
 

 זכר נקבה

ים ת, שתאח
 ארבעשלוש 

 הים שלושנש דאח
 הארבע

 אחד עשר האחת עשר 

  מספר סתמי

בצורת   10- 3אלף ) מאה
נסמך סיומת ת' 

 אלפים( תשלוש

כיכר, מחבת,  
חמישית, שישית 

]...[ 

פי, מיליון, צומת, 
גרב, אחוז, שקל, 
 חצי, שליש, רבע

 יום )תאריכים( שנה )גיל(

לפני יידוע בצורת 
 לושנסמך ש  

בצורת לפני יידוע 
 תלושנסמך ש  

 

צורני  
 גזירה
אישי= 
 פרטי

 צורני נטייה
 האיש שלי -אישי

 זמן שייכות, נקבה, רבים,

 

 טא  הּו םק  הּו דר  הּו ופעלה  

 טא  ה   קיםה   רידהו   הפעיל

  לקום ירידה שם 

גזרה 
 )שורש(

 כפוליים עו/"י נפי/"ו

 מסורגת קווית תצורה דרכי

הלחם  נוטריקון שאילה
 בסיסים

 שורש+משקל בסיס+צורן

 סבבה 
 יאלה
 בי

 תפוז
 דוח

 רמטכל
 סטיל

 קולנוע
 מדרחוב

 קניוןחידק, 
 מדחן

 כפיתרפתן, 
 עיתון

הבסיס לא 
יהיה פועל 
 בעבר

 מברג
 שורש:בר"ג
 משקל מקטל

 סביל פעיל 

 פועל 

פעול 

 )סביל( 

 לפע  

 ל   פע   

 נפעלׅ פעל  

 

 
 ופעלה   הפעיל

 

 

בניינים 

 דגושים

 עלפ   עלפ  

 התפעל
 

 שלמים

שלוש אותיות 

נשמרות  שורש

 תמיד

 מרובעים

 שורשארבע אותיות 

רק בבניינים הדגושים )פיעל 

 פועל והתפעל(

 .הרבה פעלים גזורי שם

 דרך, התאלמןקסס, ת  פ  

 נפ"א

'  פחה נ /מצאתנ

 א'הפועל 

 אה"ב, אכ"ל, אמ"ר 

 יאהב

 

 חלקי דיבור
 מןזוף וגועל פפג"ז לכל  -פועל

 יידוע )ה( ושייכות)שלי( -שם עצם
תחילית: ללמוד, לרדת,  ל -לשם פוע
 להגיע

ע"פ הבניין )נפעל  – שם פעולה

 (גרותס  ה  

  -תואר

 נל"א

 א''  הפועל לחה נ /מצאתנ

 קס"ם ח"ן ב"ב

 ר"אק

 מ"א ס

 צ"אמ

 חט"א

 ב"א ח

 ש"אנ

 ב"אנ

 ט"אב

 ר"אב

נשמטת  הא'      

בפעול בשל 

אנלוגיה לנלי"ה: 

 חבוי, נשוי

 

 נלי/"ה

'  לחה נ /מצאתנ

 י/ההפועל 

 להיג

 עליפ

 גל"ה

 

 נפי/"ו

 י/ו'  הפועל פחה נ /מצאתנ

 הוריד הפעיל הו  

 נולד נפעל נו  

 רדהּו הופעל הּו
 
ל  יפעה

 דיורה

 ור"ד

 פעלנ

 ולדנ

 ול"ד
 

 עו/"י

 קם פעל

 סוגנ נפעל

 איץה   הפעיל

 הואץ הופעל

 םקומ   ל(  פיעל )פול

 םקומ   ל(פועל )פול  

 התקומם התפעל )התפולל(
 

 גרוניות

העיצורים הגרוניים אה"ח 

 ר"ע יוצרים שינוי בניקוד

 הרט   ˂הר  ט  *

 חליטה   ˂חליט ׅה *

 תח  ל  מתק˂תח  ל  *מתק

 א    א    א  :  חטפים

 פועל תנייני )שני(

 דמי"נ <דמיון< לדמין -דמ"ה

 תפק"ד<תפקיד< לתפקד  –פק"ד 

 פועל גזור שם

 טלפן -טלפון   פקסס -פקס

 שאלון מותאם
 lashon.co עברית במחשבה תחילה

 

תחבורת, ש"ע מופשט, -כלי  מקום, אוסף, כתב עת, כלי, 
 פ מקצועש", הקטנה, תכונה, שפה, מוצא



  
 

 


