםְ.22
ה. היא 23 ְנחָּ  את התכנית. מַּ
 לכישלון. ְדֹונָּהנההצעה  . 24
יתהנערה  . 25  לרעה. ֻמְפלֵּ
ת. היא 26 עַּ  בכישרונה הרב. נֹודַּ
ה. הנהגת 27  את מהירותה. ְמִאּטָּ
 במהירות. ְִסתֹוֶבֶבתמ. הנדנה 28
נָּה. היא 29  לקבל את התפקיד. מּוכָּ
נָּה . התכנית30  בהתאם לצרכים. ִמְׁשתַּ
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ר. הסלע 31 ְרדֵּ   במדרון. ִהדַּ
ְאת התיק. ְקִחיִתְ. אל 32
ְממּוְהנערים.33ְ  .ִהתַּ
ִציִגים. הם 34 ְאת הסחורה בפנינו. מַּ
ְצלוְ.35 ְמעונש.ְִתנָּ
ע .36ְ  בענף. גַּ
ֹחגּו.37ְ  סביבי. תָּ
ְדעּוְהפרטיםְ.38  בקרוב. ִיּוָּ
ֶרֶדתְ. יש39  בזהירות.ְלָּ
ֶשת נא.40ְ ֹגֶ ְאליי.ְלָּ
ת רצויְ.41 עַּ טַּ ְעץ בעונה זו.ְלָּ
רֹות בימינו גם. 42  התפקידים של מחדש להגדרה הזדמנויות נֹוצָּ

 .המסורתיים
 .ואכזבות עלבונות בִלבן נֹוְצרֹות החלוצות.43ְ
 .מכוניתו את ִהְתִניעְַּ שכני. 44

 .הביטוח חברת שדרשה כפי ֻמְגנָּה לא . המכונית45
ן אינו הילדים גן. 46  .מּוגָּ
 .אלימות של תופעה כל םינְְִמגְַּ אנו. 47
 בעונה זו. נֹוְדדֹות ציפורים. 48
ִניד. הנער 49  .בראשו הֵּ
ִפים. הנחלים 50 ְ.מּוצָּ
 .ְנכֹוִנים פרטי המקרה אינםְ.51
  חוקים חדשים.הְקְָּחֹוְקְ. הכנסת 52
 .נָּדו נע. התרמילאי 53
 את המיטה.ְְַּדנֵּדנלְְ. אין צורך 54
יֶתםְ.55  את הגעתכם.ְִהְתנֵּ
ִרים הילדים.56ְ  בגן. ׁשָּ

ׂש מזון. 57  .משאבים לבזבוז גורם ְמֹתעָּ
 .שבשאלונים התשובות את ללְִֵּׁשְקְ המחקר עורך. 58

 

 

 בשמות פעולהובניין זיהוי שורש 
 

 של שמות הפעולה שלפניכם.וגזרה  בנייןשורש, מצאו 
ר, ה, ֶהתֵּ ְדקּות, ִהְסתֹוְדדּות,ְִקימָּ ְדרּות ִהְצטַּ עָּ ה,ְ,הֵּ ְׁשוָּאָּ ה,ְ הַּ ֲהִדיפָּ

ה, עָּ ה,ְִהְתמֹוְדדּות הֹודָּ נָּ ּסֹוקְ,ֲהבָּ ה ,מַּ  ִנדּוי ,ֻחקָּ
ת רַּ ת, חוק ֲהפָּ רַּ ְחמָּ ת, העונש הַּ רַּ תה, מגבלות ֲהסָּ אַּ , מּודעות ֲַּעלָּ
ת פַּ קָּ  הבניין הַּ
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 זיהוי שורש בשמות
 

 של השמות שלפניכם.וגזרה  בנייןשורש, מצאו 
 
נֹותְ.1 תָּ  .קטנות מַּ
א אין. 2 ְ. מֹוצָּ
ִאים. 3  .חשובים ִמְמצָּ
קֹוםְ.4   מרוחק. מָּ
ׁש. 5 גָּ   מַּ

ה. 6  ְמִגלָּ
 דּוְָּנְַּ. 7
דנ טלפון . 8  ַּיָּ
ה. 9  ְתנּודָּ

ֶיֶדת. 10  משטרה נַּ
ה מתוך הציץ החולד. 11   .הְמִחלָּ
ה. 12  חרטה.  בהבעת מותנית ביהדות ְמִחילָּ

  ִמיׁשֹור. 13
אי. 14 זַּ ְחַּ
ע. 15 דָּ  מַּ

ר. 16 כָּ ְמַּ


