
 א. לפניכם משפטים. קראו אותם ובצעו את המשימות:

 

 משימות

 1 .ַסְּמנּו ְּבֶצַבע ָאדֹם ֶאת ַהְּפָעִלים ַהּמֹוִפיִעים ַּבִּמְׁשָּפִטים

 2 .ַסְּמנּו ְּבֶצַבע ָּכחֹל ֶאת ְׁשמֹות ָהֶעֶצם ַהּמֹוִפיִעים ְּבִמְׁשָּפִטים

 3 .ַהִּקיפּו ְּבִעּגּול ֶאת ְׁשמֹות ַהּתַֹאר ַהּמֹוִפיִעים ְּבִמְׁשָּפִטים

 

 1 .ְּבַגִּני גדל ֶּפַרח ָלָבן וְָיֶפה.

 2 .ׁשֹוַׁשָּנה ְוֶאֶרז ִנְּצחּו ְּבַתֲחרּות ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשל ֵּבית ַהֵּסֶפר.

 3 .אֶֹרן, ַאְרֵיה ְוַכָּלִנית ִנְפְּגׁשּו ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ְוָלְמדּו ְלִמְבָחן.

 4 .ָיַׁשְבנּו ָלנּוַח ְּבֵצל ֵעץ ָהאֶֹרן.

 5 .ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהָּׁשָנה ֵהֵבאִתי ְלַחְבְרִתי ַמָּתָנה ְקַטָּנה.

 6 .הְּדבֹוָרה ָעָפה ֵּבין ַהְּפָרִחים.

 7 .יֹוִסי וֲחֵברֹו ִיַׁשי ָנְסעּו ְלִמְׂשַחק ַּכּדּוֶרֶגל.

 8 .יֹוִסי הּוא ֶּבן ּדֹוִדי ָהָאהּוב.

 9 .ּדֹורֹון ֵהִביא ְלִניר ַמָּתָנה ָיָפה ִלְכבֹוד יֹום ַהֻהֶּלֶדת.

 

 ב. ָמה ַהְּמֻׁשָּתף ְלָכל ַאַחת ִמְּקבּוַצת ַהִּמִּלים ַהָּבאֹות: (ְּפָעִלים, ְׁשמֹות ֶעֶצם, ְׁשמֹות ּתַֹאר, ִמילֹות

 ַיַחס)

 1 .ַנֲעַלִים, ַּבְקּבּוק, ֶמֶלְך, ֱאמּוָנה, ִּתְקָוה, ִקיר - ________________________

 2 .ָּבִהיר,ָרִעים, ָׁשֵמן, ְנמּוָכה, ָקֶׁשה, ָמֵלא - ________________________

 3 .ָּבַרְחִּתי, ִּתְתַלְּבׁשּו, ִהְתַרַּגְזנּו, אֹוְכִלים, ִיְסְּפרּו - ________________________

 4 .ִלְפֵני, ַעל, ב, ַאֲחֵרי, ִמַּתַחת - ________________________

 

  ַמהּו ַּתְפִקיָדן ֶׁשל ָּכל ַאַחת ִמן ַהִּמִּלים ַהֻּמְדָּגׁשֹות? ַסְּמנּו ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה.

 1 .ַהּמֹוֶרה  ָעַזר  ַלַּתְלִמיד ֶׁשּלֹו                                 שם ֶעֶצם / ּפֹוֵעל / שם ּתַֹאר/ ִמַּלת ַיַחס/ שם

 פועל

 2 .ִאָּמא אֹוֶהֶבת ֶאת ַהֵּבן  ֶׁשָּלּה                                 שם ֶעֶצם / ּפֹוֵעל / שם ּתַֹאר/ ִמַּלת ַיַחס/

 שם פועל

 3 .ַהֵּבן  ַהָּקָטן  ָהָיה ַׂשְחָקן ַּבַהָּצָגה                            שם ֶעֶצם / ּפֹוֵעל / שם ּתַֹאר/ ִמַּלת ַיַחס/

 שם פועל

 4 .ָמֳחָרַתִים ֶאַּסע ִעם ַההֹוִרים ֶׁשִּלי  ְלִטּיּול                 שם ֶעֶצם / ּפֹוֵעל /שם ּתַֹאר/ ִמַּלת ַיַחס/

 שם פועל



 5 .ֲחֵבִרים  טֹוִבים  עֹוְזִרים ְלַחְבֵריֶהם                        שם ֶעֶצם / ּפֹוֵעל / שם ּתַֹאר/ ִמַּלת ַיַחס/

 שם פועל

 6 .רֹוֵפא ִׁשַּנִים  הֹוִציא  ִלי ֶאת ַהֵּׁשן                           שם ֶעֶצם / ּפֹוֵעל / שם ּתַֹאר/ ִמַּלת ַיַחס/ שם

 פועל

 7 .אני צריכה ְלִהָּפֵגׁש  עם ַחְברֹוַתי                          שם ֶעֶצם / ּפֹוֵעל / שם ּתַֹאר/ ִמַּלת ַיַחס/

 שם פועל

 

 

 

 

 בבקשה סמנו את 22 שמות התואר בקטע שלפניכם:

 

 ַהּיֹום ֲהִכי ַחם ֶׁשל ַהַּקִיץ ִּכְמַעט ִנְגַמר. ֶׁשֶקט ָיַרד ַעל ַהְּׁשכּוָנה של ַהָּבִּתים ַהְּקַטִּנים, ִעם ַהַּגג

 ָהָאדֹם ְּברֹאָׁשם.

 ַהְּמכֹוִנּיֹות ַהֲחָדׁשֹות ְוַהְּיֵׁשנֹות ְלַיד ַהָּבִּתים ָהיּו ְמֻכּסֹות ָאָבק, ְוַהְּדָׁשִאים ִנְראּו ְיֵבִׁשים ּוְצֻהִּבים.

 ּתֹוָׁשֵבי ַהְּׁשכּוָנה  ָּבְרחּו  ְּפִניָמה ֶאל ַהָּבִּתים ַהְּקִריִרים אֹו ֶׁשָּיְׁשבּו ַּתַחת ֵצל ָהֵעִצים ְוָׁשתּו ַמִים

 ָקִרים ְוטֹוִבים.

 ְלַיד ַּבִית ִמְסָּפר ַאְרַּבע, ָיְׁשָבה ַיְלָּדה ְקַטָּנה ִעם ִׂשְמָלה ְלָבָנה ְוִׂשֲחָקה ִעם ֻּבָּבה ְקַטָּנה ּוְקרּוָעה .

 ִהיא ָהְיָתה ַיְלָּדה ָרָזה, ַהֵּׂשָער ֶׁשָּלּה ָהָיה ָׁשחֹר ְוִהיא ִנְרֲאָתה ֲעצּוָבה. ַהִּׂשְמָלה ֶׁשָּלּה ָהְיָתה

  ְקרּוָעה ּוְמֻלְכֶלֶכת ְוַהְּׁשֵכִנים לֹא ֵהִבינּו ָמה ַהַּיְלָּדה עֹוָׂשה ַּבְּׁשכּוָנה ַהָּיָפה ֶׁשָּלֶהם.

 

 

 ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיַמת ִמִּלים. הֹוִסיפּו ְלָכל ַאַחת ֵמַהִּמִּלים ֵמֶהן ָׁשם ּתַֹאר ַמְתִאים

 

 ֻׁשְלָחן ______________                                ְּבֵאר ______________

  ַאֲהָבה ______________                               ָהִרים ______________

  ֶרֶגל ______________                                 ֶאְצָּבעֹות ______________

  ִסְפִרָּיה ______________                             יד ______________

 ַהְפָסָקה ______________                           ַרֶּכֶבת ________________

 ָחֵצר ______________                              מעיל ________________

 

 

 



 

 מיינו את המילים הבאות וכתבו אותן במקום המתאים בטבלה:

 

 ָיַרד, ֶּדֶלת, ָקָׁשה, ִּכֵּסא, ֻׁשְלָחן, ְמצּויָן, ָּבִכיִתי, ָנְסָעה, ַּפֲעמֹון, ַּגְרַּבִים, ָּכְתבּו,

 ִמְטִרָּיה, מֹוֶכֶרת, ַחם, ָמָצאנּו, ָקִריר,  אֹוְכִלים, ִמְׁשָקַפִים, ָׁשחֹר, ְּבֵאר,

 ָקָראִתי, ַאֲהָבה, אֹוֶהֶבת, ָנִעים, ָׁשלֹום, ִעיר, ָרַקד, ַרְקָדן, ִמְתַלְּבִׁשים,

  ִּתְכְּתבּו, ָּגבֹוַּה,
 

 שם תואר שם עצם פועל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ַנְּתחּו ֶאת ַהִּמִּלים ַהֻּמְדָּגׁשֹות ַעל ִּפי ֶחְלֵקי ַהִּדּבּור: ֵׁשם ֶעֶצם, ּפַֹעל, ֵׁשם ּתַֹאר אֹו ִמַּלת ַיַחס

 (ֵהָעְזרּו ַּבֻּדְגָמה)

 ֻּדְגָמה: ָּדִני וְיּוָבל ָנְסעּו ְלַבֵּקר ֶאת ָּדִניֵאל ֶהָחמּוד ְוַהָּיֶפה ִּבירּוָׁשַלִים.

 ָּדִני –  ֵׁשם ֶעֶצם ; ָנְסעּו –  ּפַֹעל ; ֶהָחמּוד –  שם ּתַֹאר ; ב – ִמַּלת ַיַחס

 

 

 1 .ַהַּיְלָּדה ַהְּנמּוָכה ָיְׁשָבה ַעל ַהִּכֵּסא ְוָׁשְתָתה ִמיץ ַּתּפּוִזים ָּכתֹם

 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 2 .ִאם לֹא ִיְהֶיה ַקר, ִּכָּתה ח' ַהֶּנֱהֶדֶרת יֹוֵצאת ְלִטּיּול ְּביֹום ְרִביִעי ַּבּבֶֹקר.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 3 .ִּגיִלי ָקְטָפה ֶּפַרח ָיֶפה ְוָנְתָנה אֹותֹו ַמָּתָנה ְלֵמַאָּיה

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 4 .ּדֹוָדּה ֶׁשִּלי ָׁשְתָתה ָקֶפה ָׁשחֹר ַאֲחֵרי ֶׁשָאְכָלה ֲארּוַחת ָצֳהַרִים טֹוָבה

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 5 .ַהֶּכֶלב ָקַפץ ִליׁשֹן ַעל ַהִּמָּטה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַסָּבא.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 ִלְפֵניֶכם ִמילֹות ַיַחס - ִהְׁשִלימּו ֶאת ֲהִמְׁשָּפִטים ִעם ִמילֹות ַהַּיַחס ֶׁשַּבַּטְבָלה:

 

 מול ל ב עם את על

 בין על יד לבד ֶאל של אצל

 

 ְּכֶׁשָהיִיִתי ______________ ָסְבָתא, ָרִאיִתי ֶסֶרט ָיֶפה.1.

 ָׁשַמְעִּתי ____________ ֶהָחֵבר ֶׁשִּלי צֹוֵעק ַּבחּוץ.2.

 ַאָּבא ְוִאָּמא ָהְלכּו _____________ ֵּבית ְּכֶנֶסת __________ ּדֹוָדּה ֶׁשִּלי.3.

 ַהִּצּפֹור ָעְמָדה ___________ ַהַּגג ְוָאְכָלה.4.

 ַּבָּׁשעֹון, ִמְסָּפר 3 ִנְמָצא ________ ִמְסָּפר 5.9.

 ֲאִני לֹוֵמד _______ ִּכָּתה ח'.6.

 ַהְּמַחֶּבֶרת ______________ ָאִבי, ָנְפָלה ַעל ָהִרְצָּפה.7.

 ַאָּבא ְוִאָּמא ָנְסעּו ְלטֹורֹוְנטֹו ַוֲאִני ____________ ַּבַּבִית.8.

 ַהְּיָלִדים ָּבְרחּו ________ ֶהָהִרים.9.

 ַּבֶּסֶרט, ֲאִני יֹוֵׁשב ___________ ֶהָחֵבר ֶׁשִּלי.10.

  אֹוָטָוה ִנְמֵצאת ___________ מֹוְנְטִריאֹול ְלטֹורֹוְנטֹו.11.

 

 

 ֲעבֹוָדה ְנִעיָמה!

 


