
 
 

 נטיית הפועל בעבר ו"דייט לא מוצלח" – 6שיעור  – תרגול פתרון

 הטו את הפעלים הבאים בכל הגופים לפי הגזרה המתאימה בטבלת הנטייה. .א

 

 < ִוֵצל-משקל ִפֵעל פועל לדוגמה ב< ַטַלּב, -משקל ַפַעל ה בדוגמפועל ל

תְּתַטַלב ְּ ַאַנא )אני( ִצל  ְּו 

ת תַטַלב ְּ ִאְנֵת )אתה( ִצל  ְּו 

ִתי ִתיַטַלב ְּ ִאְנִתי )את( ִצל  ְּו 

ְִּוֵצלְַּטַלב )הוא( ֻהֵוّ

ֵלתְּתבְַַּטל ְּ )היא( ִהֵיّ ְִּוצ 

ַנאְַּנאַטַלב ְּ ִאְחַנא )אנחנו( ִצל  ְּו 

תּוְּתּוַטַלב ְּ ִאְנתּו )אתם( ִצל  ְּו 

לּו ּוַטַלב )הם( ֻהֵםّ ְִּוצ 

 

 ִנִסי< - 2משקל פועל לדוגמה ב, ַלַקא <- 1משקל ה בדוגמפועל ל

ִשיתְַּלֵקית ַאַנא )אני( ְּמ 

ִשית ַלֵקית ִאְנֵת )אתה( ְּמ 

ִשיִתי ַלֵקיִתי ִאְנִתי )את( ְּמ 

ְִּמִשיְַּלַקא )הוא( ֻהֵוّ

ַיתְַּלַקת )היא( ִהֵיّ ְִּמש 

ִשיַנאְַּלֵקיַנא ִאְחַנא )אנחנו( ְּמ 

ִשיתּוְַּלֵקיתּו ִאְנתּו )אתם( ְּמ 

יּו ַלקּו )הם( ֻהֵםّ ְִּמש 

 השלמים:

ְַּטַבח'ְּ)בישל(,ְַּתַרּכְּ)עזב,ְּהשאיר(,ְַּרַּכצ'ְּ)רץ(,ְַּטַלבְּ)ביקש( צורתְַּפַעל:.1ְּ

 ִטֵלעְּ)יצא(ִוֵצלְּ)הגיע(,ְְִּּסֵמעְּ)שמע(,ִעֵרףְּ)ידע,ְּהכיר(,ְּ צורתְִּפֵעל:.2ְּ

 

ְּ

 :גזרת לו"י

 מצא(ַּכאְּ)בכה(,ְַּלַקאְּ)פגש,ְַּבַקאְּ)היה,ְּנשאר(,ְַּשַּכאְּ)התלונן(,ְּבְַּ.1ְּ

 'יְּ)היהְּמרוצה(ִנִסיְּ)שכח(,ְִּמִשיְּ)הלך(,ְִּשִפיְּ)הבריא(,ְִּרצְִּ.2ְּ

 

ְּ



 
 

 

ְּ< ַצאר- Iפועל לדוגמה בתנועת , ַשאף< - Uה בתנועת דוגמפועל ל

ְּצְְִּּתפ ְּש ְּ (אניַאַנא ) ְּתר 

ְּצְְִּּתפ ְּש ְּ (אתהִאְנֵת ) ְּתר 

ְּצְְִּּיִתְּפ ְּש ְּ (אתִאְנִתי ) ְּיִתְּר 

ְּארצְְַּּאףשְַּ (הוא) ֻהֵוّ

ְּתארְַּצְְַּּתאפְַּשְַּ (היא) ִהֵיّ

ְּצְְִּּאנְַּפ ְּש ְּ (אנחנוִאְחַנא ) ְּאנְַּר 

ְּצְְִּּתּופ ְּש ְּ (אתםִאְנתּו ) ְּתּור 

ְּארּוצְַּ אפּושְַּ (הם) ֻהֵםّ

ְּ

ְּ

 רّמַ  -פועל לדוגמה 

ְּיתַמֵרّ ַאַנא )אני(

ְּיתַמֵרّ ִאְנֵת )אתה(

ְּיִתיַמֵרّ ִאְנִתי )את(

ְַּמרّ )הוא( ֻהֵוّ

ְּתַמַרّ )היא( ִהֵיّ

ְּיַנאַמֵרّ )אנחנו(ִאְחַנא 

ְּיתּוַמֵרّ ִאְנתּו )אתם(

 ּוַמרّ )הם( ֻהֵםّ

 :גזרת עו"י

 ַּכאןְּ)היה(,ְַּזארְּ)ביקר(,ְַּח'אןְּ)בגד(,ְַּשאףְּ)ראה(:Uְּ.ְּתנועת1ְּ

 'אףְּ)פחד(אםְּ)ישן(,ְּחְַּ'אבְּ)הביא(,ְּנְַּעשה,ְּנהיה(,ְּגְַּנַצארְּ):Iְּ.ְּתנועת2ְּ

ְּ

 :גזרת הכפולים

 )עבר,ְּחלף(ְּרّ)נשם(,ְּמְְַּּ)השתעמם(,ְַּשםְַּّמלّ)ענה(,ְְַּּרדّ

 

ְּ



 
ְּ

 ב. תרגמו את המשפטים הבאים לעברית )היעזרו בתיבת אוצר המילים שתחתיהם(:

ִתירִנמ ְּ(1).1ְּ ֵביֵרח.ְּתְּּכ   ישנתי הרבה אתמול.ְִּאמ 

ר.(2)ְּ.ְַּיסּוע2 ַבח   ישו הלך על הים.ְִּמִשיְַּעאל 

תַרַוְּّ.ְַּלַמא3 ֵביֵרחְּח  ִתי(3)ְִּאמ  לּוז  ִסיתְּב  ַדּכ.ְּנ   כאשר הלכתי הביתה אתמול שכחתי את החולצה שלי אצלך. ְִּענ 

ַעת(4).4ְּ תֹוְַּהא)ל(ִסְִּّטל  ַפאֵסד.(א)ְַּיאִסיִריח   הפוליטיקאי המושחת הזה.ְּ,*הוא מסריחְּל 

ִרין,ְִּּכיףְְּּ-.5ְּ ְּה?לְֵּ'ו ְַּגّ(ל)אְְֵַּּּכאַנת(5)ַיאְַּשאט 

 היה הסיור?, איך **מתוקיםְְְְְְְּּּּּּּ

ַّלֵפّ(6)ַיאְַּבאַבא!ְְּּ-ְְְְּּּּ ַנא(7)ְַּהאריַנאְּטּולְֵּא)ל(נ  ַבאִניןְּּוִצר  ִתיר.ְַּתע  ְּּכ 

 אבא! הסתובבנו כל היום ונהיינו עייפים מאוד.ְְְְְְְּּּּּּּ

ס 6ְּ ַחטְּّןְִּ.ְִּלח  ّאל  ִטִיّין',ְֵּא)ל(ש  ַמַּכא(8)ְּר  לּוְֵּאל  ַעה.ב ְְּּןִוצ  ר   במהירות.למרבה המזל, השוטרים הגיעו למקום ְּס 

ֵביֵרח?ְַּעַלַיְּّיִתיַרֵדّ(9)ְּ.ְֵּלישְַּמא7  למה לא ענית לי אתמול?ְִּאמ 

ֵביֵרחְִּפי8ְּ 'ִתיַמֵרّ(10)ְּאֵרעל(ַשّא).ְִּאמ  ח  ןְּא  ַהםְִּאב  תֹו.ְַּחַּכאְִּליְּעְַּ(11)ְּּוַמאְּיתְַּעַלאְַּאד  ְַּמאְּ,יַלּכְַּיאְַּעִמְַּّמא"ִרפ 

ִניש? ת  פ  ִניןְּףַאאסְֵּ"ַחֵּכיתְּלֹוְּ(12)ְּ"ש  ַתּכ(13)ְַּמאְַּיאְַּעִזיִזי,ְַּצארְִּליְּס  פ  ֵת*.ְַּוא)ל(ַלّש  ִול  ִתירְּ**ִהְּט  ְּ."ּכ 

 הוא אמר לי 'מה יש אתמול ברחוב חלפתי ]על פני[ אדהם אחייני )בן אחותי( ולא זיהיתי )=הכרתי( אותו.

 דוד שלי, לא ראית אותי?' אמרתי לו מצטער יקירי, כבר שנים לא ראיתי אותך. בחיי שגבהת מאוד'. לך

ִתי(14).ְֵּליש9ְּ ח  ַנאּכְַּלַחאֵלּכ?ְּר  ת(15)ְּה   למה הלכת לשם לבדְך? דאגתי לך.ְַּעֵליִּכי.ְִּח'פ 

דּוַרהְִּפיְּ)אל(סّלְַּ(16)ְּ.ְַּמא10 ַבנ   לא מצאתי עגבניות בשוק. ּוק.ֵקיתְֵּאל 

 

ַעתניתןְּלומרְּ* תֹוְְִּּטל  ריחוְּיצא,ְּהתפשט(ְּגםְּעלְּמיְּשמסריחְּבאמתְּוגםְּעלְּ'סרחון'ְּמוסרי,ְּכפיְְּּ-)מילוליתְִּריח 

ְּ"משהוְּפהְּמסריח".ְּ-שנאמרְּבעבריתְּבהקשריםְּשלְּשחיתותְּאוְּהתנהלותְּלאְּתקינהְּ

קידְּכזה,ְּולכןְּרְּהיאְּצורתְּפנייהְּנפוצהְּלילדיםְּבערבית,ְּהתרגוםְּהמילוליְּשלהְּלעבריתְּלאְּנפוץְּבתפאטְֵּ**ְּשְַּ

ניתןְּלתרגמהְּבאופןְּחופשיְּיחסיתְּכאחתְּמצורותְּהפנייהְּהנפוצותְּלילדיםְּבעברית,ְּאוְּלהיצמדְּלתרגוםְּ

ְּהמילולי.

ְּ.ה"וגבנהיהְּ,ְּבמשמעות:ְּ"נהיהְּארוך"="השלמיםְּבצורתְִּפֵעל*נטיהְּעלְּדרךְּ**

 

 ַשאֵטר
פיקח,ְּ

זריזְּ)דרךְּ

פנייהְּ

ְּלילדים(

 ִטְלַעת

 ִריְחתֹו
ְּ"הסריח"

ִלֻחְסן 

 ֵאְלַחט'ّ

למרבהְּ

ְּהמזל
 ַּבְנדֹוַרהְּשוטר ֻשְרִטיّ

עגבניה,ְּ

ְּעגבניות

ְּמצטער ַאאֵסףְּמקום ַמַכאןְּיום ַהארנְ ְּחולצה ְּבלּוַזהְּ

ְּפוליטיקאי ִסַיאִסיְּّמהירות ֻסְרַעהְּסיור הַג'ְולֵ ְּמושחת דַפאסֵ  



 
 

 ג. ניתוח פעלים

 

 צורתְּהיסודְּשלו.זהוְּאתְּהגזרהְּשלְּכלְּפועלְּממוספרְּבסעיףְּבְּלעילְּוכתבוְּאתְּ

ְּ.ַרַמאצורת היסוד:  <- גזרת ל"יְּ-יתְּ)זרקתי(ְַּרֵמّ(173)לדוגמה:ְּ

ְּ

 צורתְּהיסוד גזרה 

 ַנאם תִנְמ  1

 ִמִשי ִמִשי 2

 ִנִסי ְנִסית 3

 ִטֵלע ִטְלַעת 4

 ַכאן ַכאַנת 5

 ַלףّ ַלֵפّיַנא 6

 ַצאר ִצְרַנא 7

 ִוֵצל ִוְצלּו 8

 ַרדّ ַרֵדّיִתי 9

 ַמרّ ַמֵרّית 10

 ִעֵרף ִרְפתועַ  11

 ַחַכא ַחֵכית 12

 ַשאף ֻשְפַתכ 13

 ַראח ֻרְחִתי 14

 ַח'אף ִח'ְפת 15

 ַלַקא ַלֵקית 16

 

 

  



 
 ד. שיבוץ פעלים במשפט

 אתְּצורתְּהיסודְּהמופיעהְּבסוגרייםְּישְּלהטותְּבהתאםְּלגוף.

 

 המשפט תרגום משפט להשלמה

ֵלה.ְּּכתַ פְ שֻ ,ְַּאַנא(ְַּמאUְּ)ַשאףְּ ַחפ  ֵביֵרחְִּפיְּאל   לאְּראיתיְּאותךְּאתמולְּבמסיבה. ִאמ 

ִתי ַהאְַּתְרַכת(ְִּליַנאְּ)ַתַרּכ,ְִּהֵיّ ַצִדיק  ַלַחאלֹוְַּעַשאןְּ ַחִביב 

ֵםّ ַהאְִּאנֹוְּ)ַח'אןְְּּּוכחַ (ְּ)ַחַּכא,ְּה   ַהא.נְ ַח'א,ְּהו(Uְּל 

חברתיְּלינאְּעזבהְּאתְּבןְּזוגהְּמפניְּשסיפרוְּלהְּשהואְּ

 בגדְּבה.

 שובְּפעםְּלאְּהבאַתְּליְּאתְּהספר. .ַתאבּכ ְּל ְּ(א)ִליְּ ִג'ְּבת (אנת,Iְּ'אבְּגְַּ)ְּהְַּמאַמַרַּّכַמאןְּ

ִג'יַראןְּ)דְַּ ֵםّקַّאל  ַבאבְּּוַמאְּ)ַפַתח ּוקّדַ (ְּ,ְּה  ַנאַעאל  (ְּ,ְִּאח 

ֹהםְּאנַ חְ תַ פַ   .ל 

 .בדלתְּולאְּפתחנוְּלהםְּהשכניםְּדפקו

תּו(ְּ Uַמאְּ)ַזאר ִמןְַּזַמאן  .ביקרתםְּאותנומזמןְּלאְּ ַנא.ֻזְרתּו,ְִּאנ 

,ְַּאַנא(ְַּואְּ)ַחסֵّא)ל(ַדְּّת'ְד חַ אַ ַבֵעדְַּמאְּ)ַאַח'ד,ְַּאַנא(ְּ

ַואְּּו)ִשִפי,ְַּאַנא ַחאִליְּיתַחֵסّ ְּ.ְשִפית) ַאק 

אחריְּשלקחתיְּאתְּהתרופהְּהרגשתיְּחזקְּיותרְּ

 .והבראתי

ְּ

 

 יש שאלות?

 אתם מוזמנים לכתוב לנו בדף הפייסבוק או באמצעות הדף "צרו קשר" באתר!


