
חלקי דיבר
שימושי הבינוני

נאוה מילר: חיברה



יבינונ

בעברית המילה בינוני פירושה  

.הווה

הבינונישימושיעלמדבריםכאשר

הווהבזמןשפועללכךמתכוונים

.יכול לשמש במספר תפקידים

'יום וכו-יום,אירועים,ספורט-שימושיםמספריששלבגדיםכמוממש

.כך גם למילה אחת יהיו מספר שימושים



יהבינונשימושי

.  הווהמילה נרדפת בעברית לזמן -בינוני

פועל בזמן הווה יכול לתפקד בשלושה  

.בהווהשם תואר ופועל , שם עצם-דיבר שוניםחלקי 

.משום כך הוא נבחר לתשאול לבחינה 

.הבחינה בודקת יישום של חומר

.בזמן הווהכלומר פועל , זהו פועל בבינוני-מפורסם

?איך ניתן לזהות את תפקיד חלק הדיבר



פועל בהווה

.הווהפועל בבינוני יכול לתפקד כפועל בזמן 
? נזההכיצד 
ולכן  , ניתן להטיה בזמנים שוניםאמיתיפועל 
הפועל לאחד  את ( נעביר)נטה 

.  או עתידעבר:מהזמנים
משמעות המשפט לא נפגעה סימן אם 

.שאכן מדובר בפועל בהווה 
:  לדוגמה
ניתן להטיה בזמנים שונים תוך כדי שמירה על . לקראת הבחינהמפורסםהמיקוד 

.  משפט הגיוני 



דוגמה-פועל בהווה

.  לקראת הבחינהמפורסםהמיקוד 

:עברלזמן נטה 

.  לקראת הבחינהפורסםהמיקוד 

.  להטיה בזמנים שונים תוך כדי שמירה על משפט הגיוני ניתן 

.סימן שלפנינו פועל בהווה-המשמעות נשארה הגיונית



דוגמה-פועל בהווה

.  לקראת הבחינהמפורסםהמיקוד 

:  נטה לזמן עתיד

.  לקראת הבחינהיפורסםהמיקוד 

.  ניתן להטיה בזמנים שונים תוך כדי שמירה על משפט הגיוני 

.סימן שלפנינו פועל בהווה-המשמעות נשארה הגיונית



שימוש כשם עצם

.עצםפועל בבינוני יכול לשמש גם כשם 

המאפיינים של שם עצם הם היידוע והשייכות   

הא היידוע  

?  מטרתהמהי ? הידיעהא "מהי ה

.לקחת את השם שקיים באופן כללי ולהפוך אותו לספציפי 

?  שליאיזה מהם הוא השולחן , בכיתהשולחנות 20יש 



שימוש כשם עצם

יש הרבה שולחנות? מה עשיתי

שלי  שולחן -הזה 

.מהשארבידלתי אותו , הפכתי אותו לספציפי

הופך לספציפיתלמיד -האבל , יש מיליון תלמידים 

.ילדים שלי-האלו , יש מלא ילדים בעולם 



דוגמה-שימוש כשם עצם

.  התרמהישתתף בערב המפורסם

? נזההאיך 

המילה שלפנינו מיודעת ועל כן איננה 

נוסיף את כינוי השייכות שלי  , להיות פועליכולה 

.  התרמהשלנו ישתתף בערב המפורסם

.עצםאם ניתן ליידע ולשייך סימן שלפנינו פועל בבינוני בתפקיד שם 



נוסחה לזיהוי

נציב בנוסחה 

שלנו  /שליX-ה

פועל בהווה  נוסחה לזיהוי 
עצם  שמתפקד כשם 



שימוש כשם תואר

הוא פוחד להיות  , שם התואר הוא פחדן

(.לרכל עליו)ולכן חייב לבוא אחרי שם עצם ולמסור עליו מידע לבד 

.  הירקוןיופיע בפארק המפורסםהזמר 

? נזההאיך 

.חלק הדיבר מתלווה שם עצם ומוסר עליו מידע

?זמראיזה 

מפורסם  

.תוארלכן זהו פועל בבינוני שמשמש כשם 



שימוש כשם תואר

?איך נזהה

יוכל להיות מיודעתוארכשםשיתפקדבהווהפועל

(.במשפטלבדלהופיעיכוללא)העצםלשםלהתלוותחייבוהוא



?מה עכשיו עושים
נעבוד מסודר

נצפה בסרטוני הסבר  1.

בסרטוני תרגול ונתרגלנצפה2.

.עם תשובות אונליין( אמריקאיים)סגוריםמבחניםנתרגל3.

.נתרגל מבחנים ברמת בחינה עם תשובות אונליין4.

?השרוןבאיזורגרים 

?פרטייםלשיעוריםגםזקוקים

nava@plashon.comבהקדםונחזורבמייללנוכתבו




