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ÈÂÈ„· Ú„Ó

מילים פירושי :1 פעילות

חפשו במילון. יודעים, אינכם אם הבאות. המילים את פירושי כתבו

 - 1. ַמְטֵחנָה

 - ִמדְׁש�ָאה .2

 - 3. ַמׁש�ּדֵר

 - 4. ִמת�ָּפ�ה

 - 5. ִמדְ�ׁש�ה

 - 6. ִמׁש�ָּכן

 - ִמְטָּבח .7

 - ַמְצֵּבר .8

 - 9. ַמֲח�ׁש�ה

ומוספיות שורש :2 פעילות
הבאים. העצם אותיות השורש בשמות את צבעו א.

לאותיות השורש). הנוספות (האותיות המשקלים של המוספיות את אחר צבעו בצבע ב.

ה נָ ֵח ְט 1. ַמ

ה ָא ׁש� דְ ִמ .2

ר ּדֵ ׁש� ַמ .3

ה � ָּפ ת� ִמ .4

� ׁש� ה דְ ִמ .5

ן ָּכ ׁש� ִמ .6

ח ָּב ְט ִמ .7

ר ֵּב ְצ ַמ .8

ה ׁש� � ֲח ַמ .9
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פעילות 3: משקלים
המשקל. לפי - הקודמת מהפעילות העצם שמות את בטבלה מיינו א.

משקל. שמות עצם לכל הוסיפו עוד שני ב.

ַמְקֵטלָה  ִמְקָטל ִמְקָטלָה  ַמְקֵטל
   

4 פעילות
שלו. ואת המשקל עצם את השורש שם ליד כל כתבו א.

המשקל. - לפי שלמעלה בטבלה העצם את שמות שבצו ב.

משקל שורש   עצם   שם

1. ַמְב�ג 

2. ִמְקּדָׁש 

3. ִמְסָּבָאה 

ַמְקּדֵָחה  .4

5. ִמדְָּבר 

ַמׁש�ֵאף  .6

7. ַמְסֵמר 

ִמׁש�ָט�ה  .8

9. ַמזְֵמ�ה 

ב-ר-ג             ַמְקטֵל
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אני?" 5: חידון "מי פעילות
המתאים להגדרה. העצם שם את בכל משפט גלו

האלה: בסוגריים ובמשקלים בשורשים הנתונים היעזרו
 

ִמְקָטלָה ִמְקָטל               • • ַמְקֵטלָה                ַמְקֵטל               • •  

:1 חידה
(ח-ב-ט) בטניס.     תשובה: חובטים בי

:2 חידה
(ז-ל-פ) תשובה: הסופגנייה. בתוך הריבה את באמצעותי שמים

:3 חידה
(מ-ט-ר) בגינה. תשובה: להשקיית הצמחים מכשיר אני

:4 חידה
תשובה: (ס-ג-ד) למוסלמים.  תפילה בית אני

:5 חידה
(צ-פ-נ) תשובה: הצפון. את מוצאים בעזרתי

:6 חידה
(ז-מ-ר) תשובה: ענפים ושיחים.  הקוצץ מכשיר אני

:7 חידה
(ג-ה-צ) מגהצים.    תשובה: בעזרתי

:8 חידה
(כ-ל-א) תשובה: לבעלי-חיים.   סגור מקום

:9 חידה
(ס-ר-ט) תשובה: סרט.   באמצעותי מסריטים

חידה 10:
(ס-ב-א) תשובה: חריפים. משקאות בו שמגישים מקום

חידה 11:
למשל: מאכלים, למעיכת מטבח כלי

(מ-ע-כ) תשובה:  למחית.  אדמה מבושלים מועכים תפוחי

חידה 12:
תשובה: (ס-פ-נ) לתיקונו.  או ספינות גדול לבניין מלאכה בית אני

ַמְחֵּבט
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חידה 13:
(ק-פ-צ) תשובה: קופצים. שממנו מכשיר אני

חידה 14:
הבניינים צר וגבוה, המתנשא מעל בניין אני

לי.  תשובה: (ג-ד-ל) הסמוכים

חידה 15:
הגשמים ֵמי אשר הגג, בשולי צינור אני

תשובה:  (ר-ז-ב) בי ויורדים מן הגג.   מתכנסים

חידה 16:
ירייה.     תשובה: (ר-ג-מ) כלי אני

מהו המשקל? פעילות 6:
מהם. אחד כל המשקל של את וכתבו הקודמת, מהפעילות שמות עצם 10 העתיקו

העצם המשקל   שם

1.     ַמְחֵּבט     

  .2

  .3

  .4

  .5

  .6

  .7

  .8

  .9

.10

ַמְקטֵל


