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חידות "מה הקשר?" בודקות האם אתם מבחינים בסוג הקשר
שמתקיים בין מילים: 

- יש מילים שהן הפוכות, למשל: גבוה - נמוך.
- יש מילים שהן נרדפות, למשל: ישן - עתיק.
- יש מילים שמתחרזות, למשל: חרוז - תפוז.

מצאו מה הקשר בכל חידה. 
 

בהצלחה!
 



חידה מספר 1

בדף הבא כל המילים יסתדרו בזוגות, מי יודע:
מה סוג הקשר שייצור פה זוגות של מילים?

סוג הקשר בין המילים:

המילים:
גבוה | יבש | מלוכלך | נמוך

לבן | נקי | רטוב | שחור           

הזוגות:

אחרי שעניתם, הפכו את הדף, ובדקו את עצמכם.



פתרון חידה מספר 1

שחור - לבן
גבוה - נמוך

נקי - מלוכלך
רטוב - יבש

סוג הקשר: הפכים

מוכנים לחידה נוספת? יאללה!



חידה מספר 2

בדף הבא כל המילים יסתדרו בזוגות, מי יודע:
מה סוג הקשר שייצור פה זוגות של מילים?

סוג הקשר בין המילים:

המילים:
שקט | נכנס | אהבה | רעש

קל | שנאה | יצא | כבד           

הזוגות:

אחרי שעניתם, הפכו את הדף, ובדקו את עצמכם.



פתרון חידה מספר 2

נכנס - יצא
כבד - קל

אהבה - שנאה
שקט - רעש

סוג הקשר: הפכים

מוכנים לחידה נוספת? יאללה!



חידה מספר 3

בדף הבא כל המילים יסתדרו בזוגות, מי יודע:
מה סוג הקשר שייצור פה זוגות של מילים?

סוג הקשר בין המילים:

המילים:
חמה | רעש | נאה | פרצוף

המולה | פנים | שמש | יפה           

הזוגות:

אחרי שעניתם, הפכו את הדף, ובדקו את עצמכם.



פתרון חידה מספר 3

שמש - חמה
יפה - נאה

רעש - המולה
פנים - פרצוף

סוג הקשר: מילים נרדפות

מוכנים לחידה נוספת? יאללה!



חידה מספר 4

בדף הבא כל המילים יסתדרו בזוגות, מי יודע:
מה סוג הקשר שייצור פה זוגות של מילים?

סוג הקשר בין המילים:

המילים:
חוזר | פיל |  קערה | טיל 
ירח | מערה | עוזר | קירח

הזוגות:

אחרי שעניתם, הפכו את הדף, ובדקו את עצמכם.



פתרון חידה מספר 4

עוזר - חוזר
ירח - קירח

מערה - קערה
פיל - טיל

סוג הקשר: חרוזים

מוכנים לחידה נוספת? יאללה!



חידה מספר 5

בדף הבא כל המילים יסתדרו בזוגות, מי יודע:
מה סוג הקשר שייצור פה זוגות של מילים?

סוג הקשר בין המילים:

המילים:
ירח | קטן | גיל | זעיר

שקט | דממה | שמחה | סהר

הזוגות:

אחרי שעניתם, הפכו את הדף, ובדקו את עצמכם.



פתרון חידה מספר 5

ירח - סהר
קטן - זעיר

שקט - דממה
שמחה - גיל

סוג הקשר: מילים נרדפות

פתרתם את כל החידות - כל הכבוד!




