
טבלת רכישת אותיות ושגיאות כתיב

בטבלה שלפניכם ניתן לראות את המיומנויות המצופות בגילאים השונים )לפי כיתות ( 

 (  2006על פי מחקר "רכישת אותיות פונקציה" רביד ) 

ו -הד-גב-אגיל הגן

זיהוי אותיות וחיבור  

 לצליל  

ה סופית המסמלת 

פילה,  נקבה ילדה, 

 אכלה 

 ה במבנה 

להלביש, להחליף  

ת איתן בשיכול  

 התפעל 

הסתרק, השתלב  

י תחילית באותיות 

 איתן 

 יתלבש, ילבש  

– כתיבה פונטית  

 לפי צליל  

 חאתול,  

 ו החיבור  

אני ואימא בננה  

 ותפוח 

חלק מתחיליות איתן  

 אלבש, תלבש 

ו עיצורית בסופיות  

 אביו, שלביו, פניו 

י סופית בגוף ראשון  

אכלתי, ביתי, קניתי  

י סופית  

אביב, חביב

ט בשיכול התפעל  

 אחרי צ 

 הצטלם, הצטרף  

ת סופית המסמלת  

 נקבה

 רכבת, אוכלת  

ת תחילית בשיכול  

 עתיד  

יסתרק, ישתבץ, 

 ישתרש

 ה תחילית  

הבטחה, הצלחה  

 ת התפעל  

התלבש, התרחץ  

 א באי 

עיתונאי, חקלאי 

אי סימון ה סופית  

 כתבת, שמעת  



   

 

 זיהוי מקור שגיאה מורפולוגית -טבלת מעקב

 בטבלה שלפניכם תוכלו לבצע מעקב אחר שגיאות מורפולוגיות, על פי חומרי הסרטון  

 

מילת 

 המטרה 

מילה  

 שנכתבה 

 

 הערות  פונקציה  שורש שלב

 טופסת  תופסת  

 

  +   

 תופסט  תופסת  

 

  +  ב -א

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

  



   

 

 ויזואלי  -אודוטורי -תרגיל

וסמנו בכל משפט את   המילים הדומותלפניכם רשימה של משפטים, קראו אותם, מצאו את  

 האותיות החוזרות  

 

ד הת .1 נ ה  ְגֵלש  ַבמַ  גלשַהיֶּלֶּ ה ַבגִּ  ה ַהְגדֹול 

 

ה   .2 ת י פ  רֶּ ְספֹּ ד ְבתִּ ת ַהיֶּלֶּ ֵפר אֶּ ר סִּ  ַהַספ 

ה   .3 יר  ן ַהְּׁשמִּ ית  א ְבבִּ ְמצ   ַהּׁשֹוֵמר נִּ

יל טעים לארוחת הצהריים  .4 ֵּׁשל ַתְבשִּ ח בִּ  ַהַטב 

ה ְמַעְניֶּנֶּת   .5 ה ְשמּוע  ְמע  ה ש   ַהַיְלד 

תֹון   .6 עִּ ה ל  ּה ֲאֻרכ  ב  ד ְכַתב ַכת   ַהיֶּלֶּ

ק   .7 ְשח  ַצח ְבמִּ ה ַלַסל ְונִּ ה ְמֻעלֶּ יק  ן ַהַכדּוְרַסל ז ַרק ְזרִּ  ַשְחק 

ה .8 ה ַהי פ  יכ  ת ַהְנסִּ ה אֶּ ְּׁשפ   המכשפה כִּ

 האותיות שחוזרות באותו הסדר, נקראות אותיות שורש. 

 מצאו לכל שורש, מילים דומות מאותה משפחה  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ____________________ _______________________________________ 

  



   

 

 מעבר מזכר לנקבה  -דף משימה

 כתוב את המשפטים הבאים בצורת זכר, שים לב מהן המילים שצריך להמיר  

 וכיצד הן נכתבות בשינוי.  

 רונית קראה ספר חדש שהשאילה מהספרייה   .1

 גדי _____________________________

 

 מיכל יצאה עם הכיתה לטיול שנתי בספארי  .2

 ____________________________אלון 

 

 שירן נטעה עץ חדש ביער העצים של קק"ל  .3

 מירון ____________________________

 

 

 

  

על פי תבנית  -סמן את המילה הנכונה 

 המילה 

 עכל   -  -אחל  -אכל

   - מצע - מצא -מצה

 שולכן   -שלחן -שולחן

 גנאב  -גנו  -גנב

 בעט  -בעת-באט

 מתחלפות    -מתחלפוט, מטחלפות

 כיסא, קיסא, כיסה  

 הטלבש, התלבש, התלוש  

 

 

 

 הפוך את המילים הבאות מזכר לנקבה

 

 הלך __________________ 

 נמוך __________________ 

 שכח __________________ 

 ברח ___________________ 

 לקח ___________________ 

 נסיך ___________________ 

 משך ___________________ 

 ___________________ שפך  

 נבח ____________________ 

 

 




