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ן ְוֶקֶלט ְלִמיִדים עֹוִלים ְבִכּתֹות אּוְלפָּ ק ְבִעְבִרית ְלתַּ  ִמְבדַּ

 ו' –כיתות ד' 

ה: ____________________ חָּ ם ִמְשפָּ ִטי: ____________________ שֵׁ ם ְפרָּ  שֵׁ

ֶפר: _______________________________________________  סֵׁ ית הַּ ם בֵׁ  שֵׁ

ִעיר: ___________ ם הָּ  ________________________________________שֵׁ

ה: ________________  ִכּתָּ

ל: __________________________ אֵׁ ֲאִריְך ֲעִליָּה ְלִיְשרָּ  ּתַּ

 

ִכים:  א. ֲהפָּ

יץ 1 מִּ ְקבּוק הַּ א. בַּ לֵׁ ְקבּוק ֶהָחָלב  _______________.מַּ  , ֲאָבל בַּ

ה 2 זֵּ ֶפר הַּ סֵּ ש. הַּ דָּ ֶפרחָּ סֵּ הּוא _________________. , ֲאָבל הַּ  הַּ

 מהכיתה.                לכיתה, ובסוף השיעור המורה נכנס. בתחילת השיעור המורה 3

י ָגָרה 4 ְבָתא ֶשלִּ רֹוב. סַּ י ָגר  ______________.קָּ ר ֶשלִּ  , ֲאָבל ֲחבֵּ

 

ס : יַּחַּ ת ִמילֹות הַּ ְשִלימּו אֵׁ  ב. הַּ

ְחָברֹות _________ ָאָנה __1 מַּ  _______ יְַּלקּוט.. הַּ

יָרה.2 ב _____________ נִּ  . ָרם יֹושֵּ

ית3 ים __________ בֵּ ם הֹוְלכִּ ֶפר.-. הֵּ סֵּ  הַּ

שוְלָחן.4 ֶפר ______________  הַּ סֵּ  . הַּ

ים ֶשלֹו.5 ְיָלדִּ ב _____________  הַּ ָבא אֹוהֵּ  . אַּ

ה ָלבֹוא ___________6 ָתה רֹוצֵּ ים ְלֶסֶרט. אַּ ְחנּו הֹוְלכִּ  ____?. ֲאנַּ

ְנֹסעַּ __________________?7 ְת רֹוָצה לִּ יּול. אַּ ים ְלטִּ ם נֹוְסעִּ  . הֵּ

ק _______________.8 חֵּ ה ְלשַּ י רֹוצֵּ ּדּוֶרֶגל ? ֲאנִּ ק כַּ חֵּ ָתה ְמשַּ  . אַּ

 

 

 

ִטים  : 5ג. ִכְתבּו   ִמְשפָּ



 משרד החינוך -מדינת ישראל 
 המינהל הפדגוגי
 גף קליטת עלייה

 

2 

י ית אֹוֶהֶבת ֶלֱאֹכל ָּדנִּ ְברִּ  עִּ

יָרה ְלֹמד נִּ יְך לִּ    ָצרִּ

ֶתם ים אַּ  עּוָגה ֶלֱאֹכל רֹוצִּ

ן   רֹוצֹות ֶלֱאֹכל הֵּ

ם ְלֹמד הֵּ ים לִּ ּפּוחַּ  רֹוצִּ  תַּ

 דוגמה: נירה אוהבת לאכול תפוח.

1                                                                                                                            .         . 

2                 .                                                                                                                   . 

3                                                                                                                            .        . 

4 .                                                                                                                                                                                                                                                               .  

5                                                                                                                             .       . 

 

ִבים ְליִָּחיד: רַּ ִבים אוּ מֵׁ ִחיד ְלרַּ  ד. ִהְפכּו ִמיָּ

ית.   1 ְברִּ ד עִּ ם ______________________________ . הּוא לֹומֵּ  _.הֵּ

ְלקּוט.   2 יַּ ְחֶבֶרת בַּ מַּ  __________________________________. . הַּ

ן.  3 ְבחַּ יא כֹוֶתֶבת מִּ ן ________________________________. . הִּ  הֵּ

ים. 4 ְלָמרִּ קַּ  __________________________________. . ָהֶעְפרֹונֹות בַּ

 

ִרים ְבִמיִלים: ִמְספָּ ת הַּ  ה. ִכְתבּו אֵׁ

ים.  16  _______________________________________. ְצָבעִּ

ים.  23  _______________________________________. ְיָלדִּ

ְחָברֹות.    _______________________________________. 78  מַּ

ידֹות 9 ְלמִּ  _______________________________________. תַּ

 

 

ִמִלים ְלפִ  ת הַּ ְדרּו אֵׁ ֶדר הא"ב :ו. סַּ  י סֵׁ

 ָכֹחל, ָיֹרק, ָלָבן, חּום, ָצֹהב.



 משרד החינוך -מדינת ישראל 
 המינהל הפדגוגי
 גף קליטת עלייה

 

3 

_________________________________________________________ 

יף. ק,  ֶשזִּ ְרסֵּ ּפּוז, ֲאפַּ ס, תַּ גַּ , אַּ ּפּוחַּ                                                                                                        תַּ

_________________________________________________________ 

 

ן הֶֹוה: ִטים ִבְזמַּ ִמְשפָּ ת הַּ  ז. ִכְתבּו אֵׁ

ן. .  1 ית ְבֻאְלּפַּ ְברִּ יא ________________  עִּ ן.  הִּ ית ְבֻאְלּפַּ ְברִּ יא ָלְמָדה עִּ  הִּ

י _______________ .  2 ּדּוֶרֶגל. ָּדנִּ ק כַּ חֵּ י ְישַּ ּדּוֶרֶגל.ָּדנִּ  _______  כַּ

ֶפר. .3 ם ______________________   סֵּ ֶפר.   הֵּ ְקְראּו סֵּ ם יִּ  הֵּ

ב. .4 ְכתַּ ֶתן ____________________  מִּ ב.  אַּ ְכתַּ ְבֶתן מִּ ֶתן ְכתַּ  אַּ

יָדה. .5 ְחנּו __________________  ְגלִּ יָדה.  ֲאנַּ ְלנּו ְגלִּ ְחנּו  ָאכַּ  ֲאנַּ

ר בַּ  .6 בֵּ ָתה ְתדַּ ֶטֶלפֹון.אַּ ָתה ___________________  בַּ  ֶטֶלפֹון . אַּ

ית .7 ים _____________________ )הל"כ( ְלבֵּ ְיָלדִּ ֶפר.-הַּ  סֵּ

יְזָיה. .8 ְיָלדֹות ______________________)רא"ה( ֶטֶלוִּ  הַּ
 

ר :    בַּ ן עָּ ִטים ִבְזמַּ ִמְשפָּ ת הַּ  ח.  ִכְתבּו אֵׁ

ית1 ְך ְלבֵּ פֶ -.  הּוא הֹולֵּ סֵּ  ר. _____________________________________.הַּ

ית. 2 ְברִּ יא לֹוֶמֶדת עִּ  ______________________________________. .  הִּ

ְמזֹור ָאֹדם. ________________________________.3 ר ָברַּ  .  ָהאֹוטֹובּוס עֹוצֵּ

מֹוָרה. ________________________________4 ים לַּ יבִּ ְקשִּ ֶתם מַּ  _____.                                                                               .  אַּ

יּול.  ______________________________________. .5 ים ְלטִּ ים נֹוְסעִּ ְיָלדִּ  הַּ

ן.6 ית ְבֻאְלּפַּ ְברִּ ְחנּו ______________)למ"ד( עִּ  .  ֲאנַּ

ּפּו7 יא _______________ )אכ"ל( תַּ  חַּ ..  הִּ

ם _______________ )הל"כ( ְלֶסֶרט. .8  הֵּ

 

 

 

 
ן ֲעִתיד : ִטים ִבְזמַּ ִמְשפָּ ת הַּ  ט. ִכְתבּו אֵׁ

ְשָרד.1 מִּ ד בַּ ָבא עֹובֵּ  _______________________________________. .  אַּ
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ָבה. 2 ְמסִּ ים לַּ ים ָבאִּ ְיָלדִּ .  הַּ

ּדּוֶרֶגל.. הּוא ְמשַּ 3_______________________________________. ק כַּ חֵּ

 .________________________________________ 

ית. 4 ְברִּ ים עִּ ְחנּו לֹוְמדִּ ________________________________________.                                                                                 . ֲאנַּ

ְת ָגָרה ? 5 יֹפה אַּ  ___________________________.                                                                                           _____________ . אֵּ

ּדּוֶרֶגל.6 ק כַּ ְשחַּ יא  ____________________ )הל"כ( ְלמִּ  . הִּ

יָצה.7 ם ____________________ )אכ"ל( ּפִּ  . הֵּ

ידֹות ____________8 ְלמִּ תַּ ֶבל.. הַּ  ________ )קפ"צ( ְבחֵּ

 

ן, ם, אֹותָּ ּה, אֹותָּ ְשִלימּו )אֹותֹו, אֹותָּ ֶכם  -… י. הַּ ה, ֶשלָּ  …(:ֶשִלי, ֶשלָּ

ָמא אֹוֶהֶבת _______________________.1 ת ָרם. אִּ י ְואֵּ ת ָּדנִּ ָמא אֹוֶהֶבת אֵּ  . אִּ

ק _____2 ּדַּ א בַּ א.       ָהרֹופֵּ ל ְוָתָמר ָהְלכּו ָלרֹופֵּ  _____________________.. יַּעֵּ

ת.     3 יִּ בַּ א ______________________  בַּ י קֹורֵּ ֶפר.           ֲאנִּ סֵּ ת הַּ א אֵּ י קֹורֵּ  . ֲאנִּ

שוְלָחן.4 ל הַּ ים  ________________ עַּ ְסָפרִּ י? הַּ י ְוֶשל ָרמִּ ים ֶשל ָּדנִּ ְסָפרִּ יֹפה הַּ  . אֵּ

 

ר:   ְשִלימּו ִמילֹות ּתֹּאַּ  י"א. הַּ

יַּלְ 1  ָּדה   ___________________.. הַּ

חוְלָצה  ___________________.2  . הַּ

יָדה ____________________.3 ְגלִּ  . הַּ

ֶפר  _____________________.4 סֵּ  . הַּ

 

 

 

 

לֹות: ְשאֵׁ ל הַּ ּנּו עַּ ה ְועַּ זֵׁ ע הַּ ֶקטַּ ת הַּ  י"ב. ִקְראּו אֵׁ

ְרֶמל.  כַּ ר הַּ ל הַּ ְמָעָרה עַּ י בִּ יא חַּ ָנבִּ ָיהּו הַּ לִּ ש אֵּ ָער ֲאֹרְך, ְוהּוא ָלבַּ  ָהָיה לֹו ָזָקן ֲאֹרְך ְושֵּ

ים. ת ָהֲאָנשִּ יר אֵּ כִּ ים ּוְלהַּ ְכָפרִּ ב בַּ ְסתֹובֵּ ב ְלהִּ יא ָאהַּ ָנבִּ ָיהּו הַּ לִּ ים. אֵּ ים ְּפשּוטִּ  ְבָגדִּ
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ָשֶדה ֶשל ד בַּ ר עֹובֵּ כַּ ְרֶמל ְוָרָאה אִּ כַּ ר הַּ ל הַּ יא עַּ ָנבִּ ָיהּו הַּ לִּ יֵּל אֵּ ים. יֹום ֶאָחד טִּ יחִּ טִּ  ֲאבַּ

ת  יר אֵּ כִּ ָכר לֹא הִּ יחַּ ֶאָחד. ָהאִּ טִּ ֶמנּו ֲאבַּ ש מִּ קֵּ ב, ּובִּ ָכר ֶשהּוא ָרעֵּ ר ָלאִּ יא ָאמַּ ָנבִּ ָיהּו הַּ לִּ  אֵּ

ֶלה לֹא  ר: "אֵּ ָער ָהָאֹרְך ְוָאמַּ שֵּ ל הַּ ים ְועַּ ְּפשּוטִּ ים הַּ ְבָגדִּ ל הַּ ל עַּ כֵּ ְסתַּ ָיהּו. הּוא הִּ לִּ  אֵּ

ֶלה ים, אֵּ יחִּ טִּ ְכָשיו  ֲאבַּ ְרָת עַּ ה ֶשָאמַּ ר: "מַּ ְמָצן ְוָאמַּ קַּ ָכר הַּ ל ָהאִּ ס עַּ ָיהּו ָכעַּ לִּ ים." אֵּ  ֲאָבנִּ

ים ֲעגֻלֹות. ֲאָבנִּ ים לַּ יחִּ טִּ ע ָהְפכּו ָהֲאבַּ ָיד ְבאֹותֹו ָהֶרגַּ ְהֶיה ָנכֹון." מִּ  יִּ

יֹום. ד הַּ ְרֶמל עַּ כַּ ר הַּ ל הַּ ְמָצאֹות עַּ ים ֶשנִּ ן ָהֲאָבנִּ ֶלה הֵּ  אֵּ

לֹו  ת:ֶשאֵׁ

יא. .1 ָנבִּ ָיהּו הַּ לִּ ת אֵּ  ָתֲארּו אֵּ

2. ? יחַּ טִּ יא ֲאבַּ ָנבִּ ָיהּו הַּ לִּ ן ְלאֵּ ָכר לֹא ָנתַּ  ָלָמה ָהאִּ

ָכר? .3 ל ָהאִּ ס עַּ יא ָכעַּ ָנבִּ ָיהּו הַּ לִּ  ָלָמה אֵּ

יא? .4 ָנבִּ ָיהּו הַּ לִּ יֶזה ֶּפֶלא ָעָשה אֵּ  אֵּ

ְמָצן" . .5 יָלה : "קַּ מִּ רּוש הַּ ה ּפֵּ  מַּ

 ְּתשּובֹות :
1. ___________________________________________________ 

.____________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

.____________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

.____________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

.____________________________________________________ 

5. ___________________________________________________ 

___________________________________________._________ 

 ביאורי מילים:

 איכר = חקאלי, מי שמעבד את האדמה

 פלא = נס

 

 

ל  ר עַּ צָּ ע קָּ די"ג. ִכְתבּו ֶקטַּ ֶלה: ֶאחָּ אֵׁ ּנֹוְשִאים הָּ הַּ  מֵׁ

 י ים ֶשלִּ רִּ ֲחבֵּ  הַּ

 ֶמנּו י מִּ ָמקֹום ֶשָבאתִּ  הַּ
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__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

ְצָלָחה!   ְבהַּ

 


