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א. זהו את הגזרה של הפעלים שלפניכם, הטו אותם והוסיפו להם כינוי מושא הצורך. זכרו את 
התחילית ּב בפעלים בהווה-עתיד.  

 הטייה גזרההפועל
את תוכלי - ְּבִתְקַדִרישלמיםִקֵדר – יְִקַדר )היה יכול(

הם צמים - ִּביצּומּועו"יַצאם – יְצּום )צם(
אני בוכה - ַּבאְּבִּכילו"יַּבּכַּא – יְִּבִּכי )בכה(

אנחנו נישאר - ְּבנְִּבַקא/ְמנְִּבַקאלו"יַבַּקא – יְִּבַקא )נשאר(
אתה מחזק אותו - ִּבְתִשדֹّוכפוליםַשדّ – יְִשדّ )חיזק(

הם צירפו אותה - ַצ'מּّוַהאכפוליםַצ'םّ – יְֻצ'םّ )צירף(
את תשכחי אותו - ְּבִתנְִסיהלו"ינַַסא – יִנְַסא )שכח(
אתם רצים - ְבֻּתֻרְּכצ'ּושלמיםַרַּכץ' – יְֻרּכֹץ' )רץ(
הם יבדקו אותךָ - ִבּיְפַחצּוּכשלמיםַפַחץ – יְִפַחץ )בדק(
את תתפסי אותה - ְבִּתִמְסִּכיַהאשלמיםִמֵסּכ – יְִמֵסּכ )תפס(
הוא נישק אותם – ַּבאְסהֹםעו"יַּבאס – יְּבּוס )נישק(
היא תעקוף אותךְ – ְּבֻתְסּבֵֹקּכשלמיםַסַּבק – יְֻסּבֹק )עקף(
הם יעקפו אותךְ – ְּביֻֻסּבקּוִּכישלמיםַסּבק – יְֻסּבֹק )עקף(
אנחנו מתמעטים – ִּבנְִקלّ/ִמנְִקלّכפוליםַקלّ – יְִקלّ )התמעט(
אתם תלכו – ְּבִתְמשּולו"יִמִשי – יְִמִשי )הלך(

את תפרקי אותו - ִּבְתִפכִּّיהכפוליםַפּכّ – יְִפּכّ )פירק(
אתם מבקרים אותי - ִבְּתזּורּונִיעו"יַזאר – יְזּור )ביקר(
אנחנו זרקנו אותךָ - ַרֵמינַאּכלו"יַרַמא – יְִרִמי )זרק(

הם יזמינו אותך – ִבּיִעְזמּוּכשלמיםַעַזם – יְִעֵזם )הזמין(
אתה משתעל – ִּבְתֻקחّכפוליםַקחّ – יְֻקחّ )השתעל(
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ב. השלימו את המשפטים ותרגמו אותם לעברית.

1. וֵין ַחטֵّיִתי )שמְת( ִמְפַתאח ֵאלסַّיַّאַרה? ֻכּלّ יֹום ִּבְתֻחטִّיה )את שמה אותו( ִפי ַמַּכאן ַתאנִי.
איפה שמת את המפתח של המכונית? כל יום את שמה אותו במקום אחר.

2. ִּבנְִתי ִּבְתִחּבّ ִתלְַעּב )אוהבת לשחק( ּוַמא ִּבְתִחּבّ ֻתְדרֹס )אוהבת ללמוד(. שּו ִּבדִّי ַאְעַמל 
)לעשות( ַמְעַהא? מא ַּבאְעַרף )אני לא יודע/ת(!

הבת שלי אוהבת לשחק ולא  אוהבת ללמוד. מה אני יכול/ה לעשות איתה? אני לא יודע/ת!

3. ִבְּדّנַא נְִשםّ )לנשום( ֵאלְַהוַא.
אנחנו רוצים לצאת לסיבוב. )מילולית: אנחנו רוצים להריח את האוויר(

ַצ'ַרּבּו )הרביצו( ַאח'ּוּכֹם! לַאֵזם ֻתֻצ'ְרּבּוהֹם )להכות אותם/להרביץ להם(! 4. ֻהֵםّ  
הם הרביצו לאח שלכם! אתם צריכים להכות אותם/להרביץ להם! 

והתרגול הכי חשוב: היכנסו לרשימת הפעלים שהעלינו לאתר, בחרו לכם שם פעלים 
שאת אוהבים והטו אותם בכל הגופים. לאחר מכן, הכניסו אותם לתוך משפטים, וכתבו 

סיפור של חמש שורות תוך שימוש בעשרה פעלים. השתדלו לא לחזור על אותם הגופים 
)למשל, אל תכתבו רק אני אני אני...(.


