
 

 www.kanlomdim.co.ilכל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים" 

 לשימוש אישי.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בחומרים באופן מסחרי שאינו 
 בתי ספר רשאים להשתמש בחומרים עם השארת הלוגו והמבחן כפי שהוא.

 

www.kanlomdim.co.il 

 תשובות!עם  –מילים ומשפחות מילים  שורשים, –' גמבחן בעברית לכיתה 

 את השורש לכל אחת מקבוצות המילים הבאות:כתבו  –חלק א' 

 לבוש, התלבשתי ____________ללבוש,  ,תלבושת, לבש

 לגדול, גדילה, גדלה, מגודל, גידלתי ____________

 רקוד ___________רקדנו, ריקוד, רקדנית, לרקוד, ת

 _____________ סופרסיפר, סיפור, תספר, ספר, 

 לכתוב, הכתבה, מכתב, כתיבה, כתבה __________

 אריזה, לארוז, אורזת, ארוז, תארוז ___________

 לשקול, תשקול, ישקלו __________ משקל, שקלה,

 מכרה, מוכרת, מכירה, למכור, תמכור __________

 למשפחת המילים: תאת המילה שלא שייכהקיפו  –חלק ב' 

 וחר, בורח, בחירהבחרתי, ב

 , לבושבלש, תלבושתלבש, 

 קביעה, בקע, קבע, תקבע

 שופט, משפט, שטיפה, שיפוט

 זרם, רמיזה, רמז, לרמוז
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 את קבוצות המילים שהן משפחות מילים:סמנו  –חלק ג' 

 נהג, לנהוג, נהיגה, נהגת

 רכבת, מטריה, בית, כיסא

 מנורה, שולחן, מחשב, מפתח

 כתיבה, לכתוב, כתוב, לכתוב

 , הליכוןללכת ,הלך, הליכה

 רקד, ספר, ללכת, מחברת

 שתק, שתיקה, לשתוק, שתקו

 

 את המילים הבאות לטבלה וציינו מה השורש שלהן:מיינו  –חלק ד' 

 לרקוד, הליכה, שילוט, לעבור, סיפור, עבר, רקדן,ריקוד, הלך, שלט, לספר, , עבירה

 שליטה, הליכון.

     

     

     

     

 

 'גלכיתה  בעבריתקישור לחומרי לימוד 

 תשובות בעמוד הבא
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 תשובות! –מילים ומשפחות מילים  שורשים, –' גמבחן בעברית לכיתה 

 את השורש לכל אחת מקבוצות המילים הבאות:כתבו  –חלק א' 

 _________ל.ב.שלבוש, התלבשתי ___ללבוש,  ,תלבושת, לבש

 ________ג.ד.ללגדול, גדילה, גדלה, מגודל, גידלתי ____

 _______ר.ק.ד____רקוד רקדנו, ריקוד, רקדנית, לרקוד, ת

 _________ס.פ.ר____ סופרסיפר, סיפור, תספר, ספר, 

 ______כ.ת.ב____לכתוב, הכתבה, מכתב, כתיבה, כתבה 

 ______א.ר.זאריזה, לארוז, אורזת, ארוז, תארוז _____

 ____ש.ק.ללשקול, תשקול, ישקלו ______ משקל, שקלה,

 _______מ.כ.רמכרה, מוכרת, מכירה, למכור, תמכור ___

 למשפחת המילים: תאת המילה שלא שייכהקיפו  –חלק ב' 

 , בחירהבורחוחר, בחרתי, ב

 , לבוש, תלבושתבלשלבש, 

 , קבע, תקבעבקעקביעה, 

 , שיפוטשטיפהשופט, משפט, 

 , רמיזה, רמז, לרמוזזרם
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 את קבוצות המילים שהן משפחות מילים:סמנו  –חלק ג' 

 נהג, לנהוג, נהיגה, נהגת

 רכבת, מטריה, בית, כיסא

 מנורה, שולחן, מחשב, מפתח

 כתיבה, לכתוב, כתוב, לכתוב

 , הליכוןללכת ,הלך, הליכה

 רקד, ספר, ללכת, מחברת

 שתק, שתיקה, לשתוק, שתקו

 

 את המילים הבאות לטבלה וציינו מה השורש שלהן:מיינו  –חלק ד' 

 , לרקוד, הליכה, שילוט, לעבור, סיפור, עבר, רקדן,ריקוד, הלך, שלט, לספר, עבירה

 שליטה, הליכון.

 ע.ב.ר ס.פ.ר ש.ל.ט ה.ל.כ ר.ק.ד

 עבירה לספר שלט הלך ריקוד

 לעבור סיפור שילוט הליכה לרקוד

 עבר  שליטה הליכון רקדן

 

 'גלכיתה  בעבריתקישור לחומרי לימוד 
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