
 גזרת   הכפולים גזרת   עו"י

 רמז שם עצם פועל שורש רמז שם עצם פועל שורש

ממנו נוצר  תרועה ֵהִריע   רי"ע

 התנייני תר"ע
ע רע להתרועע רע"ע  ֵהר 

 חגיגה לחגוג  חגג  חג"ג  סיבוב  מלשון מחוגה חגתי חו"ג

ִחָלה ֵהֵחל   חל"ל  ֵהִחיל ָמחֹול  ָחל  חו"ל ממנו נוצר התנייני   תְּ

 תח"ל

נֹוֵסס נס"ס מנוסה ָמנֹוס ֵהִניס "סונ  םֵנס ִנִסי )וגם דגל(  )חנוכה(נס  ִהתְּ

  )ימין/שמאל(ד צ   צידד צד"ד לצוד ֵציָדה ד )טרף(צָ  דו"צ

  ִקִנים )ציפור(ֵקן מקנן קנ"נ  קינה מקונן קי"נ

  מחשבשבב   שב"ב ובהתש  השיב השתובב שו"ב

  ִאּשּוש ְמאֹוֵשש ש"שא  אֹות ְמאֹוֵתת או"ת

ה ְמדֹוֵמם דמ"מ  ן ֵליצ   ִהְתלֹוֵצץ לי"צ מ    ְדמ 

ה ִהְתּבֹוֵלל ל"לב  סֹוד ִהְסּתֹוֵדד סו"ד   ְּבִליל 

  ְּגדּוד  ִהְתּגֹוֵדד ד"דג לגור ְמגּוִרים  ִהְתּגֹוֵרר גו"ר

ִליל ִהְתּגֹוֵלל ל"לג ֵהִעיד   ִהְתעֹוֵדד עו"ד ה ּג   ְמִגל 

ה , הללויה ִמְתהֹוֵלל ל"לה ֵהִביׁש בושה מתביש בו"ש   ְּתִהל 

  ֲחנינה ְמחֹונ ן נ"נח ֵהִפיג  ְּתפּוג ה ִהְתּפֹוֵגג פו"ג

     ֻחִקים  -ֹחק  ֲחקיקה חֹוֵקק  ק"קח  תבוסה מתבוסס בו"ס

שֹוט ְמשֹוֵטט ש.ו.ט ִּפית ְכִפיפות  ְמכֹוֵפף  פ"פכ ֵהִשיט מ   כַּ

ה ְמשֹוֵחחַּ  ש.י.ח ה  נמס,ִהְתמֹוֵסס ס"סמ ֵהִשיחַּ  ִשיח   ֵהֵמס ְּתִמס 

ה ִהְתרֹוֵצץ ר.ו.צ   ֵהֵנץ  ִהְתנֹוֵצץ צ"צנ ֵהִריץ ִריצ 

כ ה סֹוֵכְך כ"כס   נ גֹוז )נפעל( גו"ז ִכים ְסכ  סַּ  מ 

ה ְמעֹוֵלל על"ל ֵהִגיחַּ  גיחה ֵהִגיחַּ )צ"ח( גי"ח   ֲעִליל 

ה ִהְתּפֹוֵצץ צ"צפ   דיק  די"ק צ    ְּפצ 

  ְשלילה ִהְשּתֹוֵלל ל"לש  זול  זו"ל

  ֻּתִּפים  -ֹּתף  , תיפוף ּתֹוֵפף  פ"פת  ( )נפעלנמוג התמוגג מו"ג

  גשש)בלש( התגושש גש"ש  ֵהִמיט  התמוטט מו"ט

ק  דק"ק  סוד הסתודד סו"ד ִקים  דַּ   דַּ

  ֵחץ ִחִצים   חצ"צ  קינה מקונן קי"נ

ִכים זיכך זכ"כ   התרושש רו"ש   זַּ

ה זמם זמ"מ  ריק )ולא הוריק( ֵהִריק רי"ק   ְמִזמ 

ף   חפ"פ מה הקשר בין השורשים? ִּפים  חַּ   חַּ

 ס "מסמ –ס"ס מ

 ל " בלב –בל"ל  

 ר"מרמ-מר"ר 

 ע "קעק  –קע"ע 

 ל "טלט –נט"ל 

 ר "חרח –נח"ר 

 ד"נדנ -נו"ד

        ע" זעז –זו"ע 

        ל" גלג – גל"ל 

 ר"פרפ-פר"ר 

 צ "פצפ -פצ"צ

 ל "מלמ  -מל"ל

 ע"נענ -נו"ע

 פ"נפנ -נו"פ

  קטטה התקוטט קט"ט

ד ִהְתמֹוֵדד מד"ד ד  ה  מַּ  ִמד 

  שקיקה קהשתוק שק"ק

 (בנרק)משמעות   (נמק )נפעל מק"ק

  עמום ֵעםהֵ  מ"מע
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