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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

 

ל .א פֹּעַּ  הַּ

 :)...יו ְכשָּ יֹום, עַּ  ִכְתבּו ְבהֹוֶוה )הַּ

ִשעּור. (1 ָרה בַּ  ִהיא ִדבְּ

_________________________________________________ 

ָרֵאל. (2 ִישְּ  ֵהם ָגרּו בְּ

_________________________________________________ 

ב. (3 תַּ תֹוב ִמכְּ ָתה ִתכְּ  אַּ

_________________________________________________ 

 :)... בּועַּ י שָּ ר )ֶאְתמֹול, ִלְפנֵׁ בָּ  ִכְתבּו ְבעָּ

ֵתל (1  ָאִביב.-ֲאִני נֹוֵסעַּ לְּ

_________________________________________________ 

 ִהיא לֹוֶמֶדת מּוִסיָקה. (2

_________________________________________________ 

לֹות עּוָגה. (3  ֵהן אֹוכְּ

_________________________________________________ 
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 :)... בּועַּ ר, ְבעֹוד שָּ חָּ ִתיד )מָּ  ִכְתבּו ְבעָּ

ֶאֶרץ (1 ִלים בְּ יְּ טַּ ָרֵאל.יִ -ֵהם מְּ  שְּ

_________________________________________________ 

ֶטֶלפֹון. (2 ֶבֶרת בַּ דַּ תְּ מְּ  אַּ

_________________________________________________ 

ָפן. (3 אּולְּ  הּוא לֹוֵמד בְּ

_________________________________________________ 

 :ל פֹּעַּ ם הַּ  ִכְתבּו ֶאת שֵׁ

ָתה ָצִר  (1 ִרית.אַּ  יְך _______________________ )למ"ד(  ִעבְּ

ָדה אֹוֶהֶבת ____________________ )אכ"ל(  עּוָגה. (2 לְּ יַּ  הַּ

ֶסֶרט. (3 ָלִדים רֹוִצים ____________________ )הל"כ(  לְּ יְּ  הַּ

ה( .ב ְרבֵׁ ִבים )הַּ  :ִכְתבּו ְברַּ

1) . פּוחַּ ֶיֶלד אֹוֵכל  תַּ  הַּ

__________________________________________________ 

ֵסֶפר. (2 ֶבֶרת וְּ חְּ קּוט ֵיׁש ֵעט, מַּ לְּ יַּ  בַּ

__________________________________________________ 

ִמיָדה. (3 לְּ ִהיא תַּ ִמיד וְּ לְּ  הּוא תַּ

__________________________________________________ 

ה ְוִהפּוכָּּה .ג  :ִמלָּ

חֹוֵרף ____________ (1 ם, ּובַּ ִיץ חַּ קַּ  ___________.בַּ

ָרם ֵיׁש ֶכֶלב _____________________. (2 ִניָרּה ֵיׁש ֶכֶלב ָגדֹול, ּולְּ  לְּ

ִכָתה. (3 ָסָקה ֲאִני __________________ ֵמהַּ פְּ הַּ ִכָתה, ּובַּ ס לַּ נַּ בֶֹּקר ֲאִני ִנכְּ  בַּ
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י ּגּוף 10ִכְתבּו  .ד  :ֶאְברֵׁ

1)       ._____________________________________ 

2) ________._____________________________ 

3) ._____________________________________ 

4) ._____________________________________ 

5) ._____________________________________ 

6) ._____________________________________ 

7) ._____________________________________ 

8) ______________________________._______ 

9) ._____________________________________ 

11) ._____________________________________ 

ִרים ְבִמיִלים .ה ִמְספָּ  :ִכְתבּו ֶאת הַּ

 5   ָברֹות חְּ  __________________________________________. -מַּ

 4   ִמיִדים לְּ  _________________________________________. -תַּ

 17  אֹות  __________________________________________. -ִכסְּ

ֶדר .ו ִמיִלים ְלִפי סֵׁ ְדרּו ֶאת הַּ ִמלֹון סַּ ן בַּ תָּ עָּ  :הֹופָּ

ִפיר, ָנֵמר. (1 ִיׁש, כְּ ֵיה, לַּ רְּ  ֲחתּול, אַּ

.___________________________________________________ 

ק. (2 חַּ קּוט, מַּ לְּ ָאה, יַּ רְּ ֶבֶרת, מַּ חְּ  מַּ

.___________________________________________________ 
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ס .ז יַּחַּ ְשִלימּו ֶאת ִמילֹות הַּ  :הַּ

ָיה. הּוא לֹוֵמד  ______ ִכָתה ו'.ָרם ָעָלה  (1 ָרֵאל, הּוא ִהִגיעַּ  _____ רּוסְּ ִישְּ  לְּ

בֶֹּקר הּוא הֹוֵלְך  ____  ֵבית ֵסֶפר.-בַּ  הַּ

 ָרם יֹוֵׁשב  ___________ ִניָרה. (2

ָחן. (3 שּולְּ ָברֹות  ______  הַּ חְּ מַּ  ִניָרה ָשָמה  ______ הַּ

נּו, .ח ְך, ִאְּתָך, ִאּתָּ ְשִלימּו )ִאּתָּ ֶּתן...( הַּ  :ִאְּתֶכם, ֶאְתֶכן, אַּ

ָמָדה. (1 ָדה ֶנחְּ תְּ יַּלְּ ֵחק ____________________, ִכי אַּ שַּ  ֲאִני מְּ

ִמידֹות טֹובֹות. (2 לְּ  הּוא לֹוֵמד  _____________________, ִכי ֵהן תַּ

ֵחיָפה. (3 ִעים לְּ נּו נֹוסְּ חְּ ִעים  ____________________, ִכי ֲאנַּ  ֵהם נֹוסְּ

ְשִלימּו )אֹות .ט ן...(הַּ ם, אֹותָּ ּה, אֹותָּ  :ֹו, אֹותָּ

 הּוא אֹוֵהב ֶאת ִאָמא ֶׁשּלֹו, הּוא אֹוֵהב  ______________________. (1

 ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ֶהָחתּול ֶׁשּלֹו, ֲאִני רֹוֶאה ______________________. (2

ָתה פֹוֵגׁש ___________________. (3 ָך, אַּ ֲחֵבִרים ֶׁשּלְּ ָתה פֹוֵגׁש ֶאת הַּ  אַּ

ֶכם:ִכְת  .י ֶכֶלב ֶשלָּ ל הַּ ֶכם, אֹו עַּ ֶחֶדר ֶשלָּ ל הַּ ֶכם, אֹו עַּ ה ֶשלָּ ִדירָּ ל הַּ ר עַּ צַּ ע קָּ  בּו ֶקטַּ

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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לֹות: .יא ְשאֵׁ ל הַּ נּו עַּ  עָּ

ִיץ?  _______________________________________. (1 קַּ ִׁשים בַּ ה לֹובְּ  מַּ

חֹוֶרף?  ____________ (2 ִׁשים בַּ ה לֹובְּ  ___________________________.מַּ

ִים?  ____________________________ (3 ת ָצֳהרַּ ֲארּוחַּ ִלים בַּ ֶתם אֹוכְּ ה אַּ  מַּ

_____________________________________________________. 

ֶזה: .יב ע הַּ ֶקטַּ  ִקְראּו ֶאת הַּ

ָמקֹום ֲהִכי ָנמּוְך ָבע אֹּד, ִכי הּוא הַּ ָסם מְּ פּורְּ ח מְּ ֶמלַּ  ֹוָלם. ָים הַּ

ח, ֶמלַּ ָים הַּ ֵחץ בְּ רַּ ִהתְּ ָים ֲהִכי ָמלּוחַּ ָבעֹוָלם. ֲאָנִׁשים ִמָכל ָהעֹוָלם ָבִאים לְּ ם הַּ  הּוא גַּ

ֲחלֹות. ִאים מַּ פְּ רַּ יוָחִדים ֶׁשמְּ ָלִחים מְּ ֶזה מְּ ָים הַּ  ִכי ֵיׁש בַּ

ֵכן הּוא  ח. ּולְּ ֶמלַּ ָים הַּ יֹות בְּ כֹוִלים ִלחְּ ֹּא יְּ ָמִחים ל ָמֶות.ָדִגים ּוצְּ ם ָים הַּ ָרא גַּ   ִנקְּ

לֹות: ְשאֵׁ ל הַּ  ענּו עַּ

ָסם?   (1 פּורְּ ח מְּ ֶמלַּ ה ָים הַּ מַּ בְּ

._____________________________________________________ 

ח?   (2 ֶמלַּ ָים הַּ ֵחץ בְּ רַּ ִהתְּ ָלָמה ֲאָנִׁשים ָבִאים לְּ

._____________________________________________________ 

ָמֶות?ָלָמה יָ  (3 ם ָים הַּ ָרא גַּ ח ִנקְּ ֶמלַּ  ם הַּ

._____________________________________________________ 

 

ָלָחה! צְּ הַּ   בְּ


