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ן ְוֶקֶלט  ִמְבַחן ְלַתְלִמיִדים עֹוִלים ְבִכּתֹות ֻאְלפָּ

ֶרץ ִמַקִיץ ) 'ֵחֶלק א'  /  ו –' ִכּתֹות ד אָּ לּו לָּ  (2004ְלַתְלִמיִדים ֶשעָּ

 

 

ִטי ה: _________________  ֵשם ְפרָּ חָּ  : ________________ֵשם ִמשפָּ

ה: _____________________: ֵשם ֵבית ַהֵסֶפר  ____________ִכּתָּ

ִעיר: ____________________  ֵשם הָּ

ֵאל: ֲעִליָּה ְלִיְשרָּ  _______________________________________ ַּתֲאִריְך הָּ

 

נּו ַעל ַהְשֵאלות  .א  :ִקְראּו ֶאת ַהִספּור ְועָּ

ַפִים א ְוַהִמְשקָּ  ַסְבּתָּ

א ּה ַסְבּתָּ ַפִים ֶשלָׂ קָׂ ה ֶאת ַהִמשְּ שָׂ  .ִחפְּ

שָׂ  ןִחפְּ חָׂ לְּ ַפִים ַעל ַהשֻּׁ קָׂ א ֶאת ַהִמשְּ תָׂ ם, ה ַסבְּ ה אֹותָׂ אָׂ צְּ לֹא מָׂ  .וְּ

ַפִים ַבֲארֹון קָׂ א ֶאת ַהִמשְּ תָׂ ה ַסבְּ שָׂ ם, ִחפְּ ה אֹותָׂ אָׂ צְּ ם לֹא מָׂ ַגם שָׂ  .וְּ

ִאי רְּ א בָׂ תָׂ ה ַסבְּ ה, ִהִביטָׂ ַצח ֶשלָׂ ַפִים ַעל ַהמֵּ קָׂ ה ַהִמשְּ ִהנֵּ  .וְּ

א .1 תָׂ ה ַסבְּ שָׂ יֹפה ִחפְּ ַפִים? אֵּ קָׂ  _____________________________ֶאת ַהִמשְּ

 _______________________________________________________ 

ִחיק ַבִספּור. 2  ________________________________________ ?ַמה ַמצְּ

______________________________________________________________________________ 

ִטים ב.   :ְבהֹוֶוהִכְתבּו ֶאת ַהִמְשפָּ

ַפִים .1 קָׂ ה ֶאת ַהִמשְּ שָׂ א ִחפְּ תָׂ  . ַסבְּ

_____________________________________________________ 

ה .2 ב ַלמֹורָׂ תָׂ בּו ִמכְּ תְּ ִמיִדים כָׂ  .ַהַתלְּ

_____________________________________________________ 
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ִטים ִכְתבּו ֶאת הַ  ג.  ַברבְ ִמְשפָּ  :עָּ

ה .1 ִסבָׂ ִדים ַבמְּ ִדים רֹוקְּ לָׂ  .ַהיְּ

____________________________________________________ 

ּה .2 ה ֶשלָׂ כּונָׂ ַטֶיֶלת ַבשְּ ִמי מְּ  .תָׂ

___________________________________________________ 

ִאים בְנֵק  ד. ִטים ַהבָּ הִכְתבּו ֶאת ַהִמְשפָּ  :בָּ

ֶבֶרת. .1 ב ִספּוִרים ַבַמחְּ ִמיד כֹותֵּ  ַהַתלְּ

___________________________________________________ 

ה.  .2 לָׂ ַבח ֹכל ַהַליְּ   ַהֶכֶלב נָׂ

___________________________________________________ 

ר:  כָּ ִאים ְבזָּ ִטים ַהבָּ  ה. ִכְתבּו ֶאת ַהִמְשפָּ

דֹות א .1 לָׂ הַהיְּ לֹות ִפיצָׂ  .ֹוכְּ

___________________________________________________ 

ַלִים .2 . ִהיא נֹוַסַעת ִלירּושָׂ

___________________________________________________ 

 ִכְתבּו ֶאת ֵשם ַהפַֹּעל ַהַמְתִאים.ו. 

ה ְמכֹוִנית. הּוא אֹוֵהב ִלְבנֹות ְמכֹואְלֻדְגמָּ  נָּ ִוד בָּ  ִניֹות. : דָּ

ב  .1 ק ֹכל ַהיֹום ַכּדּוֶרֶגל.  הּוא אֹוהֵּ ַשחֵּ  _________ ַכּדּוֶרֶגל._______יֹוִסי מְּ

ב _____ .2 ִרים. הּוא אֹוהֵּ פָׂ י סְּ נֵּ א שְּ רָׂ ִבי קָׂ ִרים._______אָׂ פָׂ  ______  סְּ

ִחים. ִהיא יֹוַדַעת ____ .3 רָׂ ה ַבִית ִעם פְּ רָׂ ה ִציְּ ִתים ___ִּדינָׂ ִחים.________ בָׂ רָׂ  ּופְּ

ִרים ְבִמיִלים:  ז.   ִכְתבּו ֶאת ַהִמְספָּ

ִדים  .1 ה ה' לֹומְּ ִכתָׂ ִמיִדים_________________________( 24)בְּ  __ ַתלְּ

י .2 נֵּ ל ִלפְּ אֵּ רָׂ ִישְּ ה לְּ לָׂ ִוד עָׂ ִנים. _________________________( 9) ּדָׂ  שָׂ
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אּו  . 3 ה ֶשל יֹוִסי בָׂ ִסבָׂ ִרים _________________________( 15)ַלמְּ  .ֲחבֵּ

ִטים ְבַרִבים:  ח. ִכְתבּו ֶאת ַהִמְשפָּ

ן.   .1 יֵּ ַענְּ ֶפר מְּ א סֵּ  ֲאִני קֹורֵּ

____________________________________________________ 

ה.  . 2 ִעימָׂ ה טְּ נָׂ נָׂ ל בָׂ ה אֹוכֵּ  ַאתָׂ

___________________________________________________ 

ֶהם....... –ימּו ַהְשלִ ט.  נּו, ֶשלָּ ה, ֶשלָּ ן...... ֶשִלי, ֶשלָּ ם, אֹותָּ ּה, אֹותָּ  אֹותֹו, אֹותָּ

ֶפר __ .1 ָך? יֹוִסי: ַהסֵּ ֶפר ֶשלְּ יֹפה ַהסֵּ א: יֹוִסי אֵּ ן._______ַאבָׂ חָׂ לְּ  _____  ַעל ַהשֻּׁ

ה _____ .2 חָׂ קְּ ה לָׂ דּו יֶָׂפה. ַהמֹורָׂ יֹוִסי ַלמְּ ס. __ ַלמְּ _____רּוִתי וְּ רָׂ ל פְּ ַקבֵּ י לְּ דֵּ ל כְּ  ַנהֵּ

ה __ .3 ִמינָׂ ה, ִהזְּ ִתי ַהּטֹובָׂ ַברְּ ה חָׂ ֶלֶדת ___________ִּדינָׂ יֹום ַההֻּׁ  _.________  לְּ

ר __________ֹור .4 ַבקֵּ אִתי לְּ מֹול בָׂ ִיית ַבַבִית._ִני, ֶאתְּ ל לֹא הָׂ  ___, ֲאבָׂ

 . ִכְתבּו ְבַרִבים ּוְבַרבֹות:י

ה _________________ֶיֶלד בָׂ  _________________ בֻּׁ

ה ________________ ַכּדּור קָׂ סָׂ  _______________ַהפְּ

 ________________   ֶאֶבן ________________ ֲארֹון

 יא. ַהְשִלימּו ִמלֹות ּתַֹּאר:

ה  ___________ מּונָׂ  ַהַכּדּוִרים  ____________ ַהתְּ

ַדִים  _____ ַהַתפּוַח   ___________  _________ַהיָׂ

 ְמ , ַעל ַיד, ִעם, בְ יב. ַהְשִלימּו: 

ִביב. .1 ל אָׂ ר  ____תֵּ ִאיר גָׂ  מֵּ

ְך _ .2 ֶפר._ֹכל יֹום יֹוִסי הֹולֵּ ית ַהסֵּ  __בֵּ

ה ____  ַהִקיר. .3 מּונָׂ ה תְּ לָׂ  ַהמֹוֶרה תָׂ

ה  _ .4 ִחילָׂ ה ַמתְּ ִסבָׂ לֹוש.__ַהמְּ ה שָׂ עָׂ  _שָׂ

 ת ַהֶהֶפְך:יג. ִכְתבּו ֶא 
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ל ַבחּוץ יֵּש  _ .1  __________.____ַבֶחֶדר ֶשִלי יֵּש ֹחֶשְך, ֲאבָׂ

ל ֲאִני  __________ .2 ד, ֲאבָׂ  _._____ַהֶחֶבר ֶשִלי עֹומֵּ

אֹוד ַוֲאִני ַרץ  ____ .3 ר מְּ  ____.____יֹוִסי ַרץ ַמהֵּ

ֹּאת, ֵאֶלה:  -יד. ַהְשִלימּו   ֶזה, ז

ה ִמ  .1 יָׂם._______  ַהמֹורָׂ  רְּ

 _______  ַהֲחתּוִלים ֶשִלי. .2

אֹוַפַנִים ֶשל רּוִתי. .3  ______   הָׂ
 

ה:  טו. ְמִשיַמת ְכִתיבָּ

ה:    מּונָׂ לֹות ַעל ַהתְּ אֵּ לֹוש שְּ בּו שָׂ  ִכתְּ

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

ֶרץ)ו'  /  ֵחֶלק ב'     –ִכּתֹות ד'  אָּ לּו לָּ  (2003ַקִיץ ִמ  ְלַתְלִמיִדים ֶשעָּ
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נּו ַעל ַהְשֵאלֹות:  טז. ִקְראּו ֶאת ַהֶקַטע ְועָּ

ג ַהַחְשַמל  ן –דָּ  ִחְשְמלָּ

ג ַמע ִמיֶשהּו ִמֶכם ַעל ּדָׂ ַמל ? ַהִאם שָׂ  ַהַחשְּ

כֹון ? ר, נָׂ ם מּוזָׂ  שֵּ

ה. לָׂ אֵּ ִגים כָׂ ל יֵּש ַביָׂם ּדָׂ  ֲאבָׂ

ַמל ? ג ַהַחשְּ  ַמהּו ּדָׂ

ִרים ֶשל ַהגּוף ֶשלֹו. יבָׂ אֵּ ַמל בָׂ ג, ֶשיֵּש ַחשְּ ג ֶזה הּוא ּדָׂ  ּדָׂ

ִאם  ֹאד, וְּ ק מְּ זָׂ ֶלה חָׂ אֵּ ִרים הָׂ יבָׂ אֵּ א בָׂ צָׂ ַמל ֶשִנמְּ  ַהַחשְּ

ג  ם ִיַגע ַבּדָׂ דָׂ ַמל.אָׂ ל ַמַכת ַחשְּ ַקבֵּ לּול לְּ  ֶזה, הּוא עָׂ

ג ? ַמל ַלּדָׂ ר ַהַחשְּ ַמה עֹוזֵּ  בְּ

ִבים. י אֹויְּ נֵּ מֹו ִמפְּ ג ַעל ַעצְּ ן ַהּדָׂ גֵּ ַמל מָׂ ַרת ַהַחשְּ ֶעזְּ  בְּ

ג ֶאת ַהֶּטֶרף ֶשלֹו.  ַמל ַצד ַהּדָׂ ַרת ַהַחשְּ ֶעזְּ  בְּ

ר, ִמיָׂ  ג ַאחֵּ ַמל ּדָׂ ג ַהַחשְּ יָׂד ּדָׂ ר לְּ ַח ַכֲאֶשר עֹובֵּ  ד הּוא שֹולֵּ

ִמית אֹותֹו.  ם אֹותֹו אֹו מֵּ ַהמֵּ ַזק ֲאֶשר מְּ ַמל חָׂ  בֹו ֶזֶרם ַחשְּ

ף אֹותֹו. טֹורֵּ ן ֶשלֹו וְּ בָׂ רְּ ַמל ַלקָׂ ג ַהַחשְּ ב ּדָׂ רֵּ קָׂ ז ִמתְּ  אָׂ

 

רֵּ  .1 יבְּ אֵּ ַמל  /  בְּ ִליק ַחשְּ ג ש... ַמדְּ ַמל הּוא ּדָׂ ג ַהַחשְּ ה: ּדָׂ כֹונָׂ ה ַהנְּ שּובָׂ י ַהִקיפּו ֶאת ַהתְּ

ַמל  .גּופֹו יֵּש ַחשְּ

ג: .2 ר ַלּדָׂ גּופֹו עֹוזֵּ ַמל ֶשבְּ ה: ַהַחשְּ כֹונָׂ ה ַהנְּ שּובָׂ  ַהִקיפּו ֶאת ַהתְּ

צּוד ֶאת ַהֶּטֶרף ֶשלֹו.  ִבים / לָׂ י אֹויְּ נֵּ מֹו ִמפְּ ן ַעל ַעצְּ גֵּ הָׂ ם  /  לְּ ַחמֵּ ִהתְּ ר  / לְּ אֹות טֹוב יֹותֵּ  ִלרְּ

ַמל ַכֲאֶשר עֹו .3 ג ַהַחשְּ ר ַמה עֹוֶשה ּדָׂ ג ַאחֵּ יָׂדֹו ּדָׂ ר לְּ  ?בֵּ

________________________________________________________ 
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ִתיד: ִאים ֶבעָּ ִטים ַהבָּ  יז. ִכְתבּו ֶאת ַהִמְשפָּ

ַגן ַהַחיֹות. .1 רּו בְּ ִדים ִבקְּ לָׂ  ַהיְּ

_____________________________________________________ .__ 

ה .2 דָׂ קְּ ה. ִהיא רָׂ ִסבָׂ  ַבמְּ

____________________.___________________________________ 

נּו ִספּור. .3 נּו ִסַפרְּ  ֲאַנחְּ

________________._______________________________________ 

א"ב?  יח. ַסְדרּו ֶאת ַהִמִלים ְלִפי ֵסֶדר הָּ

יֵּה  ֶנֶבת, ַארְּ ר, ַארְּ מֵּ ל, ֲחתּול, נָׂ מָׂ  ________________________________  -גָׂ

________________________________________________________ 

ֵכןיט. ַהְשִלימּו: ִכי,  ִמְפֵני שֶ  ל,  לָּ  ... ,  ֲאבָּ

ה ַהיֹום .1 אָׂ ה,  _______   ִהיא לֹא בָׂ ֶפר. רּוִתי חֹולָׂ ית ַהסֵּ בֵּ  לְּ

יֹפה ַהֲחנּות,   __ .2 א יֹוַדַעת אֵּ הֲאִני לָׂ ן יֹוַדַעת. ____   ִּדינָׂ  כֵּ

שּובֹות    __ .3 ַדע ֶאת ַהתְּ ן._אּוִרי לֹא יָׂ חָׂ ַמד ַלִמבְּ  __   הּוא לֹא לָׂ

 
 
 
 
 

ה חָּ  ְבַהְצלָּ
 


