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,  השורש הוא המרכיב הבסיסי של המילים בעברית
.בעזרתו ניצור משפחות מילים

, אותיות קבועות החוזרות על עצמן3-השורש בנוי מ
.  והן המשמעות העיקרית של המילה

.אותיות5-אותיות ו4ישנם שורשים בני 

השורש : לדוגמה
ִמ , ִתיָשַמע   מ, נּוָּשַמע  , העָ יש  ַמענִ , ֹותעּוּש  ש 



הימצאות במצב  הפועל היא מילה המציינת 
.מילת הפועל מתארת פעולה שאנו עושים;מסוים

:ותבניתשורש, זמן, גוףלכל מילת פועל יש 
.מישהו עושה את הפעולה–גוף 
.מתי עושים את הפעולה–זמן 

.           האותיות המרכיבות את הפעולות–שורש 



,  כינויי גוף הן מילים המתייחסות למבצע הפעולה
מי  , אובייקט=אילו שמות עצם המתארות את הגוף

.מבצע את הפעולה

:כינויי הגוף
,הן, הם, אתן, אתם, אנחנו, היא, הוא, את, אתה, אני



–כדי למצוא את הזמן שבפועל 

נשאל 
:  1גוף 

.אנחנו, אני
:  2גוף 

.אתן, אתם, את, אתה
:3גוף

.הן, הם, היא, הוא



הטיה המורכבת מאותיות בתוך מילת הפועל  

.המתארת את הזמן שבו ביצענו את הפעולה

–כדי למצוא את הזמן שבפועל 

נשאל 





משפחת מילים היא קבוצת מילים הבנויות מאותן  
שורש הן המכנה  כלומר אותיות, אותיות שורש

.המשותף לכל הקבוצה
.במשפחת מילים קיימות מילות פועל ושמות עצם

שורש : משפחת מילים לדוגמה
.תתבוכ,וכתב,בוכתנ,נוכתב, תיכתב: פועל

תבִמ : שם עצם .הביּכ ת,כ 



.  והעתיקו אותןפועל= פעולה אתרו בסיפור את כל המילים המציינות 

.לאחר מכן כתבו ליד כל פועל את שורש המילה

בעוד הוא הולך הוא רואה ילדה קטנה מרימה כוכבי ים שנתקעו על החוף וזורקת אותם חזרה  . איש אחד הלך על חוף הים

אני מרימה כוכבי ים שנתקעו על ? כלום אתה לא רואה: "הילדה הקטנה ענתה.." ?מה את עושה"הוא ניגש אליה ושאל . למים

את ילדה קטנה ואת . את לא יכולה להציל את העולם, ילדה קטנה: "האיש גיחך ואמר!" החוף ומחזירה אותם חזרה למים

את לא תצילי את אוכלוסיית כוכבי הים ולא תשפיעי על  . יכולה ללכת רק קילומטר וחצי בכל יום והחופים בעולם גדולים

על החיים של : "הילדה הקטנה הרימה כוכב ים וזרקה אותו בכל כוחה כמה מטרים לתוך הים ואמרה!" החיים של אף אחד

לכן החזרתי אותו ! אותו הצלתי, אני יודעת שלהציל את כולם אינני יכולה אבל לכוכב הזה זה חשוב! כוכב הים הזה השפעתי

".זה אולי מעט אבל זה כל מה שיכולתי לעשות בשבילו. אל בית גידולו
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שקיות  , קרטוני חלב וקופסאות דגנים: לפח הביתי שלכם ואפילו לפח הכיתתי מושלכות בכל יום אריזות רבות של מוצרים שונים

כשהפח מתמלא אתם מרוקנים אותו בפח גדול שעומד  , בקבוקי פלסטיק ועוד, אריזות של חטיפים, ֵמכלי גבינה ומעדנים, אוכל

הפסולת שאנחנו משליכים לפח עוברת להטמנה  . אבל כעבור כמה ימים גם הוא מתמלא וגם אותו יש לרוקן, ליד הבית או ברחוב

.  פסולת האריזות תופסת נפח גדול. את מי התהום וגם את האוויר, שם היא תופסת מקום יקר ומזהמת את הקרקע. באדמה

לכן הנפח של פסולת האריזות אינו  . ויש אפילו אריזות שלא יתכלו לעולם, למרבית חומרי האריזה יידרשו שנים רבות עד שיתכלו

לכן חשוב למיין את פסולת האריזות  . אפשר למחזר את רובה, במקום להטמין את פסולת האריזות בקרקע.מצטמצם כמעט

.  וכבר בבית להשליך אותה לפחים נפרדים, למרכיביה השונים

.מיועד לנייר–הפח הכחול 

.מיועד לאריזות פלסטיק ומתכת דקה–הפח הכתום 

(מחזור-הקטע מעובד מתוך תמיר).                                                                                         מוצרי זכוכית–הפח הסגול 

.  והעתיקו אותןפועל= פעולה אתרו בסיפור את כל המילים המציינות 

.לאחר מכן כתבו ליד כל פועל את שורש המילה
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.לאחר מכן כתבו את שורש המילה של כל מילת פועל שכתבתם. אתרו באיור את כל הפעולות המופיעות בו וכתבו אותן

!?סיימתם
חברו משפט  

לכל אחד  
מהפעלים  

.שכתבתם
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=,  איך לפעול= שמטרתן לומר לנו מה לעשות , טקסט מפעיל מכיל הרבה מילות פועל*

('מדריך לכל צורך-בקלות': מעובד מתוך)

.שלכםהעגבניהבחרו מקום מואר היטב לשתול את צמח 1.
.במשתלה ולא לשתול זרעיםעגבניהלמתחילים מומלץ לקנות צמח . שעות אור ביום7צריכה עגבניה

.מ בין צמח לצמח"ס40-השאירו מרחב של כ, עגבניהאם אתם שותלים מספר צמחי 2.

: כאשר עבור כל מטר רבוע השתמשו ב. העגבניהזבלו את הגינה או הערוגה שלכם לפני שאתם שותלים את צמח 3.
.קילוגרם של דשן25-40

עגבניהצמח . או הניחו כלובים מסביבם עוד לפני שהם גדלים לגמריהעגבניההציבו עמודי תמיכה לצד צמחי 4.
.מטר2יכול לצמוח עד לגובה של 

.מהצמח צריך להיות עמוק בתוך האדמה60%כ, שתלו את הצמח עמוק5.

.ליטר מים חמימים ישר לאחר השתילה בכדי למנוע הלם4-בכעגבניההשקו כל צמח 6.

.ל מים חמימים מדי יום במשך שבוע"מ500-השקו את הצמחים ב7.
.שמרו על הצמח מפני מזיקים8.
.קטפו אותן רק לאחר שהבשילו לחלוטין וצבען אדום, תצמח לאחר כחודש וחציהעגבניה9.

.  לאחר מכן כתבו את שורש המילה של כל פועל. כתבו אותן, אתרו בטקסט את מילות הפועל
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***

.שבצו את הפעלים המופיעים בדף בזמן הנכון. בכל ראש עמודה כתבו זמן, עמודות4ערכו במחברתכם טבלה של 

ָכַתבתי
ִבישלנו

רים שֹומ 
ַשִתיתם

ֲשחקים מ 
נו ָיש 

אֹוֶכֶלת
ָלַקח

כו ָהל 
ִקיפלו

סדרים ַעמֹודמ 

ֵאמֹור

ֵצא

שֹותקים

בישלנו

ָחלמתי
ֵנלך

ַסדרו י 

בשו ִתל 

מור ִנש 
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.העתיקו אותם וכתבו מהו השורש והזמן של כל פועל, אתרו במשפטים הבאים את הפעלים

.המורה סימנה עיגול סביב המילה הנכונה1.

.קראתי את הספר החדש2.

.היום אנחנו יוצאים לטיול שנתי3.

.מחר תתחיל הסדרה החדשה בטלוויזיה4.

.החיילים רצו כל הלילה במדבר5.

.הילדה שמרה על התינוקת הקטנה6.

.ת הצהרייםאמא מבשלת אוכל טעים לארוח7.

.בהפסקה"תופסת"במשחק אנחנו משחקים 8.

.אבא מבקש שנגיע במהרה לסלון9.

.הילדים איבדו את הכדור10.

.סבתא לקחה את הנכד למרפאה11.
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.הזמן וכינוי הגוף, השורש: העתיקו אותם ושבצו אותם בטבלה לפי, אתרו במשפטים הבאים את הפעלים

.לקחנו את התיקים הגדולים בשביל המסע1.

.התלמידים לומדים למבחן במשך כל השבוע2.

.אמר המפקד" ?למה נרדמתם בשמירה"3.

.הימאים יורדים אל הספינות שעוגנות בנמל4.

.הבטחתי שאכתוב יומן אישי5.

.שטפתי את כל הכלים שבכיור6.

.תעטפי את המתנה בנייר צבעוני7.

.הילדות שותלות את הצמחים בגינה8.

.התחלקנו לקבוצות עבודה בגיאוגרפיה9.

.ראיתי כוכבים מנצנצים בשמיים10.
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:לאחר מכן כתבו כל משפט בזמן הווה ובזמן עתיד. אתרו במשפטים את הפועל

.המורה חילקה את עבודות הבית1.

.ההורים באו אל מופע הילדים2.

.ראש הממשלה דיבר אל התושבים בעיר3.

.מיכל פגשה את חברותיה בקניון4.

.הילדים שיחקו בחצר האחורית5.

.המוכרת סידרה את הבגדים על המדפים6.

.הספר-השומר סגר את שער בית7.

.א כיבסה את הכביסה במכונהאמ8.

.אתמול קניתי שמלה חדשה9.
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.הזמן וכינוי הגוף, השורש: העתיקו אותם ושבצו אותם בטבלה לפי, אתרו במשפטים הבאים את הפעלים

.הבנאים הרכיבו את החלונות בבניין1.

.אמא והבת אפו עוגיות טעימות2.

.קיבלתי ביום הולדתי מתנה גדולה3.

.שמענו את החדשות המדאיגות על המצב הבטחוני4.

.השוטרים מחפשים אחר הגנב שברח5.

.הכבישים נסגרו ערב שיפוצים בדרך6.

.המורה ביקשה שנגיע מוקדם בבקר לכיתה7.

.קטפנו את כל התפוז מהעץ8.

.נזכרתי בארגז הישן שבקומת הגג9.

.נכנסתי שמחים ומאושרים אל הבית10.

.המנחה ֵהדיח את המתמודד מהתוכנית. 11

.שמרנו על השקט בזמן הבחינה. 12

.במסיבת הכיתה הזמנו פיצה לילדים. 13

.המוכרת התפטרה מעבודתה בחנות. 14

.השעות חולפות ללא מעשה. 15

.השיעור מבוטל עקב מזג האוויר. 16

.סבתא מספרת על ילדותה. 17

.הבטחתי שניפגש בשוע הבא18.

.המחשב נכבה בגלל הפסקת החשמל19.

.בהפסקה אכלתי את הכריך הטעים20.



10

!גם אנחנו! ?מנגנים

.אתרו בלוח הנגינה את מילות הפועל

.כתבו כל מילת פועל בזמן עבר ובזמן עתיד

.בחליל מחללים: לדוגמה

בחליל : עבר•

עתיד בחליל •
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!גם אנחנו! ?מתלבשים

.אתרו בארון הבגדים את מילות הפועל

.כתבו כל מילת פועל בזמן עבר ובזמן עתיד

ִמתלבש: לדוגמה

ִהתלבש: עבר•

עתיד ֵאתלבש•

=

=
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!גם אנחנו! ?מבשלים

.אתרו בלוח פעולות המטבח את הפעולות

.כתבו כל מילת פועל בזמן עבר ובזמן עתיד

ִטים: לדוגמה .תה חֹול 

ִתי: עבר• תה ָחַלט 

.עתיד ֲאַחֵלט•
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.וכתבו מהו שורש משפחת המילים, הקיפו את המילה שלא מתאימה למשפחה. 

__________________: .                         אלבש-מבשלים   -בישלנו   -בישלתי   1.

__________________: .                         אשמור-רושם     -שמרנו    -שוברים   2.

__________________: .                           חולם-נחלום    -אחמול    -חלמתי   3.

__________________: .                          אכלו-אוכלות    -הלכנו     -אכלנו    4.

__________________: .                  יתקלחו-מתלקח     -מתקלחים    -התקלח   5.

__________________: .                     סיכנו-מסכנת      -מסכנים    -כינסו      6.

__________________: .            התפטרתי-מפרטים    -מפרטת     -פירטתי    7.
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.ארוחת הצהריים___________ גם אחי ישב איתי וֹ . ארוחת צהרים___________אתמול ישבתי ו 

.טעים מאוד____________אתמול גם היה  . טעימים___________ אמרנו לאמא שהיא בשלה עבורנו 

רק את השניצל____________ אני: היא אמרה. רק את השניצל__________ אחותי. יחד___________ לכן כולנו ישבנו ו

.גם את האורז___________: אמרה לה אמא

.את האורז________________  מחר אני: אמרה אחותי

.רק את השניצל________________אחי שמע ואמר גם אני 

?מחר את האורז_________________גם אתה : שאלה אמא

.__________________ כולם צחקו והמשיכו 
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|||:       אתרו בקטע את הפעלים ושבצו אותם בטבלה לפי

והם חיו בפחד שמישהו , אולם היה להם סוד. לַדרְסליםדבר לא היה חסר 
הם חשבו שחייהם לא יהיו חיים ברגע שמישהו ישמע על משפחת . יגלה אותו

אבל עברו שנים רבות מאז  , ַדרְסליאחותה של גברת היתהגברת ּפֹוטר . ּפֹוֶטר
נהגה להעמיד פנים כאילו בכלל אין  ַדרְסליגברת , למעשה. נפגשו לאחרונה

. בעולםַדרְסלייםכי אחותה ובעלה הכלומניק היו האנשים הכי לא , לה אחות
הצטמררו מלחשוב מה יגידו השכנים אם יום אחד הּפֹוטרים יבואו  הַדרְסלים

אבל הם , ידעו שגם ַלּפֹוטרים נולד ילד קטןהַדרְסלים. לבקר ברחוב שלהם
הם  –הילד היה סיבה טובה נוספת להתרחק מהּפֹוטרים . מעולם לא ראו אותו

.יתחבר עם ילד כזהשדאְדלילא רצו 

.קיי רולינג' ג/הארי פוטר ואבן החכמים: מתוך



הפעלים ושבצו אותם
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|||:       אתרו בקטע את הפעלים ושבצו אותם בטבלה לפי

פתאום הבחנתי מרחוק , כשעברנו ליד השביל המוביל אל המערה, בדרך חזרה מבית הספר
בוודאי היינו ממהרים  , אילו הייתי נמצא רק עם שרון. יפ לבן שחנה לא רחוק מהפתח שלה'בג

,  עופר ואֹשרת, היינו חבורה די גדולה, אבל הפעם לא חזרנו הביתה לבדנו, שלם לבדוק מה קורה
אם שרון ואני היינו מחליטים פתאום לסטות מהדרך וללכת לשדות . רועי ומור ושירן, שניר ושירלי

"  ?מה אנחנו מחפשים", " ?לאן אנחנו הולכים: "כולם היו פתאום שואלים שאלות
שירן אמרה  ". לדעתי מיש עושה מסיבה בבית ולא מזמין את כל הכיתה הורס את כל הגיבוש"

זה שבטוח שהוא מלך העולם ומספר לכולם שהנה הוא עומד להיות דוגמן  , והביטה בשניר
.ולהופיע בטלוויזיה בתצוגת אופנה לילדים

.הוא השיב לה בכעס" ,את לא תקבעי בשבילי את מי להזמין הביתה"

.גלילה רון פדר עמית/מנהרת הזמן: מתוך



הפעלים ושבצו אותם
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.סביל ופעיל
.פעיל וסביל: קבוצות2-מילות הפועל נחלקות ל

-עושה את הפעולה –
.–י גורם אחר "הפעולה נעשית ע–

:סביל| פעיל 
.הילדים העיפו את הכדור1.
.המתמודד הודח מהתוכנית על ידי השופטים2.
.המכונית נתקעה בכביש עקב תקלה3.
.המורה עוכבה במסדרון על ידי תלמידיה4.
.י טכנאי המעבדה"המכשיר תוקן ע5.
.תיקנתי את הטעות בעבודת הכתיבה6.
.  המדים נתפרו בהתאם למידות החייל7.

-את ההפסקה ביטלההמנהלת 

-על ידי המנהלת בוטלהההפסקה 
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.סביל ופעיל
.פעיל וסביל: קבוצות2-מילות הפועל נחלקות ל

-עושה את הפעולה –
.–י גורם אחר "הפעולה נעשית ע–

.הכדור הועף מעבר לגדר על ידי הילדים1.
.החשמל בבניין נותק עקב מזג האוויר2.
.י הכבאים המסורים"הילדה חּוּלצה מהבור ע3.
.י המורות"העניין המסובך סודר ע4.
.התינוק הורדם על ידי אימו האוהבת5.
.י הקונדיטור"הגלידה הטעימה הוקפאה ע6.
.י השדרנים בתחנת הרדיו"השיר החדש הושמע ע7.

-את ההפסקה ביטלההמנהלת 

-על ידי המנהלת בוטלהההפסקה 



הפעלים ושבצו אותם

19

☺פועלים בשטח 

.הפכו את המשפטים הבאים למשפטים המנוסחים בגוף ראשון
–

.בטיול הכיתתי טיפסנו על ההר הגבוה עד הפסגה1.
.אתמול הגענו למסיבת סוף שנה באולם בית הספר2.
.הילדה חיפשה את חברתה כל הערב3.
.התינוק התגלגל על הרצפה החלקה4.
.המורה ביקשה שנעביר את הפעילות למחר5.
.הקהל מחא כפיים בהתלהבות בסיום ההצגה6.

.באסיפההעוגיות נאכלו על ידי המשתתפים . 7
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משפחות מילים

.ניתן לכתוב פעלים ושמות. מילים נוספות מאותו השורש4הוסיפו לכל מילה 

__________________    ____________________   _____________________   ____________________:   ריקוד1.

__________________    ____________________   _____________________   ____________________: אכילה2.

__________________    ____________________   _____________________   ____________________: שומרת3.

__________________    ____________________   _____________________   ____________________: עבדנו4.

__________________    ____________________   _____________________   ____________________: לקחו5.

__________________    ____________________   _____________________   ____________________: משחק6.

__________________    ____________________   _____________________   ____________________: כתבתי7.
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.שחקאַ ,בשלאַ ,למדאַ : 'לדוג, הפעולהאתמבצעראשוןגוף-שאנילומרכדיהשורשנוסיף אותה לאותיות. ניא=א✓

.שחקוי  , בשלי  , למדי: 'לדוג, מבצע את הפעולהגוף שלישי -זכר-שהוא נוסיף אותה לאותיות השורש כדי לומר . הן/הם/הוא=י✓
.שחקת, בשלות  , למדִת : 'לדוג, את הפעולהמבצעים םתא\התא+ גוף שלישי -נקבה -שהיאנוסיף אותה לאותיות השורש כדי לומר . הן/היא=ת✓
.שחקנֵ , בשלנֵ , למדנ: 'לדוג, מבצע את הפעולהגוף ראשון -רבים-שאנחנונוסיף אותה לאותיות השורש כדי לומר . הוא.חנונא=נ✓

.בוקר את הכריכים עבור ילדיו לבית הספרמידיאבא הכין1.
.שהלחינההחדשההמנגינהאתלנוהשמיעהתהמשורר2.
.בדרוםהכלניותפריחתאתלראותנסענושעברהבשבת3.
.לבקר את התלמידה החדשה שהגיעה לכיתהחברתיהלכתי עם4.
.מאודוהתרגשתי'אמכיתהשליהמחנכתאתפגשתיאתמול5.
.בישלתי את המאכל האהוב על אימי והגשתי לה באהבה6.
.הערכה מהמורהשלמדלייהוקיבלתיהתנהגותיאתשיפרתי7.
.מהניםקופסהבמשחקיושיחקנוהקטןאחיעלשמרתי8.

!החבר מהעתיד–את                  הכירו 
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'ו-'ג: מיועד לכיתות

+



נּוּ עבר, אנחנור.מ.שָשַמר 

רֹות הווה, הןר.פ.תּתֹופ 



חּוּ עבר, הםח.ק.לָלק 

ִלים עתיד, אנימ.ל.שַאש 



ָנה קד  עתיד, הןד.ק.רּתר 

לוּ  עתיד, אתםל.כ.אּתֹאכ 

.



ִשים ַבק  הווה, אנחנוש.ק.במ 
הם

צֹות הווה, הןצ.פ.קקֹופ 



תֹוב עתיד, הואב.ת.כִיכ 

ַמד עתיד, היאד.מ.לִתל  .



ִליפּוּ עבר, ן/הםפ.ל.חֶהח 

ּתי עבר, אניק.ח.שׂשַחק  .
..


