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 6יחידה מס' 

 דוגמה  פירוש אפשרי  מונח  

    א

 מילת קריאה להבעת צער. ַאְלַלי 1
לי אם לא אעבור את המבחן הקרוב, איני רוצה   ַאְלַלי

 להיכשל ולהישאר שנה. 

ה 2  ֲאֻלמָּ
אגודת שיבולים, צרור קרני  

 אור.
 שיבולים לכבוד חג השבועות. ֲאֻלמות  ילדי הגן הכינו 

 המרכזי בגוף האדום הוא מים. הֵאֵלֵמְנט  רכיב, חלק , מרכיב, יסוד.  ֵאֵלֵמְנט  3

נְָּך 4  לוח שנה. ַאְלמָּ
נָּכיםאחד מראשוני ממציאי  בנג'מין   האמריקניהיה  הַאְלמָּ

 . 18-פרנקלין בן המאה ה

 .  בֲאֻלְנִטית לאחר שיצא מבריכת השחייה התעטף  מגבת. ֲאֻלְנִטית 5

 ְנִטיַאְמִביוָּול   6
דו משמעי, שיש בו רגשות  

 מנוגדים בעת אחת. 

ְנִטירגשותיי  כלפי סרט זה, מצד אחד אני לא ם ַאְמִביוָּול 

אוהב את ז'אנר הפעולה ומצד שני הסרט ריתק אותי  

 לכיסא. 

ְמַפְתיָּה  7  א 
רגש של הזדהות עם אחר, 

 חיבה.

ְמַפְתיָּה   חברתי בכתה לאחר שפוטרה מעבודתה וחשתי א 

 כלפיה.

ר  8 פ   דברי חוכמה, פתגמים.  ִאְמֵרי ש 
ר המורה ציטטה פ  המיוחס לפילוסוף וההוגה   ִאְמֵרי ש 

 המפורסם.

 תעלה להובלת מים.  ַאַמת ַמִים  9
על מנת  ַאַמת ַמִים בתקופת המצור על ירושלים, בנו

 להוביל מים לעיר. 

 שק גדול, ילקוט.  ַאְמַתַחת  10
חדשה לכבוד תחילת שנת  ַאְמַתַחת  קניתי לבני

 הלימודים. 

נֹוִניִמי 11  עלּום שם, ששמו אינו מוכר. אָּ
נֹוִניִמי כתבי הסתרים נכתבו על ידי ועד היום אין   אָּ

 החוקרים יודעים מי המחבר.

    ב

ן 12  ַבְלשָּ
מומחה לשון, חוקר לשון או 

 שפות.

ןאבשלום קור הינו  ישראלי המתמחה בשמות   ַבְלשָּ

 משפחה.

ִרין  13 ִריןאור אמר לקרן  באופן ישיר.  ְבֵמישָּ  כל מה שחשב עליה.  ְבֵמישָּ

 את זכויותיהם.   ְבַמְפִגיעַ העובדים דורשים  בתוקף, בלי ויתורים, נמרצות. ְבַמְפִגיעַ  14
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 במידה מעטה. ִבמׂשּורה  15
, שכן כמות גדולה ִבמׂשּורהיש להקפיד לאכול לחם 

 להזיק לבריאות.עלולה 

ַעל  16  רשע, נבל, רע לב. ֵבן ְבִליָּ
ַעל מוכר החנות היה  מכיוון שגבה סכומים  ֵבן ְבִליָּ

 מופקעים מאנשים תמימים. 

ן ְלוָּיָּה 17 ן ְלוָּיָּה  כלבו שימש שותף מלווה. ב   לדרך.כב 

    ג

לּום 18  בו תכונות נהדרות. ְגלּומֹות נמצא בתוך, כלול. גָּ

ה  19 מָּ תו ארון קבורה.  ְגלֹוְסקָּ מָּ  של החייל המנוח הייתה מעוטרת.  ְגלֹוְסקָּ

ת  20 ר   ֻגַלת ַהּכֹות 
השיא, הפסגה, החלק החשוב 

 ביותר.
ת ר   של איינשטיין הייתה תורת היחסות.  ֻגַלת ַהּכֹות 

    ד

 דיּונָּה  21
 בעברית: חולית. 

 גבעת חול.
 חול. דיּונותבדרום אמריקה ניתן לעשות סקי על 

ן  22  ְדיֹוקָּ
תיאור אומנותי של פני האדם 

 על ידי ציור, פסל או צילום.  

 ְדיֹוקנאות הצייר וינסנט ואן גוך צייר מעל לשלושים 

 עצמיים של פניו. 

ה  23 ה חשתי  שמחה, ששון. ִדיצָּ  כשקיבלתי הודעת קבלה לאוניברסיטה. ִדיצָּ

 ַדל 24
 עני, אביון, רש. (1)

 מועט, פחות ערך.  (2)
 וקשה ללמדו. ַדלשכלו 

    ה

25 
ה  ְפחָּ ַהְמִציאּות טָּ

יו נָּ  על פָּ
 נאלץ להתפכח מדמיונותיו. 

 שנים חשבתי כי אכילת ממתקים הכרחית לבריאות אך 

יי נָּ ה על פָּ ְפחָּ  . ַהְמִציאּות טָּ

 כאשר הזמנתי אותה.ֵהן היא אמרה לי  מילת הסכמה.  ֵהן  26

 ֵהִניא  27
שכנע , משפיע ומונע שלא 

 לעשות.
 את הילדים מלצאת לשחק בחוץ. ֵהִניאהגשם 

ת לֹוט  28  ַהסרָּ
חשיפה של משהו, הרמת 

 כיסוי. 

טקס סמלי שבו מרימים כיסוי מעל שלט או יצירת  

נקרא טקס  אומנות, לרוב לשם חניכה של מבנה חדש

ת הלֹוט  . ַהסרָּ

 ִהְסַתְגלּות  29
היכולת להתרגל למצבים 

 ותנאים חדשים. 

  מְסתְגִליםדובי הקוטב משילים את פרוותם ובכך 

 להתחממות הקוטב.

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1015576&Q=%E1%EE%F9%E5%F8%E4
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1015576&Q=%E1%EE%F9%E5%F8%E4
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1146684&Q=%E3%E9%E5%F0%E4
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1146684&Q=%E3%E9%E5%F0%E4
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30 
ִהְתַאֵבק ַבֲעַפר 

יו  ַרְגלָּ
 ללמד ממנו.

יושף -הסו של השף ולבסוף נהפך  ִהְתַאֵבק ַבֲעַפר ַרְגלָּ

 לשף גם הוא.

    ז

 יותר מהטבעי, אך בריא פחות. ַזְךשמן הזית המלאכותי  נקי, טהור, צלול, צח.  ַזְך 31

    ח

ה 32 ַמתֹו חטאם של בני ישראל עוררו את  כעס גדול, זעם, קצף.  ֵחמָּ  של אלוהים.חָּ

ם 33 ר  ם אתה טיפש, עקשן.  ֲחמֹור ג  ר   !לעולם לא תצליח בלימודיך !ֲחמֹור ג 

ס 34 מָּ  עוול, גזל, שוד.  חָּ
ס מָּ שהתבצע בבנק ובו נגנב סכום גדול של כסף, גרם  החָּ

 להגברת מערך האבטחה באיזור.

ת 35  אובר. -הנג ֲחַמְרֹמר 
אנשים המרבים לשתות אלכוהול יחושו ביום שלמחרת 

ת  .ֲחַמְרֹמר 

    ט

  אדם שאינו ִמתַרֶצה. ִטינָּה שוֵמר שנאה עזה.  ִטינָּה 36

ה  37 רָּ ההילדים העיפו את  עפיפון.  ַטיָּ רָּ  שהכינו בגן.  ַטיָּ

    י

38 
א ַהַמְרֵצַע ִמן   יָּצָּ

 ַהַשק 

התגלה, נחשפה האמת שניסו 

 להסתירה. 
 

יו  39 א ִמֵּכלָּ  התפרץ, איבד את שלוותו. יָּצָּ
יו  לכששמע יוסי שפוטר מעבודתו א ִמֵּכלָּ וגער על כל מי יָּצָּ

 שנקרה בדרכו.

ר  40  שמן זך, שמן טרי.  ִיְצהָּ
רְוִהיא לֹא ָיְדָעה ִכי ָאֹנִכי ָנַתִתי ָלּה ַהָדָגן ְוַהִתירֹוׁש "  "ְוַהִיְצהָּ

 )הושע, ב', י'(.

    כ

ה 41  ִּכלָּ

כיסוי, רשת מעל למיטה 

למניעת עקיצות יתושים  

 וזבובים. 

 בגלל כמות היתושים. ִּכילֹותהמטיילים ישנו תחת 

 שהוצב בערוגה. הְּכלֹונָּס הצמח התפתלו סביבענפי  מוט, עמוד, קביים.  ְּכלֹונָּס 42

ִליל 43  ּכָּ
שלם, גמור, שאין חסר בו  

 כלום.
ִלילהנייר נשרף   ולכן עלינו לשכתבו מחדש.  ּכָּ
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ה 44 ה הפושע חש  חרפה, בושה. ְּכִלימָּ  לאחר שהבין את חומרת מעשיו.ְּכִלימָּ

    ל

 עשב בשדה.לֹוֵחכות  הפרות תולש בפיו)את העשב( ואוכל. לֹוֵחְך 45

ִליְזם 46  ִליֵברָּ

השקפת עולם הדוגלת 

בהשלטת עקרונות החירות 

 והשוויון בין בני האדם.  

ִלים המפלגה הזו הם אנשים   ולא שמרנים.ִליֵברָּ

    מ

ה  47  ַמסָּ

מאמר על נושא   (1)

עיוני)בגישה 

 סובייקטיבית(. 

 ניסיון, מבחן.  (2)

 ייאוש, צער.  (3)

הפוגל קיבץ   עיונותיו המרכזיים. זו את ר ַמסָּ

ג 48  ְמֻסּוָּ

 ממוין לפי סוגים.  (1)

מוגדר לפי דרגת   (2)

הסודיות)בצנזורה 

 הצבאית(. 

ג  הסיווג הביטחוני של מסמך זה הוא ביותר ולכן לא ְמֻסּוָּ

 כל אדם מורשה לקרוא אותו. 

 ַמְסִּכית  49
 מקשיב. (1)

 שותק. (2)
 ּוְׁשַמע ִיְשָרֵאל" )דברים, כז', ט'(.  ַהְסֵּכת" 

ר  50 ִריהידיעה שפורמה במבזק החדשות  מחריד, מזעזע.  ְמַסֵמר ֵׂשעָּ  . ִסְמרה את שעָּ

ד 51 ד אבי נשען על משענת.  ִמְסעָּ  הספה. ִמְסעָּ

 ְמַסֵקל 52
 מַסֵלק את האבנים. (1)

 סוֵקל, רוגם באבנים.  (2)

אנשים שנכנסים לשטחו בכך  ְמַסֵקל  שבט ההרים

 מרחיקם.  

 ִמְסתֹוֵפף  53
 מבקר לעיתים קרובות.  (1)

 מוגן, חוסה. (2)
 בצל עץ האלון.ִמְסתֹוֵפפות  החיות

 מחליק ומקציע אבן.  ְמַסֵתת  54
עוד לפני שהועברו למקום  סּותתּוהפסלים באיי הפסחא 

 הימצאם.

 ָמעֹוז 55
 מקום מבוצר, מחסה.  (1)

 גבורה, חוזק.  (2)
עֹוזבהלוחמים התבצרו   לאחר ההתקפה של האויב. םמָּ

ה 56  ְמִעילָּ

שימוש פרטי בכספי   (1)

 אחרים שלא ברשות. 

 הפרת אמון.  (2)

ה  בגידה היא  באמון. ְמִעילָּ

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=994523&Q=%EE%F1%E4
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=994523&Q=%EE%F1%E4
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1041125&Q=%EE%F2%E5%E6
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1041125&Q=%EE%F2%E5%E6
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ם 57  ְמֻעְמעָּ
מטושטש, מעורפל, מוכהה, 

 בהיר פחות. 
 . עּוְמעמּוכאשר החל המופע המנורות 

ש 58  פיתול בדרך, מכשול.  ַמֲעקָּ
שים  דרכו של יוסף אל התואר הייתה רצופה   אך ַמֲעקָּ

 לבסוף צלח בהצטיינות. 

 ארובה. ַמֲעֵשנָּה 59
הנוצרים מאמינים כי בחג המולד סנטה קלאוס שולח  

 בבתים.ַמֲעֵשנות  מתנות דרך

ש  60 ש  אי קבלתה לעבודה גרמה לה אכזבה גדולה, ייאוש. ַמַפח נ פ   .ַמַפח נ פ 

 ַמְפִטיר 61
 אומר דבר בסוף מעשה. (1)

 משחרר, פוטר.  (2)
 . סגר את הכינוס בדברי ברכה ותודה הַמְפִטיר

    נ

 חוסר שייכות, תחושת זרּות. ִניּכּור 62
כלפי הסביבה  ִניּכּור כשעבר לעיר אחרת הרגיש

 החדשה.

א ִנים 63 א ִניםהוא שכב במיטתי  שינה לא עמוקה ולא רציפה. ִנים ְולָּ  .וִנים ְולָּ

    ס

 ִסיְמְפטֹום 64
מן  תסמין, סימן לליקוי, סי

 היכר לתופעה כלשהי.
 למתח נפשי. ִסיְמְפטֹוםנדודי שינה הם 

 .ִסיְנֵתִטי רכשנו לגינתנו דשא  . אמתימלאכותי, מזויף, לא  ִסיְנֵתִטי 65

    ע

לּום 66 לּום העתיד נעלם, לא ידוע, נסתר. עָּ  מעיני.   עָּ

ד  67 ג  ַמד ִמנ   עָּ
ראה את הנעשה ולא הושיט 

 עזרה.

מדּו    בעת שהאיש הוכה, כל העוברים ושבים ברחוב  עָּ

ד ג   . ִמנ 

מּום 68  מטושטש, מעורפל. עָּ
מּומה בשעות הלילה ראייתי הופכת וקשה לי לרחוק  עָּ

 למרחק.

ִמיל 69  סוכן, מתווך.  עָּ
ִמילכאשר יימכר הבית,  אשר מטפל בענייני המכירה  העָּ

 ירוויח עמלה של אחוז וחצי מהמכירה.

    פ

ִטי  70 ְגמָּ  חסר מרץ, אדיש, עצלן.  ְפל 
ט  העובד היה ְגמָּ ולכן סיים את עבודתו באיחור של ְפל 

 שבוע.

 ְפלֹוִני  71
אדם כלשהו, מישהו, לא ניתן 

 לזהותו, אינו מוכר. 
 ולכן לא הגיע איש להלווייתו.    ְפלֹוִניהמנוח הינו 

https://milog.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%9D/e_60730/%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%A1%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%9D/e_60730/%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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ַלח  72  פ 

משמש כינוי לכל אחד מן  (1)

החלקים הנפרדים של פרי  

 ההדר העטופים קרום. 

 חלק. (2)

ַלח  הילד ביקש מאמו  מהתפוז שאכלה.  פ 

ן  73  ֻפְלחָּ
טקס דתי ומכלול הפעולות  

 הכלול בו כדי לרצות את האל.

ן  האל היווני זאוס , היה נהוג להקריב חזיר.  בֻפְלחָּ

 

ַלה חוטב העצים  הסרה, פשיטה, הוצאה. ְפלי יה 74  את פרוותם של הדובים שמצא מתים.פָּ

ְך  75 ל  ְך זור מדיני. מחוז, א פ  ל   הצפוני של הארץ נחלים רבים.  בפ 

    צ

 ִציִוויִליַזְציָּה  76

חלק התרבות האנושית   (1)

המתבטא בהתפתחות 

הטכנולוגיה וכלל 

 מאפייניה. 

 תרבות. (2)

הבודהיסטית הוא התרבות מהִציִוויִליַזְציָּה  חלק

 הלמאיסטית אשר רווחת בטיבט.

 ִציְקלֹון  77

כינוי לסערה טרופית   (1)

 חזקה.

 תרמיל. ילקוט,  (2)

 החריב את כל האי ולמזלנו פינו אותנו בזמן. הִציְקלֹון 

    ק

 ְקלֹוֵקל 78
גרוע, פגום, מקולקל, תפל,  

 חסר ערך.

וכמעט לא ְקלֹוֵקלת  התייר בקש חדר ללילה בשפה

 מובנת.

 ַקַלַחת 79
 סיר גדול.  (1)

 מערבולת, מהומה. (2)
 לא שמעתי את דבריך.  הַקַלַחת בתוך כל

ְפטֹוַמְניָּה 80 ְפטֹוַמן נטייה חולנית לגנוב.  ְקל   אינו בהכרח אדם חסר כל. ְקל 

ת 81 ל  תים  בחג השבועות ממלאים סל לפירות, טנא. ק  ל   בפירות.ק 

מּור  82  קָּ
עשוי בצורת כיפה, עשוי  

 כקשת הבולטת כלפי חוץ.
מּורה למסגדים מבנה כיפה   .קָּ

ִמין  83  קָּ

אח, תנור גדול בנוי בקיר  

ומוסק בדרך כלל מעצים,  

 תנור.

ִמין   בביתי מחמם מאוד.הקָּ

 . הֻקְרנָּס  הפועל הלם בברזל בעזרת פטיש כבד.  ֻקְרנָּס 84

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=1151746&Q=%F4%EC%E9%E9%E4
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א ִליְצַלן  85 נָּ א ִליְצַלן יצילנו האל, אלוהים ישמור.  ַרְחמָּ נָּ  ! שיטפון מתקרב.ַרְחמָּ

ה  86  ֵרטֹוִריקָּ

הנאום והשכנוע אומנות 

העוסקת ביכולת השימוש  

בשפה ציורית ובתכסיסים  

לשוניים על מנת להעביר מסר 

 או לשכנע את קהל היעד. 

ה שכיחותה של בנאומים של פוליטיקאים,   הֵרטֹוִריקָּ

 גבוהה.

ה 87 ה עלמה, בחורה, נערה. ִריבָּ  יפה זו, הייתה בתו של המלך. ִריבָּ

ת 88 פ   ַרְפר 
המכיל עמילן,  מאכל קינוח 

 פודינג, חביצה. 
ת  יושבי השולחן הזמינו  פ   לקינוח הסעודה. ַרְפר 

    ש 

ִריק 89 ִריק כאשר היה מובטל  בזבז זמן. ִשֵחת ְזַמנו לָּ  ובזבז את כספו. ִשֵחת ְזַמנו לָּ

 ִשיּוף  90
שיוף וגירוד בפצירה והחלקת 

 עץ.
 את השולחן ולאחר מכן צבע אותו.  ִשֵיףהנגר 

 מכיוון שאין לו תרבות דיבור.  ִשיַח וִשיגאין לנהל איתו  דיון, דיאלוג, משא ומתן.  ִשיַח וִשיג  91

ִכיחַ  92  שָּ
מצוי, נפוץ, שקורה לעיתים  

 קרובות. 
ִכיחַ מחשב ביתי הוא דבר   בימינו.  שָּ

 ִשְלֵהי  93
סוף, החלק האחרון של  

 מסוימת.תקופה 
 הקיץ.בִשְלֵהי השלכת התחילה 

 ְשלּוִמיֵאל  94
ביש מזל וחסר תושייה, לא 

 יוצלח. 
 . בכל דבר שהוא נוגע נכשל - ְשלּוִמיֵאל הוא

ַלח יָּד ְבַנְפשֹו 95 ַלח יָּד ְבַנְפשֹוהזמר  התאבד.  שָּ  כשהיה בגילופין.  שָּ

ה 96  צב. ַשְלחּופָּ
הה המבוגר בעולם היה בן מאתיים חמישים   ַשְלחּופָּ

 וחמש שנים.

ת  97 ל   ַשְלש 

שרשרת, שורה של   (1)

חוליות המחוברות זו  

 בתוך זו.

שורה של אירועים הבאים   (2)

 זה אחר זה, השתלשלות. 

 רציפות.  (3)

לותחיית הפרא הייתה קשורה לחומה  כדי שלא   ַשְלש 

 תוכל להשתחרר. 

https://www.milononline.net/do_search.php?vid=980008&Q=%F9%EC%E7%E5%F4%E4
https://www.milononline.net/do_search.php?vid=980008&Q=%F9%EC%E7%E5%F4%E4
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 של שיעורי בית.  ִתֵלי ִתליםהמורה הטיל על תלמידיו  שפע. ִתֵלי ִתִלים 98

מּוהַ  99  תָּ
מוזר, מפליא, מפתיע, לא 

 מובן. 

מּוַה  יציאת הוריו לחופשה הייתה בעיניו מכיוון שרק  תָּ

 חזרו. 

 ִתמּוִכין  100

 תמיכה מוסרית או חוקית.  (1)

הסתמכות על אדם או על  (2)

דבר כדי לתת תוקף  

 לפעולה.

לטענותיו ולכן לא קיבל  ִתמּוִכין המדען לא הצליח למצוא

 מימון למחקר. 

 

 

 

 


