שם המספר
תרגיל  – 1עמ' 151
ְ .1בּ ַבית מספר ארבע ברחוב השלישי
 .2במפגש השלושים ַו ֲחמישה
וּשמוֹנָה באוגוסט
 .3בעשרים ְ
ִ 4תּ ְש ַעת אלפים חולצות
 .5ניתנו ִל ְשׁנֵי שלישים
 .6השיר השלושים ושבעה ִבּ ְפרס
 .7חמשת אלפים וארבעה שקלים חדשים
ָח ִצי תפוחים או :שלושה ו ֵ
ָח ִצי קילוגרמים תפוחים
 .8שלושה קילוגרמים ו ֵ
 .9שמונָה עשר אלף נשים
 .10גדל פי חמישה
ַ .11ל ֲח ֵב ִרי ְשלוֹש החולצות החדשות
ַ .12בּ ֲחמישה אחוזים וָחצי
ִ .13כּ ְשׁלושה עשר מורים ומורות
ִ .14בּ ְשׁמונָה עשר בחודש
ַחמישה
 .15פי מאתיים ו ֲ
 .16שמונֶה חצרות וָחצי או :שמונֶה וָחצי חצרות
 .17שתים עשרה ילדות
ִ .18בּ ְשׁנֵי אחוזים וָרבע

אוִ :בּ ְשנַיִ ם וָרבע אחוזים

 .19ששת אלפים שקלים
 .20שלושה עמודים ורבע או :שלושה ורבע עמודים
ַ .21בּ ֲחמישה עשר בחודש
 .22ארבעה קילומטרים וחצי או :ארבעה וחצי קילומטרים
אַחד עשר כדורים
ְ .23בּ ַ
 .24שבעה מטרים וחצי

או :שבעה וחצי מטרים

 .25שבעה עשר אלף מחברות
ְ .26בּ ִיּשובנו ...פי שבעה
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 .27שני ליטרים ורבע
ַ .28בּ ֲעשֹ ָָרה אחוזים וחצי אוַ :בּ ֲעשֹ ָָרה וחצי אחוזים
" .29שלושים ַו ֲחמישה במאי" בשנת אלף תשע מאות שלושים ואחת

תרגיל 2

 -עמ' 152

 .1שלושה אחוזי שומן
וּשׁמונָה אחוזים של שומן
 .2עשרים ְ
 .3אוטובוס מספר שמונֶה עשרה
 .4בעשרים וְ ֶא ָחד באוגוסט יחול יום הולדתו התשיעי.
 ... .5שלושה רבעים מן החומר ...
שבעת ימי השבוע ְ ...כּהרף עין
 .6שמונֶה שעות ְבּיוםַ ...,
 .7מספר הטלפון  -אחת ,שתיים ,שלוש ,חמש ,שש ,שבע ,תשע.
ַחמישה צילומי נוף.
 .8אורך  -שלושה מטרים וָרבע ...ארבע תמונות ו ֲ
 .9הגבינה  -חמישה שקלים חדשים וחמישים וארבע אגורות /חמישה שקלים חדשים נקודה חמישים וארבע.
ַח ֵמש עשרה אגורות
החלב – שישה שקלים חדשים ו ֲ
 .10התערוכה השלישית .שמונים וָתשע שנים ׁ)אפשר גם שלושים וְ תשע(.
 .11שלוש עשרה פעמים .בשורה הרביעית.
ָחצי .המרחק – שלוש מאות חמישים וְ תשעה קילומטר/קילומטרים.
 .12שלוש שעות ו ֵ
 .13מאתיים שלושים וְ שבעה אלף שבע מאות וְ תשעה עשר ספרים ,שבעה עשר אלף חמש מאות שלושים וּ ְשניים ירחונים
וּשלושים וָשש עמדות מחשב)ׁ .אפשר גם שלושים וְ שש(.
ְ
 .14שלושים וְ שבעה נוסעות ונוסעים  ..באוטובוס ארבע מאות וְ ָחמש ...ארבעים וָשבע דקות) .וְ שבע(
וּשׁמונָה אלף עמודי תאורה ִ ...כּ ְשׁליש מהם ...
ְ .15כּעשרים ְ
 .16ביום העצמאות הששים וְ שבעהְ ...בּסימן ...בין המדליקים היו שבע נשים וְ שבעה גברים.
וּשמונָה סנטימטרים  /סנטימטר...
 .17עשרים וָתשע מעלות ...משישים ושבעה סנטימטרים  /סנטימטר ועד מאה עשרים ְ
ַחמישה קילומטרים לשעה.
וּמהירות הרוח  -שלושים ו ֲ
ְ
ַחמישה חיילים.
 .18בגיל חמישים וּ ְשׁתיים )מספר סתמי(ַ ...ל ֲחמישים וְ שישה ימי מילואים  ...מאה שלושים ו ֲ
באוגדה שמונים וְ אחת )מספר סתמי( ...רובה אם-שש עשרה )מספר סתמי(...
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ַח ִצי כוס ...
שלישי כף מלח ,ו ֲ
ֵ
ְ .19בּשש עשרה עגבניות ,רבע כוס שמן ,ארבע שיני שום ,שני
 .20בשנה החמישית ִ ...בּ ְשׁני סוגיםִ ...בּ ְשׁלושה כליִ ...בּ ְשׁמונָה הרכביםִ ...בּ ְשׁתי תזמורות
 .21שישים וּ ְשׁמונֶה שנים ְ ...ל ָלקוחותיה שישים וּ ְשׁמונָה אחוזי הנחה ...
ִ .22בּ ְקבוצה זו עלה פי ארבעה  ...יש בה ארבעת אלפים חמש מאות שישים וְ שבעה...
 .23ההגדרה ַה ְשׁ ֵתּים עשרה ְ ...בּ ַתשבץ זה ...בטור השביעי  ...יש שתי הגדרות

תשובה למשפט הנוסף:
במשפט  .6זמנם של הפעלים הוא בהווה ,מה שמעיד על העובדה ,כי מדובר על עבודה קבועה שבה העובדים נהנים כל
הזמן מעבודתם.
במשפט הנוסף זמנם של הפעלים בעבר ,כך שמדובר על שבוע אחד ועל עבודה חד-פעמית וחולפת.

מילות היחס ונטייתן
תרגיל  – 1עמ' 154
מוֹך
אוֹת ְךָ .8 ,כּ ָ
יהםִ ,בּ ְל ָע ַדיֶ .4 ,א ְצ ְל ֶכםִ .5 ,א ָתּ ְךִ .6 ,מ ֶכּםָ .7 ,
ֶ .1א ְת ֶכםֶ .2 ,א ְצ ֵל ְךֲ .3 ,א ֵל ֶ
ָדהּ
יהַ .16 ,על י ָ
ָד ָ
ילםֵ .13 ,אינֶנּוִּ .14 ,בּ ְל ָע ַדיִ ְךַ .15 ,על י ֶ
ֶ .9א ְצ ָלםִ .10 ,מ ֶמּנּוִּ .11 ,בּ ְל ָע ָדיוִ .12 ,בּ ְשׁ ִב ָ

תרגיל  – 2עמ' 154
א.

יהםֵ .5 ,אינֶנּוֵּ .6 ,א ַליִ ְך
ילםְ .3 ,בּ ָפנַיִ ְךֲ .4 ,א ֵל ֶ
אוֹת ָךִ .2 ,בּ ְשׁ ִב ָ
ְ .1

ב.

אוֹת ְךֶ .7 ,א ְת ֶכם
ִ .1ע ָמּ ְךִ /א ָתּ ְךֶ .2 ,א ְצ ָלםְ ,כּמוֹ )בביתי(ִ .3 ,מ ֶמּנּוִּ .4 ,מ ְמּ ָךִ .5 ,ל ְק ַראתָ .6 ,

ג.

במשפט " 3עודד" חלק ייחוד ,לכן המילת היחס בגוף שלישי )כינוי מוסב(.
במשפט " 4עודד" פנייה ,לכן המילת היחס בגוף שני.

תרגילים ב"שם המספר" וב"מילות היחס" שזורים בכל התכנים שבספר.
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