נושא השיעור :מערכת הצורות – שם עצם :בסיס וצורן סופי
שם המורה :ארנון דותן
כיתות היעד :י ,יא
מקום השיעור ברצף הלימודי :שיעור מספר עשרים וארבע
במערכת הצורות
עורך המצגת  -ארנון דותן
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"ם

דרכי יצירת שם עצם בעברית
יצירת שם עצם
 .5שאילת מילים מלעז
 .1שורש במשקל
 .4נוטריקון
 .2בסיס וצורן סופי

 .3הלחם בסיסים

בסיס וצורן סופי )גזירה קווית(
רבים משמות העצם בנויים כבסיס )שם עצם(  +צורן סופי.
הצורן הסופי הוא תוספת קטנה ואינו מילה בפני עצמה.
פַּ ְח ָדנוּת = פַּ ְח ָדן )שם עצם במשקל ַק ְטלָ ן(  +םוּת
ִמ ְסﬠָ ָדן = ִמ ְסﬠָ ָדה )שם עצם במשקל ִמ ְקטָ לָ ה(  +םָ ן
יבי = אביב ִ +םי
אֲ ִב ִ
יש צורנים סופיים רבים .לרבים מהם יש מספר משמעויות.

צורני גזירה
דוגמה
צורן סופי משמעות
ִס ְפ ִריָּהִ ,בּ ְרזִ יָּה
אוספים
ַנגּ ִָריָּהַ ,מﬠ ֲַדנִּ יָּה
מקומות
םׅ יָּה פריטי לבוש ִשׁכְ ִמיָּהִ ,מצְ ִחיָּה
סַ בּוֹנִ יָּה ,חֲ נֻכִּ יָּה
כלים
סוכריה ,עוּגִ יָּה
מאכלים
הקטנה
ִס ְרטוֹן ,ילדון
כתבי עת ִﬠתּוֹןְ ,שׁנָתוֹן
מקומות
מוֹﬠֲדוֹן ,אזבסטון
םוֹן
ִשׁירוֹןְ ,שׁאֵ לוֹן
אוספים
ָשׁעוֹן ,הֲ ִליכוֹן
כלים
תור וסדר ִראשׁוֹן ,אַ חֲ רוֹן

ִםית

ִםי
םוּת
ָםן
ַםאי
ָם ִאי
ָםר

הקטנה
כּ ִַפּיתַ ,ק ִשּׁית
כלי רכב
ְמכוֹנִ ית ,חֲ לָ ִלית
צָ ְרפָ ִתית ,גּ ְֶר ָמנִ ית
שפות
ישׁית
ﬠֶ ְקרוֹנִ יתִ ,א ִ
אופן פעולה
י ִָדית ,אֲ ָדנִ ית
כלים
חֲ צָ ִאית ,י ְַרכִּ ית
פריטי לבוש
ישׁי ,מקומי
ִא ִ
שם תואר
י ַָמּאוּת ,אדריכלות
מקצוע
שם עצם מופשט בַּ גְ רוּת ,אֵ יכוּת
י ְַר ָקן ,טרקטורן
בעל מקצוע
יוֹמן ,אוֹגְ ָדן
ָ
כלים
בַּ נְ ַקאי ,חַ ְקלַ אי
בעל מקצוע
שם תואר
בַּ נְ ָק ִאי ,חַ ְקלָ ִאי
בעל מקצוע
כּ ְַספָּ ר ,סַ נְ ְדּלָ ר

צורנים סופיים שמקורן בלעז
לעברית הישראלית חדרו צורנים סופיים מלעז .המשמעות היא בדרך כלל שייכות .הקטנה או חיבה.
צורן סופי
צִ 'יק

דוגמה
גולנצ'יק ,קטנצ'יק

נִ יק

מילואימניק ,פלמ"חניק

יסט
ִם ְ

גיטריסט ,מדליסט

םֵ ר

שיריונר ,מאפיונר

ִםיזְ ם

אנרכיזם ,נהנתניזם

מתוך בגרות חצב-ברק ) 2019תשע"ט(
ביצוע X +יסט
מדינה ַ +םאי
בנק ַ +םאי

בנקאי

ביצועיסט

מדינאי

מתוך בגרות חורף ) 2019תשע"ט(

בסיס וצורן סופי
משחקן = משחק X +ן

משחקאי = משחק X +אי

שחקת בנויה כמשקל ושורש :השורש שח"ק במשקל קטלת.
משקל קטלת מציין מחלות .אפשר לראות בהפרעת גיימינג מעין מחלה.

צורן נטייה וצורן גזירה
יש שני סוגי של צורנים סופיים :צורן נטייה ו-צורן גזירה.

צורן נטייה

צורן סופי

צורן גזירה
מעניק למילה משמעות בסיסית חדשה.
המשמעות הבסיסית
כֶּלֶ ב
שונה
כּ ְַל ִבּיָּה

הצורן הסופי קובע את נטיית המילה :מין  /כמות  /שייכות.
הצורן הסופי אינו משנה את המשמעות הבסיסית של המילה.
כֶּלֶ ב
המשמעות
כּ ְַלבָּ ה )מין(
הבסיסית זהה
סוג הצורן :נטייה  /גזירה
המילה
כְּ לָ ִבים )ריבוי(
דוּתי הייתה שמחה.
י ְַל ִ
נטייה
כּ ְַלבֵּ � )שייכות(
אתה מתנהג באופן י ְַל ִ
דוּתי .גזירה
גזירה
כשאגדל אהיה ַמנְ עוּלָ ן.
נטייה
ַמנְ עוּלָ ן נהרס.

משמעות הצורן
שייכות )=שלי(
שם תואר
בעל מקצוע
שייכות

זיהוי סוג הצורן ומשמעותו

כדי לבדוק האם צורן הוא צורן נטייה או צורן גזירה ,בודקים אם הצורן משנה את המשמעות הבסיסית של המילה.
המילה

סוג הצורן

משמעות הצורן

מאפה+יה אכלנו בַ -מאֲ ִפיָּה.

גזירה

מקום

יה נשרפו.
מאפה+יה ַמאֲ פֶ ָ

נטייה

שייכות

מכונה+ית נסענו בְ -מכוֹנִ ית.

גזירה

כלי רכב

תקנה+ון העונש כתוב בַ -תּ ָקּנוֹן .גזירה

אוסף

קש+ית אפשר לקבל ַק ִשּית?

גזירה

הקטנה

ספר+ים קניני ְספָ ִרים.

נטייה

ריבוי

ספר+ית דודתי ַספָּ ִרית.

נטייה

מין  -נקבה

גזירה

בעל מקצוע

מדע+ן אבי ַמ ְדּﬠָ ן.

מתוך בגרות חצב-ברק ) 2017תשע"ז(

שייכות )=היכולת שלהם(
מין )=נקבה(

העברה ליחיד  -קריא
II
קטילה
קטיל

הבחנה בין שורש במשקל )גזירה מסורגת( לבין בסיס וצורן סופי )גזירה קווית(
כדי להבחין בין שתי דרכי התצורה ,בודקים אם המילה מתפרקת לבסיס  +צורן סופי.
הבסיס צריך להיות קשור למילה החדשה.
דרך התצורה
פירוק
המילה
פועל אינו בסיס!
ְקרוֹנִ ית קרון+ית
בסיס+צורן סופי
אם מילה אינה מתפרקת לבסיס+צורן סופי,
כמה+ות
בסיס+צורן סופי
כַּמּוּת
דרך התצורה היא משקל ושורש.
חצב+ת
שורש במשקל
חַ צֶּ בֶ ת
פועל אינו בסיס! ִהזְ ַדּ ְמּנוּת הזדמן+ות
שורש במשקל
ים+אי
בסיס+צורן סופי
י ַַמּאי
ַשׁ ַמּאי
שמה+אי
שורש במשקל
י ְַר ָקן
ירק+ן
בסיס+צורן סופי
ַר ְק ָדן
רקד+ן
שורש במשקל

מתוך בגרות חצב-ברק ) 2016תשע"ו(
מתל+ול
חול+ית
מחנה+אות
מצ+וק
מאה+ל
הסע+ית

שורש במשקל
מתלול
מצוק
מאהל

בסיס+צורן סופי
חולית
מחנאות
הסעית

דיוקי הגייה
מנשה הוא ַהנְ ָדּ ַסאי ַ /הנְ ֵדּ ָס ִאי.
זהו חיוב בַּ נְ ַקאי  /בַּ נְ ָק ִאי.

הצורן םַ אי מציין בעל מקצוע .הצורן םָ ִאי מציין שם תואר.

גדעון הוא בַּ נְ ַקאי  /בַּ נְ ָק ִאי.
דוד שלי צַ בָּ ע  /צַ בָּ ִﬠי.

משקל ַקטָּ ל מציין בעל מקצוע.

נושא השיעור הבא:
תצורת השם :הלחם בסיסים ,ראשי תיבות,
שאילה מלעז

