
 כללים למניעת שגיאות כתיב
 

 .א' -בני משפחה קרובים מאוד יהיו ב  -

 אבא, אמא, אח, אחות, סבתא, איש, אישה, סבא דוגמאות: 

 . א'של אריזה תמיד עם האות דבר מציינות ה מילים -

 אסף, אגר, אסיפה, ארגז, ארנק, אחסון, מארז, ארגון. דוגמאות:

 וכו'. ,אפריקהאירופה אמריקה, אסיה, – א'יבשות תמיד באות  -

 .כתובה ולא נשמעת נקראת א' נחה א' -

 , בא, קרא, יצא, מצא.אאמא, מילא, אבא, סבא, סבתא, צב דוגמאות:

 הת.: אותיות של בנין התפעל מתחילות תמיד ב -

 כאשר מדגישים את המילה בה' הידוע תמיד תבוא ה' לפני המילה. -

 .'נ' ת 'י' אותיות אמתחילים בזמן עתיד פעלים  -

 

 . ט –ב כתובות מילים רטובות תמיד  -

 טפון.יממטרה, מטריה, טל, מטר, טפטוף, ש דוגמאות:

 .ט'מילים הקשורות למטבח תמיד יופיעו באות  -

 טיגון, מטבח, טבח. דוגמאות:

 .ט' -מילים הקשורות לניקיון יבואו תמיד ב -

 טאטא, שטף, שטיפה. דוגמאות:

 .ט'באות תמיד חוק וסדר מילים הקשורות ל -

שוטר, שליטה, החלטה, משפט, בטחון, קברניט, שרביט, דיקטטורה,  דוגמאות: 

 שלטון, שטר, טור, וטו, טביעת אצבע, פרקליט, טרטור.

 

מילים של כיבוש מאבק, קבורה, מארב, כובשים, שביל, גבעה,  ב' האות -

 קרב, גבר, ריב, שרביט, גבורה, חבלה, שבוי.



 

 

 .ח' מילות לבוש באות -

חייט, חוט, מחט, חולצה, חצאית, תחתונים, חליפה, מטפחת, חזייה  דוגמאות:

 וחיתול.

 .ח'מילים מענגות באות  -

חיבק, חוויה, מתחתן, שמח, חביב, חתיך, צוחק, חבר, חלום,   דוגמאות:

 יחד, חופש, נח, משחק, חמוד.

 

טבע,  ענף, עלה, עשב, נטע, פקעת, יער,עץ,  – ע' מילים צומחות באות -

  , עציץ.גבעול

, עליון, עפיפון, למעלה, עלה, על , מילים שעולות למעלה ע'מילים עם  -

 עדן, מעלות.-עץ, ענן, עשן, עמוד, גן

 

קדח, נקר, דקר, קוץ, קודקוד, קרן, דוקרן,  :ק'  –מילים דוקרות יופיעו ב  -

 מזרק, עקרב, עוקץ, קיסם.

ועה, תקיעה, תזמורת, תקליט, פסנתר, תוף, תר –מילים מנגנות באות ת'  -

 מקלדת, תיבת נגינה, מפוחית, מערכת.

 דוור, חנווני, אווז, ברווז, טווס, עיוור וחוור. -האות וו  -

להתחפש, תחפושת, שמלה, שרוך, שפם, : מילים של פורים באות ש -

 שקיות, לשמוח, ששון, שפתון, שמח.

כלה, שכיר, שכל, מילים של משרד באות ׂש משרד, משכורת, לשכור, הש -

 שגשוג, שיא, משא ומתן.

 קוץ -קוף

 של דיגים לעומת  -קדימה קוצני  לקיחה קבלה קיבץ קיפוד קלשון מקל מזרק דוקרן  קרס כי קוצני

 כרס של הבטן )מעוגלת( ביטנית מכסה את האיבירם הפנימיים



 

 

 כלוב כלא כיור כמות מכרה בית כנסת אכסניה כמו וכדומה  כלי קיבול

 השבעה כתבר סיכוך סכך סמיכה  מלוכה

 

 


