נושא השיעור :מערכת הצורות – דיוקי הגייה ב':
נפי"ו ,נפ"א ,גרוניות ,נלי"ה ,נל"א ,נעו"י ,ע"ע
שם המורה :ארנון דותן
כיתות היעד :י ,יא
מקום השיעור ברצף הלימודי :שיעור מספר עשרים ושתיים
במערכת הצורות
עורך המצגת  -ארנון דותן
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"ם

 . 1גזרת נפי"ו

ישן
אני אֶ ַשן ִ ← .א ַ
ברוב השורשים בפעל בעתיד האות י' מופיעה אך אינה נשמעת .א' חיריק ) ,(Iע' הפועל בפתח ).(A
ישב ← .אֵ ֵשׁב
ישב  /ׅא ֵ
אני ׅא ַ
בשורשים י/ול"ד ,י/ור"ד ,י/וד"ע ,י/וש"ב ,י/וצ"א ,י/ול"כ האות י' אינה מופיעה בעתיד.
שתי תנועות .E
)יוצא דופן אֵ ַדע(
יבים
יט ִ
יבים את מעשיהםֵ ← .מ ִ
בשורשים ינ"ק ,ימ"נ ,יש"ר ,יט"ב ,יל"ל יש צירי מלא – מופיעה האות י' .הם ֵמ ִט ִ
ירד  /אֵ ֵרד כיתה.
אני אֵ ֵ

ידע  /נ ֵַדע את התשובה.
נִ ַ

ירשׁ  /אֵ ַרשׂ כסף.
ִא ַ

ישׁיר מבט.
ישׁיר ֵ /מ ִ
ֵמ ִ

שׁוֹמ ִרים(.
ְ
בבינוני יש להבחין בין שורשי נפי"ו בבניין נפעל לשורשי חפ"ן בבניין פעל .נכ"ח קל – נוֹכְ ִחים בשיעור )כמו
יכ"ח נפעל – נוֹכ ִָחים לדעת
נוֹﬠֲ צִ ים  /נוֹﬠָ צִ ים בהורים .נוֹﬠֲ צִ ים  /נוֹﬠָ צִ ים מסמר.
הוֹתירוּ לי להיכנס.
ִ
לא ִה ִתּירוּ /

הוֹתירוּ לי זמן.
ִ
לא ִה ִתּירוּ /

 . 2גרוניות
בניין פעל ציווי :אם ע' הפועל גרונית ,יש חטף פתח ב-ע' הפועל ופתח באות הראשונה.
אם פ' הפועל גרונית ,הציווי מתנהג כרגיל.
ַשׂ ְח ִקי ַ /שׂחֲ ִקי בחצר!

ִמ ְח ִקי !← ַמחֲ ִקי
ﬠַ זְ בוּ ! ← ִﬠזְ בוּ

אֲ ְמרוּ ִ /א ְמרוּ את האמת!
הוא ִפּ ֵרשׁ את הפסוק ←.פֵּ ֵרשׁ

יש להקפיד על כללי תשלום דגשִ .ם<םֵ  ,םֻ <םֹ

הוא ִטהֵ ר את המקדש.

הקבלן פֵּ אֵ ר ִ /פּאֵ ר את הבניין.

אתה נראה ְמגֻחָ ך ְ /מגֹ חָ ך בחליפה הזאת.

החניה הזו ְמיֹ ﬠֶ ֶדת ְ /מיֻﬠֶ ֶדת לנכים.

ִה ָר ֵשם ֵ /ה ָר ֵשם לתחרות!

אם פ' הפועל גרונית :א ,ה ,ח ,ע יש הנמכת תנועה בבניין הפעיל :חיריק )תנועת  (Iהופך לסגול )תנועת .(E
הוא ִה ְﬠנִ יק ֶ /ה ְﬠנִ יק את הפרס.
המורה ֶהכְ נִ יס ִ /הכְ נִ יס אותי לכיתה.

הׅ ְחזִ יק ←

הֶ ְחזִ יק

זה ֶה ְרגִּ יז ִ /ה ְרגִּ יז אותי.
ימה אותי לכיתה.
ימה ִ /ה ְח ִר ָ
המורה ֶהחֱ ִר ָ

אם ע' הפועל גרונית ,שווא נע באמצע מילה הופך לחטף פתח.
בּוֹח ִרים ← בּוֹחֲ ִרים
ְ
השאלה נִ ְשׁ ְאלָ ה  /נִ ְשׁאֲ לָ ה.

הֻ ְפ ְﬠלוּ  /הֻ ְפﬠֲ לוּ אמצעים.

הספרים הֻ ְשאֲ לוּ  /הֻ ְש ְאלוּ בספריה.

 . 1גזרת נל"י/ה
באמצע המילה האות י' היא אם קריאה .היא מופיעה בפועלִ .ה ְת ָראֵ נוּ במסיבה ← ִה ְת ָראֵ ינוּ
בנפעל  -עבר םָ ה )תנועת  ,(Aהווה ועתיד םֶ ה )תנועת  .(Eאתמול הוא נֶהֱ נָה.

עכשיו הוא נֶהֱ נֶה.

שם הפועל מסתיים ב-םוֹ ת .צריך ְלכַבּוֹת את האור.
יתם את מוטי?
יתם ְ /ר ִא ֶ
ָר ִא ֶ
ברגעים אלה נִ ְבנֶה  /נִ ְבנָה כאן בית.
זה עלול ִל ְקרוֹת ִ /ל ְקרֹה לכל אחד.

כרגע זה לא נִ ְראָ ה  /נִ ְראֶ ה לי.
לפני שנה נִ גְ לָ ה  /נִ גְ לֶ ה לי הדבר.

 . 1גזרת נל"א
בבניינים פיעל והתפעל ההגייה היא בצירי  -תנועת  ,Eכמו בגזרת השלמים.
בבניין פועל בהווה יש קמץ  -תנועת  ,Aכמו שלמים.
שם הפועל מסתיים באות א'.

הוא ִמלָּ א את המכלִ ← .מלֵּ א
המכל ִה ְת ַמלָּ אִ ← .ה ְת ַמלֵּ א

למה אתה ְמדֻ כֵּא? ← ְמדֻ כָּא )כמו ְמסֻ כָּן(

צריך ְל ַמלּות את המכלְ ← .ל ַמלֵּ א

ֵאתי ְתּ ַקנְּ אוּ ְמ ַקנְּ ִאים
ל' הפועל א' נשמרת בכל הגופים ובכל הזמנים .היא ִקנְ ָתה ביִ ← .קנְ אָ ה ִקנּ ִ
ִה ְת ַרפֵּ ינוּ ִ /ה ְת ַרפֵּ אנוּ במהירות.

אפשר לקבל פלפל ְממֻ לָּ א ְ /ממֻ לֵּ א ?

הספר ִדּכָּא ִ /דּכֵּא אותי.

כדאי ִל ְמחוֹת ִ /ל ְמחוֹא כפיים.

כדאי ִל ְמחוֹת ִ /ל ְמחוֹא כנגד ההחלטה.

רצוי לא ְל ַקנֵּא ְ /ל ַקנּוֹת באף אחד.

 . 1גזרת נע"ו/י
בבינוני פָ עֵ ל השורש כו"נ נוטה כמו השורש עו"ר :
ֹ על )כמו יכול(:
השורש בו"ש נוטה בבינוני פָּ

אני ֵכּנֶה אית� ← .כֵּן

אני בֹּשׁ בעצמי.

בבניין הפעיל בעבר ובהווה יש תנועת  Eבאות הראשונה.

שמעון ִה ִרים את הכסאות ← .הֵ ִרים
שמעון ָמ ִרים את הכסאותֵ ← .מ ִרים

בבניין פועל תנועת ) Aפתח או קמץ( נשמרת בכל הזמנים והנטיות.

ְעוֹדד
עוֹדד י ַ
עוֹדד ְמ ַָ
עו"דַ :

הוא ִה ִסיר ֵ /ה ִסיר את המעיל.

חיים אינו ֵכּנֶה  /כֵּן איתי.

יפים עפיפונים.
יפים ָ /מ ִﬠ ִ
הילדים ְמ ִﬠ ִ

אלה רופאים כּוֹנָנִ ים  /כּוֹנְ נִ ים.

מנשה ֵמצִ יק ָ /מצִ יק לי.

יעל ַמצִּ יﬠָ הֶ /מצִּ יﬠָ ה עזרה.

גזרת ע"ע )הכפולים(
אם האות המוכפלת אינה אחרונה ,היא מקבלת דגש.
בבניין הפעיל – יש להבחין בין שורשי נעו"י לשורשי ע"ע.
נעו"י )םו"ם( – הֵ ִרים הֵ ִםים הֵ ִרים )רו"מ(

אני חַ פָ ה מפשע ← .חַ פָּ ה
הוא הֵ ִמיס סוכר ← .הֵ ֵמס

ע"ע )ם_"_( – הֵ סֵ ב הֵ םֵ ם הֵ סֵ ב )סב"ב(
בבניין הפעיל – בהווה הצורה היא ְמ ִמסָּ ה )בתנועת  (Iולא ְמ ֵמסָּ ה .היא ֵמאֵ טָּ הֵ ← .מ ִאטָּ ה
סֹ ִבּי  /סֹ ִבּי ממטרה!

יטה ֵ /האֵ ָטּה את מהירותה.
רחל ֵה ִא ָ

גל ֵה ִﬠיז ֵ /הﬠֵ ז לעשות זאת.

הם ַח ִפּיםַ /ח ִפים מפשע.

היא ְמ ִﬠזָּ ה ְ /מﬠֵ זָּ ה לעשות זאת.

האחות ֵה ֵקלָּ ה ִ /ה ִקילָ ה עליי.

מתוך בגרות קיץ ) 2017תשע"ז(

התבטא  -גזרת נל"א נוטה בבניין התפעל כמו השלמים ,כלומר בתנועת .E

מתוך בגרות קיץ ) 2018תשע"ח(

השתנה  -בגזרת נל"י/ה יש שינוי בנטייה בבניין התפעל לתנועת .A

מוכחש – אין דגש ב-פ' הפועל בבניין פועל.

נושא השיעור הבא:
מערכת הצורות – דרכי תצורת שם העצם

