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שורשים ,מילים ומשפחות מילים
לתלמיד
כל המשימות שלפניכם עוסקות במילים ובשורשים שלהן .בכל משימה נראה איך אנחנו
יכולים להיעזר בשורשים בצורות שונות.

חלק א
במשימה הראשונה" ,רונית אוהבת לחקור" ,ניעזר בשורש כדי למצוא
מילים שונות מאותה משפחת מילים.

רונית אוהבת לחקור
.1

לפניכם קטע קצר שחסרות בו מילים .כל המילים שחסרות הן מאותו השורש.
השלימו את המילים לפי השורש הנתון .שימו לב לכתיב של המילים!
שורש  -ח.ק.ר
רונית היא ילדה שאוהבת מאוד
רונית ה

לחקור

דברים ,ולכן כולם קוראים לה

 .בעצם זה לא מפתיע ,כי אבא של רונית הוא
פרטי ועובד במשרד

רונית מחבריה עזרה ב

שלה ,אך הם השיבו לה שקשה להם

לעזור לה מפני שהם לא אוהבים

שורשים ,מילים ומשפחות מילים

 .לפני כמה ימים ביקשה

דברים.
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חלק ב
במשימה הבאה נראה כיצד השורשים של המילים עוזרים לנו לפרש
ולהבין מילים חדשות שאנחנו לא מכירים.
קראו את הקטע הבא.
סבִיבָתָם
מצ ָאּו אֶת מְזֹונ ָם ּבִ ְ
ּקטִיםּ ,ו ָ
ׁשחָיּו ּבַאֲזֹורֵנּו הָיּו צ ַיָדִים וְל ַ ָ
הרִאׁשֹונ ִים ֶ
אדָם ָ
ה ָ
ּבְנ ֵי ָ
ּטבְעִית
ה ִ
סבִיבָתָם ַ
הדְרָג ָה אֶת ְ
אדָם לְׁשַּנֹות ּבְ ַ
ה ָ
החֵּלּו ּבְנ ֵי ָ
ׁשנ ִים ֵ
אלְפֵי ָ
ּטבְעִית .לִפְנ ֵי ַ
ה ִ
ַ
ׁשמְרּו
תאִימּו אֹותָה לְצ ָ ְרכ ֵיהֶם .רֵאשִית הֵם ּבִי ְתּו ּכַלְבֵי ּבָר ּכְדֵי ׁשֶּיַעַז ְרּו לָהֶם ּבַּצ ַי ִד ,י ִ ְ
ה ְ
וְ ִ
מחֵי ּבָר וְגִּדְלּו אֹותָם,
ּתרְּבְתּו צ ִ ְ
מּכ ֵן הֵם ִ
אחַר ִ
חבְרָה .ל ְ ַ
ארְחּו לָהֶם ל ְ ֶ
חּתָם וִי ָ
ׁשּפַ ְ
מ ְ
עֲל ֵיהֶם וְעַל ִ
אכ ָל.
מ ֲ
אדָמָה ּול ְ ַ
ה ֲ
שּמְׁשּו לַעֲבֹודַת ָ
חרִיםּ ,כְדֵי ׁשֶּי ְ ַ
א ֵ
החֵּלּו לְבַי ֵת ּבַעֲל ֵי חַּי ִים ֲ
וְ ֵ
קלָאִית.
ח ְ
ה ַ
הּפֵכ ָה ַ
ּמ ְ
ה ַ
ׁשּלָהֶם ,קֹורְאִים ַ
ּמחְיָיה ֶ
ה ִ
אדָם עָׂשּו ּבִמְקֹום ַ
ה ָ
שּבְנ ֵי ָ
לְׁשִּנּויִים אֵּלּוֶ ,
ניעזר בשורשים ובמשפחות מילים כדי לפרש מילים קשות בקטע.

.2

ּקטִים".
ׁשחָיּו ּבַאֲזֹורֵנּו הָיּו צ ַיָדִים וְל ַ ָ
הרִאׁשֹונ ִים ֶ
אדָם ָ
ה ָ
בקטע מופיע המשפט "ּבְנ ֵי ָ
שּצָדִים חיות.
צ ַּיָדִים הם בני אדם ׁ ֶ
הסבר מה פירוש המילה לַּקָטִים.
ּקטִים הם בני אדם ש
לַ ָ

.3

מזון.

בקטע מופיע הביטוי "לְבַּי ֵת ּבַעֲל ֵי חַּי ִים".
א .המילה לְבַּי ֵת המופיעה בביטוי "לְבַּי ֵת ּבַעֲל ֵי חַּי ִים" באה מן המילה

.

ב .פירושו של הביטוי "לְבַּי ֵת ּבַעֲל ֵי חַּי ִים" הוא :להפוך את בעלי החיים
		

לחיות

.
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.4

מחֵי ּבָר?
תרְּבֵת צ ִ ְ
מחֵי ּבָר" .מה פירוש ל ְ ַ
ּתרְּבֵת צ ִ ְ
בקטע נאמר כי האדם " ִ
הקיפו את האפשרות הנכונה:
א .להשקות כל יום את צמחי הבר
ב .להפוך את צמחי הבר לצמחים מתורבתים ,שהאדם יכול לגדל
ג .להכין מצמחי הבר תרופות ומזון שהוא טוב לבריאות
ד .לאכול צמחי בר מסוגים רבים

.5

ׁשּלָהֶם ,קֹורְאִים
ּמחְיָיה ֶ
ה ִ
אדָם עָׂשּו ּבִמְקֹום ַ
ה ָ
שּבְנ ֵי ָ
בקטע נאמר כי "לְׁשִּנּויִים אֵּלּוֶ ,
קלָאִית".
ח ְ
ה ַ
הּפֵכ ָה ַ
ּמ ְ
ה ַ
ַ
"מקום מחיה" הוא המקום שבו האדם

.6

.

א .לפניכם מילים שמקצתן מתוך הקטע .לגבי כל מילה חפשו את המילה
הקשורה אליה בקשר של שורש (כלומר ,מאותה משפחת מילים) והקיפו
		
אותה.

		

דוגמה:
המילה סביבה היא מאותו השורש של המילה
( )1בסיס

( )3סיבים

( )2שכונה

( )4מסביב

המילה מזון היא מאותו השורש של המילה
( )1מלון

( )3אוכל

( )2תזונה

( )4זמן

המילה תעשייה היא מאותו השורש של המילה
( )1לעשות

( )3תעלה

( )2מפעל

( )4משאית

המילה בראשית היא מאותו השורש של המילה
( )1בריאות
שורשים ,מילים ומשפחות מילים

( )3שארית

( )2התחלה
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( )4ראשון

		

ב .הוסיפו לצד כל מילה שתי מילים אחרות מאותו השורש:
 .1שמירה ,

,

 .2עבודה ,

,

 .3הדרגה ,

,

חלק ג
במשימה " בית ספר מיוחד" נִרְאֶה כיצד השורש יכול לעזור לנו להתאים
בין פעלים לבין שמות העצם הקשורים אליהם.

בית ספר מיוחד
.7

לפניכם קטע בחרוזים שבחלקו השני חסרות מילים.
קראו את הקטע והשלימו את המילים החסרות.
המילים שעליכם להשלים הן מילים מאותו השורש של המילים המודגשות.
לתמר ויעל יש משחק מיוחד,
הן המציאו בית ספר שכמותו יש רק אחד:
בבית הספר נערכים שיעורים מכל מיני סוגים,
ואחר הצהריים משתתפים הילדים במגוון חוגים -
ילדים שאוהבים לבשל משתתפים בחוג בישול,
וילדים שאוהבים לפסל נהנים בחוג פיסול.
חלק מהחוגים בביה"ס לגמרי דמיוניים
ובעולם האמיתי הם אינם קיימים.
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למשל -
יש חוג שמחה שבו לומדים לשמוח עד בלי די,
ויש חוג

שבו לומדים שלאהוב זה כדאי.

יש חוג

שבו לומדים להקשיב לזולת,

ויש חוג התבוננות ובו לומדים

בכל פרט.

אם רוצים לגלות נרשמים לחוג

בכיף ובהנאה,

ואם אוהבים להמציא כדאי להירשם לחוג

.

ויש עוד חוגים חשובים בהחלט!
לחוג פרדה יירשם מי שקשה לו
ולחוג פטפוט יצטרף מי ש

בקלות,
בקביעות.

ומי שרוצה להירשם לבית ספר שכזה
צריך להמציא רק עוד חוג אחד ,וזהו זה.
אז בואו נסו גם אתם להמציא
עוד חוג מיוחד ואולי קצת מצחיק.
בחוג

לומדים ל

שורשים ,מילים ומשפחות מילים

.
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חלק ד
במשימה המצחיקה "ממציאים מילים" נראה שבעזרת השורש אפשר גם
להמציא מילים חדשות.

ממציאים מילים
לפניכם קטע מתוך הספר "רוני ונומי והדֹב יעקב" שכתב מאיר שלו.
במשפחה של רוני ונומי נוהגים להמציא מילים .כמה מהמילים המומצאות מודגשות
בקטע ,קראו את הקטע ושימו לב למילים אלו.

ּובֵינ ְ ַתי ִם
ַהּזְמַן ְּכבָר נ ִ ְהי ֶה יֹותֵר ֵמ ָחמֵׁש
וְכ ֹל ַה ִּמׁשְּפָחָה ַמ ְתחִילָה לְ ִה ְתלַּבֵׁש:
נומי ּכֹו ֶפפֶת ְּכפָפֹות עַל הַָרגְלַי ִם,
רֹונ ִי אֹומֶֶרתֲ " :אנ ִי מֹוגֶפֶת ַמּגָפַי ִם".
ַאּבָא ְמזַּמֵר" :מַה ּד ֹב ּו ַמּנָעִים".
ו ְ ִאּמָא?
ִאּמָא קֹוֵראתַ " :מ ְסּפִיק לְ ִה ְת ַקׁשְקֵׁש!
צִָריְך ְּכבָר לָצֵאתַ ,הּׁשָעֹון ׁשֹועֵן ׁשֵׁש!
מהֵר ,לָחּוץ הַחּוצָהְ ,מאֻחָר,
ת ַ
לְ ִה ְ
ו ְ ִת ְמעֲלּו ְמעִיל – ּכִי קַר!"
.8

כתבו לפי מה ,לדעתכם ,המציאו רוני ונומי את המילים המודגשות.

		

.9

מצאו בקטע עוד שלוש מילים המומצאות באותו האופן שהומצאו המילים
המודגשות ,והקיפו אותן בעיגול.

-6-

שורשים ,מילים ומשפחות מילים

 .10תמר ויעל רוצות להמציא מילים שיעזרו להן לספר מה הן עושות לאחר שהן
חוזרות מבית הספר.
עזרו להן והשלימו את המילים החסרות בקטע בעזרת מילים מומצאות מאותו
השורש של המילה המודגשת.
אּמָא
אּבָא מְתֹופֵף ּבַּתֹףִ ,
חּדָוַ :
ׁשּפָחָה י ַ ְ
ּמ ְ
ה ִ
מנַּגְנ ִים ּכֹל ּבְנ ֵי ַ
הרַי ִם ְ
הּצ ָ ֳ
אחַר ַ
ַ
חל ִיל וְיָעֵל
חּלֶל ֶת ּבֶ ָ
מ ַ
ּתמָר ְ
ּבַּכ ִּנֹורָ ,

מכנרת

טרָה .וְלִפְעָמִים ,עֲסּוקֹות
ּבַּג ִי ָ

הּבָנֹות ּבִיצ ִירַת יְצ ִירֹות :הֵן צֹובְעֹות ּבִצְבָעִים ,ו
ַ

ּמכ ְחֹול.
ּבְ ִ

מנַּסֵר ּבְמַּסֹור
חפָצ ִים ּבַּבַי ִת ,הּוא ְ
תּקֵן ֲ
מ ַ
ּתמָר וְיָעֵל ְ
אּבָא ׁשֶל ָ
העֶרֶב ַ
ּבִׁשְעֹות ָ
ו

מצ ִיאֹות סִּפּורִים עַל
מ ְ
הּבָנֹות נִרְּדָמֹות הֵן ַ
ׁש ַ
קצ ָת לִפְנ ֵי ֶ
ּפּטִיׁשְ .
ּבְ ַ

קנ ִים ׁשֶאֹו ֲ
ח ָ
מׁשָל ,יְלָדִים צ ַ ְ
חדִים .ל ְ ָ
יְלָדִים מְי ֻ ָ
הבִים לִצְחֹק וְגָרִים ב מצחקה  ,וִילָדִים
חל ֹם וְגָרִים ב
הבִים ל ַ ֲ
מנ ִי ִים ׂשֶאֹו ֲ
חֹול ְ ָ

הּג ִיעַ
ׁש ִ
אּמָא מֹודִיעָה ֶ
ׁש ִ
ּ .וכ ְ ֶ

חדָׁשֹות!
מצ ָאֹות ֲ
ה ְ
ּתהְיֶינ ָה ַ
ּמחָר ִ
ׁש ָ
חל ִיטֹותֶ ,
מ ֲ
הּזְמַן ל ִיׁשֹן ,הֵן ַ
ַ

שורשים ,מילים ומשפחות מילים
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חלק ה
במשימה האחרונה "תשבץ שורשים" נראה כיצד אפשר למצוא בדיוק את
המילה הנכונה כאשר חושבים גם על אותיות השורש של המילה וגם על
התיאור שלה.

תשבץ השורשים
 .11כל מילה בתשבץ שלפניכם מוגדרת על ידי רמז ועל ידי אותיות השורש שלה.
היעזרו ברמז ובאותיות השורש כדי למצוא את המילה.
דוגמה :כלי מטבח  -ס.נ.נ

תשובה :מסננת
2

1

3

4
5

6
7
8
9

הגדרות ושורשים:
מאוזן:
.2
.4
.5
.6
.7
.9

מאונך:

אירוע חגיגי  -ח.ת.נ
מקום שכדאי לסתום בו את
האף - ...ז.ב.ל
זמן של כיף בבית הספר  -פ.ס.ק
כדאי לקחת אותה לטיולים  -ש.ק.פ
אפשר למצוא אותה בתיק עזרה
ראשונה  -ח.ב.ש
עכברים צריכים להיזהר ממנה  -ל.כ.ד

.1
.3
.4
.6
.8
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אחד החגים  -ש.ב.ע
קשור לפורים  -ח.פׂ.ש
ראש החבורה  -נ.ה.ג
צורה הנדסית  -ש.ל.ש
אחד השיעורים בבית הספר  -ע.מ.ל
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