
ְלִמיִדים ְיָקִרים ע, תַּ ֶקטַּ ְשֵאלֹות ִקְראּו ֶאת הַּ ל הַּ  : וֲַּענּו עַּ

ָתָנה מַּ  הַּ

ת ְלִאָמא דֶּ  .ָמָחר ֵיׁש יֹום הּולֶּ

ת ָזָהב ְוֵזר ְפָרִחים, ַאָבא ָקָנה ַמָתָנה ְלִאָמא  רֶּ  .ַׁשְרׁשֶּ

 .ְׁשעֹון ָזָהב , ַסָבא ָקָנה ַמָתָנה ְלִאָמא

 .ִשְמָלה ְוחּוְלָצה ָיָפה, אמא ַמָתָנהֲאחֹוִתי ָקְנָתה לְ 

ִלי ָמא ׁשֶּ תִ ִאָ  .ֲאִני אֹוֵהב אֶּ

 .ִהיא ִאָמא טֹוָבה

  

ָבאֹות.1 ְשֵאלֹות הַּ ל הַּ  :ֲענּו עַּ

ת ְלִאָמא. א דֶּ  ?ָמַתי ֵיׁש יֹום הּולֶּ

______________________________________ 

 ?קָנה ְלִאָמא ַאָבאַמה . ב

______________________________________ 

 ?ִמי ָקָנה ְׁשעֹון ָזָהב ְלִאָמא . ב

______________________________________ 

 ?ְלִאָמא ָקְנָתה ַמה  ֲאחֹוִתי. ג

 

 



ְנכֹוָנה. 2 ְתׁשּוָבה הַּ ִקיפּו ֶאת הַּ   :הַּ

ַטע ְמֻדָבר ַעל    (ְלִאָבא ַמָתָנה/ ַמָתָנה ְלִאָמא ): ַבקֶּ

 :לֹא ָנכֹון/ִכְתבּו ָנכֹון  .3

 __________ַאָבא ָקָנה ַמָתָנה ְלַסְבָתא . א

ת ָזָהב ְלִאָמא . ב רֶּ  ________ַאָבא ָקָנה ַׁשְרׁשֶּ

 __________ַסָבא ָקָנה ִלי ַמָתָנה . ג

 __________ַסָבא ָקָנה ְלִאָמא ְׁשעֹון ָזָהב . ד

 _________א ַמָגַפִים ֲאחֹוִתי ָקְנָתה ְלִאמָ . ה

 

ע. 4 ֶקטַּ ְנכֹוִנים ְלִפי הַּ ִמְׁשָפִטים הַּ ק ֶאת הַּ ִקיפו ְבִעּגּול רַּ  :הַּ

ת ְלַסְבָתא. א דֶּ  .ָמָחר ֵיׁש יֹום הּולֶּ

ת ָזָהב ְוֵזר ְפָרִחים, ַאָבא ָקָנה ַמָתָנה ְלִאָמא . ב רֶּ  .ַׁשְרׁשֶּ

 .ָזָהב  ְׁשעֹון, ַסָבא ָקָנה ַמָתָנה ְלָאִחי. ג

 .ִשְמָלה ְוחּוְלָצה ָיָפה, ֲאחֹוִתי ָקְנָתה ְלאמא ַמָתָנה. ד

 



ִמְׁשָפִטים ְלִפי ֶרֶצף ָהֵארּוִעים.5 ְדרּו ֶאת הַּ  :סַּ

 . ַאָבא ָקָנה ַמָתָנה ְלִאָמא____  

 .ְׁשעֹון ָזָהב , ַסָבא ָקָנה ַמָתָנה ְלִאָמא_____ 

ָמא ׁשֶּ _____  תִ ִאָ  .ִליֲאִני אֹוֵהב אֶּ

ת ְלִאָמא_____  דֶּ  .ָמָחר ֵיׁש יֹום הּולֶּ

 

ע. 6 ֶקטַּ ֶחֶסר ֵמהַּ ְׁשֵלם  ֶאת הַּ  :הַּ

 .ָזָהב, ________ ַאָבא ָקָנה ַמָתָנה ְלִאָמא. א

 ________ .ְׁשעֹון , ַסָבא ָקָנה ַמָתָנה ְלִאָמא. ב

ִשְמָלה ְוֻחְלָצה , ַמָתָנה_______  _______ ֲאחֹוִתי . ג

 . הָיפָ 

ת __________ ֲאִני . ד ִלי______ אֶּ  .ׁשֶּ

 

ְתִאים. 7 מַּ ְקבּוָצה הַּ ִקיפּו ְבִעּגּול ֶאת ֵׁשם הַּ   :הַּ

 ( ַאִחים/ ִמְׁשָפָחה ): ֲאחֹוִתי  -ַסָבא -ִאָמא  -ַאָבא 

ת ָזָהב  רֶּ ְכֵלי / ַמָתנֹות ): ְׁשעֹון ָזָהב -ֵזר ְפָרִחים  -ַׁשְרׁשֶּ

 (ְכִתיָבה

ל ָבנֹות ): ֲאִמיָרה -ָסִמיָרה  -ָדָנה  -ה ָשרָ  ֵׁשמֹות / ֵׁשמֹות ׁשֶּ

ל ָבִנים  (ׁשֶּ



ְתִאיָמה. 8 מַּ ִמָלה הַּ  :ִהִקיפּו ֶאת הַּ

ל ַהִמָלה ָיָפה ְך ׁשֶּ ת : )ַהֵהפֶּ רֶּ  (ְגדֹוָלה/ ְמֹכעֶּ

ל ַהִמָלה ׁשֹוֵנא ְך ׁשֶּ  (אֹוֵהב/ לֹוֵמד : )ַהֵהפֶּ

ל ַהִמָלה ְך ׁשֶּ  (טֹוב/ ָחָכם : )ַרע ַהֵהפֶּ

 

 

 

 

 

 

 


