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 1יחידה מס' 

 דוגמה  פירוש אפשרי  מונח  

    א

ֶחֶזת  1  ֶאֶבן ַמשְׁ
אבן להשחזה ולחידוד של 

 סכינים או חומרים קשים. 

כח פיזיקאי יודע כי על מנת להשחיז חומרים קשים  

ֶחֶזת במיוחד נכון להשתמש ב  רכה.ֶאֶבן ַמשְׁ

ֵנט  2  ַאבְׁ

 חגורה רחבה.  (1)

גלימה ששימשה את  (2)

הכוהנים בזמן עבודתם  

 בבית המקדש.

ֵנט בצבא הודו השימוש ב  שכיח למדי. ַאבְׁ

ָרה 3  ֶאבְׁ
 כנף הציפור.  (1)

 איבר בגוף.  (2)

ָרתהחיים נחמן ביאליק תיאר בשיר "לבדי" את  •  ֶאבְׁ

השבורה של השכינה כמטפורה להרס וחורבן  

 היהדות.

ִרי 4 טְׁ  ֵאגֹוֶצנְׁ

אדם המרוכז בעצמו יתר על 

המידה, זה הרואה עצמו  

 במרכז. 

יכולתו של יוחנן לקטוע את דבריי ולדבר על עצמו, פעם 

ִרי אחר פעם, הובילה אותי לחשוב כי חברי הטוב טְׁ  . ֵאגֹוֶצנְׁ

5 
 ַאד הֹוק 

 

במיוחד, לשם כך, הנוגע  

 לעניין מסוים. 

כשממנים אדם המתמחה בנושא מסוים על מנת לטפל 

 .ַאד הֹוק בבעיה מסוימת, אזי זהו מינוי 

 ָאדּוק  6
 נאמן לרעיון, מסור. 

 דתי.
 .ָאדּוקה האישה שפגשתי במסעדה הייתה דתייה 

 החלון.  ֶאֶדן הנחתי פרחים על קורה תחתונה, קורת בסיס. ֶאֶדן  7

 ֲאָדִנית 8
החלון או עציץ מוארך על אדן 

 על מעקה מרפסת.
 שתלתי צבעוני. בֲאָדִניתי

ַרָבא 9  יתר על כן, להיפך.  ַאדְׁ
ַרָבא פלוס אינם איטיים וחלשים יותר. 50עובדים בני    ַאדְׁ

 הם העובדים הטובים והמנוסים ביותר.  –

ָרה  10 ָרּתוהסועד פשט את בשר הדג  עצם של דג, שלד של דג. ִאדְׁ  ֹ. מִאדְׁ

ְשֹמַע לֹוָאבּו  ְולֹא"  רוצה, מסכים, חפץ, חושק.  אֹוֶבה  11 ים לִׁ  " )שופטים, יט', כה'(.ָהֲאָנשִׁ

12 
ט  ֵייקְׁ  אֹובְׁ

 

 דמות, גוף עצם.  (1)

אדם או דבר שאליהם  (2)

 מכוונת פעולה מסוימת. 

טהמחבל היה  ֵייקְׁ  לחיסול. אֹובְׁ
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    ב

 הפסוק. ֵבאּורלך הקדיש את השיעור " המורה לתנ פירוש, הסבר, הבהרה. ֵבאּור 13

ִחימּו 14 ִחילּו ּורְׁ  ִבדְׁ
ביראת כבוד ובאהבה, 

 בזהירות רבה.
ִחימּו  כל צעד צריך לבצע ִחילּו ּורְׁ  .ובפיקוח הדוק ִבדְׁ

ִדָיה 15 ִדָיה אגדות הן סיפורי שקר, כזב, דבר דמיוני ובדוי.  בְׁ  ורחוקות מהמציאות.  בְׁ

 בֹוֵהָמה  16
חיים חופשי וסוער  אורח 

 האופייני בעיקר לאומנים. 
 .הבֹוֵהָמה רפסודה הוא כלי התחבורה האופייני לאנשי

 בשום עבודה כדי לפרנס את משפחתו. ָבַחלהוא לא  מואס, מזלזל, מתעב, סולד. בֹוֵחל  17

    ג

 ֵגא  18

גאה, יהיר, מתרברב, שחצן, 

משתבח, מתפאר, מכיר בערך 

 עצמו. 

 בעבודה שביצע. ֵגאהוא 

ִבין  19 ִביִניםתפקידם של  ַגָבה. גְׁ  , להגן על העין מפני נזקים. הגְׁ

 בירושלים מייצר את הגבינות הטובות ביותר בארץ. הַגָבן מי שעוסק בייצור של גבינה. ַגָבן 20

    ד

ִחּכֹו 21 שֹונֹו לְׁ ָקה לְׁ  נאלם דום, השתתק. ָדבְׁ
ִחּכֹומרוב התרגשות  שֹונֹו לְׁ ָקה לְׁ והצליח רק לסמן  ָדבְׁ

 בידיו מה רצונו. 

גֹו  22 ָבִרים בְׁ  יש טעם וסיבה לדבר.  דְׁ
ָבִרים  אם הוחלט לא לתת מידע על פרשה זו, סימן שיש דְׁ

גֹו  . בְׁ

טֹו 23  למעשה, מה שקורה בפועל. ֵדה ַפקְׁ
בישראל יש חוק האוסר על עישון במקומות ציבוריים אבל 

טו  לא נאכף על ידי המשטרה. הואֹ, ֵדה ַפקְׁ

    ה

 ַהֲאָפָלה 24
החשכה, עימום, הסתרה של 

 מקום האור, הטלת סודיות. 

נּובמלחמה  את בתינו בלילות כדי להסתיר את  ֵהֶאַפלְׁ

 האור מפני האויב. 

25 
ֵּכם   ָך ַהשְׁ ַהָבא ַלֲהָרגְׁ

גֹו ָהרְׁ  לְׁ

לאדם מותר להתגונן ולהציל 

את חייו במחיר חיי מי שמסכן 

 .אותו, כ

לפני הכניסה לשטח האויב, קיבלנו פקודה ממפקדנו  

גֹושאמר " ָהרְׁ ֵּכם לְׁ ָך ַהשְׁ  ".ַהָבא ַלֲהָרגְׁ

 שטויות, דברים בטלים.  ֲהָבִלים ֲהֵבל  26
הוא העז לטעון כי לא נכח במקום אף על פי שכמה האם 

 ! ֲהֵבל ֲהָבִלים ם?אנשים העידו שראו אותו ש
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ָנָיה 27  ַהבְׁ

 חיזוק , ביסוס.  (1)

הפיכת דבר לחלק בלתי  (2)

 נפרד של מבנה. 

 בניה. (3)

תהליך סינתזה של  (4)

 תרכובות.

בתחום העוסק בתאוריה הסוציולוגית, בין היתר, יש  

ָנָיה  אזכור למונח  חברתית"."ַהבְׁ

 ֶהֵגב 28
תגובה לא רצונית של הגוף על 

 רפלקס.  גירוי, 
 הקאה. ֶהֵגב הסועד אכל גבינה מקולקלת וכתוצאה קיבל

    ו

 זאת הראיה, זאת ההוכחה.  וָהא רָאיה  29
וָהא יידיש היא אחת השפות העשירות באוצר מילותיה 

 .בארכיון של מילון היידיש הגדולנמצאת  רָאיה

    ז

 ממין גרוע.קרקע או סחורה  ִזבּוִרית  30
  רווחיו של החקלאי ירדו משמעותית כי רכש קרקע

 ולכן לא צמח יבול. ִזבּוִרית

    ח

ֵלי ֵלָדה 31  ֶחבְׁ
קשיים המופיעים בתחילתה 

 של דרך חדשה.

ֵלי ֵלָדהבשנותיה הראשונות למדינת ישראל היו  לא  ֶחבְׁ

 קלים.

 הסלעים. ֲחָגֵווימי הגשמים עברו דרך   סדק, נקיק.  ֲחָגֵווי 32

 ֲחגֹור 33
כלל הציוד שחייל נושא על 

 גופו. 
 ֹ.ֲחגֹורו החייל אחראי על תקינות

ָקִרים 34  ֲחָדִשים ַלבְׁ
דברים החוזרים ומתרחשים 

 לעיתים קרובות ביותר. 

ָקִריםהילד החל להתפרע  עד שהוריו החליטו   ֲחָדִשים ַלבְׁ

 לקחתו לבדיקה מעמיקה.

    ט

 ואין להם שום ידע מוקדם. ַטבּוָלה ָרָסהתינוקות נולדים  'לוח חלק' , חסר ידע.  ַטבּוָלה ָרָסה 35

 טֹוָגה 36

גלימה לבנה חגיגית שלבשו  

הרומאים והייתה עשויה  

מאריג דק, נתלתה מעל 

 הכתף והקיפה את הגב.

 בחג הפורים, כאשר התחפשתי לרומאי, תחפושתי כללה

 טֹוָגה.

    

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1039472&Q=%E5%E4%E0%20%F8%E0%E9%E4
https://milog.co.il/%D7%97%D7%92%D7%95/e_58235/%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%97%D7%92%D7%95/e_58235/%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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בּול 37  יְׁ
תבואה, תנובת הפירות, 

 תוצרת פרי. 
בּול השנה  הבננות היה מזערי.  יְׁ

 ! שֵיָהֵרג ּוַבל ַיֲעבור רצח הוא מעשה דבר שלא יעשה אף פעם. ֵיָהֵרג ּוַבל ַיֲעבור 38

 דישן את אדמתו. היֹוֵגב עובד אדמה, איכר, חקלאי.  יֹוֵגב 39

    כ

 ָּכאן ָקבּור ַהֶּכֶלב 40
זה מקור הבעיה, זאת הסיבה, 

 זהו עצם העניין. 

ו לא אהב את הדוד בני. אביו  יכי מימדן הודה בפני אביו 

 ָּכאן ָקבּור ַהֶּכֶלב". ענה לו: " 

ַבד ָלשֹון 41 י כַבד ּפה שמתקשה בדיבור, מגמגם. ּכְׁ ַבד ָלשֹון "כִׁ  אֹנכי" )שמות, ד', י'( ּוּכְׁ

 .ַּכִבירה ניסיון שהתברר כהצלחה  גדול מאוד  ַּכִביר 42

 ֶּכֶבש  43

משטח משופע שמשמש  

לעלייה ולירידה, מעין רמפה. 

גם מדרגות המשמשות גישה 

 לדלת הראשית של מטוס. 

ֶּכֶבש במרבית המוסכים המורשים בישראל ניתן למצוא 

   המשמש להעלאת ולהורדת הרכב בעת הטיפול. 

    ל

44 

לֹא ֵמַאֲהַבת 

ַכי, ֶאָלא  דְׁ ָמרְׁ

ַאת ָהָמן   ִמִשנְׁ

המעשה נעשה לא מתוך 

משנאה  חיבה לאדם אלא 

 לאויבו.

במלחמת העולם השנייה ברית המועצות הצטרפה  

ַכי,  לבעלות הברית ללחום נגד גרמניה דְׁ לֹא ֵמַאֲהַבת ָמרְׁ

ַאת ָהָמן  . ֶאָלא ִמִשנְׁ

45 
ָלא  ָלא ִמֵניּה וְׁ

ָצֵתיּה   ִמקְׁ

כלל וכלל לא, לא היה ולא  

 נברא.
ָלא לא ידעתי על עניין זה  ָצֵתיּהָלא ִמֵניּה וְׁ  .ִמקְׁ

    מ

 של אדם תלויים בחברה בה הוא גדל. ַמֲאַויו רצון פנימי, תאווה, חשק. ַמֲאַוי  46

אּום  47  כלום. מְׁ
ְשַלח ָיְדָך ֶאל ַהַנַער ְוַאל ַתַעׂש לֹו" אּוַמה ַאל תִׁ  "מְׁ

 )בראשית, כב', יב'(. 

ֵאָרה  48  קללה.  מְׁ
ֵאָרה המכשפה הטילה  הנרדמת שבעקבות על היפיפייה מְׁ

 כך ישנה מאה שנים. 

ֻבָּכר 49 ֻבָּכרהאתלט מישראל  מועדף, שיש לו יתרון.  מְׁ  משאר האתלטים. מְׁ
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ִריְך 50  ַמבְׁ

 מושיב )גמל( על הברכיים. (1)

מכופף ענף המחובר   (2)

לצמח ומכסה אותו אדמה 

על מנת שיצמיח בה 

 שורשים וענפים חדשים. 

הגמלים מחּוץ לעיר אל בֵאר המים" )בראשית,  ַוַיבֵרך" 

 .כד', יא'(

ָרק 51  ִמבְׁ

הודעה דחופה קצרה ומהירה 

הנשלחת בדרך כלל על ידי 

 טלגרף או בדואר. 

ָרקלפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים נשלח  לראש  ִמבְׁ

 ממשלת ישראל שעומדת לפרוץ מלחמה.

 מכשף, קוסם. ָמג 52
הגדול בכל הזמנים והתמחה בעיקר הָמג הודיני היה 

 בלהטוטי קלפים. 

ֻגָבב  53 ֻגָבִבים בגדיה  מונח בערימה בלי סדר.  מְׁ  בחדר על מיטתה. מְׁ

ַדל ֵשן 54  ִמגְׁ

 כינוי למקום רם ומבודד.  (1)

התרחקות מהציבור   (2)

והתבודדות מתוך יהירות  

 והתנשאות. 

ַדל ֵשן כלא אלקטרז היה  ובכל זאת הצליחו לברוח   ִמגְׁ

 ממנו.

ָדן 55 ָדִנים ההולדת הילדים קיבלוביום  ממתק, מאפה מתוק. ִמגְׁ  . ִמגְׁ

ַגֵדף 56  את שר האוצר הנוכחי ובעקבות זאת, התפטר. ִגֵדףהעם  אומר דברי בוז מעליבים.  מְׁ

גּוָפה 57 גּוָפת פקק רחב, מסתם, שסתום. מְׁ  החבית נפלה וכל הנפט נשפך. מְׁ

ִגַנת ֵלב  58 ִגַנת ֵלב הודעתך גרמה לי שברון לב, צער רב.  מְׁ  ואין מילים להביע את צערי.  למְׁ

 ַמָגל 59
מכשיר יד לקצירת תבואה 

 שסכינו מעוקמת כמו קשת.
ְלחּו  ל"שִׁ יר" )יואל, ד', יג'(.  ַמָגָּ֔ י ָבַשל ָקצִׁ  כִׁ

    נ

ּמּוהאנשים  השתתק, נעשה אילם, נדם. ֶנֱאָלם 60  למשמע קול הנפץ. ֶנֱאלְׁ

 משנולד. ֵנָאראדם זה  מקולל. ֵנָאר 61

ֶרֶשת 62  ִנבְׁ
מנורה מעוטרת וגדולה  

 הנתלית מהתקרה. 
ֶרֶשת בביתם תלויה  עתיקה מאוד שעדיין מאירה.  ִנבְׁ

 חולף, עובר מהר.  ָנגֹוז 63
בהשמעה את הבשורה  ָנגֹוזמצב רוחה המדוכדך  

 המשמחת. 

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1008015&Q=%EE%E1%F8%E9%EA
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ָבְך  64  ִנדְׁ

שורה של אבנים או לבנים  (1)

 או קורות בבניין. 

,מעשה או רעיון כל אדם  (2)

 שהוא עליו נבנים דברים. 

ָבְך"   של אבנים היה בין כל אחת ואחת" )משנה(.  וִנדְׁ

    ס

ַכַחש  65 ַכַחש  מעבידו מרמה, מטעה, מוליך שולל. ָסַבב בְׁ  עד שהתגלו שקריו במקרה. סֹובבֹו בְׁ

 ָסבּוְך 66
מסובך, שקשה להתירו,  

 מפותל ומשולב.
 ולכן היה קשה לצאת ממנו.  ָסבּוְךהיער היה 

 ושם מונח סבון הכלים.  ַסבֹוִנָיה בכיור המטבח לחתיכות סבון.  הקופס ַסבֹוִנָיה 67

ָבָרה 68 ָברֹותמחקרו מתבסס על  דעה, הנחה, השערה. סְׁ  שטרם הוכחו.   סְׁ

    ע

לֹוְך 69  ֶעֶבד ִּכי ִימְׁ
אדם פשוט שקבל סמכות 

 לב. והחל להתנהג בגבהות 

ֶעֶבד ִּכי  מאז שהוא קיבל את המינוי הוא מתנהג כמו 

לֹוְך  , כל כך מהר הוא שכח מהיכן הוא בא. ִימְׁ

 .ֲעגּוָרִנים באתר הבנייה יש עשרה  מנוף.  ֲעגּוָרן 70

 ִעִדית  71
מין משובח של קרקע או  

 סחורה.
ִעִדית שוקולד בלגי הוא   בתחום השוקולד. הִעִדית ֶשבְׁ

 חושק, מחזר, מאהב, חומד. עֹוֵגב 72
ללקוחה הזו זמן מה מכיוון שלא ידע כי  עֹוֵגב  בעל החנות

 היא אישה נשואה. 

    פ

 העיר רחוק ממרכזה ההומה.  ַפאֵתיבהוא גר  שולי. ַפאֵתי  73

יֹון 74  ִפגְׁ
כלי נשק חד הארוך מסכין  

 וקצר מחרב. 

יֹונֹות   בתקופת הרנסנס  היו בשימוש כמעט כל אדם ִפגְׁ

 להסתירו.מכיוון שהיה נשק קל לנשיאה ושקל 

ט  75 טמחנך הכיתה  קפדן עד כדי הפרזה, דקדקן.  ֵפַדנְׁ  ועוסק בקוצו של יוד.  ֵפַדנְׁ

ִליֹות  76 גְׁ  ֶפה ֵמִפיק ַמרְׁ
מטיב לנאום ולדבר, מדבר  

 דברי טעם וחוכמה. 

ֶפה  הרצאתו של הפרופסור לפילוסופיה הייתה מעניינת,

ִליֹות גְׁ  . ֵמִפיק ַמרְׁ

 פֹוֵאָמה  77

יצירה ספרותית ארוכה  

הכתובה במתכונת של שיר, 

לרוב בחרוזים המתבססת על 

 סיפורי עלילה. 

 חוקר הספרות התלבט האם המסמך שהוא חוקר הינו

או שיר והכריע לטובת הפואמה מכיוון שהיצירה  פֹוֵאָמה

 מכילה חרוזים. 

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1036165&Q=%F4%E0%FA%E9
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1036165&Q=%F4%E0%FA%E9
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 ולכן הושעה מבית הספר. פֹוֵחחַ  נער זה שובב, פוחז.  פֹוֵחחַ  78

    צ

ִדָיה  79 ִדָיההוא פגע בו ללא כל  כוונת זדון, כוונה רעה, מזימה. צְׁ  וביקש סליחה. צְׁ

 יכולים להיגרם מצוואר תפוס.  בֶצַדע כאבים צד המצח ליד האוזן.  ֶצַדע  80

    ק

81 

 

 

 ַקב

 

 

רגל תותבת , מקל עזר  (1)

 לצולע.

מידת נפח קדומה)קצת   (2)

 יותר משני ליטרים(. 

 מקלל. (3)

 לפצוע על מנת שיוכל ללכת.  ַקַבִייםנתנו 

 לכבוד חג הסוכות. ֻקָבה בנינו בקתה, סוכה, אוהל. ֻקָבה 82

ִביָלה 83  קְׁ

 קובלנה. תלונה,  (1)

הודעה לבית המשפט על  (2)

 הגשת תביעה. 

ִביָלה  הוגשה בתחילת החודש לבית המשפט. הקְׁ

ֵעָדה 84  פרהסיה. בבגלוי,  ֳקַבל ַעם וְׁ
ֵעָדה האדון הצהיר שהוא גנב מחנות   ֳקַבל ַעם וְׁ

 התבלינים.

 בחילה, גועל.  ֶקֶבס 85
 המראות שראה במוזיאון המפוחלצים עוררו בו תחושת

 .ֶקֶבס

ָּתן  86 ַבסְׁ  קְׁ
מי שמעורר בחילה, מטריח 

 הרבה.

 צריך הרבה כוחות נפשיים כדי להיות בקרבתו של

ָּתן ַבסְׁ  . קְׁ

    ר

 ִרבּוד 87

 חלוקה לרבדים.  (1)

הנחת נייר פרגמנט או   (2)

רדיד אלומיניום בתבנית 

אפייה, מדף בארון, מגירה  

 וכו'. 

 את המגירות והמדפים בארון המטבח החדש.  ִריָבֵדִתי

 ליום הולדתה. ָרִבידהיא קבלה  תכשיט לצוואר. ָרִביד 88

 , היא בירת ישראל. ַרָבִתי ירושלים שם לוואי.  –גדולה  ַרָבִתי 89
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 רעש, המולה. ָשאֹון  90
העיר הלך ופסק עם רדת החשיכה עד כדי שקט  ָשאֹון

 חרישי. 

ֵאר ָבָשר  91 ֵאר ָבָשִרי אחי הוא קרוב משפחה. שְׁ  . שְׁ

ָבָכה  92 ָבָכהה מחיצה מסורגת. שְׁ  הפרידה בין האסיר לבני משפחתו. שְׁ

ַבע ָרצֹון  93 ַבע ָרצֹון הלקוח מרוצה. שְׁ  מהמסעדה. שְׁ

ֶשֶבת 94  ַשבְׁ

מתקן המוצב במקום גבוה  

ומסתובב עם הרוח לקביעת 

 כיוונה ועוצמתה.

ֶשֶבתהרוח העזה סובבה את   במהירות. הַשבְׁ

    ת

 לאוכל גרמה לו לעלות במשקל במהירות רבה. ַּתֲאָוּתֹו רצון חזק, תשוקה.  ַּתֲאָוה  95

 ֹּתַאם  96

צירוף נעים של  (1)

דברים)צלילים, צבעים,  

 דעות ומנהגים( 

 התאמה , הסכמה הדדית (2)

 בלעז: ַהרמֹוְנָיה

 הצלילים של התזמורת היה נהדר. ֹּתַאם

 יבכו על הנהרגים. ַּתֲאִנָיה אבל, בכי, יגון.  ַּתֲאִנָיה  97

 ֶּתֶבן 98

מקוצץ או מפורר  קש  (1)

 הנועד למאכל בהמה. 

 דבר חסר ערך.  (2)

 הוא ואין לייחס לו חשיבות רבה. ֶּתֶבן רק

רּוָאה  99  ַּתבְׁ
כלל האמצעים שמטרתם  

 לשמור על בריאות הציבור. 

  מימן גופרי נחשב לגז רעיל ביותר שיש בו סיכון

רּוָאִתי  גדול. ַּתבְׁ

ָרה  100  ִּתגְׁ
 קטטה, ריב. 

 פחד, מורא. 
ָרה פחד  אחזו בה למשמע הרעש הנורא וִּתגְׁ

 

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=986433&Q=%F9%E1%EB%E4
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=986433&Q=%F9%E1%EB%E4

