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 בפועלכפילויות  – תשובון
 ד"ר אורלי קיים ועומר נאמן

 

 ניתוח הפעלים סעיף

 עתיד, י"פ נחי, נסתרים, קל, ע"יג יִיגְעּו א

 עתיד, ן"פ חסרי, נסתרים, קל, ע"נג יִגְעּו

 עתיד, י"ל נחי, נסתרים, קל, י"גע יִגְעּו

פְלּו ב  עתיד, י"ל נחי, נוכחים, הפעיל,  י"פל תַּ

 עתיד, ן"פ חסרי, נוכחים, קל, ל"נפ ִתפְלּו

ֲאמּו ג  ציווי, שלמים, נוכחים, פיעל, ם"תא תָּ

ֲאמּו  עבר, שלמים, נסתרים, קל, ם"תא תָּ

ָּעֲ  ד  עבר, שלמים, נסתרים, קל, ר"נע רּונ

ֲַּערּו  ציווי, שלמים, נוכחים, פיעל, ר"נע נ

 עתיד(, ו"ע נחי :או) י"פ נחי, נסתר, קל(, ב"טו: או) ב"יט יִיטַּב ה

 עתיד(, ו"ע נחי :או) י"פ נחי, נסתר, הפעיל, ב"יט יֵיִטיב

 ציווי, שלמים, נוכח, פיעל, ן"מג מַּגֵן ו

 בינוני, כפולים, נסתר, עילהפ, ן"גנ ֵמגֵן

 ציווי, י"ל נחי, נוכחת, קל, י"רד ְרִדי ז

 ציווי, י"פ חסרי, נוכחת, קל, ד"יר ְרִדי

מָּה ח ָּדַּ  עבר, כפולים, נסתרת, נפעל, ם"דמ נ

 עבר, י"ל נחי, נסתר, נפעל, י"דמ נְִדמָּה

 בינוני, י"ל נחי, נסתר, נפעל, י"דמ נְִדֶמה

 עתיד, י"ל נחי, מדברים, קל, י"דמ נְִדֶמה

מָּה  בינוני, כפולים, נסתרת, נפעל, ם"דמ נְדַּ
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ֶמה  עתיד, י"ל נחי, מדברים, פיעל, י"דמ נְדַּ

ֶמה  עתיד, י"ל נחי, מדברים, התפעל, י"דמ נִדַּ

 ציווי, ן"פ חסרי, נוכחת, קל, ל"נפ פְלִי ט

 ציווי, י"ל נחי, נוכחת, קל, י"פל פְלִי

 ציווי, י"פ נחי, נוכחת, קל, ן"שי יְִשנִי י

נִי ְ ַּש   ציווי, י"פ נחי, נוכחת, פיעל, ן"יש י

ְדלַּק יא  עבר, מרובעים, נסתר, פועל, ק"תדל תֻּ

ְדלַּק  עתיד, שלמים, נסתרת, הופעל, ק"דל תֻּ

ר יב  עתיד, י"ע נחי, נסתר, הופעל, ר"שי יּושַּ

ר ַּ ֻּש   עתיד, ן"פ חסרי, נסתר, הופעל, ר"נש י

ר ַּ ֻּש   עבר, י"פ נחי, נסתר, פועל, ר"יש י

 ציווי, כפולים, נוכח, הפעיל, ק"דק הֵָּדק גי

 ציווי, שלמים, נוכח, פיעל, ק"הד הֵַּדק

 בינוני, י"פ נחי, נסתרים, נפעל, ץ"יע נֹועִָּצים די

 בינוני, שלמים, נסתרים, קל, ץ"נע נֹוֲעִצים

ְַּצעּו טו  ציווי, ץ"פי חסרי, נוכחים, פיעל, ע"יצ י

ִַּציעּו  עתיד, ץ"פי חסרי, נוכחים, הפעיל, ע"יצ י

ָּה טז  עתיד, י"ל נחי, נסתרות, קל, י"קנ ִתְקנֶינ

ָּה ְקנֶינ  עתיד, י"ל נחי, נסתרות, הפעיל, י"קנ תַּ

 בינוני, שלמים, נסתר, הופעל, ר"חז מְֻּחזָּר יז

 עבר, מרובעים, נסתר, פועל, ר"מחז מְֻּחזַּר

ָּגֹור יח  בינוני(, ו"ע נחי: גם) י"פ נחי, נסתר, קל, ר"יג י

ָּגּור  עתיד, ו"ע נחי, נסתר, קל, ר"גו י

 עבר, א"ל נחי, נסתרים, קל, א"מל מָּלְאּו יט

 ציווי, א"ל נחי, נוכחים, פיעל, א"מל מַּלְאּו
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 ציווי, שלמים, נוכח, פיעל, ר"אפ ַאפֵר כ

 עתיד, כפולים, מדבר, הפעיל, ר"פר ָאפֵר

 ציווי, שלמים, נוכח, קל, ל"מה ְמהַּל כא

 ֵמֵהל בינוני, כפולים, נסתר, הפעיל, ל"הל

 פועל שם, שלמים, קל, ת"נח לִנְחֹת כב

 פועל שם, י"ל נחי, קל, י"נח לִנְחֹות

צּו כג  עבר, ו"ע נחי, נסתרים, קל, ץ"רו רָּ

צּו  עבר, י"ל נחי, נסתרים, קל, י"רצ רָּ

ה כד רָּ  בינוני, כפולים, תרתנס, קל, ר"קר קָּ

ה רָּ  עבר, י"ל נחי, נסתר, קל, י"קר קָּ

ֲַּעֶשה כה  בינוני, י"ל נחי, נסתר, נפעל, י"עש נ

ֲַּעֶשה  עתיד, י"ל נחי, מדברים, קל, י"עש נ

וּו כו  עבר, י"ל נחי, נסתרים, קל, י"קו קָּ

ּוּו  ציווי, י"ל נחי, נוכחים, פיעל, י"קו קַּ

 עתיד(, א"ל נחי+י"פ חסרי) מורכבים, נסתר, קל, א"יצ יֵֵצא כז

ֵַּצא  ציווי(, א"ל נחי+י"פ חסרי) מורכבים, נוכח, פיעל, א"יצ י

ְָּשמָּה כח  עבר, ן"פ חסרי, נסתרת, קל, ם"נש נ

מָּה ָּשַּ  עבר, כפולים, נסתרת, נפעל, ם"שמ נ

 עתיד, כפולים, נסתר, קל, ד"קד יִקֹד כט

ד ָּקַּ  עבר, י"פ נחי, נסתר, קל, ד"יק י

ֵַּהל ל  ציווי, שלמים, נוכח, פיעל, ל"נה נ

ֵָּהל  עתיד, כפולים, מדברים, הפעיל, ל"הל נ

 עבר, י"ל נחי, נסתרים, קל, י"צפ צָּפּו לא

 עבר, ו"ע נחי, נסתרים, קל, ף"צו צָּפּו

 ציווי, י"ל נחי, נוכחים, פיעל, י"צפ צַּפּו
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 עתיד(, א"ל נחי+י"פ נחי) מורכבים, נוכחת, קל, א"יר ִתיְרִאי לב

 עתיד, י"ל נחי, נוכחת, קל, י"רא ִתְרִאי

זְמַּן לג  עתיד, שלמים, נסתרת, הופעל, ן"זמ תֻּ

זְמַּן  עבר, מרובעים, נסתר, פועל, ן"תזמ תֻּ

 פועל שם, י"ל נחי, קל, י"כר לִכְרֹות לד

 פועל שם, שלמים, קל, ת"כר לִכְרֹת

ִקים לה  בינוני, כפולים, נסתרים, פועל, ק"חק ְמחֹוקָּ

 בינוני, כפולים, נסתרים, פיעל, ק"חק ְמחֹוְקִקים

 בינוני, י"ל נחי, נסתרים, קל, י"מנ מֹונִים לו

 בינוני(, י"ל נחי+י"פ נחי) מורכבים, נסתרים, הפעיל, י"ינ מֹונִים

 ציווי, שלמים, נוכח, קל, ף"אכ ֱאכֹף לז

 עתיד, כפולים, מדבר, קל, ף"כפ ָאכֹף
 

 


