
 פתרונות והסברים/ הבדלי משמעות בין מילים וביטויים דומים 
 
 

 ניסיון  /ניסוי. 1

 .  עריכת בדיקות לשם מטרה מדעית, אקספרינמנט - ניסוי

 .  תפקיד שהוטל על מישהו כדי לבחון האם הוא מתאים למטרה מסוימת - ניסיון

 .  ניסיונותערך לאברהם אבינו עשרה אלוהים / . ניסוייםבית הספר אנחנו עורכים במעבדת 

 

 נגמר/אזל. 2

 .  אין עוד - אזל

 .  הגיע לקיצו, הסתיים - נגמר

 .  אזלולמופע שיתקיים בשבת הקרובה הכרטיסים / . נגמרההמגדל העגול במגדלי עזריאלי בניית 

 

 הודעה/מודעה. 3
 .  פרסום מידע, ידיעה – הודעה

 .  ידיעה שמפרסמים בציבור, כרזה,הודעה כתובה על נייר – מודעה

 . על מבצעי המגפיים לחורף מודעההנעליים פרסמה חברת ./ משמחת מחברת הבנייה של ביתינו הודעהקיבלנו 

 

 כושר/כישרון. 4
 . תכונה של אדם, יכולת טבעית לעשות משהו – כישרון

 .  אפשרות ביצוע, יכולת – כושר

 .כתיבה כישרוןהזה יש לאיש / . הראייה שלו כושראיבד את האיש 

 

 שאל /לווה. 5
 (.  מזון, כסף)לקח דבר מה על מנת להחזיר למי שהלווה לו תמורת אותו דבר אבל לא הדבר עצמו  – לווה

 .  לאחר השימוש( עט,צעצוע, ספר)לקח דבר מה על מנת להחזיר את הדבר עצמו  – שאל

 .  עיפרון אדום מערן שאליונתן . / שקלים 50מיונתן  לווהערן 

 

 לו  /אם. 6
 .   המילה מופיעה לפני זמן עתיד. מילת תנאי שמתארת משהו שעדיין לא התקיים – אם

לו הייתי  : המילה מופיעה לפני זמן עבר או הווה. דבר שלא התקיים וכבר לא יוכל להתקיים, תנאי מדומה – לו

 .  רוטשילד

 . לא היינו מאחרים להצגה,היית מגיע בזמן לו/ . נאכל יחד דגים, תבוא אליי בצהריים אם

 

 מעולם /לעולם. 7

 
 .  מילה המופיעה לפני זמן עתיד. מעתה ולתמיד– לעולם

 .  מילה המופיעה לפני זמן עבר. מאז ומתמיד – מעולם

 .  לא אעשה זאת שוב לעולם. / הזוהילדה לא ראיתי את  מעולם

 

 על אנושי  /אנושיאל . 8

 
 .  אכזרי, לא אנושי – אנושי אל

 .  כינוי לדבר שמימי ומדהים, אלוהי, מעל האנושות – אנושי על

w .  אל אנושייםבשואה חיו היהודים בתנאים . /  צרכיםלילדים בעלי על אנושית ערכה מחווה רוית 
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