
                   

 

1 
 

  

  

  בלשון ותרגול לימוד חוברת
  ' א שנה לתלמידי

  

  

  

  ד"ר אורלי קיים

  דורית גרין 

  

  

  

  

  2011, אוקטובר                       ב"תשע ל"שנה

  

 
  -פנימי-

  



                   

 

2 
 

  

  תוכן העניינים

  

 3תקינות במערכת הפועל .................................................................................  - פרק א'

 11שם המספר ...................................................................................................  - פרק ב'

 21................................................................. מילות קישורביחס ומילות דיוקים ב -פרק ג'

   33 תקינות תחבירית ..........................................................................................  - פרק ד'

 42........................................................ ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ................ -פרק ה'

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                   

 

3 
 

  פרק א'

  תקינות במערכת הפועל

   

פי גזרות. בהמשך הערות מיוחדות (גזרת נל"י/ה, -פי בניינים, עם חלוקה פנימית על-הרשימה על
  פ'.ב' כ'  -גזרת נל"א ו "א" אית"נ). הרשימה אינה כוללת דיוקים הקשורים ב

 בניין קל

 כללי: 

  ַמְרֶּתםְש פה"פ בשווא.  -עבר נוכחים ונוכחות: חוק החיטוף

  כל..)ּוֶּתם (בעתיד אות אית"נ בשורוק: אלְ כָ ְלִתי, יְ כֹל, יָ כֹל, גם בעבר. יָ עֹהשורש י.כ.ל. במשקל ּפָ 

  ִלים...דֵ ן, ּגְ ֵש ל: יָ עֵ משקל ּפָ 

  בּכֹשם הפועל בשלמים: תמיד בחולם (חוץ מלשַּכב). לר

  חפ"נ: 

  ִלּפֹל) ַע (חוץ מטִֹנְסֹע, לנְ שם הפועל: "נ" נשמרת. אין הידמות. לִ 

  נפ"י/ו: 

  ד. ֵּתלֵ צירה -עתיד: צירה 

  ןִאיַש פתח.  - מלאחיריק   

  נל"י/ה: 

  פות)יָ -פיםיָ -פהיָ -פהיָ כֹות (כמו נָ -ִכיםנָ - ָכהנָ -ֶכהנָ ֶה, ָבל: ּכעֵ ּפָ שורשים במשקל 

  נע"ו/י: 

  ֵערות)- ֵערים-ֵערה-ֵערֵּכנֹות (כמו - ֵּכִנים- ֵּכָנה- ֵּכןל. עֵ השורש כ.ו.נ. במשקל ּפָ 

  

 בניין נפעל

  כללי: 

  חים (לדעת)כָ בים, נוּצָ שים, נּגָ הווה: בכל הגזרות עה"פ בקמץ. נ

  ֵדקּבָ ֵשל, ְלִה ּכָ עתיד, ציווי ושם הפועל: דגש משלים בפה"פ. יִ 

  כנס (הביתה)!ִה ציווי: ה' תחילית. 
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 בניין הפעיל:

  התחילית בכל הזמנים:תנועת 

  זיל.ֹוזיל, להֹוזיל, יֹוזיל, מֹו. הֹויֹו מֹו : הנפ"יו 

  טיבוֵייטיבה, ֵמיטיב, ֵהי. י, ֵמי, ֵייֵה רק בשורשי "נמל שט"            

  ביניםְמ קימה, ְמ זיז, ֵמ קים, ֵה. e התחילית בעבר ובהווה בתנועת נע"ו/י: 

  כיריםַמ  - כירִה זמין, ַמ  - זמנתיִה בהווה.  -ַמ  בעבר, - ִה בשאר הגזרות:            

 -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- ---  

  

  

  הערה מיוחדת לגזרת נל"י/ה:

  האֶ נר –ה ָאסגול. נר -קמץ, הווה ועתיד - : עברבכל הבניינים

  ֹות(נגד), לכנֹות . למחֹות -שם הפועל: מסתיים ב                               

  ָנהינּו,ִּתְקנֶ ית, נהנֵ ילא לשכוח  "י" אחרי עה"פ. ִנְבנֵ                               

  

 הערה מיוחדת לגזרת נל"א:

  א, ְלִהְתַּבֵּט אִתי, ְלַמּלֵ אלה"פ "א" תמיד נכתבת. ִמּלֵ 

  א, ִהְתַמּלֵ א, ְמֻדּכָ אתנועת עה"פ כמו בשלמים. ִקּנֵ  כבדים:בניינים 

  

 הערה מיוחדת "א" אית"נ בכל הגזרות:

  לךאני א"א".  –עתיד מדבר/ת 

  ַסֵּפראֲ  - ַסֵּפרְּת "א" בחטף פתח.  –י,ת,נ בשווא 

  ָּשֶאראֶ  -ָשֵאר ִּתִ"א" בסגול.  –י,ת,נ בחיריק 

              

  

  



                   

 

5 
 

  ב'כ'פ' תקינות במערכת הפועל וב  - תרגול

  

  השמיים ִהְכִחילּו / ִהְּכִחילּו.  .1

  אני ִאָּשֵאר / ֶאָּשֵאר אתכם.  .2

  ָּכַרְתִּתי / ָּכַרִּתי את הענף.  .3

  ִהְסִּבירּו / ֶהְסִּבירּו לנו את החומר.  .4

  אני ַמִּביָעה / ְמִּביָעה את הערכתי.  .5

  ותיהם.אל ִּתָכְנעּו / ִּתָּכְנעּו לדריש  .6

  אני ַיְשִלים / ַאְשִלים את חובותי.  .7

  אנחנו ְמִמיִרים / ָמִמיִרים את השקלים לדולרים.  .8

  מדוע את ַמִּתיָזה / ְמִתיָזה מים?  .9

  ִהַבְנִּתי / ֵהַבְנִּתי אֹוָתְך / אֹוֵתְך .  .10

  הנאשמת ִהְּכִחיָשה / ִהְכִחיָשה את הטענות ְּכַלָּפה / ְּכַלֶּפיָה.  .11

  ַּצְלְּת / ֵהַצְלְּת אותי ִמֶּמּנֹו / ִמֶּמּנּו.ִה   .12

  חשיפה לשמש ֵמִזיָקה / ַמִּזיָקה לבריאות.  . 13

  הבית ִנְבָנה / ִנְבֶנה לפני שנים רבות.  .14

  דני ֶנְכַשל / ִנְכַשל בבחינה.  .15

    כיום הוא ִנְמָנה / ִנְמנה עם / על חברי המשלחת.  .16

  ְלִהָּכֵשל בבחינה.אני פוחד ְלִהָכֵשל /   .17

  הן ִנְּגשֹות / ִנָּגשֹות למכרז.  .18

  הצלחת ִּתָּשֵבר / ִּתָּשֵּבר אם תפילי אותה.  .19

  לא אֹוַכל / אּוַכל להגיע.  .20

  אני יכול ִלְקּפֹוץ / ִלְקפֹוץ על רגל אחת.  .21

  לא ָיַכְלִּתי / ָיכְֹלִתי להגיע.  22

  אסור ִלּגַֹע / ִלְנּגַֹע בחפץ חשוד.  .23

  . אל ֵּתֵשב / ִּתֵשב בשורה הראשונה  .24

  החוב הולך וָגֵדל / וגֹוֵדל מיום ליום.  .25

  כאן אפשר ִלְרּכֹב / ִלְרַּכב על סוסים.  .26

  ְקָראֶתם / ָקָראֶתם את הספר החדש?  .27



                   

 

6 
 

  ֹר שמלה.מחר ֶאְתּפֹר / ֶאְתפ  .28

  ֶֹּכֶפת / אֹוֶכֶפת את החוק.המשטרה או  .29

  / שֹוֶכֶכת.המחאה שֹוַכַכת   .30

  ְרִציֶתם / ָרִציֶתם ִלסַֹע / ִלְנסַֹע לים?  .31

  הוא ִמָּלא / ִמֵּלא את חובותיו.  .32

  מדוע ִהְפַרְעֶּתם / ֶהְפַרְעֶּתם לו?  .33

  ִכְּבדּו / ִּכְּבדּו אותי בקפה ועוגה.  .34

  היא ְמֻבְלֶּבֶלת / ְמֻּבְלֶּבֶלת.  .35

  היא ִרְּמָאה / ִרְּמָתה במשחק.  .36

  זמר ִהְתַּגָּלה / ִהְתַּגֶּלה ב "כוכב נולד".ה  .37

  אתה יודע ְלִהְתַּבּטֹות / ְלִהְתַּבֵּטא יפה בכתב.  .38

  ַּכְּנסּו / ִהָּכְנסּו בבקשה לאולם.  .39

  לא ִהְסַּכְמִּתי / ֶהְסַּכְמִּתי עימו.  .40

  אני ֵמִגיָעה / ַמִּגיָעה לחיפה ִלְפֵניֶכם / ְלָפֵניֶכם.  .41

  / ֵהַּבְטנּו דרך חלון הרכבת. ִהַּבְטנּו  .42

  המנעול ָשּבּור / ָשבּור.  .43

  כל התלמידים נֹוָכִחים / נֹוְכִחים בשיעור.  .44

  ָנַכְחנּו / נֹוַכְחנּו בטעותנו.  .45

  עכשיו הוא ִנְרָאה / ִנְרֶאה לי ְמֻדָּכא / ְמֻדֵּכא.  .46

  דן ִהְתַמָּנה / ִהְתַמֶּנה למנכ"ל החברה.  .47

  ֵצא מוקדם מהבית.ִנֵצא / נֵ   .48

  אתה ַמִּשיר / ֵמיִשיר את מבטך.  .49

  ִהַּצְענּו / ֵהַצְענּו לו להצטרף לטיול.  .50

  אני ְמִסיָרה / ַמִּסיָרה את מועמדותי.  .51

  ְּכַתְבֶּתם / ָּכַתְבֶּתם מכתב.  .52

  ִטְלַפְנִּתי / ִטְלַּפְנִּתי אליך מספר פעמים.  .53

  .אני ֵאַשן / ִאיַשן  בשק שינה  .54

  ִהַּפְלֶּתם / ֵהַּפְלֶּתם את הכד היקר וָשַבְרֶּתם / ְשַבְרֶּתם אותו.  .55

  מאיפה אני ַמִּכיָרה / ְמִּכיָרה אותך?  .56
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  אסור ְלַּפְטֵּפט / ְלַפְטֵּפט בשיעור.  .57

  אכלתי כרוב ְמֻמֵּלא / ְמֻמָּלא.  .58

  הוא אדם ֵּכן / ֵּכֶנה.  .59

  ָנִכים.אסור לחנות בחניית ֵנִכים /   .60

  השוטר ִייָרה / ִייֶרה בפורץ.  .61

  ָמִחינּו / ָמָחאנּו כפיים.  .62

  היא עֹוֶרֶכת / עוַרַכת את השולחן.  .63

  מתי ִּתְצאּו / ֵּתְצאּו לדרך?  .64

  מי ִהִזיז / ֵהִזיז את הגבינה שלי?  .65

  אני ַמִּציָעה / ְמִציָעה לך הצעה מעניינת.  .66

  א את החולה.אפשר ְלַרּפֹות / ְלַרּפֵ   .67

  ִהֵבאנּו / ֵהֵבאנּו לך מתנה.  .68

  ִנְרֶאה / ִנְרָאה לי שמחר ִיֵרד / ֵיֵרד גשם.   .69

  אני יֹוֶשֶנת / ְיֵשָנה בשק שינה.  .70

  אנו ִמְתַכְּבִדים / ִמְתַּכְּבִדים להזמינכם.  .71

    ֲאַבֵּקר / ֶאַבֵּקר ֶאְצְלֶכם / ֶאְצָלֶכם בשבת.  .72

  ֶאָּשֵאר אתכם בבית.ִאָּשֵאר /   .73

  צריך ְלַטאטֹות / ְלַטאֵטא את הבית.  .74

  מדוע לא הֹוַרְקְּת / ֵהַרְקְּת את הפח?  .75

  דנה ִקְּנָאה / ִקְּנָתה בטל.  .76

  מה את ָמִכיָנה / ְמִכיָנה לארוחת הערב?  .77

  הנאשם ְיֻזָּכה / ְיֻזֶּכה במשפט.  .78

  עלול ְלִהָּדֵבק / ְלִהָּדֵּבק. זו מחלה ִמַּדֶּבֶקת / ְמַדֶּבֶקת, אתה  .79

  הכיור ִהְתַמָּלא / ִהְתַמֵּלא במים.  .80
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  תשובון  -  ב'כ'פ' תקינות במערכת הפועל וב - ולתרג

  בחר באפשרות הנכונה

  / ִהְּכִחילּו. ִהְכִחילּוהשמיים   .1

  אתכם. ֶאָּשֵאראני ִאָּשֵאר /    .2

  את הענף. ָּכַרִּתיָּכַרְתִּתי /   .3

  / ֶהְסִּבירּו לנו את החומר. ִהְסִּבירּו  .4

  / ְמִּביָעה את הערכתי. ַמִּביָעהאני   .5

  לדרישותיהם. ִּתָּכְנעּואל ִּתָכְנעּו /   .6

  את חובותי. ַאְשִליםאני ַיְשִלים /   .7

  / ָמִמיִרים את השקלים לדולרים. ְמִמיִריםאנחנו   .8

  / ְמִתיָזה מים? ַמִּתיָזהמדוע את   .9

  / אֹוֵתְך . אֹוָתְך  ֵהַבְנִּתיְנִּתי / ִהבַ   .10

  .ְּכַלֶּפיהָ את הטענות ְּכַלָּפה /  ִהְכִחיָשההנאשמת ִהְּכִחיָשה /   .11

  .ִמֶּמּנּו/ ֵהַצְלְּת אותי ִמֶּמּנֹו /  ִהַּצְלְּת   .12

  לבריאות. ַמִּזיָקהחשיפה לשמש ֵמִזיָקה /   . 13

  .ִנְבֶנה לפני שנים רבותִנְבָנה / הבית   .14

  בבחינה. ִנְכַשלדני ֶנְכַשל /   .15

    / על חברי המשלחת. עם ִנְמֶנהכיום הוא ִנְמָנה /   .16

  בבחינה. ְלִהָּכֵשלאני פוחד ְלִהָכֵשל /   .17

  למכרז. ִנָּגשֹותהן ִנְּגשֹות /   .18

  / ִּתָּשֵּבר אם תפילי אותה. ִּתָּשֵברהצלחת   .19

  להגיע. אּוַכללא אֹוַכל /   .20

  / ִלְקפֹוץ על רגל אחת. ִלְקּפֹוץל אני יכו  .21

  להגיע. ָיכְֹלִתילא ָיַכְלִּתי /   22

  בחפץ חשוד. ִלְנּגֹעַ אסור ִלּגַֹע /   .23

  . / ִּתֵשב בשורה הראשונה ֵּתֵשבאל   .24

  / וגֹוֵדל מיום ליום. וָגֵדלהחוב הולך   .25

  / ִלְרַּכב על סוסים. ִלְרּכֹבכאן אפשר   .26

  / ָקָראֶתם את הספר החדש? ְקָראֶתם  .27
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  ֹר שמלה./ ֶאְתפ ֶאְתּפֹרמחר   .28

  את החוק. אֹוֶכֶפתֶֹּכֶפת / המשטרה או  .29

  .שֹוֶכֶכתהמחאה שֹוַכַכת /   .30

  לים? ִלְנסֹעַ / ָרִציֶתם ִלסַֹע /  ְרִציֶתם  .31

  את חובותיו. ִמֵּלאהוא ִמָּלא /   .32

  / ֶהְפַרְעֶּתם לו? ִהְפַרְעֶּתםמדוע   .33

  אותי בקפה ועוגה. ִּכְּבדּוִכְּבדּו /   .34

  / ְמֻּבְלֶּבֶלת. ְמֻבְלֶּבֶלתהיא   .35

  במשחק. ִרְּמָתההיא ִרְּמָאה /   .36

  / ִהְתַּגֶּלה ב "כוכב נולד". ִהְתַּגָּלההזמר   .37

  יפה בכתב. ְלִהְתַּבֵּטאאתה יודע ְלִהְתַּבּטֹות /   .38

  לם.בבקשה לאו ִהָּכְנסּוַּכְּנסּו /   .39

  / ֶהְסַּכְמִּתי עימו. ִהְסַּכְמִּתילא   .40

  / ְלָפֵניֶכם. ִלְפֵניֶכםלחיפה  ַמִּגיָעהאני ֵמִגיָעה /   .41

  / ֵהַּבְטנּו דרך חלון הרכבת. ִהַּבְטנּו  .42

  .ָשבּורהמנעול ָשּבּור /   .43

  בשיעור. נֹוְכִחיםכל התלמידים נֹוָכִחים /   .44

  בטעותנו. נֹוַכְחנּוָנַכְחנּו /   .45

  / ְמֻדֵּכא. ְמֻדָּכאלי  ִנְרֶאהעכשיו הוא ִנְרָאה /   .46

  / ִהְתַמֶּנה למנכ"ל החברה. ִהְתַמָּנהדן   .47

  מוקדם מהבית. ֵנֵצאִנֵצא /   .48

  את מבטך. ֵמיִשיראתה ַמִּשיר /   .49

  / ֵהַצְענּו לו להצטרף לטיול. ִהַּצְענּו  .50

  מדותי./ ַמִּסיָרה את מוע ְמִסיָרהאני   .51

  / ָּכַתְבֶּתם מכתב. ְּכַתְבֶּתם  .52

  אליך מספר פעמים. ִטְלַּפְנִּתיִטְלַפְנִּתי /   .53

  בשק שינה.  ִאיַשןאני ֵאַשן /   .54

  אותו. ְשַבְרֶּתם/ ֵהַּפְלֶּתם את הכד היקר וָשַבְרֶּתם /  ִהַּפְלֶּתם  .55

  / ְמִּכיָרה אותך? ַמִּכיָרהמאיפה אני   .56
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  בשיעור. ְלַפְטֵּפטאסור ְלַּפְטֵּפט /   .57

  .ְמֻמָּלאאכלתי כרוב ְמֻמֵּלא /   .58

  / ֵּכֶנה. ֵּכןהוא אדם   .59

  .ָנִכיםאסור לחנות בחניית ֵנִכים /   .60

  בפורץ. ִייֶרההשוטר ִייָרה /   .61

  כפיים. ָמָחאנּוָמִחינּו /   .62

  / עוַרַכת את השולחן. עֹוֶרֶכתהיא   .63

  לדרך? ֵּתְצאּומתי ִּתְצאּו /   .64

  את הגבינה שלי? ֵהִזיזמי ִהִזיז /   .65

  / ְמִציָעה לך הצעה מעניינת. ַמִּציָעהאני   .66

  את החולה. ְלַרֵּפאאפשר ְלַרּפֹות /   .67

  לך מתנה. ֵהֵבאנּוִהֵבאנּו /   .68

  גשם. ֵיֵרדִיֵרד /  שמחר/ ִנְרָאה לי  ִנְרֶאה   .69

  בשק שינה. ְיֵשָנהאני יֹוֶשֶנת /   .70

  להזמינכם. ִמְתַּכְּבִדיםאנו ִמְתַכְּבִדים /   .71

    / ֶאְצָלֶכם בשבת. ֶאְצְלֶכם/ ֶאַבֵּקר  ֲאַבֵּקר  .72

  אתכם בבית. ֶאָּשֵארִאָּשֵאר /   .73

  את הבית. ְלַטאֵטאצריך ְלַטאטֹות /   .74

  את הפח? ֵהַרְקְּת מדוע לא הֹוַרְקְּת /   .75

  / ִקְּנָתה בטל. ִקְּנָאהדנה   .76

  לארוחת הערב? ְמִכיָנהמה את ָמִכיָנה /   .77

  במשפט. ְיֻזֶּכההנאשם ְיֻזָּכה /   .78

  / ְלִהָּדֵּבק. ְלִהָּדֵבק/ ְמַדֶּבֶקת, אתה עלול  ִמַּדֶּבֶקתזו מחלה   .79

  במים. ִהְתַמֵּלאהכיור ִהְתַמָּלא /   .80
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  שם המספר -פרק ב'                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  
את מין המספרים קובע מינו של שם העצם. כדי לבדוק את מינו של שם עצם              שים לב:

  כלשהו קובעים את צורת היחיד ומוסיפים לה שם תואר, לדוגמה:

  חלונות > חלון אחד, חלון נקי (זכר) > ששה חלונות.

  שנים > שנה אחת, שנה טובה (נקבה) > שמונה שנים.

  

  

  

  

  :ברביםיבואו תמיד  10-2המופיעים אחרי המספרים  שמות עצם

        תפוזים. קילוגרמים; קניתי שני שקלים; יש לי עשרה אחוזיםהמדד עלה בשני 

  ומעלה אפשר להשתמש ביחיד או ברבים). -11(במספרים מ

  

  

  

  זכר

  

  נקבה

 

  נפרד

  הXסיומת 
  הארבע

  השמונ

  ללא סיומת
  ארבע

  השמונֶ 

  אם  שם  העצם  מיודע  יבואו  המספרים  בצורת  הנסמך

 

  נסמך

  סיומת ת'
  -תארבע

  -תשלוש

  -תחמש

  ללא סיומת ת'
  -ארבע

  -לוששְ 

  (חל חיטוף)    -חמש

 שם המספר

 מספר מונה 

 מציין כמות.

מותאם למינו של 
 העצם:-שם

 שלושה בנים.

 מספר סודר 
מציין מקום בסדר 

 מסוים. 
מותאם למינו של 

 העצם:-שם

 הנציג השישי.

 מספר כופל 
 

 …פי

 פעמים

 מספר חלקי 
 

מציין את החלק 
 מתוך השלם.

 10-1מספרים 
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  כל הצורות משותפות: –ומעלה אין צורות מיוחדות לנפרד ולנסמך  11במספרים 

  בנפרד: עשרים ושלוש נערות; בנסמך: עשרים ושלוש הנערות.

  נקבה  זכר

  עשר
  שלושה עשר בנים

  שמונה עשר ילדים.

  עשרה
  שלוש עשרה בנות.

  שמונה עשרה ילדות.

  

  

  ה עשרה;       אחד עשרה.אסור ליצור שילוב של זכר ונקבה כמו: שמונָ שים לב: 

  

  זכר     נקבה          זכר     נקבה                              

  

  ה מאות.ֶ: שלוש מאות, שמונבנקבהיבואו המספרים  – "מאות"לפני  •

  תים).ים (ולא מאֲ אתַ א' נחה: מָ -ה "מאתים"במספר   •

  : שלושת אלפים.בזכריבואו המספרים  – "אלף"לפני   •

  ת אלפים עַ שַ ת אלפים), *ּתְ עַ בְ (במקום: שִ ת אלפים עַ בַ הימנע מהטעות הרווחת: *שְ        

  ת אלפים).עַ שְ (במקום: ּתִ         

  .וןמילי עשר : ארבעהבזכריבואו המספרים  – "מיליון"לפני  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 19-11מספרים 
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 תופעות אופייניות בשם המספר

  .בנקבהתמיד יופיע  – מספר סתמי .1

  את סימנם. אפשר     מספר  סתמי הוא מספר שאינו מונה את שמות העצם, אלא מציין      

  ה; אני יושב בכיסא ֶלזהות אותו ע"י הוספת המילה "מספר" לפניו: עמוד מספר שמונ     

  ה.נֶ (מספר) שמו     

  דוגמות למספר סתמי: מספר של בית, של שיר, של עמוד, של טלפון, של ת"ז, של            

  מיקוד וכו'.      

  אוטובוסים. בשניחד (מס' מונה), ולא ֶא אני נוסע באוטובוס  שימו לב:     

  ת (מס' סתמי).חַ לעומת: אני נוסע באוטובוס ַא                  

  

  . (מונים ימים, ויום הוא ממין זכר).                      בזכרתמיד  -תאריך בחודש .2

  חד במאי, שבעה עשר בתמוז, תשעה באב, עשרים ושנים בפברואר, עשרה בטבת וכו'אֶ       

  

  המספר הכפלי

  : פי שנים, פי שלושה, פי מאתים ושנים.בזכרהמספרים יופיעו  -" פיאחרי המילה " .3

  

      : שלוש פעמים, שתים עשרה פעמים.         בנקבהיבואו המספרים  –" פעמיםלפני המילה"  .4

  

  המספר החלקי

  בזכר: שני חצאים, שלושה רבעים. -צי), שליש, רבע צי (בסמיכות חֲ חֵ  .5

  בנקבה: שתי חמישיות, שתי עשיריות. -עשירית  …שית, שישית, שביעיתחמי      

  

  (כמספרים סתמיים)בנקבה יבואו המונה והמכנה  -כשהמכנה מעל עשר  .6

  שבע עשרה חלקי עשרים וחמש. – 17/25שלוש חלקי אחת עשרה;   - 3/11        

  

  המספר השלם + שם העצם + השבר: מספר מעורב .7

  מעלות ורבע מעלות = שלוש 3¼       

  ציחֵ ארגזים = עשרה ארגזים וָ  10½       

  השבר והשבר יבוא בצורת הנסמך: אחרישם העצם יופיע  –אם שם העצם מיודע      

  הליטרים = ארבעה ושני שלישי הליטרים.     4 2/3     
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 :הערות נוספות

  יופיע במספר מונה בנקבה (מונים שנים, ושנה היא מילה בנקבה): – גיל .1

  עשרה.-הוא בן חמש      

  עשרה.-היא בת חמש      

  זכר.מציינים את מינם במין  –כאשר מופיע שם עצם מעורב משני המינים  – זכר ונקבה .2

  שלושים ושלושה חיילים וחיילות; שמונת המורים והמורות.       

  הולדת, עט.-, משקפיים, מכנסיים, יום, צומת, גרב: זוגזכרהם ממין  השמות אל .3

  

 יות וכל"ב בשם המספראות

  שבעה בנים.אחד; שלושים וְ הניקוד היסודי של אותיות וכל"ב הוא שווא נע: חמישים וְ 

  יש מקרים בהם הן מקבלות ניקוד אחר:

  הסבר  דוגמה  הכלל  המקרה

  ו

  כ

  + חטף              ל

  ב

  

  ניקודן        

  כתנועת        

  החטף         

  שרהעֲ וַ  

  מישהחֲ ּכַ 

  בחמש

  שרהעֲ לַ 

    

 ביקוע צרור שוואים   

  ו

  כ

 ל           + הברה     

 ב              מוטעמת

  

  נוטות         

  לקבל         

  קמץ          

  ששה)שש (אבל וְ וָ 

  רבעוָ 

  תשעוָ 

  שבעוָ 

  

   

  

  :                                ו' החיבורלבין  כל"בבמקרים הבאים יש הבדל בין ניקוד אותיות 

 

  המקרה

  ו' החיבור  כל"ב

  דוגמה  הכלל  דוגמה  הכלל

  

  לפני שווא     

  

  

  בחיריק 

  חסר

  לושיםשְ ּכִ 

  נייםשְ לִ 

  עשרה-שעתְ ּבִ 

  

  בשורוק

  מונהשְ ּו

  לושהשְ ּו

 עשרה-שעתְ ּו

  

  לפני אותיות בומ"פ

    

  בשורוק

  מאה ּו

  מאתיםּו
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  שם המספר -ל ותרג

 כתוב את המספרים במילים  א.

  ציפורים____________  5  

  ____________ אימהות 4  

  ____________ עטים 9  

  ____________ האבות 3  

  ____________ ימים 7  

  ____________ צמתים 2  

  ________  1גרב   

    ___________ זוגות נעליים 4  

  ___________ דפים 5  

  ___________ המורות 6  

  ___________ הפרחים 8  

  ___________ הימים 7  

  ___________ מטרים 3  

  ___________ ביצים 8  

   - -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- ---  

  __________ חלומות 19  

  __________ נערים 18  

  __________ אבנים 35  

  __________ קילוגרם 17  

  __________ שעות 11  

  __________ מדינות 67  

  __________ החדרים 24  

  חודשים__________  12  

  __________ סנטימטרים 41  
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 תקן רק את המשפטים השגויים  ב.

  רק חמישה עשר תמונות הצליחו. _______________________________________ .1  

  ₪. _______________________________________הארנק עלה לי שלושים וחמש  .2  

  _______________________רזיתי כבר שתי קילו. ________________________ .3  

  ראיתי שני סרטים מעניינים. __________________________________________ .4  

  יש לי ארבע ימי חופשה. _____________________________________________ .5  

  עוד שלוש רחובות נגיע. ______________________________________________ .6  

  רבע תחנות.______________________________________________תרדו עוד א .7  

  באילת ארבעים ואחת מעלות. _________________________________________ .8  

  אני אוכל גבינה חמש אחוז. ___________________________________________ .9  

  ____________________________________________. לנתי במלון ארבע לילות. 10  

 

 כתוב את המספרים במילים  ג.

  . _______________________________________________________17נועה בת   

  . _________________________________________________________16גיל בן   

  ________________________. ______________________25.3 –המרוץ יתקיים ב 

  ממני. ________________________________________________ 6הוא מרוויח פי 

  פעמים. ______________________________________________ 4ראיתי סרט זה 

  המנצחים הוזמנו לבמה. _____________________________________________ 7

  _______________________________________________ ק"ג קמח.  3 1/4קניתי  

  . _____________________________________________18פתחו את הספר בעמוד 

  ₪. ___________________________________________________ 7,000שילמתי 

  . _________________________________________________17אני יושב בכיסא 

  הבנות. __________________________________________________ 3גשתי את פ

  . ___________________________________________6241783מספר הטלפון הוא 

  ממך. __________________________________________________ 2אני אוכל פי 

  ______________________. ___________________1על כביש מספר  425נסענו בקו 

  לשביתת הרופאים. _________________________________________ 37 –היום ה 
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  שעות. ___________________________________________________ 9 1/2חלפו 

  . ____________________________________________________31אני גר בבית 

  ". _______________________________________16 –ראיתי את ההצגה "הכבש ה 

  באב הוא יום צום. _________________________________________________ 9

  בתמוז הוא יום צום. _____________________________________________ 17גם 

  . _______________________________________________2002עמית נולד בשנת 

  . _______________________________________________2.7.1991 –חי נולד ב א

 

 כתוב במילים  ד.

  תאריך הולדתך _____________________________________________________  

  כתובת ומיקוד _____________________________________________________  

  _______________________________________________________מספר טלפון   

  מספר תעודת זהות __________________________________________________  

  משקלך (הרצוי או המצוי) _______________ גובהך _________________________  

  

 הקף את האפשרות הנכונה  ה.

 וד מספר ַאַחת / ֶאָחד בעיתון המקומי. ְשמֹוָנה ָעָשר /לפני כחודש פורסמה הידיעה הבאה בעמ  
ת ְשמֹוֶנה ֶעְשֵרה / ְשמֹוָנה ֶעְשֵרה חודשי מאסר בפועל נגזרו לפני ַאְרַּבע / ַאְרָּבָעה שבועות בבי

שהורשעו   משפט השלום בחדרה על ְשֵני / ְשֵּתי צעירים בני עשרים ְוַאַחת / עשרים וֶאָחד
  ר / ְשֵּתים ָעָשר / ְשֵּתים ֶעְשֵרה דירות באזור חדרה.  בהתפרצות לְשֵנים ָעָש 

בֵשש / בִשָּשה ביוני אלפיים וֶאָחד / אלפיים וַאַחת פרצו הצעירים לבית בן ָשלֹוש / ְשלֹוָשה         
קומות ברחוב החצב שלושים וָחֵמש / שלושים וֲחִמָּשה בחדרה. בכתב האישום נטען כי הם 

כמו כן ₪. טלוויזיה בשווי ְּתַשַעת אלפים / ִּתְשַעת אלפים / ֵּתַשע אלף גנבו מתוך הבית מכשיר 
/ ְשלֹוש הכספות שבבית וגנבו מתוכן ְשמֹוֶנה ֵמאֹות /               הם הצליחו לפרוץ את ְשלֹוֶשת / ָשלֹוש

עשרים  במזומן, ָמֲאַתִים / ָמאַתִים דולר ותכשיטים בשווי עשרים וְשַּתִים /₪ ְשמֹוָנה ֵמאֹות 
  וְשַנִים אלף שקל.  

כשביקשו הגנבים לצאת מן הבית עם השלל, הפתיעו אותם בעלי הבית, והם החלו לברוח.   
לאחר מרדף בן ֲחִמָּשה קילומטר / ֲחִמָּשה קילומטרים / ָחֵמש קילומטרים נתפסו הגנבים 

  כשבכיסיהם תשעים וֶשַבע / תשעים וִשְבָעה אחוז מן הכסף שגנבו.

/ ֶאָחד   ודו בהתפרצות זו וגם בֶעֶשר / בֲעָשָרה מקרי התפרצות נוספים. ַאַחדהצעירים ה  
 החשודים טען להגנתו כי הוא הילד הַאַחד ָעָשר / הַאַחד ֶעְשֵרה /הַאַחת ֶעְשֵרה במשפחה בת
 ַאְרַּבע ָעָשר / ַאְרַּבע ֶעְשֵרה / ַאְרָּבָעה ָעָשר נפשות, והוא המפרנס היחיד. כאמור, הצעירים

  ורשעו ונדונו לָמאַתִים וִשָּשה ָעָשר / ָמאַתִים וֵשש ֶעְשֵרה ימי מחבוש.ה
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  תשובון - שם המספר  -ל ותרג

 כתוב את המספרים במילים  א.

  ציפורים  חמש  5  

  אימהות  ארבע  4  

  עטים  תשעה  9  

  האבות  שלושת  3  

  ימים  שבעה  7  

  צמתים  שני  2  

   אחד   1גרב   

    זוגות נעליים   ארבעה  4  

  דפים  חמישה  5  

  המורות  שש  6  

  הפרחים  שמוַנת  8  

  הימים  שבעת  7  

  מטרים  שלושה  3  

  ביצים  שמוֶנה  8  

  חלומות  עשר תשעה  19  

  נערים  עשר שמוָנה  18  

  אבנים  וחמש שלושים 35  

  קילוגרם  עשר שבעה  17  

  שעות  עשרה אחת  11  

  מדינות  ושבע שישים  67  

  החדרים  וארבעה עשרים  24  

  חודשים    עשר שנים  12  

  סנטימטרים ואחד ארבעים  41  
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 תקן רק את המשפטים השגויים  ב.

  חמש עשרה    רק חמישה עשר תמונות הצליחו. .1  

  שלושים וחמישה   ₪. הארנק עלה לי שלושים וחמש  .2  

 שני      רזיתי כבר שתי קילו.  .3  

  ראיתי שני סרטים מעניינים.  .4  

  ארבעה      יש לי ארבע ימי חופשה.  .5  

  שלושה      עוד שלוש רחובות נגיע.  .6  

  תרדו עוד ארבע תחנות .7  

  באילת ארבעים ואחת מעלות.  .8  

 חמישה אחוזים     אני אוכל גבינה חמש אחוז. .9  

 ארבעה    . לנתי במלון ארבע לילות. 10  

 כתוב את המספרים במילים  ג.

 שבע עשרה        .17נועה בת   

      שש עשרה          . 16גיל בן   

   עשרים וחמישה במרץ      .25.3 –המרוץ יתקיים ב 

  שישה      ממני.  6הוא מרוויח פי 

  ארבע      פעמים.  4ראיתי סרט זה 

 שבעת       המנצחים הוזמנו לבמה.  7

  שלושה קילוגרמים ורבע      ק"ג קמח.   3 1/4קניתי  

  שמוֶנה ֶעשֵרה      . 18פתחו את הספר בעמוד 

 ִשְבַעת אלפים        ₪.  7,000שילמתי 

   שבע      . 17אני יושב בכיסא 

  ְשלוש      הבנות.  3פגשתי את 

       שש שתיים ארבע אחת שבע שמוֶנה שלוש .            6241783מספר הטלפון הוא 

  שניים      ממך.  2אני אוכל פי 

  ארבע מאות עשרים וחמש... אחת    . 1פר על כביש מס 425נסענו בקו 

  שלושים ושבעהה    לשביתת הרופאים.  37 –היום ה 
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  תשע שעות וחצי        שעות.  9 1/2חלפו 

  שלושים ואחת        . 31אני גר בבית 

  השישה עשר    ". 16 –ראיתי את ההצגה "הכבש ה 

  תשעה      באב הוא יום צום.  9

  שבעה עשר     בתמוז הוא יום צום.  17גם 

   אלפיים ושתיים      .2002עמית נולד בשנת 

  שניים ביולי אלף תשע מאות תשעים ואחת  . 2.7.1991 –אחי נולד ב 

 

 כתוב במילים  ד.

  תאריך הולדתך _____________________________________________________  

  כתובת ומיקוד _____________________________________________________  

  טלפון _______________________________________________________מספר   

  מספר תעודת זהות __________________________________________________  

  משקלך (הרצוי או המצוי) _______________ גובהך _________________________  

  

 הקף את האפשרות הנכונה  ה.

/  ָעָשר ְשמֹוָנה/ ֶאָחד בעיתון המקומי.  ַאַחתאה בעמוד מספר לפני כחודש פורסמה הידיעה הב  
שבועות בבית  ַאְרָּבָעהְשמֹוֶנה ֶעְשֵרה / ְשמֹוָנה ֶעְשֵרה חודשי מאסר בפועל נגזרו לפני ַאְרַּבע / 

שהורשעו   / עשרים וֶאָחד ְוַאַחת/ ְשֵּתי צעירים בני עשרים  ְשֵנימשפט השלום בחדרה על 
  דירות באזור חדרה.   ֶעְשֵרה ְשֵּתיםים ָעָשר / ְשֵּתים ָעָשר / בהתפרצות לְשנֵ 

/ ְשלֹוָשה  ָשלֹושפרצו הצעירים לבית בן  וַאַחת אלפייםביוני אלפיים וֶאָחד /  בִשָּשהבֵשש /         
/ שלושים וֲחִמָּשה בחדרה. בכתב האישום נטען כי הם  וָחֵמש שלושיםקומות ברחוב החצב 

כמו כן ₪. / ֵּתַשע אלף  אלפים ִּתְשַעתגנבו מתוך הבית מכשיר טלוויזיה בשווי ְּתַשַעת אלפים / 
/              ֵמאֹות ְשמֹוֶנההכספות שבבית וגנבו מתוכן  ְשלֹוש/   הם הצליחו לפרוץ את ְשלֹוֶשת / ָשלֹוש

 עשריםדולר ותכשיטים בשווי עשרים וְשַּתִים /  ָמאַתִיםבמזומן, ָמֲאַתִים / ₪ ת ְשמֹוָנה ֵמאֹו
  אלף שקל.   וְשַנִים

כשביקשו הגנבים לצאת מן הבית עם השלל, הפתיעו אותם בעלי הבית, והם החלו לברוח.   
 / ָחֵמש קילומטרים נתפסו הגנבים קילומטרים ֲחִמָּשהלאחר מרדף בן ֲחִמָּשה קילומטר / 

  אחוז מן הכסף שגנבו. וִשְבָעה תשעיםכשבכיסיהם תשעים וֶשַבע / 

/ ֶאָחד   ַאַחדמקרי התפרצות נוספים.  בֲעָשָרההצעירים הודו בהתפרצות זו וגם בֶעֶשר /   
/ הַאַחד ֶעְשֵרה /הַאַחת ֶעְשֵרה במשפחה בת  ָעָשר הַאַחדהחשודים טען להגנתו כי הוא הילד 

/ ַאְרָּבָעה ָעָשר נפשות, והוא המפרנס היחיד. כאמור, הצעירים  ֶעְשֵרה עַאְרּבַ ַאְרַּבע ָעָשר / 
  / ָמאַתִים וֵשש ֶעְשֵרה ימי מחבוש. ָעָשר וִשָּשה לָמאַתִיםהורשעו ונדונו 
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  פרק ג'
  

  מילות קישורבמילות יחס ודיוקים ב
  

 נטייה -סמילות היח
  

כשם עצם ביחיד, ויש הניטות כשם נטיית מילות היחס כנטיית שם העצם. יש מילות יחס הניטות 
עצם ברבים (שירי, שירך, שירנו = בשבילי, בשבילך, בשבילנו... שירי, שיריך, שירינו = בלעדי, 

מילות יחס המסתיימות בצורן ריבוי (אודות, בעקבות) ואלה המסתיימות ב   בלעדיך, בלעדינו...).
  ם."י" (בלעדי, לגבי, לפני, על ידי) ניטות על דרך שם ברבי

הטבלה שלפניך מציגה את הצורות התקינות של מילות יחס המועדות לשיבושים בהגייה.         
  הצורה הנכונה משקפת את העיקרון שהוצג לעיל. צורות יוצאות מן הכלל מסומנות בכוכבית.

  

  לא נכון                נכון  

  ותאוד    אֹודֹוְתֶכם                      אֹודֹוֵתיֶכם/ן                                                   

  אֹודֹוֵתיֶהם/ן                                                                        אֹודֹוָתם    

______________________________________________________________  

    את     ִאֵּתךְ                                     *ִאָּתְך                                            

                         *אֹוָתְך                                                                               אֹוֵתְך                               

  אֹוְתֶכם                             ֶאְתֶכם/ן                                                

______________________________________________________________  

  יאל = אלֵ     ֵאֵליְך                      ֵאַלִיךְ 
  ֲאֵליֶכם/ן                                                                             ֵאֵליֶכם/ן

  ֵאֵליֶהם/ן                                                                       ֲאֵליֶהם/ן     

______________________________________________________________  

  אצל    ֶאְצֵלְך                                                                                ֶאְצָלךְ 

  ֶכם/ /ןֶאְצלָ                                                                               ֶכםלְ ֶאצְ 

  ֶאְצָלֶהם/ן    ֶאְצָלם/ן                                                                         

______________________________________________________________  

  בין      ֵּביֵננּו *ֵּביֵנינּו                                                                           

  ֵּביְנֶכםֵּביֵניֶכם                                                                          *
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  לא נכון                    נכון

  יבלעד                ִּבְלָעִדי   ִּבְלָעַדי                                                                        
  ִּבְלָעְדךָ         ִּבְלָעֶדיָך                                                                 

  ִּבלָעֵדךְ                                           ִּבְלָעַדִיךְ 

  ִּבְלָעדֹו             ִּבְלָעָדיו                                                             

  ּבלַעְדֶכם/ן           ִּבְלֲעֵדיֶכם/ן                                                          

  ִבְלָעָדם/ן             ְלֲעֵדיֶהם/ן                                                       ּבִ 

_______________________________________________________________    

    ַּבַעד/ְּבַעד           ְּבָעִדי                        ַּבֲעִדי

  ְּבַעְדָך                (תנועה ראשונה פתח)                                             ַּבַעְדָך                              

  ְּבַעְדֶכם/ן         ַּבַעְדֶכם/ן                                                              

  ְּבָעָדם/ן            ַּבֲעָדם/ן                                                             

_______________________________________________________________  

  ותבעקב         ְּבִעְקבֹוְתֶכם/ן                     ְּבִעְקבֹוֵתיֶכם/ן

  ְּבִעְקבֹוָתם/ן             ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם/ן                                                   

_______________________________________________________________  

  בשביל             ִּבְשִביָלךְ                                                              ִּבְשִביֵלְך      

  ִּבְשִביָלֶכם/ן                                                 ִּבְשִביְלֶכם/ן               

  ִּבְשִביָלְֶהם/ן                            ִּבְשִביָלם/ן                                

_______________________________________________________________  

  יכלפ               ְּכַלָּפה                        ְּכַלֶּפיהָ 
_______________________________________________________________  

  כמו     ָּכמֹוֶכם/ן                                  ְּכמֹוֶכם/ן

   ָּכמֹוֶהם/ן                      *ְּכמֹוֶהם/ן

_______________________________________________________________  

       ילגב                  ְלַגֵּבךְ                          ְלַגַּבִיךְ 
  ְלַגָּבם                                  ְלַגֵּביֶהם
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  לא נכון                    נכון

    ילפנ      ְלָפֶניךְ                              ְלָפַנִיךְ 

  ְלָפֵניֶכם/ן                       ִלְפֵניֶכם/ן

  ְלָפֵניֶהם/ן                       ִלְפֵניֶהם/ן

_______________________________________________________________  

  מ/מן  ִמֶּמּנֹו (ֵאיֶנּנּוֹ)                                         ִמֶּמּנו (ֵאיֶנּנו)

  ִמְמֶכם/ן                                 ִמֶּכם/ן

  ִמֶהם/ן                     ֵמֶהם/ן         

_______________________________________________________________  

  יעל = עלֵ                  ָעֶליךְ                        ָעַלִיךְ 
  ֲעֵליֶכם/ן                                 ֲעֵליֶכם/ן

  ֲעֵליֶהם/ן                       ֲעֵליֶהם/ן

_______________________________________________________________  
          

  על יד    ַעל ַיְדֶכם/ן                     ַעל ֶיְדֶכם/ן  

  ַעל ָיֵדינו                       ַעל ָיֵדנו

_______________________________________________________________  

  יעל יד      ַעל ָיִדי                       ַעל ָיַדי
  ַעל ָידֹו                       ַעל ָיָדיו

  ַעל ָיָדה                       ַעל ָיֶדיהָ 

  ַעל ֶיְדֶכם/ן                     ַעל ְיֵדיֶכם/ן

      ַעל ָיָדם/ן                     ַעל ְיֵדיֶהם/ן  

_______________________________________________________________  

  עם      ִעֵּמךְ                               *ִעָּמךְ 

  ִעְמֶכם/ן                      *ִעָּמֶכם

      ִעְמֶהם                    *ִעָּמֶהם/ִעָּמם     
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  יחסהמילות  נטיית - תרגול

 הקף את האפשרות הנכונה  .א

 ביקשתי ִמֶּמּנֹו / ִמֶּמּנּו לעזור לי. .1
 

 קיבלתי ִמֶּכם / ִמְמֶכם עצה. .2
 

 התארחתי ֶאְצָלֶהם / ֶאְצָלם בקיץ. .3
 

 עשיתי זאת ִּבְשִביָלם / ִּבְשִביָלֶהם. .4
 

 הפתעתי אֹוְתכם / ֶאְתֶכם? .5
 

 ָעַלִיְך / ָעֵליְך להגיע מוקדם. .6
  

 רציתי לראות אֹוֵתְך / אֹוָתְך. .7
  

 דן היה ֶאְצָלֶכם / ֶאְצְלֶכם. .8
  

 טל תבוא ֲאֵליֶכם /  ֵאֵליֶכם?  .9
  

 מי היה ֶאְצֵלְך / ֶאְצָלְך?  .10
  

 אני באה ִאָּתְך / ִאֵּתְך.  .11
  

 מה זה אומר ְלַגָּבם / ְלַגֵּביֶהם?  .12
  

 אין ֵּביֵנינּו / ֵּביֵננּו קשר.  .13
  

 אין ְּכמֹוֶכם / ָּכמֹוֶכם.  .14
  

 לא אסע ִּבְלָעֵדְך / ִּבְלָעַדִיְך.  .15
  

 הוא ֵאיֶנּנּו / ֵאיֶנּנֹו בבית.  .16
  

 המחקר נעשה ַעל ָיֶדיָה / ַעל ָיָדה.  .17
  

 תקן את  השיבושים במילות היחס  .ב

 דיברנו אֹודֹוְתֶכם עכשיו. .1

 ם.המתנה ִּבְשִביָלכֶ  .2

 ִמֶהם ללכת.ביקשתי  .3
 התעופה.- אסיע אֹוֵתְך לשדה . 4
 . הגעתי ְלָפֵניְך.5
 . הגענו ְלָפֵניֶכם.6
  . איך אתה מתנהג ְּכַלָּפה?7
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 הקף את האפשרות הנכונה (מילות יחס ושם המספר)  .ג
  

 ת המדפים.אני צובע ֶאְצָלֶהם / ֶאְצָלם את שבעה / שבע .1

 יום הולדתה השבעים ושבעה / השבעים ושבע יערך ֶאְצְלֶכם / ֶאְצָלֶכם. .2

 פגשתי ֶאְתֶכם / אֹוְתֶכם שלושה / שלוש פעמים. .3

 ₪.המחיר ִּבְשִביְלֶכם / ִּבְשִביָלֶכם הוא שבע עשרה אלף / שבעה עשר אלף  .4

 אלפיים ואחד.נסעתי לחו"ל ִּבְלָעַדִיְך / ִּבְלָעֵדְך בשנת אלפיים ואחת /  .5

 ביקשתי ִמֶּמּנֹו / ִמֶּמּנּו לרדת אחרי הצומת השנייה / השני. .6

 היגענו ִלְפֵניֶהם / ְלָפֵניֶהם לקו שלושים ושלוש / שלושים ושלושה. .7

 ביקשתי ִמְמֶכם / ִמֶּכם לקנות לי שלושה ק"ג וחצי / שלושה וחצי ק"ג בננות. .8

 אתמול.תשע / תשעת חברותי ביקרו ֶאְצָלֶהן / ֶאְצָלן  .9

 קראתי אֹודֹוָתם / אֹודֹוֵתיֶהם בעמוד עשרים ותשעה / עשרים ותשע. .10

 האם שוחחו ִאָּתְך / ִאֵּתְך בעניין שבעה / שבעת התלמידים? .11

 בגיל שמונה עשר / שמונה עשרה התלבשתי ָּכמֹוֶכם / ְּכמֹוֶכם. .12

 מפגש שנים עשר / שתים עשרה מתקיים ֶאְצָלְך / ֶאְצֵלְך. .13

 חמישים וחמש מחזות נכתבו על ָיָדיו / על ָידֹו.חמישים וחמישה /  .14

 צעדנו ְּבִעְקבֹוָתם / ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם אחד עשר / אחד עשרה ק"מ. .15

 קיבלנו ִמֶהם / ֵמֶהם שלוש / שלושה זוגות נעליים. .16

 חשבתי ָעַלִיְך / ָעֵליְך הרבה בשלושת / בשלוש השבועות האחרונים. .17

 פי שניים / שתיים. הרווחנו ִּבְלַעְדֶכם / ִּבְלֲעֵדיֶכם .18

 נאפה ִּבְשִביָלם / ִּבְשִביָלֶהם  שלוש / שלושה ככרות לחם. .19

 דן הצביע נגד שלושת / שלוש המועמדות, ואילו אני הצבעתי ְּבָעָדן / ַּבֲעָדן. .20
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  תשובון –יחס התרגול מילות       

 הקף את האפשרות הנכונה  .ד

 לעזור לי. ִמֶּמּנּוביקשתי ִמֶּמּנֹו /  .18
 

 / ִמְמֶכם עצה. ִמֶּכםקיבלתי  .19
 

 בקיץ. ֶאְצָלםהתארחתי ֶאְצָלֶהם /  .20
 

 / ִּבְשִביָלֶהם. ִּבְשִביָלםעשיתי זאת  .21
 

 ?ֶאְתֶכםהפתעתי אֹוְתכם /  .22
 

 / ָעֵליְך להגיע מוקדם. ָעַלִיְך  .23
  

 .אֹוָתְך רציתי לראות אֹוֵתְך /  .24
  

 .ֶאְצְלֶכםדן היה ֶאְצָלֶכם /  .25
  

 /  ֵאֵליֶכם? ֲאֵליֶכםטל תבוא   .26
  

 / ֶאְצָלְך? ֶאְצֵלְך היה  מי  .27
  

 / ִאֵּתְך. ִאָּתְך אני באה   .28
  

 ?ְלַגֵּביֶהםמה זה אומר ְלַגָּבם /   .29
  

 / ֵּביֵננּו קשר. ֵּביֵנינּואין   .30
  

 / ָּכמֹוֶכם. ְּכמֹוֶכםאין   .31
  

 .ִּבְלָעַדִיְך לא אסע ִּבְלָעֵדְך /   .32
  

 / ֵאיֶנּנֹו בבית. ֵאיֶנּנּוהוא   .33
 / ַעל ָיָדה. ָיֶדיהָ  ַעלהמחקר נעשה  .34

  
 תקן את  השיבושים במילות היחס  .ה

 דיברנו אֹודֹוֵתיֶכם עכשיו. .4

 המתנה ִּבְשִביְלֶכם. .5

 ביקשתי ֵמֶהם ללכת. .6

  התעופה.- . אסיע אֹוָתְך לשדה4
 

  . הגעתי ְלָפַנִיְך.5
 
  .. הגענו ִלְפֵניֶכם6

  . איך אתה מתנהג ְּכַלֶּפיָה?7
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 המספר)הקף את האפשרות הנכונה (מילות יחס ושם   .ו
  

 המדפים. שבעתאת שבעה /  ֶאְצָלםאני צובע ֶאְצָלֶהם /  .21

 / ֶאְצָלֶכם. ֶאְצְלֶכם/ השבעים ושבע יערך  ושבעה השבעיםיום הולדתה  .22

 פעמים. שלוש/ אֹוְתֶכם שלושה /  ֶאְתֶכםפגשתי  .23

 ₪. אלף עשר שבעה/ ִּבְשִביָלֶכם הוא שבע עשרה אלף /  ִּבְשִביְלֶכםהמחיר  .24

 / אלפיים ואחד. ואחת אלפיים/ ִּבְלָעֵדְך בשנת  ְלָעַדִיְך ִּב נסעתי לחו"ל  .25

 .השנילרדת אחרי הצומת השנייה /  ִמֶּמּנּוביקשתי ִמֶּמּנֹו /  .26

 / שלושים ושלושה. ושלוש שלושים/ ְלָפֵניֶהם לקו  ִלְפֵניֶהםהיגענו  .27

 / שלושה וחצי ק"ג בננות. וחצי ג"ק שלושהלקנות לי  ִמֶּכםביקשתי ִמְמֶכם /  .28

 אתמול. ֶאְצָלן/ תשעת חברותי ביקרו ֶאְצָלֶהן /  תשע .29

 .ותשע עשריםבעמוד עשרים ותשעה /  אֹודֹוֵתיֶהםקראתי אֹודֹוָתם /  .30

 התלמידים? שבעת/ ִאֵּתְך בעניין שבעה /  ִאָּתְך האם שוחחו  .31

 .ְּכמֹוֶכםהתלבשתי ָּכמֹוֶכם /  עשרה שמונהבגיל שמונה עשר /  .32

 .ֶאְצֵלְך מתקיים ֶאְצָלְך /  עשרה שתיםמפגש שנים עשר /  .33

 / על ָידֹו. ָיָדיו על/ חמישים וחמש מחזות נכתבו  וחמישה חמישים .34

 / אחד עשרה ק"מ. עשר אחד ְּבִעְקבֹוֵתיֶהםצעדנו ְּבִעְקבֹוָתם /  .35

 זוגות נעליים. שלושהשלוש /  ֵמֶהםקיבלנו ִמֶהם /  .36

 / בשלוש השבועות האחרונים. בשלושת/ ָעֵליְך הרבה  ָעַלִיְך חשבתי  .37

 / שתיים. שנייםפי  ִּבְלֲעֵדיֶכםהרווחנו ִּבְלַעְדֶכם /  .38

 / שלושה ככרות לחם. שלוש/ ִּבְשִביָלֶהם   ִּבְשִביָלםנאפה  .39

  .ַּבֲעָדןהמועמדות, ואילו אני הצבעתי ְּבָעָדן /  שלושדן הצביע נגד שלושת /  .40
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  הצרכה -מילות היחס

  

  בכפית, לנגן בכינור, להדביק בדבק, להסתרק במסרק"ב" האמצעי: לאכול 

  להשתמש ב...

  לדון ב...

  ליישם ב... (יישמנו את הכללים בעבודה)

  להחליף ב... (החלפתי את החולצה הכחולה בחולצה אדומה)

  לשקר ל..

  לאחר ל...

  להשוות ל...

  לתקן ל... (הוא תיקן לי את השגיאות)

  למחות על...

  את הכאב על החולה)להקל את... (הרופא הקל 

  

  

  מילות יחס שונות לפועל אחד בבידול משמעות

  להאמין ב... / להאמין ל...

  להודות ב... להודות ל...

  לקנא ב... / לקנא ל...

  להיזהר ב... / להיזהר מ...

  לעמוד בפני... / לעמוד לפני...

  נמנה על (הקבוצה) / נמנה עם (חברי הקבוצה)

  

  ילת יחס: נקט צעדים, נקט עמדה.אחרי הפועל "נקט" לא תבוא מ
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  הצרכת מילות היחס -תרגול   

  

 הקף את האפשרות המתאימה

 הגעתי עם האוטובוס / באוטובוס האחרון. .1

 צריך להקל את / על העומס בכבישים. .2

 התשובות שלך.השוויתי את התשובות שלי לתשובות / עם  .3

 איחרתי  לרכבת / את הרכבת. .4

 אל תשתמש עם עט / בעט  אדום. .5

 דנו על הנושא / בנושא עשרות פעמים. .6

 מדוע שיקרת לי / אותי? .7

 העובדים נוקטים בעיצומים / עיצומים. .8

 רון מנגן על כינור / בכינור. .9

 הוועד מחה על / נגד החלטת ההנהלה. .10

  

  

  

  

  

  

 



                   

 

30 
 

  ובוןתש -הצרכת מילות היחס  - תרגול  

  

 הקף את האפשרות המתאימה

 האחרון. באוטובוסהגעתי עם האוטובוס /  .1

 / על העומס בכבישים. אתצריך להקל  .2

 / עם התשובות שלך. לתשובותהשוויתי את התשובות שלי  .3

 / את הרכבת. לרכבתאיחרתי   .4

 אדום.  בעטאל תשתמש עם עט /  .5

 עשרות פעמים. בנושאדנו על הנושא /  .6

 / אותי? לימדוע שיקרת  .7

 .עיצומיםהעובדים נוקטים בעיצומים /  .8

 .בכינוררון מנגן על כינור /  .9

 / נגד החלטת ההנהלה. עלהוועד מחה  .10

  

 

 

  

  

  
  
  
  

  

  



                   

 

31 
 

  מילות קישור
  

  לא נכון                       נכון
  אם                                                                                באם, במידה ש...

  לתנאי בטל –לתנאי קיים. אילו, לו, אילולי  –אם 
  אפילו                                                                             אפילו אם, אפילו ש...

  בגלל                                                                             בגלל ש...
  כאילו ש...                                                                   כאילו          

  
  כדי                                                                                בכדי

  מחד גיסא... ומאידך גיסא...                                               מחד... מאידך...
  נוסף לכך                                                                        בנוסף לכך

  
  אמצעי השעבוד כולם עם "ש": היות ש...                              היות ו... , מאחר ו... במידה ו...

  מאחר ש....  (חוץ מ הואיל ו...)                 
  

  
  

  בד"כ אין "ש" אחרי מילת שאלה: 
                        כאשר, כש...                                                                  מתי ש.../ איפה ש...                             

  במקום ש...
  איך ש...                           כפי ש...                                             

  (חוץ מהאמצעים המכילים "מי"/"מה": 
  מי ש... את מה ש...)                            

  
  
  

  תרגול מילות קישור

 הקף את האפשרות הנכונה

 למדתי בכדי / כדי להצליח. .1

 באם / אם תחליטו להצטרף, תודיעו לנו. .2

 חיכיתי לך במקום ש / איפה שקבענו. .3

 פילו / אפילו אם נלמד כל הלילה לא נספיק לעבור על כל החומר לבחינה.א .4

 הוא מתנהג כאילו ש / כאילו זכה בפיס. .5
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  תשובון -תרגול מילות קישור

 הקף את האפשרות הנכונה

 להצליח. כדילמדתי בכדי /  .1

 תחליטו להצטרף, תודיעו לנו. אםבאם /  .2

 / איפה שקבענו. במקום שחיכיתי לך  .3

 / אפילו אם נלמד כל הלילה לא נספיק לעבור על כל החומר לבחינה. אפילו .4

 זכה בפיס. כאילוהוא מתנהג כאילו ש /  .5
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  פרק ד'

  תקינות תחבירית

  

  לפני נושא לא תבוא מילת יחס  .1

  יש לי את כל החומר למבחן < יש לי כל החומר למבחן  

  פועל משלימי-נשוא-סדר המילים במשפט: נושא  .2

  מחר הילדים יוצאים לטיול > הילדים יוצאים מחר לטיול  

  מקומן תמיד בראש המשפט). –(חוץ מ: כבר, עוד, עדיין   

  כאשר המשפט פותח במשלים פועל יבוא הנשוא לפני הנושא  .3

  פרח רון נתן לטל> פרח נתן רון לטל  

  ובין הנושא לאוגד ,התאם במין ובמספר בין הנושא לנשוא הפועלי  .4

  כואב לי הבטן > כואבת לי הבטן  

  השמיים הוא הגבול > השמיים הם הגבול  

  שאליו הוא מוסב התאם במין ובמספר בין הכינוי לבין שם העצם  .5

  תחילהן תחילה > והרי החדשות ועיקר ם...והרי החדשות ועיקר  

  מילת היחס תחזור לפני כל אחד מהחלקים הכוללים  .6

  תל אביבלחיפה ולנסעתי  חיפה ותל אביב >לנסעתי   

  פני שם אחדללא יבואו שתי מילות יחס רצופות   .7

אפשר לקחת את התרופה לפני או אחרי הארוחה > אפשר לקחת את התרופה לפני   
  הארוחה או אחריה

   לא יבואו שני פעלים לפני מילת יחס אחת  .8

  או להתנגד להאיני יודע אם לתמוך או להתנגד להצעה > איני יודע אם לתמוך בהצעה   

    אחרי ההסגרים: כידוע, כמובן, כנראה, לא יבוא "ש"  .9

  כנראה שמחר ירד גשם > כנראה, מחר ירד גשם.  

  בצירוף סמיכות היידוע על הסומך בלבד  .10

  ספרהבית ספר > בית ה  

  לא יבואו שני נסמכים לפני סומך אחד  .11

  .וצמיגיה נמצאו תקיניםמגבי וצמיגי המכונית נמצאו תקינים > מגבי המכונית   
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  במשפט מורכב תפתח הפסוקית באמצעי שעבוד  .12

  בו הפסקתישהמשכתי בעמוד בו הפסקתי > המשכתי בעמוד   

  אמצעי השעבוד לזמן "כש" או "כאשר"  .13

  הגעתי הביתה הלכתי לישוןכשהגעתי הביתה הלכתי לישון > ש  

  האיבריםאמצעי החיבור במשפט איחוי (מחובר) יבוא בין שני   .14

כל הלילה > מחר יש לנו בחינה על כל החומר,  לכןמחר יש לנו בחינה על כל החומר, נלמד   
  נלמד כל הלילה לכן
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  תקינות תחבירית - ולתרג

 תקן את השיבושים ונמק את בחירתך

  כנראה שניסע בקיץ לפריז.  .1

  בשבוע שעבר הספר התפרסם.  .2

  לפני ואחרי האימון.יש לשתות   .3

  אני אוהבת ומתגעגעת אליכם.  .4

  ניקינו מעל ומתחת לארון.  .5

  החשדות נגדו אינן מבוססות.  .6

  באם ירד גשם יתבטל המשחק.  .7

  נפגשתי עם אחי ואחותי.  .8

  יש לזכור ולא לשכוח את העבר.  .9

  את הספר "מיכאל שלי" עמוס עוז כתב.  .10

  כמובן שנבוא לחתונתכם.  .11

  עובדי ומנהלי החברה יצאו לחופשה מרוכזת.  .12

  תאנים צומחים בחצר שלי.  .13

  היות ועמדת בתנאי הקבלה אתה רשאי להתחיל בלימודים.  .14

  צריך לכסח ולהשקות את הדשא.  .15

  דוגמה לתכונות הנדרשות מקציני צה"ל הם נחישות ויוזמה.  .16

  חינוך לערכים היא מטרה חשובה ביותר.  .17

  לגשר נחצה אותו.שנגיע   .18

  ניפגש איפה שנפגשנו בפעם שעברה.  .19

  ביקרתי ברחוב ובבית בו נולד סבי.  .20

  נכשלתי בגלל שלא למדתי.  .21

  יש לי את כל החומר הדרוש לבחינה.  .22

  יש לבדוק את מגבי וצמיגי הרכב.  .23

  איך שצלצל  הפעמון יצאו התלמידים מהכיתה.  .24

  הארץ.גשמים ירדו בצפון ובדרום   .25

  המעיל עור החדש נקרע.  .26

  קניתי את הבגד ים במכירת סוף העונה.  .27
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  לא תותר כניסת ויציאת כלי שייט בזמן הסגר.  .28

  מאמני ושחקני הנבחרת יצאו למחנה אימונים.  .29

  חבר השופטים החליטו לזכות את הנאשם מחוסר ראיות.  .30

  חברת התעופה.גובה מחירי הטיסה ייקבעו לפי ראות עיניה של   .31

  תהליך ההתקדמות הכלכלית והטכנולוגית היא בלתי נמנעת.  .32

  אחזור כמה שיותר מהר.  .33

  בקיץ שעבר טיילנו בהולנד, בלגיה וצרפת.  .34

  והרי החדשות ועיקרם תחילה.  .35

  נמאס עלי כל התירוצים שלכם.  .36

  כלליהם של תחרויות הספורט נוקשות.  .37

  קעה.הסוד להצלחה היא ההש  .38

  מסקנות וועדת החקירה והמלצות מבקר המדינה מוצאים ביטוי במדיניות החדשה.  .39

  הסטודנטים אתמול הגיעו באיחור.  .40

  אתמול הסטודנטים הגיעו באיחור.  .41

  הסברתי לך כבר עשר פעמים.  .42

  תקוותנו עוד לא אבדה.  .43

  התקשורת משפיעה ומעצבת את דעת הקהל.  .44

  הכותב תומך או מתנגד להצעה.קשה לדעת אם   .45

  צריך לחשוב על התוצאות לפני ואחרי התכנון.  .46

  על  בני האדם לחשוב ולדאוג לדורות הבאים.  .47

  לא הכל מותר בשם החופש מידע.  .48

  המפקדים בצבא מדגישים ומשוחחים על ערך החברות.  .49

  השירות בצבא היא הזדמנות מצוינת ליצירת חברות.  .50

  חברות" מתבטא בצבא ובית הספר.הערך "  .51

  קרא את המשפטים שלפניך וענה על השאלות שאחריהן.  .52

 רון נרשם ללימודי רפואה באיטליה, הוא לכן לומד איטלקית.  .53
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  תשובון -תקינות תחבירית - תרגול

 תקן את השיבושים ונמק את בחירתך

  כנראה שניסע בקיץ לפריז.  .1

 נראה שניסע בקיץ לפריז.כנראה, ניסע בקיץ לפריז. /   

  בשבוע שעבר הספר התפרסם.  .2

 הספר התפרסם בשבוע שעבר.  

  יש לשתות לפני ואחרי האימון.  .3

 יש לשתות לפני האימון ואחריו.  

  אני אוהבת ומתגעגעת אליכם.  .4

 אני אוהבת אתכם ומתגעגעת אליכם.  

  ניקינו מעל ומתחת לארון.  .5

 ניקינו מעל הארון ומתחתיו.  

  החשדות נגדו אינן מבוססות.  .6

 החשדות נגדו אינם מבוססים.  

  באם ירד גשם יתבטל המשחק.  .7

 אם ירד גשם יתבטל הטיול.  

  נפגשתי עם אחי ואחותי.  .8

 נפגשתי עם אחי ועם אחותי.  

  יש לזכור ולא לשכוח את העבר.  .9

 יש לזכור את העבר ולא לשכוח אותו.  

  תב.את הספר "מיכאל שלי" עמוס עוז כ  .10

 את הספר "מיכאל שלי" כתב עמוס עוז.  

  כמובן שנבוא לחתונתכם.  .11

 כמובן, נבוא לחתונתכם. / מובן שנבוא לחתונתכם.  

  עובדי ומנהלי החברה יצאו לחופשה מרוכזת.  .12

 עובדי החברה ומנהליה יצאו לחופשה מרוכזת.  
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  תאנים צומחים בחצר שלי.  .13

 תאנים צומחות בחצר שלי.  

  ועמדת בתנאי הקבלה אתה רשאי להתחיל בלימודים.היות   .14

 היות שעמדת בתנאי הקבלה אתה רשאי להתחיל בלימודים.  

  צריך לכסח ולהשקות את הדשא.  .15

 צריך לכסח את הדשא ולהשקות אותו.  

  דוגמה לתכונות הנדרשות מקציני צה"ל הם נחישות ויוזמה.  .16

 שות ויוזמה.לתכונות הנדרשות מקציני צה"ל היא נחידוגמה   

  חינוך לערכים היא מטרה חשובה ביותר.  .17

 חינוך לערכים הוא מטרה חשובה ביותר.  

  שנגיע לגשר נחצה אותו.  .18

 נגיע/כשנגיע לגשר נחצה אותו. כאשר  

  ניפגש איפה שנפגשנו בפעם שעברה.  .19

 ניפגש במקום שבו נפגשנו בפעם שעברה.  

  ביקרתי ברחוב ובבית בו נולד סבי.  .20

 ביקרתי ברחוב ובבית שבו נולד סבי.  

  נכשלתי בגלל שלא למדתי.  .21

 נכשלתי מכיוון ש/משום ש/כי לא למדתי.  

  יש לי את כל החומר הדרוש לבחינה.  .22

 יש לי כל החומר הדרוש לבחינה.  

  יש לבדוק את מגבי וצמיגי הרכב.  .23

 יש לבדוק את מגבי הרכב וצמיגיו.  

  התלמידים מהכיתה.איך שצלצל  הפעמון יצאו   .24

 כאשר צלצל הפעמון יצאו התלמידים מהכיתה.  
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  גשמים ירדו בצפון ובדרום הארץ.  .25

 גשמים ירדו בצפון הארץ ובדרומה.  

  המעיל עור החדש נקרע.  .26

 מעיל העור החדש נקרע.  

  קניתי את הבגד ים במכירת סוף העונה.  .27

 קניתי את בגד הים במכירת סוף העונה.  

  תותר כניסת ויציאת כלי שייט בזמן הסגר.לא   .28

 לא תותר כניסת כלי שייט ויציאתם בזמן הסגר.  

  מאמני ושחקני הנבחרת יצאו למחנה אימונים.  .29

 מאמני הנבחרת ושחקניה יצאו למחנה אימונים.  

  חבר השופטים החליטו לזכות את הנאשם מחוסר ראיות.  .30

 ר ראיות.חבר השופטים החליט לזכות את הנאשם מחוס  

  גובה מחירי הטיסה ייקבעו לפי ראות עיניה של חברת התעופה.  .31

 גובה מחירי הטיסה ייקבע לפי ראות עיניה של חברת התעופה.  

  תהליך ההתקדמות הכלכלית והטכנולוגית היא בלתי נמנעת.  .32

 תהליך ההתקדמות הכלכלית והטכנולוגית הוא בלתי נמנע.  

  אחזור כמה שיותר מהר.  .33

 אחזור מהר ככל האפשר.  

  בקיץ שעבר טיילנו בהולנד, בלגיה וצרפת.  .34

 בקיץ שעבר טיילנו בהולנד, בבלגיה ובצרפת.  

  והרי החדשות ועיקרם תחילה.  .35

 והרי החדשות ועיקרן תחילה.  

  נמאס עלי כל התירוצים שלכם.  .36

 נמאסו עלי כל התירוצים שלכם.  
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  נוקשות.כלליהם של תחרויות הספורט   .37

 כלליהן של תחרויות הספורט נוקשים.  

  הסוד להצלחה היא ההשקעה.  .38

 הסוד להצלחה הוא ההשקעה.  

  מסקנות וועדת החקירה והמלצות מבקר המדינה מוצאים ביטוי במדיניות החדשה.  .39

מסקנות וועדת החקירה והמלצות מבקר המדינה מוצאות ביטוי 
 במדיניות החדשה.

  הגיעו באיחור. הסטודנטים אתמול  .40

 הסטודנטים הגיעו אתמול באיחור.  

  אתמול הסטודנטים הגיעו באיחור.  .41

 אתמול הגיעו הסטודנטים באיחור.  

  הסברתי לך כבר עשר פעמים.  .42

 כבר הסברתי לך עשר פעמים.  

  תקוותנו עוד לא אבדה.  .43

 עוד לא אבדה תקוותנו.  

  התקשורת משפיעה ומעצבת את דעת הקהל.  .44

 התקשורת משפיעה על דעת הקהל ומעצבת אותו.  

  קשה לדעת אם הכותב תומך או מתנגד להצעה.  .45

 קשה לדעת אם הכותב תומך בהצעה או מתנגד לה.  

  צריך לחשוב על התוצאות לפני ואחרי התכנון.  .46

 צריך לחשוב על התוצאות לפני התכנון ואחריו.  

  .על  בני האדם לחשוב ולדאוג לדורות הבאים  .47

 על בני האדם לחשוב על הדורות הבאים ולדאוג להם.  

  לא הכל מותר בשם החופש מידע.  .48

 לא הכל מותר בשם חופש המידע.  

  המפקדים בצבא מדגישים ומשוחחים על ערך החברות.  .49

 המפקדים בצבא מדגישים את ערך החברות ומשוחחים עליו.  
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  חברות.השירות בצבא היא הזדמנות מצוינת ליצירת   .50

 השירות בצבא הוא הזדמנות מצוינת ליצירת חברות.  

  הערך "חברות" מתבטא בצבא ובית הספר.  .51

 הערך "חברות" מתבטא בצבא ובבית הספר.  

  קרא את המשפטים שלפניך וענה על השאלות שאחריהן.  .52

 קרא את המשפטים שלפניך וענה על השאלות שאחריהם.  

  טליה, הוא לכן לומד איטלקית.רון נרשם ללימודי רפואה באי  .53

 רון נרשם ללימודי רפואה באיטליה, לכן הוא לומד איטלקית.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  




