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 פרקי תרגול ממוקדים -תשובות לפרק א' 

 

 שמות עצם - פרק תרגול -תשובות 

 

 תינוקת, מכונית.( א. 1

 ברווזים, שולחנות, דלתות.ב. ( 3

 כלב, ארונות, משרדים.( א. 2

 מיטה, מרפסת, עיניים.ב. ( 3

 שלושתן בלשון יחיד, שלושתן שמות עצם. ( 3

 סופר, מאמנות, שופטים.( א. 4

 שלישי, עגלגל, אחרון.ב. ( 3

 בננות, חבורה, מחברת, נרות, תחפושת.ד. מסרק.  ג. חבורה.    .2מחברת.   .1  ב..   4, 3( א. 5

 מכרסמים. :2מילה שופט,   :1( א.  מילה 6

 את הנאשמים בקשיחות. שופטהוא  ב.  2

 אישר לנו להתחיל לדבר. שופטהג.  (2

 את השטיח. מכרסמים אני מודאג מכך שהעכבריםד.  (2

 ואת הזוחלים עוד היום. מכרסמיםחשוב להאכיל את הה. ( 2

 , ארון.ִמְגָרׁשחתול, מדרכה, מכתב,  א. (7

 , מדרכה, מכתב.ִמְגָרׁשארון, חתול,  ב.    

 ב. -ת-מכתב:  כ (2כ.  -ר-מדרכה: ד (1ג.     

 א. (8

  רבים יחיד 

  שמיים, מים חושך, אור, לילה זכר

   ארץ, רוח נקבה

 

 מפיות, כפיות, צלחות.תשובות אפשריות: מפות, כוסות, ב.  (2

 מקרא, מקראה, ָקָרִאי.. 2רחפן.  . 1ג.  (2
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 שמות תואר - פרק תרגול -תשובות 
 

 א, ד.( 1

 ב, ד.( 2

 שלושתן בלשון נקבה, שמות תואר, בעלות משמעות חיובית, בלשון רבים.( 3

 מרגיעה, מאכזב.( א. 4

 . המילה: מרגיעה.1ב. ( 5

 את התינוק. מרגיעה: אמא 1משפט  .1( ב. 5

 וטוב שכך. מרגיעה: זוהי הודעה 2משפט ( ב. 5( 5

 . המילה: מאכזב.2( ב. 5

 אותי פעם אחר פעם. מאכזב: אתה 1משפט  .1( ב. 5

 וחבל שכך. מאכזב: זהו סרט 2משפט ( ב. 5( 5

5) 

  רבים יחיד 

  אפורים, חלשים נקי, קטנטן זכר

  יפות, מצויינות מסובכת, נועזת נקבה

 

 שמח, נמוך, קרוב, נוחים.    ( א.6

 מתוקות, גדולה, קצרה, מעניינת, עייפה, עמוקה.  ב.    

 מתוקות, נוחים. ג.    

 מושלם, פנויים, ארוך, גבוה, גדול, צבעוניים. ( א.7

 מושלם, מוקדמת, ארוך, גבוה, חדשה, גדול, נדירה. ב. (1

 לבנות, חרוצות. ג. (1

  פנויים, צבעוניים.ד.  (1

 

 

  



 פתרונות למידה -ארכימדס  המיצ"ב בעברית ותרגול לתלמידי כיתה ה' הכנה לבחינת 

 

 3עמוד         הכנה לבחינת המיצ"ב לתלמידי ה'  - פתרונות למידה -לארכימדס כל הזכויות שמורות ©  

 

 פעלים - פרק תרגול -תשובות 
 

1 )1 ,4 ,5. 

2 )1 ,4. 

3 )4. 

 . 3 ב..  3 ( א.4

  אני אבדוק הכל באופן יסודי לפני שאני אחליט.( א. 5

  נאכל את כל האוכל שהמלצר יגיש לנו.ב. ( 3

  אני מוסר את הגורים שנולדים למשפחות מהשכונה.( א. 6

 אים את השמיים וגשם כבד יורד.אני מביט כלפי מעלה ורואה שהעננים ממלב. ( 3

 ח.-ר-ב ב.ב.  -ר-ח( א. 7

 .ִבְרחּו. 5.   , ברחוברחה. 4תשובות אפשריות: בורחים, בורחות.  . 3אברח.    .2 ברחו.  .1ג. ( 1

 משמעות שלילית, בלשון יחיד ובגוף שלישי. שלושתן פעלים, בעלות( 8

9) 

   זמן ציווי זמן עתיד זמן הווה זמן עבר 

    ֶאגַּׁש  ָיָצאנּו גוף ראשון

ח  יֹוֵדעַּ  תָ איבד גוף שני    ְפתַּ

    יסיימו  ָאְבָדה גוף שלישי

 

ְקִרי (1 ג..  4 ב..  2 ( א.10  יבקרו.   (2.  בַּ

11) 

  יחיד או רבים גוף זמן שורש 

רּו מְׁ   רבים נסתרים עתיד שמר ִישְׁ

ִלי ַטפְׁ   יחיד נוכחת עתיד ל-פ-ט תְׁ

ִתי ַכרְׁ   יחיד מדברתמדבר,  עבר ר-כ-ז ִנזְׁ

ִני   יחיד נוכחת ציווי נ-מ-ס ַסמְׁ
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 אפשריות: להתחיל, להתאמן, להתמקד, לנסות, להתמיד.תשובות ( א. 12

 ריצה, הרמת, התלהבות. ב.( 16

 ג.( 16

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  לגרוב, להבריג.ב.   ר.-ג-ג,  ב-ר-ב,  ב-ר-ר,  ג-ב-ג( א. 13

 .2 ב..  4( א. 14

 ב, ד.( 15

 ללמד אותך.ד. לחבק אותי.   ג.לפרק אותם.   ב.לנשק אותה.   ( א.16

 שלושתן בגוף נוכח, שלושתן בלשון יחיד.( 17

 ג, ה, ו.( 18

 ( א.19

 

 .  1ג. .  2ב.       

 שלושתן בגוף נסתרים, שלושתן בלשון רבים.( 20

 

 

 

 

 

 שם התואר
 

 שורש
 

 שם פעולה
 

 שם הפועל
 

 ר-ד-ס מסודר
סידור, הסדרה, 

 הסתדרות

לסדר, להסדיר, 

 להסתדר
 

 כ-ר-א ארוכים
הארכה, 

 התארכות

להאריך, 

 להתארך
 

 ל-ד-ג גדולה
גדילה, הגדלה, 

 גידול

להגדיל, לגדול, 

 לגדל
 

  זמן עתיד הווהזמן  זמן עבר 

  יתנהג מספר הסכים יחיד

  תישארנה מצחיקות ביקשו רבים
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 ( א. 21

  זמן עתיד זמן הווה זמן עבר 

  אציע מקווה ידעתי יחיד

  נספיק נוסעים יצאנו רבים

 

 4, 2ב.   19

 כ.-ש-מב. .  3 ( א.22

 ימשכו.נמשוך, תמשכו, . 4משכה.  . 3מושך / מושכים.  . 2משוך.  . 1ג. ( 20

23) 
 

אותיות 

 שורש

 

פועל בזמן עבר 

 בגוף ראשון

 

פועל בזמן עתיד 

 בגוף שלישי

 

 שם הפועל
 

 שם הפעולה
 

 ָסַפְגנו   ג-פ-ס

 

תספוג, יספוג, 

 יספגו, תספוגנה
  ספיגה לספוג

 למדנו, למדתי ד-מ-ל

 

ילמד, תלמד, 

 ילמדו, תלמדנה
  ְלִמיָדה ללמוד

 שילבנו, שילבתי ב-ל-ש

 

תשלב, ישלב, 

 ישלבו, תשלבנה
ב ֵּ ל  ַ   שילוב ְלש 

  פסיעה לפסוע ִיְפְסעו   פסענו, פסעתי ע-ס-פ

 

 ח.   -ת-פ( א. 24

 שמות פועל: לפתוח, לפתח.  שמות פעולה: פתיחה, פיתוח.    ב.       

 פתחת. . 3פתחנו.  . 2פתחתי.  . 1 ג.( 16

 פתחתי.. 3פתחת.  . 2פתחנו.   .1ד. ( 16

 הזורעים, זרועה, מזרע, בית זרע. - ישוביםשמות הע. -ר-: זהשורש :1( א. קבוצה 25

 משמר הירדן, משמרת, משמרות. - ישוביםשמות הר. -מ-: שהשורש :2קבוצה ( א. 22

 זריעה.  . 7אשמור.  . 6שומר.  . 5זרעים.  . 4לזרוע.  . 3שומר.  . 2זרעים.  . 1 ב.( 16
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26) 

  שורש פועל בזמן ציווי פועל בזמן עתיד פועל בזמן הווה פועל בזמן עבר

רו   פותר פתרתם ְ ְתִרי ִיְפת  ִ   ר-ת-פ פ 

  ר-מ-ש ִׁשְמרּו ִיְׁשְמרּו שומרות שמרו

ֵפל תטפל מטפלת טיפלה   ל-פ-ט טַּ

ְפִתיִעי יופתעו מופתעות הופתעו   ע-ת-פ הַּ

ְפֵסק יפסיק מפסיקות הפסיקו   ק-ס-פ הַּ

ְׁשֵפל יושפל מושפל הושפל   ל-פ-ש הַּ

 

 שלושתן בלשון רבים, שלושתן פעלים, ושלושתן בזמן שאינו ציווי.( 27

 

 מילות קישור - פרק תרגול -תשובות 

 . 4ז. .   3 ו.  . 2ה. .   1 ד..   4 ג..   3 ב..  2 א.  (1

 לקראת. . 5לכן.    .4כדי.    .3בגלל.    .2למרות.   .1  (2

 . בזכות.ה. אילו.   ד. בגלל.   ג. לכן.   ב. אף על פי.  א ( 3

 .  4, 1. א ( 4

 . תשובות אפשריות:ב ( 5

 שלא נתייבש. כדי / בשביל / על מנתהבאנו לטיול חמישה בקבוקי מים . ב ( 5

 קיבל ציון נמוך.כתוצאה מכך / ולכן / ובשל כך שגיא לא התכונן למבחן ו. ב ( 5

 בכך. .4על בסיס.   .3לאור.   .2לאור זאת.    .1  (5

 למרות זאת, אף על פי כן, עם זאת.  לא הגיוני. אפשרויות למילה חלופית: .א ( 6

 לו, אם.  הגיוני. אפשרויות למילה חלופית: .ב ( 5

 ., בשלמשום, כיוון, כתוצאה מכך, לאור זאת  הגיוני. אפשרויות למילה חלופית: .ג ( 5

 ., בעבורלמען, בשביל, לטובת  לא הגיוני. אפשרויות למילה חלופית: .ד ( 5

 כדי, במטרה, על מנת.  לא הגיוני. אפשרויות למילה חלופית: .ה ( 5
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 סימני פיסוק - פרק תרגול -תשובות 
 

1) 4  . 
2) .   ,!   ,.   ,?   ,.   ,?   ,.   ,?   ,?   , !. 

3) 4  . 
4) .   ,.   ,.   ,?   ,.   ,?   ,! . 

5) 3   . 
 .   2 ב..  4 א. (6

 

 

 מילים נרדפות - פרק תרגול -תשובות 
 

 בשביל. פסענו / הלכנוזרחה והאירה את השמיים כאשר  חמהה( א. 1

 .לזמר / לפזםידיים בברז, התיישבו בכיסאות והחלו  שטפו / רחצוהילדים ב. ( 1

 שבחצר. האילןממחלתו ולמחרת כבר טיפס על  החלים / התאושששרון ג. ( 1

 רבים מהם.רכשנו ולכן ענק / רחב / גדול המבחר של הירקות בחנות היה ד. ( 1

 .עובר / טס / רץהאחד עם השני ולא שמו לב שהזמן דיברו / התדיינו הילדים ה. ( 1

 יברחו / ימלטו.   ד.  יסריח / יצחין.  ג.    ./ נמצאגר / מתגורר / דרב. סיים / גמר.   ( א. 2

 שקרים / רמאות.ו.   מאגר. ה.      

  : זורקים.משליכים: מלוכלך / מטונף.  מזוהם: עצים.  אילנות: שורה / טור.  ( א.   שדרה3

 : לסגור / לחסום / לאטום.  לסתום: אשפה / פסולת / לכלוך / זוהמה.  פסולת 

 : סירחון. צחנה: חוטמו.  אפו

  : לפרוץ, לפתוח.לסתום: מטוהר / נקי.  מזוהם: מתרחק.  מתקרב: קצרה.  ב.   ארוכה (3

 :  משתדל, מתאמץ2זוג   :  בגדים, לבוש1זוג (  4

 :  מאזין, מקשיב4זוג   :  עבודה, מלאכה3זוג 

 :  טעויות, שגיאות6זוג   :  להעניק, לתת5זוג 

 , לבחון:  לבדוק8זוג    :  מתנה, שי7זוג 
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 הבנה מתוך הקשר - פרק תרגול -תשובות 
 

 . 2 ד..  4 ג..   3 ב..  3 א.  (1

 .  2 ב..  3 א.  (2

 .3 ה..  3 ד..  2 ג..   3 ב..  1 א.  (3

 

 ניבים - פרק תרגול -תשובות 

 

 ב.( 1

 ג.( 2

 ב.( 3

 ג.( 4

 א.( 5

 ג.( 6

 היכו גלים.( 7

 ידי זהב, שתי ידיים שמאליות.( 8

 ה, ו. ג,( 9

10 )2 ,5 ,7 ,8. 

 תשובות אפשריות:( 11

 .ישב באפס מעשהיאיר אינו עייף כי במשך כל היום  א.( 10

 .אובד עצותאיני יודע מה לעשות ואני ממש  ב.( 10

 .בקלות ראשזו החלטה חשובה ולכן אינני לוקח אותה  ג.( 10

 .יצא מדעתוכאשר אבא ראה שכל הדירה מוצפת במים הוא  ד.( 10

 דמעות תנין.ג. ( 12  עובד כמו חמור.ב. ( 12 כרעי תרנגולת.א. ( 12

 חיבוק דוב.ו. ( 12     עבודת נמלים.ה. ( 12             עיני נץ.ד. ( 12

 פיל בחנות חרסינה.ז. ( 42

ָשֶוה.( 13  להוסיף שמן למדורה, להגיע ְלֵעֶמק הַּ

 כבש את יצרו.( 14

 ב, ג, ו.( 15

 מילא פיו במים.ד. ( 15  .הכריע את הכףג. ( 15  חרף את נפשו.ב. ( 15  ישב על המדוכה.( א. 16
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 מטלות אינטגרטיביות משולבות - פרק תרגול -תשובות 

1) 

  שם תואר שם עצם שם פעולה שם פועל פועל שורש

 ר-ב-ש
אפשרויות 

 שונות
 שבירה לשבור

 ֵׁשֶבר

 משבר

שבור, שביר, 

 שברירי

 

 ס-ר-פ
אפשרויות 

 שונות
 פרוס פרוסה פריסה לפרוס

 

 ב-ת-כ
אפשרויות 

 שונות
ב כתיבה לכתוב ָ  כתוב ִמְכת 

 

 ל-ע-נ
אפשרויות 

 שונות
 נעילה לנעול

 מנעול

ל עַּ  נַּ
 נעול

 

 ע-צ-פ
אפשרויות 

 שונות
ע פציעה לפצוע  פצוע ֶפצַּ

 

 

 אהוב, אהוד, אדומה.( א. 2

 .4, 3ב. ( 2

 ארזתן.. 7אמרתם.  . 6אהוד.  . 5אהוב.  .  4אדחף.  . 3אדומה.  . 2אבדו.  . 1ג. ( 2

 ד.( 2

 

 

 

 

 אותיות השורש הפועל
גוף 

 )ראשון/שני/שלישי(
 זמן

 

  עבר שני ר-מ-א אמרתם

  עתיד ראשון ף-ח-ד אדחף

  עבר שני ז-ר-א ארזתן

  עבר שלישי ד-ב-א אבדו
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ְטנּוג. ( 10 .3ב. ( 10 גבוה, גמור.( א. 3 ְרֶתם,  ָצבַּ   .4ד. ( 10  .ָצבַּ

 .2ו. ( 10 המילים אילו ואכן הן מילות קישור.ה. ( 0 

 אבן מנחם.רמת השופט, רמות השבים, אלוני יצחק, ( א. 4

 אבן מנחם, אלוני יצחק, רמות השבים, רמת השופט.ב. ( 4

 יפה, חריף, חדשה.ג. ( 4

 איילה, אריה, דבורה, זאב, צבי.ד. ( 4

 לדוגמה: האיילה ברחה מהאריה היפה, הדבורה עקצה את הזאב היפה.ה. ( 4

 רמת השבים, אלוני יצחק, שדמות דבורה.ו. ( 4

 .3( א. 5

 מ.-ז-גב. ( 1

 תמזוג.   .3ג.  מוזגת. .2ג.  מזגנו. .1ג. ( 1

 תזמינו.. 6מזימה.  . 5מזגן.  . 4 מוגזם. . 3זמן.  . 2 . גזמו. 1ד. ( 1

 .מוגזםוזה היה מאוד מזגן לטכנאי של הזמן חיכינו הרבה  תשובה אפשרית:. 1ה. ( 1

 .זמןאת הגדר כי עבר המון  גזמושוב את הפועלים שתזמינו  תשובה אפשרית:. 2( ה. 1

 .2ה. ( 6   .2ד. ( 6 .  4ג. ( 6 הערכים שלה. .2החירות שלה.  . 1ב. ( 6   .3, 2( א. 6

 שם עצם: נשיאה, ארצנו, זמן.( א. 7

 פועל: מברך, היה, עבר.( א. 5

 שם תואר: קצר.( א. 5

 שלמרות שהמרחק הוא קצר במציאות, הרי שבגלל מצב המלחמה בין המדינות, עדב. ( 1

אותו יום, המרחק היה כמו אינסוף. כלומר, כמו מרחק שאי אפשר לעבור. אך לא בגלל  ( ב.1

 המרחק עצמו, כי אם בגלל השנאה, הפחד והמלחמה.( ב. 1

 .2ג. ( 1

 שם עצם: לפידים, שבילים, לב, נס, שמן.( א. 8

 שם תואר: אפלים, גנוזים.( א. 5

 פועל בזמן עבר: קרה, מצאנו, גילינו.         

 פועל בזמן הווה: זורחים.( א. 5

 פועל בזמן עתיד: ישא, יבוא.( א. 5

 אני נושא לפיד בלילה אפל.ב. ( 1

 נושאים, הלכנו, עלינו, חצבנו, יבוא.ג. ( 1

 .3ד. ( 1

https://milog.co.il/%D7%A6%D7%91%D7%98/e_17820/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://milog.co.il/%D7%A6%D7%91%D7%A8/e_592/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
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 העולם.אוויר השמש, זריחת יופיה, זיו כותרת, עלי ( א. 9

 .4, 2ב. ( 1

 גדולה.תשובות אפשריות: יפה, מקומטת, גנדרנית, ג. ( 1

 תשובות אפשריות: להיות, להפריח, להופיע.. 1ד. ( 1

 תשובות אפשריות: היו, תפסו, הפריעו, צצים.. 2( ד. 1

 למצוא.ב.  .  3( א. 10

 תשובות אפשריות: קולי, רחוקי, דמי, אדם, רגליו, ימי, דודה, חיי, זמן, יום. .1ג. ( 12

 עות.תשובות אפשריות: דרכים, רגליו, ימי, דמ .2( ג. 12

 .2ד.    12

 תשובות אפשריות: דמעות פרידה, אחרון ימי.ה.   (12

 תשובות אפשריות: עולם, כדור הארץ, יקום, קוסמוס.ו. ( 12 

 .תרם, קנה( א. 11

 היישוב העברי.ב. ( 11

 החיילים שלו. .1ג. ( 11

 המאמץ שלו. .2( ג. 11

 .2ד. ( 11 

 עבר.ה. ( 11 

 "מלחמת", הסומך: "עולם"(.מלחמת העולם )נסמך ו. ( 11 

 מאבק האומות )נסמך "מאבק", הסומך: "אומות"(.           

 כוחות הרשע )נסמך "כוחות", הסומך: "רשע"(.           

 דם חייליו )נסמך "דם", הסומך: "חייליו"(.           

 ברית האומות )נסמך "ברית", הסומך: "אומות"(.           

 .3( א. 12

 תשובות אפשריות: תשתדל, יעשה.  .1ב. ( 12

 רואה. .2           

 ברור, לאומי, מלכותי, מדיני.   .1ג. 112

 תשובות אפשריות: יפה, אחרת, אזרחיות, דתיות. .2          

 : עדות לא יהודיות בארץ ישראל.1קבוצה ד. ( 12

 : יהודים בארצות שאינן ישראל.2קבוצה ( ד. 12

 ימליך/ ימלוך. .3מלך, מלכים.   .2מלכת.   .1ה. ( 12


