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 בס"ד

 חזרה על: שורש, בניין, גוף וזמן

 צבעי את הפעלים העונים לנתונים שלמטה.א( 

ת ִאְכזְבּו דֶּ ת ְמַאבֶּ רֶּ  ִסְקְרנּו ִתְתנּו יֹאְכלּו יְָבְרכּו מֹוִדיִעים ְמוַתֶּ

ט ָפְתָחה ק ִתְתַלבֵּ ם נְִפְתחּו ִשְמעּו ָצַדְקנּו ְמֻחָשב פֹוסֵּ  ִהְפַסְדתֶּ

 רפֵּ סִ  ןתֶּ חְ קַ לְ  תמֶּ לֶּ טַ צְ מִ  תָ שְ רַ דְ נִ  ןתַ נָ  לּוטְ בִ  יםכִ סְ תַ  ידּוקִ פְ הִ 

 יתִ חְ לַ צְ הִ  ידקִ פְ נַ  הרָ ח  בְ נִ  רּומְ שִ  חמַ שְ נִ  הנָ רְ קֵּ בַ תְ  חּולְ שְ נִ  יםצִ רְ ֹופ

 נּוזְמַ רָ  חכַ שָ יִ  הכָ רְ בָ תְ הִ  היבָ תִ כְ הִ  עמַ שְ נִ  בּותְ כְ יִ  שבַ לְ הֻ  יםלִ שְ מַ 

 הסֶּ כַ תְ מִ  יתִ מְ לַ שִ  רּודְ תַ סְ יִ  חַ מֵּ שָ  יעַ מִ שְ יַ  כּולְ הָ  הנָ רְ פֵּ סַ תְ  תדֶּ חֶּ פֻ מְ 

 המָ לְ שֻ  תקֶּ סֶּ ֹופ רפֵּ סַ נְ  הרָ פְ סֻ  ץפַ קְ תֻ  הבָ שְ חִ  יםרִ בְ גַ תְ מִ  יןתִ מְ יַ 

ֹ רְ יִ   תֹוישגִ רְ מַ  םכֵּ סַ מְ  תֹוישגִ רְ מַ  ןתֶּ לְ ַאשְ  דּומְ לֻ יְ  ללֵּ פַ תְ תִ  רמֵּ ֹוש דק
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 ב( רשמי לכל פועל: שורש, בנין, גוף, זמן.

ת  _______________________ -ָקְבעּו   ______________________ -ִמְסַתגֶּרֶּ

ג  _____________________ -ִתְשְלִחי   ________________________ -נְַדלֵּ

  _________________________ -ְקפֹץ  ______________________ -ִהְלִביש

ְך  ______________________ -ַתְחשֹב   _______________________ -ִהְתָברֵּ

ְלַמד   ________________________ -ֻהְקַלט  ______________________ -אֶּ

  ________________________ -רבּושָ   _____________________ -הנָ רְ פֵּ שַ 


