
 בריאות איתנה לכולם  ,חשוון תשפ"א 

 ן חפ"  נל"י/ה נל"א מרובעים  שלמים
 

לבניין פעל  
צורות   4

בהווה:  

 ,  קֹוֵטל
  ָקטּול 
 ָקֵטל,  
 ָקֹטל 

 )חד"ק( ַעלפְ נ   )קל( ָפַעל

יל פְ ה    ַעל פְ ה   ע 

הדגושים/  

 הכבדים

ֵעל  ַעל  פ   פ 

ְתַפֵעל          ה 
 

 ארבע אותיות שורש

 רק בבניינים הדגושים: 

ַעל  ֵעל, פ  ְתַפֵעל פ   וה 

ל פֵּ כ  ַרְר,ְְשִׁ ְֻסח 

ְז בֵּ ַבז  ת   הִׁ

 ' א' הפועל  לחה  נמצאת(  נ)
           ש"אנְ, ב"אחְ,  צ"אמְ, מ"אסְ, ר"אק

    ,  שנ"א,   רפ"א,   בר"א  בט"א כל"א,     ,קפ"א

   ,  חט"א,  מל"א,   צמ"א   מר"א   מח"א)כף(

 דכ"א    ,נב"א

ְ  ים:אנלוגיה לגזרת נל"י/ה במשקל

ְ  יצּוי, מָ שּו ָ : נ)בינוני פעל(:  ָקטּול

ּטּול    יּו ּטח  )שם פעולה פיעל(  קִׁ

ָלְן ְ   ןקריָ  )מקצוע( ַקט 

 ' ה' הפועל  לחה  נמצאת(  נ)
 גל"י/ה, בנ"י/ה  

ָלה   בניין פיעל  -ג 

 ֹות לקנ: ֹותx  ה מסתיים ב/שם הפועל בגזרת נל״י

 :שלמיםיהיו בגזרת ה ם"ן כת"שורשי ג

 ּה "הממ  ּה"מת ּה"מ כ ּה"גנ ּה"בג

   ים:במשקל אאנלוגיה לגזרת נל"

ָטָלה  ַהְרָצָאה )שם פעולה הפעיל(ַהק 

יָאהוכן     ַבָנאי)מקצוע(  ַקָּטל  ַתְחלּוָאה  ,ְשג 

 ' נ ' הפועל  פסרה ח
 ט"ע  ְנב"ט, ְנג"ש, ְנס"ע, ְנפ"ל, ְנ

פֹול<   פֹולני       י 
יַצל  ננ    ַצל < נ 
ירנה   כ  יר < ה     כ 
ַגש ַגש < נה    ה 

 
 ַעל פְ בעתיד ָפַעל, בנ  

יל פְ בה    ַעל פְ ובה   ע 
  פ' הפועל נופלת ובמקומה דגש

 בחלקי הדיבורצורות בינוני  אהחע"ר גרוניות:  נע"ו/י נפ"י/ו
   י/ו ' הפועל פ חה  נ מצאת(  נ)

יַקר  אית"נ + י    בעתיד ָפַעל  י 

 לדנֹוְנֹו ַעלפְ נ  

יל פְ ה    רידהֹו ְְהֹו ע 

 דרַ הּוְהְּו ַעלפְ ה  
ילפעלי נמ"ל ש"ט ב ְפע  י ה  יְְְהֵּ ְניקְהֵּ

ְ"ְבט"רְיש"ל,ְיְל"ן,ְימ"ק,ְיני

 נע"ו/י ? לכיצד נבדיל בין נפי"ו 
ְְ:בנייןְהפעיללְְירְאתְהפועלנעב

ְע"ו/ְייםְםְִׁהְְְְֵּ,ְו/י"נְפְיםםְ הֹו ְ

   י/ו ' הפועל ע
 ֹטב, ֵמת, ָקם )קל(ָפַעל

כֹון בעתיד  ָנכֹון ַעלפְ נ    י 

יל פְ ה   ים ע   ֵהק 

 הּוַקם ַעלפְ ה  

ֵעל  לקֹוֵמם ) פ   ( פֹולֵּ

ַעל   ( פֹוַלל) קֹוַמם פ 

ְתַפֵעל ְתקֹוֵמם ה  ל)ה  פֹולֵּ ת   ( הִׁ

 

 באות שלפני הגרונית.תשלום דגש 1
 : בבנייןְנפעְל

 ֵיָחֵפז  תמיד חד"ק< צ"ק 
ְבדגושיםְ:

ְש ָס, ֻס<סֹ>ס  ִס<ֵס,  -אְר רֵּ ש<פִׁ רֵּ  פֵּ

הְץְ<ֻגהץ  ֻס<סֹ רק  -הְע ְגֹּ

 אין תשלום דגש -ח
 ֱא, ֲא וא  . חטפים 2
ְתקַ  . הנמכת תנועה 3 יט,הְ  ,ַפַעתשַ  ,ַלַחְתמ  ְְְחל 

אְ , ַמדָהעְ    במשקלי מקומותְמְ <מ  , ףסַ נ 

 

ל- ָפַעל ְָרֵעב ְלָקטְֵּ, ָשבּור ָקטּולסֹוֵפר,  קֹוטֵּ

ַעל פ  ָטל- נִׁ ק  ְפָלא, ָנבֹון נִׁ  נ 

יל עִׁ פ  ילמְַ- הִׁ טִׁ יג ק   ַמְנה 

ַעל ָטלמְֻ - ֻהפ  ְשָלם ק   מ 

ל עֵּ למ ְ- פִׁ  ְמַאֵלף ַקּטֵּ

ָגר ֻקָּטלמ ְ - ֻפַעל  ְמב 

ל ַפעֵּ ת  למְִׁ - הִׁ ַקּטֵּ ְתַאְגֵרף ת   מ 

      העצםדרכי תצורה של שם 
 צורן סופי ובסיס  שורש משקל 

ְמברְג
ְ:ְבר"גשורש
ְ:ְמקטלמשקל

ְ:ְחפץְכלימשמעוְת

ְרפתן
ְ:ְרפְתבסיס

ְןxצורןְסופי:ְ
ְ:ְמקצוְעמשמעוְת

 הבסיס לעולם לא יהיה פועל בעבר  ✓
 לפני ניתוח המילה נעבור לצורן גזירה ✓

מקצוע, מקום, כלי, הקטנה,   משמעות המשקל/ צורן גזירה: 
תחבורה, כתב עת, ש"ע מופשט, אוסף, דבר שפה, כלי 

מאכל, פריט לבוש, מחלה, תכונה, תואר, מוצא שפה, סדר,  

ועוד יסוד, שם פעולה, עונה, צבע  

 שמות פעולה לפי הבניינים

יָלה טִׁ ָלה,ְק  טֵּ  ָפַעְל נייןב של  פעולהֵשם  ק 

לּות ָקט  ָטלּות ,הִׁ ק  ַעְל ןבניי   פעולהֵשם   נִׁ פ   נִׁ

ְנָין   ילב  עִׁ פ  ָטָלה -הִׁ ָטָלה,ְאְַַהק  ְלוְק  טֵּ ק   ה 

ּטּול ל בניין  הלְַָקּטְָ קִׁ עֵּ  פִׁ

לּות ַקּט  ת  ְל - הִׁ ַפעֵּ ת   הִׁ

   ל יבורך כל ישראל-א פינגינת מ במאפשר לשיר 

 

 ו החיבור
ְבד"כְבשוואְוְ 

 לפני שווא או בומ"פ ּו
ְלושהְְש ְמאתייםְּוּו

לפני חטף כתנועת החטף  
 מישְהחְ עשריםְוְַ

 תשְעשבעְוְָששְוְָוְָבקמץ לפני 
 

                  כל"ב
ְבְ ְלְ ְְבד"כְבשוואְכְ 

 לפני שווא  בחיריק
ְש ְלְ  ְלושְהש ְלושהְכ 

 לפני חטף כתנועת החטף 
 מישְהחְ מישהְלְַחְ כְַ

ְ

 נקבה  זכר
בנסמךְְ
10ְְְ-3ְְמיודעְ

  סיומתְתְ'
)שלושת  
ְארבעת..( 

בנסמךְְ
  מיודעְחיטוְף

ְלוש ְש 

10ְְְְ-3ְאלףְ
ְסיומתְתְ'

ְמאהְְ

ְשנְהְיוםְ)תאריךְ(

ְסתמיְפי

צומת,ְגרב,ְְ
ְְ,חצי,ְשליְש

ְרבְע

כיכר,ְמחבת,ְְ
חמישיתְְ

ְשישית,ְקלפְי  

 בס"ד

 מקצועְ-חדרן צורתְזכרְיחידְהמופיעהְבמילון -צורן גזירה

ְְְְְְְְְְְְְְְ ְשייכותְרבים,ְנקבה,ְסמיכות,ְגוף,ְזמן,ְמושאְ משמעות: -צורן נטייה

 החדרְשלהןְ-חדרן

 ְחלקי הדיבור

יידוע ְ-ְשםְעצם

 ושייכות

ועל פפג"ז ְ-פועל

 מןזוף ג

, יותר/ פחותְ-תואר

מתאים לשם העצם 
 במספר ובידוע ,במין

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OdBODYVhqpY
https://www.lashon.co/lashon-3
https://www.youtube.com/watch?v=OdBODYVhqpY

