
 

 

 מנחה מקצועית ללשון תכנית שערים לבגרות -גאולה ברקוביץ 
 

 פועל -כרטיס ניווט 
 חלק א – הגזרות .1

 .שינויים ללא הבניין תבנית לפי שורש, הנטייה אותיות שלוש – שלמים

 כנ"סשורש  –ס נ  כ   לדוגמה:          

 

 הכבדים:  בבניינים רק הנטייהשורש,  אותיות ארבע - מרובעים

 .והתפעל פיעל, פועל

 תחק"רשורש  -רק  ח  ת   לדוגמה:        

 

 .חסרה  )נ (השורש  של הראשונה האות - נ(”)חפ - נ”פ חסרי

 נכ"רשורש  –יר כ  ה   לדוגמה:       

 

 . חסרה ) י( השורש  של הראשונה האות -( צ”חפי) - חסרי פ"יצ

 .בקעת גר', ואחריה אחת מאותיות צאחרי התחילית תופיע 

 יצ"תשורש  –ת צ  ה   לדוגמה:

 

 נחה. )א (השורש  של האחרונה האות - )א”נל ( - א”ל נחי

 בט"אשורש  –א ט  ב   לדוגמה:

 

 .נחה )ה(  השורש של האחרונה האות - ה(/י”)נל  - ה”ל נחי

 פנ"י/השורש  –י ית  נ  פ   לדוגמה:

 

 .קל עתידבבניין  נחה א(( השורש  של הראשונה האות - )נפ"א( - נחי פ"א

 באה  י   –ב ה  א  : לדוגמה

 

 :ניתוח פועלסדר פעולות ב
 הוא אתמול .1
 הוא מחר .2
 מחיקת מוספיות .3

 

 הסברים והדגמה
 .המילה מסוף מוספיות ומוחקים, (אתמול הוא) ליחיד הפועל את מעבירים .1
 הנ  ג   - םינ  ג  מ  , תחקר – ת  ר  ק  ח  ת   , הכיר – ית  ר  כ  ה  

 

 .מתחילת המילה מוספיות ומוחקים(, מחר) בעתיד הפועל מטים את .2
 .נכ"רחסרה אות שורש, נוסיף נ', שורש  - כ,רנותרו רק  - כירי
 .תחק"ר –יש ארבע אותיות שורש  –תחקר ת
 .גנ"השורש  –גנה י

 
 הערה:

 אם מזהים את אחד הדגמים שלפנינו אין צורך בביצוע כל הפעולות.



 

 

 מנחה מקצועית ללשון תכנית שערים לבגרות -גאולה ברקוביץ 
 

 שטּוף, נ  טּו= בניין קל, ש   לעּופ   .1
 (בעתיד ובציווי פ' הפועל-נפעל )דגש+קמץ ב –ל ב  כ  י   .2
 דק טהצקן, דהזפר, תהשהדגמים של בניין התפעל :  .3

 שאינה שורשית. יש למחוק את האות האמצעית –

 חלק ב –הגזרות 
 שיש להכיר. דגמיםגזרות הכוללות  נכללותחלק ב' ב

 בשני שלבים: נתרגלכל גזרה תוצג בנפרד, ואחריה 
 .רק פעלים מהגזרהנתרגל  –שלב ראשון 
 .הגזרות שנלמדומכל נתרגל פעלים  –שלב שני 

 
 נחי פ"י/ו )נפי"ו( דגמי גזרת

 י'.-פותחים ב השורשים בדגמים אלה
 .הפעיל=  הֹו -כל פועל הפותח בעבר ב –ִריד הֹו

דהּו  .פעלוה=  הּו -כל פועל הפותח בעבר ב – ר 

 .פעלנ=  נֹו -כל פועל הפותח בעבר ב – דל  נֹו

 

 הוטמעו בתרגול.ד לאחר שהראשונים ושני דגמים נוספים, שכדאי ללמ

 , סדר הפעולות שהוצע בחלק א' יכסה מקרים אלה.עליהם אפשר גם לוותר

 

 .הפעיל=  יה   -כל פועל הפותח בעבר ב – היק  נִ יה  

 .לק=  חיריק+ י' נחהב בעתידכל פועל הפותח  – קנ  יִת 

 
 נחי ע"י/ו )נעי"ו( דגמי גזרת

 של השורש. יש ו' באות האמצעיתבשורשים אלה 
 

 הדגם  הבניין
 )שורש קו"מ(   םק    קל 

 )שורש קו"מ(  יםק  ה    הפעיל  
 )שורש סו"ג(  גסֹונ     נפעל 

 )שורש קו"מ( םק  הּו  הופעל  
 

 )שורש קו"מ(  םמ  קֹו  פיעל
 )שורש קו"מ(  םמ  קֹו  פועל

 )שורש קו"מ( םמ  קֹות  ה    התפעל
 
 

 נחי ע"ע )כפולים( דגמי גזרת
  והשלישית זהות.האות השנייה בשורשים אלה 

 
 הדגם  הבניין
 )שורש רכ"כ(  ְךר    קל 

 )שורש סב"ב(  בס  ה    הפעיל  
 )שורש סב"ב(  בס  נ     נפעל 



 

 

 מנחה מקצועית ללשון תכנית שערים לבגרות -גאולה ברקוביץ 
 

 )שורש סב"ב(  בס  הּו  הופעל  
 

 )שורש סב"ב(  בב  סֹו  פיעל
 )שורש סב"ב(  בב  סֹו  פועל

 )שורש סב"ב( בב  ֹוּתס  ה    התפעל
 
 
 

 בניין הפעיל בכל הגזרות

 נכ"רשורש  )או חפי"צ(  חפ"נאחרי התחילית, גזרת  יש דגשיר    כ  ה                      

 

 נו"פשורש                      ע"ו אחרי התחילית, גזרת  אין דגש  יףנ  ה  

 

 יר"דשורש              נחי פ"י/ו, גזרת הֹו -פועל פותח בעבר בה ידר  הֹו

 

 ינ"קשורש             נחי פ"י/ו, גזרת יה   -פותח בעבר בפועל ה  ירש  יה  

 

 גנ"נשורש                                            םהדגם של הכפולי ןג  ה  

 

 אבחנה בין פעלים זהים
 מקרה ראשון:

 זהה בשלוש הגזרות האחרונות. הדגם של הופעל
 נשאל "מה עשו לו", ונגלה את השורש.    איך נבדיל? 

 
 דוגמאות:

 רידו אותו...הֹומה עשו לו?  – דר  הּו
 )נפ"י/ו( יר"ד, לכן השורש הֹו-מסקנה: הפועל פותח ב

 
 יפו אותו...נ  ה  מה עשו לו?  – ףנ  הּו

 )נע"י/ו( נו"פיף, לכן השורש נ  ה  -מסקנה: הפועל פותח ב
 
 נו עליו...ג  ה  מה עשו לו?  – ןג  הּו

 )כפולים( גנ"נן, לכן השורש ג  ה  -מסקנה: הפועל פותח ב
 
 

 מקרה שני:
 זהים בשתי הגזרות האחרונות. הדגמים של פיעל, פועל והתפעל

 איך נבדיל? 
 שיטה ראשונה:
 ונמצא את הדגם. לבניין הפעילננסה לעבור 

 דוגמאות:
 ן.ג  ה   –בבניין הפעיל  –ןנ  גֹומ  



 

 

 מנחה מקצועית ללשון תכנית שערים לבגרות -גאולה ברקוביץ 
 

 . גנ"נ, לכן השורש הדגם של הכפוליםמסקנה: התקבל 
 
 יף.נ  ה   –ההניין הפעיל  – ףפ  נֹות  ה  

 .נו"פלכן השורש  דגם של נע"י/ו,המסקנה: התקבל 
 

  שיטה נוספת
הדומים במשמעות  םחפש שמות עצנכשאי אפשר להטות בבניין הפעיל, 

 לפועל שלפנינו.
 דוגמאות:
 .סו"ד, לכן השורש סודקשור לשם העצם  –מסתודד 
 .חק"ק, לכן השורש חקיקהקשור לשם העצם  - מחוקק

 
 לסיכום, כל הגזרות:

 שינויים. ללא הבניין תבנית לפי שורש, הנטייה אותיות שלוש – שלמים

 

 בבניינים הכבדים:  הנטייה רקשורש,  אותיות ארבע - מרובעים

 והתפעל. פיעל, פועל

 .חסרה  )נ (השורש  של הראשונה האות -נ( ”)חפ - נ”פ חסרי

 

 . חסרה ) י( השורש  של הראשונה האות -צ( ”)חפי - חסרי פ"יצ

 .בקעת גר', ואחריה אחת מאותיות צאחרי התחילית תופיע 

 

 נחה. )א (השורש  של האחרונה האות - )א”נל ( - א”ל נחי

 

 נחה. )ה(  השורש של האחרונה האות - ה(/י”)נל  - ה”ל נחי

 

 .קל עתידבבניין  נחה א(( השורש  של הראשונה האות - )נפ"א( - נחי פ"א

 

 

 קבועים:גזרות שיש לזכור דגמים 

 

 י'.-שורשים שפותחים ב – נפ"י/ו

 

 שורשים עם ו' באמצע. – נע"י/ו

 

 שורשים שהאות האחרונה כפולה. – כפולים

 

 


