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קובץ מבחנים
על פי הנלמד בספר

שימו לב: רק למלמדים דרך ספרי 
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יש הזכות להשתמש במבחנים אלו.

נשמח לקבל הערות והארות
מתוך הניסיון בהעברת המבחנים

כדי שנוכל לשדרג את המבחנים בהתאם.

בטלפון: 054-8424783
5793314@okmail.co,il או במייל:  

בס״ד

קובץ  את  בפניכם  מגישים  אנו  לתועלת,  יהיה  ידינו  שמעשה  בתפילה 
המבחנים לספר ״הדקדוק בלשון שלי״ - מס׳ 7.

בסיס  מהווה  נושא  כל  לכך  בנוסף  ו״צפופים״,  רבים  הנושאים  ז׳  בכיתה 
לנושא שלאחריו. משתי סיבות אלה, חשוב לערוך בחנים על נושאי משנה 
הְּבחנים  זה,  בקובץ  כולל.  נושא  לסוף  המצב  הערכת  את  להשאיר  ולא 

מובאים בעמוד אחד, ואילו המבחנים מתפרסים על שני דפים. 

אך  הנלמדת,  החומר  ביחידת  להתמקד  התלמידים  נדרשים  בוחן  בכל 
הכרת  מחייבים  )דגשים  הקודמים.  מהנושאים  מצטבר  ידע  מהם  נדרש 
השוואים, בבוחן על בניין נפעל יש צורך להעלות מידע גם מבניין קל וכו׳(.

המובאים  הכללים  את  היטב  ללמוד  שעליהם  לתלמידים  להדגיש  יש 
מבחן(,  כל  בראש  מצוין  העמודים  )טווח  בנושא  העוסקים  בעמודים 
ולהתאמן במשימות דומות לאלו המופיעות בספר. מומלץ לערוך שיעור 
חזרה ובו לתת תרגול בתבנית המוצגת במבחן, זאת על מנת להכין את 

התלמידים למילוי המשימות מתוך הבנה והיכרות מוקדמת. 

בחטיבת הביניים חשוב לנצל את לימודי המקצוע להקניית הרגלי למידה 
כלליים, לכך הקדשנו את הנספח, נצלו אותו באופן יעיל ופורה! )מי שרכש 

ספר ללא הנספח, יכול לבקשו במייל(.

חלוקת  א.  חלקים:  שני  זה  בדף  למורה.  הערות  דף  מצורף  מבחן  לכל 
הנושאים והעבודות, בו מפורט על איזה תת נושא נבחנים בכל משימה 
במבחן. באמצעות חלק זה ניתן להשתמש במבחן גם אם מעבירים את 
המבחן לפניו סיום לימוד הנושא. ב. חלוקת האחוזים לציון. בחלק זה נרשם 
מה הערך באחוזים של כל תשובה נכונה, וכמה ״להוריד״ על כל שגיאה, 
מלאה או חלקית. שגיאת כתיב הנובעת מאי שימוש בכלל הנלמד בנושא 

מהווה שגיאה חלקית.

התלמידים  הישגי  את  להעריך  בס״ד  תוכלו  זו  ערכת  שבעזרת  בתקווה 
בקלות וביעילות.            

בהצלחה רבה!  
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הערה: מומלץ להקדיש למקצוע הדקדוק בכיתה ז׳ - שני שיעורים בשבוע. 



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - כתיב מלא / חסר - בוחן א׳״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - כתיב מלא / חסר - בוחן א׳

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן א׳ בדקדוק
עמודים 1 - 8 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

כתיב מלא וחסר - הניקוד ובלעדיו

השלימו את שם ניקוד או את צורתו: א.  

ֲ■ _____■  ַּפָּתחָ■ _____1.

ִ■ _____■  ִחיִריק ָמֵלא2.

ֳ■ _____■  חֹוָלם ָחֵסר■ֹו _____3.

■  ַחָּטף ֶסּגֹולֶ■ _____■  ֵציֶרה4.

■  ֻקּבּוץ■וּ _____5.

מה המשותף בין התנועות המופיעות בכל שורה? ב.  

 

לאיזו שורה הייתם מוסיפים את ניקוד הקמץ קטן? _____ ג.  

ִקראו את המילים הבאות בצורה מדויקת. ד.  

ַהקיפו רק את המילים בעלות המשמעות.  

ֶרת     ֻמְזּכֶ ֶרת  רּו    ִזְכרֹונֹות     ַמְזּכֶ רּון    ִנְזּכְ רֹון   ִזּכָ ִזּכָ  

השתמשו במילים מתוך אלה שהקפתם בעבודה קודמת, כדי   ה.  

להשלים את המשפטים הבאים בהתאם למשמעות. נקדו!  

יש לנו _________ טובים מהטיול שנערך בשנה שעברה.  .1

בסוף המסיבה קיבלנו תמונה ל__________.  .2

3.   היכן _________ המילה ״נוח״ במגילת אסתר?

רשמו כמה תנועות במילים הבאות, ומה שמותיהן: ו.  

ת )_( ____________________________________ ׁשֶ 1( ֻמְרּגֶ

י  )_( ____________________________________ ְמּתִ 2( ִצּלַ

3( ֲחלֹומֹוֵתינּו )_( __________________________________

היפכו את המילים ממנוקדות - ללא מנוקדות. ז.  

_______ - ר   ְמֻחּבָ ִצְלצּול - ________   _______ - ִצּפְֹרַנִים 

_______ - ׁש  ִמְקּדָ ִדים - ________  ַצּיָ  ________ - ֶרת  ּוֶ ּכַ

________ - ּבּור  ּדִ ָלם - ________   ֻמׁשְ ַמְלּכֶֹדת - ________ 

זכרו 

להוסיף ו’ או י’ 

במקום המתאים.



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ב׳, הערות ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן א׳, הערות

הערות למורים בקשר לבוחן  א׳ - בדקדוק  7

בנושא: כתיב מלא וכתיב חסר )עמודים 1 - 8(

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

עבודות א׳ ב׳ ג׳: עמוד 3 בספר, נושא: ניקוד - שם, צורה וצליל.  

עבודות ד׳ ה׳: עמודים  1, 2 בספר, נושא: קריאה מדויקת.  

עבודה ו׳: עמוד 3 בספר, נושא: מניין תנועות במילה.  

עבודה ז׳:  עמודים 4 - 5 בספר, נושא: הכתיב המלא ללא ניקוד.  

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

26% )כל השלמה נכונה: 2%( עבודה א׳: 

3% )התשובה: בכל שורה התנועות יוצרות אותו צליל( עבודה ב׳: 

3%  )התשובה: בשורה מס׳ 3, קמץ קטן = צליל חולם( עבודה ג׳: 

12% )כל סימון / אי סימון נכון: 2%( עבודה ד׳: 

9% )כל השלמה נכונה עם ניקוד מתאים: 3%( עבודה ה׳: 

29% )מספר נכון של תנועות במילה - 3%, עבודה ו׳: 

     כל שם תנועה נכון: 1%(

18% )כתיב נכון של המילים כולל תוספת ו/י כנדרש( עבודה ז׳: 

100% סה״כ: 

הערות למורים בקשר לבוחן  ב׳ - בדקדוק  7

בנושא: תנועות גדולות וקטנות )עמודים 9 - 12(

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

עבודה א׳: עמוד 10 בספר, נושא: מיון התנועות לגדולות ולקטנות.  

עבודה ב׳: עמוד 11 בספר, נושא: השוואים והחטפים אינם תנועות.  

עבודה ג׳: יישום הנלמד בטקסט.  

עבודה ד׳:  עמוד 12 בספר, נושא: איתור השווא שאחרי תנועה ק׳/ג׳.  

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

22% )שם ניקוד 1%, וצורת ניקוד 1%( עבודה א׳: 

8% )שם ניקוד 1%, וצורת ניקוד 1%( עבודה ב׳: 

64%  )כל טעות בסימון / סימון עודף / סימון חסר: 1/2%( עבודה ג׳: 

6% )מילה נכונה: 1%, ניקוד נכון: 1%( עבודה ד׳: 

100% סה״כ: 

הערה: ו׳ החיבור המופיעה בשורוק, נחשבת תנועה גדולה. 

ַח - פתח גנובה נחשבת תנועה קטנה. - אפשר ליידע את 

התלמידים קודם מילוי עבודה ג׳.



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - תנועות - בוחן ב׳ ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - תנועות - בוחן ב׳

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן ב׳ בדקדוק
עמודים 9 - 12 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

תנועות - גדולות וקטנות

השלימו את הטבלה )שמות הניקוד וסימונו לריבוע(: א.  

תנועות קטנותתנועות גדולותצליל

A                                                                    

I                                                                    

O
                                  

                                  

                                  

E                                                                    

U                                                                    

  _____________ אילו צורות ניקוד אינן נחשבות תנועה?  ב.  

  _____________        

  _____________        

  _____________        

רשמו מעל כל הברה במילים הבאות:  ג.  

ק׳ - אם התנועה שּבּה קטנה. ו-ג׳ - אם התנועה שּבּה גדולה.  

מעל חלקים שאינם נחשבים תנועה - אל תסמנו דבר.  

 ִצְחצּוַח ִׁשַּנִים

זֹוִהי ְּפֻעָּלה ֶׁשל ִנּקּוי ַהִּׁשַּנִים ִמִּׁשָּיֵרי ֹאֶכל. 

ִהיא ַנֲעֵׂשית ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְּבֶעְזַרת ִמְבֶרֶׁשת 

ְקַטָּנה ַהְמֹיֶעֶדת ְלָכְך. ַעל ַׂשֲערֹות ַהִּמְבֶרֶׁשת 

מֹוְרִחים ִמְׁשַחת ִׁשַּנִים ּוְמַׁשְפְׁשִפים ֶאת 

ַהִּׁשַּנִים ִמִּכּוּון ַהַחִּניַכִים ַהחּוָצה. ִצְחצּוַח 

ַהִּׁשַּנִים ֵמֵגן ִמְּפֵני ַעֶּׁשֶׁשת ּוֵמִרָּקבֹון ַּבִּׁשַּנִים.

מצאו בקטע הנ״ל דוגמאות ל: ד.  

1. מילים שבהם השווא מופיע אחרי תנועה גדולה: _______ ______

2. מילים שבהם השווא מופיע אחרי תנועה קטנה: _______ ______

רשמו עם ניקוד!



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - שוואים - בוחן ג׳״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - שוואים - בוחן ג׳

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן ג׳ בדקדוק
עמודים 13 - 17 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

שוואים - נעים או נחים

בכל אחת מן המילים הבאות השווא הוא נע מסיבה אחרת. א.  

רשמו בכל פעם את הכלל המתאים:  

____________________________________ - א( ְמלּוָכה 

____________________________________ - ב( ִיְמְלכּו 

____________________________________ - ג( ָמְלכּו 

____________________________________ - ד( ִקְּבלּו 

____________________________________ - ה( ַהְללּו 

1. התנועות שהשווא אחריהן הוא תמיד שווא נע: ב.  

_________ _________ _________ _________ _________  

2. שווא נח יכול להופיע אחרי התנועות:  

_________ _________ _________ _________ _________  

3. שווא שהוא בסוף מילה תמיד יהיה שווא _______  

רשמו מעל כל שווא:  ע׳ - אם הוא נע. ו-ח׳ - אם הוא נח. ג.  

 ַקְריּוס ּוַבְקטּוס

ְׁשֵני ַהַחְיַּדִּקים ַהּׁשֹוָבִבים, ֵהִריחּו ֶׁשַהּיֹום ֶאְסִּתי 

ָאְכָלה ׁשֹוקֹוָלד ָמתֹוק. ַּכֲאֶׁשר ִהיא ָיְׁשָנה, ִנְכְנסּו 

ַהְּׁשַנִים ְלִפיָה, ְוֵהֵחלּו ְלַלֵּקק ִמְּׁשָיֵרי ַהּׁשֹוקֹוָלד 

ַהְּדבּוִקים ַלִּׁשַּנִים. 

ֶאְסִּתי ַהִּמְסֵּכָנה ִהְתעֹוְרָרה ִּבֶבָהָלה, ּכֹוֵאב ָלּה ַּבֵּׁשן 

- נֹוָרא. ִאָּמא ָּבָאה ְוָׁשֲאָלה: ״ַהִאם ָזַכְרְּת ְלַצְחֵצַח 

ֶאת ִׁשַּנִיְך ַהּיֹום?״ 

כתבו מהו סוג השווא באות המודגשת, ציינו שתי סיבות כל פעם. ד.  

 ָזַכְרְּת - שווא ___ כי: 1( _______________  2( ________________

 2. ִהְתעֹוְרָרה - ___ כי: 1( _______________ 2( ________________

 

״התנגשות״ בין הכללים: השווא  שבהם היתה  מצאו בסיפור מילים  ה. 

   _____________ דגושה.  אות  תחת  וגם  קטנה,  תנועה  אחרי  היה 

_____________   _____________, במקרה כזה השווא הוא: ______



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ד׳, הערות ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ג׳, הערות

הערות למורים בקשר לבוחן  ג׳ - בדקדוק  7

בנושא: שוואים, נעים או נחים )עמודים 13 - 17(

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

עבודה א׳: עמוד 13 בספר, נושא: כללי השווא הנע.  

עבודה ב׳: עמוד 14 בספר, נושא: השווא הנח.  

עבודה ג׳: עמוד 15 בספר, נושא: יישום הכללים במילים.  

עבודות ד׳, ה׳:  עמ׳ 16 בספר, נושא: התייחסות למקרים מיוחדים.  

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

 25% עבודה א׳: 

)כל כלל מדויק 5%, על כל חוסר דיוק להוריד באופן יחסי(

11% )כל השלמה נכונה 1%( עבודה ב׳: 

48%  )כל סימון שווא באופן נכון - 2%( עבודה ג׳: 

12% )כל השלמה נכונה 2%( עבודה ד׳: 

4% )כל השלמה נכונה 1%( עבודה ה׳: 

100% סה״כ: 

הערות למורים בקשר לבוחן  ד׳ - בדקדוק  7

בנושא: דגשים - קלים או חזקים 

עמודים 18-20 בספר + דפי י׳ עד ט״ז בדפי הנספח  בספר

)עמ׳ 21 - 24 בספר יכולים להיות דפי העשרה שיילמדו רק בתנאי שיש 
זמן לכך, או שהתלמידים זקוקים לשיפור בכתיב, ואין חובה לבחון עליהם(.

 אם ברשותכם או ברשות תלמידיכם הספר ״הדקדוק בלשון שלי״ ללא הנספח, 

.5793314@okmail.co,il תוכלו לקבלו לפי בקשתכם במייל: 

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

עבודות א׳, ב׳: עמודים 18, 19 בספר, נושא: הבחנה בין דגש קל לחזק 

עבודות ג׳, ד׳: דפי נספח י׳ - ט״ז, נושא: סימון דגש קל

עבודה ה׳: עמוד 18 בספר.

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

4% )כל השלמה נכונה 2%( עבודה א׳: 

22% )כל סימון נכון 1%, אם סימנו בשורוק - להוריד 1/2%(* עבודה ב׳: 

6%  )כל השלמה נכונה 2%( עבודה ג׳: 

39% )כל סימון נכון 1%, אם סימנו במקום שגוי להוריד 1%(* עבודה ד׳: 

עבודה ה׳: 5%  )התשובה המדויקת: לא יבוא דגש באותיות גרוניות,   
                 אם ענו: ״כי זה לא ב.ג.ד. כ.פ.ת״ - להוריד 3%(

*אם לא סימנו במקום שהיה צריך לסמן - להוריד גם כן.

שאר האחוזים בונוס... )בגלל האפשרות הרבה לשגיאות(.



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - דגשים -בוחן ד׳״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - דגשים -בוחן ד׳

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן ד׳ בדקדוק
עמודים 18 - 24 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

דגשים - קלים או חזקים

1. מופיע רק אחרי תנועה - ______ איזה דגש:  א.  

2. מופיע בראש מילה או אחרי שווא נח - ______

ב.  רשמו מעל כל דגש:  ק׳ - אם הוא קל. ו-ח׳ - אם הוא חזק.

ָהאֹוַפַּנִים ָהִראׁשֹוִנים    ֶאת זּוג ָהאֹוַפַּנִים ָהִראׁשֹון 

ִהְרִּכיב ָצְרַפִּתי ְּבֵשם ִניֶאְּפס. אֹוַפַּנִים ֵאּלּו ָהיּו 

ׁשֹוִנים ְמֹאד ֵמָהאֹוַפַּנִים ַהֻּמָּכִרים ָלנּו ַהּיֹום. 

ָלאֹוַפַּנִים ָהיּו ְׁשֵני ַּגְלָּגִלים, ַאְך ֹלא ָהיּו ָלֶהם ְּדָוׁשֹות. 

ַהַּגְלָּגִלים ָהיּו ֻמְרָּכִבים ְלִציִרים ַהְמֻחָּבִרים ְלקֹוָרה. 

ְּבֶאְמַצע קֹוָרה זֹו ָהָיה מֹוָׁשב ָלרֹוֵכב ֲעֵליֶהם. 

ָלאֹוַפַּנִים ָהָיה מֹוט, ֶׁשְּבֶעְזָרתֹו ִהְתַקֵּדם ָהרֹוֵכב.

מתי יש לסמן דגש קל? ג.  

באותיות _______________ שנמצאות __________________  

או _______________________       

סמנו דגשים קלים במקומות המתאימים. ד.  

 

רשמו מדוע לא יבוא דגש באותיות המודגשות: ה. 

    ִהְתַקַּדְמִּתי ְּבֶעְזַרת אֹוַפַּנִים ֲחָדִׁשים.

_______________________________________________        

ִהְקַדְמִתי

ִהְקַדְמְת ִהְקַדְמתָ	

ִהְקִדיָמה ִהְקִדים	

נּו ִהְקַדמְְ

ִהְקַדְמֶתן ֶתם	 ִהְקַדמְְ

ִהְקִדימּו ִהְקִדימּו	

ַמְקִדים

ַמְקִדיָמה

ַמְקִדיִמים

ַמְקִדימֹות

ַאְקִדים

ַתְקִדיִמי ַתְקִפים	

ַתְקִדים ַיְקִדים	

ַנְקִדים

ַתְקֵדְמָנה ַתְקִדימּו	

ַתְקֵדְמָנה ַיְקִדימּו	

ַהְקֵדם

ַהְקִדיִמי

ַהְקִדימּו

ַהְקֵדְמָנה

ים ! ִׁש ֵג ְּד
 3
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״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מושגי יסוד - מבחן ראשון״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מושגי יסוד - מבחן ראשון

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן ראשון בדקדוק
עמודים 1 - 30 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

מושגי יסוד )תנועות, שוואים, דגשים(

הקיפו בכל פעם את המתבקש. א.  

יש ארבע תנועות במילה:  .1

ַּדָּיֵניֶהם ִּדיָנה  ָּדִנֵיאל  ִהְתַּדְּינּו  ִּדין   

כל התנועות גדולות במילה:  .2

ְּגֻאָּלה ִמְרָים  ָרֵחל  ֶאְסֵּתר  ׁשּוַלִּמית   

כל השוואים נחים במילה:  .3

ִמְתּכֹוְננֹות ִהְתַּפְּלָלה      ִהְתַּגְלְּגָלה      ְלִהְתַמֵּסר     ִהְגַּדְלֶּתם   

כל הדגשים קלים במילה:  .4

ִּכּפּור ְּבִחּׁשּוֵביֶהם  ִּדְגּדּוִגים  ְּתַסְּפרּו  ִּבַּקְׁשֶּתם   

כתבו לצד כל חלק במילה מה אתם יודעים עליו:  ב.  

מבחינת התנועה / סוג השווא / סוג הדגש. )היעזרו בדוגמה(.  

ֻהְגַּדְלָּת ִנְתַּבֵּׂשר      

ִהְתַּגַּבְרִּתי

כתבו מה משותף לכל קבוצת מילים. ג.  

1

בקשר לדגש

ּתְרְנגֹול

ּדִלי

ּגִליָדה

ּבְרָוז

ת
תנועו

בקשר ל

עֹון
ׁש

ם
ָעִרי

ׁשה
ּפָר

ם
ֵעִצי

בקשר לשוואים

עּו
ׂשּב

ִי

ְמִדי
ּתְל

ְסרּו
ְח

ַי

טּו
ְמ

ׁש
ִנ

נה
קט

ה 
נוע

ת

דגש חזקדגש קל

נח
א 

שוו



הוסיפו דגשים קלים לפי הכללים: ה.  

2

הסבירו מדוע: ד.  

1(  במילה ָּתְפָרה יבוא דגש באות ת׳                                                                    

אך במילה ָטְרָחה לא יבוא דגש בט׳                                                                    

2(  במילה ִמְגָּדל יבוא דגש באות ד׳                                                                    

אך במילה ִּבְגָלל לא יבוא דגש באות ל׳                                                                    

ָּבן יבוא דגש באות ב׳                                                                     3(  במילה ָקרְְ

אך במילה ָרְכָבה לא יבוא דגש באות ב׳                                                                    

4(  במילה ִטְלֵּפן יבוא דגש באות פ׳                                                                    

אך במילה ִקְּלָפה לא יבוא דגש באות פ׳                                                                    

5(  במילה ִּכָּתה יבוא דגש באות כ׳                                                                    

אך במילה ְּבִכָּתה לא יבוא דגש באות כ׳                                                                    

6(  במילה ַּתְרִּגיל יבוא דגש באות ג׳                                                                    

אך במילה ַּתְרְנגֹול לא יבוא דגש באות ג׳                                                                    

7(  במילה ִלְכֹּבׁש יבוא דגש באות ב׳                                                                    

אך במילה ְּכֹבׁש לא יבוא דגש באות ב׳                                                                    

ֻהְזַכְרִתי

ֻהְזַכְרְת ֻהְזַכְרתָ	

ֻהְזְכָרה ֻהְזַכר	

ֻהְזַכְרנּו

ֻהְזַכְרֶתן ֻהְזַכְרֶתם	

ֻהְזְכרּו ֻהְזְכרּו	

ֻמְזָכר

ֻמְזֶכֶרת

ֻמְזָכִרים

ֻמְזָכרֹות

ֻאְזַכר

ֻתְזְכִרי ֻתְזַכר	

ֻתְזַכר ֻיְזַכר	

ֻנְזַכר

ֻתְזַכְרָנה ֻתְזְכרּו	

ֻתְזַכְרָנה ֻיְזְכרּו	

בהצלחה 
רבה!

ים ! ִׁש ֵג ְּד
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״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מושגי יסוד - מבחן ראשון״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מושגי יסוד - מבחן ראשון



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן ראשון - הערות״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן ראשון - הערות

הערות למורים בקשר למבחן ראשון - בדקדוק  7

בנושא: תנועות, שוואים ודגשים )עמודים 1 - 30(

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

כאשר  הנושאים.  משלושת  ידע  דורשות  במבחן  המופיעות  העבודות 

כמובן, נושא הדגשים הוא הדומיננטי ביותר, שכן ידיעתו מחייבת שליטה 

גם בנושאים המקדימים: תנועות ושוואים.

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

8%  )כל בחירה נכונה 2%( עבודה א׳: 

20% )כל השלמה נכונה 2%( עבודה ב׳: 

6%  )כל הכללה נכונה 2%( עבודה ג׳: 

28% )הסבר נכון 2%, על חוסר דיוק להוריד באופן יחסי( עבודה ד׳: 

35% )כל סימון דגש במקום נכון 1%( עבודה ה׳: 

100% סה״כ: 

❣ יש להמליץ לתלמידים לעבור שוב על המבחן לאחר סיומו, ולבדוק את 

התשובות וכן אם לא פספסו משהו.

הערות למורים בקשר למבחן שני - בדקדוק  7

בנושא: מושגים בפועל - שורש, זמן, גוף ובניין )עמ׳ 31 - 46(

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

העבודות המופיעות במבחן דורשות ידע מכל נושאי המשנה. התלמידים 

אמורים להעלות את הידע שצברו, ובעזרתו להשוות בין פעלים, למצוא 

את השווה והשונה מבחינת שורש, זמן, גוף ובניין, וכן לנתח פועל נתון.

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

)כל בחירה נכונה 1%, וכן נימוק נכון 1%(   10% עבודה א׳: 

)כל משבצת נכונה בטבלה 1/2%(   30% עבודה ב׳: 

)כל פועל נכון 2%(    18% עבודה ג׳: 

)כל נתון השוואה נכון 2%(   32% עבודה ד׳: 

)כל סימון דגש במקום נכון 1%(   10% עבודה ה׳: 

100% סה״כ: 

❣ יש להמליץ לתלמידים לעבור שוב על המבחן לאחר סיומו, ולבדוק את 

התשובות וכן אם לא פספסו משהו.

ה
ור

מ
ל



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ה׳״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ה׳

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן ה׳ בדקדוק
עמודים 31 - 35 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

זיהוי פעלים, גופים וזמנים בפעלים

הקיפו את הפעלים במשפטים הבאים )בכל משפט שני פעלים(: א.  

1. ַהַּמְזִּכיָרה ִחְּלָקה ַלָּבנֹות ֶאת ַהחֹוְברֹות ֶׁשֻהְזְמנּו ִמן ַהְּדפּוס.

2. ַהָּׁשַרת ִטֵּפל ַּבֶּבֶרז ַהּדֹוֵלף, ַאְך ַהֶּבֶרז ֹלא ֻּתַּקן ַלֲחלּוִטין.

3. ַהַּתְלִמיִדים ְיַקְּבלּו ַּבֹּדַאר ֶאת ַהִּמְכָּתִבים ֶׁשִנְׁשְלחּו ֲאֵליֶהם.

4. הֹוֵרי ַהַּתְלִמידֹות ֻיְזְמנּו ַלְּמִסָּבה ֶׁשֵּתָעֵרְך ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא.

מיינו את הפעלים שהיקפתם, לטבלה הבאה: ב.  

ָסִבילָּפִעיל

רשמו את כינויי הגוף הקיימים בזמנים הבאים: ג.  

       עבר / עתיד          הווה    ציווי

כתבו מהו כינוי הגוף של הפעלים הבאים: ד.  

_______ - ְמַסְּדִרים  ִּתְתַקְּבלּו - __________  ָזַכְרְּת - ________ 

_________ - ְיַבֵּקׁש  ִנְבַחְרָּת - ___________  ַאְזִמין - ________ 

ֻסְּימּו - __________  ִנְתַלֵּבט - ___________  ִחְּפָׂשה - _______ 

כתבו מהו הזמן של הפעלים הבאים: ה.  

________ - ְּתַבְּׁשִלי  ַמְצִחיק - __________  ִטַּיְלנּו - ________ 

_______  - ְׁשַמְרֶּתם  ַצְּירּו     - ___________  ִסֵּים - ________ 

סֹוְפִרים - ________ ְּתַסֵּדְרָנה - __________  ַסֵּים - ________ 

איזה מן התארים יכול לשמש גם כפועל בהווה? הקיפו )2( ו.  

ַהַּמִּפית  ַהִּצְבעֹוִנית  ְמֻקֶּפֶלת  ְּבצּוָרה  ְמֻיֶחֶדת  ְוַחְדָׁשִנית.  

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ו׳, הערות ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ה׳, הערות

הערות למורים בקשר לבוחן  ה׳ - בדקדוק  7

בנושא: זיהוי פעלים, גופים וזמנים )עמודים  31 - 35(

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

עבודה א׳: עמוד 31, 32, בנושא: זיהוי פעלים.  

עבודה ב׳: עמוד 31, 32 בספר, בנושא: הבחנה בין פעיל לסביל.  

עבודה ג׳: עמוד 33 בספר, בנושא: שמות הגוף בזמנים השונים.  

עבודה ד׳:  עמוד 33 בספר, בנושא: זיהוי הגוף בפועל.  

עבודה ה׳: עמוד 34 בספר, בנושא: זיהוי הזמן בפועל.  

עבודה ו׳: עמוד 34 בספר, בנושא: תואר שהוא גם פועל בהווה.  

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

סה״כ: 16% כל זיהוי של פועל= 2%   עבודה א׳: 

סה״כ: 16% כל משבצת בטבלה=2%   עבודה ב׳: 

סה״כ: 27% כל כינוי גוף =1.5%    עבודה ג׳: 

סה״כ: 18% כל כינוי גוף נכון = 2%   עבודה ד׳:  

סה״כ: 18% כל זמן נכון = 2%    עבודה ה׳:  

סה״כ: 4% כל תואר-פועל נכון=2%   עבודה ו׳:  

סה״כ: 1%     + 1% בונוס       

100% סה״כ:         

הערות למורים בקשר לבוחן  ו׳ - בדקדוק  7

בנושא: שורש, מוספיות ובניין בפעלים 

)עמודים 36 - 40 בספר(

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

עבודה א׳: עמוד 36 בספר, בנושא: שורש הפועל.

עבודות ב׳, ג׳: עמוד 37 בספר, בנושא: הזמן והגוף בפועל.

עבודות ד׳, ה׳: עמודים 37 - 40, בנושא: הבניין בפועל.

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

סה״כ: 12% כל פועל 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 12% כל פועל 3%   עבודה ב׳: 

סה״כ: 12% כל פועל 3%   עבודה ג׳: 

סה״כ: 21% כל בניין 3%   עבודה ד׳:  

סה״כ: 28% כל פועל+התאמה 4%   עבודה ה׳:  

סה״כ: 15%        כל סימון נכון פ׳/ע׳/ל׳ 1%   עבודה ו׳:  

100% סה״כ:      

במקרה שהתלמיד כתב פועל מתאים רק בשגיאת ניקוד,         

או שגיאת כתיב אחת וכד׳ - יש להוריד באופן חלקי.



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ו׳״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ו׳

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן ו׳ בדקדוק
עמודים 36 - 40 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

שורש, מוספיות ובניין בפועל

שנו את השורש וכתבו את הפעלים החדשים )מנוקדים!( א.  

____________  - נ.ס.ע.  מהשורש  לֹוְמִדים,     - ל.מ.ד.  מהשורש   .1

____________  - מ.ל.כ.  ַיְמִׁשיכּו,   מהשורש   - מ.ש.כ.  מהשורש   .2

___________ - ְׁשַמְרֶּתם,   מהשורש ק.ש.ר.   - מהשורש ש.מ.ר.   .3

____________  - ז.ה.ר  מהשורש  ַהְׁשִליִמי,     - ש.ל.מ  מהשורש   .4

שנו את הזמן וכתבו את הפעלים החדשים, דייקו במוספיות! ב.  

____________ אני   - בעתיד  ָּכַתְבִּתי,      אני   - בעבר   .1

____________ אתם   - בציווי   ְמַבְּקִׁשים,     אתם   - בהווה   .2

___________ אנחנו   - בעבר  ְנַוֵּתר,    אנחנו   - בעתיד   .3

____________ את   - בהווה  ַהְזִּכיִרי,    את   - בציווי   .4

שנו את הגוף וכתבו את הפעלים החדשים, דייקו במוספיות! ג.  

1. בעבר: הוא ִהְתִחיל, ואתה ____________

2. בהווה: הרבות ִמְתַחְּׁשבֹות, והיחידה: ____________

3. בעתיד: הם ִיְלְמדּו, והן ___________

4. בציווי: אתה ַהְׁשֵלם, ואתם ____________

רשמו את שם הבניין לפי התבנית:  ד.  

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

__________     ַ  ָ

__________    ֵּ  ִ

__________     ַּ  ֻ   

__________ ִ  י      ְ ִה 

__________     ַ  ְ ִנ 

__________    ֵּ  ַ ִהְת 

__________     ַ  ְ  ֻה 

ה. שנו כל פועל לעבר נסתר, 
ומתחו קו לבניין המתאים.

הוא אתמול...

ְמַכְּבִדים 

ְמֻכָּבִדים

ִיְתַּכְּבדּו

ַיְכִּבידּו

ִּתְמסְֹרָנה

ִּתָּמֵסְרָנה

ֻיְׁשַלְך

סמנו מעל אותיות השורש בכל פועל: פ׳ )פה״פ( ע׳ )עה״פ( ל׳ )לה״פ( ו.  

ַיְרִּגיׁשּו      ַאְתִמיד       מֹוְסִרים      ִהְתַּבַּקְׁשֶּתן      ְמֹׁשְכָנה



  

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מושגים בפועל - מבחן שני״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מושגים בפועל - מבחן שני

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן שני בדקדוק
עמודים 31 - 46 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

מושגים בפועל )שורש, זמן, גוף ובניין(

הקיפו את הפועל יוצא הדופן בכל שורה, והסבירו מדוע. א.  

ָּבַחְׁשִּתי  ִיָּבֲחׁשּו ָחְבׁשּו  ִנְבֲחׁשּו  ְּבַחְׁשֶּתם   .1

כל הפעלים                   ואילו הפועל הזה                           

ְּתַבֵּקׁש ְמַסְּדרֹות  אֹוֶסֶפת  ְמַׂשֲחִקים  יֹוְׁשִבים   .2

 

ִּתְזֹּכר ְקֹפץ  ֹמר  ֶאֹׁשְ ִהְתַּפַּלְלָּת  ָאַמְרָּת   .3

 

ַיְסִּביר ִיְסֹּגר  ַּתְׁשֵלְמָנה  ַמְחִליָטה  ִהְקִּדיָׁשה   .4

 

ִהָּזֲהרּו  ַהְתֵחל  ַקְּפִלי  ָׁשַקל  ְׁשֹמר   .5

 

נתחו את הפעלים הבאים: ב.  

בנייןעבר נסתרזמןגוףֹׁשֶרׁשַהֹּפַעל

ֵאר ָ ִנְפַעלִנְׁשַארעתידנסתרש.מ.ר.ִיׁשּ

רֹוְגמֹות

ֻהְזַרם

ְקָנה ַחּזֵ

קּו ֻחּלְ ּתְ

י ִנְשַאְרּתִ

ַהְחִליִטי

ִזים ִמְתַרּכְ

ֻיְזְמנּו

ַיְזִמינּו

מֹות ְמַקּדְ

מֹות ֻמְקּדָ

ר ַסּפֵ

ְספֹר

ְמּתָ ִהְתַקּיַ

1

ַנְּקדּו!



בדקו כל זוג פעלים, במה הם דומים ובמה הם שונים. ד.  

)שורש, זמן, גוף או בניין(.  

ִּדַּבְרְּת - ִּדַּבְרֶּתן 1. הפעלים:    

דומים ב______ ______ _______     
שונים ב______     

ִמְתַּבֵּיׁש - ִמְתַיֵּבׁש 2. הפעלים:    

דומים ב______ ______ _______     
שונים ב______     

ְמַפְתחֹות - ּפֹוְתחֹות 3. הפעלים:    

דומים ב______ ______ _______     
שונים ב______     

ִנְזַּכר - ִיָּזֵכר 4. הפעלים:    

דומים ב______ ______ _______     
שונים ב______     

הוסיפו דגש בעה״פ של הפעלים הבאים: ה.  

ַּכֵנְסָנה ִּתְתַחְלִפי  ִּגַדְלנּו  ְמֻרָסִקים  ְמַטְפלֹות   

ְיֻסַדר ַנְצלּו  ֶאְתַרֵגל  ְמֻיֶׁשֶבת  ֻצַלְמנּו   

2

כתבו את הפועל המתאים )הוסיפו ניקוד מבחין(. ג.  

כ.ת.ב. ָּפַעל, נסתר, עבר

כ.ת.ב. ִנְפַעל, יחיד, הווה

כ.ת.ב. ִנְפַעל, נסתרים, עבר

ש.ל.מ, ִּפֵעל, נוכח, ציווי

ש.ל.מ. ִּפֵעל, נסתר, עתיד

ש.ל.מ. ִּפֵעל, נסתרים, עתיד

ז.מ.נ, ִהְפִעיל, מדבר, עתיד

ז.מ.נ, ִהְפִעיל, נוכחים, עבר

ז.מ.נ, ִהְפִעיל, רבות, הווה

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מושגים בפועל - מבחן שני״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מושגים בפועל - מבחן שני



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ח׳״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ז׳

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן ז׳ בדקדוק
עמודים 47 - 49 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

ניקוד שמות הבניינים

א. דגש קל נסמן באותיות __ __ __ __ __ __

שנמצאות ב_________________  או ______________________

דגש חזק נסמן ב________  בבניינים _______ ________ _______

ב. רשמו בטור הראשון את שמות הבניינים,

השלימו את שאר הטורים )גם אם יצא פועל ללא משמעות(

בפועל בעבר נסתר באותו בניין לפי השורש הנתון.

שורש ל.מ.ד.שורש ל.ב.ש.שורש כ.ת.ב.שם הבניין

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן ח׳ בדקדוק
עמודים 50 - 55 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

ניקוד קבוע בכל הזמנים והמיוחד בזמן עבר

.
 גדולה / קטנה 

* כשמילה מסתיימת בתנועה, התנועה היא  א.  

לדוגמה )הקיפו את הצורה הנכונה(:   

ִּבַּקְׁשָּת / ִּבַּקְׁשַּת        ְׁשֹמְרָנה / ְׁשֹמְרַנה      ָקְׁשֻר / ָקְׁשרּו  

* השלימו ונקדו את הסיומת: תם , תן ______ ניתן.  

ב. השלימו את הניקוד החסר בנטיות:

ִהְקפצתי

ִהְקפצת ִהְקפצת 

ִהְקפיצה הקפיץ 

ִהְקפצנו

ִהְקפצתן ִהְקפצתם 

ִהְקִפיצו ִהְקִפיצו  

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

ַנְקדּו 

והוסיפו 

דגש במקום 

המתאים!

זכרו 

דגש 
להוסיף 

במקום 

המתאים!



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ט׳, הערות ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ז׳ ובוחן ח׳, הערות

הערות למורים בקשר לבוחן  ז׳ - בדקדוק  7

בנושא: ניקוד שמות הבניינים )עמודים  47 - 49(

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 6% כל אות מב.ג.ד.כ.פ.ת 1%   עבודה א׳: 

סה״כ: 12% כל השלמה נוספת בכללים 2%    

סה״כ: 84%    כל משבצת בטבלה=3%   עבודה ב׳: 

102% סה״כ:         

- אפשר לתת לתלמידות מראש שמשבצת אחת רשות, ואם הכול 

נכון, ניתן להגיע לציון 102%.

הערות למורים בקשר לבוחן  ח׳ - בדקדוק  7

בנושא: ניקוד קבוע בפועל, ובזמן עבר )עמודים  50 - 55(

חלוקת האחוזים לציון:   

21% כל השלמה / הקפה / ניקוד 3%   עבודה א׳: 

   78% סה״כ:  כל דגש / ניקוד 2%    עבודה ב׳: 

99% סה״כ:         

- 1% בונוס...

יש אפשרות לצרף את שני הבחנים יחד, ואז חלוקת האחוזים היא 

מחצית מהמובא לעיל.

הערות למורים בקשר לבוחן  ט׳ - בדקדוק  7

בנושא: ניקוד קבוע בכל הזמנים, והמיוחד בזמן עבר 

)עמודים 56 - 63 בספר(

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

עבודות א׳ - ה׳: עמוד 51 בספר, בנושאים 57 - 63: הכללים.

עבודה ו׳: עמוד 57 בספר, בנושא: ניקוד מיוחד לזמן הווה.

עבודה ז׳: עמודים 60 - 61, בנושא: ניקוד מיוחד לזמן עתיד.

עבודה ח׳: עמוד 63 בספר, בנושא: ניקוד מיוחד לזמן ציווי.

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

עבודות א׳ - ה׳: כל השלמה / ניקוד )כל תנועה בנפרד( = 2% 

סה״כ: 19 פריטים - 38%    

סה״כ: 14% עבודה ו׳: כל ניקוד )14 פריטים( 1%  

סה״כ: 21% עבודה ז׳: כל השלמה נכונה: 3% 

סה״כ: 24%     עבודה ח׳: כל ניקוד )24 פריטים( 1% 

סה״כ: 97% )3% בונוס(    

במקרה שהתלמיד כתב פועל מתאים רק בשגיאת ניקוד,         

או שגיאת כתיב אחת וכד׳ - יש להוריד באופן חלקי.



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ט׳״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ט׳

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן ט׳ בדקדוק
עמודים 56 - 63 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

ניקוד קבוע בהווה, עתיד וציווי

א. כששומעים צליל E בזכר בהווה, הניקוד הוא: _______, כמו: ׁשֹומר.

ב. כששומעים צליל E בנקבה בהווה, הניקוד הוא: _______, כמו: ׁשֹומרת.

ג. בעתיד אותיות אית״ן מנוקדות בשווא בבניינים: _______ ו _______.

 .
 גדולה / קטנה 

   בשאר הבניינים אותיות אית״ן מנוקדות בתנועה 

   לדוגמה )הקיפו את הצורה הנכונה(: 

   ָאְזִמין / ַאְזִמין      ֵאְׁשֹמר / ֶאְׁשֹמר      אּוְזַמן / ֻאְזַמן       ִּתיְדֹרׁש/ִּתְדֹרׁש

ד. כששומעים בעתיד בגוף מדבר צליל A בא׳ - זה יכול להיות:

אם בנוכח הניקוד הוא שווא, כמו: ְּתַרֵּגׁש - בא׳ תבוא ________ אַרֵּגׁש.

אם בנוכח הניקוד הוא פתח, כמו: ַּתְרִּגיׁש - בא׳ תבוא _______ אְרִּגיׁש.

 .
 גדולה / קטנה 

ה. בזמן ציווי התחילית תמיד תהיה מנוקדת בתנועה 

לדוגמה )הקיפו(:  ָהְקֵׁשב / ַהְקֵׁשב  , ִהיָזֵהר / ִהָּזֵהר         

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

הוסיפו את הניקוד החסר בנטיות ההווה: ו.  

סֹוגרות סֹוגרים  סֹוגרת  סֹוגר   

ְמַבּׁשלות ְמַבּׁשלים  ְמַבּׁשלת  ְמַבּׁשל   

השלימו את הפועל החסר, ונקדו בו את המוספית: ז.  

1. אם את לא ַּתְחִליִטי מה לבשל, אני _________ בעצמי.  

2. את ְּתַבְׁשִלי ֶאת האורז, ואני _________ את העוף.  

3. את ַּתְזִמיִני ֶאת סבתא, ואני _________ את סבא.  

4. את ְּתַבְּקִׁשי מהשכנים כמה כיסאות, ואני ________ מהם שולחן.  

5. את ִּתְזְּכִרי מה סיכמנו? כי אני לא ________ הכול לבד.  

6. אני ֲאַקֵּבל את המתנות, ואתה _________ את הש׳קים.  

7. אני ֶאְתַקֵּׁשר לאולם, ואתה ____________ לצָלם.  

הוסיפו את הניקוד החסר בנטיות הציווי: ח.  

הׁשֵלמנה הׁשלימו  הׁשלימי  הׁשֵלם   

הָּכַנסנה הָּכנסו  הָּכנסי  הָּכֵנס   



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - הניקוד הקבוע - מבחן שלישי״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - הניקוד הקבוע - מבחן שלישי

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן שלישי בדקדוק
עמודים 47 - 66 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

הניקוד הקבוע לפעלים בזמנים השונים

רשמו לאיזה בניין שייכים הפעלים בכל שורה,  א.  

נקדו את שם הבניין.  

_________ ְקֹפץ  ִּתְדֹרְך   מֹוְלִכים  ְקַׁשְרֶּתם   .1

_________ ִהְתַקְּדִמי  ִנְתַרֵּׁשם   ִמְתַאֵּמץ  ִהְתַמְּסרּו   .2

_________ ַקְּבלּו  ֲאַבֵּקׁש   ְמַטֶּפֶלת  ָחה  ִּפתְּ  .3

_________ ֻּתְרַּגׁש    ֻמְׁשָלִכים  ֻהְזַמְנִּתי   .4

_________ ִהָּזֵכר  ִּתָּכֵנס   ִנְמָצִאים  ִנְמְׁשלּו   .5

_________ ְּתֻצְּלמּו    ְמֻתַּקן  ֻּבַּׁשל   .6

_________ ַהְדֵּגְׁשָנה  ַאְמִׁשיְך   ַמְתִחיִלים  ִהְסִּבירּו   .7

סמנו ✓ לצד התשובה המדויקת: ב.  

1. בפועל: ָרַקְמִּתי - הדגש באות ת׳ הוא:  

❏ דגש קל - ב.ג.ד. כ.פ.ת. בראש מילה

❏ דגש קל - ב.ג.ד. כ.פ.ת. אחרי שווא נח

❏ דגש חזק - בעה״פ של הבנינים הכבדים

2. בפועל: ֻּתְקַצף - הדגש באות ת׳ הוא:  

❏ דגש קל - ב.ג.ד. כ.פ.ת. בראש מילה

❏ דגש קל - ב.ג.ד. כ.פ.ת. אחרי שווא נח

❏ דגש חזק - בעה״פ של הבנינים הכבדים

3. בפועל: ִוַּתְרנּו - הדגש באות ת׳ הוא:  

❏ דגש קל - ב.ג.ד. כ.פ.ת. בראש מילה

❏ דגש קל - ב.ג.ד. כ.פ.ת. אחרי שווא נח

❏ דגש חזק - בעה״פ של הבנינים הכבדים

ג. השלימו: במוספית ת׳ בעבר יופיע לרוב דגש קל, 

        כי לפני האות ת׳ מופיע ניקוד קבוע: ______ ______

1



הוסיפו את הניקוד החסר בפועל המודגש,  ו.  

והשלימו את הפועל החסר בהמשך המשפט.  

1. אתמול ִהְקׁשבתי בשיעור חשבון, מחר ________ בשיעור הנדסה.

2. אולי ּתְלַמד ִאתי היום, כמו ש_________ עם דניאל אתמול?

3. אתמול ִהְתַּפללתי בבית הכנסת החדש, מחר גם אחי ________ שם.

4. היום בת דודתי ּכֹותבת לי מכתב, אני בעז״ה ________ לה חזרה. 

5. תלמידות, האם ְׁשמעתם את ההודעה? אני לא ________ אותה היטב.

6. אם עדיין לא ִהְׁשלמתן את השיעור הקודם, _________ אותו למחר.

7. אני מקוה שאְתַקֵּבל לישיבה שאתה _________ אליה.

השלימו את הטבלה, והוסיפו את הניקוד החסר במוספית א׳: ז.  

אניאתה

אַסֵּדרְּתַסֵּדר

אְמִׁשיְךַּתְמִׁשיְך

אְׁשִליםַּתְׁשִלים

אַׁשֵּלםְּתַׁשֵּלם

2

התבוננו בהטיה הבאה, ורשמו: ד.  

.
      קל / כבד     

1. ההטיה היא בבניין: __________, שהוא בניין 

.
    פה״פ / עה״פ / לה״פ  

2. בבניין כבד יש לסמן דגש ב 

3. לכן בנטיות אלו נסמן דגש חזק באות ____.

השלימו בנטיות את הניקוד החסר )כולל דגשים(: ה. 

ִהְתַקבלתי   

ִהְתַקבלת  ִהְתַקבלת   

ִהְתַקבלה ִהְתַקבל   

ִהְתַקבלנו   

ִהְתַקבלתן  ִהְתַקבלתם   

ִהְתַקבלו ִהְתַקבלו   

ֶאְתַקֵבל   

ִּתְתַקבלי  ִּתְתַקֵבל   

ִּתְתַקֵבל ִיְתַקֵבל   

ִנְתַקבל   

ִּתְתַקֵבלנה  ִּתְתַקבלו   

ִּתְתַקֵבלנה ִיְתַקבלו   

ִמְתַקבל

ִמְתַקבלת

ִמְתַקבלים

ִמְתַקבלות

ִהְתַקֵבל

ִהְתַקבלי

ִהְתַקבלו

ִהְתַקֵבלנה

עבר

עתיד

הווה

ציווי

יש גם 5 
דגשים 
קלים...

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - הניקוד הקבוע - מבחן שלישי״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - הניקוד הקבוע - מבחן שלישי



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - הערות - מבחן שלישי

הערות למורים בקשר למבחן שלישי - בדקדוק  7

בנושא: הניקוד הקבוע בפעלים בזמנים השונים )עמודים 47 - 66(

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

עבודה א׳: עמוד 47 - 49, בנושא: ניקוד שמות הבניינים

עבודה ב׳: שילוב נושאים שונים מן הפרק )בנוגע לדגשים(.

עבודה ג׳: עמוד 53, מתוך הניקוד הקבוע לפעלים בזמן עבר.

עבודה ד׳: עמוד 48, בנושא: הדגש החזק בעה״פ בבניינים הכבדים.

עבודה ה׳: שילוב נושאים שונים מן הפרק )בנוגע לניקוד בכלל(.

עבודה ו׳: שילוב נושאים שונים )בנוגע לניקוד ולכתיב המוספיות(.

עבודה ז׳: עמוד 61, בנושא: ניקוד התחילית א׳, בפעלים בעתיד.

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

סה״כ: 21% כל שם בניין נכון, המנוקד נכון - 3%  עבודה א׳: 

סה״כ: 12% כל בחירה נכונה - 4%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 4% ההשלמה של ״פתח שווא״ - 4%   עבודה ג׳:  

סה״כ: 6% כל השלמה נכונה - 2%    עבודה ד׳: 

סה״כ: 28% כל פועל המנוקד נכון - 1%   עבודה ה׳:  

סה״כ: 21% כל ניקוד פועל+השלמה בכתיב נכון- 3%  עבודה ו׳:  

סה״כ: 8%      כל ניקוד נכון של המוספית א׳ - 2%  עבודה ז׳: 

סה״כ: 100%

הערות למורים בקשר למבחן רביעי - בדקדוק  7

בנושא: הטיית בניין ָּפַעל - קל )עמודים 67 - 89(

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

העבודות דורשות שליטה בהטיית בניין קל בכל הזמנים.

בעבודה א׳ הושם דגש על מוקדים שעשויים להוות מוקש בניקוד פעלים. 

הדבר בא למקד את התלמידים לדיוקים הנדרשים בעבודות ב׳ וג׳.

בעבודה ד׳ הושם דגש על מוקדים שעשויים להוות מוקש בניתוח פעלים. 

הדבר בא למקד את התלמידים לדיוקים הנדרשים בעבודה ה׳.

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

סה״כ: 15% כל בחירה נכונה 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 24% כל מילה+ניקוד נכון 2%   עבודה ב׳: 

סה״כ: 28% כל נטייה מדויקת 1%   עבודה ג׳:  

סה״כ: 15% כל תשובה נכונה 3%   עבודה ד׳: 

סה״כ: 18%    כל משבצת בטבלה 1%   עבודה ה׳:  

סה״כ: 100%        

הערה: בעבודות שבהן צריך לכתוב מילה בניקוד - אם המילה כתובה 

נכון, והשגיאה בניקוד היא חלקית )לדוגמה: חסר דגש, החלפה של אחת 

מן התנועות( יש להוריד אחוזים באופן חלקי, ולא את מירב הנקודות של 

אותה מילה.

ה
ור

מ
ל

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - הערות - מבחן רביעי



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן י״א״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן י׳

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן י׳ בדקדוק
עמודים 70 - 71 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

עבר בבניין קל

כתבו מאחורי הדף שתי הטיות בעבר בניין קל,  א.  

מן השורשים: ● ק.פ.צ   ●  ג.ז.ר.  

רשמו פעלים בבניין קל בזמן עבר לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ח.ל.צ. מדברים - ___________ ט.ר.ח נסתר - _________   

ק.ש.ר. נסתרת - ___________ ס.ג.ר. נוכח  - _________   

ח.ק.ר. נוכחת   - ___________ ל.מ.ד. מדבר - _________   

ת.פ.ס. נוכחות - ___________ מ.ס.ר. נוכחים - _________   

א.מ.ר. נסתרים - ___________ ר.ק.מ. נסתרות - _________   

ג. רשמו את נתוני השורש והגוף של כל פועל:

ָנַעץ ְמַחְקֶּתם  ָּתְפָסה   ְּבַדְקֶּתן  ָיַׁשְנָּת  ָמַכְרְּת  ָּדַלְקִּתי  ָיַׁשְבנּו   

שורש

גוף

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן י״א בדקדוק
עמודים 72 - 75 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

הווה בבניין קל

כתבו מאחורי הדף הטיות בהווה בניין קל,  א.  

מן השורשים:  ●  ד.ר.ׁש  ●  ג.ד.ל.  ●  י.כ.ל.  ●  צ.פ.פ.  

רשמו פעלים בבניין קל בזמן הווה לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ק.ש.ר. רבים  - ___________ ס.ג.ר. יחיד  - _________   

ח.ק.ר. רבות  - ___________ ל.מ.ד. יחידה - _________   

ר.ע.ב. יחידה  - ___________ צ.מ.א יחיד   - _________   

ז.כ.ר. יחידה   - ___________ י.ג.ר. רבים   - _________   

רשמו את נתוני השורש והגוף של כל פועל: ג.  

ּתֹוֶפֶסת ְּתפּוָסה  ָעֵמל  אֹוֵכל  ְצֵמאֹות  צֹוְמחֹות  ְיֵׁשִנים  יֹוְׁשִבים   

שורש

גוף

רשמו שני פעלים בהווה יחיד לכל שורש )משני משקלים(. ד.  

ט.ב.ל. ________ _________    ר.ק.מ. __________ _________  

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שימו ❤ 

קל שונה!
כל שורש במש

ַנְקדּו 

והוסיפו 

דגש במקום 

המתאים!

2 רשות



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן י״ב ובוחן י״ג, הערות ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן י׳ ובוחן י״א, הערות

הערות למורים בקשר לבוחן  י׳ - בדקדוק  7

בנושא: זמן עבר בבניין קל )עמודים 70 - 71(

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 60% כל מילה נכונה בהטייה 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 24% כל פועל הבנוי נכון 3% )2 רשות(   עבודה ב׳: 

סה״כ: 16%    כל משבצת בטבלה=1%   עבודה ג׳: 

100% סה״כ:         

- שגיאה בניקוד / כתיב / התאמת גוף - נחשבת שגיאה חלקית, ויש 

להוריד עליה באופן חלקי. לדוגמה: ש.מ.ר. נוכח - ָׁשַמְרְּת - יורד 1%.

הערות למורים בקשר לבוחן  י״א - בדקדוק  7

בנושא: זמן הווה בבניין קל )עמודים 72 - 75(

סה״כ: 48% כל מילה נכונה בהטייה: 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 24% כל פועל הבנוי נכון: 3%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 16%  כל משבצת בטבלה: 1%   עבודה ג׳: 

סה״כ: 12%   כל פועל: 3%    עבודה ד׳:  

100% סה״כ:         

- אפשר לסמן את עבודה ד׳ כרשות, ואז בעבודה ג׳ לתת 1.5% לכל משבצת.

- אם מצרפים את שני הבחנים - חלוקת האחוזים היא מחצית מהמובא לעיל.

הערות למורים בקשר לבוחן  י״ב - בדקדוק  7

בנושא: זמן עתיד בבניין קל )עמודים 76 - 79(

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 60% כל מילה נכונה בהטייה 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 27% כל פועל הבנוי נכון 3% )1 רשות(   עבודה ב׳: 

סה״כ: 13%    כל משבצת בטבלה=1% )1רשות(  עבודה ג׳: 

100% סה״כ:         

- שגיאה בניקוד / כתיב / התאמת גוף - נחשבת שגיאה חלקית, ויש 

להוריד עליה באופן חלקי. לדוגמה: ש.מ.ר. נוכח - ָׁשַמְרְּת - יורד 1%.

הערות למורים בקשר לבוחן  י״ג - בדקדוק  7

בנושא: צורת ציווי בבניין קל )עמודים 80 - 82(

סה״כ: 32% כל מילה נכונה בהטייה: 4%   עבודה א׳: 

סה״כ: 18% כל פועל הבנוי נכון: 3%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 32%  כל משבצת בטבלה: 2%   עבודה ג׳: 

סה״כ: 18%   כל פועל: 3%    עבודה ד׳:  

100% סה״כ:         

- אם מצרפים את שני הבחנים - חלוקת האחוזים היא מחצית מהמובא לעיל.



בס״ד, תאריך: _____________

בוחן י״ב בדקדוק
עמודים 76 - 79 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

עתיד בבניין קל

כתבו מאחורי הדף שתי הטיות בעתיד בניין קל,  א.  

מן השורשים: ● ק.פ.צ   ●  ל.מ.ד.  

רשמו פעלים בבניין קל בזמן עתיד לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ג.ז.ר. מדברים - ___________ ט.ר.ח נסתר - _________   

ק.ש.ר. נסתרת - ___________ ס.פ.ר. נוכח  - _________   

ס.ג.ר. נוכחת   - ___________ כ.ת.ב. מדבר - _________   

ת.פ.ס. נוכחות - ___________ מ.ס.ר. נוכחים - _________   

מ.ש.כ. נסתרים - ___________ ר.ק.מ. נסתרות - _________   

ג. רשמו את נתוני השורש והגוף של כל פועל:

ֶאְׁשַמע ִּתְפְּגִׁשי  ִּתְתְּפסּו  ִנְקֹׁשר  ִּתְׁשֹמְרָנה  ֶאְזֹּכר  ִיְבַחר   

שורש

גוף

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן י״ג בדקדוק
עמודים 80 - 82 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

ציווי בבניין קל

כתבו מאחורי הדף הטיות בציווי בניין קל,  א.  

מן השורשים:  ●  ד.ר.ׁש  ●  ג.ד.ל.    

רשמו פעלים בבניין קל בציווי לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ל.מ.ד. נוכחת  - ___________ ס.ג.ר. נוכח  - _________   

ב.ח.ר. נוכחות  - ___________ ג.ד.ל. נוכח  - _________   

ט.ר.פ. נוכחים  - ___________ ש.מ.ר. נוכחות   - _________   

רשמו את נתוני השורש והגוף של כל פועל: ג.  

ִּתְרִמי ִנְגסּו  ְׁשַמְעָנה  ְּגַדל  ְקֹׁשר  ִמְצִאי  ְּכֹתְבָנה  ִרְכבּו   

שורש

גוף

ִהפכו את הפועל בעתיד לפועל בציווי: ד.  

ִּתְלַמד _________    ִּתְכְּתִבי _________ ִּתְלַּבְׁשָנה __________  

ִּתְקְטפּו _________    ִּתְמֹׁשְכָנה _________ ִּתְזֹּכר __________  

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שימו ❤ 

קל שונה!
כל שורש במש

שימו ❤ 

קל שונה!
כל שורש במש

1 רשות

1 רשות

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן י״ג״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן י״ב



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן רביעי - בניין קל״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן רביעי - בניין קל

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן רביעי בדקדוק
עמודים 67 - 89 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

בניין ָּפַעל - קל

נקדו את הפועל המודגש בצורה המדויקת. א.  

איך תפסתם את הכדור שנייה לפני שהתגלגל לכביש?  .1

ְּתָפְסֶתם[ ָתַפְסֶתם  /  ְּתַפְסֶּתם  /  ]ָּתַפְסֶּתם  /   

ילדים, רקדו נא לפני החתן, אל תתביישו!  .2

ִריְקדּו[ ִרְקדּו  /  ִרְקּדּו  /  ]ָרְקדּו  /   

בנות, שברנה את השוקולד לקוביות, והכנסנה לסיר.  .3

ְׁשֹּבְרָנה[ ְׁשֹבְרַנה  /  ְׁשבֹוְרָנה  /  ]ְׁשֹבְרָנה  /   

אני מקווה שתזכרו היטב את הכללים.  .4

ִּתְזְּכרּו[ ִּתְזֶּכרּו  /  ִּתְזְכרּו  /  ]ִּתְזֵּכרּו  /   

אל תדאגו, אני אסגר את התריסים לפני שאלך לישון.  .5

ֶאְסּגֹור[ ֶאְסֹּגר  /  ֵאְסֹגר  /  ]ֶאְסֹגר  /   

כתבו את הפועל לפי הנתונים )נקדו כמובן( כל הפעלים בבניין קל. ב.  

גוףזמןשורשהפועל

נוכחעברמ.ס.ר.

נוכחתציוויש.ר.פ.

יחידההווהי.ש.נ.

נוכחותעתידפ.ת.ח.

יחידההווהח.ל.מ.

נוכחציוויז.כ.ר.

נוכחיםעברק.ש.ר.

נסתרותעתידת.פ.ס.

מדברעתידנ.ע.ל.

מדברעברר.ק.מ.

נוכחעתידט.ב.ל.

רביםהווה )פעּול(ש.מ.ר.

1



רשמו לכל זוג פעלים: במה הם נבדלים זה מזה.  ד.  

)גוף / שורש / זמן / משקל(  

ָּדַרְׁשִּתי , ֶאְדֹרׁש - __________  .1  

ְּפַגְׁשֶּתם , ְּפַגְׁשֶּתן - __________  .2  

קֹוֵׁשר , ָקׁשּור - __________  .3  

ְּפַתְחָנה , ְׁשַלְחָנה - __________  .4  

ִּתְכֹּתב , ְּכֹתב - __________  .5  

השלימו את הטבלה: ה.  

גוףזמןשורשהפועל

ִיְצַחק

ָיכֹול

ָּדְרׁשּו

ִּדְרׁשּו

ְזַכְרֶּתם

ָּגַמְרנּו

2

כתבו הטיה מלאה של השורש ת.ר.מ. בבניין קל. ג.  

עבר

עתיד

הווה

ציווי

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן רביעי - בניין קל״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן רביעי - בניין קל

זכרו גם 

דגשים.
לסמן 



בס״ד, תאריך: _____________

בוחן י״ד בדקדוק
עמודים 90 - 93 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

עבר בבניין נפעל

כתבו מאחורי הדף שתי הטיות בעבר בניין נפעל,  א.  

מן השורשים: ● כ.נ.ס.   ●  ת.פ.ר.  

רשמו פעלים בבניין נפעל בזמן עבר לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

פ.ג.ש. מדברים - ___________ פ.ת.ח נסתר - _________   

ת.פ.ס. נסתרת - ___________ ש.ל.ח. נוכח  - _________   

ר.ש.מ. נוכחת   - ___________ ר.ד.מ. מדבר - _________   

כתבו מאחורי הדף שני משפטים בשילוב המילה: ִנְקַרע,  ג. 

פעם בבניין קל )עתיד מדברים( ופעם בבניין נפעל )עבר נסתר(  

ד. רשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל:

ִנְמַסר ִנְטַּפְלֶּתם  ִנְמְצָאה   ְּבַדְקֶּתן  ָמְכרּו  ִנְמְּכרּו  ָזַכְרִּתי  ִנְזַּכְרִּתי   

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן ט״ו בדקדוק
עמודים 94 - 95 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

הווה בבניין נפעל

כתבו מאחורי הדף הטיות בהווה בניין נפעל,  א.  

מן השורשים:  ●  כ.נ.ס.  ●  ד.ר.ׁש  

רשמו פעלים בבניין נפעל בזמן הווה לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ק.ש.ר. רבים  - ___________ ס.ג.ר. יחיד  - _________   

פ.ת.ח. רבות  - ___________ ג.מ.ר. יחידה - _________   

צ.ר.כ. יחידה  - ___________ מ.ס.ר. רבים   - _________   

ר.ד.מ. יחיד   - ___________ ז.כ.ר. רבות   - _________   

ג. מה ההבדל בין הפעלים: ִנְזַּכר - ________ ִנְזָּכר - __________

ד. רשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל:

ִנְׁשָלח ִנְמָצאֹות  ִנְלָמִדים  ִנְׁשָמר  ִנְׁשַמר  ְּתפּוָסה  ּתֹוֶפֶסת  ִנְתֶּפֶסת   

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

ַנְקדּו 

והוסיפו 

דגש במקום 

המתאים!

ַנְקדּו 

והוסיפו 

דגש במקום 

המתאים!

שורש

גוף

בניין

שורש

גוף

בניין

2 משבצות רשות

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ט״ו״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן י״ד



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ט״ז, ובוחן י״ז, הערות ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן י״ד ובוחן ט״ו, הערות

הערות למורים בקשר לבוחן  י״ד - בדקדוק  7

בנושא: זמן עבר בבניין נפעל )עמודים 90 - 93(

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 60% כל מילה נכונה בהטייה 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 18% כל פועל הבנוי נכון 3%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 22%    כל משבצת בטבלה 1% )2 רשות(  עבודה ג׳: 

100% סה״כ:         

- שגיאה בניקוד / כתיב / התאמת גוף - נחשבת שגיאה חלקית.

הערות למורים בקשר לבוחן  ט״ו - בדקדוק  7

בנושא: זמן הווה בבניין נפעל )עמודים 94 - 95(

סה״כ: 24% כל מילה נכונה בהטייה: 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 24% כל פועל הבנוי נכון: 3%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 4%  כל תשובה: 2%    עבודה ג׳: 

סה״כ: 48%   כל משבצת בטבלה: 2%   עבודה ד׳:  

סה״כ: 100%        

- בעבודה ג׳ ניתן לרמוז ולשאול האם הם באותו זמן? באיזה זמן כל אחד?

- אם מצרפים את שני הבחנים - חלוקת האחוזים היא מחצית מהמובא לעיל.

הערות למורים בקשר לבוחן  ט״ז - בדקדוק  7

בנושא: זמן עתיד בבניין נפעל )עמודים 96 - 97(

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 60% כל מילה נכונה בהטייה 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 2% בחירה נכונה )ִּתָּדַרְׁשָנה( 2%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 14% כל פועל הבנוי נכון 2% )1 רשות(  עבודה ג׳: 

סה״כ: 24%    כל משבצת בטבלה 1%    עבודה ג׳: 

100% סה״כ:         

- שגיאה בניקוד / כתיב / התאמת גוף - נחשבת שגיאה חלקית, ויש 

להוריד עליה באופן חלקי. לדוגמה: ש.מ.ר. נוכח - ָׁשַמְרְּת - יורד 1%.

הערות למורים בקשר לבוחן  י״ז - בדקדוק  7

בנושא: צורת ציווי בבניין נפעל )עמודים 98 - 99(

סה״כ: 24% כל מילה נכונה בהטייה: 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 24% כל פועל הבנוי נכון: 4%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 4%  בחירה נכונה )ִהָּדַרְׁשָנה(: 4%   עבודה ג׳: 

סה״כ: 48%   כל משבצת בטבלה: 2%   עבודה ד׳:  

100% סה״כ:         

- אם מצרפים את שני הבחנים - חלוקת האחוזים היא מחצית מהמובא לעיל.



בס״ד, תאריך: _____________

בוחן ט״ז בדקדוק
עמודים 96 - 97 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

עתיד בבניין נפעל

כתבו מאחורי הדף שתי הטיות בעתיד בניין נפעל,  א.  

מן השורשים: ● ז.כ.ר.   ●  פ.ג.ש.  

הקיפו את הצורה הנכונה:   ִּתָּדֵרְׁשָנה   /   ִּתָּדַרְׁשָנה ב.  

רשמו פעלים בבניין נפעל בזמן עתיד לפי הנתונים הבאים, נקדו! ג.  

נ.צ.ל. מדברים - ___________ מ.ס.ר. נסתר - _________   

ס.ר.ג. נסתרת - ___________ כ.ת.ב. נוכח  - _________   

ד.ר.ש. נוכחת   - ___________ ש.מ.ר. מדבר - _________   

ת.פ.ס. נוכחות - ___________ כ.נ.ס. נוכחים - _________   

רשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ד. 

ֶאְדֹרׁש ֶאָּדֵרׁש  ִיָּסְגרּו   ִּתָּפַגְׁשָנה  ִנְׁשֹמר  ִנָּׁשֵמר  ִנְׁשָמר  ִנְׁשַמר   

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן י״ז בדקדוק
עמודים 98 - 99 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

ציווי בבניין נפעל

כתבו מאחורי הדף הטיות בציווי בניין נפעל,  א.  

מן השורשים:  ● ז.כ.ר.   ●  פ.ג.ש.  

רשמו פעלים בבניין נפעל בציווי לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

פ.ג.ש. נוכחים  - ___________ ל.ח.מ. נוכח  - _________   

ז.ה.ר. נוכחות  - ___________ כ.נ.ס. נוכחת  - _________   

פ.ר.ד. נוכחים  - ___________ ש.מ.ר. נוכחות   - _________   

הקיפו את הצורה הנכונה:   ִהָּדֵרְׁשָנה   /   ִהָּדַרְׁשָנה ג.  

רשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ד. 

ִּתָּזֵהר ִהָּזֵהר  ִהָּפַגְׁשָנה  ִהָּזְכִרי  ִהָּכְנסּו  ִּתָּכְנסּו  ִיָּׁשֵאר  ִהָּׁשֵאר   

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שורש

גוף

בניין

שורש

גוף

בניין

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן י״ז״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ט״ז

1 רשות



שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן חמישי בדקדוק
עמודים 90 - 104 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

בניין נפעל )ובניין קל(

נקדו את הפועל המודגש בצורה המדויקת. א.  

יש כאן מכשול, אם תעקפו אותו לא תכשלו בו.  .1

ָכְׁשלּו  /   ִתָּכְׁשלּו   /  ִּתְכְׁשלּו   /   ִּתָּכְׁשלּו[ ]תִּ  

המפעל נסגר רק עכשיו, או שהוא נסגר כבר לפני שעה?  .2

]ִנְסָגר   /   ִנְסָּגר   /   ִנְסַּגר   /   ִנְסַגר[  

ֵׂשְמנה לב לכל הפרטים, הזהרנה לא לשגות!  .3

]ִהָזַהְרָנה  /  ִהָּזַהְרָנה  /  ִהָּזֵהְרָנה  /  ִהָזֵהְרָנה[  

אל תתפס אותו, הוא נתפס כבר הרבה פעמים קודם.  .4

]ִּתְתֹּפס   /   ִּתְתֹפס    /   ִתְתֹפס   /   ִּתְתּפֹוס[  

]ִנְתַפס   /    ִנְתָּפס     /    ִנְתַּפס    /    ִנְּתַּפס[  

כתבו את הפועל לפי הנתונים )נקדו כמובן(. ב.  

גוףזמןשורשבנייןהפועל

נוכחעברמ.ס.ר.קל

נוכחעברמ.ס.ר.נפעל

יחידההווהז.כ.ר.קל

יחידההווהז.כ.ר.נפעל

נסתרעברש.מ.ר.נפעל

יחידהווהש.מ.ר.נפעל

מדבריםעתידש.מ.ר.קל

נסתרותעתידק.ש.ר.קל

נסתרותעתידק.ש.רנפעל

מדברעתידנ.ע.ל.נפעל

נוכחציווינ.ע.ל.נפעל

נסתרעברש.מ.ע.נפעל

מדבריםעתידש.מ.ע.קל

1

1 רשות

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן חמישי - בניין נפעל״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן חמישי - בניין נפעל



רשמו לכל זוג פעלים: במה הם נבדלים זה מזה.  ד.  

)גוף / שורש / זמן / בניין(  

ִּתָּמַתְחָנה / ִהָּמַתְחָנה - __________  .1  

ִנָּפַתח  /  ִנְפַּתח - __________  .2  

ִיָּׁשֵטף  /  ִיָּׁשְטפּו - __________  .3  

ֶאָּדֵרׁש  /  ֶאָּקֵדׁש - __________  .4  

ִּתָּגֵזר  /  ִהָּגֵזר  - __________  .5  

השלימו את הטבלה: ה.  

גוףזמןשורשבנייןהפועל

ִנְלֶמֶדת

לֹוֶמֶדת

ִּתְזֹּכְרָנה

ִּתָּזַכְרָנה

ִיָּׁשֵאל

ִנְקַטף

ִנְקָטף

2

כתבו הטיה מלאה של השורש כ.ת.ב. בבניין נפעל. ג.  

עבר

עתיד

הווה

ציווי

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן חמישי - בניין נפעל״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן חמישי - בניין נפעל

זכרו גם 

דגשים.
לסמן 

1 רשות



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן חמישי - בניין הפעיל״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן חמישי - בניין נפעל

הערות למורים בקשר למבחן חמישי - בדקדוק  7

בנושא: הטיית בניין נפעל )עמודים 90 - 104(

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

העבודות דורשות שליטה בהטיית בניין נפעל בכל הזמנים.

בעבודה א׳ הושם דגש על מוקדים שעשויים להוות מוקש בניקוד פעלים. 

הדבר בא למקד את התלמידים לדיוקים הנדרשים בעבודות ב׳ וג׳.

בעבודה ד׳ הושם דגש על מוקדים שעשויים להוות מוקש בניתוח פעלים. 

הדבר בא למקד את התלמידים לדיוקים הנדרשים בעבודה ה׳.

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

סה״כ: 10% כל בחירה נכונה 2% )1 רשות(  עבודה א׳: 

סה״כ: 26% כל מילה+ניקוד נכון 2%   עבודה ב׳: 

סה״כ: 28% כל נטייה מדויקת 1%   עבודה ג׳:  

סה״כ: 8% כל תשובה נכונה 2% )1 רשות(  עבודה ד׳: 

סה״כ: 28%    כל משבצת בטבלה 1%   עבודה ה׳:  

סה״כ: 100%        

הערה: בעבודות שבהן צריך לכתוב מילה בניקוד - אם המילה כתובה 

נכון, והשגיאה בניקוד היא חלקית )לדוגמה: חסר דגש, החלפה של אחת 

מן התנועות( יש להוריד אחוזים באופן חלקי, ולא את מירב הנקודות של 

אותה מילה.

ה
ור

מ
ל

הערות למורים בקשר למבחן שישי - בדקדוק  7

בנושא: הטיית בניין הפעיל )עמודים 105 - 119(

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

העבודות דורשות שליטה בהטיית בניין הפעיל בכל הזמנים.

בעבודה א׳ הושם דגש על מוקדים שעשויים להוות מוקש בניקוד פעלים. 

הדבר בא למקד את התלמידים לדיוקים הנדרשים בעבודות ב׳ וג׳.

בעבודה ד׳ הושם דגש על מוקדים שעשויים להוות מוקש בניתוח פעלים. 

הדבר בא למקד את התלמידים לדיוקים הנדרשים בעבודה ה׳.

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

סה״כ: 10% כל בחירה נכונה 2% )1 רשות(  עבודה א׳: 

סה״כ: 26% כל מילה+ניקוד נכון 2%   עבודה ב׳: 

סה״כ: 28% כל נטייה מדויקת 1%   עבודה ג׳:  

סה״כ: 8% כל תשובה נכונה 2% )1 רשות(  עבודה ד׳: 

סה״כ: 28%    כל משבצת בטבלה 1%   עבודה ה׳:  

סה״כ: 100%        

הערה: בעבודות שבהן צריך לכתוב מילה בניקוד - אם המילה כתובה 

נכון, והשגיאה בניקוד היא חלקית )לדוגמה: חסר דגש, החלפה של אחת 

מן התנועות( יש להוריד אחוזים באופן חלקי, ולא את מירב הנקודות של 

אותה מילה.



בס״ד, תאריך: _____________

בוחן י״ח בדקדוק
עמודים 105 - 107 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

עבר בבניין הפעיל )נפעל וקל(

ִּכתבו מאחורי הדף שתי הטיות בעבר בניין הפעיל,  א.  

מן השורשים: ● ק.פ.צ.   ●  ס.ג.ר.  

ִרשמו פעלים בבניין הפעיל בזמן עבר לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ר.ט.ב. מדברים - ___________ ר.ג.ש. נסתר - _________   

מ.ת.נ. נסתרת - ___________ ש.ל.כ. נוכח  - _________   

ק.פ.ד. נוכחת   - ___________ ר.ד.מ. מדבר - _________   

ד.ג.ש. נסתרות - ___________ ז.מ.נ. נוכחים  - _________   

ר.ש.מ. נסתרים  - ___________ ק.ד.מ. נוכחות - _________   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ג. 

ִהְגַּבְרְּת ִהְרִּדיָמה  ִנְרְדָמה   ָׂשַכר  ִהְׂשִּכיר  ִהְזַּכְרִּתי  ָזַכְרִּתי  ִנְזַּכְרִּתי   

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן י״ט בדקדוק
עמודים 108 - 109 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

הווה בבניין הפעיל )נפעל וקל(

ִּכתבו מאחורי הדף הטיות בהווה בניין הפעיל,  א.  

מן השורשים: ● ק.פ.צ.   ●  ס.ג.ר.  

ִרשמו פעלים בבניין הפעיל בזמן הווה לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ק.ש.ב. רבים  - ___________ ס.ג.ר. יחיד  - _________   

מ.ש.כ. רבות  - ___________ ג.ד.ר. יחידה - _________   

צ.ד.ק. יחידה  - ___________ ד.ג.ש. רבים   - _________   

ר.ד.מ. יחיד   - ___________ ז.כ.ר. רבות   - _________   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ד. 

ְלבּוִׁשים לֹוְבִׁשים  ַמְלִּביִׁשים  ִנְמָׁשח  ִנְמַׁשְך  ָמַׁשְך  ִהְמִׁשיְך  ַמְמִׁשיְך   

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

ַנְקדּו 

והוסיפו 

דגש במקום 

המתאים!

ַנְקדּו 

והוסיפו 

דגש במקום 

המתאים!

שורש

גוף

בניין

שורש

גוף

בניין

2 רשות

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן י״ט״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן י״ח



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן כ׳, כ״א, הערות ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן י״ח, י״ט הערות

הערות למורים בקשר לבוחן  י״ח - בדקדוק  7

בנושא: זמן עבר בבניין הפעיל )עמודים 105 - 107(

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 60% כל מילה נכונה בהטייה 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 16% כל פועל הבנוי נכון 2% )2 רשות(   עבודה ב׳: 

סה״כ: 24%    כל משבצת בטבלה 1%   עבודה ג׳: 

100% סה״כ:         

- שגיאה בניקוד / כתיב / התאמת גוף - נחשבת שגיאה חלקית.

הערות למורים בקשר לבוחן  י״ט - בדקדוק  7

בנושא: זמן הווה בבניין הפעיל )עמודים 108 - 109(

סה״כ: 24% כל מילה נכונה בהטייה: 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 24% כל פועל הבנוי נכון: 3%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 4%  כל תשובה: 2%    עבודה ג׳: 

סה״כ: 48%   כל משבצת בטבלה: 2%   עבודה ד׳:  

סה״כ: 100%        

- בעבודה ג׳ ניתן לרמוז ולשאול האם הם באותו זמן? באיזה זמן כל אחד?

- אם מצרפים את שני הבחנים - חלוקת האחוזים היא מחצית מהמובא לעיל.

הערות למורים בקשר לבוחן  כ׳ - בדקדוק  7

בנושא: זמן עתיד בבניין הפעיל )עמודים 110 - 111(

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 60% כל מילה נכונה בהטייה 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 20% כל פועל הבנוי נכון 2%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 18%    כל משבצת בטבלה 1%   עבודה ג׳: 

98% סה״כ:  2+% בונוס )כדאי להוסיף הערה טובה(    

- שגיאה בניקוד / כתיב / התאמת גוף - נחשבת שגיאה חלקית.

הערות למורים בקשר לבוחן  כ״א - בדקדוק  7

בנושא: צורת ציווי בבניין הפעיל )עמודים 112 - 113(

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 24% כל מילה נכונה בהטייה: 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 32% כל פועל הבנוי נכון: 4%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 42%   כל משבצת בטבלה: 2%   עבודה ג׳: 

98% סה״כ:  2+% בונוס )כדאי להוסיף הערה טובה(    

- אם מצרפים את שני הבחנים - חלוקת האחוזים היא מחצית מהמובא לעיל.



בס״ד, תאריך: _____________

בוחן כ׳  בדקדוק
עמודים 110 - 111 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

עתיד בבניין הפעיל )נפעל וקל(

ִּכתבו מאחורי הדף שתי הטיות בעתיד בניין הפעיל,  א.  

מן השורשים: ● ק.פ.צ.   ●  ס.ג.ר.  

ִרשמו פעלים בבניין הפעיל בזמן עתיד לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ר.ט.ב. מדברים - ___________ ר.ג.ש. נסתר - _________   

מ.ת.נ. נסתרת - ___________ ש.ל.כ. נוכח  - _________   

ק.פ.ד. נוכחת   - ___________ ר.ד.מ. מדבר - _________   

ד.ג.ש. נסתרות - ___________ ז.מ.נ. נוכחים  - _________   

ר.ש.מ. נסתרים  - ___________ ק.ד.מ. נוכחות - _________   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ג.  

ַיְסִּגירּו ִיָּסְגרּו   ִּתְלַּבְׁשָנה  ַּתְלֵּבְׁשָנה  ַאְקִליט  ַנְׁשִלים   

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן כ״א בדקדוק
עמודים 112 - 113 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

ציווי בבניין הפעיל )נפעל וקל(

ִּכתבו מאחורי הדף הטיות בציווי בניין הפעיל,  א.  

מן השורשים: ● ק.פ.צ.   ●  ס.ג.ר.  

ִרשמו פעלים בבניין הפעיל בציווי לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ב.ר.ש. נוכחות - ___________ ד.ג.מ. נוכח - _________   

ס.ב.ר. נוכחים - ___________ ש.ל.כ. נוכחת  - _________   

ק.ד.מ. נוכחת - ___________ ר.ד.מ. נוכחים - _________   

ד.ג.ש. נוכח - ___________ ק.פ.ד. נוכחות  - _________   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ג.  

ַהְקֵלְטָנה ִהָּמְׁשכּו  ִמְׁשכּו  ַהְמִׁשיכּו  ַהְבִטיִחי  ַהְקִׁשיבּו  ַהְחֵלט   

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שורש

גוף

בניין

שורש

גוף

בניין

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן כ״א״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן כ׳



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן שישי - בניין הפעיל״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן שישי - בניין הפעיל

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן שישי בדקדוק
עמודים 105 - 119 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

בניין הפעיל )+בניין קל ונפעל(

נקדו את הפועל המודגש בצורה המדויקת. א.  

ילדים, כמה זמן המתנתם לי? - שאלה האם כשהגיעה הביתה.  .1

] ִהְמַתְנֶּתם  / ִהְמַּתְנֶתם  /  ִהְמַּתְנֶּתם  /  ִהיְמַתְנֶּתם [  

בפעם הבאה אקדים יותר בעז״ה - הוסיפה האם.  .2

] ָאְקִדים  /  ַאְקִּדים  /  ַאְקִדים  /  ַאְקִדם [  

תלמידות, התחלנה בבקשה בתפילה - ביקשה המורה.  .3

] ַהְתֵחְלָנה  /  ָהְתֵחְלַנה  /  ַהְתֶחְלָנה  / ַהְּתֵחְלָנה [  

לא הספקתי לכתוב כשהמורה הכתיבה את השאלות.  .4

] ִהְסַפְקִתי  / ִהְסַּפְקִתי  /  ִהְסָּפְקִתי  /  ִהְסַּפְקִּתי [  

] ִהְכִּתיַבה /  ִהְכִּתיָבה  /  ִהיְכִתיָבה  /  ִהְכִתיָבה [  

כתבו את הפועל לפי הנתונים )נקדו כמובן(. ב.  

גוףזמןשורשבנייןהפועל

נסתרעברט.מ.נ.הפעיל

נוכחציוויט.מ.נ.הפעיל

יחידההווהס.ג.ר.קל-ָּפַעל

יחידההווהס.ג.ר.הפעיל

נסתריםעתידמ.ש.כ.נפעל

נסתריםעתידמ.ש.כ.הפעיל

נוכחותציוויג.ד.ל.קל-ָּפַעל

רביםהווהמ.ש.ל.הפעיל

נוכחעברד.ג.מ.הפעיל

מדברעתידז.מ.נ.הפעיל

נוכחותציוויק.פ.ד.הפעיל

נוכחתעתידל.ב.ש.הפעיל

נוכחתעברמ.ש.ל.נפעל

1

1 רשות



רשמו לכל זוג פעלים: במה הם נבדלים זה מזה.  ד.  

)גוף / שורש / זמן / בניין(  

ִהְתִמידּו / ַהְתִמידּו - __________  .1  

ִהְׁשַּגְחֶּתן / ִהְׁשַּגְחֶּתם - __________  .2  

ַמְצִחיק / צֹוֵחק - __________  .3  

ַּתְׁשֵלְמָנה / ַּתְׁשֵלְכָנה - __________  .4  

ַהְׁשֵחל - ִהְׁשִחיל  - __________  .5  

השלימו את הטבלה: ה.  

גוףזמןשורשבנייןהפועל

ִהְזִּכירּו

ִיְזְּכרּו

ִנְקָלט

ִליט ַנקְִ

ַהְשֵחְלָנה

ָּגֵדל

ַמְגִּדיל

2

כתבו הטיה מלאה של השורש ס.ת.ר בבניין הפעיל. ג.  

עבר

עתיד

הווה

ציווי

זכרו גם 

דגשים.
לסמן 

1 רשות

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן שישי - בניין הפעיל״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן שישי - בניין הפעיל



בס״ד, תאריך: _____________

בוחן כ״ב בדקדוק

עבר בבניין ֻהְפַעל )הפעיל, נפעל וקל(

ִּכתבו מאחורי הדף שתי הטיות בעבר בניין ֻהפעל,  א.  

מן השורשים: ● ק.פ.צ.   ●  צ.ד.ק.  

ִרשמו פעלים בבניין ֻהפעל בזמן עבר לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ת.ק.פ. מדברים - ___________ ר.ג.ש. נסתר - _________   

זכ.ר. נוכחות - ___________ ש.ל.כ. נוכח  - _________   

כ.נ.ס. נוכחת   - ___________ ז.מ.נ. מדבר - _________   

ד.ג.ש. נסתרות - ___________ ר.ג.ש. נוכחים  - _________   

ר.ש.מ. נסתרים  - ___________ ק.ד.מ. נסתרת - _________   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ג. 

ִהְלִּביָׁשה ֻהְלְּבָׁשה  ֻהְגַּבְרְּת  ָּגַבְרְּת  ִנְׁשְלמּו  ִהְׁשִלימּו  ֻהְׁשְלמּו   

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן כ״ג בדקדוק

הווה בבניין ֻהְפַעל )הפעיל, נפעל וקל(

ִּכתבו מאחורי הדף הטיות בהווה בניין ֻהפעל,  א.  

מן השורשים: ● ק.פ.צ.   ●  צ.ד.ק.  

ִרשמו פעלים בבניין ֻהפעל בזמן הווה לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ר.כ.ב. רבים  - ___________ ס.מ.כ. יחיד  - _________   

מ.ש.ל. רבות  - ___________ ג.ד.ר. יחידה - _________   

צ.ד.ק. יחידה  - ___________ ד.ג.ש. רבים   - _________   

ר.ד.מ. יחיד   - ___________ ז.כ.ר. רבות   - _________   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ג. 

ַמְצִליחֹות ֻמְצָלחֹות  ֻמְׁשֶאֶלת  ׁשֹוֶאֶלת  ֻמְטָמן  ִנְטָמן  ַמְחִליִטים  ֻמְחָלִטים   

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

ַנְקדּו 

והוסיפו 

דגש במקום 

המתאים!

ַנְקדּו 

והוסיפו 

דגש במקום 

המתאים!

שורש

גוף

בניין

שורש

גוף

בניין

משבצת 1 רשות

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן כ״ג״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן כ״ב



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן כ״ד, בוחן כ״ה, הערות ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן כ״ב ובוחן כ״ג, הערות

הערות למורים בקשר לבחנים על בניין הופעל

בניין זה נלמד בספר בבת אחת על שלושת זמניו, אך בבחנים - חילקנו 
זה  בבניין  בוחן המתמקד בהמרה של הפעלים  עוד  והוספנו  זמנים,  לפי 

מסביל לפעיל ולהיפך.

אפשר לשלב את הבחנים בהתאם לקצב ההתקדמות ומספר השיעורים 
שמוקדשים ללימוד בניין זה. אפשר לצרף כמה מהם יחד. עד שמוכנים 

למבחן הכולל.

הערות לבוחן  כ״ב - בדקדוק  7

בנושא: זמן עבר בבניין הופעל

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 60% כל מילה נכונה בהטייה 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 20% כל פועל הבנוי נכון 2%     עבודה ב׳: 

סה״כ: 20%    כל משבצת בטבלה 1% )1 רשות(  עבודה ג׳: 

100% סה״כ:         

הערות לבוחן  כ״ג - בדקדוק  7

בנושא: זמן הווה בבניין הופעל

סה״כ: 24% כל מילה נכונה בהטייה: 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 24% כל פועל הבנוי נכון: 3%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 48%   כל משבצת בטבלה: 2%   עבודה ד׳:  

סה״כ: 100%        

הערות לבוחן  כ״ד - בדקדוק  7

בנושא: זמן עתיד בבניין הופעל

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 60% כל מילה נכונה בהטייה 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 20% כל פועל הבנוי נכון 2%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 18%    כל משבצת בטבלה 1%   עבודה ג׳: 

98% סה״כ:  2+% בונוס )כדאי להוסיף הערה טובה(    

- שגיאה בניקוד / כתיב / התאמת גוף - נחשבת שגיאה חלקית.

הערות לבוחן  כ״ה - בדקדוק  7

בנושא: הופעל - הפעיל: סביל ופעיל.

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 40% כל מילה נכונה בטבלה: 10%  עבודה א׳: 

כל המרה מדויקת של משפט 10%  סה״כ: 60%    עבודה ב׳: 

100% סה״כ:         

על חוסר דיוק חלקי - יש להוריד באופן חלקי.

- אם מצרפים את שני הבחנים - חלוקת האחוזים היא מחצית מהמובא לעיל.



בס״ד, תאריך: _____________

בוחן כ״ד  בדקדוק

עתיד בבניין ֻהפעל )הפעיל, נפעל וקל(

ִּכתבו מאחורי הדף שתי הטיות בעתיד בניין ֻהפעל,  א.  

מן השורשים: ● ק.פ.צ.   ●  צ.ד.ק.  

ִרשמו פעלים בבניין ֻהפעל בזמן עתיד לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ר.ט.ב. מדברים - ___________ ר.ג.ש. נסתר - _________   

ק.ד.ש. נסתרת - ___________ ש.ל.כ. נוכח  - _________   

ק.פ.צ. נוכחת   - ___________ ר.ד.מ. מדבר - _________   

ד.ג.ש. נסתרות - ___________ ל.ב.ש. נוכחים  - _________   

ס.ד.ר. נסתרים  - ___________ ק.ד.מ. נוכחות - _________   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ג.  

ִּתָּקַלְטָנה ַּתְקֵלְטָנה   ִּתְקֹלְטָנה  ֻּתְקַלְטָנה  ַנְזִמין  ֻנְזַמן   

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן כ״ה בדקדוק
עמודים 122 - 123 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

ֻהְפַעל - ִהְפִעיל: סביל ופעיל.

מלאו את הטבלה בפעלים מקבילים: א.  

ַיְקִּדימּו אותםִהְלִּביׁשּו אֹותֹוִהְפִעיל

ֻּתְדַּגׁשֻהְקְּפצּוֻהְפַעל

ִהפכו כל משפט מפעיל לסביל, או להיפך.  ב.  

כתבו מאחורי הדף - התחילו במילים המודגשות.  

1. השנה ֻּתְפַעל תכנית מיוחדת על ידי תלמידות כיתה ח׳.

2. המנהלת ִהְקִּדיָמה את התכנית כך שתיערך עוד לפני חג השבועות.

3. המטרות של התכנית ֻּתְגַּדְרָנה מחדש על ידי המנהלת.

4. התלמידות ַּתְחֵלְפָנה את תוכן המשחקים כך שיהיו מתאימים לחג הקרב.

5. המורה ַּתְסִּביר את הכללים לכל התלמידות.

6. המזכירה ִהְקִליָדה את הכללים החשובים.

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שורש

גוף

בניין

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן כ״ה״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן כ״ד



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן שביעי - בניין ֻהפעל״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן שביעי - בניין ֻהפעל

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן שביעי בדקדוק
עמודים 120 - 130 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

בניין ֻהפעל )+בניין קל, נפעל והפעיל(

נקדו את הפועל המודגש בצורה המדויקת. א.  

המצאות ותגליות רבות המצאו על ידי יהודים.  .1

] הּוְמְצאּו  /  ֻהְמֵצאּו  /  ֻהְמְצאּו  /  הּוְמֵצאּו [  

בעת הגאולה תסבר לנו תכלית הגלות.  .2

] ֻּתְסַּבר  / ֻּתְסָּבר  / ּתּוְסַבר  / ֻתְסַּבר [  

המים באזור זה מטפלים על ידי הרשויות.  .3

] מּוְטָפִלים / ֻמְטַּפִלים  /  ֻמְטָּפִלים  /  מּוְטַּפִלים [  

עבודות הכביש תפסקנה שעה לפני שבת.  .4

] ּתּוְפַסְקָנה  / ֻּתְפַסְקָנה  /  ֻּתְפָסְקָנה  / ֻּתְפַסְקַנה [  

כתבו את הפועל לפי הנתונים )נקדו כמובן(. ב.  

גוףזמןשורשבנייןהפועל

נסתרעתידר.ג.ש.ֻהפעל

נסתרעתידר.ג.ש.הפעיל

נסתרותעברר.ד.מ.נפעל

נסתרותעברר.ד.מ.ֻהפעל

נסתרתעברמ.ל.כ.קל-ָּפעל

נסתרתעברמ.ל.כ.ֻהפעל

רביםהווהז.מ.נ.ֻהפעל

נוכחותעתידק.ד.מ.ֻהפעל

נוכחותעתידק.ד.מ.הפעיל

נסתריםעברק.ד.מ.ֻהפעל

נסתריםעתידק.ד.מ.ֻהפעל

נסתרתעתידג.ר.ל.ֻהפעל

מדבריםעתידק.ל.ט.ֻהפעל

1



רשמו לכל זוג פעלים: במה הם נבדלים )גוף / שורש / זמן / בניין(. ד.  

ִהְזִּכירּו / ֻהְזְּכרּו - __________  .1  

ֻיְׁשְּבתּו / ֻהְׁשְּבתּו - __________  .2  

ֻמְקָּדִמים / ֻמְקָּדִׁשים - __________  .3  

ֻאְזַּכר / ֻּתְזַּכְרָנה - __________  .4  

ֻהְטַּבל / ֻמְטַּבל  - __________  .5  

השלימו את הטבלה: ה.  

גוףזמןשורשבנייןהפועל

ֻהְכְנָסה

ִהְכִניָסה

ֻמְׁשָמִעים

ֻּתְפַּתְעָנה

ֻיְקְלּדּו

ַיְקִלידּו

ֻהְכְׁשרּו

ִיָּקְׁשרּו

2

כתבו הטיה מלאה של השורש ס.ת.ר בבניין ֻהפעל. ג.  

עבר

עתיד

הווה

ציווי

זכרו גם 

דגשים.
לסמן 

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן שביעי - בניין ֻהפעל״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן שביעי - בניין ֻהפעל



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן שמיני - הבניינים הקלים״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן שביעי - בניין הופעל

הערות למורים בקשר למבחן שביעי - בדקדוק  7

בנושא: הטיית בניין הופעל )עמודים 120 - 130(

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

העבודות דורשות שליטה בהטיית בניין הופעל בכל הזמנים.

בעבודה א׳ הושם דגש על מוקדים שעשויים להוות מוקש בניקוד פעלים. 

הדבר בא למקד את התלמידים לדיוקים הנדרשים בעבודות ב׳ וג׳.

בעבודה ד׳ הושם דגש על מוקדים שעשויים להוות מוקש בניתוח פעלים. 

הדבר בא למקד את התלמידים לדיוקים הנדרשים בעבודה ה׳.

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

סה״כ: 8% כל בחירה נכונה 2%    עבודה א׳: 

סה״כ: 26% כל מילה+ניקוד נכון 2%   עבודה ב׳: 

סה״כ: 24% כל נטייה מדויקת 1%   עבודה ג׳:  

סה״כ: 10% כל תשובה נכונה 2%    עבודה ד׳: 

סה״כ: 32%    כל משבצת בטבלה 1%   עבודה ה׳:  

סה״כ: 100%        

הערה: בעבודות שבהן צריך לכתוב מילה בניקוד - אם המילה כתובה 

נכון, והשגיאה בניקוד היא חלקית )לדוגמה: חסר דגש, החלפה של אחת 

מן התנועות( יש להוריד אחוזים באופן חלקי, ולא את מירב הנקודות של 

אותה מילה.

הערות למורים בקשר למבחן שמיני - בדקדוק  7

בנושא: תבניות הבניינים הקלים )עמודים 131 - 138(

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  
המבחן על בניין הופעל כלל למעשה גם את החזרה על ארבעת הבניינים   

שנלמדו עד כה. בספר הקדשנו כמה דפים נוספים המחדדים את הבדלי המשמעות 

בין הבניינים ואת התבניות שלהם. ניתן להסתפק בדפי העבודה בספר, וניתן לערוך 

נושא המשמעות  זה מחולק לשני חלקים: באחד  נוסף כמוצע בזאת. מבחן  מבחן 

מנוטרל, הפעלים בעלי שורשים שאינם יוצרים משמעות. בשני, הדגש הוא על הבדלי 

המשמעות. בספר היו עבודות אתגר לכתוב הטיות בשורש תפל, אך אם תלמידים 

בחרו להימנע ממשימה זו, כדאי להכינם לרעיון. במקרה הצורך, ניתן גם לדלג על 

חלק א׳, ולהתייחס לחלק ב׳ בלבד. הדבר נתון לשיקול דעת המורה.

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

סה״כ: 54% כל הטיה מדויקת 0.5%    עבודה א׳: 

סה״כ: 12% כל השלמה נכונה 1% )2 רשות(   עבודה ב׳: 

סה״כ: 12% כל השלמה נכונה 1% )2 רשות(   עבודה ג׳:  

סה״כ: 4% כל השלמה נכונה 1%   עבודה ד׳: 

סה״כ: 3% כל השלמה נכונה 1%   עבודה ה׳:  

סה״כ: 8% כל השלמה נכונה 1%   עבודה ו׳:  

סה״כ: 8%    כל משפט מתאים 1%   עבודה ז׳:  

              סה״כ: 101%

כרגיל: מילה השגויה בחלק מן הפרמטרים - מקבלת ניקוד חלקי.

ה
ור

מ
ל



בס״ד, תאריך: _____________

מבחן שמיני בדקדוק
עמודים  131 - 137 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

תבניות הבניינים הקלים

חלק א׳ - ״פעלים״ ללא משמעות

רשמו בדף נפרד הטיות מליאות )עבר, הווה, עתיד וציווי( א.  

בבניינים: קל, נפעל, הפעיל וֻהפעל  - מן השורש: ל.כ.ר  

שנו את השורש של הפועל לפי הדרישה: ב.  

בניין ____________ בשורש ס.פ.ר. - __________,  1. ִנְצַּפְרְּת, 

בניין ____________ בשורש ק.ל.ד. - __________,  2. ַאְקִליז, 

בניין ____________ בשורש ר.ט.ב. - __________,  3. ֻהְרַטְמִּתי, 

בניין ____________ בשורש ש.ב.ר. - __________,  4. ִנָּׁשֵחם, 

בניין ____________ בשורש ג.ד.ל. - __________,  5. ֻמְסָלִנים, 

בניין ____________ בשורש ק.ד.מ. - __________,  6. ַמְתִּגילֹות, 

בניין ____________ בשורש ס.ד.ק. - __________,  7. ִנְסָרִקים, 

ַזהו את הבניין של כל אחד מן ״הפעלים״ הבאים, ג.  

רשמו פועל מקביל בעל משמעות )שורש מתאים כרצונכם(:  

לדוגמה:   ֻמְפָצִטים - בניין    ֻהפעל         )   ֻמְלָּבִׁשים   (  

ָּפַתְלָּת  - בניין _________ )פועל מקביל בעל משמעות ___________ (. 1

ִיָּצְטמּו  - בניין _________ )פועל מקביל בעל משמעות ___________ (. 2

ִהְזִריָלה - בניין _________ )פועל מקביל בעל משמעות ___________ (. 3

ִנְׁשמֹף  - בניין _________ )פועל מקביל בעל משמעות ___________ (. 4

ִנְׁשַמף  - בניין _________ )פועל מקביל בעל משמעות ___________ (. 5

ֻּתְפַלְמָנה  - בניין _______ )פועל מקביל בעל משמעות ___________ (. 6

ַהְפִמיִרי  - בניין ________ )פועל מקביל בעל משמעות ___________ (. 7

שנו את הבניין של הפועל לפי הדרישה: ד.  

1. בבניין ָּפַעל - ָלְמרּו , בבניין נפעל - __________

2. בבניין הפעיל - ַמְסִקיִדים, בבניין ֻהפעל - _________

3. בבניין נפעל - ִיָּתַמְדָנה, בבניין קל: __________

4. בבניין ֻהפעל - ֻיְדַלר, בבניין הפעיל: ___________

שנו את הזמן של הפועל לפי הדרישה: ה.  

1. בעתיד ִיְלֹקם - בעבר __________

2. בעבר ֻהְפַּגד - בעתיד __________

3. בעבר ִנְרַצם - בהווה ___________

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן שמיני - הבניינים הקלים״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן שמיני - הבניינים הקלים 1

שורה 1 רשות

שורה 1 רשות



שבצו את הפעלים הבאים במשפטים משלכם. ז.  

ִהְפַעְלִּתי   .1

 ________________________________________________  

ָּפַעְלִּתי   .2

 ________________________________________________  

ֻהְזְּכרּו   .3

 ________________________________________________  

ִהְזִּכירּו   .4

 ________________________________________________  

ִנְסֶּגֶרת   .5

 ________________________________________________  

סֹוֶגֶרת   .6

 ________________________________________________  

ַיְמִציאּו   .7

 ________________________________________________  

ֻיְמְצאּו   .8

 ________________________________________________  

2

חלק ב׳ - משמעות הפעלים בבבניינים השונים

השלימו כל קבוצת משפטים בפעלים שונים בשורשים הנדרשים: ו.  

השורש פ.ג.ש.

- חיים, באיזה שעה אתה רוצה ש________ כדי לצאת יחד 

ל״הכנסת ספר התורה״? 

- בשעה 6:00 אחרי תפילת מנחה. תביא איתך גם את הספר של 

שמעון, כי נראה לי ש________ אותו שם.

השורש ר.כ.ב.

- מה עשיתם בקיטנה?

- בתחילת שיחקנו בבית, ו__________ ָּפזל. אח״כ יצאנו לפארק 

ושם __________ על סוסי פוני חמודים. 

השורש כ.נ.ס.

- מי _________ לכאן כעת בלי רשות?

- זה נראה שמישהו __________ לכאן גם אתמול ועשה בלגן.

- אתמול מישהו __________ ארנב לחדר. אמנם הארנב היה 

בתוך כלוב, אבל הכלוב לא היה נעול...

- הארנב ש__________ לכאן על ידי ה״מישהו״ אשם במהפכה, 

או שה״מישהו״ בעצמו אשם?!

רו לנקד 
זכ

כולל 
כראוי 

דגשים!

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן שמיני - הבניינים הקלים״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן שמיני - הבניינים הקלים



בס״ד, תאריך: _____________

בוחן  כ״ו  בדקדוק

עבר בבניין ִּפעל )ֻהפעל, הפעיל, נפעל וקל(

ִּכתבו מאחורי הדף שתי הטיות בעבר בניין ִּפעל,  א.  

מן השורשים: ● ד.ב.ר.   ●  צ.י.ר.  

ִרשמו פעלים בבניין ִּפעל בזמן עבר לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ר.ס.ק. מדברים - ___________ ק.פ.ל. נסתר - _________   

ק.ד.ש. נסתרת - ___________ ח.פ.ׂש. נוכח  - _________   

ק.ל.פ. נוכחת   - ___________ ב.ק.ש. מדבר - _________   

ד.ל.ג. נסתרות - ___________ ס.ד.ר. נוכחים  - _________   

ס.ל.ק. נסתרים  - ___________ ק.ד.מ. נוכחות - _________   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ג.  

ִסַּיְמנּו ָּגֵדל  ִּגֵּדל  ֻהְגְּדלּו  ִהְגִּדילּו  ִסַּפְרָּת  ָסַפְרָּת   

בס״ד, תאריך: _____________

כ״ז  בדקדוק בוחן

הווה בבניין ִּפעל )ֻהפעל, הפעיל, נפעל וקל(

ִּכתבו מאחורי הדף שתי הטיות בהווה בניין ִּפעל,  א.  

מן השורשים: ● ד.ב.ר.   ●  ב.ק.ש.   ●  צ.י.ר.  

ִרשמו פעלים בבניין ִּפעל בזמן הווה לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ר.כ.ל. יחיד  - ___________ ס.כ.נ. יחיד  - _________   

ב.ק.ש. רבות  - ___________ ג.ש.ר. יחידה - _________   

צ.ל.מ. יחידה  - ___________ ד.ב.ר. רבים   - _________   

ס.י.ד. רבים   - ___________ ש.נ.נ. רבות   - _________   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ג. 

לֹוֶמֶדת קֹוְׁשרֹות  ְמַקְּׁשרֹות   ְמַלֶּמֶדת  ֻמְׁשָלם  ַמְׁשִלים  ְמַׁשֵּלם   

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שורש

גוף

בניין

שורש

גוף

בניין

משבצת 1 רשות
משבצת 1 רשות

זכרו 

דגשים קלים 

וכבדים!
זכרו 

דגשים קלים 

וכבדים!

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן כ״ז״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן כ״ו



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן כ״ח, בוחן כ״ט, הערות ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן כ״ו, בוחן כ״ז, הערות

הערות למורים בקשר לבוחן  כ״ו - בדקדוק  7

בנושא: זמן עבר בבניין ִּפֵעל )עמודים 138 - 141(

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 60% כל מילה נכונה בהטייה 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 20% כל פועל הבנוי נכון 2%     עבודה ב׳: 

סה״כ: 20%    כל משבצת בטבלה 1% )1 רשות(ֿ  עבודה ג׳: 

100% סה״כ:         

- שגיאה בניקוד / כתיב / התאמת גוף - נחשבת שגיאה חלקית.

הערות למורים בקשר לבוחן  כ״ז - בדקדוק  7

בנושא: זמן הווה בבניין ִּפֵעל )עמודים 142 - 143(

סה״כ: 36% כל מילה נכונה בהטייה: 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 24% כל פועל הבנוי נכון: 3%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 40%   כל משבצת בטבלה: 2% )1 רשות(  עבודה ד׳:  

סה״כ: 100%        

- שגיאה בניקוד / כתיב / התאמת גוף - נחשבת שגיאה חלקית.

- אם מצרפים את שני הבחנים - חלוקת האחוזים היא מחצית מהמובא לעיל.

הערות למורים בקשר לבוחן  כ״ח - בדקדוק  7

בנושא: זמן עתיד בבניין ִּפֵעל )עמודים 144 - 145(

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 60% כל מילה נכונה בהטייה 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 20% כל פועל הבנוי נכון 2%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 20%    כל משבצת בטבלה 1% )1 רשות(  עבודה ג׳: 

100% סה״כ:         

- שגיאה בניקוד / כתיב / התאמת גוף - נחשבת שגיאה חלקית.

הערות למורים בקשר לבוחן  כ״ט - בדקדוק  7

בנושא: צורת ציווי בבניין ִּפֵעל )עמודים 146 - 147(

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 36% כל מילה נכונה בהטייה: 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 24% כל פועל הבנוי נכון: 3%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 40%   כל משבצת בטבלה: 2% )1 רשות(  עבודה ג׳: 

סה״כ: 100%        

- אם מצרפים את שני הבחנים - חלוקת האחוזים היא מחצית מהמובא לעיל.



בס״ד, תאריך: _____________

בוחן כ״ח  בדקדוק
עמודים 144 - 145 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

עתיד בבניין ִּפעל )ֻהפעל, הפעיל, נפעל וקל(

ִּכתבו מאחורי הדף שתי הטיות בעתיד בניין ִּפעל,  א.  

מן השורשים:  ●  ס.ד.ר.   ● ק.פ.צ.   

ִרשמו פעלים בבניין ִּפעל בזמן עתיד לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ש.ל.מ. מדברים - ___________ ב.ק.ש. נסתר - _________   

ט.פ.ל. נסתרת - ___________ ש.ל.מ. נוכח  - _________   

ק.פ.ל. נוכחת   - ___________ ס.פ.ק. מדבר - _________   

ח.ד.ש. נסתרות - ___________ ס.ל.ק. נוכחים  - _________   

צ.ל.מ. נסתרים  - ___________ ק.ד.מ. נוכחות - _________   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ג.  

ְנַזֵּמר ֲאַבֵּקׁש  ְּתַוֵּתְרָנה  ְיַיְּׁשֿבּו  ַיְקִּדיׁש  ְיַקֵּדׁש  ְּתַיֵּצר   

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן כ״ט בדקדוק
עמודים 146 - 147 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

ציווי בבניין ִּפעל )ֻהפעל, הפעיל, נפעל וקל(

ִּכתבו מאחורי הדף הטיות בציווי בניין ִּפעל,  א.  

מן השורשים: ● כ.ב.ס.   ●  ס.ד.ר.   ●  צ.י.ר.  

ִרשמו פעלים בבניין ִּפעל בציווי לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ס.פ.ק. נוכחת - ___________ ח.פ.ׂש. נוכח - _________   

ד.י.ק. נוכחים - ___________ ש.ל.מ. נוכחת  - _________   

ס.ד.ר. נוכחות - ___________ ט.פ.ל. נוכחים - _________   

צ.ל.מ. נוכח - ___________ ק.פ.ל. נוכחות  - _________   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ג.  

ְסֹפר  ַסֵּפר  ַשֵּפר  ַהְדֵּבְקָנה  ַּדֵּבְרָנה  ִסְרגּו  ַסְּלקּו   

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שורש

גוף

בניין

שורש

גוף

בניין

משבצת 1 רשותמשבצת 1 רשות

זכרו 

דגשים קלים 

וכבדים!
זכרו 

דגשים קלים 

וכבדים!

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן כ״ט״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן כ״ח



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן תשיעי - בניין ִּפעל״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן תשיעי - בניין ִּפעל

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן תשיעי בדקדוק
עמודים 139 - 153 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

בניין ִּפעל )+בניין קל, נפעל, הפעיל וֻהפעל(

נקדו את הפועל המודגש בצורה המדויקת. א.  

מי קשטה את האולם בצורה כל כך יפה?  .1

] ִקיְׁשָטה  /  ִקְׁשָטה  /  ִקְּׁשָטה  / ִקְּׁשַטה  [  

האימהות ובנותיהן התישבו בדממה, המנהלת החלה מדברת.  .2

] ֵמַדֶּבֶרת  / ְמַדֶּבֶרת  /  ְמַּדֶּבֶרת  / ְמַדֵּבֶרת  [  

תלמידות יקרות, קבלנה את ברכותי לרגל מסיבת בת המצוה.  .3

] ַקֵּבְּלָנה  /  ַקֵּבְלָנה  /  ָקֵּבְלַנה  /  ַקֶּבְלָנה  [  

אני אסדר את הבמה, או שמישהו אחר יסדר?  .4

] ֲאַסֵּדר  / ַאַסֵּדר  /  ֲאָסֵדר  /  ָאַסֵּדר [  

] ְיַסֵדר /  ֵיַסֵּדר  /  ְיָסֵדר  /  ְיַסֵּדר  [  

כתבו את הפועל לפי הנתונים )נקדו כמובן(. ב.  

גוףזמןשורשבנייןהפועל

מדברעברס.פ.ר.ִּפעל

מדברעברס.פ.ר.קל-ָּפעל

נסתרתעברד.ב.ר.ֻהפעל

נסתרתעברד.ב.ר.ִּפעל

יחידההווהׁש.ל.מ.ִּפעל

יחידההווהׁש.ל.מ.ֻהפעל

מדברעתידג.ד.ל.הפעיל

מדברעתידג.ד.ל.ִּפעל

נוכחותציוויׂש.ח.ק.ִּפעל

נוכחותציוויצ.ח.ק.קל-ָּפעל

נוכחיםציוויק.ש.ר.ִּפעל

נסתריםעברק.ש.ר.קל-ָּפעל

נוכחותעתידח.ל.ק.ִּפעל

1

3 רשות



רשמו לכל זוג פעלים: במה הם נבדלים )גוף / שורש / זמן / בניין(. ד.  

ַטֵּפל / ַטְּפִלי - __________  .1  

ַחְּלקּו / ְּתַחְלקּו - __________  .2  

ְמַחְּפִׂשים / ְמַטְּפִסים - __________  .3  

לֹוֵמד / ְמַלֵמד - __________  .4  

ִּפְּזרּו  / ַּפְּזרּו  - ________, ________  .5  

השלימו את הטבלה: ה.  

גוףזמןשורשבנייןהפועל

ַּכֵּנס

ִהָּכֵנס

ָחְׁשבּו

ַחְּׁשבּו

ְמַצֶּיֶרת

ֲאַדֵּבר

ַאְדִּביק

ֻמְדַּבִקים

2

כתבו הטיה מלאה של השורש ל.מ.ד. בבניין ִּפעל. ג.  

עבר

עתיד

הווה

ציווי

זכרו גם 

דגשים.
לסמן 

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן תשיעי - בניין ִּפעל״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן תשיעי - בניין ִּפעל



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן עשירי - בניין ֻּפעל״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן תשיעי - בניין ִּפעל

הערות למורים בקשר למבחן תשיעי - בדקדוק  7

בנושא: הטיית בניין ִּפעל )עמודים 139 - 153(

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

העבודות דורשות שליטה בהטיית בניין ִּפעל בכל הזמנים.

בעבודה א׳ הושם דגש על מוקדים שעשויים להוות מוקש בניקוד פעלים. 

הדבר בא למקד את התלמידים לדיוקים הנדרשים בעבודות ב׳ וג׳.

בעבודה ד׳ הושם דגש על מוקדים שעשויים להוות מוקש בניתוח פעלים. 

הדבר בא למקד את התלמידים לדיוקים הנדרשים בעבודה ה׳.

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

סה״כ: 10% כל בחירה נכונה 2%    עבודה א׳: 

סה״כ: 20% כל מילה+ניקוד נכון 2% )3 רשות(   עבודה ב׳: 

סה״כ: 28% כל נטייה מדויקת 1%   עבודה ג׳:  

סה״כ: 10% כל תשובה נכונה 2%    עבודה ד׳: 

סה״כ: 32%    כל משבצת בטבלה 1%   עבודה ה׳:  

סה״כ: 100%     

הערה: בעבודות שבהן צריך לכתוב מילה בניקוד - אם המילה כתובה 

נכון, והשגיאה בניקוד היא חלקית )לדוגמה: חסר דגש, החלפה של אחת 

מן התנועות( יש להוריד אחוזים באופן חלקי, ולא את מירב הנקודות של 

אותה מילה.

ה
ור

מ
ל

הערות למורים בקשר למבחן עשירי - בדקדוק  7

בנושא: הטיית בניין ֻּפעל )עמודים 154 - 165(

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

העבודות דורשות שליטה בהטיית בניין ֻּפעל בכל הזמנים.

בעבודה א׳ הושם דגש על מוקדים שעשויים להוות מוקש בניקוד פעלים. 

הדבר בא למקד את התלמידים לדיוקים הנדרשים בעבודות ב׳ וג׳.

בעבודה ד׳ הושם דגש על מוקדים שעשויים להוות מוקש בניתוח פעלים. 

הדבר בא למקד את התלמידים לדיוקים הנדרשים בעבודה ה׳.

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

סה״כ: 8% כל בחירה נכונה 2%    עבודה א׳: 

סה״כ: 26% כל מילה+ניקוד נכון 2%   עבודה ב׳: 

סה״כ: 24% כל נטייה מדויקת 1%   עבודה ג׳:  

סה״כ: 10% כל תשובה נכונה 2% )1 רשות(  עבודה ד׳: 

סה״כ: 32%    כל משבצת בטבלה 1%   עבודה ה׳:  

סה״כ: 100%        

הערה: בעבודות שבהן צריך לכתוב מילה בניקוד - אם המילה כתובה 

נכון, והשגיאה בניקוד היא חלקית )לדוגמה: חסר דגש, החלפה של אחת 

מן התנועות( יש להוריד אחוזים באופן חלקי, ולא את מירב הנקודות של 

אותה מילה.



בס״ד, תאריך: _____________

בוחן  ל׳  בדקדוק

עבר בבניין ֻּפעל )ִּפעל, ֻהפעל, הפעיל, נפעל וקל(

ִּכתבו מאחורי הדף שתי הטיות בעבר בניין ֻּפעל,  א.  

מן השורשים: ● ד.ב.ר.   ●  צ.י.ר.  

ִרשמו פעלים בבניין ֻּפעל בזמן עבר לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ר.ס.ק. נסתרים - ___________ ק.פ.ל. נסתר - _________   

ק.ד.ש. נסתרת - ___________ ק.ד.מ. נוכח  - _________   

ק.ל.פ. נסתרות   - ___________ ב.ק.ש. מדבר - _________   

ס.פ.ר. נוכחת - ___________ ׁש.ב.צ. נוכחים  - _________   

כ.ב.ד. מדברים  - ___________ ח.ל.ק. נוכחות - _________   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ג.  

ִנְפַּתח ָּפַתח  ֻּפַּתח  ֻטְּפָלה  ִטְּפָלה  ִצְּירּו  ֻצְּירּו   

בס״ד, תאריך: _____________

ל״א  בדקדוק בוחן

הווה בבניין ֻּפעל )ִּפעל, ֻהפעל, הפעיל, נפעל וקל(

ִּכתבו מאחורי הדף שתי הטיות בהווה בניין ֻּפעל,  א.  

מן השורשים: ● ד.ב.ר.   ●  ב.ק.ש.   ●  צ.י.ר.  

ִרשמו פעלים בבניין ֻּפעל בזמן הווה לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ל.מ.ד. יחיד  - ___________ ס.כ.נ. יחיד  - _________   

ס.ב.כ. רבות  - ___________ ק.ש.ר. יחידה - _________   

ס.כ.נ. יחידה  - ___________ ד.ב.ר. רבים   - _________   

צ.ל.מ. רבים   - ___________ כ.ב.ד. רבות   - _________   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ג. 

ָחְלָצה ֻחְּלָצה  ְמַחֶּלֶקת  ְמֻחֶּלֶקת  חֹוֶלֶקת  ִחים  ְמַפתְּ ְמֻפָּתִחים   

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שורש

גוף

בניין

שורש

גוף

בניין

משבצת 1 רשות
משבצת 1 רשות

זכרו 

דגשים קלים 

וכבדים!
זכרו 

דגשים קלים 

וכבדים!

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ל״א״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ל׳



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ל״ב, בוחן ל״ג, הערות ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ל׳ ובוחן ל״א, הערות

הערות למורים בקשר לבחנים על בניין ֻּפעל

בניין זה נלמד בספר בבת אחת על שלושת זמניו, אך בבחנים - חילקנו 
זה  בבניין  בוחן המתמקד בהמרה של הפעלים  עוד  והוספנו  זמנים,  לפי 
מסביל לפעיל ולהיפך, וכן מיקוד בהבחנה בין פעלים בבניין זה לפעלים 

בבניין ֻהפעל.

אפשר לשלב את הבחנים בהתאם לקצב ההתקדמות ומספר השיעורים 
שמוקדשים ללימוד בניין זה. אפשר לצרף כמה מהם יחד. עד שמוכנים 

למבחן הכולל.

הערות לבוחן  ל׳ - בדקדוק  7

בנושא: זמן עבר בבניין ֻּפעל

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 60% כל מילה נכונה בהטייה 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 20% כל פועל הבנוי נכון 2%     עבודה ב׳: 

סה״כ: 20%    כל משבצת בטבלה 1% )1 רשות(  עבודה ג׳: 

100% סה״כ:         

הערות לבוחן  ל״א - בדקדוק  7

בנושא: זמן הווה בבניין ֻּפעל

סה״כ: 36% כל מילה נכונה בהטייה: 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 24% כל פועל הבנוי נכון: 3%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 40%   כל משבצת בטבלה: 2% )1 רשות(  עבודה ד׳:  

סה״כ: 100%        

הערות לבוחן  ל״ב - בדקדוק  7

בנושא: זמן עתיד בבניין ֻּפעל

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 60% כל מילה נכונה בהטייה 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 20% כל פועל הבנוי נכון 2%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 18%    כל משבצת בטבלה 1%   עבודה ג׳: 

98% סה״כ:  2+% בונוס )כדאי להוסיף הערה טובה(    

- שגיאה בניקוד / כתיב / התאמת גוף - נחשבת שגיאה חלקית.

הערות לבוחן  ל״ג - בדקדוק  7

בנושא: ֻּפעל ְוֻהְפעל הסבילים, ִּפעל ְוהפעיל הפעילים

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 32% כל מילה נכונה בטבלה: 4%   עבודה א׳: 

כל המרה מדויקת של משפט 7%   סה״כ: 21%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 47%    )1 רשות(  כל נטייה נכונה: 1%  עבודה ג׳: 

100% סה״כ:         

- על מנת שלא תהינה שגיאות בגלל חוסר הבנת גורם המטריצה - 

כדאי להדגים על הלוח את מבנה הטבלאות שבעבודה א׳.



בס״ד, תאריך: _____________

בוחן ל״ב  בדקדוק
עמודים 154 - 155 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

עתיד בבניין ֻּפעל )ִּפעל, ֻהפעל, הפעיל, נפעל וקל(

ִּכתבו מאחורי הדף שתי הטיות בעתיד בניין ֻּפעל,  א.  

מן השורשים: ● ס.ד.ר.   ●  ב.ש.ל.  

ִרשמו פעלים בבניין ֻּפעל בזמן עתיד לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

צ.ל.מ. מדברים - ___________ ח.ל.ק. נסתר - _________   

ק.ד.ש. נסתרת - ___________ ש.ל.ח. נוכחת  - _________   

כ.ב.ד. נוכח   - ___________ ק.ב.ל. מדבר - _________   

ג.ד.ל. נסתרות - ___________ ח.י.ב. נוכחים  - _________   

ש.ל.מ. נסתרים  - ___________ ק.ד.מ. נוכחות - _________   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ג.  

ְנֻבַּסס ֲאֻקַּדם  ְיֻכַּבס  ַּתְסִּדירּו  ְּתֻסְּדרּו  ְּתַסְּדרּו   

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן ל״ג בדקדוק
עמודים 156 - 159 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

ֻּפעל ְוֻהְפעל הסבילים
ִּפעל ְוהפעיל הפעילים

מלאו את הטבלאות לפי הדוגמה: א.  

 

ִהפכו כל משפט מפעיל לסביל, או להיפך.  ב.  

כתבו מאחורי הדף - התחילו במילים המודגשות.  

המנהל ִסֵּמן את שמות התלמידים המצטיינים.   .1

אבא שלי ִהְזִמין את המנהל לסיום המסכת.   .2

השוטר ִזֵּמן את החשוד לחקירה.   .3

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שורש

גוף

בניין

על
פו

ה

______ִּפְּזרּו אֹוָתם

נין
ֻּפַעל________הב

על
פו

ה

ֻהְרְּגָׁשה_____ ____

נין
______ִהְפִעילהב

על
פו

ה

ֻהְרַּכבִהְרִּכיבּו אֹותֹו

נין
ֻהְפַעלהפעילהב

על
פו

ה

ֻסַּפְרִּתי______ ___
נין

______ִּפֵעלהב

דוגמה:

ג. רשמו בדף נפרד 

הטיה מלאה של 

השורש ש.ל.מ. 

בשני הבניינים: 

ֻהפעל וֻּפעל

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ל״ג״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ל״ב



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן עשירי - בניין ֻּפעל״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן עשירי - בניין ֻּפעל

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן עשירי בדקדוק
עמודים 154 - 165 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

בניין ֻּפעל )+בניין קל, נפעל, הפעיל, ֻהפעל וִפעל(

נקדו את הפועל המודגש בצורה מדויקת ומתאימה למשמעות. א.  

תכניות לימודים חדשות פתחו בשנה האחרונה.  .1

] ָּפְתחּו  /  ִּפְּתחּו  /  ּפּוְתחּו  /  ֻּפְתחּו /  ֻּפְּתחּו  [  

משכורות העובדים תשלמנה במועד מוקדם עקב החגים.  .2

] ְּתֻׁשַּלְמָנה  / ְּתַׁשֵּלְמָנה  / ֻּתְׁשַלְמָנה  / ְּתֻׁשָלְמָנה [  

המים במכשיר סינון המים מזקקים על ידי מערכת אוסמוזה.  .3

] ְמַזְּקִקים  /  ְמֻזָּקִקים  /  ֵמזּוָקִקים  / ְמָזְקִקים  /  ְמֻזַּקִקים [  

לפני שיעור מלאכה חלקנו לשתי קבוצות ע״י המורה.  .4

] ִחַּלְקנּו  /  חּוַלְקנּו  /  ֻחָּלְקנּו  /  ֻחַּלְקנּו  / ִחיַלְקנּו [  

כתבו את הפועל לפי הנתונים )נקדו כמובן(. ב.  

גוףזמןשורשבנייןהפועל

מדבריםעברצ.ל.מ.ֻּפעל

מדבריםעברצ.ל.מ.ִּפעל

נסתריםעברס.ד.ר.ֻהפעל

נסתריםעברס.ד.ר.ֻּפעל

יחידההווהב.ש.ל.ֻּפעל

יחידההווהב.ש.ל.ִּפעל

נסתרעתידש.ל.מ.ֻּפעל

נסתרעתידש.ל.מ.ִהפעיל

נסתרעתידש.ל.מ.ֻהפעל

נוכחיםעברכ.נ.ס.נפעל

נוכחיםעברכ.נ.ס.ֻּפעל

נוכחותעתידט.פ.ל.ֻּפעל

רביםהווהי.ש.ב.ֻּפעל

1



רשמו לכל זוג פעלים: במה הם נבדלים )גוף / שורש / זמן / בניין(. ד.  

ְנֻחַּלק / ְּתֻחַּלְקָנה - __________  .1  

ְמֻטַּפל / ְיֻטַּפל - __________  .2  

ֻׁשְּלבּו / ֻׁשְּלמּו - __________  .3  

ֻצַּיְנָּת / ִצַּיְנָּת - __________  .4  

ֻיַּצר  / ְיַיֵּצר  - ________, ________  .5  

השלימו את הטבלה: ה.  

גוףזמןשורשבנייןהפועל

ְּתֻסַּכְמָנה

ְּתַסֵּכְמָנה

ֻּתְסַּכְמָנה

ַּתְסֵּכְמָנה

ְמֻחָּסל

ְמֻּיֶּתֶמת

ְּתֻׁשַּיְך

ֻעְּבדּו

2

כתבו הטיה מלאה של השורש פ.ז.ר. בבניין ֻּפעל. ג.  

עבר

עתיד

הווה

ציווי

זכרו גם 

דגשים.
לסמן 

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן עשירי - בניין ֻּפעל״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן עשירי - בניין ֻּפעל

קו השלמה 1 רשות



בס״ד, תאריך: _____________

בוחן  ל״ד  בדקדוק
עמודים 166 - 168 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

עבר בבניין התפעל )וכל השאר...(

ִּכתבו מאחורי הדף שתי הטיות בעבר בניין התפעל,  א.  

מן השורשים: ● ק.ב.ל.   ●  מ.ס.ר.  

ִרשמו פעלים בבניין התפעל בזמן עבר לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

___________ - ר.ש.מ. מדברים   _________ - ק.פ.ל. נסתר   

___________ - כ.נ.ס. נסתרת   _________ - ח.פ.ׂש. נוכחת   

___________ - ג.ב.ר.  נוכח   _________ - ב.ק.ש. מדבר   

___________ - ק.ל.פ. נסתרות   _________ - כ.ת.ב. נוכחים    

___________ - ח.ל.ק. נסתרים   _________ - ק.ד.מ. נוכחות   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ג.  

ִהְתַרְּקָמה   ִהְתַיַּׁשְבֶּתן ִנְרְקָמה  ָלַבׁש  ִהְלִּביׁש  ִהְתַלֵּבׁש  ִהְתַעַּׁשְרנּו   

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן  ל״ה  בדקדוק
עמודים 169 - 170 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

הווה בבניין התפעל )וכל השאר...(

ִּכתבו מאחורי הדף שתי הטיות בהווה בניין התפעל,  א.  

מן השורשים: ● ק.ב.ל.   ●  מ.ס.ר.   ●  י.ש.נ.  

ִרשמו פעלים בבניין התפעל בזמן הווה לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ר.ש.מ. יחיד  - ___________ ל.מ.ד. יחיד  - _________   

ב.ק.ש. רבות  - ___________ ק.ש.ר. יחידה - _________   

י.ב.ש. יחידה  - ___________ כ.ב.ס. רבים   - _________   

נ.צ.ח. רבים   - ___________ ק.ד.מ. רבות   - _________   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ג. 

ֻמְקָּדמֹות ִמְתַקְּדִמים  ְמַקְּדִמים  ַמְחִליָקה  ִמְתַחֶּלֶקת  עֹוֵסק  ִמְתַעֵּסק   

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שורש

גוף

בניין

שורש

גוף

בניין

משבצת 1 רשות
משבצת 1 רשות

זכרו 

דגשים קלים 

וכבדים!
זכרו 

דגשים קלים 

וכבדים!

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ל״ה״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ל״ד



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ל״ו, בוחן ל״ז, הערות ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ל״ד, בוחן ל״ה, הערות

הערות למורים בקשר לבוחן  ל״ד - בדקדוק  7

בנושא: זמן עבר בבניין התפעל )עמודים 166 - 168(

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 60% כל מילה נכונה בהטייה 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 20% כל פועל הבנוי נכון 2%     עבודה ב׳: 

סה״כ: 20%    כל משבצת בטבלה 1% )1 רשות(ֿ  עבודה ג׳: 

100% סה״כ:         

- שגיאה בניקוד / כתיב / התאמת גוף - נחשבת שגיאה חלקית.

הערות למורים בקשר לבוחן  ל״ה - בדקדוק  7

בנושא: זמן הווה בבניין התפעל )עמודים 169 - 170(

סה״כ: 36% כל מילה נכונה בהטייה: 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 24% כל פועל הבנוי נכון: 3%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 40%   כל משבצת בטבלה: 2% )1 רשות(  עבודה ד׳:  

סה״כ: 100%        

- שגיאה בניקוד / כתיב / התאמת גוף - נחשבת שגיאה חלקית.

- אם מצרפים את שני הבחנים - חלוקת האחוזים היא מחצית מהמובא לעיל.

הערות למורים בקשר לבוחן  ל״ו - בדקדוק  7

בנושא: זמן עתיד בבניין התפעל )עמודים 171 - 172(

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 60% כל מילה נכונה בהטייה 3%   עבודה א׳: 

סה״כ: 20% כל פועל הבנוי נכון 2%    עבודה ב׳: 

סה״כ: 20%    כל משבצת בטבלה 1% )1 רשות(  עבודה ג׳: 

100% סה״כ:         

- שגיאה בניקוד / כתיב / התאמת גוף - נחשבת שגיאה חלקית.

הערות למורים בקשר לבוחן  ל״ז - בדקדוק  7

צורת ציווי ושיכול אותיות בבניין התפעל )עמודים 173 - 176(

חלוקת האחוזים לציון:   

סה״כ: 32% כל מילה נכונה בהטייה: 2%  עבודה א׳: 

סה״כ: 24% כל פועל הבנוי נכון: 3%   עבודה ב׳: 

סה״כ: 44%   כל משבצת בטבלה וכן השלמה: 2%   עבודה ג׳: 

           סה״כ: 100%

- אם מצרפים את שני הבחנים - חלוקת האחוזים היא מחצית מהמובא לעיל.



בס״ד, תאריך: _____________

בוחן ל״ו  בדקדוק
עמודים 171 - 172 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

עתיד בבניין התפעל )וכל השאר...(

ִּכתבו מאחורי הדף שתי הטיות בעתיד בניין התפעל,  א.  

מן השורשים:  ●  ק.ב.ל.   ● פ.ש.ר.   

ִרשמו פעלים בבניין התפעל בזמן עתיד לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ר.ש.מ. מדברים - ___________ ב.ק.ש. נסתר - _________   

ל.ב.ט. נסתרת - ___________ י.ש.ב. נוכח  - _________   

ג.ב.ר. נוכחת   - ___________ ר.ג.ש. מדבר - _________   

ח.ד.ש. נסתרות - ___________ ב.ל.ט. נוכחים  - _________   

פ.ז.ר. נסתרים  - ___________ ק.ד.מ. נוכחות - _________   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ג.  

ֶאְתַרֵּגל ִּתְתַמֵּׁשְך  ַּתְמִׁשיְך  ִּתְתַמְּסִרי  ִּתָּמְסִרי  ִיְפֹרס  ִיְתַּפֵרס   

בס״ד, תאריך: _____________

בוחן ל״ז בדקדוק

ציווי ושיכול אותיות בבניין התפעל )וכל השאר...(

ִּכתבו מאחורי הדף הטיות בציווי בניין התפעל,  א.  

מן השורשים: ● י.ש.ב.   ●  ס.ד.ר.   ●  ש.ל.מ.   ●  צ.ל.מ.  

ִרשמו פעלים בבניין התפעל בציווי לפי הנתונים הבאים, נקדו! ב.  

ס.פ.ק. נוכחת - ___________ ל.ב.ש. נוכח - _________   

צ.ד.ק. נוכחים - ___________ ז.ק.פ. נוכחת  - _________   

כ.ב.ד. נוכחות - ___________ ק.ד.מ. נוכחים - _________   

מ.ס.ר. נוכח - ___________ ש.פ.ר. נוכחות  - _________   

ִרשמו את נתוני השורש, הגוף והבניין של כל פועל: ג.  

ִהְתַּבֵּיׁש  ִהָּכֵנס  ִהְׁשַּתְּמִׁשי  ִהְצַטֵּלְמָנה   ַצֵּלְמָנה  ִהְסַּתְּלקּו  ַסְּלקּו   

אילו שני פעלים מתוך הנ״ל - זהים לצורתם בזמן עבר? _________ _________

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

שורש

גוף

בניין

שורש

גוף

בניין

משבצת 1 רשות

זכרו 

דגשים קלים 

וכבדים!
זכרו 

דגשים קלים 

וכבדים!

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ל״ז״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - בוחן ל״ו



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן אחד עשר - בניין התפעל״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן אחד עשר - בניין התפעל

שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן אחד־עשר בדקדוק
עמודים 166 - 182 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7

בניין התפעל )וכל השאר...(

נקדו את הפועל המודגש בצורה מדויקת ומתאימה למשמעות. א.  

״יתכן שאזדקק לעזרתך עוד מעט״ אמר האב לבנו.  .1

] ֶאְזַדֵקק  /  ֶאְזַּדֵקק  /  ֶאְזַּדֵּקק  /  ֶאְזָּדֵקק  /  ֵאְזָּדֶקק  [  

בשנה החולפת התקימו פעמיים מערכות בחירות בארץ.  .2

] ִהְתַּקְימּו  / ִהְתַקְּימּו  / ִהיְתַקְּימּו  / ִהְתָקְימּו [  

כשהיצר הרע מזהה רצון טוב חזק שלנו, מסתתמות טענותיו.  .3

] ִמְסָּתְתמֹות  /  ִמְסַתְתמֹות  /  ִמְסַּתְתמֹות  /  ִמְסַּתְּתמֹות [  

לא הספקתי להכין היום ארוחה, הסתדרו בבקשה עם מה שיש.  .4

] ִהְסַּתְּדרּו  /  ִהְסַתְדרּו  /  ִהְסָּתְדרּו  / ִהיְסַתְּדרּו [  

כתבו את הפועל לפי הנתונים )נקדו כמובן(. ב.  

גוףזמןשורשבנייןהפועל

יחידההווהר.ג.ש.התפעל

יחידההווהר.ג.ש.הפעיל

מדברעברש.ל.מ.ִּפעל

מדברעברש.ל.מ.התפעל

נוכחותציוויח.ל.פ.התפעל

נוכחותציוויש.ד.ל.התפעל

מדבריםעברצ.ל.מ.התפעל

מדבריםעברצ.ל.מ.ֻּפעל

נסתרתעתידק.ד.מ.ֻהפעל

נסתרתעתידק.ד.מ.התפעל

נסתרעברנ.ג.ד.התפעל

נסתרעתידנ.ג.ד.התפעל

מדברעתידנ.ג.ד.התפעל

1

ק.י.ם



רשמו לכל זוג פעלים: במה הם נבדלים )גוף / שורש / זמן / בניין(. ד.  

ִיְתַרְּׁשמּו / ִיְׁשַּתְּלמּו - __________  .1  

ִהְצַטֵּלם / ִיְצַטֵּלם - __________  .2  

ִהְתַרַּגְלְּת / ִהְתַרַּגְלָּת - __________  .3  

ִהְקַּדְמֶּתם / ִהְתַקַּדְמֶּתם - __________  .4  

ְמֻקָּפל / ִמְתַקֵּפל  - ________  .5  

השלימו את הטבלה: ה.  

גוףזמןשורשבנייןהפועל

ִיְתַקְּימּו

ִהְתַקְּימּו

ַקְּימּו

ִמְתַחְּסִלים

ִמְזַּדְּקִנים

ֶאְתַּבֵּׂשר

ִּתְצַּתֵּדְקָנה

ַּתְצֵּדְקָנה

2

כתבו הטיה מלאה של השורש ק.ב.ל. בבניין התפעל. ג.  

עבר

עתיד

הווה

ציווי

זכרו גם 

דגשים.
לסמן 

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן אחד עשר - בניין התפעל״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן אחד עשר - בניין התפעל



הערות למורים בקשר למבחן אחד עשר - בדקדוק  7

בנושא: הטיית בניין התפעל )עמודים 166 - 182(

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

העבודות דורשות שליטה בהטיית בניין התפעל בכל הזמנים.

בעבודה א׳ הושם דגש על מוקדים שעשויים להוות מוקש בניקוד פעלים. 

הדבר בא למקד את התלמידים לדיוקים הנדרשים בעבודות ב׳ וג׳.

בעבודה ד׳ הושם דגש על מוקדים שעשויים להוות מוקש בניתוח פעלים. 

הדבר בא למקד את התלמידים לדיוקים הנדרשים בעבודה ה׳.

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

סה״כ: 8% כל בחירה נכונה 2%    עבודה א׳: 

סה״כ: 22% כל מילה+ניקוד נכון 2% )2 רשות(   עבודה ב׳: 

סה״כ: 28% כל נטייה מדויקת 1%   עבודה ג׳:  

סה״כ: 10% כל תשובה נכונה 2%    עבודה ד׳: 

סה״כ: 32%    כל משבצת בטבלה 1%   עבודה ה׳:  

סה״כ: 100%     

הערה: בעבודות שבהן צריך לכתוב מילה בניקוד - אם המילה כתובה 

נכון, והשגיאה בניקוד היא חלקית )לדוגמה: חסר דגש, החלפה של אחת 

מן התנועות( יש להוריד אחוזים באופן חלקי, ולא את מירב הנקודות של 

אותה מילה.

הערות למורים בקשר למבחן מסכם - בדקדוק  7

בנושא: שבעת הבניינים

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

העבודות דורשות ידע בכל שבעת הבניינים כשבכל פעם מתמקדים 

בהיבט אחר של הידע:

עבודה א׳: ניתוח פעלים ובניית פעלים.

עבודה ב׳: המרה של פעלים מבניין אחד לרעהו על פי הקשר במשפט.

עבודה ג׳: השוואה בין פעלים דומים בגורמי: שורש, גוף, זמן ובניין.

עבודה ד׳: בידוד אלמנטים ומושגים לשוניים, מתוך הקשר חופשי.

עבודה ה׳: יישום הנלמד בדיבור יום יומי בעזרת בחירת הצורה הנכונה.

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

סה״כ: 28% כל משבצת בטבלה: 1%    עבודה א׳: 

סה״כ: 14% כל השלמת פועל: 2% )1 רשות(   עבודה ב׳: 

סה״כ: 36% כל סימון נכון: 1% )שורה 1 רשות(   עבודה ג׳:  

סה״כ: 12% כל השלמה: 1%    עבודה ד׳: 

סה״כ: 10%    כל בחירה: 2%   עבודה ה׳:  

סה״כ: 100%     

הערה: כרגיל... יש להוריד באופן חלקי על תשובה נכונה חלקית.

ה
ור

מ
ל

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן מסכם - שבעת הבניינים ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן אחד עשר - בניין התפעל



שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן מסכם בדקדוק
״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - כל הספר

שבעת הבניינים

השלימו את הטבלה )בתחילה: ניתוח ואח״כ בנייה( א.  

פועל ב’בנייןגוףזמןשורשבנייןפועל א’

ִהָּכֵנסַּכֵּנס

ַאְחִליםֶאְחֹלם

ְיֻסַּדרִיְסַּתֵּדר

ֻהְׁשְלמּוֻׁשְּלמּו

ֵעל ִהְפִעילנוכחותעברד.ב.ר.ּפִ

ַעל ֵעלרביםהווהצ.ל.מ.ּפֻ ִהְתּפַ

ֻהְפַעלנסתרותעתידש.מ.ע.קל

ִנְפַעלנוכחציוויז.ה.ר.ִהְפִעיל

שנו את הבניין של הפועל המודגש בכל משפט,  ב.  

והשלימו אותו בפועל מתאים )מנוקד!(.  

ִיְזְרקּו  לא  האזרחים  מעתה  כי  מקווים  הסביבה  לאיכות  במשרד   .1

הבקבוקים  ושּכל  הכללית,  לאשפה  הֵריקים  הבקבוקים  את  עוד 

__________ מעתה אך ורק לִמתקנים המיועדים לכך.

ולא  בהקדם  בבקשות   __________ שהאחראיות  מקוֹות  אנו   .2

ִּתָּטֵּפְלָנה לדיוקים מיותרים.

המבנה הישן __________ על ידי קבלן מחו״ל. הקבלן ְיַׁשֵּפץ אותו   .3

במטרה לאכלסו מחדש.

״אז״  המילה  את  שהזכרתם  הפעמים  מספר  את  ְסַפְרֶּתן  האם   .4

כש__________  לי על הטיול?

הזקנה שהמתינה בתור זמן רב בבנק, ָקְבָלה על כך שלבסוף גם לא    .5

__________  את מבוקשה.

חשוב שִנְזֹּכר בכל רגע את יציאת מצרים, ולא ׁש _______ בה רק   .6

בפסח.

המרצים משתמשים לפעמים במשלים כדי ְלַסֵּבר את האוזן, וכך הם   .7

מצליחים __________ גם עניינים מופשטים.

אותם   _______ היהודים״,  כל  את  ״ְּכֹנס  ביקשה ממרדכי:  אסתר   .8

למקום אחד.

1

































משפט 1 רשות
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ַמְחֶּבֶרת ִנְכֶלֶמת
ִמְׁשַּתֶּתֶקת, ּדֹוֶמֶמת

ֶנְחֵּבאת ֵּבין ְסָפִרים נֹוָׁשִנים.
ַמְחֶּבֶרת ִּתְפֶאֶרת 

ַּבַּצד ִמְתַיֶּסֶרת
ֹלא עֹוד ָּבּה לֹוְמִדים ְוׁשֹוִנים.

ּבֹוֶכה ַּגם ַהֵּסֶפר
ְּבַׂשק ּוְבֶאֶפר

ִנְׁשַּכְחִּתי, ִנְזַנְחִּתי ִמֵּלב.
ִמִּקְרִּבי ֵאין ְמַׁשְּנִנים
ַמְרֻּכְלִּתי ֵאין קֹוִנים

ֵאין אֹוֵחז ִּבי, ָּכְך ְמַיֵּבב.

ְוַדף ֲחָזָרה 
ְמַיֵּלל ְּבָמָרה

מֹוִכיַח ִמֵּבין ַהּׁשּורֹות:
ִקְראּו ִמּלֹוַתי

למדו, ֶזה ְּכַדאי,
בעז״ה ִּתְרּאּו ּתֹוָצאֹות!

ִמְבָחן ִהְסַּתֵּים ָּכְך
ָנגֹוז לֹו ָּכל ֶמַתח

ִניחֹוַח חּוְפָׁשה ַּבְּיקּום
ִנְטָרק ַהַּיְלקּוט

ַּבַּצד הּוא ָׁשמּוט
ִנְרָּדִמים ָהֵעִטים ִמְּבִלי קּום.

ִמְתעֹוֵרר ַהְמַחֵּדד
ַמְסִּביר ְמעֹוֵדד

ֵמחֹורֹו ֶהָעֹגל ִמְתַלֵהט:
ְלַהְמִׁשיְך ֵיׁש ִלְלֹמד

ְלַחֵּדד ַהּמֹוחֹות
ְלַדֵּיק ָחׁשּוב ָּכל ָהֵעת!

״ַהִּדְקּדּוק ַּבָּלׁשֹון ֶׁשִּלי״
ֹלא ַרק ֵׁשם ֶׁשל ֵסֶפר

ֶזהּו ַצו ַהָּׁשָעה.
ַהִּדְקּדּוק ָצִריְך ִלְהיֹות ְּבֵסֶדר

ַּבָּלׁשֹון ֶׁשִּלי -
ְּבָכל יֹום, ַּגם ַּבִּׁשְגָרה!
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השוו בין הפעלים וסמנו ✓ או ✗ במקום המתאים ג.  

בנייןגוףזמןשורשהפעלים

ר ר - ִנְקׁשָ ִנְקׁשַ

ן ְלּתֶ ם - ֻטּפַ ְלּתֶ ִטּפַ

ָרַקְחּתְ - ָחַקְרּתָ

ָמה ּלְ ּתַ ְלָמה - ִהׁשְ ֻהׁשְ

יק יק - ִהְצּדִ ַאְצּדִ

חּו ּקְ ְקחּו - ּפַ ּפָ

ְכּתְֹבָנה ְבָנה - ּתִ ּתֵ ְתּכַ ּתִ

ְמּתָ ְדּתָ - ִקּדַ ִמּקַ

חּו ּתְ ְתחּו - ּפִ ּפִ

מּוָרה - ׁשֹוֶמֶרת ׁשְ

קראו את השיר הכתוב בעמוד הבא, ומצאו בו: ד.  

1. פעלים מבניינים כבדים: ________, ________, ________.

2. פעלים בבניין התפעל שנעשה בהם שיכול: ________, ________

3. פועל סביל: ________, פועל במשקל ָּפעּול: ________ .

4. שם פועל: ________, ________, ________.

5. באיזה זמן רוב הפעלים בשיר? ______

6. נקדו את הפועל למדו בסוף טור ראשון בשיר )בהתאם לתוכן(.

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן מסכם - שבעת הבניינים״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 7 - מבחן מסכם - שבעת הבניינים

הקיפו את הצורה הנכונה: ה.  

1. ברוכה הבאה, מיד ֲאַכֵּבד / ֶאַכֵּבד אותך בעוגה.

2. טוב שָסַגְרֶּתן / שְסַגְרֶּתן את החלון, נהיה קר.

3. ִמי ִכֵּבס / ִּכֵּבס ִלי ֶאת שמלת השבת?

ֵׁשל / ִנָּכֵׁשל במבחן בעז״ה. 4. אם נשים לב לפרטים, לא ִנכָֿ

5. נראה לי שבכיתה שלנו כולם ִמְצַּתְּיִנים / ִמְצַטְּיִנים בדקדוק.
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אברמוביץ: 03-5793829, המאיר: 03-6198726, 

המחברת: 054-8424783
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