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 2יחידה מס' 

 דוגמה פירוש אפשרי מונח 

    א

 אֹוטֹונֹוְמיָה 1

שלטון עצמי, עצמאות בתחום 

מוגדר הפוטרת פקיד 

מכפיפות לפקיד בדרגה 

 גבוהה יותר.

 , הבוס לא מתערבאֹוטֹונֹוִמי בעבודה אני פועל באופן 

 בעבודתי.

 אּוטֹוְפיָה 2

תוכנית, מקום, מדינה או מצב 

שהם אידיאליים ומושלמים אך 

אינם יכולים להתקיים 

 במציאות.

 .אּוטֹוִפים הרעיונות הדתיים של גן עדן הם

 את שווי הדירה. ַאָמד השמאי מעריך, משער. אֹוֵמד 3

 .אֹוֵמרת ָדְרֵשִני הלא אופיינית בענייןשתיקתו  מעורר שאלות, מצריך בדיקה. אֹוֵמר ָדְרֵשִני 4

 .אּוִניֶבְרָסִליהצורך של אדם בחברה הוא צורך  עולמי, כללי, מקיף הכל. אּוִניֶבְרָסִלי 5

 אֹוֵצר 6

ממונה על המוצגים  (1)

 במוזיאון.

 אוגר, שומר, אוסף. (2)

 התערוכה נשא דברים בפתיחתה. אֹוֵצר

 אֹוָצר ָבלּום 7

 אוצר מלא וגדוש. (1)

ידיעות כינוי לאדם בעל  (2)

 רבות.

 .אֹוָצר ָבלּוםידידי מתמצא כמעט בכל נושא, ממש 

 . באֹור יְָקרֹות נרות החנוכה אור בהיר, אור נעים. אֹור יְָקרֹות 8

 אור חזק, שפע אור. אֹור ִשְבַעת ַהָיִמים 9
ה ה ְהי ֶ֣ יִׁם "וְ֤אֹור ַהַַֽחמָּ ַתַ֔ ְבעָּ " ְכ֖אֹור ִשְבַעת ַהָיִמים שִׁ

 '(.)ישעיהו, ל', כו

 אֹוְריָינּות 10

לקרוא, לכתוב היכולת  (1)

 ולשלוט בשפה.

 בקיאות, חריצות, למדנות. (2)

הייתה חוקית רק  אֹוְריָינּותהלפני שנים רבות יכול 

 למעמד האצולה.

 אּוִרים וְֻתִמים 11
כינוי למי או מה שזוכים לאמון 

 מוחלט.
 שלי. האּוִרים וְֻתִמיםמורי הוא 

 העלים אני יודע שיש רוח בחוץ. ִאוְָשת לפי רעש קל, רשרוש, רחש. ִאוְָשה 12
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 ֻבּוְלמֹוס 13

תיאבון חולני, אכילה  (1)

 מופרזת.

עיסוק בדבר מתוך תאווה  (2)

 לא נשלטת.

 אכילה. ֻבּוְלמֹוס לאחר הצום דורית נתקפה

 .הָבִזיְךמזגתי מרק אל תוך  ספל, קערית. ָבִזיְך 11

 היה יפה תואר. ַבֲחרּותו בימי נעורים. ַבֲחרּות 15

 ָבֵטל ְבִשִשים 16
לעומת הכלל, כמות ערכו זניח 

 או עניין חסרי השפעה.

לעומת  ָבֵטלה ְבִשִשים הצלחתו של הזמר אנדי ויליאמס

 הצלחתו של מייקל ג'קסון.

 ִביֹוְגַרְפיָה 17
חיבור או יצירה המספרת את 

 קורות חייו של אדם.

 הִביֹוְגַרְפיָה חוקרים מצאו כתבים עתיקים המתעדים את 

של אחד הפרעונים המצריים ובכך למדו עוד על אורך 

 חייו.

    ג

 ַגַבְרִדין 11

אריג שאינו חדיר למים 

המשמש להכנת מעילים 

 וחליפות נגד גשם.

למעילי ולכן לא היה חדיר  בַגַבְרִדיןהתופרת השתמשה 

 למים.

 ַגד 11
 מזל, אושר, הצלחה. (1)

 כוסברה. (2)
 בסדרת הילדים דרדסים. ַגָדא דרדס חסר מזל כונה ביש־

 עם משפחתה לפולין לטובת לימודי רפואה. ִהיְגַרההגר  נוכרי, זר, אינו יליד המקום. ֵגר 22

    ד

 ואיבדה מצבעה. ָדַהתהלאחר הכביסה, החולצה  שצבעו נחלש ָדהּוי 21

 דּוָאִלי 22

 זוגי, כפול, משותף לשניים.

בעל שני היבטים, או אופי 

 כפול.

כלפיי, היא שמחה שאני נוסע  דּוָאִלי יחסה של אמי היה

 לטייל ובו בזמן עצובה שאני נוסע לזמן ממושך.

 דֹוְבָרה 22

רפסודה, משטח של קורות 

עצים מחוברות ומושטות על 

פני המים להעברת סחורה 

 וכדומה.

 אפסו סיכויינו לחצות את הנהר. הדֹוְבָרה משהתפרקה
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 של הליכוד קיימת בארץ. הֶהְגמֹוְניָה עליונות, עדיפות.שליטה,  ֶהְגמֹונְיָה 21

 היה טרוד, משהו הפריע לו. ִהְדִריך ֶאת ְמנּוָחתֹו 22
ולכן לא  ִהְדִריכו ֶאת ְמנּוָחתֹופיטוריו של מר גרוסמן 

 נרדם.

 התוודות, וידוי, גילוי. הֹוָדָאה 22
מפי הנאשם במשפט ועל כך יקבל עונש  הֹוָדָאה התקבלה

 מופחת.

 הֹוָכָחה 22

ראיה, עובדה שיש בה כדי  (1)

 לאשר סברה.

 נזיפה, הטפת מוסר. (2)

 על התנהגות רעה חייבת להיעשות בבית הספר הֹוָכָחה

 הֹון 21

 סכום כסף רב. (1)

כלל הנכסים, האמצעים  (2)

 והכסף שיש ברשות אדם.

 של ביל גייטס נמדד במיליארדים. הֹונֹו

 הטעיה, מרמה, תחבולה. הֹוָנָאה 29
בכך שמכר את אותו המוצר  בהֹוָנָאהבעל החנות חשוד 

 לאנשים שונים במחירים שונים.

 תרם מעצמו. הֹוִסיף נֶֹפְך ִמֶשּלֹו 22
לעיצוב דמותה  הֹוִסיפה נֶֹפְך ִמֶשּלה השחקנית הצעירה 

 .של הגיבורה

    ו

 וִיְרטּואֹוז 31
ן מיּומן  מאוד שהגיע לׂשיאי ָאמָּ

קצועו. כנית במִׁ  שלמּות ט 

אין ספק שבגיטרה החשמלית, ג'ימי הנדריקס היה 

 .וִיְרטּואֹוז

 היא דבר נפוץ. וְֶנֶדָטהבעולם הערבי  גאולת דם, נקמה. וְֶנֶדָטה 32

    ז

 כָברֶזה ֹלא  33
קצר, לא מזמן, לפני זמן 

 לאחרונה.
 מטיול של כמה חודשים במזרח. ֶזה ֹלא כָברחזרתי 

    ח

 .ִחַּוְריָן מיקי התייבש והפך  חיוור, לבנבן. ִחַּוְריָן 34

 גחלים. גורף, אוסף או מעביר חֹוֶתה 35
את הגחלים שבמדורה כדי להוציא את תפוחי  חֹוֶתהאבי 

 האדמה.

 !, איבדתי את המפתח של הבית ֲחִזיז וַָרַעם קריאת רוגז לכל הרוחות! ֲחִזיז וַָרַעם 22

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1074185&Q=%E5%F0%E3%E8%E4
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1074185&Q=%E5%F0%E3%E8%E4
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1074185&Q=%E5%F0%E3%E8%E4
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1013726&Q=%E6%E4%20%EC%E0%20%EB%E1%F8
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1013726&Q=%E6%E4%20%EC%E0%20%EB%E1%F8


   1 
 עושר לשוני בעברית – 2יחידה מס' 

 
  

 
 

 ֶחְזָקה 22

 זכות, בעלות. (1)

 כוח, תוקף. (2)

 הכפלת מספר בעצמו. (3)

 המדינה.בֶחְזָקת  קרקע זאת

    ט

 משפחתי קיימה טוזיג ביער ולמזלם לא ירד גשם. הטבע, פיקניק. מסיבה בחיק טּוִזיג 38

 טֹוֵטם 39

ט בתרּבּויות  אליל הֵשב 

פרימיטיביות שמייחסים לו 

ם הוא  קרבת דם לשבט. הטוט 

חפץ, בעל חיים, צמח או מקום 

שבטים  ידי-עלהנערצים 

ל  מסוימים ומשמשים כֵסמ 

 .לשבט או למשפחה

 התרכזו טקסים פולחניים. הטֹוֵטם סביב

    י

 יֻוְמָרה 40

שאיפה של אדם להשיג 

דברים שלא יוכל להשיגם או 

 שיהיה לו קשה מאוד להשיגם.

 להיות סופרת אף שלא כתבה דבר.יֻוְמָרות יש לה 

 יֹוֶקֶשת 41
ספינת מלחמה המניחה 

 מוקשים.

הבריטים ריכזו באזור מסוים באוקיינוס האטלנטי מספר 

ובמשך חמשה ימים הצליחו לפגוע  יֹוֶקשֹותסירות  רב של

 .באניות סוחר

 הקדים השנה והגיע בתחילת הסתיו. יֹוֶרהה הגשם הראשון. יֹוֶרה 42

    כ

 התגבר על תאוותו. ָכַבש ֶאת יְִצרֹו 43
ָכַבשתי ֶאת  לפתותי לאכול שוקולד,למרות שחבריי ניסו 

 וסירבתי.יְִצרי 

 ִכְבָשן 44
 תנור גדול. (1)

 ביטוי לחום כבד מאוד. (2)

ומיד  בִכְבָשן בטיולנו במדבר חשנו כי אנו נמצאים

 התקדמנו לעבר מקום מוצל וקריר.

 להלן, כמו שכתוב אחר כך. ְכִדְלָקָמן 45
מסודרים לפי האלפבית, : ְכִדְלָקָמןיש להציג מסמכים אלו 

 מחולקים לנושאים ומנוסחים היטב.

 .בכֹוָנִניתשמתי את הספרים  ארון מדפים פתוח, תא, מדור. כֹוָנִנית 46
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 ֹלא ְשַזפתֹו עיִן 47
אף אחד לא ראה זאת קודם 

 לכן, לא היה ידוע קודם.
 .ֹלא ְשַזפתה עיִןמקומות נידחים אלה, 

 ְלַאְלַתר 48
עכשיו , תכף , ללא עיקוב, 

 באופן מידי.
 בשל התפרעותו במקום העבודה. ְלַאְלַתר העובד פוטר

 היטב, לתפארת. ְלַתְלִפיֹות 11
 הכול התרשמו מן הדובר הצעיר שנאומו היה בנוי

 . ְלַתְלִפיֹות

    מ

 ְמַגְלֵען 50
מוציא גרעינים מפירות 

 וירקות.
 את האבוקדו. ְמַגְלֵען הירקן

 ְמַגֵּלף 21
חורת או מפסל בעץ בעזרת 

 שיוף וחריטה.
 חיילי שחמט מעץ האלון. ִגֵּלף הפסל

 קערת מרק עמוקה ַמֵגס 22

ַמֵגס מידי ערב, מזה כעשור, אני נוהג לשתות מרק ב

אשר קיבלתי במתנה מסבי ז"ל אשר קיבל זאת במתנה 

 מאביו.  

 ִמְגַרַעת 53
 חיסרון, פגם, ליקוי. (1)

 שקע. (2)
 של עובד זה ניכרת בחוסר תפקוד במצבי לחץ. ִמְגַרַעתו

 ַמְדוֶה 54
 מחלה, כאב. (1)

 מכאיב, מצער. (2)
 לפני מותו. ֶעֶרׂש ְדוָי הישיש היה שוכב ימים רבים על

 ְמדֹוָכה 55

כלי לכתישת  –מכתש  (1)

 חומרים יבשים וקשים. 

 אוכף לרכיבה. (2)

פירושו כי הוא השתתף בדיון יסודי  ְמדֹוָכהישב על ה

 ומעמיק בדבר סוגיה כלשהיא.   

 ְמַהֵדס 56
הולך הליכה מתנדנדת, 

 מדדה.
 אחרי אמו. ְמַהֵדס התינוק

 לבצע את הצניחה החופשית. ֵהִהיןבני  מעז. ֵמִהין 57

 בבעלי הבית ופצע אותם. ָהַלםהפורץ  מכה חזקה, חבטה. ַמֲהלּוָמה 58

 בכביש הרכב סטה לשוליים. הַמֲהמֹורותבגלל  חפירה, בור, שקע, מכשול. ַמֲהמֹוָרה 59

 את גופו עד ששבר את השיא העולמי. הֹוִגיעַ  האתלט מייגע, מעייף. מֹוִגיעַ  60

 מֹוֵחט 61
 מקנח את האף. (1)

 מחטט ומגרד. (2)

את אפו שוב  שָמַחטהמרצה התקשה להתרכז בשל אדם 

 ושוב במהלך ההרצאה.
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 .מֹוטֹוִרייוסי לא יכול להחזיק עיפרון בשל כשל  קשור בכושר התנועה שבגוף. מֹוטֹוִרי 62

 .מֹונֹוֵתִאיְסִטיֹות היהדות, הנצרות והאסלאם הן דתות  אמונה באל אחד. מֹונֹוֵתִאיְזם 63

 פרסום טוב לעסק או לאדם. מֹוִניִטין 64
 החלטתי לבטח את רכבי ב"ביטוחים שאול" רק בזכות

 שלהם. המֹוִניִטין

 , לא הצלחתי להירדם.מֹוֵרט ֲעַצִבים הלילה היה מעצבן, מרגיז. מֹוֵרט ֲעַצִבים 65

    נ

 נשמע מבית העלמין. ְנִהי קול בכי, קינה. ְנִהי 66

 באור השמש. נֹוֵגהַ  החפץ המבריק זורח, מאיר באור חזק. נֹוֵגהַ  67

 ַנָּוד 68
בלי נודד, עובר ממקום למקום 

 מגורי קבע.

ולא  ַנָּודבשחר ההיסטוריה , האדם המודרני היה 

 התיישב במקום קבע.

 ָנוֶה 69

 יפה. (1)

 גר, שוכן. (2)

 מקום מרעה. (3)

 מעון, דירה. (4)

 גדול בנו לעצמם בני הזוג הטריים. ָנוֶה

 ְנוֵה ִמְדָבר 70

שטח בלב המדבר שיש בו 

מים וירק ומאפשר מגורי אדם 

 ורעיית צאן. 

 .בְנוֵה הִמְדָברהעדר הושקה 

 נֹוֶהה 21
נמשך ל ־ , הולך אחרי, נכסף, 

 משתוקק. 
 אחריה. נֹוֶהה ליבו

 ואינו יודע מה לעשות. בַכף ַהָקַלעָנתּון  המשוחרר הטרי מתלבט. ָנתּון בַכף ַהָקַלע 22

    ס

 ַסֲהרּוִרי 73

אדם המתהלך תוך כדי  (1)

 שינה, מוכה ירח.

 כינוי לאדם הוזה, חולמני. (2)

 ולא מודע למעשיו. ַסֲהרּוִרייש לשמור עליו כי הוא 

 ובלילה קשה להירדם. סֹוֵאן הרחוב בו אני גר רועש, הומה. סֹוֵאן 74

 סּוְביְֶקִטיִביּות 75

התבוננות מזווית ראיה אישית 

שאינה מתבססת רק על 

עובדות, אלא גם על תחושות 

 אישיות של הפרט.

כלפי ילדיהם, בגישתם, סּוְביְֶקִטיִבים  רבים הינם הורים

 ולכן ירבו להאמין להם גם אם נדמה שהם משקרים. 
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 סּוְבִסיְדיָה 76

סיוע כספי הניתן על ידי 

הממשלה ליצרן המוצר על 

 מנת להוזיל את המוצר.

במשך שנים נהנים תושבי יהודה ושומרון, חרדים 

רה בתעריפי התחבו מסּוְבִסיְדיָה ומגזרים נוספים

 הציבורית.

 ֻסוְגיָה 77

עניין מסוים, שאלה או  (1)

 בעיה אשר דנים בו.

יחידת לימוד בהלכה  (2)

 התלמודית.

 חוק הגיוס.  בֻסוְגיָת כעת אנו דנים

    ע

ביֹון ָעגָמה" נעצב, מצטער, דואג. עֹוֵגם 78 א  י לָּ  )איוב, ל', כה'(. "נַפשִׁ

 עֹול 79

 נטל, מעמסה, טרחה. (1)

מוט על צוואר הבהמה  (2)

שקושרים אליו את 

 הרתמה.

 הפרנסה. עֹולהאב לקח על עצמו על 

 ואין לו ניסיון. עּול יִָמיםהוא עדיין  צעיר. עּול יִָמים 80

 בלבול חושים, טירוף. ִעוְִעים 81
שאין להם כל קשר  ִעוְִעים מוחו היה מלא ברעיונות

 למציאות.

    פ

 שובר, הורס. פֹוֵכר 82
את הגזע הארוך כדי שיוכל לסחוב אותו  פֹוֵכרהחוטב 

 לבקתה ביותר קלות.

 ולכן נעצר. בֻפּוְמִבי אדם התפשט גלוי, הנעשה לעיני כל. ֻפּוְמִבי 83

 פֹוְמפֹוִזי 84
יומרני, ראוותני, מהודר, 

 מצועצע, נפוח.
 של אביבית מגוחכת.  פֹוְמפֹוִזיתהתנהגותה  ה

 לאחר מעשה, בדיעבד. פֹוְסט ַפְקטּום 85
הבין התלמיד שהיה צריך להשקיע זמן רב  פֹוְסט ַפְקטּום

 יותר בלימוד לבחינות.

 פֹופּוָלִרי 86
עממי, שווה לכל נפש, מקובל 

 על העם, ידוע ברבים, נפוץ.
 בקרב הציבור. ופֹופּוָלִרי נשיא המדינה אהוד

 פֹוֵקעַ  87
 נסדק, נקרע. (1)

 התבטל)תוקף(. (2)

ולכן אין באפשרותנו  ָפַקעתוקפו של שובר ההנחה 

 להשתמש בו.

    

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1051667&Q=%F4%E5%EE%F4%E5%E6%E9
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1051667&Q=%F4%E5%EE%F4%E5%E6%E9
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1051667&Q=%F4%E5%EE%F4%E5%E6%E9
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    צ

 ברחבת העירייה. צֹובאים ביום העצמאות תושבי העיר מתקהל. צֹוֵבא 88

 צֹוֵבת 89
מחזיק בצבת, אוחזק בחוזקה 

 כמו בצבת.
 את מזונו. צֹוֵבתהלובסטר 

    ק

 ַקַדְחָתנּות 90
התלהבות מופרזת, פעלתנות 

 יתרה, בהילות רבה.
 את חדר הכיתה. בַקַדְחָתנּותהתלמידים צבעו 

 ָקֶדְנִצָיה 91

תקופת כהונה , מילוי תפקיד 

ציבורי בכיר בתקופת זמן 

 קצובה.

 שנות כהונה. 1לאחר  ָקֶדְנִצָיהשר הבריאות סיים את 

 קֹוְגִניִטיִבי 92

  בעברית: הכרני.

שייך להכרה, הצדדים 

המנטליים הקשורים לתהליכי 

 רכישת ידע באמצעות תפיסה

 שכלית וחשיבתית.

אצל  הקֹוְגִניִטיִבית הפסיכולוג חוקר את תהליכי התפיסה 

 ילדים.

 קֹוֵדר 93

 אפל, שחור, כהה. (1)

 סגרירי, מעונן. (2)

 עצוב. (3)

 פניו של הבעל. ַקְדרּולאחר ויכוח ,

 קֹוֵהֶרְנִטי 94
מגובש , נהיר ומאורגן היטב 

 לוגית או אסתטית. 
 .קֹוֵהֶרְנִטילסופרת סגנון כתיבה 

 ונעימה. קֹולַחת השיחה זורם, שוטף, מתמשך. קֹוֵלחַ  95

    ר

 לתרופה, ועורו התכסה פריחה. ַרֶגֶשת החולה פיתח אלרגיה. ַרֶגֶשת 96

 ְרִדָיה 97
הוצאת דבש מהכוורת או 

 הוצאת מאפה מהתנור.
 דבש מדי יום ביומו.רֹוֵדה הכוורן 

 של מיכאל גרם לאנשים להתרחק ממנו. ַרַהבו גאווה, יהירות, התרברבות. ַרַהב 98

    ש

ן ֵאל  נשגב, עצום, מרומם, כביר. ַׂשִגיא 99 ע ַׂשִגיא"ה   " )איוב, לו', כו'(. וְֹלא נֵדָּ
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 ִשָגיֹון 100

אשליה כלשהי או רעיון שאדם 

דובק בהם ואינו יכול 

 להשתחרר מכך.

  שעליך להיפטר ממנו. ִשָגיֹון תחושת היותך נרדף היא

 


