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

בניין קל
 כללי:
עבר נוכחים ונוכחות :חוק החיטוף -פה"פ בשוואְ .ש ַמ ְר ֶתּם
השורש י.כ.ל .במשקל ָפּעֹל ,גם בעברָ .יכֹלָ ,יכֹ ְל ִתי ,יְ ָכ ְל ֶתּם )בעתיד אות אית"נ בשורוק :אוּכל(..
שןְ ,גּ ֵד ִלים...
משקל ָפּ ֵעלָ :י ֵ
ַ
שם הפועל בשלמים :תמיד בחולם )חוץ
מלשכּב( .לרכֹּב

 חפ"נ:
שם הפועל" :נ" נשמרת .אין הידמותִ .ל ְנסֹע ,ל ִנְטֹ ַע )חוץ מ ִלפֹּל(

 נפ"י/ו:
עתיד :צירה  -צירהֵ .תּ ֵלד
ישן
חיריק מלא  -פתחִ .א ַ

 נל"י/ה:
שורשים במשקל ָפּ ֵעל :כָּבֶהָ ,נ ֶכהָ -נ ָכהָ -נ ִכיםָ -נכוֹת )כמו ָיפהָ -יפהָ -יפיםָ -יפות(

 נע"ו/י:
השורש כ.ו.נ .במשקל ָפּ ֵעלֵ .כּןֵ -כּנָהֵ -כּנִ יםֵ -כּנוֹת )כמו ֵערֵ -ערהֵ -עריםֵ -ערות(

בניין נפעל
 כללי:
הווה :בכל הגזרות עה"פ בקמץ .נ ָגּשים ,נ ָצּבים ,נו ָכחים )לדעת(
עתיד ,ציווי ושם הפועל :דגש משלים בפה"פ .יִ ָכּ ֵשלְ ,ל ִה ָבּ ֵדק
ציווי :ה' תחיליתִ .הכנס )הביתה(!
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בניין הפעיל:
תנועת התחילית בכל הזמנים:
 נפ"יו :הוֹ מוֹ יוֹ .הוֹזיל ,מוֹזיל ,יוֹזיל ,להוֹזיל.
רק בשורשי "נמל שט" ֵהיֵ ,מי ,יֵיֵ .היטיבֵ ,מיטיבה ,יֵיטיבו
 נע"ו/י :התחילית בעבר ובהווה בתנועת  .eהֵקיםֵ ,מזיזְ ,מקימהְ ,מבינים
בשאר הגזרותִ :ה -בעברַ ,מ -בהווהִ .הזמנתיַ -מזמיןִ ,הכירַ -מכירים
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

הערה מיוחדת לגזרת נל"י/ה:
בכל הבניינים :עבר -קמץ ,הווה ועתיד -סגול .נראָה – נר ֶאה

שם הפועל :מסתיים ב -וֹת .למחוֹת )נגד( ,לכנוֹת
נוּ,תּ ְק ֶנינָה
לא לשכוח "י" אחרי עה"פ .נִ ְב ֵנית ,נה ֵני ִ

הערה מיוחדת לגזרת נל"א:
לה"פ "א" תמיד נכתבתִ .מ ֵלּא ִתיְ ,ל ַמ ֵלּאְ ,ל ִה ְת ַבּ ֵטּא
ֻכּאִ ,ה ְת ַמ ֵלּא
בניינים כבדים :תנועת עה"פ כמו בשלמיםִ .ק ֵנּאְ ,מד ָ

הערה מיוחדת "א" אית"נ בכל הגזרות:
עתיד מדבר/ת – "א" .אני אלך
א ַס ֵפּר
י,ת,נ בשווא – "א" בחטף פתחְ .תּ ַס ֵפּרֲ -
י,ת,נ בחיריק – "א" בסגולִ .תִּ ָש ֵאר ֶ -א ָשּ ֶאר
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תרגול  -תקינות במערכת הפועל וב ב'כ'פ'

.1

השמיים ִה ְכ ִחילוּ ִ /ה ְכּ ִחילוּ.

.2

אני ִא ָשּ ֵאר ֶ /א ָשּ ֵאר אתכם.

.3

ָכּ ַר ְת ִתּי ָ /כּ ַר ִתּי את הענף.

.4

ִה ְס ִבּירוּ ֶ /ה ְס ִבּירוּ לנו את החומר.

.5

יעה את הערכתי.
יעה ְ /מ ִבּ ָ
אני ַמ ִבּ ָ

.6

אל ִתּ ָכנְ עוּ ִ /תּ ָכּנְ עוּ לדרישותיהם.

.7

אַש ִלים את חובותי.
ַש ִלים ְ /
אני י ְ

.8

ירים את השקלים לדולרים.
ירים ָ /מ ִמ ִ
אנחנו ְמ ִמ ִ

.9

מדוע את ַמ ִתּיזָה ְ /מ ִתיזָה מים?

.10

אוֹת ְך .
אוֹת ְך ֵ /
ִה ַבנְ ִתּי ֵ /ה ַבנְ ִתּי ָ

.11

יה.
ישה את הטענות ְכּ ַל ָפּה ְ /כּ ַל ֶפּ ָ
ישה ִ /ה ְכ ִח ָ
הנאשמת ִה ְכּ ִח ָ

.12

ִה ַצּ ְל ְתּ ֵ /ה ַצ ְל ְתּ אותי ִמ ֶמּנּוֹ ִ /מ ֶמּנּוּ.

.13

יקה לבריאות.
יקה ַ /מ ִזּ ָ
חשיפה לשמש ֵמ ִז ָ

.14

הבית נִ ְבנָה  /נִ ְבנֶה לפני שנים רבות.

.15

ֶכ ַשל  /נִ ְכ ַשל בבחינה.
דני נ ְ

.16

כיום הוא נִ ְמנָה  /נִ ְמנה עם  /על חברי המשלחת.

.17

אני פוחד ְל ִה ָכ ֵשל ְ /ל ִה ָכּ ֵשל בבחינה.

.18

הן נִ ְגּשוֹת  /נִ גָּשוֹת למכרז.

.19

הצלחת ִתּ ָשּ ֵבר ִ /תּ ָשּ ֵבּר אם תפילי אותה.

.20

אוּכל להגיע.
אוֹכל ַ /
לא ַ

.21

אני יכול ִל ְקפּוֹץ ִ /ל ְקפוֹץ על רגל אחת.

22

ָכ ְל ִתּי ָ /יכ ְֹל ִתי להגיע.
לא י ַ

.23

אסור ִלגּ ַֹע ִ /לנְ גּ ַֹע בחפץ חשוד.

.24

אל ֵתּ ֵשב ִ /תּ ֵשב בשורה הראשונה .

.25

וגוֹדל מיום ליום.
ָדל ֵ /
החוב הולך וג ֵ

.26

כאן אפשר ִל ְרכֹּב ִ /ל ְר ַכּב על סוסים.

.27

אתם את הספר החדש?
אתם ָ /ק ָר ֶ
ְק ָר ֶ
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.28

מחר ֶא ְתפֹּר ֶ /א ְתפֹר שמלה.

.29

אוֹכ ֶפת את החוק.
המשטרה או ֶֹכּ ֶפת ֶ /

.30

שוֹכ ֶכת.
שוֹכ ַכת ֶ /
המחאה ַ

.31

יתם ִלס ַֹע ִ /לנְ ס ַֹע לים?
יתם ָ /ר ִצ ֶ
ְר ִצ ֶ

.32

הוא ִמ ָלּא ִ /מ ֵלּא את חובותיו.

.33

מדוע ִה ְפ ַר ְע ֶתּם ֶ /ה ְפ ַר ְע ֶתּם לו?

.34

ִכ ְבּדוּ ִ /כּ ְבּדוּ אותי בקפה ועוגה.

.35

ֻל ֶבּ ֶלת.
ֻל ֶבּ ֶלת ְ /מבּ ְ
היא ְמב ְ

.36

היא ִר ְמּאָה ִ /ר ְמּ ָתה במשחק.

.37

ַלּה ב "כוכב נולד".
ַלּה ִ /ה ְתגּ ֶ
הזמר ִה ְתגּ ָ

.38

אתה יודע ְל ִה ְת ַבּטּוֹת ְ /ל ִה ְת ַבּ ֵטּא יפה בכתב.

.39

ַכּנְּ סוּ ִ /ה ָכּנְ סוּ בבקשה לאולם.

.40

לא ִה ְס ַכּ ְמ ִתּי ֶ /ה ְס ַכּ ְמ ִתּי עימו.

.41

ֵיכם.
ֵיכם ְ /ל ָפנ ֶ
יעה לחיפה ִל ְפנ ֶ
יעה ַ /מ ִגּ ָ
אני ֵמ ִג ָ

.42

ִה ַבּ ְטנוּ ֵ /ה ַבּ ְטנוּ דרך חלון הרכבת.

.43

המנעול ָשבּוּר ָ /שבוּר.

.44

נוֹכ ִחים בשיעור.
נוֹכ ִחים ְ /
כל התלמידים ָ

.45

נוֹכ ְחנוּ בטעותנו.
ָכ ְחנוּ ַ /
נַ

.46

ֻכּא.
ֻכּא ְ /מד ֵ
עכשיו הוא נִ ְראָה  /נִ ְר ֶאה לי ְמד ָ

.47

דן ִה ְת ַמנָּה ִ /ה ְת ַמנֶּה למנכ"ל החברה.

.48

נִ ֵצא ֵ /נ ֵצא מוקדם מהבית.

.49

ישיר את מבטך.
אתה ַמ ִשּיר ֵ /מ ִ

.50

ִה ַצּ ְענוּ ֵ /ה ַצ ְענוּ לו להצטרף לטיול.

.51

ירה את מועמדותי.
ירה ַ /מ ִסּ ָ
אני ְמ ִס ָ

.52

ְכּ ַת ְב ֶתּם ָ /כּ ַת ְב ֶתּם מכתב.

.53

ִט ְל ַפנְ ִתּי ִ /ט ְל ַפּנְ ִתּי אליך מספר פעמים.

.54

ישן בשק שינה.
אני ֵא ַשן ִ /א ַ

.55

וש ַב ְר ֶתּם ְ /ש ַב ְר ֶתּם אותו.
ִה ַפּ ְל ֶתּם ֵ /ה ַפּ ְל ֶתּם את הכד היקר ָ

.56

ירה אותך?
ירה ְ /מ ִכּ ָ
מאיפה אני ַמ ִכּ ָ
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.57

אסור ְל ַפּ ְט ֵפּט ְ /ל ַפ ְט ֵפּט בשיעור.

.58

אכלתי כרוב ְמ ֻמ ֵלּא ְ /מ ֻמ ָלּא.

.59

הוא אדם ֵכּן ֵ /כּנֶה.

.60

ָכים.
ֵכים  /נ ִ
אסור לחנות בחניית נ ִ

.61

ירה בפורץ.
ירה  /יִ ֶ
השוטר יִ ָ

.62

ָמ ִחינוּ ָ /מ ָחאנוּ כפיים.

.63

עור ַכת את השולחן.
עוֹר ֶכת ַ /
היא ֶ

.64

מתי ִתּ ְצאוּ ֵ /תּ ְצאוּ לדרך?

.65

מי ִה ִזיז ֵ /ה ִזיז את הגבינה שלי?

.66

יעה לך הצעה מעניינת.
יעה ְ /מ ִצ ָ
אני ַמ ִצּ ָ

.67

אפשר ְל ַרפּוֹת ְ /ל ַר ֵפּא את החולה.

.68

ִה ֵבאנוּ ֵ /ה ֵבאנוּ לך מתנה.

.69

ֵרד גשם.
נִ ְר ֶאה  /נִ ְראָה לי שמחר יִ ֵרד  /י ֵ

.70

יוֹשנֶת  /יְ ֵשנָה בשק שינה.
אני ֶ

.71

אנו ִמ ְת ַכ ְבּ ִדים ִ /מ ְת ַכּ ְבּ ִדים להזמינכם.

.72

ֲא ַב ֵקּר ֶ /א ַב ֵקּר ֶא ְצ ְל ֶכם ֶ /א ְצ ָל ֶכם בשבת.

.73

ִא ָשּ ֵאר ֶ /א ָשּ ֵאר אתכם בבית.

.74

אטא את הבית.
צריך ְל ַטאטוֹת ְ /ל ַט ֵ

.75

הוֹר ְק ְתּ ֵ /ה ַר ְק ְתּ את הפח?
מדוע לא ַ

.76

דנה ִקנְּ אָה ִ /קנְּ ָתה בטל.

.77

מה את ָמ ִכינָה ְ /מ ִכינָה לארוחת הערב?

.78

ֻכּה במשפט.
ֻכּה  /יְ ז ֶ
הנאשם יְ ז ָ

.79

זו מחלה ִמ ַדּ ֶבּ ֶקת ְ /מ ַד ֶבּ ֶקת ,אתה עלול ְל ִה ָדּ ֵבק ְ /ל ִה ָדּ ֵבּק.

.80

הכיור ִה ְת ַמ ָלּא ִ /ה ְת ַמ ֵלּא במים.
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תרגול -תקינות במערכת הפועל וב ב'כ'פ'  -תשובון
בחר באפשרות הנכונה
.1

השמיים ִה ְכ ִחילוּ ִ /ה ְכּ ִחילוּ.

.2

אני ִא ָשּ ֵאר ֶ /א ָשּ ֵאר אתכם.

.3

ָכּ ַר ְת ִתּי ָ /כּ ַר ִתּי את הענף.

.4

ִה ְס ִבּירוּ ֶ /ה ְס ִבּירוּ לנו את החומר.

.5

יעה את הערכתי.
יעה ְ /מ ִבּ ָ
אני ַמ ִבּ ָ

.6

אל ִתּ ָכנְ עוּ ִ /תּ ָכּנְ עוּ לדרישותיהם.

.7

אַש ִלים את חובותי.
ַש ִלים ְ /
אני י ְ

.8

ירים את השקלים לדולרים.
ירים ָ /מ ִמ ִ
אנחנו ְמ ִמ ִ

.9

מדוע את ַמ ִתּיזָה ְ /מ ִתיזָה מים?

.10

אוֹת ְך .
אוֹת ְך ֵ /
ִה ַבנְ ִתּי ֵ /ה ַבנְ ִתּי ָ

.11

יה.
ישה את הטענות ְכּ ַל ָפּה ְ /כּ ַל ֶפּ ָ
ישה ִ /ה ְכ ִח ָ
הנאשמת ִה ְכּ ִח ָ

.12

ִה ַצּ ְל ְתּ ֵ /ה ַצ ְל ְתּ אותי ִמ ֶמּנּוֹ ִ /מ ֶמּנּוּ.

.13

יקה לבריאות.
יקה ַ /מ ִזּ ָ
חשיפה לשמש ֵמ ִז ָ

.14

הבית נִ ְבנָה  /נִ ְבנֶה לפני שנים רבות.

.15

ֶכ ַשל  /נִ ְכ ַשל בבחינה.
דני נ ְ

.16

כיום הוא נִ ְמנָה  /נִ ְמנֶה עם  /על חברי המשלחת.

.17

אני פוחד ְל ִה ָכ ֵשל ְ /ל ִה ָכּ ֵשל בבחינה.

.18

הן נִ ְגּשוֹת  /נִ גָּשוֹת למכרז.

.19

הצלחת ִתּ ָשּ ֵבר ִ /תּ ָשּ ֵבּר אם תפילי אותה.

.20

אוּכל להגיע.
אוֹכל ַ /
לא ַ

.21

אני יכול ִל ְקפּוֹץ ִ /ל ְקפוֹץ על רגל אחת.

22

ָכ ְל ִתּי ָ /יכ ְֹל ִתי להגיע.
לא י ַ

.23

אסור ִלגּ ַֹע ִ /לנְ גּ ַֹע בחפץ חשוד.

.24

אל ֵתּ ֵשב ִ /תּ ֵשב בשורה הראשונה .

.25

וגוֹדל מיום ליום.
ָדל ֵ /
החוב הולך וג ֵ

.26

כאן אפשר ִל ְרכֹּב ִ /ל ְר ַכּב על סוסים.

.27

אתם את הספר החדש?
אתם ָ /ק ָר ֶ
ְק ָר ֶ
8

.28

מחר ֶא ְתפֹּר ֶ /א ְתפֹר שמלה.

.29

אוֹכ ֶפת את החוק.
המשטרה או ֶֹכּ ֶפת ֶ /

.30

שוֹכ ֶכת.
שוֹכ ַכת ֶ /
המחאה ַ

.31

יתם ִלס ַֹע ִ /לנְ ס ַֹע לים?
יתם ָ /ר ִצ ֶ
ְר ִצ ֶ

.32

הוא ִמ ָלּא ִ /מ ֵלּא את חובותיו.

.33

מדוע ִה ְפ ַר ְע ֶתּם ֶ /ה ְפ ַר ְע ֶתּם לו?

.34

ִכ ְבּדוּ ִ /כּ ְבּדוּ אותי בקפה ועוגה.

.35

ֻל ֶבּ ֶלת.
ֻל ֶבּ ֶלת ְ /מבּ ְ
היא ְמב ְ

.36

היא ִר ְמּאָה ִ /ר ְמּ ָתה במשחק.

.37

ַלּה ב "כוכב נולד".
ַלּה ִ /ה ְתגּ ֶ
הזמר ִה ְתגּ ָ

.38

אתה יודע ְל ִה ְת ַבּטּוֹת ְ /ל ִה ְת ַבּ ֵטּא יפה בכתב.

.39

ַכּנְּ סוּ ִ /ה ָכּנְ סוּ בבקשה לאולם.

.40

לא ִה ְס ַכּ ְמ ִתּי ֶ /ה ְס ַכּ ְמ ִתּי עימו.

.41

ֵיכם.
ֵיכם ְ /ל ָפנ ֶ
יעה לחיפה ִל ְפנ ֶ
יעה ַ /מ ִגּ ָ
אני ֵמ ִג ָ

.42

ִה ַבּ ְטנוּ ֵ /ה ַבּ ְטנוּ דרך חלון הרכבת.

.43

המנעול ָשבּוּר ָ /שבוּר.

.44

נוֹכ ִחים בשיעור.
נוֹכ ִחים ְ /
כל התלמידים ָ

.45

נוֹכ ְחנוּ בטעותנו.
ָכ ְחנוּ ַ /
נַ

.46

ֻכּא.
ֻכּא ְ /מד ֵ
עכשיו הוא נִ ְראָה  /נִ ְר ֶאה לי ְמד ָ

.47

דן ִה ְת ַמנָּה ִ /ה ְת ַמנֶּה למנכ"ל החברה.

.48

ֵצא מוקדם מהבית.
נִ ֵצא  /נ ֵ

.49

ישיר את מבטך.
אתה ַמ ִשּיר ֵ /מ ִ

.50

ִה ַצּ ְענוּ ֵ /ה ַצ ְענוּ לו להצטרף לטיול.

.51

ירה את מועמדותי.
ירה ַ /מ ִסּ ָ
אני ְמ ִס ָ

.52

ְכּ ַת ְב ֶתּם ָ /כּ ַת ְב ֶתּם מכתב.

.53

ִט ְל ַפנְ ִתּי ִ /ט ְל ַפּנְ ִתּי אליך מספר פעמים.

.54

ישן בשק שינה.
אני ֵא ַשן ִ /א ַ

.55

וש ַב ְר ֶתּם ְ /ש ַב ְר ֶתּם אותו.
ִה ַפּ ְל ֶתּם ֵ /ה ַפּ ְל ֶתּם את הכד היקר ָ

.56

ירה אותך?
ירה ְ /מ ִכּ ָ
מאיפה אני ַמ ִכּ ָ
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.57

אסור ְל ַפּ ְט ֵפּט ְ /ל ַפ ְט ֵפּט בשיעור.

.58

אכלתי כרוב ְמ ֻמ ֵלּא ְ /מ ֻמ ָלּא.

.59

הוא אדם ֵכּן ֵ /כּנֶה.

.60

ָכים.
ֵכים  /נ ִ
אסור לחנות בחניית נ ִ

.61

ירה בפורץ.
ירה  /יִ ֶ
השוטר יִ ָ

.62

ָמ ִחינוּ ָ /מ ָחאנוּ כפיים.

.63

עור ַכת את השולחן.
עוֹר ֶכת ַ /
היא ֶ

.64

מתי ִתּ ְצאוּ ֵ /תּ ְצאוּ לדרך?

.65

מי ִה ִזיז ֵ /ה ִזיז את הגבינה שלי?

.66

יעה לך הצעה מעניינת.
יעה ְ /מ ִצ ָ
אני ַמ ִצּ ָ

.67

אפשר ְל ַרפּוֹת ְ /ל ַר ֵפּא את החולה.

.68

ִה ֵבאנוּ ֵ /ה ֵבאנוּ לך מתנה.

.69

ֵרד גשם.
נִ ְר ֶאה  /נִ ְראָה לי שמחר יִ ֵרד  /י ֵ

.70

יוֹשנֶת  /יְ ֵשנָה בשק שינה.
אני ֶ

.71

אנו ִמ ְת ַכ ְבּ ִדים ִ /מ ְת ַכּ ְבּ ִדים להזמינכם.

.72

ֲא ַב ֵקּר ֶ /א ַב ֵקּר ֶא ְצ ְל ֶכם ֶ /א ְצ ָל ֶכם בשבת.

.73

ִא ָשּ ֵאר ֶ /א ָשּ ֵאר אתכם בבית.

.74

אטא את הבית.
צריך ְל ַטאטוֹת ְ /ל ַט ֵ

.75

הוֹר ְק ְתּ ֵ /ה ַר ְק ְתּ את הפח?
מדוע לא ַ

.76

דנה ִקנְּ אָה ִ /קנְּ ָתה בטל.

.77

מה את ָמ ִכינָה ְ /מ ִכינָה לארוחת הערב?

.78

ֻכּה במשפט.
ֻכּה  /יְ ז ֶ
הנאשם יְ ז ָ

.79

זו מחלה ִמ ַדּ ֶבּ ֶקת ְ /מ ַד ֶבּ ֶקת ,אתה עלול ְל ִה ָדּ ֵבק ְ /ל ִה ָדּ ֵבּק.

.80

הכיור ִה ְת ַמ ָלּא ִ /ה ְת ַמ ֵלּא במים.
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פרק ב' -שם המספר
שם המספר

מספר סודר
מציין מקום בסדר
מסוים.
מותאם למינו של
שם-העצם:

מספר מונה
מציין כמות.
מותאם למינו של
שם-העצם:
שלושה בנים.

מספר כופל

מספר חלקי

פי…

מציין את החלק
מתוך השלם.

פעמים

הנציג השישי.

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

מספרים 10-1

זכר

נפרד

נקבה

סיומת Xה

ללא סיומת

ארבעה

ארבע

שמונה

שמוֶנה

אם שם העצם מיודע יבואו המספרים בצורת הנסמך

נסמך

סיומת ת'

ללא סיומת ת'

ארבעת-

ארבע-

שלושת-

שלוש-
ְ

חמשת-

חמש-

)חל חיטוף(

שמות עצם המופיעים אחרי המספרים  10-2יבואו תמיד ברבים:
המדד עלה בשני אחוזים; יש לי עשרה שקלים; קניתי שני קילוגרמים תפוזים.
)במספרים מ -11ומעלה אפשר להשתמש ביחיד או ברבים(.
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מספרים 19-11
במספרים  11ומעלה אין צורות מיוחדות לנפרד ולנסמך – כל הצורות משותפות:
בנפרד :עשרים ושלוש נערות; בנסמך :עשרים ושלוש הנערות.
זכר

נקבה

עשר

עשרה

שלושה עשר בנים

שלוש עשרה בנות.

שמונה עשר ילדים.

שמונה עשרה ילדות.

שים לב :אסור ליצור שילוב של זכר ונקבה כמו :שמוָנה עשרה;
זכר

נקבה

אחד עשרה.
זכר

•

לפני "מאות" – יבואו המספרים בנקבה :שלוש מאות ,שמונֶה מאות.

•

מאתים(.
אתים )ולא ֲ
במספר "מאתים" ה-א' נחהָ :מ ַ

•

לפני "אלף" – יבואו המספרים בזכר :שלושת אלפים.

נקבה

ש ַעת אלפים
*תּ ַ
ש ְב ַעת אלפים(ְ ,
*ש ַב ַעת אלפים )במקוםִ :
הימנע מהטעות הרווחתְ :
ש ַעת אלפים(.
)במקוםִ :תּ ְ
•

לפני "מיליון" – יבואו המספרים בזכר :ארבעה עשר מיליון.
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תופעות אופייניות בשם המספר
 .1מספר סתמי – תמיד יופיע בנקבה.
מספר סתמי הוא מספר שאינו מונה את שמות העצם ,אלא מציין את סימנם .אפשר
לזהות אותו ע"י הוספת המילה "מספר" לפניו :עמוד מספר שמונֶה; אני יושב בכיסא
)מספר( שמו ֶנה.
דוגמות למספר סתמי :מספר של בית ,של שיר ,של עמוד ,של טלפון ,של ת"ז ,של
מיקוד וכו'.
שימו לב :אני נוסע באוטובוס ֶאחד )מס' מונה( ,ולא בשני אוטובוסים.
לעומת :אני נוסע באוטובוס אַ ַחת )מס' סתמי(.
 .2תאריך בחודש -תמיד בזכר) .מונים ימים ,ויום הוא ממין זכר(.
ֶאחד במאי ,שבעה עשר בתמוז ,תשעה באב ,עשרים ושנים בפברואר ,עשרה בטבת וכו'
המספר הכפלי
 .3אחרי המילה "פי"  -המספרים יופיעו בזכר :פי שנים ,פי שלושה ,פי מאתים ושנים.
 .4לפני המילה" פעמים" – יבואו המספרים בנקבה :שלוש פעמים ,שתים עשרה פעמים.
המספר החלקי
ֵ .5חצי )בסמיכות ֲחצי( ,שליש ,רבע  -בזכר :שני חצאים ,שלושה רבעים.
חמישית ,שישית ,שביעית… עשירית  -בנקבה :שתי חמישיות ,שתי עשיריות.
 .6כשהמכנה מעל עשר -יבואו המונה והמכנה בנקבה )כמספרים סתמיים(
 - 3/11שלוש חלקי אחת עשרה;  – 17/25שבע עשרה חלקי עשרים וחמש.
 .7מספר מעורב :המספר השלם  +שם העצם  +השבר
¼  3מעלות = שלוש מעלות ורבע
½  10ארגזים = עשרה ארגזים וָ ֵחצי
אם שם העצם מיודע – שם העצם יופיע אחרי השבר והשבר יבוא בצורת הנסמך:
 4 2/3הליטרים = ארבעה ושני שלישי הליטרים.
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הערות נוספות:
 .1גיל – יופיע במספר מונה בנקבה )מונים שנים ,ושנה היא מילה בנקבה(:
הוא בן חמש-עשרה.
היא בת חמש-עשרה.
 .2זכר ונקבה – כאשר מופיע שם עצם מעורב משני המינים – מציינים את מינם במין זכר.
שלושים ושלושה חיילים וחיילות; שמונת המורים והמורות.
 .3שמות אלה הם ממין זכר :זוג ,צומת ,גרב ,משקפיים ,מכנסיים ,יום-הולדת ,עט.

אותיות וכל"ב בשם המספר
הניקוד היסודי של אותיות וכל"ב הוא שווא נע :חמישים וְאחד; שלושים וְשבעה בנים.
יש מקרים בהם הן מקבלות ניקוד אחר:
המקרה

הכלל

דוגמה

ו

וַ ֲעשרה

כ
ל

 +חטף

ב

ניקודן

ַכּ ֲחמישה

כתנועת

בחמש

החטף

ַל ֲעשרה

ו

ב

ביקוע צרור שוואים

וָשש )אבל וְששה(

כ
ל

הסבר

 +הברה
מוטעמת

נוטות

וָרבע

לקבל

וָתשע

קמץ

וָשבע

במקרים הבאים יש הבדל בין ניקוד אותיות כל"ב לבין ו' החיבור:
כל"ב
המקרה

הכלל

ו' החיבור
דוגמה

הכלל

שלושים
ִכּ ְ
לפני שווא

בחיריק

שניים
ִל ְ

חסר

ִבּ ְתשע-עשרה

דוגמה
שמונה
וְּ

בשורוק

שלושה
וְּ
וּ ְתשע-עשרה
וּמאה

לפני אותיות בומ"פ

בשורוק

וּמאתים
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תרגול  -שם המספר
א .כתוב את המספרים במילים
 ____________ 5ציפורים
 ____________ 4אימהות
 ____________ 9עטים
 ____________ 3האבות
 ____________ 7ימים
 ____________ 2צמתים
גרב ________ 1
 ___________ 4זוגות נעליים
 ___________ 5דפים
 ___________ 6המורות
 ___________ 8הפרחים
 ___________ 7הימים
 ___________ 3מטרים
 ___________ 8ביצים
------------------------------------------- __________ 19חלומות
 __________ 18נערים
 __________ 35אבנים
 __________ 17קילוגרם
 __________ 11שעות
 __________ 67מדינות
 __________ 24החדרים
 __________ 12חודשים
 __________ 41סנטימטרים
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ב .תקן רק את המשפטים השגויים
 .1רק חמישה עשר תמונות הצליחו_______________________________________ .
 .2הארנק עלה לי שלושים וחמש _______________________________________ .₪
 .3רזיתי כבר שתי קילו_______________________________________________ .
 .4ראיתי שני סרטים מעניינים__________________________________________ .
 .5יש לי ארבע ימי חופשה_____________________________________________ .
 .6עוד שלוש רחובות נגיע______________________________________________ .
 .7תרדו עוד ארבע תחנות______________________________________________.
 .8באילת ארבעים ואחת מעלות_________________________________________ .
 .9אני אוכל גבינה חמש אחוז___________________________________________ .
 .10לנתי במלון ארבע לילות____________________________________________ .

ג .כתוב את המספרים במילים
נועה בת _______________________________________________________ .17
גיל בן _________________________________________________________ .16
המרוץ יתקיים ב – ______________________________________________ .25.3
הוא מרוויח פי  6ממני________________________________________________ .
ראיתי סרט זה  4פעמים______________________________________________ .
 7המנצחים הוזמנו לבמה_____________________________________________ .
קניתי  3 1/4ק"ג קמח_______________________________________________ .
פתחו את הספר בעמוד _____________________________________________ .18
שילמתי ___________________________________________________ .₪ 7,000
אני יושב בכיסא _________________________________________________ .17
פגשתי את  3הבנות__________________________________________________ .
מספר הטלפון הוא ___________________________________________ .6241783
אני אוכל פי  2ממך__________________________________________________ .
נסענו בקו  425על כביש מספר _________________________________________ .1
היום ה –  37לשביתת הרופאים_________________________________________ .
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חלפו  9 1/2שעות___________________________________________________ .
אני גר בבית ____________________________________________________ .31
ראיתי את ההצגה "הכבש ה – _______________________________________ ."16
 9באב הוא יום צום_________________________________________________ .
גם  17בתמוז הוא יום צום_____________________________________________ .
עמית נולד בשנת _______________________________________________ .2002
אחי נולד ב – _______________________________________________ .2.7.1991

ד .כתוב במילים
תאריך הולדתך _____________________________________________________
כתובת ומיקוד _____________________________________________________
מספר טלפון _______________________________________________________
מספר תעודת זהות __________________________________________________
משקלך )הרצוי או המצוי( _______________ גובהך _________________________

ה .הקף את האפשרות הנכונה
אַחת ֶ /א ָחד בעיתון המקומיְ .שמוֹנָה ָע ָשר /
לפני כחודש פורסמה הידיעה הבאה בעמוד מספר ַ
אַר ַבּע ְ /
ְשמוֹנֶה ֶע ְש ֵרה ְ /שמוֹנָה ֶע ְש ֵרה חודשי מאסר בפועל נגזרו לפני ְ
אַר ָבּ ָעה שבועות בבית
וא ָחד שהורשעו
אַחת  /עשרים ֶ
משפט השלום בחדרה על ְשנֵי ְ /ש ֵתּי צעירים בני עשרים וְ ַ
לשנֵים ָע ָשר ְ /ש ֵתּים ָע ָשר ְ /ש ֵתּים ֶע ְש ֵרה דירות באזור חדרה.
בהתפרצות ְ
לוֹשה
ואַחת פרצו הצעירים לבית בן ָשלוֹש ְ /ש ָ
וא ָחד  /אלפיים ַ
בש ָשּה ביוני אלפיים ֶ
בשש ִ /
ֵ
וח ִמ ָשּה בחדרה .בכתב האישום נטען כי הם
וח ֵמש  /שלושים ֲ
קומות ברחוב החצב שלושים ָ
גנבו מתוך הבית מכשיר טלוויזיה בשווי ְתּ ַש ַעת אלפים ִ /תּ ְש ַעת אלפים ֵ /תּ ַשע אלף  .₪כמו כן
לוֹשת ָ /שלוֹש ְ /שלוֹש הכספות שבבית וגנבו מתוכן ְשמוֹנֶה ֵמאוֹת /
הם הצליחו לפרוץ את ְש ֶ
וש ַתּיִ ם  /עשרים
אתיִ ם דולר ותכשיטים בשווי עשרים ְ
ְשמוֹנָה ֵמאוֹת  ₪במזומןָ ,מ ֲא ַתיִ ם ָ /מ ַ
ושנַיִ ם אלף שקל.
ְ
כשביקשו הגנבים לצאת מן הבית עם השלל ,הפתיעו אותם בעלי הבית ,והם החלו לברוח.
לאחר מרדף בן ֲח ִמ ָשּה קילומטר ֲ /ח ִמ ָשּה קילומטרים ָ /ח ֵמש קילומטרים נתפסו הגנבים
וש ְב ָעה אחוז מן הכסף שגנבו.
וש ַבע  /תשעים ִ
כשבכיסיהם תשעים ֶ
אַחד ֶ /א ָחד
ֲש ָרה מקרי התפרצות נוספיםַ .
בע ֶשר  /בע ָ
הצעירים הודו בהתפרצות זו וגם ֶ
האַחד ֶע ְש ֵרה
ַ
האַחד ָע ָשר /
ַ
החשודים טען להגנתו כי הוא הילד
/האַחת ֶע ְש ֵרה במשפחה בת
ַ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשר נפשות ,והוא המפרנס היחיד .כאמור ,הצעירים
אַר ַבּע ֶע ְש ֵרה ְ /
אַר ַבּע ָע ָשר ְ /
ְ
ושש ֶע ְש ֵרה ימי מחבוש.
אתיִ ם ֵ
וש ָשּה ָע ָשר ָ /מ ַ
אתיִ ם ִ
למ ַ
הורשעו ונדונו ָ
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תרגול  -שם המספר  -תשובון
א .כתוב את המספרים במילים
 5חמש ציפורים
 4ארבע אימהות
 9תשעה עטים
 3שלושת האבות
 7שבעה ימים
 2שני צמתים
גרב  1אחד

 4ארבעה זוגות נעליים
 5חמישה דפים
 6שש המורות
 8שמו ַנת הפרחים
 7שבעת הימים
 3שלושה מטרים
 8שמו ֶנה ביצים
 19תשעה עשר חלומות
 18שמו ָנה עשר נערים
 35שלושים וחמש אבנים
 17שבעה עשר קילוגרם
 11אחת עשרה שעות
 67שישים ושבע מדינות
 24עשרים וארבעה החדרים
 12שנים עשר חודשים
 41ארבעים ואחד סנטימטרים
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ב .תקן רק את המשפטים השגויים
 .1רק חמישה עשר תמונות הצליחו.

חמש עשרה

 .2הארנק עלה לי שלושים וחמש .₪

שלושים וחמישה

 .3רזיתי כבר שתי קילו.

שני

 .4ראיתי שני סרטים מעניינים.
 .5יש לי ארבע ימי חופשה.

ארבעה

 .6עוד שלוש רחובות נגיע.

שלושה

 .7תרדו עוד ארבע תחנות
 .8באילת ארבעים ואחת מעלות.
 .9אני אוכל גבינה חמש אחוז.

חמישה אחוזים

 .10לנתי במלון ארבע לילות.

ארבעה

ג .כתוב את המספרים במילים
נועה בת .17

שבע עשרה

גיל בן .16

שש עשרה

המרוץ יתקיים ב – .25.3

עשרים וחמישה במרץ

הוא מרוויח פי  6ממני.

שישה

ראיתי סרט זה  4פעמים.

ארבע

 7המנצחים הוזמנו לבמה.

שבעת

קניתי  3 1/4ק"ג קמח.

שלושה קילוגרמים ורבע

פתחו את הספר בעמוד .18

שמו ֶנה עֶ שרֵ ה

שילמתי .₪ 7,000

שִ ְבעַ ת אלפים

אני יושב בכיסא .17

שבע

פגשתי את  3הבנות.

ְשלוש

מספר הטלפון הוא .6241783

שש שתיים ארבע אחת שבע שמו ֶנה שלוש

אני אוכל פי  2ממך.

שניים

נסענו בקו  425על כביש מספר .1

ארבע מאות עשרים וחמש ...אחת

היום ה –  37לשביתת הרופאים.

השלושים ושבעה
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חלפו  9 1/2שעות.

תשע שעות וחצי

אני גר בבית .31

שלושים ואחת

ראיתי את ההצגה "הכבש ה – ."16

השישה עשר

 9באב הוא יום צום.

תשעה

גם  17בתמוז הוא יום צום.

שבעה עשר

עמית נולד בשנת .2002

אלפיים ושתיים

אחי נולד ב – .2.7.1991

שניים ביולי אלף תשע מאות תשעים ואחת

ד .כתוב במילים
תאריך הולדתך _____________________________________________________
כתובת ומיקוד _____________________________________________________
מספר טלפון _______________________________________________________
מספר תעודת זהות __________________________________________________
משקלך )הרצוי או המצוי( _______________ גובהך _________________________

ה .הקף את האפשרות הנכונה
אַחת ֶ /א ָחד בעיתון המקומיְ .שמוֹנָה ָע ָשר /
לפני כחודש פורסמה הידיעה הבאה בעמוד מספר ַ
אַר ָבּ ָעה שבועות בבית
אַר ַבּע ְ /
ְשמוֹנֶה ֶע ְש ֵרה ְ /שמוֹנָה ֶע ְש ֵרה חודשי מאסר בפועל נגזרו לפני ְ
וא ָחד שהורשעו
אַחת  /עשרים ֶ
משפט השלום בחדרה על ְשנֵי ְ /ש ֵתּי צעירים בני עשרים וְ ַ
לש ֵנים ָע ָשר ְ /ש ֵתּים ָע ָשר ְ /ש ֵתּים ֶע ְש ֵרה דירות באזור חדרה.
בהתפרצות ְ
לוֹשה
ואַחת פרצו הצעירים לבית בן ָשלוֹש ְ /ש ָ
וא ָחד  /אלפיים ַ
בש ָשּה ביוני אלפיים ֶ
בשש ִ /
ֵ
וח ִמ ָשּה בחדרה .בכתב האישום נטען כי הם
וח ֵמש  /שלושים ֲ
קומות ברחוב החצב שלושים ָ
גנבו מתוך הבית מכשיר טלוויזיה בשווי ְתּ ַש ַעת אלפים ִ /תּ ְש ַעת אלפים ֵ /תּ ַשע אלף  .₪כמו כן
לוֹשת ָ /שלוֹש ְ /שלוֹש הכספות שבבית וגנבו מתוכן ְשמוֹנֶה ֵמאוֹת /
הם הצליחו לפרוץ את ְש ֶ
וש ַתּיִ ם  /עשרים
אתיִ ם דולר ותכשיטים בשווי עשרים ְ
ְשמוֹנָה ֵמאוֹת  ₪במזומןָ ,מ ֲא ַתיִ ם ָ /מ ַ
ושנַיִ ם אלף שקל.
ְ
כשביקשו הגנבים לצאת מן הבית עם השלל ,הפתיעו אותם בעלי הבית ,והם החלו לברוח.
לאחר מרדף בן ֲח ִמ ָשּה קילומטר ֲ /ח ִמ ָשּה קילומטרים ָ /ח ֵמש קילומטרים נתפסו הגנבים
וש ְב ָעה אחוז מן הכסף שגנבו.
וש ַבע  /תשעים ִ
כשבכיסיהם תשעים ֶ
אַחד ֶ /א ָחד
ֲש ָרה מקרי התפרצות נוספיםַ .
בע ֶשר  /בע ָ
הצעירים הודו בהתפרצות זו וגם ֶ
/האַחת ֶע ְש ֵרה במשפחה בת
ַ
האַחד ֶע ְש ֵרה
ַ
האַחד ָע ָשר /
ַ
החשודים טען להגנתו כי הוא הילד
אַר ָבּ ָעה ָע ָשר נפשות ,והוא המפרנס היחיד .כאמור ,הצעירים
אַר ַבּע ֶע ְש ֵרה ְ /
אַר ַבּע ָע ָשר ְ /
ְ
ושש ֶע ְש ֵרה ימי מחבוש.
אתיִ ם ֵ
וש ָשּה ָע ָשר ָ /מ ַ
אתיִ ם ִ
למ ַ
הורשעו ונדונו ָ
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פרק ג'
דיוקים במילות יחס ובמילות קישור
מילות היחס -נטייה
נטיית מילות היחס כנטיית שם העצם .יש מילות יחס הניטות כשם עצם ביחיד ,ויש הניטות כשם
עצם ברבים )שירי ,שירך ,שירנו = בשבילי ,בשבילך ,בשבילנו ...שירי ,שיריך ,שירינו = בלעדי,
בלעדיך ,בלעדינו .(...מילות יחס המסתיימות בצורן ריבוי )אודות ,בעקבות( ואלה המסתיימות ב
"י" )בלעדי ,לגבי ,לפני ,על ידי( ניטות על דרך שם ברבים.
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.

נכון

לא נכון

אוֹדוֹתיכֶם/ן
ֵ

אוֹדוֹתכֶם
ְ

יהם/ן
אוֹדוֹת ֶ
ֵ

אוֹדוֹתם
ָ

אודות

______________________________________________________________
*א ָתּ ְך
ִ

ִא ֵתּ ְך

*אוֹת ְך
ָ

אוֹת ְך
ֵ

ֶא ְתכֶם/ן

אוֹתכֶם
ְ

את

______________________________________________________________
ֵא ַליִ ְך

ֵאלֵי ְך

ֲאלֵיכֶם/ן

ֵאלֵיכֶם/ן

ֵיהם/ן
ֲאל ֶ

ֵיהם/ן
ֵאל ֶ

אל = א ֵלי

______________________________________________________________
ֶא ְצ ֵל ְך

ֶא ְצ ָל ְך

ֶא ְצ ְלכֶם

ֶא ְצ ָלכֶם/ /ן

ֶא ְצלָם/ן

ָהם/ן
ֶא ְצל ֶ

אצל

______________________________________________________________
*בּינֵינוּ
ֵ

ֵבּינֵנוּ

* ֵבּינֵיכֶם

ֵבּיְנכֶם

בין
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נכון

לא נכון

ִבּ ְל ָעדַי

ִבּ ְל ָעדִי

ִבּ ְל ָעדֶי ָך

ִבּ ְל ָע ְד ָך

ִבּ ְל ָע ַדיִ ְך

ִבּל ָע ֵד ְך

ִבּ ְל ָעדָיו

ִבּ ְלעָדוֹ

ִבּ ְל ֲעדֵיכֶם/ן

בּל ַע ְדכֶם/ן

ֵיהם/ן
ִבּ ְל ֲעד ֶ

ִב ְל ָעדָם/ן

בלעדי

_______________________________________________________________
ַבּ ֲעדִי

ְבּ ָעדִי

ַבּ ַע ְד ָך

ְבּ ַע ְד ָך

ַבּ ַע ְדכֶם/ן

ְבּ ַע ְדכֶם/ן

ַבּ ֲעדָם/ן

ְבּ ָעדָם/ן

ְבּעַדַ /בּ ַעד
)תנועה ראשונה פתח(

_______________________________________________________________
בוֹתיכֶם/ן
ְבּ ִע ְק ֵ

בוֹתכֶם/ן
ְבּ ִע ְק ְ

יהם/ן
בוֹת ֶ
ְבּ ִע ְק ֵ

בוֹתם/ן
ְבּ ִע ְק ָ

בעקבות

_______________________________________________________________
ש ִבי ֵל ְך
ִבּ ְ

ש ִבי ָל ְך
ִבּ ְ

ש ִבי ְלכֶם/ן
ִבּ ְ

ש ִבי ָלכֶם/ן
ִבּ ְ

ש ִבילָם/ן
ִבּ ְ

ְָהם/ן
ש ִביל ֶ
ִבּ ְ

בשביל

_______________________________________________________________
יה
ַפּ ָ
ְכּל ֶ

ַפּה
ְכּל ָ

כלפי

_______________________________________________________________
כְּמוֹכֶם/ן

כָּמוֹכֶם/ן

ְמוֹהם/ן
*כּ ֶ

ָמוֹהם/ן
כּ ֶ

כמו

_______________________________________________________________
ַבּיִ ְך
ְלג ַ
יהם
ַבּ ֶ
ְלג ֵ

ַבּ ְך
ְלג ֵ
ַבּם
ְלג ָ

לגבי
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נכון

לא נכון

ְפַניִ ְך
לָ

ְפנֶי ְך
לָ

ִפנֵיכֶם/ן
לְ

ְפנֵיכֶם/ן
לָ

ֵיהם/ן
ִפנ ֶ
לְ

ֵיהם/ן
ְפנ ֶ
לָ

לפני

_______________________________________________________________
)אינֶנּו(
ִמ ֶמּנּו ֵ

)אינֶנּוֹּ(
ִמ ֶמּנּוֹ ֵ

ִמכֶּם/ן

ִמ ְמכֶם/ן

ֵמ ֶהם/ן

ִמ ֶהם/ן

מ/מן

_______________________________________________________________
ָע ַליִ ְך

ָעלֶי ְך

ֲעלֵיכֶם/ן

ֲעלֵיכֶם/ן

ֵיהם/ן
ֲעל ֶ

ֵיהם/ן
ֲעל ֶ

על = ע ֵלי

_______________________________________________________________
עַל יֶ ְדכֶם/ן

עַל יַ ְדכֶם/ן

עַל יָדֵנו

עַל יָדֵינו

על יד

_______________________________________________________________
עַל יָדַי

עַל יָדִי

עַל יָדָיו

עַל יָדוֹ

ֶיה
עַל יָד ָ

עַל יָדָה

עַל יְדֵיכֶם/ן

עַל יֶ ְדכֶם/ן

ֵיהם/ן
עַל יְד ֶ

עַל יָדָם/ן

על ידי

_______________________________________________________________
ִמּ ְך
*ע ָ

ִמּ ְך
עֵ

ִמּכֶם
*ע ָ

ִמכֶם/ן
עְ

ִמּם
ִמּ ֶהם/ע ָ
*ע ָ

ִמ ֶהם
עְ

עם
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תרגול -נטיית מילות היחס
א .הקף את האפשרות הנכונה
 .1ביקשתי ִמ ֶמּנּוֹ ִ /מ ֶמּנּוּ לעזור לי.
 .2קיבלתי ִמ ֶכּם ִ /מ ְמ ֶכם עצה.
 .3התארחתי ֶא ְצ ָל ֶהם ֶ /א ְצ ָלם בקיץ.
יל ֶהם.
ילם ִ /בּ ְש ִב ָ
 .4עשיתי זאת ִבּ ְש ִב ָ
אוֹתכם ֶ /א ְת ֶכם?
 .5הפתעתי ְ
יך להגיע מוקדם.
ָ .6ע ַליִ ְך ָ /ע ֵל ְ
אוֹת ְך.
אוֹת ְך ָ /
 .7רציתי לראות ֵ
 .8דן היה ֶא ְצ ָל ֶכם ֶ /א ְצ ְל ֶכם.
.9

יכם?
יכם ֵ /א ֵל ֶ
טל תבוא ֲא ֵל ֶ

 .10מי היה ֶא ְצ ֵל ְך ֶ /א ְצ ָל ְך?
 .11אני באה ִא ָתּ ְך ִ /א ֵתּ ְך.
יהם?
ַבּ ֶ
ַבּם ְ /לג ֵ
 .12מה זה אומר ְלג ָ
 .13אין ֵבּינֵינוּ ֵ /בּינֵנוּ קשר.
מוֹכם.
מוֹכם ָ /כּ ֶ
 .14אין ְכּ ֶ
 .15לא אסע ִבּ ְל ָע ֵד ְך ִ /בּ ְל ָע ַדיִ ְך.
 .16הוא ֵאינֶנּוּ ֵ /אינֶנּוֹ בבית.
ָדה.
יה ַ /על י ָ
ָד ָ
 .17המחקר נעשה ַעל י ֶ
ב .תקן את

השיבושים במילות היחס

אוֹדוֹת ֶכם עכשיו.
ְ
 .1דיברנו
יל ֶכם.
 .2המתנה ִבּ ְש ִב ָ
 .3ביקשתי ִמ ֶהם ללכת.
אוֹת ְך לשדה-התעופה.
 .4אסיע ֵ
ֵיך.
 .5הגעתי ְל ָפנ ְ
ֵיכם.
 .6הגענו ְל ָפנ ֶ
 .7איך אתה מתנהג ְכּ ַל ָפּה?
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ג .הקף את האפשרות הנכונה )מילות יחס ושם המספר(
 .1אני צובע ֶא ְצ ָל ֶהם ֶ /א ְצ ָלם את שבעה  /שבעת המדפים.
 .2יום הולדתה השבעים ושבעה  /השבעים ושבע יערך ֶא ְצ ְל ֶכם ֶ /א ְצ ָל ֶכם.
אוֹת ֶכם שלושה  /שלוש פעמים.
 .3פגשתי ֶא ְת ֶכם ְ /
יל ֶכם הוא שבע עשרה אלף  /שבעה עשר אלף .₪
 .4המחיר ִבּ ְש ִב ְ
יל ֶכם ִ /בּ ְש ִב ָ
 .5נסעתי לחו"ל ִבּ ְל ָע ַדיִ ְך ִ /בּ ְל ָע ֵד ְך בשנת אלפיים ואחת  /אלפיים ואחד.
 .6ביקשתי ִמ ֶמּנּוֹ ִ /מ ֶמּנּוּ לרדת אחרי הצומת השנייה  /השני.
ֵיהם לקו שלושים ושלוש  /שלושים ושלושה.
ֵיהם ְ /ל ָפנ ֶ
 .7היגענו ִל ְפנ ֶ
 .8ביקשתי ִמ ְמ ֶכם ִ /מ ֶכּם לקנות לי שלושה ק"ג וחצי  /שלושה וחצי ק"ג בננות.
 .9תשע  /תשעת חברותי ביקרו ֶא ְצ ָל ֶהן ֶ /א ְצ ָלן אתמול.
יהם בעמוד עשרים ותשעה  /עשרים ותשע.
אוֹדוֹת ֶ
ֵ
אוֹדוֹתם /
ָ
 .10קראתי
 .11האם שוחחו ִא ָתּ ְך ִ /א ֵתּ ְך בעניין שבעה  /שבעת התלמידים?
מוֹכם.
מוֹכם ְ /כּ ֶ
 .12בגיל שמונה עשר  /שמונה עשרה התלבשתי ָכּ ֶ
 .13מפגש שנים עשר  /שתים עשרה מתקיים ֶא ְצ ָל ְך ֶ /א ְצ ֵל ְך.
ָדיו  /על יָדוֹ.
 .14חמישים וחמישה  /חמישים וחמש מחזות נכתבו על י ָ
בוֹתם ְ /בּ ִע ְק ֵ
 .15צעדנו ְבּ ִע ְק ָ
יהם אחד עשר  /אחד עשרה ק"מ.
בוֹת ֶ
 .16קיבלנו ִמ ֶהם ֵ /מ ֶהם שלוש  /שלושה זוגות נעליים.
יך הרבה בשלושת  /בשלוש השבועות האחרונים.
 .17חשבתי ָע ַליִ ְך ָ /ע ֵל ְ
יכם פי שניים  /שתיים.
ֲד ֶ
 .18הרווחנו ִבּ ְל ַע ְד ֶכם ִ /בּ ְלע ֵ
יל ֶהם שלוש  /שלושה ככרות לחם.
ילם ִ /בּ ְש ִב ָ
 .19נאפה ִבּ ְש ִב ָ
ֲדן.
 .20דן הצביע נגד שלושת  /שלוש המועמדות ,ואילו אני הצבעתי ְבּ ָע ָדן ַ /בּע ָ
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תרגול מילות היחס – תשובון
ד .הקף את האפשרות הנכונה
 .18ביקשתי ִמ ֶמּנּוֹ ִ /מ ֶמּנּוּ לעזור לי.
 .19קיבלתי ִמ ֶכּם ִ /מ ְמ ֶכם עצה.
 .20התארחתי ֶא ְצ ָל ֶהם ֶ /א ְצ ָלם בקיץ.
יל ֶהם.
ילם ִ /בּ ְש ִב ָ
 .21עשיתי זאת ִבּ ְש ִב ָ
אוֹתכם ֶ /א ְת ֶכם?
 .22הפתעתי ְ
יך להגיע מוקדם.
ָ .23ע ַליִ ְך ָ /ע ֵל ְ
אוֹת ְך.
אוֹת ְך ָ /
 .24רציתי לראות ֵ
 .25דן היה ֶא ְצ ָל ֶכם ֶ /א ְצ ְל ֶכם.
יכם?
יכם ֵ /א ֵל ֶ
 .26טל תבוא ֲא ֵל ֶ
 .27מי היה ֶא ְצ ֵל ְך ֶ /א ְצ ָל ְך?
 .28אני באה ִא ָתּ ְך ִ /א ֵתּ ְך.
יהם?
ַבּ ֶ
ַבּם ְ /לג ֵ
 .29מה זה אומר ְלג ָ
 .30אין ֵבּינֵינוּ ֵ /בּינֵנוּ קשר.
מוֹכם.
מוֹכם ָ /כּ ֶ
 .31אין ְכּ ֶ
 .32לא אסע ִבּ ְל ָע ֵד ְך ִ /בּ ְל ָע ַדיִ ְך.
 .33הוא ֵאינֶנּוּ ֵ /אינֶנּוֹ בבית.
ָדה.
יה ַ /על י ָ
ָד ָ
 .34המחקר נעשה ַעל י ֶ
ה .תקן את

השיבושים במילות היחס

יכם עכשיו.
אוֹדוֹת ֶ
ֵ
 .4דיברנו
יל ֶכם.
 .5המתנה ִבּ ְש ִב ְ
 .6ביקשתי ֵמ ֶהם ללכת.
אוֹת ְך לשדה-התעופה.
 .4אסיע ָ
 .5הגעתי ְל ָפנַיִ ְך.
ֵיכם.
 .6הגענו ִל ְפנ ֶ
יה?
 .7איך אתה מתנהג ְכּ ַל ֶפּ ָ
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ו .הקף את האפשרות הנכונה )מילות יחס ושם המספר(
 .21אני צובע ֶא ְצ ָל ֶהם ֶ /א ְצ ָלם את שבעה  /שבעת המדפים.
 .22יום הולדתה השבעים ושבעה  /השבעים ושבע יערך ֶא ְצ ְל ֶכם ֶ /א ְצ ָל ֶכם.
אוֹת ֶכם שלושה  /שלוש פעמים.
 .23פגשתי ֶא ְת ֶכם ְ /
יל ֶכם הוא שבע עשרה אלף  /שבעה עשר אלף .₪
יל ֶכם ִ /בּ ְש ִב ָ
 .24המחיר ִבּ ְש ִב ְ
 .25נסעתי לחו"ל ִבּ ְל ָע ַדיִ ְך ִ /בּ ְל ָע ֵד ְך בשנת אלפיים ואחת  /אלפיים ואחד.
 .26ביקשתי ִמ ֶמּנּוֹ ִ /מ ֶמּנּוּ לרדת אחרי הצומת השנייה  /השני.
ֵיהם לקו שלושים ושלוש  /שלושים ושלושה.
ֵיהם ְ /ל ָפנ ֶ
 .27היגענו ִל ְפנ ֶ
 .28ביקשתי ִמ ְמ ֶכם ִ /מ ֶכּם לקנות לי שלושה ק"ג וחצי  /שלושה וחצי ק"ג בננות.
 .29תשע  /תשעת חברותי ביקרו ֶא ְצ ָל ֶהן ֶ /א ְצ ָלן אתמול.
יהם בעמוד עשרים ותשעה  /עשרים ותשע.
אוֹדוֹת ֶ
ֵ
אוֹדוֹתם /
ָ
 .30קראתי
 .31האם שוחחו ִא ָתּ ְך ִ /א ֵתּ ְך בעניין שבעה  /שבעת התלמידים?
מוֹכם.
מוֹכם ְ /כּ ֶ
 .32בגיל שמונה עשר  /שמונה עשרה התלבשתי ָכּ ֶ
 .33מפגש שנים עשר  /שתים עשרה מתקיים ֶא ְצ ָל ְך ֶ /א ְצ ֵל ְך.
ָדיו  /על יָדוֹ.
 .34חמישים וחמישה  /חמישים וחמש מחזות נכתבו על י ָ
יהם אחד עשר  /אחד עשרה ק"מ.
בוֹת ֶ
בוֹתם ְ /בּ ִע ְק ֵ
 .35צעדנו ְבּ ִע ְק ָ
 .36קיבלנו ִמ ֶהם ֵ /מ ֶהם שלוש  /שלושה זוגות נעליים.
יך הרבה בשלושת  /בשלוש השבועות האחרונים.
 .37חשבתי ָע ַליִ ְך ָ /ע ֵל ְ
יכם פי שניים  /שתיים.
ֲד ֶ
 .38הרווחנו ִבּ ְל ַע ְד ֶכם ִ /בּ ְלע ֵ
יל ֶהם שלוש  /שלושה ככרות לחם.
ילם ִ /בּ ְש ִב ָ
 .39נאפה ִבּ ְש ִב ָ
ֲדן.
 .40דן הצביע נגד שלושת  /שלוש המועמדות ,ואילו אני הצבעתי ְבּ ָע ָדן ַ /בּע ָ
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מילות היחס -הצרכה

"ב" האמצעי :לאכול בכפית ,לנגן בכינור ,להדביק בדבק ,להסתרק במסרק
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...
להקל את) ...הרופא הקל את הכאב על החולה(

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(

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

הקף את האפשרות המתאימה

 .1הגעתי עם האוטובוס  /באוטובוס האחרון.
 .2צריך להקל את  /על העומס בכבישים.
 .3השוויתי את התשובות שלי לתשובות  /עם התשובות שלך.
 .4איחרתי לרכבת  /את הרכבת.
 .5אל תשתמש עם עט  /בעט אדום.
 .6דנו על הנושא  /בנושא עשרות פעמים.
 .7מדוע שיקרת לי  /אותי?
 .8העובדים נוקטים בעיצומים  /עיצומים.
 .9רון מנגן על כינור  /בכינור.
 .10הוועד מחה על  /נגד החלטת ההנהלה.
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תרגול  -הצרכת מילות היחס  -תשובון

הקף את האפשרות המתאימה

 .1הגעתי עם האוטובוס  /באוטובוס האחרון.
 .2צריך להקל את  /על העומס בכבישים.
 .3השוויתי את התשובות שלי לתשובות  /עם התשובות שלך.
 .4איחרתי לרכבת  /את הרכבת.
 .5אל תשתמש עם עט  /בעט אדום.
 .6דנו על הנושא  /בנושא עשרות פעמים.
 .7מדוע שיקרת לי  /אותי?
 .8העובדים נוקטים בעיצומים  /עיצומים.
 .9רון מנגן על כינור  /בכינור.
 .10הוועד מחה על  /נגד החלטת ההנהלה.
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מילות קישור

נכון

לא נכון

אם
אם – לתנאי קיים .אילו ,לו ,אילולי – לתנאי בטל
אפילו
בגלל
כאילו

אפילו אם ,אפילו ש...
בגלל ש...
כאילו ש...

כדי
מחד גיסא ...ומאידך גיסא...
נוסף לכך

בכדי
מחד ...מאידך...
בנוסף לכך

אמצעי השעבוד כולם עם "ש" :היות ש...
מאחר ש) ....חוץ מ הואיל ו(...

היות ו , ...מאחר ו ...במידה ו...

בד"כ אין "ש" אחרי מילת שאלה:
כאשר ,כש...
במקום ש...
כפי ש...
)חוץ מהאמצעים המכילים "מי""/מה":
מי ש ...את מה ש(...

באם ,במידה ש...

מתי ש /...איפה ש...
איך ש...

תרגול מילות קישור
הקף את האפשרות הנכונה
 .1למדתי בכדי  /כדי להצליח.
 .2באם  /אם תחליטו להצטרף ,תודיעו לנו.
 .3חיכיתי לך במקום ש  /איפה שקבענו.
 .4אפילו  /אפילו אם נלמד כל הלילה לא נספיק לעבור על כל החומר לבחינה.
 .5הוא מתנהג כאילו ש  /כאילו זכה בפיס.
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תרגול מילות קישור -תשובון
הקף את האפשרות הנכונה
 .1למדתי בכדי  /כדי להצליח.
 .2באם  /אם תחליטו להצטרף ,תודיעו לנו.
 .3חיכיתי לך במקום ש  /איפה שקבענו.
 .4אפילו  /אפילו אם נלמד כל הלילה לא נספיק לעבור על כל החומר לבחינה.
 .5הוא מתנהג כאילו ש  /כאילו זכה בפיס.
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פרק ד'
תקינות תחבירית
.1

לפני נושא לא תבוא מילת יחס
יש לי את כל החומר למבחן > יש לי כל החומר למבחן

.2

סדר המילים במשפט :נושא-נשוא-משלימי פועל
מחר הילדים יוצאים לטיול < הילדים יוצאים מחר לטיול
)חוץ מ :כבר ,עוד ,עדיין – מקומן תמיד בראש המשפט(.

.3

כאשר המשפט פותח במשלים פועל יבוא הנשוא לפני הנושא
פרח רון נתן לטל< פרח נתן רון לטל

.4

התאם במין ובמספר בין הנושא לנשוא הפועלי ,ובין הנושא לאוגד
כואב לי הבטן < כואבת לי הבטן
השמיים הוא הגבול < השמיים הם הגבול

.5

התאם במין ובמספר בין הכינוי לבין שם העצם שאליו הוא מוסב
...והרי החדשות ועיקרם תחילה < והרי החדשות ועיקרן תחילה

.6

מילת היחס תחזור לפני כל אחד מהחלקים הכוללים
נסעתי לחיפה ותל אביב < נסעתי לחיפה ולתל אביב

.7

לא יבואו שתי מילות יחס רצופות לפני שם אחד
אפשר לקחת את התרופה לפני או אחרי הארוחה < אפשר לקחת את התרופה לפני
הארוחה או אחריה

.8

לא יבואו שני פעלים לפני מילת יחס אחת
איני יודע אם לתמוך או להתנגד להצעה < איני יודע אם לתמוך בהצעה או להתנגד לה

.9

אחרי ההסגרים :כידוע ,כמובן ,כנראה ,לא יבוא "ש"
כנראה שמחר ירד גשם < כנראה ,מחר ירד גשם.

.10

בצירוף סמיכות היידוע על הסומך בלבד
הבית ספר < בית הספר

.11

לא יבואו שני נסמכים לפני סומך אחד
מגבי וצמיגי המכונית נמצאו תקינים < מגבי המכונית וצמיגיה נמצאו תקינים.
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.12

במשפט מורכב תפתח הפסוקית באמצעי שעבוד
המשכתי בעמוד בו הפסקתי < המשכתי בעמוד שבו הפסקתי

.13

אמצעי השעבוד לזמן "כש" או "כאשר"
שהגעתי הביתה הלכתי לישון < כשהגעתי הביתה הלכתי לישון

.14

אמצעי החיבור במשפט איחוי )מחובר( יבוא בין שני האיברים
מחר יש לנו בחינה על כל החומר ,נלמד לכן כל הלילה < מחר יש לנו בחינה על כל החומר,
לכן נלמד כל הלילה
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תרגול -תקינות תחבירית
תקן את השיבושים ונמק את בחירתך
.1

כנראה שניסע בקיץ לפריז.

.2

בשבוע שעבר הספר התפרסם.

.3

יש לשתות לפני ואחרי האימון.

.4

אני אוהבת ומתגעגעת אליכם.

.5

ניקינו מעל ומתחת לארון.

.6

החשדות נגדו אינן מבוססות.

.7

באם ירד גשם יתבטל המשחק.

.8

נפגשתי עם אחי ואחותי.

.9

יש לזכור ולא לשכוח את העבר.

.10

את הספר "מיכאל שלי" עמוס עוז כתב.

.11

כמובן שנבוא לחתונתכם.

.12

עובדי ומנהלי החברה יצאו לחופשה מרוכזת.

.13

תאנים צומחים בחצר שלי.

.14

היות ועמדת בתנאי הקבלה אתה רשאי להתחיל בלימודים.

.15

צריך לכסח ולהשקות את הדשא.

.16

דוגמה לתכונות הנדרשות מקציני צה"ל הם נחישות ויוזמה.

.17

חינוך לערכים היא מטרה חשובה ביותר.

.18

שנגיע לגשר נחצה אותו.

.19

ניפגש איפה שנפגשנו בפעם שעברה.

.20

ביקרתי ברחוב ובבית בו נולד סבי.

.21

נכשלתי בגלל שלא למדתי.

.22

יש לי את כל החומר הדרוש לבחינה.

.23

יש לבדוק את מגבי וצמיגי הרכב.

.24

איך שצלצל הפעמון יצאו התלמידים מהכיתה.

.25

גשמים ירדו בצפון ובדרום הארץ.

.26

המעיל עור החדש נקרע.

.27

קניתי את הבגד ים במכירת סוף העונה.
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.28

לא תותר כניסת ויציאת כלי שייט בזמן הסגר.

.29

מאמני ושחקני הנבחרת יצאו למחנה אימונים.

.30

חבר השופטים החליטו לזכות את הנאשם מחוסר ראיות.

.31

גובה מחירי הטיסה ייקבעו לפי ראות עיניה של חברת התעופה.

.32

תהליך ההתקדמות הכלכלית והטכנולוגית היא בלתי נמנעת.

.33

אחזור כמה שיותר מהר.

.34

בקיץ שעבר טיילנו בהולנד ,בלגיה וצרפת.

.35

והרי החדשות ועיקרם תחילה.

.36

נמאס עלי כל התירוצים שלכם.

.37

כלליהם של תחרויות הספורט נוקשות.

.38

הסוד להצלחה היא ההשקעה.

.39

מסקנות וועדת החקירה והמלצות מבקר המדינה מוצאים ביטוי במדיניות החדשה.

.40

הסטודנטים אתמול הגיעו באיחור.

.41

אתמול הסטודנטים הגיעו באיחור.

.42

הסברתי לך כבר עשר פעמים.

.43

תקוותנו עוד לא אבדה.

.44

התקשורת משפיעה ומעצבת את דעת הקהל.

.45

קשה לדעת אם הכותב תומך או מתנגד להצעה.

.46

צריך לחשוב על התוצאות לפני ואחרי התכנון.

.47

על בני האדם לחשוב ולדאוג לדורות הבאים.

.48

לא הכל מותר בשם החופש מידע.

.49

המפקדים בצבא מדגישים ומשוחחים על ערך החברות.

.50

השירות בצבא היא הזדמנות מצוינת ליצירת חברות.

.51

הערך "חברות" מתבטא בצבא ובית הספר.

.52

קרא את המשפטים שלפניך וענה על השאלות שאחריהן.

.53

רון נרשם ללימודי רפואה באיטליה ,הוא לכן לומד איטלקית.
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תרגול -תקינות תחבירית -תשובון
תקן את השיבושים ונמק את בחירתך
.1

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

.2

בשבוע שעבר הספר התפרסם.
הספר התפרסם בשבוע שעבר.

.3

יש לשתות לפני ואחרי האימון.
יש לשתות לפני האימון ואחריו.

.4

אני אוהבת ומתגעגעת אליכם.
אני אוהבת אתכם ומתגעגעת אליכם.

.5

ניקינו מעל ומתחת לארון.
ניקינו מעל הארון ומתחתיו.

.6

החשדות נגדו אינן מבוססות.
החשדות נגדו אינם מבוססים.

.7

באם ירד גשם יתבטל המשחק.
אם ירד גשם יתבטל הטיול.

.8

נפגשתי עם אחי ואחותי.
נפגשתי עם אחי ועם אחותי.

.9

יש לזכור ולא לשכוח את העבר.
יש לזכור את העבר ולא לשכוח אותו.

.10

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

.11

כמובן שנבוא לחתונתכם.
כמובן ,נבוא לחתונתכם / .מובן שנבוא לחתונתכם.

.12

עובדי ומנהלי החברה יצאו לחופשה מרוכזת.
עובדי החברה ומנהליה יצאו לחופשה מרוכזת.
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.13

תאנים צומחים בחצר שלי.
תאנים צומחות בחצר שלי.

.14

היות ועמדת בתנאי הקבלה אתה רשאי להתחיל בלימודים.
היות שעמדת בתנאי הקבלה אתה רשאי להתחיל בלימודים.

.15

צריך לכסח ולהשקות את הדשא.
צריך לכסח את הדשא ולהשקות אותו.

.16

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

.17

חינוך לערכים היא מטרה חשובה ביותר.
חינוך לערכים הוא מטרה חשובה ביותר.

.18

שנגיע לגשר נחצה אותו.
כאשר נגיע/כשנגיע לגשר נחצה אותו.

.19

ניפגש איפה שנפגשנו בפעם שעברה.
ניפגש במקום שבו נפגשנו בפעם שעברה.

.20

ביקרתי ברחוב ובבית בו נולד סבי.
ביקרתי ברחוב ובבית שבו נולד סבי.

.21

נכשלתי בגלל שלא למדתי.
נכשלתי מכיוון ש/משום ש/כי לא למדתי.

.22

יש לי את כל החומר הדרוש לבחינה.
יש לי כל החומר הדרוש לבחינה.

.23

יש לבדוק את מגבי וצמיגי הרכב.
יש לבדוק את מגבי הרכב וצמיגיו.

.24

איך שצלצל הפעמון יצאו התלמידים מהכיתה.
כאשר צלצל הפעמון יצאו התלמידים מהכיתה.
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.25

גשמים ירדו בצפון ובדרום הארץ.
גשמים ירדו בצפון הארץ ובדרומה.

.26

המעיל עור החדש נקרע.
מעיל העור החדש נקרע.

.27

קניתי את הבגד ים במכירת סוף העונה.
קניתי את בגד הים במכירת סוף העונה.

.28

לא תותר כניסת ויציאת כלי שייט בזמן הסגר.
לא תותר כניסת כלי שייט ויציאתם בזמן הסגר.

.29

מאמני ושחקני הנבחרת יצאו למחנה אימונים.
מאמני הנבחרת ושחקניה יצאו למחנה אימונים.

.30

חבר השופטים החליטו לזכות את הנאשם מחוסר ראיות.
חבר השופטים החליט לזכות את הנאשם מחוסר ראיות.

.31

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

.32

תהליך ההתקדמות הכלכלית והטכנולוגית היא בלתי נמנעת.
תהליך ההתקדמות הכלכלית והטכנולוגית הוא בלתי נמנע.

.33

אחזור כמה שיותר מהר.
אחזור מהר ככל האפשר.

.34

בקיץ שעבר טיילנו בהולנד ,בלגיה וצרפת.
בקיץ שעבר טיילנו בהולנד ,בבלגיה ובצרפת.

.35

והרי החדשות ועיקרם תחילה.
והרי החדשות ועיקרן תחילה.

.36

נמאס עלי כל התירוצים שלכם.
נמאסו עלי כל התירוצים שלכם.
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.37

כלליהם של תחרויות הספורט נוקשות.
כלליהן של תחרויות הספורט נוקשים.

.38

הסוד להצלחה היא ההשקעה.
הסוד להצלחה הוא ההשקעה.

.39

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

.40

הסטודנטים אתמול הגיעו באיחור.
הסטודנטים הגיעו אתמול באיחור.

.41

אתמול הסטודנטים הגיעו באיחור.
אתמול הגיעו הסטודנטים באיחור.

.42

הסברתי לך כבר עשר פעמים.
כבר הסברתי לך עשר פעמים.

.43

תקוותנו עוד לא אבדה.
עוד לא אבדה תקוותנו.

.44

התקשורת משפיעה ומעצבת את דעת הקהל.
התקשורת משפיעה על דעת הקהל ומעצבת אותו.

.45

קשה לדעת אם הכותב תומך או מתנגד להצעה.
קשה לדעת אם הכותב תומך בהצעה או מתנגד לה.

.46

צריך לחשוב על התוצאות לפני ואחרי התכנון.
צריך לחשוב על התוצאות לפני התכנון ואחריו.

.47

על בני האדם לחשוב ולדאוג לדורות הבאים.
על בני האדם לחשוב על הדורות הבאים ולדאוג להם.

.48

לא הכל מותר בשם החופש מידע.
לא הכל מותר בשם חופש המידע.

.49

המפקדים בצבא מדגישים ומשוחחים על ערך החברות.
המפקדים בצבא מדגישים את ערך החברות ומשוחחים עליו.
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.50

השירות בצבא היא הזדמנות מצוינת ליצירת חברות.
השירות בצבא הוא הזדמנות מצוינת ליצירת חברות.

.51

הערך "חברות" מתבטא בצבא ובית הספר.
הערך "חברות" מתבטא בצבא ובבית הספר.

.52

קרא את המשפטים שלפניך וענה על השאלות שאחריהן.
קרא את המשפטים שלפניך וענה על השאלות שאחריהם.

.53

רון נרשם ללימודי רפואה באיטליה ,הוא לכן לומד איטלקית.
רון נרשם ללימודי רפואה באיטליה ,לכן הוא לומד איטלקית.
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