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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 - ___________ ִקֵדר – יְִקַדר )היה יכול(

הם צמים - ___________ ַצאם – יְצּום )צם(
אני בוכה - ___________ ַּבּכַּא – יְִּבִּכי )בכה(

אנחנו נישאר - _________ ַבַּקא – יְִּבַקא )נשאר(
אתה מחזק אותו - _______ ַשדّ – יְִשדّ )חיזק(

הם צירפו אותה - ________ ַצ'םّ – יְֻצ'םّ )צירף(
את תשכחי אותו - _______ נַַסא – יִנְַסא )שכח(
אתם רצים - ___________ ַרַּכץ' – יְֻרּכֹץ' )רץ(
הם יבדקו אותךָ - ________ ַפַחץ – יְִפַחץ )בדק(
את תתפסי אותה - _______ ִמֵסּכ – יְִמֵסּכ )תפס(
הוא נישק אותם – _______ ַּבאס – יְּבּוס )נישק(
היא תעקוף אותךְ – ______ ַסַּבק – יְֻסּבֹק )עקף(
הם יעקפו אותךְ – ________ ַסּבק – יְֻסּבֹק )עקף(
אנחנו מתמעטים – _______ ַקלّ – יְִקלّ )התמעט(
אתם תלכו - ___________ ִמִשי – יְִמִשי )הלך(

את תפרקי אותו - ________ ַפּכّ – יְִפּכّ )פירק(
אתם מבקרים אותי - _____ ַזאר – יְזּור )ביקר(
אנחנו זרקנו אותךָ - ______ ַרַמא – יְִרִמי )זרק(

הם יזמינו אותך – _______ ַעַזם – יְִעֵזם )הזמין(
אתה משתעל – __________ ַקחّ – יְֻקחّ )השתעל(
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ב. השלימו את המשפטים ותרגמו אותם לעברית. היעזרו באוצר המילים שבמסגרת.

    ִעֵמל – יְִעֵמל – עשה      ַחטّ – יְֻחטّ = שם   ַדַרס – יְֻדֻרס – למד                 
ַמַּכאן – מקום                   ַשםّ = יְִשםّ – הריח        ַתאנִי = שני, אחר, נוסף  

לַאֵזם - צריך                     ַחּבّ – יְִחּבّ = אהב         לִֵעּב – יִלְַעּב = שיחק 
ַצ'ַרּב = יְֻצ'רֹב - הכה ִעֵרף – יְִעַרף - ידע     ִמְפַתאח = מפתח                  

1. וֵין ________)שמְת( ִמְפַתאח ֵאלסַّיַّאַרה? ֻכּלّ יֹום ________)את שמה אותו( ִפי ַמַּכאן ַתאנִי.
_______________________________________________________________

2. ִּבנְִתי ____________)אוהבת לשחק( ּוַמא ___________)אוהבת ללמוד(. שּו ִּבדִّי 
________ )לעשות( ַמְעַהא? מא ________ )אני לא יודע/ת(!

__________________________________________________________________

3. ִבְּדّנַא ________ )לנשום( ֵאלְַהוַא.
___________________________________________________________________

4. ֻהֵםّ ________ )הרביצו( ַאח'ּוּכֹם! לַאֵזם ________ )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...(.


