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 אהחע"רגרוניות:  נפ"א יפ"ח ץחפי" ןחפ" מרובעים שלמים 
 

לבניין פעל 
צורות  4

בהווה: 

 , קֹוֵטל
 ָקטּול

סביל(, )

 ָקֵטל, 
 ָקֹטל

 סביל פעיל

 )חד"ק(ַעלפְ נ   )קל(ָפַעל

ילפְ ה    ַעלפְ ה   ע 

הדגושים/  

 הכבדים 

ֵעל ַעל פ   פ 

ְתַפֵעל         ה 
 

ארבע  
אותיות  
 שורש 
רק  

בבניינים  
 הדגושים: 
ַעל   ֵעל, פ  פ 
ְתַפֵעל   וה 

ל פֵּ כ  ,ְְְשִׁ
ַרר ְֻסח 
ז בֵּ ַבז  ת   הִׁ

 ' נ ' הפועל  פסרה ח
ג"ש,  ְנס"ע, ְנפ"ל, ְנ

 ט"ע  ְנב"ט, ְנ

פֹול<   פֹולני       י 
יַצל  ננ    ַצל < נ 
ירנה   כ  יר < ה     כ 
ַגׁשנה   ְַגׁש < ה 

' הפועל  פסרה ח

 ' צשאחריה  'י 

  ְְעיצ"  קיצ"    ְביצ"
   ְריצ"ְְגיצ" ְתיצ"

ְיז"ע  יז"מ 
ילפְ ה   יַע - ע  צ  יג, ה  צ   ה 
ַצת - ַעלפְ ה   ַצב, ה  ְְה 

 ' י' הפועל  פסרה ח
ח"ד,  יד"ע, יהשורשים: 

ר"ד,  יק"ע, ְי ,צ"א ְיל"ד, י
   כ ל"ְה   ,ב "שי

עתיד  ב ָפַעלבבניין 
  ' פ שם הפועלבציווי וב

 . הפועל חסרה

ֵאֵלד, ֵתֵצא, דוגמות: 
ת,  ֵרד, ַדע,  בֶׁ ָלׁשֶׁ

כֶׁת ֵלְך, ,ָלֵצאת  ָללֶׁ

'  פחה נמצאת( נ)
 ' אהפועל 

מ"ר,  אכ"ל, אה"ב,  א
פ"י/ה,  אח"ז,  א

 ב"י/ה א

 בעתיד  ָפַעל בבניין 
 יאהב, יאכל, יאמר

 באות שלפני הגרונית  תשלום דגש.1

 : בבנייןְנפעְל

 ֵיָחֵפז  תמיד חד"ק< צ"ק 

ְבדגושיםְְ:
ְש  ָס, ֻס<סֹ>ס  ִס<ֵס,    -אְְר רֵּ ְש<פִׁ רֵּ  פֵּ

הְץְ<ֻגהץ  ֻס<סֹ   רק   -הְְע ְגֹּ

 אין תשלום דגש  - ח
 ֱא, ֲא וא   חטפים. 2
ְתקַ  הנמכת תנועה. 3   ,ַפַעתׁשַ  ,ַלַחתמ 

יט,הְ  אְ , ַמדָהעְ ְְחל  במשקלי ְמְ < מ  , ףסַ נ 

ְ מקומות

 ַעל פְ בעתיד ָפַעל, בנ  
יל פְ בה    ַעל פְ ובה   ע 

 פ' הפועל נופלת ובמקומה דגש

 שורשי ע"י ע"ע הכפוליים נע"ו/י נפ"י/ו נל"י/ה נל"א

 ' א' הפועל  לחה  נמצאת( נ) 
 קפ"א   כל"א    ר"אק
 שנ"א   רפ"א   מ"אס
 מר"א   מח"א)כף(     צ"א מ
 חט"א  מל"א   ב"אח
 נב"א   דכ"א   ש"אְנ

 בר"א  צמ"א      בט"א 
ְ ים:אנלוגיה לגזרת נל"י/ה במשקל

ְ  יצּוי, מָ שּוָ נ: : )בינוני פעל( ָקטּול
ּטּול    י ּוּטח  )שם פעולה פיעל(  קִׁ
ָלן     ןקריָ  )מקצוע( ַקט 

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

ָלה    בניין פיעל   -ג 
ה  /שם הפועל בגזרת נל״י

 ֹות לקנ:  ֹות x מסתיים ב 
 :שלמים-שורשי גן כתם

 ּה" הממ  ּה" מת ּה" מכ ּה" גנ ּה" בג
 ים:במשקל אאנלוגיה לגזרת נל" 

ָטָלה  ַהְרָצָאה (פעולה הפעילשם )ַהק 
   ַבָנאי ( מקצוע ) ַקָּטל
יָאהוכן   ַתְחלּוָאה   ,ְׁשג 

   י/ו' הפועל פחה  נמצאת( נ) 
אית"נ     ָפַעל בעתיד

יַקר + י    י 

 לדנְוְנְו ַעלפְ נ  
יל פְ ה    רידהְו ְהְו ע 
 דרַ הּוְהּו ַעלפְ ה  
 

ילבפעלי נמ"ל ש"ט ב ְפע  ְי ה  ְְְהֵּ
י ְְְניקהֵּ
ְ"בט"רְיש"ל,ְיל"ן,ְימ"ק,ְיני
 

   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   ( פולֵּ

ַעל   ( פוַלל) קֹוַמם פ 

ְתַפֵעל ְתקֹוֵמם ה  ל)ה  פולֵּ ת   (הִׁ
 

 כפולה  ' הפועלע

 בַסב, ַסב ( קל)ָפַעל

ַדם בעתיד ָנַדם ַעלפְ נ    י 

יל פְ ה    ֵהֵגן ע 

 הּוַסב ַעלפְ ה  

ֵעל  ל) סֹוֵבב פ   (פולֵּ

ַעל   (פוַלל) בסֹובַ  פ 

ְתַפֵעל ל)ְתפֹוֵררה   ה  פולֵּ ת   (הִׁ
 

יָרה( -י-ש  ר )ָשר, ש 
יָנה(  נ -י-ל, ב-י-ג ין, ב   )ֵהב 

יא(-י-ק  א )ֵהק 
יָבה(-י-ר יב, ְמר   ב )ר 
ים(-י-ש  מ )ָשם, ָלש 
יָחה(ח -י-ש  )ְמשֹוֵחַח, ש 
יָחה(-י-ג  ח )ָגח, ג 
ְתלֹוֵצץ(צ )ֵלץ, ֵליָצן, -י-ל  מ 
 ח )ֵריַח(-י-ר
יק(-י-ר  ק )ֵריק, ְלָהר 
ְתרֹוֵשש(-י-ר  ש )ָרש, מ 
יָנה(-י-ק  נ )ְמקֹוֵנן, ק 

יּוק( ֵיק, ד   ד.י.ק )ד 

ְמטים לגוף ראשון אני -מילות יחס

י ְסיומתְםִׁ

  -  יבשביל
 קצרה  צורה
ללא 

תוספת 
אותיות 
ְבשבילם

ְיסיומתְםְַ
  –כלַפי 
צורה 

ארוכה 
כוללת   
תוספת 
אותיות 
ְכלפיהם

ללמודְ

ממנּו   :בע"פ

איננּו, 
אצְלכם,  
אתכם, 

עָמכם, ֲאלכם,  
ְֲעלכם, מּכֶׁם

 חלקי הדיבר 
ְיידועְושייכותְ-שםְעצם

ְמןזוףְגועלְפפג"זְְ-פועל

מתאיםְלשםְהעצםְבמיןְ,ְיותר/ְפחותְ-תואר

ְבמספרְובידוע

,ְללמד,ְלשמור,ְְללמודְ–לְתחיליתְְ-שםְפועל

ְלעשות

ּטּול-פיעל פעולתְה..ְ-שםְפעולה ְְְ,קִׁ

לּוְתְ-נפעל ָקט   הִׁ

 ו החיבור:
ְבד"כְבשוואְוְ 
לפני שווא או 

 בומ"פ ּו 
ְְְלושְהש ְמאתייםְּוּו

לפני חטף כתנועת 
 מישְהחְ עשריםְוְַהחטף 

ששְוְָבקמץ לפני 

 תשעשבעְוְָוְָ
 כל"ב
ְבְ ְלְ ְבשוואְכְ בד"כְ

 לפני שווא  בחיריק
ְש ְלְ  ְלושהש ְלושהְכ 

לפני חטף כתנועת 
 החטף

ְמישהחְ מישהְלְַחְ כְַ

 דרכי תצורה של שם העצם 
שורש 
 משקל

בסיס 
 צורן סופי

הלחם 
 בסיסים 

 שאילה נוטריקון

ְמברְג
:ְְשורש
ְבר"ְג
:ְמשקל
ְמקטל

:ְמשמעות
ְחפץְכלי

ְרפתן
:ְְבסיס
ְרפת
צורןְ
ְןxסופי:ְ

:ְמשמעות
ְמקצוע

ְאמרגְן
ְחידק
ְמדחן
ְמצפור
ְל ב  ְַרכ 
ְמחזמְר
ְרמזוְר

ְאו"ְם
ְצה"ל
ְסכו"ְם
ְסטי"ל
ְדו"ח
ְשל"ְח

ְסבבְה
ְבנְק
ְבלון

ְקונצרט
ְאחלה
ְבי

 

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

מקצוע, מקום, כלי,   :גזירה משמעות המשקל/ צורן

ש"ע מופשט, אוסף, דבר  הקטנה, שפה, כלי תחבורה, כתב עת,  
מאכל, פריט לבוש, מחלה, תכונה, תואר, מוצא שפה, , סדר,  

   יסוד, שם פעולה, עונה, צבע 
 - , בינ -ללמוד צורנים תחיליים: תת 

 נפי"ו נע"ו/י וע"ע?בין  כיצד נבדיל  
 ְְְ:בנייןְהפעיללְְירְאתְהפועלנעב .1

ְ"ְעְעםְםְֵּהְֵּע"ו/י,ְְיםְםְִׁהְְְְֵּ,ו/ְי"נפְיְםםְ הו

 
שםְפעולה/ְעתידְְהפועלְלנעבירְאתְְ .2

 ע"עְְְְ-נע"ו/י,ְחולםְ-בנייןְפעל:ְשורוְק
ְְְ-המרמזְעלְע"עְְדגשנבדוקְאםְישְ .3

ְם י  ָבְה,ְְָנַדּמְּו,ְמּוַצלִׁ סִׁ ָדְה,ְְמ   מִׁ
חג"ג,ְְְְ-מוכר:ְחגיגְהשםְעצםְנחפשְְ .4

 על"ְלְְ-מד"דְעלילהְ-מדידְה
יְםְְ-דְֹּבמרמזְעלְע"עְ:ְשינויְבניקודְ .5 ,ְְֻדבִׁ

ְק יְםְְ-חֹּ ל,ְֻחקִׁ יְםְְ-צֵּ לִׁ  ,ְְצִׁ
 ע"ְעְ-פתחְנע"ו/י–קמץ :פעְלבבנייןְ .6
ְבע"פנלמדְשורשיםְחשוביםְ .7

 נקבה זכר 

בנסמך מיודע  
סיומת   10 - 3

)שלושת ת' 
 ארבעת..(

בנסמך מיודע  
 לושְחיטוף ש

  10 - 3 -אלף
 סיומת ת'

 מאה 

 שנה יום )תאריך(
 סתמי פי

צומת, גרב, חצי, 
 שליש

כיכר, מחבת, 
,  חמישית שישית

 קלפי

 

ְכפלש-ְתחיליתְשתוספתְ טלפן רמזר, התאבן,-צרְמאחתְמדרכיְהתצורה(ו)שנםְגזורְשםְעצדרך היווצרות השורש/ הפועל :
  , : בזב"זהכפלתְהברהְְר"סחרְהכפלתְעיצור: תר"מ -לתרום -תרומה –רו/ו"מ ְ:מתנ"אתוספת אותיות  -שורשְתנייני

 טפטף -אונומוטופיאה

 בס"ד

צורת זכר יחיד  -צורן גזירה

 מקצועְ-חדרןהמופיעה במילון 

 משמעות: -צורן נטייה

שייכות רבים, נקבה, סמיכות, 

                      זמן, מושא  ,גוף

 החדרְשלהןְ-חדרן
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