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 שם המרצה:

 

 .מטרת הקורס 

 
 נושאי הקורס: 

 
 פועל:  -פיעל -הפועל 

 המשמעויות העיקריות של בניין פיעל
 טבלת בניין פיעל

 האוגד -¬תחביר
 פועל: -פיעל -הפועל 

 שמות פעולה ושמות עצם שאינם במשקל הבניין
 ז-תרגילים א

 מילות יחס -תחביר
 התפעל:  -הפועל 

 המשמעויות העיקריות של בניין התפעל
 טבלת בניין התפעל

 תיאורי אופן הפעולה -רתחבי
 התפעל:  -הפועל 

 שמות פעולה ושמות עצם שאינם במשקל הבניין
 ו-תרגילים א

 משפטי מצב -תחביר
 הופעל: -הפעיל -הפועל 

 המשמעויות העיקריות של בניין הפעיל
 טבלת בניין הפעיל 

 פסוקית לוואי -תחביר
 הופעל:  -הפעיל -הפועל 

 טבלת בניין הופעל
 צם שאינם במשקל הבנייןשמות פעולה ושמות ע

 ו-תרגילים א



 ביטויי הבהרה, פירוט, הדגמה והוספה -תחביר
 הפועל-  

 טבלת בניין פעל
 שמות פעולה ושמות עצם שאינם במשקל הבניין

 ז-תרגילים א
 ביטויי הבהרה, פירוט, הדגמה והוספה -תחביר

 הפועל-  
 המשמעויות העיקריות של בניין נפעל

 טבלת בניין נפעל
 להשמות פעו
 ז-תרגילים א

 דרכי הגשה
 אלא

 אמנם, נכון ש...
 משפטי ייחוד

 ג-תרגילי חזרה לגזרת השלמים א -הפועל 
 ביטויי סיבה ותוצאה -תחביר

 גזרת ל"י )ל"ה(:  -הפועל 
 טבלת נטיית הפועל בגזרה

 הסברים לנטיית הפועל בגזרה
 ביטויי תכלית -תחביר

 !שלוש מנות זיכרון, בבקשה 
  -הפועל

 ושמות שאינם במשקל הבנייןשמות פעולה 
 שמות פעולה שלמ"ד הפועל בהם אל"ף במקום יו"ד

 ביטויי זמן -תחביר
 תרגילים: -הפועל 

 מיון פעלים בגזרת ל"י
 פעל ופיעל

 התפעל
 הפעיל
 נפעל
 הפעיל -פיעל -פעם

 פעיל וסביל
 ג-חזרה על גזרת השלמים ועל גזרת ל"י א

 שימוש המקור במשפט זמן -תחביר
 גזרת ל"א : -הפועל 

 כללי התנהגות למ"ד הפועל אל"ף
 ב-תרגילים א

  -תחביר
 ביטויי השוואה
 ביטויי הנגדה 

 ביטויי דמיון
 ע"י : -גזרת ע"ו -הפועל 

 תרגילים
 ע"י -מיון פעלים בגזרת ע"ו

 פעל
 הופעל-הפעיל

 הופעל -הפעיל -פעל
  -תחביר

 משפטי למידה
 ככל ש....

 ביטויי מידה אחרים
 הפועל-  
 פעלנ

 התפולל -פולל
 משקל שמות בבניין פעל

 סיכום
 ביטויי ויתור והסתייגות:  -תחביר

 ביטויי ויתור



 ביטויי הסתייגות
 הפועל- 

 גזרת פ"נ
 טבלת נטיית הפועל בגזרת פ"נ

 רשימת פעלים והסברים של נטיית הפועל בגזרת פ"נ
 תרגילים

 משפטי תנאי: -תחביר
 משפטי תנאי קיים
 משפטי תנאי בטל

 הפועל-  
 מיון פעלים בגזרת פ"נ

 הופעל -הפעיל -נפעל –פעל 
 בניינים שונים

 ע"ו-חזרה על גזרות פ"נ
 ביטויי היקש –תחביר 

 גזרת פ"י : -הפועל 
 טבלת נטיית הפועל בגזרה

 רשימת פעלים והסברים על נטיית הפועל בגזרה
 תרגילים: 

 מיון פעלים בגזרת פ"י
 עתיד -פעל

 נפעל
 הופעל -הפעיל -נפעל -פעל

 סדר המילים במשפט -תחביר
 גזרת הכפולים: -הפועל 

 טבלת נטיית הפועל
 הסברים על נטיית הפועל

 תרגילים:
 מיון פעלים בגזרת הכפולים

 התפעל –פיעל 
 הופעל -הפעיל
 תרגילי חזרה -תחביר

 פעלים שלמ"ד הפועל שלהם היא נו"ן או תי"ו -הפועל 
 טבלת סיכום -תחביר

 הגזרות פעלים שמשתייכים לשתי -הפועל 
  פעלים מיוחדים  –הפועל 
 הציווי: -הפועל 

 טבלת נטיית הפועל בציווי
 תרגיל מסכם לכל הגזרות

 הפועל-  
 הסתמי

 הסבר על השימוש בסתמי
 ב-תרגילים א

 פעלים תיאוריים -הפועל 
 

 ביבליוגרפיה: 

  'עברית מא' ועד תו לרמה ה'/ עדנה לאודן, ברכה לב, אורה מרוז; הוצאת דיונון, אוני

 ת"א

 מתוך הפועל למתקדמים רמה ה'/נחמה ברס, אסתר דלשד; הוצאת אקדמון  -הפועל

 ם תשנ"ו-י

 מתוך תחביר למתקדמים רמה ה'/נחמה ברס, אסתר דלשד; הוצאת אקדמון  -תחביר

 ם, תשס"ג -י

 מטלות/דרישות הקורס 
 

 נוכחות חובה

 במהלך השיעור ובביתיצוע משימות ב

 לפחות 53מעבר בציון 



 


