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 בפועלכפילויות  – תרגול
 ד"ר אורלי קיים ועומר נאמן

 

 א(

 מן העמל המפרך. יִיגְעּו. הפועלים 1

 בפרחי הבר, המדריך ילמד אותם את חוקי הגנת הטבע. יִגְעּואם הילדים . 2

 , ניתן להם מספוא.יִגְעּו. אם העגלים 3

 

 ב(

 את חברי הקבוצה החדשים, תחרגו מכללי היושר. תַּפְלּו. אם 1

 .ִתפְלּו. הסתכלו היטב על דרככם לבל 2

 

 ג(

 פגישה בשבוע הבא. תֲָּאמּו. 1

 את מידותיי. תֲָּאמּו . הבגדים שקניתי לא2

 

 ד(

ֲָּערּו. החמורים 1  ונעירתם נשמעה למרחוק. נ

ֲַּערּו. 2  היטב את השטיחים המאובקים. נ

 

 ה(

 לך להשקיע בלימודיך. יִיטַּב. 1

 עם בריאותך. יֵיִטיבכושר גופני . 2

 

 ו(

 את רכבך כדי שיעמוד בפני כל תרחיש. מַּגֵן. 1

 על הלב. ֵמגֵןרוגע נפשי  .2
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 ז(

 את החלות מן התנור. ִדירְ . 1

 הנורה. שתחליפי אתמן הסולם אחרי  ְרִדי. 2

 

 ח(

מָּה. קריאת התרנגול 1 ָּדַּ  .נ

 ביתנו לקוביית משחק.נְִדמָּה . ממעוף הציפור 2

 לנו שאפשר לעבור בדרך הזאת. נְִדֶמה. 3

 אולי לאנשים שאינם שומרים על בריאותם. נְִדֶמה. אם לא נאכל ירקות ופירות, 4

מָּההמפורסמת אינה  תתה של הזמר. שיר5  .נְדַּ

ֶמה. בשיר שאנו כותבים לתחרות הספרות 6  את הגיבור לשועל ערמומי. נְדַּ

ֶמה. אנחנו 7  לחברינו ברעיונותינו, אבל לא בדרכי פעולתנו. נִדַּ

 

 ט(

 ארצה כאשר מזרקת המים תפעל. פְלִי .1

 אותן. פְלִי. אם ראשו נגוע בכינים, 2

 

 י(

1 . ִ  היטב, בתי היקרה. ייְִשנ

נִי. 2 ְ ַּש   את הדגים הטריים. י

 

 יא(

ְדלַּק. רכבי 1  לגמרי. תֻּ

 בעת אזעקה. תְֻּדלַּק. הנורה 2

 

 יב(

ר. השיר הזה 1  ביום העצמאות. יּושַּ
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ר. השיער 2 ַּ ֻּש   מן האזור שבו מטפלים בעור. י

ר. הכביש 3 ַּ ֻּש   באמצעות מַּכְבֵש. י

 

 יג(

 היטב עד שיהפכו לקמח.את גרגירי החיטה  הֵָּדק. 1

 את המסמכים החשובים בעוקדן אחד. הֵַּדק. 2

 

 יד(

 ברופאם. נֹועָּצִים. המטופלים 1

 את יצירותיהם על לוח הכיתה. נֹועֲִצים. התלמידים הצעירים ומורתם 2

 

 טו(

ְַּצעּו. 1  את המיטה לפני שתשכבו לישון. י

ַּצִיעּו. הכרטיסנים 2  חיר מופחת.לכם כרטיסים לכיוון הנגדי במ י

 

 טז(

ָּה. התלמידות 1  חומרי יצירה לחוג אומנות. ִתְקנֶינ

ָּה. המורות הוותיקות 2 ְקנֶינ  ערכים של אהבת המולדת ואהבת השפה. תַּ

 

 יז(

 לבעליו. מְֻּחזָּר. הכלב 1

 במפעל הירוק. מְֻּחזַּרבקבוק הפלסטיק  .2

 

 יח(

ָּגֹור. יואב אינו 1  מברקים ורעמים. י

ָּגּור. הכלבלב 2  נו בבית עד שיגדל.אית י

 

 יט(



 ל

 
 

 2021, התרגילים באדיבות עומר נאמן, למחברת הספר "לשון בקלי קלות" ©
 

תרגולים נוספים תמצאו בספר 
 . לרכישה:"לשון בקלי קלות"

 תבואה טובה ומשובחת. מָּלְאּואסמינו . 1

 את בקבוקי המים לפני צאתכם. מַּלְאּו. 2

 

 כ(

 אך ורק במקומות המיועדים, ואת הבדל השלך לפח האשפה! ַאפֵר. 1

 את כללי בית הספר. ָאפֵר. לא 2

 

 כא(

 את תרכיז הלימון במים ונער היטב. ְמהַּל. 1

 בחשכת הלילה. לֵמהֵ . אור הירח 2

 

 כב(

 בכל רגע. לִנְחֹת. המטוסים יכולים 1

 את בעליהם. לִנְחֹות. הכלבים האלה מאולפים 2

 

 כג(

צּוהמשתתפים . 1  בכל הכוח, כדי להגיע לקו הסיום. רָּ

צּו. הילדים 2  להשתתף בפעילויות שונות ומגוונות. רָּ

 

 כד(

ה. תבנית האפייה 1 רָּ  עכשיו, ולכן נוכל לגעת בה. קָּ

ה. האירוע החשוב 2 רָּ  אמש. קָּ

 

 כה(

ַּעֲֶשה החומר הולך ו .1  קשה יותר.נ

ַּעֲֶשה. 2  מעשים טובים למען הקהילה. נ

 

 כו(
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וּו. הממטרים הרבים שפקדו את ארצנו 1  למאגרי המים. קָּ

ּוּו. 2  לעתיד טוב יותר. קַּ

 

 כז(

 ליעדו. יֵֵצא. המשלוח 1

ֵַּצא. 2  את הסחורה למדינה השכנה. י

 

 כח(

ְָּשמָּהינה . ר1  אוויר צח בירושלים. נ

מָּה. העיר העתיקה 2 ָּשַּ  אחרי המלחמה. נ

 

 כט(

 בפני הקהל. יִקֹד. השחקן 1

ד. תנור העצים 2 ָּקַּ  אחרי שהכנסנו בולי עץ נוספים. י

 

 (ל

ֵַּהל. 1  את המיזם תוך הסתייעות בחבריך. נ

ֵָּהל. 2  את דרכנו בחושך באמצעות פנסי ראש. נ

 

 (לא

 בסדרה החדשה. צָּפּו. הנערים 1

 על פני המים. צָּפּו. ברווזי גומי 2

 אותה במרציפן וקשטו בסוכריות. צַּפּו. הניחו את העוגה בתבנית, 3

 

 (בל

 מפני השחפים המעופפים מעלייך. ִתיְרִאיאל . 1

 בשמורת הטבע את השקנאים החורפים בארצנו. ִתְרִאי. אולי 2
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 (גל

זְמַּן. ליאת 1  השבוע.למסיבת חנוכה בסוף  תֻּ

זְמַּן. הביקור 2  לשעה עשר בדיוק. תֻּ

 

 (דל

 פחם גם בלילה. לִכְרֹות. פועלי המכרה נאלצים 1

 את עץ הדקל. לִכְרֹת. הגנן התבקש 2

 

 (הל

ִקיםהחוקים  .1  בכנסת ביתר תשומת לב ובבחינת פרטים רבים. ְמחֹוקָּ

 חוקים לטובת הסדר במדינה. ְמחֹוְקִקים. חברי הכנסת 2

 

 (ול

 את מטבעותיהם בסוף כל יום עבודה. מֹונִיםים . המוכר1

 את מבקשי שירותיה. מֹונִים. עובדי החברה אינם 2

 

 (זל

 את חוקי התברואה ברחובות העיר. ֱאכֹף. 1

 ראשי לאות תודה. ָאכֹף. 2


