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 תקציר תורת הצורות

 משה פלורנטי�' פרופ

 

I.הכינויי� הפרודי�    

אור� זה מסומ� בדר� כלל . של התנועה הסופית) anceps(מטעמי נוחות לא צוי� להל� האור� המשתנה : הערה

 . לפעמי� ארוכה ולפעמי� קצרהuכלומר התנועה , #: כ�

 * a'nAku[< יִכנֹ&; *ana['   <ֲאִני ) 1

 )צורות תנייניות (&נ(, ֲאַנְחנ( niHnu*<  )  פעמי� בלבד5 (ַנְחנ() 2

פעמי� קצרה  (ancepsרבי� סבורי� כי הייתה ; אור� התנועה הסופית שנוי במחלוקת. anta[* <0ָ/ה ) 3

 ).ופעמי� ארוכה

 .לעיל) 3על אור� התנועה הסופית ראה . anti[*< ) אתימעט כתיב (0ְ/ ) 4

5 ( �/ֶ0> *]antumu 

 antinna[* < 0ֵ/ָנה , 0ֵ/5ָה, 0ֶ/�,0ֵ/�) 6

 hu]a* <ה(א ) 6

 ši]a* <ִהיא ) 7

 humu* < ֵה� ,ֵה8ָה) 8

 šinna* < )ָלֵה�: למשל, רק ע� מילות יחסֵה� (ה 5ֵָה) 9

 

II.הכינויי� החבורי�  

) ל"הנ(מי� פונולוגיי� הבח� בי� מסתיימי עיצור למסתיימי תנועה למסתיימי דיפתונג וכ� בי� גור: הערה

 )היקשי� ונטיית יחיד לעומת נטיית ריבוי(לגורמי� מורפולוגיי� מערכתיי� 

 )iya* או ya* (ִגיָ=: גו> ראשו� יחיד. 1

נשילת ; טונית<פרההארכה ;  תנועת חציצה( < dag + ya > *dagiya > *dAgiy > *dAgI ִגיָ=: מסתיימי עיצור

 )יפתונג הומוגניכיוו? ד; חיכו� הפוצ?; סופית

 )אי� צור� בתנועת חציצה(  < pI + ya > *pIya > pIy > pI   ִ@י: מסתיימי תנועה

הבסיס לכינוי הדיפתונג שבי� ( > dag + ay + ya > *dagayya > *dagayy > dAgay ַגיָ=: מסתיימי דיפתונג

 )הוא צור� הזוגי של היחסות העקיפות אשר חדר לריבוי

 )ka* (ָ=ְגָ�: גו> שני יחיד. 2
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 צורות ע� כינוי בלתי מוטע�) ב; צורות ע� כינוי מוטע�) א: הצורות השונות במקרא ה�

 )מיעוט(א סופית "צורות ע� ה) ב; )הרוב(א "צורות ללא ה) א: מבחינת הכתיב מבחיני� בי�

קופת ההטעמה בת; חוכ� > k; טונית<הארכה פרה (*ckGA > dak'$GAd* > akaG'Ad* > ada'gak < ָ�ְגָ=.  א

צורה זו מקבילה (ותנועת הברת המלעיל נחטפה , מפני שההברה הייתה קצרה, הרביעית ירד הטע� למלרע

 ).לגמרי להתפתחות הצורה Bְָמָרה

, ההברה התארכה, ת תנועת החציצהההפסק הארי� א; צורת הפסק; הכינוי אינו מוטע� (ck'εG'Ad <ֶגָ� 'ָ=. ב

 ) הידמות לקמ?<!) ארו�(הסגול ;  הטע� לא ירדל כ�ע

 )א וקמ? במקו� סגול"כתיב ה(זו צורות הפסק נדירה  <אָֹתָכה . ג

 ).תנועת הבסיס ארוכה; הכינוי אינו מוטע� (ckIp < ִ@יָ�. ד

 ; תנועת הבסיס ארוכה; הכינוי אינו מוטע� (ckεgcdָ=ֶגיָ� . ה

לכ� לא הייתה , תנועת הדיפתונג ארוכה[  ckεda'g* > ākēda'g*da'gayka > = *ka + ay + dag :   התהלי�

 ]). בהשפעת הקמ? הנמו�ε ירד ל  e;  ירידה אל המלרע

 , ִאָ/ְ�, ָלְ�,Fְָ�:  למשל, ע�, את, ְל,Fְ: צורות כאלה אינ� מצויות במקרא אלא בהפסק של מילות היחס <ָגְ� ָ=. ו

 חָֹנְ�כגו� , ובעוד כמה צורות בודדות, ) ִע8ְְָ�, אGְתָ�,ָ�ְ ִאְ/, ָלְ�,Fְָ�כנגד ההקשר ( ִע8ְָ� ,אGָתְ�

 ָיְדָכה. ז

תעתיקי� , שומרוני�: ראיותיו; ָ=ָגְ� כלומר מעי� , הכינוי בפי בעלי המסורה היה חסר תנועה: השקפת קהלה

; א במקרא"וכ� כתיב הדגכה כתיב המגילות , שחזור הצורה הטברנית אפשרי: טענות נגד; י"והפיוט הא

 ).כינוי חסר תנועה(ל "לחז) כינוי בעל תנועה(שראל מבחינות בי� מקרא מסורות י

 )ki*( ֲעGֵנִכי , ְנע(ָרְיִכי, ָ=ַגִיְ�,ָ=ֵגְ�: גו> שני יחידה. 3

  keGck > dE'gAd*ki > E'gAd*da'giki > *'dagiki > *'dagki > *ki > + dag*ֵגְ� ָ=. א

טוני והחיריק הטוני <הקמ? הפרה; ההטעמה מלעיל; כינוי בהשפעת תנועת הiתנועת העזר  : הסבר התהלי�

 .ת"גיוו� תנועות וחיכו� בגדכפ; )לעיל' ר(התנועה הסופית נשלה ; התארכו

פריצת הצרור קרתה  ( >  kayiG'A'gayk > dAd*'gayki > Ad*da'gayki > = *ki + ay + dag*ָ=ַגִיְ�  . ב

 ) רותשבה התאפשר קיומ� של הברות קצ, בתקופה מאוחרת

 ֵכִכי'FְתG ,ֵתִכי'ָרָע:  אחרי עיצורkiצור� . ג

 ָרְיִכי' ְנע(,&ְיִכי'ַ/ֲחלH:  אחרי דיפתונגkiצור� . ד

כל . ההברה ארוכה ולכ� הטע� לא ירד למלרע, בהפסק שמרה התנועה הארוכה על הדיפתונג: kiהערה לצור� 

ינוי שבה� הוא תוצאת השפעת הארמית ולא לפיכ� נראה שהכ,  נקרות בספרי� מאוחרי�kiהצורות שיש בה� 

 . שימור הצור� הקדו� בעברית

 ָ=ָגיו ,Kֵָדה(, ה HIֹJ, )hu*(ָ=גG הכינוי לנסתר . 4

י שמבחינה פונולוגית "אעפ, )שדהו(י ביחיד "מתנהגי� בדר� שונה מ� השמות של ל) דגיו(השמות בריבוי : הערה

א נושלות בי� תנועות ונוצר "ד והה"ואילו בריבוי היו, ayיפתונג י קוד� מתכוו? הד"ביחיד של ל. ה� זהי�

). דגו(הדיפתונג מתקיי� כנגד כיווצו ביחיד של השמות מסתיימי העיצור ) דגיו(בריבוי . דיפתונג סופי
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ההתנהגות השונה מוסברת או כתוצאת הרצו� להבחי� בי� יחיד לריבוי או כתוצאת העובדה שבריבוי הסתיי� 

 ). dagayw > *dagaww*(הכפלה הדיפתונג ב

 . הרגילFLִָֹריובמקו� FLִֵֹרה( : רק מעט שמות בריבוי מתנהגי� כדר� היחיד

  ָ=ֶגיָה, ָלה, ָ=ָגM,ִ@יָה': הכינוי לנסתרת. 5

אתה השווה (נובע מקיו� תנועת הכינוי בזכר לעומת נשילתה בנקבה דגה  לנקבה דגוההבדל בי� הזכר : הערה

את ההתנהגות השונה אפשר להסביר או כרצו� המערכת לקיי� את ההבחנה בי� הזכר לנקבה או . )אתלעומת 

 .בהנחה שתנועת הנקבה הייתה ארוכה ותנועת הזכר קצרה

 ָ=ֵגינ(, )na*(ָ=ֵגנ( : הכינוי למדברי�. 6

 JָHIנ(: aלפעמי� תנועת החציצה היא 

 )kinna*(ַ=ְגֶכ� ; )kumu*(ַ=ְגֶכ� : הכינוי לנוכחי� ולנוכחות. 7

    < nεkGnn > daε'k$dag*nna > εdagi'k*dagi'kinna* ַ=ְגֶכ�

הסגול של הכינוי ; > מאל? להניח תנועת חציצה"רפיו� הכ; השווא לפני הכינוי נח בכל המסורות: הסבר

בה ההכפלה בסו> התי; התנועה הסופית נשלה; האנקליטית0ֶ/� תוצאה של חוק פיליפי או השפעה של 

 . לא התארכה מפני שהיחס בי� הבסיס לכינויי� הכבדי� הוא יחס של נסמ� סומ�aהתנועה הקצרה . התבטלה

 אול� בהשפעת הנקבה השתנתה התנועה, ַ=ְגכֹ�היה ראוי להיות  <ַ=ְגֶכ� 

 )*šinna( ְ=ֵגיֶה� ,ָ=ָג�;  )humu*( ֶחְלFָמG , ְ=ֵגיֶה�,ָ=ָג�: הכינוי לנסתרי� ולנסתרות. 8

 *ָ=ָג� תנועתו נשלה ונוצר הכינוי השכיח אחרי עיצור , )pIhumU > *pIhumO >  *pImO*ִ@ימmo)   Gנוצר כינוי 

da'gamO > *dAgAm ) את הכינוי  ָ� קשה לגזור ישירות מ� המקור המשוחזר*humu.( 

 תנועת הזכר חדרה לנקבה <ָ=ָג� 

אלא כיוו� שלמסתיימי העיצור נוצר כינוי משל עצמ� , יצורמשמש ג� אחרי תנועה וג� אחרי ע ֶה� ,ֶה�הכינוי 

הכינויי� מתחברי� לבסיס לא על , א� כ�. בעיקר למסתיימי התנועה והדיפתונג ֶה� ,ֶה�חברו הכינויי� , )ָ=ָג�(

צורתו בנטייה , Kֶָדהכגו� , וכ� ש� ממסתיימי התנועה. פי קריטריו� פונטי טהור אלא על פי קריטריו� סמנטי

Kָ �ֶָדָ�במקו� ְדKָהצפוי . 

III.מערכת הפועל  

 מקבל הפעולה הוא < passive(סביל . ב; ) עושה הפעולה הוא הנושא< active(פעיל .  א<אופני הפועל . 1

 ) עושה הפעולה הוא ג� המושא שלה< reflexive(חוזר . ג; )הנושא

;  מחר אל� הביתה<יבית של ההתרחשות  הודעה אובייקט<) indicativus(דר� החיווי .  א<דרכי הפועל . 2

; yaqtul*: ערבית ופרוטושמית( אל תל� הביתה <) jussivus(דר� הפיקוד . ב; )yaqtulu*: ערבית ופרוטושמית

דר� החיזוק . ד; yaqtula*: ערבית ופרוטושמית( נלכה נא הביתה <) cohortative(דר� המשאלה והרצו� . ג

)energicus (> NְָמֶרBְִי )ית ופרוטושמיתערב :*yaqtulan ו *yaqtulanna .( רוב הצורות לא שרדו בעברית בגלל

ההבחנה בי� ). י ובניי� הפעיל"ל, ו"גוריות הראשונות נשארו בעעקבות לשלוש הקט(תנועות הסופיות נשילת ה

 : תכתבו,תכתביהסופיות אבדה ג� בנוכחת ובנוכחי� וניצחו הצורות הקצרות 
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 להפיקוד ומשא חיווי  

 taqtulIna *taqtulI*  נוכחת

 taqtulUna *taqtulU*  נוכחי�

 

 ציו� הגופי� של הזמני�. 4

 :שמית שלמה של בניי� קל<להל� תובא נטייה משוחזרת פרוטו

 ):qatalaההדגמה לפי ;  מצב< qatila, qatula;  פעולה< qatala(נטיית העבר . א

qatalAku   qatalna 

qatalta   qataltumu 

qatalti   qataltinna 

qatala   qatalU 

qatalat   qatalA 

 

    טבלה משווה<ציו� הגופי� בזמ� עבר 

 

 ארמית  אכדית געז ערבית עברית סופית הפועל *הכינוי הפרוד*

]AnAku  ku  >י/ >tu >ku >Aku   >ֵת 

]anta  tA >/ָ >ta >ka >Ata  >/ָ ;/ְ 

]antI  tI         >/ְ ,>ִתּי >ti >kI >Ati  >י/ִ 

niHnu  nA >)נ >na >na >Anu  >ָנא 

 ]antumu tumu >�/ֶ >um >k$mU >At  >�)/ 

 antinna tinna >�/ֶ >unna >k$n >At  >י�/ִ 

hu]a  a >ø >a >a >a  > ø 

ši]a  at >ַת<, ָה >at >at >at  >ַת 

humU  u >) U U U  >) 

šinna  a >) ,>ָה >na A A  >ָה 
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 ):yaqtuluההדגמה לפי ;  מצב< yiqtalu;  פעולה< yaqtulu, yaqtilu(עתיד נטיית ה. ב

]aqtulu  naqtulu 

taqtulu  taqtulUna 

taqtulI  taqtulna 

yaqtulu  yaqtulUna 

taqtulu  yaqtulna 

 

 המקור המחלט. ה המקור הנטוי. ד  נטיית הציווי. ג

qutul  qutulU  qutul  qatAlu 

qutulI  qutulnā 

 )qAtiluהדגמה לפי ; qatila< פֵעל ; qatula< פעֹל ; qatUlu< פעול ; qAtilu< פועל ( נטיית הבינוני .ו

qAtilu  qAtilUma) ביחסות המוצרכות; ביחסה הנומינטיבוס :qAtilIma( 

qAtilat) או :qAtilt                  (qAtilAt 

 

 מערכת הבנייני� של העברית המקראית. 5

 הפעיל  ִפֵעל  ָפַעל  פעילי�

ְפַעל  פHַעל  פHַעל סבילי� של הפעיל Hה 

 ִהַ/ְפַעל  התַפֵעל  נפעל, התָפֵעל             חוזרי�

 .לצד אלה יש מעט שרידי� לבנייני� נוספי�

 

 משקלי בניי� קל. 6

לל ובמידה מסוימת בג( דחק את האחרי� בגלל תפוצתו qatala משקל <) א לעיל4ראה (שלושה משקלי עבר . א

 )qatila בפועלי המצב של משקל i < aחוק פיליפי שבעטיו 

 נדחה משו� yaqtilהמשקל ;  חדרה לאית� של כל המשקלי�i תנועת <) ב לעיל4ראה (שלושה משקלי עתיד . ב

 ). ואולי ג� בסיועו של חוק פיליפי(שהיה זהה לבניי� הפעיל 

 ) קדומהuשריד ל  <ָמְלִכי (Iְִתִבי : iת וא> כא� גברה תנוע, )qutul(הציווי דו הברתי ביסודו . ג

 ; yuqtalעתיד ; qutala > quttalaעבר : משקלי הסביל של קל. ד

Iָל (qutalu > qutAlu > quttAlבינוני  Hא( , ד וכ�GJִיyullAd > yullOd) מעתק כנעני ודיסימילציה( 

 )ְלִיְר&ה (qitla :למשל,  מצוי ג� מקור ממי� נקבהqutul > q$tolלצד המקור הרגיל . ה

 

 בניי� נפעל. 7
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תנועתו ; הנו� היא כינוי המושא של הגו> הראשו� אשר חדר לכל הגופי� (naqatala > naqtal > niqtalעבר 

 ).חל קיטוב בתנאי דיסימילציה; נשלה

ונה  התגוiתנועת ; חל קיטוב; � הידמתה"הנו; ל"כנ (yanaqatilu > yanqatilu > yaqqatil > yiqqatelעתיד 

 ).לצירה

 h ולפניה עיצור תומ� iהוקדמה לו תנועה פרוסטטית ) �"לאחר נשילת תנועת הנו( זהו בסיס הבניי� nqatilציווי 

  hinqatil > hiqqatel): א של הפעיל"> בהשפעת הה"א ולא אל"ה(

 המקור הנטוי זהה לציווי

 < niqtal*(ִנְקטGל . ב; )ד פועל בעתידמשמש לי; כמו הנטוי(ִהPֵָטל . א: המקור המוחלט יש לו שלוש צורות

*niqtAl] מקביל למקור של קל :*qatal > *qatAl[ ;ליד פועל בעבר( ;ג .Pָל ִהGט)ליד '; וב' צורת כלאיי� של א

 ).פועל בעתיד

 בניי� ִפֵעל. 8

 התנועה <הפסק  בא בִ=Fֵרהצירה הרגיל של ;  עקב חוק פיליפי FֶIִס,ִאFַדסגול של / הפתח  (qittilaעבר 

;  בגלל הקיטוב<ה הפועל "החיריק בפ;  מקוריִאFַדהפתח של  (qattala: או, )לכ� חוק פיליפי לא פעל, התארכה

 ])i< ש� הצירה [ְיַדFֵר היקש מ� העתיד  <ִ=Fֵר הצירה של 

כלומר הוא (הקשר קצר שהרי הוא בא ג� בְיַדFֵר הצירה של ). י האוגריתית" עפyaqattiluאו  (yuqattiluעתיד 

 . בהפסקi שהוא תוצאה של הארכת ִ=Fֵרלעומת הצירה של העבר , ) שבצורת היסודiגיוו� ולא הארכה של 

 qattilמקור ; muqattiluבינוני ; qattilציווי 

 .משות> אפוא לכל הזמני� להוציא את העבר) ַקRֵל<>  (qattilהגזע 

 a  uמאופיי� ברצ> התנועות (בניי� פHַעל . 9

 quttila > quttalaעבר 

 ) של העתיד היא שחדרה אל העבר זוyuquttalu ) aעתיד 

 muquttaluבינוני 

  משות> אפוא בעברית לכל הזמני� של בניי� פHַעלquttalהגזע 

 בניי� התפעל. 10

] ִהְתGFָנ�:  קמ?רקבהפסק מצוי [ִ/ְתַח�Iַ � הפועל בכגו� "הפתח של עי (hitaqattila > hitqattil: עבר הנחה א

או תוצאת הפיכת התפעל , ] הייתה תנועתוaבהנחה שאמנ� ; אַבד[הוא תוצאת חוק פיליפי או השפעת פֵעל 

 . הוא לפי הנחה זו מקוריִהְתַקִ=Bְֶ/�החיריק ב). לבניי� פאסיבי

� "סגול בעי/ וכ� על הניקוד הבבלי שיש בו פתחְבמה ההנחה מבוססת על  (hitqattala > hitqattel :  הנחה ב

 הוא לפי הנחה זו תוצאה של ִהְתַקִ=Bְֶ/�החיריק שב). הצירה הרגיל הוא לפי גישה זו השפעה של פֵעל; הפועל

 .הידקקות

 )� הפועל" בעיiאפשר להניח ג� תנועת  (yataqattaluעתיד 

 hitqattal > hiqtqttil > hitqattelציווי 

  hitqattal > hiqtqttil > hitqattelמקור 
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 mitqattiluינוני ב

 )i)  <eמניחי� כי בבינוני הייתה , aג� הסבורי� כי תנועת היסוד הייתה : הערה

 .א ותנועתה כמו בבניי� נפעל"הה. taשל הבניי� מקורה בכינוי המושא " התיו

 בניי� הפעיל. 11

) hiq'tilu(מטע� המלעיל � הפועל ארוכה כמוכח "תנועת עי). השווה לדיו� על בניי� פֵעל (haqtala או hiqtilaעבר 

 )ֵהִקיָמה(ו "בהשפעת התנועה הארוכה של ע

 .� הפועל" בעיaאי� להניח תנועת ; )yaqtilאו  (yuqtilעתיד 

 haqtilציווי 

 haqtilמקור 

 muqtiluבינוני 

פַעל. 12 Hבניי� ה 

 huqtila > huqtalaעבר 

 yuqtaluעתיד 

 muqtaluבינוני 

 )>"עת מהתאפסותה של האלהתנהגות הגזרה נוב(א "גזרת פ. 13

 א"שלוש דרכי נטייה של גזרת פ

 *[alko]*el > ko]*kil > O]*kul > O]*kul > A]*kul > ]a: > כחוק"נטייה בהיאלמות האל. א

 aשינוי ל ; ]תאֵכל[ בהפסק eהארכה ל ; דיסימילציה; מעתק כנעני; הארכה תמורתה; >"התאפסות האל(

 ).ל ועקב חוק פיליפיבהקשר בגלל דחיית משקל יקִט] תאַכל[

 ])כמו תאַמר ,תֹאַס>*היה צרי� להיות [ ;ַ/ֲעזֹבבהיקש מ� ֶ/ֱאסֹ> (נטייה על דר� השלמי� . ב

 .ֶיֱאסֹ>/ אְֹסָפה;ֶ/ֱאחֹז/יֹאֵחזלמשל ', פעמי� כמו ב', מעט פעלי� נוטי� פעמי� כמו א. ג

 )�"התנהגות הגזרה נובעת מהידמותה של הנו(נ "גזרת פ. 14

מוכיח כי לגרוניות היה מעמד מיוחד כבר בזמ� התגבשות  )ִיְנַחל, למשל(� דווקא לפני גרוניות " הנוקיו�. א

 .טקסט האותיות של המקרא

 " עלי יד�ַוִ/ְנַחתבי ִנֲחת( חצי� : "� מידמה ג� לגרונית"לעתי� נדירות הנו. ב

 ִ/Uְֵרִניכנגד ִיְנצGר(  ;ֶאGRרכנגד ִיְנטֹר : � באפס תנועה"במקרי� בודדי� מתקיימת נו. ג

  GFִאי,Fֹא(מוקש ככל הנראה מ� הצורות BִֹLי הציווי הנדיר . ד

� חסרת "נ אחרי� שבה� נשמרה הנו"שלא כמו בפועלי ל ,ָנַתָ/ד הפועל מידמה כחוק בפועל השכיח "למ. ה

 Bְָכָנה ת בהשפעBַָכִ/י *ולא Bַָכְנִ/י : התנועה בהשפעת צורות שבה� הייתה מונעת

 )ay, aw, uw, iyהתנהגות הגזרה נובעת בעיקר מכיווצי הדיפתונגי� (יו "פועלי פ. 15

י מקוריי� כגו� "פועלי פ. 2 ;נBַGב/ָיBַבו מקוריי� כגו� "פועלי פ. 1: דיאכרונית וסינכרונית יש להבדיל בי�. א

 . ַיUִית,ִיUֹקכגו� , צ"|י פיפועל. ג; )לכל אור� הנטייה, ד נשמרת"באלה היו( ֵהיִליל ,ִייַנק

, ד"יר, ד"יל, ד"יח, ע"יד(כמה פעלי� שכיחי� . 1: השתיי� הראשונות ה� העיקריות,  קבוצות5יש : בניי� קל. ב

נוח  (ֵיBֵב: ד בעתיד" וה� חסרי יוyaqtil*משקל� היסודי , )ע"חו? מיד(ו "שביסוד� ה� פ) ב"יש, ע"יק, א"יצ

ואו� גוזרו ישירות מ� 'א� ז; שבו שמטה ההברה הראשונה] Bֵ]*wišibב יווי יותר לגזור את הצורה מ� הצ
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yaqtil ;הוא תוצאת הידמות "הצירה של אית �aהוא כלל ֵיַרד הפתח של ; � הפועל" המקורית לצירה של עי

, ?"יע, >"יע, ד"יע, ד"יס, ק"ינ, ב"יט, ע"יג, ש"יב(הרבה פעלי� . 2. והוא תוצאת חוק פיליפי, בניקוד הבבלי

למשל , ד השלמי�" וה� נוטי� למעשה עyiqtal*משקל� היסודי ) ר"יש, �"יש, א"יר, ר"יק, ?"יק, ד"יק, ה"יפ

Bיַב/ִ,Wִככמו , [!]הטע� מלרע  (ַקר' ַוWִכ בכיוו? "כמה פעלי� נוטי� בעתיד ג. 3 .ָיְסִדילעומת ִרְדִ/י וכ�  ,ְ/ֹב'ַו

פעלי� . 4 ).ָיְסָפה  <העבר " (תת כחה ל�/ֵֹס> לא " ,ְיֵרה ַוGWר: >"יס, י"יר: yaqtil*דיפתונג א� משקל� המקורי 

כנגד , )ציווי מואר�(ְיָרBָה ): 2קבוצה (ד השלמי� "ופע� ע) 1קבוצה (ד החסרי� "  הנוטי� פע� ע<מוערבי� 

 .ַוUWִֹקכגו� , צ"י לאלה שייכי� פועלי פ<� הפועל שלה� מוכפלת במקו� תנועה ארוכה "פעלי� שעי. 5 .ֵרBהרוב 

לבי� מעט הפעלי� הנוטי� ) aw< ( שיש בה� חול� הGַגְעִ/יָ� יש להבחי� בי� רוב הצורות כגו� <בניי� הפעיל . ג

 .ֵהיִליִלילמשל , ל"יל: ד מקורית ה�"ביו

 )> והארכת התנועה שלפניה"התנהגות הגזרה נובעת מהיאלמות האל(א "פועלי ל. 16

 ?)יֹאַכלאבל חל ב  (ָמָצאִתיהכנעני ב מדוע לא חל המעתק . א

קמ? עקב כיוו? (ָ@ָנה כמו ) >"קמ? עקב היאלמות האל(ָמָצא : י עקב הזדהות העבר"א התקרבה לל"ל. ב

 ,GFְד&�*במקו� ) א"ל(GFָד� : > אחרי תנועה חטופה"וכ� גרמה ההיאלמות הספוראדית של אל .)הטריפתונג

 .)י"ל(קGָנ� כמו 

ִ/מֶצאָנה כגו� , �a הפועל המקורית שלה� הייתה "הסגול בצורות העתיד והציווי שעי. 1: א"י על ל"השפעת ל. ג

 וכ� ִנְגֵליִתיי כגו� "הוא תוצאת היקש מפועלי לַנְחFֵאָת הצירה בצורות העבר של  נפעל כגו� . 2; ִ/ְגֶליָנהכמו (

הוא ) ִהַנFֵּאִתי(והתפעל ) ִהBֵּאָת(הפעיל , )ִמJֵאֶת�(הצירה של הבנייני� ִפֵעל . 3 ;ָמֵלאִתימצורות הססטיב כגו� 

י "אי� לצירה כל קשר לל, iא� מניחי� שתנועת היסוד של הפעלי� הללו הייתה (י "תוצאת היקש מפועלי ל

פעל . כרגיל, i] > eאלא הוא תולדה של תהלי� פונטי   Hהפועל המקורית שלה היא "שתנועת עי(הצירה בינוני ה �

a( ,ֵצאת  כגו�)ה . או מהצורות הפעילות/י ו"ג� הוא מוקש  מלמFָאבמקו� (ֶנְחFָה� ) ִהְפִליאמקו� (ִהְפָלא ו )ֶנְח

 .א בכתיב ובהגייה"י על ל"תולדות של השפעות ספוראדיות של ל

הוא תוצאת הידמות ) �i הפועל "ובשאר הבנייני� שבה� עי(בבניי� פֵעל : הסגול בעתיד נוכחות ונסתרות. ד

. ַוֵ/ֶצא� ָ: �i הפועל שלו "בכלל זה ג� בניי� קל שעי ; tumalli]na > *t$mallEnA*ְ/ַמJֶאָנה : ירה לקמ?הצ

הוא ) צירה<(שבה� הסגול , י"ל וכ� צורות של ל"הסגול הוא תוצאת היקש של הצורות הנ, aבבניי� קל שתנועתו 

 .)qara]nA< (ְקֶרא� ָ : חוקי

לכ� , חוק פיליפי פעל רק לאחר שהאל> איבדה עיצוריותה וההברה נפתחה; Sami]tu > *SAmEti*<  (< ָצֵמִתי. ה

 ). לא נוצר פתח

ראה פירוט כללי ; כיווצי טריפתונגי� והיקשי�, י כיווצי דיפתונגי�"התנהגות הגזרה מוסברת ע(י "פועלי ל. 17

 )כיווצי הטריפתונגי� בתורת ההגה

ד "יו. 2 ;ָ@ָנה > panaya*שרות השחזור הנוחה מצורות כגו� אפ. 1: התלת עיצוריות המקורית מוכחת מ. א

 .ָסי('ָחכגו� , עיצורית

 !)לא נסתרי�, נסתר(ויענו : בכתובת מישע; )ְנט(יGתקרי (נטוות ,  למשל<ו "שרידי ל. ב

וכ�   aśawa > *[aśA]*(  הושגה עקב כיווצי הטריפתונגי� המשותפי� ) כ ההיקש"ואח(ו "קרבה של ל. ג

*qaniya > *qanA ( ועקב דיסימילציה מעי�*[aśUwot > *[aśUyot. 
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 בכל הבנייני� הסתיי� <בעבר . 1: סיומת הנסתר זהה בכל הבנייני� מפני שהטריפתונגי� בכול� היו זהי�. ד

 JָLִה ,)niglaya*( ִנְגָלה ,)galaya*(Lָָלה : לכ� הסיומת קמוצה בכול�) תנועת הנסתר (aהטריפתונג בתנועת 

)*gilliya(, הJָHL )*gullaya(, הJָLִַהְת )*hitgalliya(, ֶהְגָלה )*haglaya(, ְגָלה Hה )*huglaya.( 2 . בעתיד> 

 ,)gAliyu*(GLֶלה  <בינוני :  סגול<לכ� הסיומת , ) של היחסהu(וכ� בבינוני ) של הנסתר (uהטריפתונג הסתיי� ב 

 ,)yagliyu*( ַיְגֶלה ,)yitgalliyu*( ִיְתLֶַלּה ,)yugallayu*(ְיגJֶHה  <עתיד  ;)mugalliyu*( ְמַגJֶה ,)niglayu*(ִנְגֶלה 

 .)yuglayu*(יHְגֶלה 

ִיְבנ(  <עתיד  ;)qanayU*(ָקנ(  <עבר : טריפתונג המסתיי� בתנועה סופית מתכוו? לתנועה הסופית בלבד. ה

)*yibnayU( ; ִני  <ציווי@ְ)*panayI .( 

, )niglay*(כמו בבינוני הנסמ� של נפעל , הוא חוקי ayהכיוו? מ : eיי� מתכווצי� ל כל הדיפתונגי� הסופ. ו

 <GFֵנה : בבינוני של קל הוא אנלוגי; Fְ> *banayֵנה בציווי של קל , )muglay*(והפַעל ) mugallay*(פHַעל 

*bAniy , היה אמור להיות*bAnI וכ� מוקש הוא הצירה בציווי של הבנייני� ִפֵעל > Lַ הJֵ)*galliy(, ֵלהLִָה 

)*higgaliy(, ַהְגֵלה )*hagliy(, הJֵLִַהְת )*hitgalliy( . הבח� ג� בי� צירה חוקי)<(ִ/ְגֶליָנה ב) סגול*tiglayna ,

 ).tugalliyna*(ְ/ַגJֶיָנה לבי� צירה מוקש ב, )ִיְקַטלמשקל 
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 ):o סעי> 30ב פרק "ח' רגלפי ב(כיוו? הדיפתונג התוכי בעבר מוצג בעזרת הטבלה הבאה . ז

 

  הפַעל             הפעיל  התפעל פHַעל פֵעל נפעל 

  

 << e i e i i נוכח

 << i >> >> i < כינוי+ נוכח 

 << e i >> >> i נוכחת

 e i,e e e e e מדבר

 << i >> >> i <<כינוי+ מדבר 

 << i >> i i -- נוכחי�

 << i i >> >> i מדברי�

  וכמוב� יש לו חריגי�,הטבלה מייצגת את הכלל

 .א� הוא נדיר יחסית, 0ל ַ/ֲעKֵה: מסתיי� בצירה, חסר התנועה הסופית, היוסיב החוקי. ח

 :  דגמי�3צורה זו הצמיחה . yiqt לעומת  yiqtayu*צורת היוסיב הקצרה חסרה את הטריפתונג הסופי כולו . ט

1 .yiqt > הפועל פוצצת"רק כאשר עי; נדיר( בקיו� הצרור �; FְBְWִהתת דג� ; )ַוyeqt, בגיוו� התנועה לצירה ,

 ). ֵנְרְ=ע "השווה ש ; ַוWְֵרְ=(שכיח יותר 

2 .yiqεt > ֶבז; שכיח ביותר( בפירוק הצרורWִַו( ; התת דג�yeqεtו " מצוי בעיקר ע� התחילית תי) לעומת ֵ/ֶפ� אל

מה . תנועת הביקוע היא תמיד פתח, ל היא עיצור גרוני� הפוע"ה הפועל או עי"כאשר פ). ֵסֶפרע "השווה ש ;ַוWִֶפ�

 דג� זה < yaqat. א: דגמי הגרוניות ה�< תת3כלומר . או חיריק, צירי, פתח: שמשתנה הוא תנועת התחילית

ו " שכיח ע� התחילית תי< yeqat. ג; )Wִַח�'ַו(ד " מצוי רק ע� תחילית יו< yiqat. ב; )ַוַ/ַהר(ג "שכיח בפועלי פ

 : ע" מתנהג כמו ש, יחי,יהיתת הדג� של הפעלי�  .)ֵנַצחע "השווה ש; מכעK עיניַכM ַוֵ/(

  ;< Lְ*'gidyu > *'gidy > *g'idiy > *'gidI > *g$'dIִדי 

 .ירידת טע� והיחטפות; כיוו? דיפתונג הומוגני; iי " פירוק ע< yiHy > *'yiHiy > *'yiHI > y$Hi'*ְיִחי 

3 .yit > עשויה להתגוו�"תנועת אית; �"ד או נו"יו, >"ה הפועל היא אל"ורה כאשר פק( בביטול הצרור � : yiqt 

> yet, yat, yot" :( אתWַממזרח שמשַו) "*'wayya]t( ;צֹא� ע "השווה ש*Sa]nu; <יWִַו )*wayyiyp (בגדלו ;

 < inzu]* ֵעז: ע"וה שהשו; "נצח� על בגדי) yinz > *yizz > *yiz > yez*(ְוֵיז "; Bִ > *šiyrיר :ע"השווה ש

*[inz > *[izz > *[iz > *[ez. 

 אלא שבפירוק הצרור הדג� היחיד הוא, אות� דגמי� קיימי� ג� בבניי� הפעיל. י

 *yaqt > *'yaqεt > yεqεt, ֶגל: למשלWֶֶגללעומת  ;ַוWסגול היה אפשרי מבחינה פונטית <הדג� סגול.  בבניי� קלַו

אול� התפתחות כזאת הייתה מבטלת את , )ִ=ְגִלי<ֶ=ֶגלהשווה ; פו� לסגול עשויה להiשהרי (ג� בבניי� קל 

 הוא ג� קל וג� ַוWַַעלעל כ� , כוח השפעת הגרונית היה רב מכוח הבידול. לכ� נמנעה, ההבדל בי� קל להפעיל

 . הפעיל

 ) מכוח ההיקשeכיוו? ל  (hankiy*< ַהIֵה לצד , hank > *hakk*< ַהְ� ציווי מקוצר 



 

 

 
11

מלמד כי צורות העתיד המקוצר ) בפתח כדי�, ִיְלַמדלעומת (הקמ? בהברה סגורה פועל  <ִ/Lָל  בניי� נפעל .יא

אלא נגזרו מ� , שהרי לפי זה אי� כל אפשרות להסביר את ההארכה, tiggal*לא נגזרו ישירות מ� ) לפחות אלה(

 .ִ/Lֶָלההדג� השל� 

 י"פועלי עו. 18

; mI/Etאכדית  ;מיתארמית ;  גGו ערבית(ארוכה . 1: ר� שתנועת� הייתה אועיצוריי� מעיק<פעלי� דו. א

  ַוWֶָק�,ַוWָָק�התנועה התקצרה בהברה סגורה ;  ֵהִקיָמה, ָנסGג(,ָקמ( והברת מלעיל Fֵָאיתנועה נשמרת : עברית

]*wayyaqIm > *wayyaqim > *wayyaqεm[ ;2 . ג בנפעל כגו� , התארכה בקטיגוריות מסוימות(קצרהGָנס

*nasaga > *nAsAg >. 

למשל , הלא משתנה,  ארוכהU זו תנועת <המצב הרגיל . 1:  מצבי�3, ואו�'לפי ז, ו"סינכרונית יש לפועלי ע. ב

, המשתנה, )לדעתו קצרה מיסודה( קצרה u זו תנועת <המצב המצומצ� . 2 ; ְ/ק(ֶמיָנה,)<  yaqUm*(ָיק(� 

 ,ִעֵ(רא� שכיח בש� ; )סא, קיט' תה(ִעְ(דHִני למשל ,  הנדיר בפועל<ב העיצורי המצ. 3; )yaqum*(ָיקֹ� למשל 

 .ָמֶות

 qAmta > *qamta* <ַקְמָ/ בהיקש מ� , בלא המעתק הכנעני, qAma* <ָק� : משקלי העבר. 1  <בנייי� קל . ג

 i יותר להניח כא� נוח; mayit*< אולי ; הצפויִמית *ולא  (mIt* <ֵמת ; )קיצור התנועה בהברה הסגורה(

יראה , המניח תנועה קצרהBֹF( ; )ָיBְָנה(ָי�Bֵ לצירה הקצר של  )ֵמת('(ֵמת הבדל בי� הצירה הארו� של ). קצרה

ומכא� , אול� הטעמת המלעיל מלמדת על תנועה ארוכה. כיאה לפועלי מצב ,bušu = BֹF*כא� צורה יסודית 

; < yaqUm > *yaqum > *yA'qom*(ָיקֹ� . yaqUmu* <ָיק(� שקל בעתיד גבר מ. bAšu .2*הנחת צורת יסוד 

 ta'qUmnA*ָ/קְֹמָנה ליד האלטרנטיבה , )בהברה פתוחה( מקורית uי אפשרה קיו� "השפעת לְ/ק(ֶמיָנה ; )יוסיב

> *ta'qumnA > *tA'qomnA > . קֹ�: ל"היה צק(� הציווי *qUm > *qum > qom , א� פעל כא� היקש מ�

לפני (משמש לפיקוד , במלרע, ָיקֹ�היוסיב  .yibAšu .3*< ַוWֵבBֹ( ; yašIru* < ָיBִיר ;)ק(ִמי(ומ� הנוכחת העתיד 

 ;ָק�הבינוני . 4. ו ההיפו�"משמש ע� וי, במלעיל, ָיָק�'; ")נא<ָיBָב: "הופ� החול� לקמ?, בהעדר הטעמה, מק>

 .י שיסודו קל שעתידו נתפס הפעיל" ע<  ֵמִגיח,ַח ָיִגי,Lָח. 5 .ל(ָטה <הבינוני הפעול  ;אGר; ֵער

מחייבת ) בתנועה קצרה (nasag*צורת מוצא ; )לעיל' ר; בניגוד לקל, כדי� (nasAga* < ָנסGג. 1 <בניי� נפעל . ד

 . קרתה לפני תו� פעולת המעתק הכנעני, בניגוד לקל, הנחה שההארכה בנפעל

 . הוא תוצאת העתקת בסיס העבר אל העתידִי�GI  כ� על ,ִיIִי�*או ִי�Iֵ *ל "העתיד היה צ. 2

 Aku >; *nasA'gAti > *n$sOgoti > *n$sUgOti*( כולל את סיומת המדבר העתיקה ְנס(גGִתי. 3

; פיליפי < ֵהַקְמָ/ .hiqtila*כלומר ,  קצרהiהצירה והיחטפותו מצביעי� על  < ֲהַקְמֶ/� ,ֵהִקי� <בניי� הפעיל . ה

&ִקי� היחס בי� ;  הפתח במקו� חט> לחיזוק הגרונית< ַהִעידGִתי; )נפעל' ר(כולל הסיומת העתיקה  < ֲהִכנִֹתי

לעומת הברה סגורה , הברה פתוחה מיסודה ששמרה על התנועה הארוכה(ָתקְֹמָנה ל&ק(� כיחס בי� ָתֵקְמָנה ל

 ; )שגרמה לקיצור התנועה

 ).ה(ַלדהשווה ל (וכ� הפתח , ו"יקש מ� פועלי פהתחילית היא תוצאת הה(ַק�  <בניי� הHפַעל . ו
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; המצויה בספרי� המאוחרי� נראית בהשפעת הארמיתִק�Wֵ הנטייה על דר� השלמי� . 1 <הבנייני� הכבדי� . ז

  .סGֵבב בהשפעת רGֵמ�, ע"ה הפועל בהשפעת ע" הכפלת פ<פGֵלל . 3; נענע> הרחבת השורש נוע . 2

 ע"פועלי ע. 19

� הפועל " עי<המצב הרגיל . 1): ו"השווה ע(יי� מעיקר� וסינכרונית נתוני� באחד משלושה מצבי� דו עיצור. א

כלומר כאשר , מצב זה מתקיי� כל אימת שהוא אפשרי מבחינה פונטית. ַסGFָתלמשל , כלומר דגושה, ארוכה

ו המתבטא בתנועה "לי עמצב זה מקביל למצב הנורמלי של פוע .G[Fַנ(: למשל, � הפועל מונעת בתנועה"עי

; וזה קורה כאשר היא חסרת תנועה, � הפועל פשוטה" עי<המצב המצומצ�  .2 . ְ/ק(ֶמיָנה,ָיק(�כלומר , ארוכה

ָיקֹ�  קצרה למשל uש� יש תנועת , ו"מצב זה מקביל למצב המצומצ� של פועלי ע .ָ/בֹז, בסו> תיבה, למשל

)*yaqum. (3 . ב  במקור המוחלט סֵֹבבמצוי בבינוני , נדיר מאוד. ד השלמי�" ע<המצב המופרדGובנסתר עבר ָסב

ד "שג� הוא נדיר וע ,ִק�Wֵכגו� , ו"מצב זה מקביל למצב העיצורי של ע. כדי להבדילו מפועלי המצב ,ָסַבב

 . השלמי�

העבר ( ש� תואר  נטייה של< ַ=GFַ  .)Jִתי'סלמשל ,  והוא תמיד מוטע�sabb בעבר בסיס הנטייה <בניי� קל . ב

ו אול� ש� אי� התנועה מצויה כלל בבניי� "בעֲהִקימGִתי השווה  (ַ=GJנ(למשל , oתנועת החציצה ; )וההווה זהי�

 ָיֵקל > yaqtil*;  מוטע�sobbהבסיס הוא  ,ָ/בֹז yaqtul*: שלושה משקלי עתיד. ע היא שכיחה יותר"בע) קל

 הבח� בי� פועלי מצב שהעבר שלה� זהה <הבינוני  .ֵיַח� <של פועלי מצב ל  ֵיַק> yiqtal* ;ָיֵג� <של פועלי פעולה 

 ). GFֵזז(לפועלי פעולה הנוטי� כשלמי�  )ַקל(לבינוני 

 ,ִיַד8ּ(: וכ� בעתיד ;)ָנבֹ]( (sobbו "לצד בסיס מוקש מע) ָנַד8( (sabb) הצפוי( בעבר הבסיס הרגיל <בניי� נפעל . ג

 ).� מוקשי� מ� העברשני הבסיסי(ִ/GFז 
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 שאלות מנחות ותרגילי� לחומר ההרצאות

 

  המבוא הכללי.1

צור� , צור� חבור, אלומור>, מורפמה: את המושגי�) מ� העברית המקראית בציו� מראה מקו�(הגדר והדג� . 1

 .שפת מדבק, שפה סינטטית, שפה אנליטית, צור� גזירה, צור� דקדוק, פרוד

 ?ית מ� העברית החדשה בכל הנוגע לדרכי תצורת המילי�במה שונה העברית המקרא. 2

תרג� , )או אחד מסוגי המורפמה(צטט במדויק מספרות המחקר הכתובה לועזית הגדרה למושג מורפמה . 3

 ).בציו� מראה מקו�(והדג� אותה באמצעות העברית המקראית , אותה לעברית

 .פרק לצורני� את המילה ִמBְָ@ְטָ�. 4

 .&ַכְלָ/; Bָל�G; ִמְדFָר: י התהוות� של הצורות הבאותשחזר את שלב. 5

 צור� הוא. 6

 הש� העברי למושג פונמה. 1

 ההברה השנייה במילה Iַָתְבִ/י. 2

 היחידה המינימלית שבכוחה להבחי� בי�  משמעויות שונות. 3

 .ההברה השלישית במילה ֲאַכְלֶ/�. 4

 העברית המקראית. 7

 רני גזירהאי� בה כלל צו. א

 היא לשו� מדבק טיפוסית. ב

 היא שפה סינטטית. ג

 היא שפה אנליטית. ד

 

  הכינויי�.2

 ?מהו ייחוד� הצורני של הכינויי� בעברית המקראית. 1

 .ז�הדג� מ� המקרא את שימושו של הכינוי . 2

ית שבי� כינויי הרמז ולאור זאת תאר את הקרבה הצורנ, thatת� דעת� לכפל התפקיד שיש למילית האנגלית . 3

 ).102<99' עמ, הסתמ� ג� על בלאו(לכינויי הזיקה בעברית המקראית 

 .פרט והדג� את ייחוד� הצורני של הכינויי� בעברית. 4

הא� לאור זאת יש לראות ביניה� יחסי� ? מהו היסוד המשות> לכינויי הגו> הפרודי� לגו> הראשו� והשני. 5

 ?של נטייה

ית שפת התערובת של באואר וליאנדר ממצא כינוי הגו> הפרוד לגו> הראשו� ביחיד במה מפריע לתיאורי. 6

 ?באוגריתית

 . בכינוי ֲאִניiהסבר את התהוות התנועה . 7

שצורת ) הלא מקובלת(על ההנחה ) מבחינה פונטית(במה היא מקשה . ת� דעת� לתנועת החט> שבכינוי ֲאַנְחנ(. 8

 ). היא הצורה המשוערתaniHnu (*niHnu[*היסוד של הכינוי היא 

 '?אנקפס'מדוע אנו אומרי� על תנועת הכינויי� כגו� 0ָ/ה שהיא . 9
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 ?מדוע נשלה בנקבה ונשארה בזכר). 0ְ/>  (anti[*של תנועת הכינוי ) היסטורי<הפרה(דו� באורכה . 10

 .במקרא) 0ְ/(הסבר את תפוצת אתי . 11

 .0ֵ/�, ֶ/�הסבר את ההיקשי� שפעלו בי� הצורות 0. 12

 ).הנה, ה�(הצג כמה דוגמאות לביטול חלק מ� ההבדלי� בי� כינויי� של זכר ונקבה . 13

 .ח�ו חט  בכינויי� הערבייי� y ו wהסבר בפירוט את התהוות העיצורי� . 14

 ?מה בי� השי� להא בכינויי� הפרודי�. 15

לאור מקור� של . ya*יסודו בכינוי ) קטלני(הסבר בפירוט מדוע קשה להניח כי כינוי המושא למדבר . 16

 ?ני הוא בכינוי הפרוד ֲאִני<אי� היית מג� על הנחה שמקור הכינוי , הכינויי� החבורי� לגו> השלישי בריבוי

 :תרגיל בית מסכ� על הכינויי� הפרודי� והחבורי�. 17

 קונקורדנציה ;תורת ההגה והצורות, בלאו ;BDB; Jouon-Muraoqa §94 ;91§ גזניוס: ספרות מומלצת

.למקרא

הבא ). אנכיער� , BDBפי המילו� <על(ודו� בתפוצ� במקרא , אנכי, אניהסבר את התפתחות� של הכינויי� . א

 ).הקשר והפסק( פסוקי� שבה� מופיעות הצורות השונות של שני הכינויי� 4

, פות השמיות השונותובש(בעברית ) פרודי� וחבורי�(דו� בכוחו של ההיקש בקביעת צורת� של הכינויי� . ב

 מקרי ההיקש בעברית בתחו� כלהצג את ). תורת ההגה והצורות, במידה שהוזכרו בשיעור ובספרו של בלאו

 .הכינויי�

 . הצג את כל המקרי� שבה� קיימת בעברית האחדה כנגד מציאות מגוונת בלשונות השמיות השונות. ג

 את צורתו של הכינוי החבור בעברית המקראית דו� בפירוט בגורמי� הפונטיי� והמערכתיי� הקובעי�. ד

 לצורות ֲאב)ָת�וכ� השווה צורות ריבוי כגו�  ;ָ#ִדי ,ָ#ָד&לצורות כגו�  ַמֲעֶ#יָ" ,ָעֶלָההשווה צורות יחיד כגו� (

 )ַמֲחָניולריבוי   ַמֲחֵנה�כ� השווה את היחיד ; ֲאב)ֵתיֶה�כגו� 

  .ַמֲעֵ#יֶה�, ְ.ָגָדיו, ֵ.יָת&, ִ.ְטֵנְ", 0ֶַ/ָכה, ְ.כ)ִרי, ,ֶ+*: רות הבאותהסבר את השתלשלות� ההיסטורית של הצו. ה

 המילה ֲאִני. ו

 היא כינוי גו> חבור. א

 טוני בתקופת ההטעמה המלעלית הכללית<חל בה חיטו> פרה. ב

 > נחטפה בתקופה מאוחרת יחסית בתולדות העברית"תנועת האל. ג

  המאוחרי� של המקראמשמשת רק בספרי� . ד

 משמרת את התנועה הסופית המקורית של הכינוי . ה

 anUkiמקבילה לה באכדית הצורה . ו

 )בפתח שלא נחט> בגלל הטע� החזק(צורת ההפסק שלה היא 0ִני . ז

 הקמ? שבכינוי &נGִכי. ז

 טונית<הוא תוצאה של הארכה פרה. א

 ארו� מיסודו. ב

 � באופ� שאינו נית� להסברמתקיי� בריחוק מ� הטע. ג

 טעות מצערת של בעלי המסורה. ד

 &נ(. ח

 קיימת רק ברובד הקדו� של העברית המקראית. א
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 תצורתה היא תולדה של היקש. ב

 אינה משמשת כלל בלשו� המשנה. ג

 היא מקורית והקמ? שבה הוא תוצאה טבעית של הארכה טונית. ד

 הצורה &ָ/ה. ט

  רגילההיא צורת הקשר. א

 זהה לצורת היסוד של המילה. ב

 היא צורת ההפסק של המילה. ג

 )מלעיל ופתח(0ָ/ה 'כי צורת ההפסק היחידה היא  , יש בה קמ? לא נורמלי. ד

 הכינוי אתי. י

 משק> מצב של קיו� התנועה הסופית. א

 מצוי בכתיב זה ה� רק בספרי� המאוחרי� של המקרא שיש בה� השפעת הארמית. ב

 מזכיר בהברתו הסופית את האכדית והערבית. ג

 נכוני�' וג' א. ד

 0ֶ/�, 0ֶתּ�. יא

 תנועת הנקבה הושפעה מ� הזכר. א

 אלה שני כינויי� שצורת� זהה לכינויי� באכדית. ב

 מקבילותיה� בארמית משקפות מצב הטרגוני החשוד במקוריות. ג

 )מו הסגול של ֲעָרֶפלכ(הסגול של הזכר הוא תוצאה של חוק פיליפי . ד

 ֵה5ָה. יב

 אינה קיימת כלל בעברית המקראית. א

 א"� במקו� הה"אולי הייתה בה פע� שי. ב

 ל ה� לזכר ה� לנקבה"משמשת בלשו� חז. ג

  קצרה לצירהiחלה בה הארכה טונית של . ד

 ההבדל בי� מלעיל למלרע בשתי המילי� ִ@יָ� וִסְפְרָ�. יג

 � הקשר להפסקמקורו בהבדלי� בי. א

 אי� כל הבדל בהטעמה בשתי המילי�. ב

 נובע מכ� שהכינוי לזכר היה מוטע� פע� מלעיל ופע� מלרע בלי כל התניה. ג

 יסודו באור� התנועה המקורית שלפני הכינוי. ד

 ההבדל בי� היחיד ָדִּגי לריבוי ָ=ַגי. יד

 אינו נית� להסבר על פי תהליכי� פונטיי�. א

 ayוכינוי לריבוי , �i שמלכתחילה היה כינוי ליחיד מקורו בכ. ב

  שלפני הכינוי עצמוayיסודו בסימ� הריבוי . ג

 קיי� למעשה רק בעברית המאוחרת. ד

 ...)א� יש כאלה, סמ� בעיגול את התשובות הנכונות(ָ=ְגָ� . טו

 לפי קהלה הקמ? של הכינוי הוא המצאה של בעלי המסורה. א

 ו נית� כלל להסבר פונטיהקמ? הראשו� אינ. ב

 הקמ? הראשו� עומד בהברה פתוחה. ג
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 טונית<הקמ? הראשו� הוא תוצאה של הארכה פרה. ד

 קיו� הקמ? של הכינוי מוכח מ� העברית של מגילות י� המלח. ה

 הקמ? של הכינוי משק> תנועה שבשלב הפרוטושמי הייתה פעמי� ארוכה ופעמי� קצרה. ו

 ר כאחדהיא צורת הפסק והקש. ז

 מוטעמת מלעיל. ח

 מוטעמת מלרע כי התנועה שלפני הכינוי הייתה ארוכה. ט

 .היא הצורה הרגילה שבלשו� חכמי�. י

 בתעתיקי� ובפיוט מקבילה לה צורה שלכינוי שלה אי� תנועה, במסורת השומרוני�. יא

 )סמ� עיגול בתשובות הנכונות(ְבּתGֵכִכי . טז

 רית שלנו בתוככי העירכמו בעב, היא צורת נסמ�. א

 יש בה הכינוי העתיק של הנוכחת. ב

 משקפת מצב של קיו� התנועה הסופית ג� בזכר וג� בנקבה. ג

 היא המקרה היחיד של קיו� צור� הנוכחת העתיק במקרא. ד

 יש עוד היקרויות של הצור� הזה בספרי� הקדומי� של המקרא. ה

 השפעת הארמיתצורת הכינוי היא כלל הנראה תוצאה של . ו

ובה נשלה התנועה הסופית והתגוונה תנועת החציצה שבי� הבסיס , הצורה הרגילה המקבילה לה היא FְתGֵכְ�. ז

 לכינוי

 )סמנו בעיגול את התשובות הנכונות(Kֶָדָ� , הבה נדו� בשתי הצורות Kְָדָ�. יז

 הראשונה יחיד והשנייה בהכרח ריבוי. א

  הראשו� דיפתונגביסוד שתיה� היה בשלב. ב

 בחוקי ההגה הצרופי� של העברית" בוגדת"הראשונה היא הרגילה אבל גזירתה . ג

 צורת הפסק) ג�(השנייה היא . ד

 ְָ� נתפס להיות כינוי היחיד בלא קשר לסיומת הבסיס<הראשונה נוצרה משו� שהכינוי . ה

 בשניה הטע� מלעיל כי הסגול ארו� ביסודו. ו

קפות את דרכי העברית המקראית שיש בה התמודדות בי� צורת כינוי המוכתבת על פי שתי הצורות מש. ז

 )ריבוי/יחיד(לבי� צורת כינוי הנגזרת מ� המספר של הש� ) כמו בארמית(הבסיס 

 ס(ַסי, ֲאבGַתי. יח

 בשתיה� הפתח אינו נית� לכל הסבר. א

 עבריתהפתח של השנייה אינו נית� לשחזור על פי כללי ההגה של ה. ב

 בראשונה יש למעשה ריבוי על גבי ריבוי. ג

 נכוני�' וג' ב. ד 

 )91סעי> , יש לקרוא את גזניוס; הק> בעיגול את התשובות הנכונות(ֶה� <הכינוי לנסתרי� . יט

 כגו� ִ@יֶה�, בא רק אחרי בסיס המסתיי� בתנועה. א

 כגו� BְמGֵתיֶה�, רק הוא בא ע� ש� בריבוי. ב

 כל העיצורי� של צורת היסוד שלומשמר את . ג

 הסגול הוא תוצאה של מעתק הגאי� חוקי. ד

 ברוב היקרויותיו הוא מוטע�. ה

 )ִ@ְרָי�: הצפוי(אלא שהבסיס הוא לא נורמלי , בצורה ְ@ִריֶה� הוא צפוי על פי הבסיס. ו
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  .ָמG<התפתח מאותו הכינוי הקדו� שממנו התפתח הכינוי . ז

 

 ודרכי הפועל אופני הפועל .3

מה� תפקידיו של הבינוני הפועל בעברית .  בפירוט את מקומו של הבינוני בעברית לאור הגדרת הפועלהסבר. 1

 .הדג� וצטט מ� המקרא עצמו). 121סעי> , מוראוקה<ואו�'לפי ז(המקראית 

 : שתי דוגמאות לכל אחד מ� המושגי� הבאי�< בציו� מראי מקו� מדויקי� <הבא מ� העברית המקראית . 2

 .פועל חוזר; פועל סביל; פועל פעיל

 דר� המשאלה והרצו�; דר� הפיקוד; דר� החיווי

 W. Wrihgt, A Grammar of theלמשל דקדוקו של , מטקסט אוטנטי או מספר דקדוק(הבא מ� הערבית . 3

Arabic Language (כ� הבא שתי דוגמאות לשרידי דר� זו בעברית . שתי דוגמאות לדר� האנגרגיקוס

 .המקראית

 .בניי� הפעיל, י"ל, ו"ע: הצג שלושה זוגות של ניגודי� בי� עתיד רגיל לעתיד מקוצר בקטיגוריות אלה. 4

לביטול הניגוד בי� ' יכתב'� הנסתר הסבר מה ההבדל בי� ביטול הניגוד בי� העתיד הרגיל למקוצר בגופי� כגו. 5

 .'יכתבו'העתיד הרגיל לעתיד המקוצר בגופי� כגו� הנסתרי� 

עיי� בספרי הדקדוק של העברית המקראית וצטט מש� את הדברי� הנאמרי� על תפקיד� של צורות פועל . 6

 .הבא שלוש צורות כאלה וציי� את מקומ�. 'יאריכו�'כגו� , �"בעלות נו

 

 � של המקרא מערכת הזמני.4

 .עמוד על המשות> מבחינה צורנית בי� כינויי הגו> הפרודי� לצורני הגו> של זמ� קטל. 1

במה מזכירות הצורות ? ע"ו וע" של סימ� הגו> של המדבר דווקא בגזרות עAמדוע לדעת� נשתמרה . 2

 ?ְ/ִסFֶיָנה וָלBֶֶבת ָלַגַעת את התופעה שלפנינו, ְ/ִקיֶמיָנה

 .של צורת הנוכחת הקדומה, ה� מספרי� קדומי� של המקרא ה� מספרי� מאוחרי�, די�הצג עוד שרי. 3

 .הצג את כל המקרי� של כינוי הנסתרות העתיק. 4

שהמצאת מזכירי� בצורת� את ' זמ� החדש'הא� סימני הגו> של ה. בדה מליב� נטייה של בינוני לפי גופי�. 5

 .'קטל'עתיקה מצורת ' יקטול'ו טועני� כי צורת לאור זאת הסבר מדוע אנ? צורת הכינויי� הפרודי�

 הזמ� בעל הסופיות. 6

 צעיר מ� הזמ� בעל התחיליות. א

 סופיותיו אינ� מזכירות בצורת� את סופיות הכינויי� הפרודי�. ב

 ל"אינו משמש בעברית של חז. ג

 אינו מצוי כלל באכדית. ד

 &נGִכי ֲהִקימGִתי. 7

  בשתי המילי�oת אי� שו� קשר בי� שני תנועו. א

 החול� של הראשונה הוא היקש מ� החול� של השנייה. ב

 בשתיה� הוא מקורי. ג

  שהייתה קוד� כל בכינוי &נGִכיAיסודו בתנועת . ד



 

 

 
18

 צורני הנוכחת והנסתרת בזמ� עבר. 8

 היו שניה� לכתחילה חסרי תנועה סופית. א

 הנשתמרו בצורת� המקורית כאשר לא היו במעמד סופי במיל. ב

 השתמרו רק בספרי� הקדומי�. ג

 &ְכָלה, &ַכְלְ/: מצויי� בצורת� המקורית בשתי המילי� האלה. ד

 'תקטלנה'במקו� ' יקטלו'. 9

 ל"הוא הדבר הרגיל בלשו� חז. א

 .אינו מצוי במקרא כלל. ב

 )לא קרה כדבר הזה' עבר'ב(המקרה היחיד במערכת הפועל שבו הנסתרי� דחו את הנסתרות . ג

 א השפעת הארמיתהו. ד

 

  מערכת הבנייני� של המקרא.5

 שתי דוגמאות לבניי� ִהְתְ@ֵעל ושתי דוגמאות <אגב ציו� מראי מקומות מדויקי� , הבא מארמית המקרא. 1

מ� הערבית . �"הארמית המקראית ובקונקורדנציה לתנ, השתמש בספרו של קימרו�). או 0ְפֵעל(לבניי� ַהְפֵעל 

מ� הארמית המאוחרת הבא שתי דוגמאות לבניי� ). השתמש בדקדוקו של רייט (ְה Gבי� הבא שתי דוגמאות לבני

 .ִאַ/ְפַעל

 ).עתיד ובינוני, בעבר(הבא מ� המקרא חמש דוגמאות של סביל פנימי של בניי� קל . 2

 ?מה� הגורמי� שדחקו את הסביל הפנימי של הקל במקרא ובתקופה מאוחרת יותר. 3

 . צורת הסביל הפנימי ַוִיּי�Kֶ והבא את הפסוק שהיא נתונה בושחזר את התהוותה של. 4

 ?מה בצורתו של נפעל מוכיח שמיסודו לא זה היה בניי� סביל. 5

במה זה . הסבר את חלק� של בעלי המסורה בדחיקתו של הסביל הפנימי של הקל מ� הטקסט המקראי. 6

 ?מזכיר את הדגש הקל שניקדו בצורת המקור כגו� ִלְכ/ֹב

 ? מה המשות> לנפעל ולבינוני הפעול של בניי� קל מבחינת שינויי התפקיד שחלו בה�.7

 .Iְתֹב, ִיְכ/ֹב, ָכַּתב: לאור הצורות האלה' בניי�'הסבר את הגדרת המושג . 8

 ו בעברית המקרא"בניי� שיש בו תי. 9

 הוא ביסודו בניי� חוזר. א

 � הפועל שלו דגושה בהכרח"עי. ב

 מידהוראתו סבילה ת. ג

 הוראתו חוזרת תמיד. ד

 בניי� פGֵעל במקרא. 10

 אי� לו שו� מקבילה בערבית. א

 בא לידי ביטוי בצורות פועל סבילות כגו� GBַרש. ב

 ביסודו היה דומה לִפֵעל אלא שבמקו� תנועה קצרה והכפלה הייתה בו תנועה ארוכה. ג

 אי� לו כל שריד במקרא. ד

 הפועל ִנַ(ְ\ר(. 11

 התוסרו*יסוד שלו היא צורת ה. א

 nitwassiru*צורת היסוד שלו היא . ב
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 הוא שריד של בניי� נפעל עתיק. ג

 שונה בשיוכו לפועל ִנIֵַ@ר. ד

, ִפְלֵפל, ַפְעֵלל: מכל אחד מ� הבנייני� האלה) כולל הפסוק כולו מבואר בקצרה(הצג מעברית המקרא דוגמא . 12

 .מפועל מחומש

 ִיRֵָר>הניקוד של צורת הפועל . 13

 מלמד שהנקדני� השכילו לשמר את צורות הלשו� של ימי הבית הראשו�. א

 של בעלי המסורה, מקרית ומצערת עד מאוד, הוא טעות גסה. ב

 הרכבה של מצב לשו� מאוחר על כתיב של צורה קדומה. ג

 הוא במקו� הסביל המקורי ְיטַֹר> של בניי� קל. ד
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 )ַקחסביל של ָל(הדגש שבפועל לPַHח . 14

 הוא דגש רגיל של הבניי� הסביל פHַעל. א

 הוא דגש לשימור התנועה שלפניו. ב

 הוא היקש לדגש של ִיPַח. ג

 הוא הדגש המקורי בצורתו הקדומה ביותר של הסביל של בניי� קל. ד

 

  בניי� קל.6

של פועל מצב ) ע� מראי מקו�(הבא שלוש דוגמאות ? מה� הסיבות שבגלל� נדחקו פועלי המצב של בניי� קל. 1

 .e ולא aשתנועתו בעבר 

 .של בניי� קל' יקטול'� הפועל בצורת "� לתנועת עי"עמוד על הקשר בי� תנועת אית. 2

 .הבא מ� הערבית דוגמא לכל אחד ממשקלי העתיד של בניי� קל. 3

 ָיKִי�, ִיIַBְב, ִיְכ/ֹב: שחזר את התהוות� של הצורות. 4

 .י� שעברו מקל להפעילהבא מספרות המחקר עוד פעל. 5

 )ציווי מואר�(ָזְכָרה , ָמְלִכי: שחזר את התהוות� של הצורות. 6

 ).כנגד BְIִבֹר(ד כגו� ִלFBְֹר "הסבר את סיבת הדגש בצורות המקור ע� למ. 7

 .הבא מ� המקרא חמש צורות של מקור שחבור אליה� אחד מכינויי הקניי�. 8

וענה ) 152<149' עמ (3.14.2<1.14.2סעיפי� , כר� ה,  וארמית נוסח שומרו�עברית, חיי�<ב�' קרא בספרו של ז. 9

 :על השאלות הבאות

, 149' עמ, ש ה"צטט את המקומות המוזכרי� בעואנ(' ש� הפועל'על המושג ' הרקמה'הבא את הכתוב בספר . א

 ).143, 142הערות 

כנגד נוסח ; wafqCSerkimma(� ובקצירכ'מה אתה למד על משקלי צורות המקור מגרסת השומרוני . ב

צרכ�: המסורה Hט, ויקרא יט(' את קציר ארצכ�) ובק( ? 

מראי המקומות (על ריבוי צורות המקור בעברית ) ע"ג וראב"ריב(הביניי� <הבא את דברי מדקדקי ימי. ג

 ).145הערה , 150' עמ, ש ה"מובאי� בעואנ

 . ויש בה� מקור מוחלט בתפקיד פועל מפורש2.14.2חיי� בסעי> <הבא כלשונ� את הפסוקי� שמביא ב�. ד

 . של המקור המוכרת והמקור הנטויהתפקידחיי� את התערערות <הדג� מאותו מקו� אצל ב�. ה

 . של המקור המוכרת והמקור הנטויהצורהחיי� את התערערות <הדג� מאותו מקו� אצל ב�. ו

והסבר במה ה� מצביעות על ערעור צורני , ְראֹה, ֲעKֹה, Lְלֹה: הבא את הפסוקי� שמופיעות בה� צורות המקור. ז

 .של צורות המקור

לצורות ) הוס> ציטוט של כל הפסוק ומראה מקו� מדויק( דוגמאות c-fק " ס45הבא מתו� גזניוס סעי> . 10

 .מקור ממשקלי� שוני� זה מזה

מה ! הדג�? ד ה� משמשות במקראובאיזה תפקי, לאילו צורות של הפועל זהות צורות הבינוני ָקטֹל וָקֵטל. 11

 ).1.12.2סעי> , 139' עמ, ש ה"היעזר בעואנ(הקשר בי� בינוניי� אלה לבינוני של נפעל 

כז ' בר(ִהIירG ; )19כז ' בר(ְו&ְכָלה ; )9כז ' בר(&ֵהב ; )2כז ' בר(ָזַקְנִ/י : שחזר את התהוות הצורות הבאות. 12

; )15כד ' בר(יJְHָדה ; )33לז ' בר(ֲאָכָלְתה( ; )2א טז "שמ(ֲהָרָגִני ; )41כז ' בר(ב( ִיְקְר; )37כז ' בר(ְסַמְכִ/יו ; )23

 ).22מב ' יר(ֲחַפְצֶ/� 
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  בניי� נפעל.7

 .� בבניי� נפעל"הסבר והדג� את מקורה של הנו. 1

 ?יי� בעבר של הבנiמה� הסיבות לתנועת ? � בעבר של נפעל"מה� ההוכחות לתנועה המקורית של הנו. 2

 .כגו� ִאFֶָנה, �"הבא מ� הטקסט המקראי שלוש צורות עתיד שיש בה� חיריק באל> של אית. 3

 .הסבר את התהוותה של צורת הציווי ִהIֵָנס. 4

 .הבא מ� הטקסט המקראי שלוש דוגמאות לשלוש צורות המקור השונות של בניי� נפעל. 5

 .ִיJְָכד(�, ִ/ָ]ַכְרָנה ,רִנָ\ֵת, ִנְדַרBְִ/י: שחזר את התהוות הצורות. 6

!) הקצרה(הסבר לאור צורת המוצא ? )יד, שמואל ב כא(מהי הבעייתיות בצירה של צורות כגו� ַוWֵָעֵתר אלהי� . 7

 .כגו� ַוLָWִַמל, בצורות ההפסק) הקבוע(לאור חוק זה הסבר ג� את הפתח . של ויקטול ולאור חוק פיליפי

 ָ@ַקְחָנה ישביסודה של צורת הפועל ַוִ/. 8

 כינוי מושאי שקפא.  א

 � שהידמתה לעיצור שאחריה"נו. ב

 סימ� גו> שתנועתו הייתה ארוכה. ג

 כל התשובות נכונות. ד
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 החיריק שבִנְפַעל הוא. 9

 שחל תמיד בהברה סגורה בלתי מוטעמת, a > iתוצאה של מעתק . א

 תוצאה של קיטוב תנועות. ב

 תוצאה של חוק פיליפי. ג

 ש מ� החיריק של העתיד ִיBֵָּמרהיק. ד

 )חיריק לעומת סגול(ִאָ=ֵרB ו ֶאPֵָבר . 10

 החיריק נדיר ביותר. א

 שתי הדרכי� קיימות זו ליד זו. ב

 הסגול במצב כזה הוא הצפוי יותר. ג

 החיריק הוא שגיאה. ד

 המקור שבצירו> ִהָנתֹ� ִי5ֵָת�. 11

 בא במעמד של פועל. א

 וריתתנועת החול� שלו מק. ב

 תנועת הצרה שלו מקורית. ג

 הוא מקור שנוצר מעירוב של שתי צורות מקור אחרות. ד

 

  בניי� ִ@ֵעל.8

 '? עבר'מה� שתי צורות המוצא המשוערות של בניי� ִ@ֵעל בזמ� . 1

 ?מה� שני ההסברי� לפתח שבצורות מעי� Lִַ=ל. 2

מה ההתניות ? רות שיש בה� פתח או סגולהבא מ� המקרא שלוש צורות פֵעל שיש בה� צירה ושלוש צו. 3

 ?להופעת�

יש פתח , כגו� ִנUַח, ואילו בצורות פועל מפורש, )ופתח גנובה(ַ יש צירה ,כגו� ְמַנUֵח, מדוע בצורות בינוני. 4

 ?)רק בהפסק, כגו� ִנUֵַח, וצירה ופתח גנובה(

 ?)ְיַגֵ=ל(� בפֵעל "מאיזו תנועה צמח השווא של אית. 5

 ְיַל8ְד(, FַBְִרָ/, FֵBִר: ת התהוות הצורותשחזר א. 6

 

  בניי� @Hַעל.9

 ?מהו סימ� הסביל בעברית. 1

Rַל. 2 Hל מקורי בעברית, הא� המצב קRַ Hְיק ? 

 : נתח את צורות הפועל שבפסוק הבא. 3

בני ישראל ָהְתָ@ְקד( ְוָכְלIְל( ו; ְ/בBHַּל; HIַ@ר; )ה, שמות כה(ְמ&ָ=ִמי� : נתח ושחזר את התהוות הצורות הללו. 4

BFָ( ; )ו החיבור"נתח ושחזר את שני הפעלי� וכ� את וי( Hט(; )ו, ישעיהו א(חPHָחָמה ; ְ/לHישעיהו (עניה סֲֹעָרה לא נ

 ).כא, יחזקאל כו((ֲתבHְקBִי ; )יא, נד
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  בניי� התפעל.10

 ).ל"מ� השורש קט(נסתרת , נסתר, נוכחת, נוכח, רשחזר את הנטייה השלמה של התפעל בעתיד בגופי� מדב. 1

 ?מה� שתי צורות המוצא המשוערות של בניי� התפעל. 2

 ).ח, דברי� כא(ִנIֵַ@ר , ִמַ=Fֵר, ִ/ְתַח�Iַ, ְוִהְתַמIְַרֶ/�: שחזר את התהוות הצורות. 3

 )סמ� את התשובות הנכונות(� הפועל של התפעל "תנועת עי. 4

 ות ההפסק כגו� ִהְתGFָנ�היא קמ? בצור. א

 ו הדגוש בערבית" היא משקפת צורת יסוד הדומה לבניי� התיaכשהיא . ב

 היא עשויה להיות תוצאה של חוק פיליפי. ג

 לעומת התגֵדל, כגו� התגַדלת, � הפועל רק כשזו אינה סופית"מופיעה בעי. ד

 בִהְתַקִ=Bְֶ/� היא תוצאה של הידקקות. ה

 ִ/י היא מקוריתבְוִהְתLִַ=ְל. ו

 בנסתר היא לפעמי� צירה ולפעמי� פתח. ז

 

  בניי� הפעיל.11

 ?מה הייתה התחילית המקורית של בניי� הפעיל. 1

 ?מה� שתי צורות המוצא המשוערות של בניי� הפעיל. 2

 .הסבר את מער� התנועות של הפועל ִהְכַנְסִ/י לפי תיאוריית הקיטוב ולפי תיאוריה אחרת. 3

 .ַיְעִלימ(, ֶהְכַלְמנ(, ַ/ְגֵ=ל<אל, ֵהַסF(: את התהוות� של הצורותשחזר . 4

5 .)Fֵהַס 

 הפתח תוצאה של חוק פיליפי. א

 הפתח הוא התנועה המקורית. ב

 הצירה הארכה טונית של התנועה המקורית. ג

 � הפועל שבפועל זה היא צירה"בדר� כלל תנועת עי. ד

 כל התשובות נכונות. ה

  הפועל של בניי� הפעיל�"תנועת עי

 קצרה תמיד. א

 ארוכה תמיד. ב

 שמרה על אורכה התנייני ועל ההטעמה בהברה פתוחה. ג

 י"התארכה בהשפעת פועלי ל. ד

 קיטוב 

 a > iהוא חוק פונטי שגר� למעתק . א

 i aכללית של תנועות כ� שיתהווה רצ>  הוא היערכות. ב

 חל בצורה ִהְכִניס. ג

 חל בצורה ִיְכ/ֹב. ד
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פַעל.12 Hבניי� ה  

 .ָמBְָחת, ָהIְBְָבה: שחזר את התהוות הצורות. 1

 

  הפעלי� בעלי גרוניי�.13

 <אי� מסבירי� (IִֵחB ; )מא, בראשית כז(0ַהְרָגה , ֶיְעַ/ר, ֲעַמְדֶ/�, ֱאכֹל: הסבר את התהוות הצורות הבאות

: בהפסק(ִיLַָרע ; Bְֶאְלֶ/�, )עומת צורות כגו� ֵ@ֵארל,  את קיו� החיריק בהברה פתוחה<לאור כרונולוגיה יחסית 

 ).כה, מלכי� ב ג(ַיֲהרֹס( ; ְמַנUְִחי�, ְמַנUֵַח, )ִיLֵָרַע

 

 א" גזרת פ.14

 )ציי� מראה מקו�(אֲֹחָזה , Wַֹאֶמר'ו, ֶ/ֱאסֹ>: שחזר את התהוות� של הפעלי�. 1

 ?)ציי� מראי מקו� (ֵאָהב, מה� שתי האפשרויות להסבר הפעלי� ֵלאמֹר. 2

 .השפעו מ� הכתיב של המילה) והגיית�(הדג� והסבר צורות פועל שניקוד� . 3

 

 נ" גזרת פ.15

 .נ ובקטיגוריות דקדוקיות אחרות"הצג מקרי� של ביטול הכפלה בגזרת פ. 1

 .ִהְנַחְלִ/י: מה נית� ללמוד על הכרונולוגיה היחסית של העיצורי� הגרוניי� ממילי� כגו�. 2

 .�"נ המקיימי� את הנו" צטט את דעתו של ברגשטרסר על פועלי פ.3

 .ח"� ולק"הצג והסבר את כל הצורות האנומליות מ� השורשי� נת. 4

 .ָלֶגBֶת; יPַHח; ְנקֹ�; Fִ0יָטה; ִיֵ/�: שחזר את תהליכי התהוות הצורות. 5

 

 

 ו" גזרת פי.16

פעל ההיקש בבניי� , לדעת�, מדוע. תיו בארמית ובערביתב לאור מקבילוֵ[ד שבפועל ִהְתַי" הסבר את היו.1

 ?התפעל ולא בבניי� נפעל

 .י בבניי� קל"הצג שני פעלי� מכל קבוצה מ� הקבוצות של פועלי פ. 2

 .הצג את שני ההסברי� להתהוותה של צורת העתיד ֵ/Bֵב. 3

 .הצג שתי סיבות לפתח בפועל ֵיַדע. 4

 ?מה המיוחד בצורת הציווי ָהָבה. 5

 .הסבר את הצורה ַוWֵַלְ� וכ� את הבעיות הכרוכות באיתור שורשה המקורי. 6

 .הצג שני הסברי�. כגו� ִייַסד, י"נוטי� בעתיד של בניי� קל על דר� פ, ד"כגו� וע, י מקוריי�"מדוע ג� פעלי פ. 7

 .ַוִ/יַבB, ַוWֵֵצא, ַוWֵֶלְ�:  בפעלי� הבאי�< מלעיל או מלרע <הסבר את הטע� . 8

 ;/ֵֹס>; )ד, איוב לח(ָיְסִדי ; ַקר'ַוWִ; ְיַדְעִ/יָ�; ֵצא; הBִGיב: שחזר את תהלי� התהוות הפעלי� האלה. 9

�/ֶBְִויִר ;�KֶיWִַגְעִ/יָ�; ִאָ(ֵלד; ַוGַכח ; מ(ָקִעי�; ֵהיִמיִני; הGW44לא ' בר(ְלָכה ִנְכְרָתה ; )42לא ' בר(ַו.( 
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 א" גזרת ל.17

 .הדג�? א על עיצוריותה"> שבפועלי ל"תנאי� שמרה האלבאילו . 1

 החול� שבצורת המקור ְמלֹא. 2

 הוא תוצאה של המעתק הכנעני. א

  קצרהuהוא גיוו� של . ב

 הוא תוצאה של הארכה טונית. ג

 דינו כדי� החול� שבפועל ִיְכ/ֹב. ד

 )סמ� בעיגול את כל התשובות האפשריות(ָמָצאָת . 3

  קצרותaוצא� בשלוש תנועות שלושת הקמצי� מ. א

 הקמ? הראשו� הוא תוצאה של הארכה טונית. ב

 הקמ? השני הוא תוצאה של הארכה טונית. ג

 י לא הייתה ארוכה בזמ� תחולתו"המעתק הכנעני לא פעל משו� שתנועת הצד. ד

 המעתק לא פעל עקב היקש. ה

 המעתק לא פעל משו� השפעת רובד הלשו� הצעיר. ו

 עקב היקשו חוככת "התי. ז

 

 ִהְתַנFִיָת. 4

 י"קרה היקש מפועלי ל. א

 ת היא הרגילה בגזרה זו"תנועת הבי. ב

 א צמחה כעיצור פרוסטטי"הה. ג

 הפועל מוטע� מלעיל באופ� חריג. ד

 ַוWֲַחִטא. 5

 היא צורת הפועל הצפויה. א

 החיריק הוא טעות של בעלי המסורה. ב

 ו ההיפו�"בויהחיריק הוא תוצאה של התערערות השימוש . ג

 >"במקו� קצרה ליד הגרונית אל) � הפועל של הפעיל"עי(יש כא� תנועה ארוכה . ד

 ת הוא הכרח בסביבה פונטית זו"החט> בחי. ה

 .ִמJֵאִתיו; ֵצא'ַוWֵ; ַנְחFֵאָת; )8ו ' נחמ(GFָד� : שחזר את תהלי� התהוות הפעלי� האלה

 

 י" גזרת ל.18

 .יצוריי� מיסוד�ע<י היו תלת"הוכח שפועלי ל. 1

 ֵאָתי(. 2

 '0ֶ/�'פירושו . א

 היא צורת הקשר. ב

 ד עיצורית שאינה שורשית"יש בה יו. ג

 היא פועל בבניי� קל. ד
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 הפועל ֲעK(ָיה. 3

 ו"שורשו המקורי עש. א

 י"שורשו המקורי עש. ב

 הכתיב עשוות מלמד שהוא מרובע מיסודו. ג

 יצור לתנועה קדמיתייתכ� כי נוצר עקב דיסימילציה בי� ע. ד

צירה , א"סגול ה(י בכל הגזרות יש לה� אותה סופית "תאר בקצרה את הסיבות שגרמו לכ� שכל פועלי ל. 4

 ).א"קמ? ה, א"ה

 .י"� הפועל בגזרת ל"הצג את ההטרוגניות של תנועת עי. 5

 ?מה� שלושת הדגמי� של היוסיב בבניי� קל ומה� הדגמי� בבניי� הפעיל. 6

): נתח רק את המילי� המודגשות, במקרה שמובא פסוק של�(לי� התהוות הפעלי� האלה שחזר את תה. 7

,  משלי ד(0ל ֶ/ֶר> ; )ח, תהלי� קמא (ַנְפ2ִי ְ+ַער0ל ; ַיRֶה; )יב,  בראשית כב(ַ/ַעK <0ל; )טו, בראשית יט(ִ/ָ\ֶפה 

דברי (ֵליִתי מאד flָהח; ְ@ר( (ְרב(; ִיPו( המי�; )יד, נחמיה יג (יֲחַסַד ֶ+ַמחְו0ל ; )כא, איוב לו(0ל ֵ/ֶפ� ֶאל &ֶו� ; )יג

ַוWֵט אהלה בית ; ַוְיִחי; ָ@ְצָתה;  ישראל2ְֹטֵרי ַוי�03; )ד, בראשית ד(אל הבל ואל מנחתו ' ַוBַWִע ה; )לה כג, הימי� ב

 ידיה ַ+ַחת ְוִהְתַע5ִי; )יט, ירמיהו יג(ודה ָהְגָלת יה; )ז, בראשית יב(אל אבר� ' ַוWֵָרא ה; )ח, בראשית יב(אל 

 ַהָ/ַתח ִלְמצֹא ַו8ְִלא� 7ָד)ל ְוַעד ִמ6ָטֹ* בסנורי� ִה�0 ַהַ.ִית ֶ/ַתחואת האנשי� אשר ; ְמַכֶ\ה; )ט, בראשית טז(

 לוט מאביה� ְבנ)ת Bְֵ/י יָנהַוַ+ֲהֶר; )לה, בראשית יט (ָיִי* ג� בלילה ההוא את אביה� ַוַ+2ְֶקיָנה; )יא, בראשית יט(

 ִמְזֵ.ַח ש� ַו8ִֶב*; )סה, בראשית כד (ַוִ+6ַח ַהָ:ִעי9 ַוִתְת0ָס; ְוַהֲעֵלה(; ִנָ\ה; ַוַ/Bְְק את ַה5ַַער; )לו, בראשית יט(

 .ֵ/ֶלד רחל ַוְ/ַקFְ Bִלְדָ/Mַו; )כה, בראשית כו (ְבֵּארִיְצָחק <ַעְבֵדי ש� ַו8ְִכר� ל)fl;הש� <ַו8ֶט בש� יהוה ַו8ְִקָרא

 

 י" גזרת עו.19

 .נמק? י"מה היה אור� התנועה המקורי של פועלי עו. 1

 .הצג שני הסברי�? מדוע לא חל המעתק הכנעני בפועל ָק�. 2

 .הסבר את ההבדל בי� הטעמת מלעיל בפועל ֵהִקיָמה להטעמת מלרע בפועל ָכְּתָבה. 3

 .ו"ניי� קל בגזרת עהדג� את משקלי העבר של ב. 4

5 ./ְBְֹF מ� שתי צורות היסוד האפשריות של הפועל. 

 .הסבר את ההבדל בי� השורוק שבָיק(� לחול� שבָ/קְֹמָנה. 6

 ?מה ההבדל בתפקיד בי� ָיקֹ� לָיָק�. 7

 ?מה מקור החול� שבפועל FִינGִתי. 8

 .הסבר את הסתירה בי� הקמ? של ָק� לחול� של ָנסGג. 9

 .סבר את תצורת הפועל מGֵתתה. 10

 ?מה מקור הפתח שבפועל ַטח. 11

 ?ו"באילו שלושה מקרי�  יורד הטע� אל המלרע בפועלי ע. 12

): נתח רק את המילי� המודגשות, במקרה שמובא פסוק של�(שחזר את תהלי� התהוות הפעלי� האלה . 13

, בראשית ה(ַוWָמֹת ; ַוWָָק�; Pֵ? ָיִמי� ַוWֵָבא ַקִי� ִמְ@ִרי ָהֲאָדָמהַוְיִהי ִמ; )טו, בראשית ג(ה(א ְיB(ְפָ� רֹאB ; ְלָהִאיר

לֹא ָיִקיצ( ְולֹא ; ֵהֵבאָת; ַוWֹאְמר( ָהֶאָחד Fָא ָלג(ר ַוBְWִ@ֹט BָפGט ַעָ/ה ָנַרע ְלָ�; ָנפֹצ( ִמBְְ@חGת הכנעני; ַוWָבֹא(; )ח

ָהֵעד ֵהִעיד Fָנ( ָהִאיB ; ִיJֶָוה אישי אלי; ְוָנדBG מואב תחתיו; ק את בני לא ָ/Bֵב שמהר; ְוָנB(ָבה; ֵיעֹר( ִמBְָנָת�

; לא ִת�GI אתה ומלכות�; לא ָנכ�G לעשות כ�; )כד, שמות ד(ַוְיַבֵקB ֲהִמיתG ; ַהIֶֶס> ַהמ(Bָב; )ג, בראשית מג(
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ַוֲהִקימִֹתי ִלי ; ָ/מGת ַנְפBִי; ָהBִיָבה ;)כב, תהלי� פט(ָיִדי ִ/�GI ִעG8  ;ְוִקFְַצִ/י אתכ� מ� ָהֲאָרצGת אשר ְנפGצGֶת�

 .ח(Bָה אל ַ/ֲעמֹד; ַוWֶָטל שאול את החנית; Iֵֹה� ֶנֱאָמ�

 

 ע" גזרת ע.20

 ?ע ומהו ההבדל העקרוני ביניה�"ו וע"מהו המכנה המשות> לגזרת ע. 1

 ?או�ו'מה� שלושת מצבי הגזרה על פי ז. 2

 ?מה ההבדל בי� החול� שבפועל ָ/כֹ\( לחול� שבפועל ַ=GJנ(. 3

 ?במה שוני� הפעלי� הללו בעניי� זה משאר הפעלי�? ע"אי� מובע ההבדל בי� מצב לפעולה בעבר של פועלי ע. 4

): נתח רק את המילי� המודגשות, במקרה שמובא פסוק של�(שחזר את תהלי� התהוות הפעלי� האלה . 5

; )ב, מלאכי ב(ְו&רGִתי את FְִרכGֵתיֶכ� ; )כג, שופטי� ה(אֹר( &רGר יBְGֶביָה ;  ְ/ָבֵרְ� ְמבָֹרְ� ואשר ָ/אֹר י(&ראשר

ְולֹא ָתגֹז ; ִהGFק ִ/GFק האר? ְוִהGFז ִ/GFז; )יא, תהלי� צב(JFִַֹתי BֶFְֶמ� רענ� ; )לו, שמואל א יד(ְוָנבָֹ]ה בה� 

JHIֹה FְַחIָה ֵהֲעָלה ְיגֵֹרה( ְבֶחְרמG ; )ה, ישעיהו לא(ָיֵג� יהוה ְצָבאGת על ירושל� ְוהUִיל ָ@סַֹח ְוִהְמִליט ; Gר צֹאֶנFְ�ָכ

יָה ִיְ@ל( ַבח(ֶר; )ו, שופטי� ו(ַוWִַ=ל ישראל מאד ; )טו, חבקוק א(�Iֵ ִיKְַמח ְוָיִגיל <ְוַי0ְסֵפה( Fְִמְכַמְר/G ַעל

לֹא ָיֵהJ( ; )ו, מלכי� ב כג(ַוָיֶּדק ְלָעָפר ; )כו, ירמיהו מט(FְִרחGבGֶתיָה ְוָכל 0ְנBֵי ַה8ְִלָחָמה ִיַ=8( ַב�GWּ ַהה(א 

אפוד ְולֹא ִיַ]ח ַהח�Bֶֹ מעל ה; )כז, שמות כג(ֶאת ֵאיָמִתי ֲאBַַלח ְלָפֶניָ� ְוַהמִֹתי את כל הע� ; )י, ישעיהו יג(אGָר� 

ְמ&ֵתְ� ; )טו, בראשית מז(ַוWִ/ֹ� ַהIֶֶס> ; )כח, שמות כח( Hִתי טG8ת ַוֲהִתGֲאָרצFָ ִי� ְוֵזֵריִתי�GLFַ �ְָתGִתי אGַוֲהִפיצ

 ֵאַלי Iְָזִבי� ֵהַתְלָ/ בי ַוְ/ַדFֵר; )כו, תהלי� יח(Lְַבר ָ/ִמי� ִ/ַ/�8ָ <ִע� ָחִסיד ִ/ְתַחָ\ד ִע�; )טו, יחזקאל כב(ִמ8ְֵ� 

ְו&ְזָניו ַהְכFֵד ְוֵעיָניו ; )ט, תהלי� עג(Bַ/( בשמי� פיה� ; )כז, מלכי� א יח(ַוְיַהֵ/ל בה� אליהו ; )י, שופטי� טז(

ֲאָרצGת ; )ו, שמואל א ה(ַוְי�8ֵBִ ַוWְַ� אָֹת� ; )ב, זכריה יד(ְוִנְלIְָדה ָהִעיר ְוָנBַ\( ַהFִָ/י� ; )י, ישעיהו ו(ָהBַע 

ַוIֹBWָ( המי� ; )ח, חבקוק ב(יתר עמי� <כי אתה GJBַָת גוי� רבי� ְיJBָ(ָ� כל; )יב, יחזקאל כט(ְנG8Bַת 

ָהֶעֶרב <וכי ָירֹק ַהָ]ב RָFַהGר ְוִכFֶס Fְָגָדיו ְוָרַח? במי� ְוָטֵמא עד; )ו, חבקוק ג(Bַח( LְִבעGת עGָל� ; )א, בראשית ח(

 ).ד, שמואל א יב(לא ֲעBְַקָ/נ( ְולֹא ַרGUָתנ( ; )ח, יקרא טוו(
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 :שחזר את דר� התהוות� של הפעלי� הבאי�

 כז 'בר( ִהIירG ;)19 כז 'בר( ְו&ְכָלה ;)19 כז 'בר( ִ=Fְַרָ/ ;)15 כז 'בר( ַוַ/ְלBFֵ ;)9 כז 'בר( &ֵהב ;)2 כז 'בר(ָזַקְנִ/י 

 ;)33 לז 'בר( ֲאָכָלְתה( ;)2א טז "שמ( ֲהָרָגִני ;)42 כז 'בר( ִמְתַנֵח� ;)41 כז 'בר( ִיְקְרב( ;)37 כז 'בר( ְסַמְכִ/יו ;)23

 ).8 כט 'בר( ֵי&ְספ( ;)22 מב 'יר( ֲחַפְצֶ/� ;)15 כד 'בר(יJְHָדה 

 ;)28 ל 'בר( ָנְקָבה ;)24 ל 'בר( יֵֹס> ;)8ל  'בר( ָיכְֹלִ/י ;)32 כט 'בר( ַוֵ/ֶלד ;)24 כט 'בר( ַוִיֵ/� ;)22 כט 'בר(ַוWֱֶאסֹ> 

 לא 'בר( ֵצא ;)10 לא 'בר( ָוֶאKָּא ;)9 לא 'בר(ִלי < ַוִיֶּ/�;)6 לא 'בר( ְיַדְעֶ/� ;)5 לא 'בר( ַויֹּאֶמר ;)37 ל 'בר(ַוְיַפUֵל 

 ְלָכה ִנְכְרָתה ;)42 לא 'בר( ַוGWַכח ;)33 לא 'בר( ַוWֵֵצא ;)27 לא 'בר( ַנְחFֵאָת ;)15 לא 'בר( ַוWֹאַכל ג� &כGל ;)13

  ;)49 לב 'בר( ִנָ\ֵתר ;)46 לא  'בר( ִלְקט( ;)44 לא 'בר(

 

 המשוחזרות הצורות

 )2 כז 'בר( ָזַקְנִ/י 

1) *za'qintu > 2) *za'qinti > 3) *zA'qinti > 4) *zA'qanti > 5) zc'qanti 

 מדבר , עבר, )ָפֵעל(קל , �"זק: ניתוח הצורה

 : ר התהלי�הסב

 .בצירהָזֵק� כמוכח ממשמעו ומצורות העבר , פועל מצב) 1

 )אנלוגיה(בהשפעת כינוי הקניי� , i> תנועת צור� הגו> ) 2

 בשלב ההטעמה המלעילית הכללית, הארכה פריטונית) 3

4 (i > a בשל חוק פיליפי ובסיוע דג� הפועל השכיח מטיפוס qatal 

  התנועותשנתבטל בה אור�, הצורה הטברנית) 5

                                                                                                                              

 )9 כז 'בר(&ֵהב 

1) *']ahiba >  2) *]a'hiba > 3) *]A'hiba > 4) *]AhEb  > 5) ]Aheb 

 ) בהפסק(נסתר , עבר, קל, ב"אה: ניתוח הצורה

 :הסבר התהלי�

 � הפועל"כמוכח ממשמעו ומתנועת הצירה שבעי, פועל מצב) 1

 )אפשר להתחיל משלב זה; 2< ל1משלב (ההטעמה עוברת מ� המלעיל דמלעיל אל המלעיל ) 2

 בשלב ההטעמה המלעילית הכללית, טונית<ההארכה פר) 3

 ת"חיכו� בגדכפ, הארכת הפסק, נשילת התנועה הסופית) 4

 שנתבטל בה אור� התנועות, רניתהצורה הטב) 5

יסביר את , ) לעיל4כלומר בשלב (המאמ? את הגישה שחוק פיליפי פעל לאחר נשילת הסופיות בפועל : הערה

 )בגלל ההפסק(י העובדה שהוא ארו� "ע) aואי הפיכתו ל (קיו� הצירה 

                                                                                                                            

 BFֵ15 כז 'בר(ַוַ/ְל( 

1) *wat'talbiš > 2) wattal'beš 

 נסתרת, עתיד מהופ�, הפעיל, ש"לב: ניתוח הצורה
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 : הסבר התהלי�

ההטעמה ; )כמו היוסיב(יו הרצ> ה� צורות שלכתחילה לא נסתיימו בתנועות סופיות "הצורות ע� ו) 1

 .מפני שהברת המלעיל ארוכה, ילית מלכתחילהמלע

יש לזכור שבצורות המהופכות נשמר ; )תקופת ההטעמה הרביעית(הטע� ירד מ� המלעיל אל המלרע ) 2

 !).ולא התארכה (eהתנועה הקצרה התגוונה ל ; הטע� בהברות קצרות וירד מהברות סגורות

                                                                                                                           

 )19 כז 'בר(ִ=Fְַרָ/ 

 dib'birta > 2) *dib'barta > 3) dib'bartA* (1 <א

 dab'barta > 2) *dib'barta > 3) dib'bartA* (1 < ב

 נוכח, עבר, ִפֵעל, ר"דב: ניתוח הצורה

 : הסבר התהלי�

שחזור ; )על סמ� האכדית (pi[[il(a)*סס על ההנחה שצורתו המקורית של בניי� ִפֵעל הייתה מבוא שחזור ) 1

 ).על סמ� הערבית (pa[[al(a)*מבוסס על ההנחה שהצורה המקורית של המשקל היא ב 

כחלק מ� , i> ה הפועל "תנועת פ ,בלפי שחזור ; � הפועל" פעל חוק פיליפי על תנועת עי,אלפי שחזור ) 2

 .בצורות העבר של הבנייני� הפעילי� a i כלומר רצ> התנועות ,הקיטוב

 .שבה רק התגוונה לקמ? תנועת צור� הגו>, הצורה הטברנית) 3

יש . פעמי� קצרה ופעמי� ארוכה, כלומר בעלת אור� משתנה, ancepsתנועת סימ� הגו> הייתה : הערה

 .יחזורמטעמי נוחות נתעל� מאורכה בש. הסבורי� כי בעברית הייתה ארוכה

                                                                                                                              

 )19 כז 'בר(ְו&ְכָלה 

1) *wa']ukulA > 2) *wa]u'kulA > 3) *w$]u'kulA > 4) *w$]uk$'lA > 5) w$]Ak'lA 

 נוכח, ווי מואר�צי, קל, ל"אכ: ניתוח הצורה

 : הסבר התהלי�

> מרמז "של האל") קט�"ה(הקמ? ; תנועת שתי ההברות זהות; הציווי המקורי של בניי� קל היה דו הברתי) 1

 wa*הצור� של החיבור הוא ; הטע� מלעיל דמלעיל; התנועה הסופית ארוכה. uעל משקל של שתי תנועות 

 )התנועה קצרה(

 ).להתחיל משלב זהאפשר (הטע� עובר אל המלעיל ) 2

ת "חיכו� בגדכפ; כדי� כל תנועה קצרה רחוקה מ� הטע� בתקופת הטעמת המלעיל, ו נחטפת"תנועת הוי) 3

 !)>"לפני התאפסות תנועת הכ(

 .אגב היחטפות תנועת הברת המלעיל) תקופת הטעמה רביעית(ירידת הטע� אל המלרע ) 4

כלומר ,  התאפסה עכשיו<> שנחטפה קוד� "הכתנועת ; הצורה הטברנית שבה נתבטל אור� התנועות) 5

 .השווא נח

                                                                                                                             

Iִִה G23 כז 'בר(יר( 
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*1) *hin'kirahu > 2) *hikkI'rahu > 3) *hikkI'rau > 4) *hikkI'raw > 5) *hkklI'rO  

6) hikki'ro 

 כינוי נסתר+ נסתר , עבר, הפעיל, ר"נכ: ניתוח הצורה

 : הסבר התהלי�

המניח . iבשתי תנועות , hif[ila*השחזור מבוסס על ההנחה שצורת הפעיל הקדומה בעברית הייתה ) 1

דג� :  כא� אינו מקוריiמניח שרצ> התנועות , בדומה לערבית, haf[ala*שהצורה הקדומה של הבניי� הייתה 

בו הייתה (> חדרה מ� העתיד " שלאחר הכiותנועת ,  נוצר במסגרת הקיטוב)ִהכַנסתי (a  iהעבר של הבניי� 

 כינוי < hu; )נסתר( היא של סימ� הגו> aתנועת ; מפני שהמלעילית קצרה, ההטעמה מלעיל דמלעיל; )מקורית

 .הנסתר

� הפועל של הבניי� התארכה בהשפעת גזרת "תנועת עי; ד למלעילהטע� יר; � הידמתה לעיצור שאחריה"נו) 2

 )שבה הייתה התנועה ארוכה מיסודה(ו של הבניי� "ע

 א נשלה בי� תנועות "ה) 3

 ). הוא דיפתונגauג� ; ואפשר לדלג עליו, האירוע הזה אוטומאטי (w של הדיפתונג התעבתה ל uתנועת ) 4

 !)ארוכה(הדיפתונג התכוו? לתנועה ) 5

 . הצורה הטברנית שבה נתבטל אור� התנועות)6

                                                                                                                              

 )37 כז 'בר(ְסַמְכִ/יו 

1) *samak'tUhu > 2) *samak'tIhu > 3) *s$mak'tIu > 4) *s$mak'tIw > 5) s$maktiw 

 כינוי נסתר+ מדבר , עבר, קל, �"סמ: ניתוח הצורה

 : הסבר התהלי�

 .מפאת אורכה הברת המלעיל מוטעמת. מפני שלא נשלה, סיומת סימ� הגו> שוחזרה כא� ארוכה) 1

  בהשפעת כינוי הקניי�iתנועת הגו> השתנתה ל ) 2

 .י� תנועותא נשלה ב"ה; ה הפועל"בשלב ההטעמה המלעילית נחטפה תנועת פ) 3

 .מפני שתנועתו ארוכה, הדיפתונג לא התכוו?. wל " התעבתה" סופית uתנועת ; ת"חיכו� בגדכפ) 4

 .הצורה הטברנית שבה נתבטל אור� התנועות) 5

                                                                                                                            

 )41 כז 'בר(ִיְקְרב( 

1) *yiqrabU > 2) *yiq'rabU > 3) *yiqr$'bU > 4) yiqr$bu 

 נסתרי�, עתיד, קל, ב"קר: ניתוח הצורה

 : הסבר התהלי�

 של Uתנועת ; ִיְקַרבכמוכח ממשמע הפועל ומצורות כגו� ,  של פועלי מצב בבניי� קלyiqtal*משקל ) 1

 .כי המלעילית קצרה, יל דמלעילההטעמה מלע; הנסתרי� ארוכה מיסודה

 ).אפשר להתחיל משלב זה(הטע� יורד אל המלעיל ) 2
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בתקופת ההטעמה הרביעית יורד הטע� אל המלרע אגב היחטפות תנועת הברת המלעיל ; ת"חיכו� בגדכפ) 3

 .ת ג� לאחר היווצרות התנועה החטופה"אפשר להניח חיכו� בגדכפ; הקצרה

 .ור� התנועותהצורה הטברנית שבה נתבטל א) 4

                                                                                                                            

 )42 כז 'בר(ִמְתַנֵח� 

1) *mut'naHHimu > 2) *mitna'HHimu > 3) *mitnaH'HEm > 4) *mitna'Hem >  

5) mitna’Hem 

 רבי�, בינוני, התעפל, �"חנ: ניתוח הצורה

 : הסבר התהלי�

כי המלעילית , ההטעמה מלעיל דמלעיל; )של יחסה(לפיכ� נסתיי� בתנועה סופית , הבינוני הוא ש�) 1

להתחיל מצורה שבה עדיי� קיימת תנועת , א� אי� צור�, אפשר; השחזור על סמ� הבינוני בערבית; קצרה

 muta’naHHimu *כלומר , ו של הבניי�"התי

 .הטע� ירד אל המלעיל; של זמני� אחרי� כגו� עבר) הפרוסטטית (I בהשפעת ה I הפכה uהתנועה ) 2

להבדיל מ� הצירה של (הצירה שתהווה הוא אפוא ארו� . התנועה הסופית נשלה ואגב כ חלה הארכה טונית) 3

 BFֵדלעילַוַ/ְל.( 

לכ� ( נתאפשר קיומ� של הברות קצרות שבה, ית איבדה הכפלתה בתקופה מאוחרת"הח; ת"חיכו� בגדכפ) 4

 ).�"לא התארכה תנועת הנו

 .הצורה הטברנית שבה נתבטל אור� התנועות) 5

                                                                                                                           

 )2 אזא "שמ(ֲהָרָגִני  

1)* ha'ragani > 2) *hara'gani > 3) *h$rA'gani > 4) *h$rA'GAni > 5) h$rAGAni 

 כינוי המדבר+ נסתר , עבר, קל, ג"הר: ניתוח הצורה

 : הסבר התהלי�

 . הוא כינוי המושא המקורי למדברni; ד הפועל היא תנועת הגו>" שלאחר למaתנועת ) 1

 )אפשר להתחיל משלב זה(הטע� ירד אל המלעיל ) 2

ה הפועל הקצרה "תנועת פ; טונית<ש הארכה פרה" ההטעמה המלעילית התארכה תנועת הריבתקופת) 3

 .נחטפה בהיותה מרוחקת מ� הטע�

יש להדגיש שבלא טע� מפסיק שומרת . ד הפועל בגי� ההפסק"מאוחר יותר התארכה התנועה שאחרי למ) 4

 .ת"יכו� בגדכפח; )ְמָצ0ִנילמשל , כלומר מתגלגלת לפתח(תנועה זו על אורכה המקורי 

 . הצורה הטברנית שבה נתבטל אור� התנועות) 5

                                                                                                                            

 )33 לז 'בר(ֲאָכָלְתה( 

1) *]aka'lathu > 2) *]$kA'lathu > 3) *]$kAlAthu > 4) ]$kAlAthu 

 כינוי נסתר+ נסתרת , עבר, קל, ל"אכ: ניתוח הצורה

 : הסבר התהלי�
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 )סגורה(מפני שהברת המלעיל ארוכה , ההטעמה מלעיל) 1

  והיחטפות בריחוק מ� הטע�aטונית של <בשלב ההטעמה המלעילי הייתה הארכה פרה) 2

 ת והארכת הפסק"חיכו� בגדכפ) 3

 .  התנועותהצורה הטברנית שבה נתבטל אור�)  4

                                                                                                                           

 

 )15 כד 'בר(יJְHָדה 

1) *'yuladat > 2) *yul'ladat > 3) * yull'adath  > 4) *yul'ladah > 5) *yul'ladA <  

6 ) *yull$'dA > 7) yull$'dA 

 נסתרת, עבר, קל סביל, ילד: ניתוח הצורה

 : הסבר התהלי�

ההטעמה מלעיל ; )לא כפולה(צורת הסביל המקורית של קל הייתה לכתחילה פשוטה  � הפועל של"עי) 1

 .דמלעיל

אפשר להתחיל בשלב (הטע� ירד אל המלעיל ; � הפועל הוכפלה תניינית כדי לשמור על תנועתה"עי) 2

 )ההטעמה הזה

 ו הנקבה מתנשפת"תי) 3

 ו נאלמת"גובר היסוד המנוש> והתי) 4

  שלפניה מתארכתהא מאבדת את עיצוריותה והתנוע"ה) 5

 ירידת הטע� אל המלרע אגב היחטפות תנועתה של הברת המלעיל הקצרה; ת"חיכו� בגדכפ) 6

 . הצורה הטברנית שבה נתבטל אור� התנועות) 7

                                                                                                                          

 )22 מב 'יר(ֲחַפְצֶ/� 

1) *Ha'piStumu > 2) *HapiS'tumu > 3) *H$piS'tumu > 4) *H$piS'tum > 5) H$PaS'tεm 

 נוכחי�, עבר, )ָפֵעל(קל , ?"חפ: ניתוח הצורה

 : הסבר התהלי�

מפני שהברת , ההטעמה מלעיל דמלעיל ;ֵפָצה'ָחכמוכח ממשמעו ומצורות כגו� , fa[ila* מצב שמשקלו פועל) 1

 .המלעיל קצרה

 )תקופת ההטעמה המלעילית הכללית(הטע� יורד אל המלעיל ) 2

 היחטפות בריחוק מ� הטע�) 3

 נשילת התנועה הסופית) 4

שבה� פעל חוק , ַפְצָ/'ָח בהיקש לצורות כגו� a> ועל הפ" תנועת עי; )אולי לפני ההיחטפות(ת "חיכו� בגדכפ) 5

 .סגול בהיקש לנקבה> תנועת הגו> ; )פועלי הפעולה (ָפַּעלפיליפי ובהיקש לצורות ממשקל 

                                                                                                                          

 

 )8 כט 'בר(ֵי&ְספ(  
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1 ( ) *yan']asipU > 2) *yin']asipU > 3) *yi]]a'sipU > 4) * yE]A'siPU > 5) * yE]As$'PU > 6) ye]As$'Pu 

 נסתרי�, עתיד, נפעל, >"אס: ניתוח הצורה

 : הסבר התהלי�

 מפני שהמלעילית קצרה, הטעמת מלעיל דמלעיל )1

 "!)הידקקות"אי� זו  (i> � "איתחל קיטוב ותנועת ; הטע� יורד אל המלעיל) 2

 ה הפועל"� מידמה לפ"הנו) 3

טונית של <הארכה פרה; >" שלפני האלiובתמורה מתארכת התנועה , ההכפלה מתבטלת בתקופה קדומה) 4

 ת"חיכו� בגדכפ; >" שאחר האלAהתנועה 

 )4<תקופת ההטעמה ה(ירידת הטע� אל המלרע והיחטפות תנועת ההברה המלעילית הקצרה ) 5

 . הצורה הטברנית שבה נתבטל אור� התנועות) 6

                                                                                                                         

 

 נסתר, עתיד מהופ�, קל, >"אס < )22 כט 'בר(ַוWֱֶאסֹ> 

 *way'ya]sup > )היקש לשלמי�(  *way'ya]εsup > )חיכו�, גיוו�, ירידת הטע�, הידמות(  

wayyε]ε'soP 

                                                                                                                           

 נסתר, עתיד מהופ�, קל, �"נת < )24 כט 'בר( ַוִיֵ/� 

*way'yantin > )ידמות תנועת התחיליתה, �"הידמות הנו (  *way'yittin > )ירידת הטע� וגיוו� התנועה(   

wayyi'ten  

                                                                                                                         

 נסתרת, עתיד מהופ�, קל, ד" יל< )32 כט 'בר(ַוֵ/ֶלד 

* wat'talid )בסיס הציווי חדר לעתיד(  > *wat'tilid > *wattElεd > wattelεd  

                                                                                                                         

 מדבר, עבר, קל מצב, ל"יכ < )8 ל 'בר(ָיכְֹלִ/י 

*ya'kultu > *ya'kulti >  )טונית<הארכה פרה (  *yA'kulti > )חיכו�, גיוו� התנועה ( *yA'kolti > yAkolti 

                                                                                                                        

 נסתר, עתיד יוסיב, )או קל(הפעיל , >" יס< )24 ל 'בר(יֵֹס> 

*'yawsip > *'yOsip > *yO'seP > yo'seP 

                                                                                                                    

 נוכח, ציווי מואר�, קל, ב"נק < )28 ל 'בר(ָנְקָבה 

*'nuqubA > *nu'qubA > *nu'qubA > *nuq$'bA > *nAq'bA 

                                                                                                                    

 נסתר, עתיד מהופ�, ִפֵעל, ל" פצ<  )37 ל 'בר(ַוְיַפUֵל 
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*wayyu/a'paSSil > *wayy$'paSSil > *wayy'PaSSil > *wayyPaS'Sel 

                                                                                                                    

 נסתר, עתיד מהופ�, קל, ר" אמ< )5 לא 'בר(ַויֹּאֶמר 

*way'ya]mur > *way'yAmur > *way'yOmur > *way'yOmir > way'yomεr 

 נוכחות, עבר, קל, ע" יד<  )6 לא 'בר(ְיַדְעֶ/�  

*yada['tinna > *y$da['tinna > *y$da['tinn > *y$da['tin > y$da['tεn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


