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מורפולוגיה
משפחות מילים ושורשים

רביעיות שורשים

מיומנויות מתורגלות: 
הבנת הקשר בין שורשים ומשפחות מילים

זיהוי אותיות השורש במילה מאותה משפחת מילים
חיזוק איות מדויק של שורשים מתורגלים

פיתוח אסטרטגיות משחק

הוראות המשחק:
נבחר 8-10 סדרות עבור המשחק. כל משתתף מקבל 4 קלפים. את 

שאר הקלפים מסדרים ב"קופה" במרכז משטח המשחק.
כל שחקן בתורו פונה פעם אחת אל אחד המשתתפים ושואל אם 

יש בידו קלף משורש מסוים, אם כן - ישאל על מילה ספציפית, אם 
לא - יקח קלף מהקופה. 

במידה וקיבל את הקלף המבוקש השחקן יכול לשאול אם יש לחברו 
עוד קלפים מאותו השורש, במידה וכן - ישאל על מילים ספציפיות. 
מי שהצליח להשיג רביעייה שלמה, מכריז עלייה ומניח אותה לצידו.

מנצח המשתתף שהצליח להשיג הכי הרבה רביעיות.

ׂש-ח-ק ׂש-ח-ק ׂש-ח-ק

ׂש-ח-ק

ָחק ָחקִמׂשְ ִמׂשְ
ֲחקּו  ׂשִ

ָחִקים  ִמׂשְ
ֵחק ְלׂשַ

ֲחקּו ֲחקּוׂשִ ׂשִ
ָחִקים  ִמׂשְ
ֵחק ְלׂשַ

ָחִקים ָחִקיםִמׂשְ ִמׂשְ
ֵחק ֵחקְלׂשַ ֵחקְלׂשַ ְלׂשַ

ָחק  ִמׂשְ
ֲחקּו  ׂשִ

ָחִקים ִמׂשְ

ָחק ָחקִמׂשְ  ִמׂשְ
ֲחקּו ׂשִ
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ְתָבה ְתָבהּכָ ּכָ
ִמְכָתב

ֹתֶבת   ּכְ
ֶאְכֹתב

ֹתאַכלֹתאַכל
 אֹוֶכל
ַמֲאָכל

אֹוֶכלאֹוֶכל
ַמֲאָכל

 ָאַכלָאַכל
ֹתאַכל

ַמֲאָכלַמֲאָכל

 ָאַכל
 ֹתאַכל
אֹוֶכל

ִמְכָתבִמְכָתב
ֹתֶבת   ּכְ
ֶאְכֹתב

ְתָבה ּכָ

כ-ת-ב כ-ת-ב א-כ-ל

א-כ-ל א-כ-ל א-כ-ל

 ֹתאַכל
 ֹאֶכל

ַמֲאָכל

ָאַכלָאַכל
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י-ׁש-נ כ-ת-ב כ-ת-ב

י-ׁש-נ י-ׁש-נ י-ׁש-נ

ֹתֶבת  ֹתֶבת  ּכְ  ּכְ
ֶאְכֹתב

ְתָבה ּכָ
ִמְכָתב

ֶאְכֹתבֶאְכֹתב

ְתָבה ּכָ
ִמְכָתב

ֹתֶבת   ּכְ

ןן ִליׁשוִליׁשֹוֹ
ְנִתי ָיׁשַ
ן ִתיׁשַ
ִני ִתיׁשְ

ְנִתי ְנִתיָיׁשַ ָיׁשַ
ן ִתיׁשַ
ִני ִתיׁשְ

ִליׁשֹון

ן ןִתיׁשַ ִתיׁשַ
ִני ִתיׁשְ

ִליׁשֹון
ְנִתי ָיׁשַ

ִני ִניִתיׁשְ ִתיׁשְ

ִליׁשֹון
ְנִתי ָיׁשַ
ן ִתיׁשַ
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ָהַלְךָהַלְך
ֵתֵלְך

 ֲהִליָכה 
ָהְלכּו

ִלְצֹחקִלְצֹחק
 ָצַחְקִתי
ְצחֹוק

ָצַחְקִתיָצַחְקִתי
ְצחֹוק

ַמְצִחיקַמְצִחיק
ִלְצֹחק

ְצחֹוקְצחֹוק

 ַמְצִחיק
ִלְצֹחק
ָצַחְקִתי

ֵתֵלְךֵתֵלְך
 ֲהִליָכה 

ָהְלכּו

ָהַלְך

ה-ל-כ ה-ל-כ צ-ח-ק

צ-ח-ק צ-ח-ק צ-ח-ק

 ִלְצֹחק
 ָצַחְקִתי
ְצחֹוק

 ַמְצִחיק ַמְצִחיק
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ק-ר-א ה-ל-כ ה-ל-כ

ק-ר-א ק-ר-א ק-ר-א

 ֲהִליָכה  ֲהִליָכה 
ָהְלכּו

ָהַלְך
ֵתֵלְך

ָהְלכּוָהְלכּו

ָהַלְך
ֵתֵלְך

 ֲהִליָכה 

ִלְקֹראִלְקֹרא
ָקָראנּו
ָקְרָאה
ִקְראּו

ָקָראנּוָקָראנּו
ָקְרָאה
ִקְראּו

ִלְקֹרא

ָקְרָאהָקְרָאה
ִקְראּו

ִלְקֹרא
ָקָראנּו

ִקְראּוִקְראּו

ִלְקֹרא
ָקָראנּו
ָקְרָאה
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ּכַֹח ּכַֹחִלׁשְ ִלׁשְ
ַכְחִתי ׁשָ
ַכח   ׁשָ
ׁשֹוַכַחת

ַהְצָלָחהַהְצָלָחה
 ַמְצִליָחה
ַתְצִליחּו

ַמְצִליָחהַמְצִליָחה
ַתְצִליחּו

 ִהְצַלְחִתיִהְצַלְחִתי
ַהְצָלָחה

ַתְצִליחּוַתְצִליחּו

 ִהְצַלְחִתי
 ַהְצָלָחה
ַמְצִליָחה

ַכְחִתי ַכְחִתיׁשָ ׁשָ
ַכח   ׁשָ
ׁשֹוַכַחת

ּכַֹח ִלׁשְ

ׁש-כ-ח ׁש-כ-ח צ-ל-ח

צ-ל-ח צ-ל-ח צ-ל-ח

 ַהְצָלָחה
 ַמְצִליָחה
ַתְצִליחּו

ִהְצַלְחִתיִהְצַלְחִתי
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ׁש-א-ל ׁש-כ-ח ׁש-כ-ח

ׁש-א-ל ׁש-א-ל ׁש-א-ל

ַכח  ַכח  ׁשָ  ׁשָ
ׁשֹוַכַחת

ּכַֹח ִלׁשְ
ַכְחִתי ׁשָ

ׁשֹוַכַחתׁשֹוַכַחת

ּכַֹח ִלׁשְ
ַכְחִתי ׁשָ
ַכח   ׁשָ

ֲאלּו ֲאלּוִתׁשְ ִתׁשְ
ֹאל ִלׁשְ
ֵאלֹות ׁשְ
ֲאלּו ׁשָ

ֹאל ֹאלִלׁשְ ִלׁשְ
ֵאלֹות ׁשְ
ֲאלּו ׁשָ

ֲאלּו ִתׁשְ

ֵאלֹות ֵאלֹותׁשְ ׁשְ
ֲאלּו ׁשָ

ֲאלּו ִתׁשְ
ֹאל ִלׁשְ

ֲאלּו ֲאלּוׁשָ ׁשָ

ֲאלּו ִתׁשְ
ֹאל ִלׁשְ
ֵאלֹות ׁשְ
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ב בָחׁשַ ָחׁשַ
ָבה ַמְחׁשָ
ב   ַמְחׁשֵ
ֶבת חֹוׁשֶ

אֹוֵהבאֹוֵהב
 ַאֲהָבה
ָאהּוב

ַאֲהָבהַאֲהָבה
ָאהּוב

ָאַהְבִתיָאַהְבִתי
אֹוֵהב

ָאהּובָאהּוב

 ָאַהְבִתי
אֹוֵהב
ַאֲהָבה

ָבה ָבהַמְחׁשָ ַמְחׁשָ
ב   ַמְחׁשֵ
ֶבת חֹוׁשֶ

ב ָחׁשַ

ח-ׁש-ב ח-ׁש-ב א-ה-ב

א-ה-ב א-ה-ב א-ה-ב

 אֹוֵהב
ַאֲהָבה
ָאהּוב

ָאַהְבִתיָאַהְבִתי
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ל-מ-ד ח-ׁש-ב ח-ׁש-ב

ל-מ-ד ל-מ-ד ל-מ-ד

ב  ב  ַמְחׁשֵ  ַמְחׁשֵ
ֶבת חֹוׁשֶ

ב ָחׁשַ
ָבה ַמְחׁשָ

ֶבת ֶבתחֹוׁשֶ חֹוׁשֶ

ב ָחׁשַ
ָבה ַמְחׁשָ
ב   ַמְחׁשֵ

ְלִמיָדהְלִמיָדה
לֹוְמדֹות
ִלְלמֹוד
ִנְלַמד

לֹוְמדֹותלֹוְמדֹות
ִלְלמֹוד
ִנְלַמד

ְלִמיָדה

ִלְלמֹודִלְלמֹוד
ִנְלַמד

ְלִמיָדה
לֹוְמדֹות

ִנְלַמדִנְלַמד

ְלִמיָדה
לֹוְמדֹות
ִלְלמֹוד
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ִלְנֹסַעִלְנֹסַע
ִנַסע
 ָנַסע 
ִיְסעּו

ָקְפצּוָקְפצּו
 ְקִפיָצה
ָקַפץ

ְקִפיָצהְקִפיָצה
ָקַפץ

ָקַפְצנּוָקַפְצנּו
ָקְפצּו

ָקַפץָקַפץ

ָקַפְצנּו
ָקְפצּו

ְקִפיָצה
ִנַסעִנַסע
 ָנַסע 
ִיְסעּו

ִלְנֹסַע

נ-ס-ע נ-ס-ע ק-פ-צ

ק-פ-צ ק-פ-צ ק-פ-צ

 ָקְפצּו
ְקִפיָצה
ָקַפץ

ָקַפְצנּוָקַפְצנּו
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ר-ק-ד נ-ס-ע נ-ס-ע

ר-ק-ד ר-ק-ד ר-ק-ד

 ָנַסע  ָנַסע 
ִיְסעּו

ִלְנֹסַע
ִנַסע

ִיְסעּוִיְסעּו

ִלְנֹסַע
ִנַסע
 ָנַסע 

ִרקּודִרקּוד
רֹוֶקֶדת
ִיְרקֹוד

ַהְרָקָדה

רֹוֶקֶדתרֹוֶקֶדת
ִיְרקֹוד

ַהְרָקָדה

ִרקּוד

ִיְרקֹודִיְרקֹוד
ַהְרָקָדה

ִרקּוד
רֹוֶקֶדת

ַהְרָקָדהַהְרָקָדה

ִרקּוד
רֹוֶקֶדת
ִיְרקֹוד
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ִלְצֹעדִלְצֹעד
ָצַעְדנּו
 ִיְצַעד 
ְצָעִדים

ְרִתי ְרִתיִסּפַ ִסּפַ
ר  ְמַסּפֵ
ֵסֶפר

ר רְמַסּפֵ ְמַסּפֵ
ֵסֶפר

ִסיּפּורִסיּפּור
ְרִתי ִסּפַ

ֵסֶפרֵסֶפר

ִסיּפּור
ְרִתי ִסּפַ
ר ְמַסּפֵ

ָצַעְדנּוָצַעְדנּו
 ִיְצַעד 
ְצָעִדים

ִלְצֹעד

צ-ע-ד צ-ע-ד ס-פ-ר

ס-פ-ר ס-פ-ר ס-פ-ר

ְרִתי  ִסּפַ
ר ְמַסּפֵ
ֵסֶפר

ִסיּפּורִסיּפּור
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ב-כ-י צ-ע-ד צ-ע-ד

ב-כ-י ב-כ-י ב-כ-י

 ִיְצַעד  ִיְצַעד 
ְצָעִדים

ִלְצֹעד
ָצַעְדנּו

ְצָעִדיםְצָעִדים

ִלְצֹעד
ָצַעְדנּו
 ִיְצַעד 

ִכיִתי ִכיִתיּבָ ּבָ
ִלְבּכֹות

ִכי ּבְ
ּבֹוֶכה

ִלְבּכֹותִלְבּכֹות
ִכי ּבְ

ּבֹוֶכה

ִכיִתי ּבָ

ִכי ִכיּבְ ּבְ
ּבֹוֶכה

ִכיִתי ּבָ
ִלְבּכֹות

ּבֹוֶכהּבֹוֶכה

ִכיִתי ּבָ
ִלְבּכֹות

ִכי ּבְ
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ָנַטְענּוָנַטְענּו
ִלְנֹטַע

 ָנַטְעִתי 
ָנְטָעה

ָלְקָחהָלְקָחה
 ִתיַקח
ָלַקַחת

ִתיַקחִתיַקח
ָלַקַחת

ִניַקחִניַקח
ָלְקָחה

ָלַקַחתָלַקַחת

ִניַקח
ָלְקָחה
ִתיַקח

ִלְנֹטַעִלְנֹטַע
 ָנַטְעִתי 
ָנְטָעה

ָנַטְענּו

נ-ט-ע נ-ט-ע ל-ק-ח

ל-ק-ח ל-ק-ח ל-ק-ח

 ָלְקָחה
ִתיַקח
ָלַקַחת

ִניַקחִניַקח
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ׁש-מ-ע נ-ט-ע נ-ט-ע

ׁש-מ-ע ׁש-מ-ע ׁש-מ-ע

 ָנַטְעִתי  ָנַטְעִתי 
ָנְטָעה

ָנַטְענּו
ִלְנֹטַע

ָנְטָעהָנְטָעה

ָנַטְענּו
ִלְנֹטַע

 ָנַטְעִתי 

ַמְעִתי ַמְעִתי ׁשָ  ׁשָ
מּוָעה ׁשְ
ַמע ׁשָ

ִמיָעה ׁשְ

מּוָעה מּוָעהׁשְ ׁשְ
ַמע ׁשָ

ִמיָעה ׁשְ

ַמְעִתי ׁשָ

ַמע ַמעׁשָ ׁשָ
ִמיָעה ׁשְ

ַמְעִתי ׁשָ
מּוָעה ׁשְ

ִמיָעה ִמיָעהׁשְ ׁשְ

ַמְעִתי ׁשָ
מּוָעה ׁשְ
ַמע ׁשָ
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ָמָצאִתיָמָצאִתי
ִתְמְצִאי
 ָמְצָאה 
ַהְמָצָאה

ָיָצאנּוָיָצאנּו
 ְיִציָאה
ֵנֵצא

ְיִציָאהְיִציָאה
ֵנֵצא

ָיָצאִתיָיָצאִתי
ָיָצאנּו

ֵנֵצאֵנֵצא

ָיָצאִתי
ָיָצאנּו
ְיִציָאה

ִתְמְצִאיִתְמְצִאי
 ָמְצָאה 
ַהְמָצָאה

ָמָצאִתי

מ-צ-א מ-צ-א י-צ-א

י-צ-א י-צ-א י-צ-א

 ָיָצאנּו
ְיִציָאה
ֵנֵצא

ָיָצאִתיָיָצאִתי
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פ-ת-ח מ-צ-א מ-צ-א

פ-ת-ח פ-ת-ח פ-ת-ח

 ָמְצָאה  ָמְצָאה 
ַהְמָצָאה

ָמָצאִתי
ִתְמְצִאי

ַהְמָצָאהַהְמָצָאה

ָמָצאִתי
ִתְמְצִאי
 ָמְצָאה 

 ִלְפתֹוַח ִלְפתֹוַח
ְתחּו ּפִ
ַתח ּפָ

ַמְפֵתַח

ְתחּו ְתחּוּפִ ּפִ
ַתח ּפָ

ַמְפֵתַח

ִלְפתֹוַח

ַתח ַתחּפָ ּפָ
ַמְפֵתַח

ִלְפתֹוַח
ְתחּו ּפִ

ַמְפֵתַחַמְפֵתַח

ִלְפתֹוַח
ְתחּו ּפִ
ַתח ּפָ
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ִתי ׂשְ ִתיִחּפַ ׂשְ ִחּפַ
ִחּפּוׂש

ת  ׂשֶ  ְמַחּפֶ
ׂשּו ְתַחּפְ

ִנְקַרעִנְקַרע
 ֶקַרע
ָקרּוַע

ֶקַרעֶקַרע
ָקרּוַע

ָקַרְעִתיָקַרְעִתי
ִנְקַרע

ָקרּוַעָקרּוַע

ָקַרְעִתי
ִנְקַרע
ֶקַרע

ִחּפּוׂשִחּפּוׂש
ת  ׂשֶ  ְמַחּפֶ
ׂשּו ְתַחּפְ

ִתי ׂשְ ִחּפַ

ח-פ-ׂש ח-פ-ׂש ק-ר-ע

ק-ר-ע ק-ר-ע ק-ר-ע

 ִנְקַרע
ֶקַרע
ָקרּוַע

ָקַרְעִתיָקַרְעִתי
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ק-ׁש-ט ח-פ-ׂש ח-פ-ׂש

ק-ׁש-ט ק-ׁש-ט ק-ׁש-ט

ת  ׂשֶ ת  ְמַחּפֶ ׂשֶ  ְמַחּפֶ
ׂשּו ְתַחּפְ

ִתי ׂשְ ִחּפַ
ִחּפּוׂש

ׂשּו ׂשּוְתַחּפְ ְתַחּפְ

ִתי ׂשְ ִחּפַ
ִחּפּוׂש

ת  ׂשֶ  ְמַחּפֶ

 ִקׁשּוט ִקׁשּוט
ְטנּו ִקׁשַ

טּו ִהְתַקׁשְ
ט ְמַקׁשֵ

ְטנּו ְטנּוִקׁשַ ִקׁשַ
טּו ִהְתַקׁשְ
ט ְמַקׁשֵ

ִקׁשּוט

טּו טּוִהְתַקׁשְ ִהְתַקׁשְ
ט ְמַקׁשֵ

ִקׁשּוט
ְטנּו ִקׁשַ

ט טְמַקׁשֵ ְמַקׁשֵ

ִקׁשּוט
ְטנּו ִקׁשַ

טּו ִהְתַקׁשְ



© עיצוב בחינוך

ִלַטְפִתיִלַטְפִתי
ְנַלֵטף

 ִליטּוף 
ְמַלֶטֶפת

ַמח ַמחִתׂשְ ִתׂשְ
ֵמַח  ׂשָ

ַמח ֶאׂשְ
ֵמַח ֵמַחׂשָ ׂשָ
ַמח ֶאׂשְ

ְמָחה ְמָחהׂשִ ׂשִ
ַמח ִתׂשְ

ַמח ַמחֶאׂשְ ֶאׂשְ

ְמָחה ׂשִ
ַמח ִתׂשְ
ֵמַח ׂשָ

ְנַלֵטףְנַלֵטף
 ִליטּוף 
ְמַלֶטֶפת

ִלַטְפִתי

ל-ט-פ ל-ט-פ ׂש-מ-ח

ׂש-מ-ח ׂש-מ-ח ׂש-מ-ח

ַמח  ִתׂשְ
ֵמַח ׂשָ

ַמח ֶאׂשְ

ְמָחה ְמָחהׂשִ ׂשִ
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ח-ב-ק ל-ט-פ ל-ט-פ

ח-ב-ק ח-ב-ק ח-ב-ק

 ִליטּוף  ִליטּוף 
ְמַלֶטֶפת

ִלַטְפִתי
ְנַלֵטף

ְמַלֶטֶפתְמַלֶטֶפת

ִלַטְפִתי
ְנַלֵטף

 ִליטּוף 

 ִחּבּוק ִחּבּוק
ק ְמַחּבֵ

קּו ִהְתַחּבְ
ָקה ִחּבְ

ק קְמַחּבֵ ְמַחּבֵ
קּו ִהְתַחּבְ
ָקה ִחּבְ

ִחּבּוק

קּו קּוִהְתַחּבְ ִהְתַחּבְ
ָקה ִחּבְ

ִחּבּוק
ק ְמַחּבֵ

ָקה ָקהִחּבְ ִחּבְ

ִחּבּוק
ק ְמַחּבֵ

קּו ִהְתַחּבְ


