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 משקלי שמות העצם – סיפורי לשון
 

ושיבצתים  –משקלים שקשים לזיהוי ן המשקלים הדגושים והן הה –איגדתי כאן את משקלי שמות העצם 
 בסיפור כדי להקל על זכירתם. 

 רק, הניתן ככל, ולהשתמש הסיפורים לקצר השתדלתי כן וכמו, הזכירה על להקל כדי בחריזה השתמשתי

 מרב מילים יםההסבר) שגרתיות שאינן למיליםביאור  הוספתילעיתים . מיותרות ספותתו ובלי החריגות במילים

  .משקלים שוניםהבאות ב דומות מיליםכן ציינתי ו, (בעיקר
המסייעים לא תמיד הטלתי דגש קל כדי להקל על הזיכרון של הדגש "המפתיע". במוספים  דגושיםהבמשקלים 

 "לצלם" את המילה. יותרקל היה ישלא השמטתי דגש קל כשהיה צורך ע"פ הכללים כדי 
 פועל )הערתי על כך על אתר(.המשובץ בסיפור כשמות  יש לעיתיםכמו כן, 

 .ד"ת: אלה ת"בר מופיע דגש תשלום
 פנים לחוברת הניקוד "יסודות הלשון ותורת הניקוד" מאת רחל משיח וחגית אביעוז.מ   להלןמספרי העמודים 

 פיעה בחוברת ויש להוסיפה.ירוק משמעה מילים שאינה מורקע מילה ב

 .רותהאו הערות במתן הּבהר   עזרתה על אביעוז חגית ר"דל תודה

 leshoniada.co.il, נתניהו ירעם

 

ל   עמוד -רשימת יוצאי דופן כגון: בעלי תכונה, שמות תואר ועוד  -ַקטָּ
55: 
 

ד ה ס הַגמָּ דמַ היה מסכן בכל ַננָּ ק הוא :דָּ ש ,ַרוָּ ס ראשו בצורת ,ַחלָּ  להוא פחד מכו ַאגָּ
ק ְך  הוא הרגיש לא .ַמקָּ ל  וחסרַשיָּ ל. כי היה דומה לַמזָּ ת ַפתָּ בַאיָּ  ענק ,ראשו אתח ַשבָּ

ןב ונחבל ,ַצוָּארה ש  באותו היום .ַאגָּ א ש ונזכר ,ַניָּדה שבר אתַממָּ לא שילם את כשַחטָּ
ב ש החוב ןסַ  למרַחיָּ ם הירגעו, הוא לא באמת .דָּ  .ַקיָּ

 
 שימו לב:

  

ח  בסיפור בא כפועל, אולם הכוונה לשם עצם. – ַפתָּ
א  בסיפור בא כפועל, אולם הכוונה לשם תואר. – ַחטָּ

 

 )בת"ד(.ָען שָּ אבל:  ת"ד(; בלי)ָחח פַ ָהג, נַ 
 
 

אי, כגון:  ; יַקַנא קנ"א, ַוַדאי אוד"צורות יחיד נפרד של שמות מגזרת ל"א ול"י באות בסיומת ם 
אי( ַבַמאי במ"ה, ַבַדאי בד"ה ימ   ,ַרַמאי מ"הר, ַכַבאי ב"הכ, ַזַכאי זכ"ה, ַגַלאי גל"ה, ַבַנאי בנ"ה, )גם: ּבִּ
א :אבל. ַשַנאי שנ"ה  .כדרך השלמים - ַקנָּא, ַחטָּ
 

יל   :57עמוד  –ַקטִּ
 
 

יר ה ירהַאבִּ יץ, הַכבִּ יזוה ַאמִּ יןלחם בנ 1ַעזִּ יףה ַתנִּ יםוה ַתקִּ ילשנגס לו ב ַאלִּ יקה .ַאצִּ  ַצדִּ
יאה יר ַשגִּ יב, ויש אומרים: ַאדִּ יש, קרא עליו ַשגִּ אולם התברר שעשה מעשה ו ,ַקדִּ

יןשאינו  ישכי בעזרת  ַתקִּ ין ,ַפטִּ יד ,ַסכִּ ילו ַלפִּ יבהרג האביר ה 2ַכשִּ ילאת ה ַיצִּ  . ַטפִּ
יזהעם ה ירַיקִּ אז הפך הוא ל יץ, ובתמורה הַעלִּ רִּ יץה פָּ רִּ יוה )שניהם בת"ד( עָּ עניקו ה טַשלִּ

ירלו יהלום  יר ַספִּ יגואף  ַשפִּ רִּ יק )בת"ד( שָּ  . ַעתִּ
 

 שימו לב:
יל  חלק מן הזרוע. = ַאצִּ

יל צִּ  לשון אצולה. = אָּ
  

 אפשר גם וגם:

יר סִּ יל/א  יל/ָקלִּ לִּ יק; ק  יק/ָדקִּ קִּ יר; ד    ָאסִּ

                                              
 = חזק, אמיץ, תקיף 1
 = קרדום 2
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 :57עמוד  –ל ( ַקטו6
 

 
 

, 3ַנטוף. הוא אוהב לצפות בַקשובו ַחנון, ַרחוםואדם  ַשכולהוא אב  ַאשורצבא  ַאלוף
 ַיתושהוגם את  ַסמורהוהוא מתעב את  4ַאבוב, לנגן בַכדורנחל וב ַחלוקלשחק ב

רוץ ה בחודש  !ַתנוררוף בנשבע לש . את כולםַטבורשעקצהו ב ַדבורה ואת )בת"ד(חָּ
 ַתפוז, הוא נוהג לאכול ַבלוטוה ַמלוחַ , ותחת הַעתודולצד הַעמוד , לאור הַתמוז

 . ַאשוחַ  תחת עץַתפוַח ו
 

 שימו לב:
 

 = שם של שיח בר. ַמלוחַ 

לוחַ   = שיש בו מלח, שטעמו כטעם המלח, מאכל מתובל במלח. מָּ
 

 ראש.= תיש; מנהיג,  ַעתוד

תוד  = מוכן, מזומן. עָּ
 

 

טֹול   :57עמוד  –קִּ
 
 
 

בֹורה כֹורה גִּ נֹוראחז ב שִּ יֹורשחובר ל צִּ נֹור. בעודו מנגן בכִּ מֹון, השליך כִּ אל עבר  רִּ
פֹורה פֹודוה צִּ נֹוםובירכם שילכו ל קִּ יהִּ ּנֹום(  5גֵּ י+הִּ לֹוןושייתקלו ב)גֵּ  .סִּ
 

 :שימו לב
 

לֹון  = שיח קוצני. סִּ

ילֹון  = צינור, מרזב, תעלת מים; קילוח, זרם, שפע רב. סִּ

 
 

 :57עמוד  –אחרים 
 
 

ל - טָּ   קִּ
 

רה כָּ ר, האדון אִּ סָּ רנוהג לומר: "ה ,6אִּ כָּ רה היא כִּ קָּ  ".עִּ
 

 
 

ל -  ֻקטָּ
 

ן  ףוה מוכשרֻאמָּ ן שלו ה ֻשתָּ מָּ שחדש ל 7נוסח כתבו יחדיואָּ ר  ובמקום ,ֻחמָּ שינו ֻעבָּ
ר למילה  .ֻסכָּ

 
 

 למדו לשונכם:
  

ן   בעל מלאכה. =ֻאמָּ
ן  מָּ  עוסק בָאָמנּות. =אָּ
 כאןאין הכול מקבלים את החלוקה הזו ויש הטוענים שאין הבדל במשמעות. ראו  ואולם

 
 

                                              
 = עמוד אבן טבעי הנוצר במערות קרסטיות בתהליך אטי של התאדות טיפות מים והתגבשות סידן פחמתי. 3
 גם במשמעות כלי נגינה מעץ שנושפים בו וגם במשמעות גלגל גומי. 4
נָּםדגש אף להוגים  5 יהִּ  . גֵּ
 = איסור שאדם מקבל על עצמו 6
ח)במלעיל( או  ֹנַסחה: וקבע שינתה. ואולם האקדמיה נָֻסחבעבר:  7 )במלרע(. הנטייה המקובלת בפי  נוסָּ

חהדוברים היא על פי  יֶהם.נוסָּ י־ נּוְסחֵּ ים נּוְסחֵּ  : נּוָסחֹו, נּוָסחִּ

http://hebrew-academy.org.il/2011/03/29/אָמָּן-ואֻמָּן/
http://hebrew-academy.org.il/2011/03/29/אָמָּן-ואֻמָּן/
http://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/grammardecisions/formation-and-vocalization/2-3-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2-3-1/#target-13764
http://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/grammardecisions/formation-and-vocalization/2-3-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/2-3-1/#target-13764
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 ַקטֹול  -
 

 .ןַסבֹוו 8ַכמֹוןהשובב בלע  ַאלֹון
 
 
 

טול  -  )שאינו שם פעולה(קִּ
 

מוק שוא, צִּ  . קִּ
 

 
 

 אחרים -
 

ת ו ַאיָּה, 9ַאוָּה לֶּ ףשברו ֲחַבצֶּ יָּה, זרקו ַמדָּ הה על ֻקבִּ ה, קרעו את הֻקפָּ ה שעל ה ַמפָּ ַספָּ
הה ליד דָּ ל, ושברו את שִּ אההליכה של  ַמקֵּ נָּהשהונח ב ַסבָּ א. כפיצוי, הבטיחו לפִּ  ַאבָּ

יחַ מאכלים בריאים: לאכול רק  ה, ֲאַבטִּ הואפילו  ַאצָּ העלי  10ַכמָּ ית; להתעטף בַחסָּ ; ַטלִּ
יתלהצטרף ליחידת  לִּ ף; להעריץ את איש העִּ ישואיש ה ֲעַטלֵּ בִּ ; לשנוא את איש 11ַעכָּ

נָּהה דָּ  לשמור ;כִּ הלקחת את ה ;הנִּ הרק בעזרת ה ַאלָּ ה, ולא לחפש עוד ַאמָּ כדי  ַמֲהַתלָּ
הלמשוך לאיש ב  .ֻאנָּהולהכאיב לו ב ַצמָּ

 
 

ְרעֹוןה ירד ארצה והשקה את ַמבול גֹולב ולא 12שימו לב, בניקוד צירה לת"ד – זֵּ  ,13סֶּ
יתוכך הפכה הקרקע ל דִּ יתולא הייתה בה אף לא , עִּ קִּ  .זִּ

 
 

ן ןו ְלַהלָּ  :14תשמעו סיפורון ְלַקמָּ
רמר  נָּםטרח ל ֻשמָּ ן, ו15ַאְשַפתֹותותמיד סיים אחרון ככלב  חִּ ַניִּ נֵּהלו ש מִּ הפעם יצליח  הִּ

יָּהלזכות ב ְלַבסֹוף יםולחגוג עם ה ַמַכבִּ לִּ ְראֶּ א? 16אֶּ לָּ אהסיכוי  אֶּ מָּ רבן אותו.  שֶּ יצליח דִּ

ית יתהביט  17ְקדֹוַרנִּ ה, אך עד ֲאחֹוַרנִּ לולא מצא  ַעתָּ הו ֲאפִּ הדבר?  18ַאיֵּהממה שחיפש.  ַמשֶּ
לו החיפש  אִּ ההיה מוצא  ְלַמטָּ לָּ תֹון ולא בדרך ְלַכְתחִּ א ,ַאַגב. 19ֲעַקלָּ לולֵּ י/אִּ לולֵּ היה קטן  אִּ

 אמונה היה מצליח.
 

 שימו לב:
ה  = מקל  ַאלָּ
ה לָּ  = קללה אָּ

 

ה  = חלק מן הזרוע, שם אצבע, מידת אורך. ַאמָּ
ה מָּ  = שפחה. וסימנך: השפחה כה מסכנה שאפילו דגש לא קיבלה. אָּ

 
ְלשֹון במקרא: ְמשֹו קִּ ְלשֹון קבעה, ואולם האקדמיה 20ןקִּ ְמשֹון קִּ  .קִּ

                                              
תבלין ממשפחת הסוככיים בעל פרחים קטנים לבנים או אדמדמים. לפירותיו ולזרעיו ריח נעים וטעם -צמח=  8

 .שונים ותבשילים חריף, והם משמשים לתיבול לחם, גבינות,
 .רצון, בעיקר רצון עז, השתוקקות)שם נקבה( =  9

ָמה - ַכמות וכן 10  .מן כ 
יׁש 11 ְכבִּ ים-גם: ע  יׁשִּ ְכבִּ  ., ע 
ָעלֹון 12 ְרעֹון הוא שם במשקל פִּ  .זֵּ
בלי דגש. זו צורה חריגה מאוד )כי יש תנועה קטנה שאחריה אין דגש ובכל זאת התנועה הקטנה  –שימו לב  13
 .א מתקצרת(ל

 , ולשם הנוחות איגדתי אותם כאן.88רוב המילים בסיפור הזה לקוחות מהמוסף בעמוד  14
ְשָפתֹות. 15  שאלתי באקדמיה ונעניתי כך:  רב מילים ומילון אריאל מנקדים בלא דגש ובקמץ: א 

ְׁשפֹות(. בהוראת 'א ּתֹות )בצד א  ְׁשפ  ְׁשָפה בהוראת 'זבל' היא א   ת.ֲאָׁשפֹו –שפת חצים' צורת הרבים של א 
ל. 16  אך ביחיד: ֶאְראֵּ
 .בקדרות, בעגמומיות, בדכדוך, בפנים קודרים, במצב רוח קודר, ברוח נכאה 17
ה, הנֵּה. e"חריגי" תנועת  18  בשמות: אריֵּה, הרּבֵּ
 .קו עקום, זיגזגי, עולה ויורד=  19
 צמח קוצני שזיהויו המדויק איננו ברור. = 20

http://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/grammardecisions/formation-and-vocalization/2-1-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D/#target-2785
http://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/grammardecisions/formation-and-vocalization/2-1-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D/#target-2785


 4 

 
  –)דגש בלה"פ(  בעיצור השלישי של השורשדגש תבניתי 

 :57עמוד 
 
 

ה  -  ְקֻטלָּ
 
 

 

ה או  ֲחֻתנָּהבשעת  ה עם ה גדולהְכֻהנָּ החש בְסֻגלָּ הו ְקֻדשָּ  .ְגֻדלָּ
 
 

הל הְד של ה ְפֻלגָּ הניתנה  21ֻבקָּ הוה ְקֻצנָּהע"י ה ְפֻקדָּ הלבצע הבכירה:  ֲאֻספָּ , 22ְפֻעלָּ
ה ה!. במסגרתה ילבשו ְנֻקדָּ ה, יחדרו לֲאֻפדָּ המן ה ֲאֻחזָּ האו מחדר ה ֲאֻרבָּ , ויגזזו ֲאֻגדָּ
האת ה השל בני ה 23ְקוֻצָּ בפעולה דרך  הסיכון גבוהה. ֲעֻקַמתנאמר להם כי  .ֲאֻצלָּ

המישהו על  ההקימה רעש והיא  ֲאֻלמָּ ה. מיד נתפסו כבני ֲהֻמלָּ , והפכו לחלק מן ֲעֻרבָּ
הה השל ה 24ֲעֻבדָּ החֲ . לאחר שהממשל החל בתהליך ְשֻדלָּ ה, ֻנפָּ השל  25ֲחֻלקָּ , ְיֻרשָּ

ה ההגיעה ה – ֲחֻנכָּהודמי  26ְכֻבדָּ ה יוהם גורשו, אך בל 27ְגֻאלָּ ה  ובלא 28ְקֻצבָּ ולא ְכֻתבָּ
הקיבלו כסף מה  .ֲעֻמתָּ

 
 

ה  - לָּ  ְקטִּ
 
 

הבשנת ה טָּ הזרקתי ברחוב  ְשמִּ פָּ ה, ונכלמתי ְקלִּ מָּ לָּ גדולה לעיני כל ה ְכלִּ  .הְקהִּ
 
 

 :57עמוד  –ת הקריאה דגש לתפאר
 
 

נָּא ים, אמור לי: אָּ תִּ ה  29בָּ לֶּ לו,ואֵּ ה אֵּ מָּ ה שָּ מָּ ה הֵּ מָּ נָּהו לָּ  ?הֵּ
 

 שימו לב:
 

נָּה נָּא/אָּ  = לשון בקשה אָּ
נָּה  = לאן אָּ
 
 
 
 
 

 

                                              
 וצה של צנחנים הנשלחים ממטוס בבת אחת.= צרור של פצצות או קב 21
 היא גאולה(. –פעולה. הוא גאול  –א פעול. הי –אם מדובר בבינוי פעולה )נדיר(: ְפעּוָלה, ְגאּוָלה )הוא  22
 .ציצית שערות, מחלפה=  23
 כלל העבדים.=  24
מסירה, העברה או נתינה של דברים לאנשים ( 2. הפרדה של יחידה לחלקים ,( פירוק השלם לחלקים1 = 25

 ביניהם; נתינת חלקים מדבר שלם לכמה אנשים, ארגונים וכד'. שונים, לארגונים, למוסדות וכד', הפצת דברים
 רכוש=  26
 היא גאולה(. ,פעולה. הוא גאול אהי, אם מדובר בבינוי פעול )נדיר(: ְפעּוָלה, ְגאּוָלה )הוא פעולאבל  27
 הוצאה מוגדרות.-ום קצוב הניתן לעובד למטרותתשל=  28
יםבָּ  29  קמץ תחת הבי"ת אף שאחריו בא דגש, ובכך חריג להברה סגורה לא מוטעמת. – ּתִּ
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 30סיכום רשימת המשקלים הדגושים

 

ל( 1 ָטר -זיהוי המשקל  – 31ַקטָּ ָזן, ק   .על פי הצליל. דוג': ח 

 ים ברשימה סגורה. עיינו בסיפור. בתוספת כמה מיל -
 

ל( 2 טֵּ ׁש בתשלום דגש. על פי הצליל. -זיהוי המשקל  - קִּ רֵּ ם, חֵּ לֵּ  דוג': אִּ

ׁש.  - לֵּ , ׁשִּ ע  ּבֵּ , רִּ ח  קֵּ א, פִּ סֵּ ׁש, כִּ מֵּ  בתוספת חמש מילים ברשימה סגורה: חִּ
 

ת  (3 לֶּ ֶדֶמת,  -זיהוי המשקל  -ַקטֶּ ֶּנֶנת,  א  ֶצֶפתעל פי הצליל. דוג': ג  ֶכֶבת, ק    .ר 

ֶטֶלת  - ת. בסיומת ַשַערק  ח  ּב   )בהשפעת הגרונית(. דוג': ג 
 

ת (4 לֶּ טֶּ ֶגֶרת.  על פי הצליל. -זיהוי המשקל : קִּ ֶּוֶרת, אִּ   דוג': עִּ

ֶטֶלת - ת.  על פי הצליל. -)בהשפעת הגרונית(: זיהוי המשקל  בסיומת ַשַער קִּ ח  ק   דוג': פִּ
 

ת (5 לֶּ  ורה )שתי מילים בלבד: ֻכֶסֶמת, ֻסֶכֶרת(. רשימה סג: ֻקטֶּ
 

ת (6 צֶֹּרת, ָפרֶֹּכת )בת"ד(. -: זיהוי המשקל ַקֹטלֶּ  על פי הצליל. דוג': ּב 
 

ת (7 ֹטלֶּ ֶרת. -זיהוי המשקל : קִּ קֹּ  על פי הצליל. דוג': ּבִּ
 

ת( 8 ֶנת(.  – ֻקֹטלֶּ  רשימה סגורה )מילה אחת בלבד: ֻכּתֹּ
 

לֹון( 9 טָּ ָראֹון )בת"ד(.דוג'על פי הצליל.  -המשקל  זיהוי - קִּ ָכאֹון, דֵּ  : דִּ
 

יל( 10  . בסיפור עיינו. סגורה רשימה - ַקטִּ
 

  רשימה סגורה. עיינו בסיפור.  – ַקטול (11
 

טֹול (12    רשימה סגורה. עיינו בסיפור. - קִּ
 

ל( 13 טָּ   רשימה סגורה. עיינו בסיפור.  - קִּ
 

ל (14  סגורה. עיינו בסיפור. רשימה  - ֻקטָּ
 

ּבֹון(. עיינו בסיפור.  - ַקטֹול( 15 לֹון, כ מֹון, וס   רשימה סגורה )שלוש מילים בלבד: א 
 

טול( 16 ּׁשּוא(.  -)שאינו שם פעולה(  קִּ מּוק, קִּ  רשימה סגורה )שתי מילים בלבד: צִּ
 

 רשימה סגורה. עיינו בסיפור.  – אחרים( 17

 

  – בלה"פתבניתי משקלים בדגש ( 18

ה  רשימה סגורה. עיינו בסיפור.  - ְקֻטלָּ

ה לָּ  רשימה סגורה. עיינו בסיפור.  - ְקטִּ

 

 רשימה סגורה. עיינו בסיפור.  - דגש לתפארת הקריאה (19

 
 
 
 

                                              
30  - .מסמל רשימת מילים סגורה 
אי, כגון:  31  .ַוַדאיוגם: צורות יחיד נפרד של שמות מגזרת ל"א ול"י באות בסיומת ם 
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 מוספים מסייעים
 

 :65עמוד  – צורות קשות לזיהוי
 

יל -  32ְקטִּ
 
 תילְש חיר שלי. לא ראיתי נְ זיף שחדר לְש בטעם  טיףחֲ  ויר ריח שלאֲ זית ביתי נישא בחֲ ב

 .  ניםצְ ושל  זיזחֲ ליל התברר לי כי המדובר בריח של עֲ בסביבה. )ב(
 

. 33רירחֲ דרך  זירחֲ ריח, נכנס הבְ ליך פשוט. אך מכיוון ששכח להסיט את ההֲ מדובר ב
 ציר של אלוקים.יְ נית, אך נזכר כי המדובר בחֲ רצה לשפדו ב

 
שיש. חֲ ובעיקר ה, 36ריאְמ , המיגצְ ה, 35דידְר ה, 34טילְמ עיל, הְמ ריט היה גבוה. הפְ חיר כל ְמ 

יבְש של דם כי לא היה לו  רישְק עיף וגרם לו לְס מצב זה העלה לו את ה  של תקווה.   בִּ
 

 כיבְר ולגיף נְ חיל של בחורות רדף אחריו, קראו לנְ ליל. א  ויל אך יש שראוהו כא   הוא היה
ציב. נְ ה והוא הונצח בטיילת ארמוןרכבת, של ה ציףְר בפסלו הוצב  של מחשב על שמו,
בשרו. הוא מ 37ביעְר וית של כאב פילחה עֲ ריח שהופל, וצְ סיס מן הְר אך יום אחד פגע בו 
 כבר היה היסטוריה.  

 

 
 לב: מושי
 

 = כמו בתחנת הרכבתציף ְר 

יף רָּ   שיש בו רציפות, הבא ברציפות, בזה אחר זה= צִּ

 

יל - טִּ  קָּ
 
ריב יָּ . גם כשהפך ביסשָּ מין ורוצה שאשתו תלך רק ביָּ ל דיד טוב שלי תמיד מצביעיָּ 

פיל שלהם, ניסו כָּ ביד עצמם, ולא רָּ פיר ויגאל צָּ , גם כשטוביה רידיָּ לאשתו העובדת ב
עיף מחמם, ישיבה חינם לכל החיים צָּ מיד יקר, צָּ זיד טעים, נָּ לשכנעו אחרת. גם תמורת 

 קיקנָּ עתו. יש לו שאיפות מהלא מש מד -תיב של תנועה משלו נָּ ציע של מכבי ת"א ויָּ ב
עיר שָּ ציג של העם, גם אם בינתיים ירגיש כמו נָּ הוא רוצה להיות ה -קיע רָּ עד ל 38טיףנָּ וה

 לעזאזל.
 

 שימו לב:
 

 .הנפרדטיל: ראו בקובץ ְק טיל ובין קָּ הבחנה בין 

                                              
 קוד שווא מנוקדות כך גם כשאינן בסמיכות. כגון "ְנציב", "ְשביב".כל הצורות שבאו בסיפור בני 32
 = חור קטן, נקב. 33
 .של חומר מתכתי, שצורתו לרוב צרה ומוארכת = גוש 34
 צעיף=  35
 בהמה טהורה המוזכרת במקרא בהקשרים של הקרבת קורבנות.=  36
 רבע; אחד מטעמי המקרא.=  37
דליל או של ביצה שהתבשלו בנוזל רותח; עמוד אבן טבעי  לרוב ברבים: נטיפים( חתיכות של בצק= ) 38

 .המתפתח בתקרות של מערות קרסטיות
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 ְקטֹול -
 

אור יְ מור השותה את מי החֲ ראיתי ו , 40גורחֲ נפל לי ה 39דֹוםא  חוב סומסום שבמדינת ְר ב
אור ְש אול כי לא השאיר ְש הום והגיע לְת אום נפל לְת גוז. אחיו הא  והופך ל נושא  כבן 
 שכרסם. 42בוטעֲ ומה 41בותעֲ מה

 -ובר לוםחֲ והבנתי שהכול היה רק  צותחֲ דום נפל, והתעוררתי בהֲ לפתע שמעתי רעש. ה
  .43לוףחֲ 
 

 

 44ְקטול -
 

רב, מבלי  46זוזע  צוא. ביְ שלוח בוא חדש מחו"ל ומיְ הגיע  לולא  של ליל חודש  45שוןא  ב
בו אכתוב כי שרוז כְ נות, ולהוציא חֲ לא לפתוח את השעותי, החלטתי ְר שות מְר לבקש 

 קום.יְ כוש ושיקפוץ לי הְר נמאס לי מהרדיפה אחר ה
 

 שימו לב:
 

 = היתרשות ְר 
 מוסד מוסך =שות רָּ 
 
 

 = קול קורא, הודעה שמפרסמים בציבור.רּוז כְ 

 =מכריז, אדם שתפקידו להשמיע בקול הודעה שנועדה לפרסום בציבור. רֹוזכָּ 
 

ָרהעות ְר  ָעה, ֲחבֵּ  = רֵּ
עות"(עות = רֵּ   ידידות, חברּות )ומכאן השם הפרטי "רֵּ

 

 חשּוב לדעת:
 

צִּ בשמות עצם:  -  )נצ"ב(.יב ְנצִּ ; )נצ"ג(יג נָּ
 . )יצ"ב(יב ַנצִּ ; )יצ"ג(יג ַנצִּ בפעלים:  -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
י. 39  אבל בנטייה: ֲאדֹומִּ
= מערכת החגורה, הרצועות, האשפות והאביזרים המחוברים אליהם שחייל חוגר בעת מילוי תפקידיו  40

 המבצעיים.
 =חבל עבה. 41
 = משכון. 42
ף'. )לר 43 וב כמילה ראשונה בצירופי סמיכות( העובדה שפרק זמן מוגדר, שמועד מסוים, = שם הפועל של 'ָחל 

עתה, לאחר חלוף חצי שנה, אנו מבקשים להגיש ערעור; הבקשה דוגמה:  שעונה מסוימת וכד' חלף או יחלוף.
 .הוגשה לפני חלוף המועד הסופי

טולּשּוב אינה שייכת לכאן כי היא במשקל יִּ המילה  44  .קִּ
 ה.ּביטּויים: אשּון חושך, אשּון לילּב= חשכה.  45

ישֹון אישון זמן קצוב )רווח רק בצירוף פתח שחור עגול במרכז קשתית העין, שדרכו עובר האור לרשתית; =  אִּ
 (.לילה

 , כוח, גבורה. = עוז, עוצמה 46
זוז  ז, חזקע   ;= גיבור, אמיץ ע ִּ
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לָּ  -  :83, עמוד עה"פ גרונית - המשקל ְקטָּ
 

האריה הרים קול  –ָאָיה ְר ָעָרה. ולְק ָעָדה ששברה את הְר ָעָרה גרמה לְש ָעָרה/הסְ ה
ָאָגה ְד ָעָטה. הְש ָהָרה ובְד ָעָקה; והעדר החל בצְ ָאָקה ונְ  ,ָעָקהזְ ָאָגה; החיות השמיעו קול ְש 

ָעָיה, בְ ָעָרה ובלי כל גְ בלי כל ָחָבה הופסקה מְר ָעָדה שהתקיימה בצְ הופיעה בעיני כול, וה
 . 47ָאָבהְד ואיש בירך את חברו שלא ידעו עוד 

 

 
 שימו לב:

 

הכאשר פה"פ גרונית, ומתלבטים בין  לָּ ה ל ְקטָּ לָּ המכריעים ל –ַקטָּ לָּ  ָנָאה.הֲ  . ולכן:ְקטָּ
היוצאות דופן המילים האלה שהן במשקל  לָּ ה.: ַקטָּ בָּ ה, ַעכָּ לָּ ה, ַחבָּ אָּ ה, ַחטָּ לָּ  ַאיָּ

 
ה -  :83, עמוד עה"פ גרונית - משקל ַקְטלָּ
 

  

בלונדינית  ָרהעֲ ָיה, יש לה ש  עְ ָרה וכבר הפכה לר  עֲ ָרה. היא רק נ  עֲ ָבה את י  הֲ ָדה לא א  עֲ הו  
ָרה", והיא עדיין לא יודעת מהי חֲ ָקה בשם "נ  הֲ ער, היא חובבת ל  ישל ש 48ָמהעֲ בתוך ר  

 .ָנהעֲ ל  והיא בגדר שורש פורה ראש ו ָצהחֲ ר   ָיה. כמו כן, כל היום היא מבלה בחופיעְ ג  
לת ָדה שאני מקבהֲ ָמה, "ותוכיח זאת הא  הֲ ָוה" נ  אֲ ָוה? עושים לי פה משפט ר  חֲ "איפה הא  

 ָנה כמו מנטרה. חֲ ָנה החזקה שלה אשר אותה ט  עֲ מהציבור". זאת הייתה הט  
  

 
 שימו לב:

 

 

ולם , ואעל כן אמורים היו להיות מנוקדים בקמץ בפה"פ()ובסיפור באים כפועל  -ָנה חֲ ָמה; ט  הֲ ָבה; נ  הֲ א  
 הכוונה לשמות עצם.

 

 שווא נח בגרונית לפני יו"ד. - ָיהעְ ג  ; ָיהעְ ר  

 
ה - ְטלָּ ה; קָּ  :83עמוד  - משקל ֻקְטלָּ
 

ןהלאן  הב התכנסו 49ֻחְרבָּ הל , נכנסוהתלמידים ֻחְרשָּ הבדנו ו ֻחְרבָּ ֳהרָּ : ֻקְשיָּהוב ֻסְגיָּהב טָּ
המהו אמצעי ה הכאילו היה כלי  ֻחְליָּההיכול לשבור  יְֻקרָּ ְחמָּ  ?לָּ

 
 שימו לב:

ה ה  וגם ֻחְרבָּ ְרבָּ בֹות או ֻחְרבֹות )ובריבוי:חָּ  (.ֳחרָּ
ה  ה  וגםֻחְרשָּ ְרשֹות אוֻחְרשֹות )ובריבוי: ֻחְרשָּ  (חָּ
ה ֳהרָּ ה הצורה גם לצד צורה זו יש – טָּ ֲהָרהָטֳהרֹות;  –)ובריבוי: ָטֳהָרה  ַטֲהרָּ  – ט 

 (.50ָהרֹותטְ 

                                              
ֹּא יֹוסִּ " -= ְדאבון. "דאבה" שבמספר ירמיה )לא, יא(  47 ֲאָבה עֹוד" ְול  היא צורת מקור: להיעצב ולדאוג –יפּו ְלד 
ְעָמה. 48  שאלתי באקדמיה וכך נעניתי: לפי אבן שושן ומילון הווה: ר 
ְעָמה )בשווא(, ולכן זה הניקוד ברוב המילונים. בעיקרון " המילה רעמה באה במקרא פעם אחת בניקוד ר 

ֲעָמה, על פי ההגייה המקובלת, הוא בעיצורים הגרוניים שווא נח יכול להיות מומר בחטף,  ולכן גם הניקוד ר 
(, אך הלכה למעשה אנו 3.2בסדר גמור. הכלל בעניין זה בא בהחלטות האקדמיה בדקדוק בפרק נטיית הפועל )

 ."נוהגים להחיל אותו גם על שמות
ןהמילה  49 . ואולם ידוע כי אם בלשון המקורות, מקרא וחז"ל, החלטות האקדמיה בדקדוקמנוקדת כך ב ֻחְרבָּ

ְרָּבן בקמץ קטן מובא בברכת המזון בנוסח של יהודי חָּ מתועדת צורה אחרת, אפשר לנקד לפי צורה זו, ואכן 
הקטע המיוחד לשבת בברכת המזון. )כך ענו לי מהאקדמיה לאחר  -חליצנו' היא מובאת ב'רצה וה -תימן 

 שאילתא בנושא.(
 בקמץ קטן. המסורת של בבל בקיבוץ. -המסורת של ארץ ישראל  50

http://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/grammardecisions/netiyyat-hashem/1-1-הקמץ/#target-2662
http://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/grammardecisions/netiyyat-hashem/1-1-הקמץ/#target-2662
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ל  :60, עמוד גרונית פ"פה - 51ְקטָּ
 

ָרב, מגישים עֲ ָתר בארצות אֲ ָׁשׁש כי בכל חֲ ָׁשד והחֲ ָיל מתעורר הא  ָדר, אצל אֲ חודש כל ב
איהֲ ָרר המכיל דברי עֲ   בכנף של  53ֲחָתְךהופיע ָנְך, וכי אֲ ָטף היא קו חֲ צורת ה ולפיו 52ב 
אי.חֲ אוכל בלכן הוא ו 55ָפראֲ ב וקשה לו לראות ָנתעֲ של  54ָנקעֲ ה ָוזאֲ ה  ׁש 
 

 

 שימו לב:
 

יָּל  = כוח, און, גבורה א 
ל  כבש ממין זכר=  ַאיִּ
ל שם של קבוצת בעלי חיים מעלי גירה בעלי פרסות וקרניים גדולות ומסתעפות =  ַאיָּ

 המתחלפות מדי שנה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
הלגבי הריבוי "המוזר"  רֹות – ַטֲהרָּ האקדמיה ענתה לי שבמסורות המנוקדות של המשנה מובאת הצורה  – ְטהָּ

 הדקדוק.הזאת, ועליהן נסמכה ועדת 
לגם  51 ׁש, ְד לא שייכות לכאן המילים:  אע"פ שפה"פ אינה גרונית(.) באה במשקל זה ֲחבָּ ְך )נטייתן בדגם סְ ב  ב 

י(; וכן:  ְבׁשִּ ל.חֲ סגולי, כגון דִּ  ס 
 = הבל 52
 = מקום שנחתך 53
 (וד; תכשיטגבוה מא)המשמעויות בכל  54
 = מקום מרעה 55
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 דגם ֶדֶרך, ֶפַתח( )חריגי שמות בדגם ֵחֶלק, ֵנַתח
 

 

 :70עמוד  ,ביחיד נפרד ובנסמךשמות הבאים בצירי 
 
 

ב והיה  קֶּ לשתיית העֵּ פֶּ ת, סֵּ שֶּ ץהמפכ"ל  אֵּ פֶּ כלכה ב חֵּ רלִּ תֶּ ראת ה סֵּ פֶּ ְךבעל ה סֵּ רֶּ  עֵּ
רוה קֶּ ל. חֵּ בֶּ לו אֵּ בֶּ לכבד ירדו  סֵּ צֶּ ט אֵּ בֶּ ל  שֵּ גֶּ לֶּ (. עכשיו זלטיפה, רסיס של נו)=אֵּ  מקום()=ּבִּ ף חֵּ

ת העמדתם לדין, יוכלו שֶּ תה גונבי שֵּ מֶּ ַתחלהימלט עם  חֵּ להשלל ובהם לא יהיה  נֵּ פֶּ  .נֵּ
רגם גונבי ה זֶּ רששרד מ נֵּ צֶּ ַזחמלכים ידועה, יוכלו להגיע אל השושלת  נֵּ וליהנות  מֵּ

למה זֶּ רמבלי להשאיר  גֵּ כֶּ  .זֵּ
ַצחמיד הזמינו את  לכן רשתבוא לעשות קצת  מֵּ דֶּ קבכל ה סֵּ סֶּ תהזה. ואולם  עֵּ שֶּ  ֲחמֵּ

קגיעו בטעות להחוקרים אבדה דרכם, והם ה מֶּ ַשע. שם ראו עֵּ תחתיכות מצמחי  תֵּ לֶּ  ְשחֵּ
ַמּההידוע כאסור להרחה, ואולם בעוד כל אחד העלה  )=מין צמח בושם( רבעצמו ל תֵּ שֶּ  פֵּ

רכניעתו זו ל יהריחוהו. ויהי מקץ שעה ו - יֵּצֶּ צִּ רוכל  חֵּ בֶּ תְתכֵּ בגופם קיבל גוון של  אֵּ   .לֶּ
רנסו לכל  מבושה בֶּ לראו  , אך במנוסתםעֵּ גֶּ ץשקם מן ה עֵּ בֶּ  )=מקום מרבץ ומשכב של בע"ח( רֵּ

רוהחל לברוח מן ה דֶּ ק. האיש בעל האף שנראה כמו עֵּ דֶּ רהציע להופכו ל חֵּ דֶּ  )=פוחלץ( אֵּ
ראו לשורפו עד  פֶּ ְטאכדי שיכפר על ה אֵּ ןשחטאו ואולי יזכו להיכנס לגן  חֵּ דֶּ ק. עֵּ לֶּ  חֵּ

םמהחמישה הטילו  רֶּ לב על מחשבה זו בטענה שהמדובר חֵּ טֶּ קגדול ואין להם  נֵּ שֶּ  חֵּ
ללהשתתף במעשה  כֶּ לזה. חלק אחר טען כי הגיעו ל )=לשון נוכלות( נֵּ פֶּ המדרגה,  שֵּ

רוככפרה המליצו להראות לחיות  בֶּ בפנים יפות ואף להאכילם ב סֵּ שֶּ  . עֵּ
ַמעל ַקע שֵּ דשופר, ראו  תֵּ קֶּ בשל  )=אוסף, קיבוץ( עֵּ רֶּ לרב המתקרב לעברם בנושאו  עֵּ סֶּ  אֵּ

לו וט לנשיאת דליים()=מ קֶּ םבעודו צופה בשקיקה ב"סיוט ברחוב  )=סל לסחיטת זיתים( עֵּ לֶּ ". אֵּ
רשמחו הם כי סוף סוף מישהו יהיה להם ל זֶּ לואולי אף יאכילם  עֵּ שֶּ באו  אֵּ לֶּ ואף  חֵּ

ל ירפאם מה בֶּ בשממנו הם סובלים, ולכן מיד סידרו את ה )=כאב(חֵּ שֶּ תוה חֵּ פֶּ אשר  חֵּ
ְךהם נתבדו כאשר בבגדיהם. ואולם תקוותי לֶּ ר )=עובר אורח( הֵּ קֶּ ערך )=נכרי, גוי. וגם: צאצא(  עֵּ

ש בגופם  פֶּ מן  משפיל. אז הבינו שנתכפר עוונם, וכאות )=חיפוש, ביקוש, חקירה ודרישה(חֵּ
ף  השמים החל לרדת טֶּ  . )=טיפה, רסיס נוזלים(נֵּ

 

 למדו לשונכם:
ב שֶּ צבעונית התלויה בכתף ומקיפה באלכסון את חלקו העליון  חגורהאחד מבגדי הכהן הגדול; אזור, ֶקשר;  = חֵּ

  כסימן היכר לחבר בתזמורת צבאית או לסמל תורן ביחידות מסוימות. –של הגוף 
 

 ימו לב:ש
ב רֶּ  = במובן של שתי וערב, ערב רב. עֵּ
ב  רֶּ  .= הזמן הסמוך לשקיעת החמהעֶּ

 

ל בֶּ  = כאב. חֵּ

ל בֶּ  וצה, סיעה. = חוט; איזור, חלקת אדמה; חלק; חבר, קב חֶּ
 

י י בנסמך או בנפרד. – ֲחצִּ צִּ  רק בנפרד )גזרת ל"י(. – חֵּ
 

 אפשר גם וגם:
ֶכל/ֶשכֶ  ֶמל/ֶסֶמל; שֵּ ח; סֵּ ח/ֶנצ  ע; נֵֶּדר/ֶנֶדר; נֵּצ  ע/ֶיׁש  ֶפְך/ֶהֶפְך; נֵֶּבל/ֶנֶבל; יֵּׁש   להֵּ

 
 :ֵחֶלק, ֵנַתחמתי דגם ֶדֶרך וֶפַתח ומתי דגם  סימן לזכור

לֶּ מדגם נטייתם של שמות  ַתחחֵּ י, סִּ , כגון: חיריקבדרך כלל ב - ק, נֵּ נּו, מִּ ְכרֹו, זִּ ְפרִּ יֶהם וכו'בְ שִּ ְצחֵּ  . טֵּ
י, אֶּ . דוג': סגולכאשר פה"פ גרונית הנטייה היא ב נּו, חֶּ ְצלִּ יֶכם, עֶּ ְלקֵּ רא את ְדָרם וכו'; להוציעֶּ ְגלֵּ קֶּ ק, חֵּ שֶּ  ,חֵּ

ק מֶּ ב, עֵּ שֶּ ק, עֵּ סֶּ י, חִּ . דוג': חיריקהנוטים ב עֵּ י הגליל, עִּ ְׁשָקם, חִּ ְקרִּ י מרפא,עִּ ְמקֵּ יֶהם.עִּ  ְשבֵּ  ְסקֵּ
 


