אבחון ,ייעוץ וטיפול בילדים ונוער
רח' השחף  1רמת השרון * רח' ברטונוב  11פתח תקווה
טלפקס 30-6112129 :נייד3511-969196 :

 12כללים למניעת שגיאות כתיב
 .1בני משפחה ואנשים יהיו ב  -א :אבא ,אימא ,אח ,אחות ,אחיין ,סבתא ,איש ,אישה ,סבא ,אני ,אנחנו.
 .2מילים רטובות תמיד ב – ט :ממטרה ,מטריה ,טל ,מטר ,טפטוף ,שיטפון ,קיטור ,טובע ,משוט ,אמבטיה,
לשוט.
 .3מילים הקשורות למטבח תמיד ב -ט :טיגון ,מטבח ,טבח.
 .4מילים הקשורות לניקיון יבואו תמיד ב -ט :מטאטא ,שטף ,שטיפה.
 .5מילים של אריזה תמיד עם האות א :אסף ,אגר ,אסיפה ,ארגז ,ארנק ,אחסון ,מארז ,ארגון.
 .6מילים המציינות יבשות תמיד באות א :אמריקה ,אסיה ,אירופה ,אוסטרליה ,אנטרקטיקה ,אפריקה.
 .7מילים חגיגיות עם ח :חג ,חגיגה ,חופש ,מנוחה ,חרות ,מנוחה ,שמחה.
 .8מילים צומחות תמיד באות ע :ענף ,עלה ,עשב ,נטע ,פקעת ,יער ,טבע ,גבעול ,עץ ,עציץ ,ערוגה ,קרקע ,מעדר,
עלווה.
 .9מילים דוקרות יופיעו ב – ק :קדח ,נקר ,דקר ,קוץ ,קודקוד ,קרן ,דוקרן ,מזרק ,עקרב ,עוקץ ,קיסם.
 .11מילות לבוש באות ח :חייט ,חוט ,מחט ,חולצה ,חצאית ,תחתונים ,חליפה ,מטפחת ,חזייה וחיתול.
 .11מילים מענגות באות ח :חיבוק ,חוויה ,מתחתן ,שמח ,חביב ,חתיך ,צוחק ,חבר ,חלום ,יחד ,חופש ,נח ,משחק,
חמוד.
 .12מילים של בעלי מקצוע מסתיימות ב -אי :כבאי ,ספורטאי ,פוליטיקאי ,במאי ,עיתונאי ,טניסאי.
 .13מילים של חוק וסדר באות ט :שוטר ,שליטה ,החלטה ,משפט ,בטחון ,קברניט ,שרביט ,שטר ,דיקטטורה,
שלטון ,טור ,להטיל וטו ,טביעת אצבע ,פרקליט ,טרטור.
 .14מילים מנגנות באות ת :פסנתר ,תוף ,מפוחית ,תזמורת ,תרועה ,תקיעה ,מקלדת ,תיבת נגינה.
 .15מילים של רגשות ב -א :אהבה ,שנאה ,אושר ,אכזבה ,גאווה ,דאגה ,קנאה ,אהדה.
 .16מילים של כיבוש עם האות ב :מאבק ,קבורה ,מארב ,כובשים ,שביל ,גבעה ,קרב ,ריב ,שרביט ,גבורה ,חבלה,
שבוי.
 .17מילים של פורים באות ׂש :להתחפש ,תחפושת ,שמלה ,שרוך ,שפם ,שקיות ,לשמוח ,ששון ,שפתון ,שמח.
 .18מילים של משרד באות ׂש :משרד ,משכורת ,לשכור ,השכלה ,שכיר ,שכל ,שגשוג ,שיא ,משא ומתן.
 .19מילים שעולות למעלה עם ע :עליון ,עפיפון ,למעלה ,עלה ,על  ,עץ ,ענן ,עשן ,עמוד ,גן-עדן ,מעלית ,שדה תעופה.
 .21מילים של מלכות עם כ :מלך ,מלכה ,נסיך ,נסיכה ,כתר ,דוכסית ,כרע ברך ,כיסא מלכות.
 .21מילות שאלה עם א :איך? איפה? איזה? אילו? לאן? האומנם?

בהצלחה!

