
ַהֵּׁשם ֶׁשִּלי: ________



ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים !

ַהֵּׁשם ֶׁשִּלי:_________________________ __

ֵׁשם ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי:______________________________

ֲאנִי ֵּבן:________________________

ֲאנִי לֹוֵמד ְּבֵבית ַהֵּסֶפר: ____________________

ַהֵּׁשם ֶׁשל ָהַאִחים ֶׁשִּלי:____________________________

ַהֵּׁשם ֶׁשל ָהֲאָחיֹות ֶׁשִּלי:______________________________

ַהֵּׁשם ֶׁשל ַהּמֹוָרה ֶׁשִּלי ְּבִכָּתה א':________________________

ַהֵּׁשם ֶׁשל ַהּמֹוָרה ֶׁשִּלי ְּבִכָּתה ב':_________________________

ַהֲחֵבִרים וְַהֲחֵברֹות ֶׁשִּלי ֵהם:________________________ _

ֲאנִי אֹוֵהב ֶלֱאכֹל:_________________________________

ַּבַּקיִץ ֲאנִי אֹוֵהב ל__________________

ִלְפנֵי ֶׁשֲאנִי הֹוֵל� ִליׁשֹון ֲאנִי:______________



ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים !

ַהֵּׁשם ֶׁשִּלי:_________

ֵׁשם ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי:______________

ֲאנִי ַּבת:_________________

ֲאנִי לֹוֶמֶדת ְּבֵבית ַהֵּסֶפר:_______________

ַהֵּׁשם ֶׁשל ָהַאִחים ֶׁשִּלי:____________________________

ַהֵּׁשם ֶׁשל ָהֲאָחיֹות ֶׁשִּלי:______________________________

ַהֵּׁשם ֶׁשל ַהּמֹוָרה ֶׁשִּלי ְּבִכָּתה א':________________________

ַהֵּׁשם ֶׁשל ַהּמֹוָרה ֶׁשִּלי ְּבִכָּתה ב':_______________________

ַהֲחֵבִרים וְַהֲחֵברֹות ֶׁשִּלי ֵהם:________________________

ֲאנִי אֹוֶהֶבת ֶלֱאכֹל:_______________________________

ַּבַּקיִץ ֲאנִי אֹוֶהֶבת ל_______________________________

ִלְפנֵי ֶׁשֲאנִי הֹוֶלֶכת ִליׁשֹון ֲאנִי:________________________







ְּבַבָּקָׁשה ְלַחֵּבר ְּבַקו ִמָּלה ַלְּתמּונָה ַהַּמְתִאיָמה



י"א = ____
ה = ____
ח = ____
י = ____
צ = ___
ק = ___
ר = ___

ש = ____
ת = ____
י"ד = ___

ט"ו = ____
ט"ז = ____
י" = _____

כ"ג = _____
כ"ט = ___
ל = _____

ל"א = _____
כ = _____

ל"ב = _____







_____

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ַמה ֲאנִי עֹושה ְּבָכל ָדָבר ֶשיֵש ַּבַקְלָמר

ַּבִּמְסָּפַריִם ֲאנִי  _____________________ ְּתמּונֹות וְַכְרִטיִסים.

ַּבֶּדֶבק ֲאנִי _________________________ ִמִּלים ּוִמְׁשָּפִטים.

ַּבְּמַחֵּדד ֲאנִי ______________________ ֶעְפרֹונֹות ּוְצָבִעים.

ָּבִעָּפרֹון ֲאנִי  _______________________ ִׁשיִרים וְִסּפּוִרים.

ַּבַּמַחק ֲאנִי _______________________ ְׁשִגיאֹות וְִקְׁשקּוִׁשים.

ַּבְּצָבִעים ֲאנִי  _________________________ ִצּיּוִרים יִָפים.

ּוְכֶׁשּגֹוְמִרים ֶאת ַהִּלּמּוִדים ֲאנִי  ____________ ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים
ַּבַּקְלָמִרים



ִּגיַמְטִרּיָה

ְּבַבָּקָׁשה ִלְכּתֹב ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ְלִפי ַהִּמְסָּפִרים

1,50,1060,10,10,40,400,10

20,10,400,52!

א_______    __________    ________    _______!



ְּבַבָּקָׁשה ְלַהְׁשִלים ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהֲחֵסרֹות

ג, ד, ה, _____, _____, ח, _____, י

י"ב, י"ג, _____, ט"ו , _____, י"ז, י"ח

כ"א, כ"ב, _____, _____, כ"ה, _____, _____, כ"ח

מ"ג, _____, _____, _____, מ"ז

י"ג, _____, _____, _____, _____, י"ח

ְּבַבָּקָׁשה ִלְכּתֹב ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ְלִפי ֵסֶדר א'-ב'

ד – א – ב – ג – ו - ה: _________________________

ו – ח – י – ז – ט – כ:__________________________

ש – ת – ר – ק – צ – פ: ________________________





ְּבַבָּקָׁשה ִלְכּתֹב ֶאת ַהִּמְסָּפר ַהַּמְתִאים

1000,200,300,100,350,920,450,500,600,400,740,800,630,900,700

ֵמָאה  ________________

ָמאַתיִם _________________

ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות _______________

ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות וֲַחִמִּׁשים __________________

ַאְרַּבע ֵמאֹות_______________

ַאְרַּבע ֵמאֹות וֲַחִמִּׁשים _______________

ֲחֵמׁש ֵמאֹות_____________________

ֵׁשׁש ֵמאֹות____________________

ֵׁשׁש ֵמאֹות ּוְׁשלֹוִׁשים___________________

ְׁשַבע ֵמאֹות__________________

ְׁשַבע ֵמאֹות וְַאְרָּבִעים________________

ְׁשמֹונֶה ֵמאֹות___________________

ְּתַׁשע ֵמאֹות_______________

ְּתַׁשע ֵמאֹות וְֶעְׂשִרים ________________

ֶאֶלף________________



ְּבַבָּקָׁשה ִלְכּתֹב ֶאת ַהִּמִּלים
ְלִפי ֵסֶדר הא"ב



ְּבַבָּקָׁשה ִלְכּתֹב ֶאת
ַהִּמִּלים ְלִפי ֵסֶדר הא"ב



ְּבַבָּקָׁשה ְלַסֵּדר ֶאת ֵסֶדר ַהּיֹום:

ָצֳהַריִם,

ִלְפנֵי ַהָּצֳהַריִם,

ַאַחר ַהָּצֳהַריִם,

ֶעֶרב,

ּבֶֹקר,

ַליְָלה,

____________

____________

____________

____________

____________

____________



ֵסֶדר ַהּיֹום ֶׁשִּלי

ְּבַבָּקָׁשה ִלְכּתֹב ֵאת ַהִּמְסָּפר ֶׁשל ָּכל אֹות.

זהדבא

26

יגיאיחז

913

כדכאכיז

192223

כהכדכאיט

20

לגלאכח

2932



בבקשה ִלְכּתֹב ֶאת ַהְּפסּוִקים
ַּבִּגיַמְטִרָּיה

1פסוקא=_פסוק

פסוק ח=_______

פסוק י=_______

פסוק יג= _______

פסוק יח=_______

פסוק טו=_______

פסוק טז=_______

פסוק כא= _______

פסוק כה=_______

פסוק ל=_______

בבקשה ִלְכּתֹב ֶאת ַהְּפסּוִקים
ְּבאֹוִתּיֹות

=_______7פסוק

=_______12פסוק

=_______19פסוק

=_______20פסוק

=_______26פסוק

=_______33פסוק

=_______5פסוק

=_______8פסוק

=_______16פסוק

=_______23פסוק



ֶסֶדר ַהְּפסּוִקים

ְּבַבָקָׁשה ִלְכתֹוב ִלְפנֵי אֹו ֲאְחֵרי

before-לפני

after-אחרי

ה'ָּפסּוקא'ֶּפֶרק__________ג'ָּפסּוקא'ֶּפֶרק.1

כ"גָּפסּוקא'ֶּפֶרק__________י"בָּפסּוקא'ֶּפֶרק.2

י"אָּפסּוקא'ֶּפֶרק__________כ"אָּפסּוקא'ֶּפֶרק.3

ב'ָּפסּוקב'ֶּפֶרק__________ג'ָּפסּוקא'ֶּפֶרק.4

י"גָּפסּוקא'ֶּפֶרק__________י'ָּפסּוקב'ֶּפֶרק.5

י"אָּפסּוקא'ֶּפֶרק__________כ"גָּפסּוקא'ֶּפֶרק.6

י"גָּפסּוקא'ֶּפֶרק__________ג'ָּפסּוקב'ֶּפֶרק.7

ט'ָּפסּוקא'ֶּפֶרק__________ח'ָּפסּוקא'ֶּפֶרק.8

ט"וָּפסּוקא'ֶּפֶרק__________י"דָּפסּוקא'ֶּפֶרק.9

א'ָּפסּוקג'ֶּפֶרק__________ג'ָּפסּוקא'ֶּפֶרק.10







ּכֹוֵתב, ָׁשר,ּכֹוֶתֶבת, קֹוֵרא, ָׁשָרה, קֹוֵראת



ְּבַבָּקָׁשה ִלְכּתֹב ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ַּבֵּסֶדר ַהָּנכֹון:

אְבָרם,  ְלֶאֶרץ, ָהַל�, ְּכנַַען..1

ָאַכְלִּתי, ְצֻהָּבה, ֶאְתמֹול, ָּבנָנָה.2

ִׁשיְרֵאל, ְמַׂשֲחקֹות, וְָחנָה, ַּבֶּׁשֶלג.3

ּכֹוְתִבים, ִצּיֹון, ִמִּלים וְַגְבִריֵאל, ְּבִעְבִרית..4

וְיְִצַחק, ַמיִם, ׁשֹוִתים, נָָדב.5

ַׁשְרִּתי, ִׁשיִרים, ֶאְתמֹול.6

ְּבָגִדים, ְּבַעְצִמי, ֶאְתמֹול, ָלַבְׁשִּתי.7



א. ְּבַבָּקָׁשה ִלְמּתַֹח ַקו ִמַּתַחת ְלאֹות ל: ע, ל, כ, ה

ב. ַּבַּבָּקָׁשה ְלַהִּקיף ָּבִעּגּול ֶאת ָהאֹות ק: ר, ק, א,ג, ב

ג. ְּבַבָּקָׁשה ְלַהִּקיף ְּבִעּגּול ֶאת ַהִּמְכנַָסיִם

ד. ְּבַבָּקָׁשה ִלְצּבַֹע ֶאת ַהֻחְלָצה ֶּבֱאדֹום

ה. ְּבַבָּקָׁשה ְלַצּיֵר ּכֹוַבע

ְּבַבָּקָׁשה ִלְקרֹא ֶאת ַהִּמְׁשָּפט וְַלֲענֹות ַעל ַהְּׁשֵאלֹות.

ַהָּׁשִטיַח.ַעליֹוֵׁשבָּדן.1

ִמי יֹוֵׁשב?

ֵאיפֹה ָּדן יֹוֵׁשב?

ָמה עֹוֶׂשה ָּדן?

ַהְּׂשֵמָחה"."ַהִּכָּתהַהֵּסֶפרֶאתקֹוֵראתׁשֹוַׁשָּנה.2

ִמי קֹוֵראת?



ֵאיֶזה ֵסֶפר ׁשֹוַׁשּנָה קֹוֵראת?

ָמה עֹוָׂשה ׁשֹוַׁשּנָה?

ַהִּמְקָּדׁש.ְּבֵביתֶּפֶסלָׂשמּוַהְּיוִָנים.3

ִמי ָׂשמּו ֶּפֶסל ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש?

ֵאיפֹה ָׂשמּו ֶּפֶסל?

ָמה ָעׂשּו ַהּיְוָנִים?

ֶׁשֶמן.ִחְּפׂשּוַהְּיהּוִדים.4

ִמי ִחְּפׂשּו ֶׁשֶמן?



ָמה ִחְּפׂשּו ַהּיְהּוִדים?

ָמה ָעׂשּו ַהּיְהּוִדים?

ַּבְּסִביבֹוִנים.ִמְׂשָחִקיםוְֵעֶדןַאֲהרֹן.5

ִמי ְמַׂשֲחִקים?

ְּבָמה ִמְׂשָחִקים ַאֲהרֹן וְֵעֶדן ?

ָמה עֹוִׂשים ַאֲהרֹן וְֵעֶדן?

ֻסְפָּגִנּיֹות.אֹוְכִליםוְיָרֹוןֲאִביַגיִל.6

ָמה עֹוִׂשים ֲאִביַגיִל וְיָרֹון?

ָמה אֹוְכִלים ֲאִביַגיִל וְיָרֹון?



ִמי אֹוְכִלים?

החלון.לידֲחֻנִּכָּיהַמְדִליקֹותוְַטְליָהִרָּנה.7

ִמי ַמְדִליקֹות?

ָמה עֹוׂשֹות ִרּנָה וְַטְליָה?

ֵאיפֹה ִרּנָה וְַטְליָה ַמְדִליקֹות ֲחנִֻּכּיָה?



.



בבקשה לסדר את המשפטים:

ָׂשָרה,   מֹוָדה,  ֲאנִי, אֹוֶמֶרת, ּבּבֶקר.1

נֹוַסַעת, ָּבאֹוטֹו, ָּדָגן, ִעם, ַהִּמְׁשָּפָחה.2

נֹוֵסַע, ְלֵבית, ַהֵּסֶפר, ָּבאֹוטֹו, ֶעְזָרא.3

לֹוֵמד, ִלְפנֵי ַהָּצֳהַריִם, ִעְבִרית, ֵאיָתן.4

ְזִמיָרה, ְּבִעְבִרית, ָלִׁשיר, אֹוֶהֶבת, ִׁשיִרים.5

ּכֹוֶתֶבת, מיטל, ּבִעְבִרית, ְּבַעְצָמּה.6

ִעְבִרית , לֹוֶמֶדת, ֲאִריֵאָלה, ְּבִׂשְמָחה.7

אֹוֶהֶבת, ִלְלמֹד, ַהֵּלל, ָאָּמנּות, ַּבִּכָּתה.8

יֲַעקֹב,  ִעם, אֹוֵהב, ַּבַהְפָסָקה, ְלַדֵּבר, ַאֲהרֹן.9



ָמַתי ָא-ֵלִהים ָּבָרא?
ְּבַבָּקָׁשה ִלְמּתַֹח ַקו ֵּבין ָמה ָׂשא-ֵלִהים ָּבָרא ַלּיֹום ַהַּמְתִאים

ַּבּיֹום ָהִראׁשֹוןיָָּבָׁשה

ַּבּיֹום ַהֵּׁשנִיָאָדם וְַחָּוה

ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשיְרִקיַע

ַּבּיֹום ָהְרִביִעיֶׁשֶמׁש

ַּבּיֹום ַהֲחִמיִׁשיאֹור

ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשיֶּדֶׁשא

ַחּיֹות

ּכֹוָכִבים

ֵעץ



ְּכִתיָבה, ְצִביָעה, ָּכַתְבִּתי,

ָמַחְקִּתי, ִלְמחֹק, ּכֹוֵתב,

ָצַבְעִּתי, צֹוֵבַע, ָמַחק



ְלַדֵּבר ְלַסֵּפר, ְלַבֵּקׁש,



ֲחָתִנים, ְסדֹום וֲַעמָֹרה, ֵאֶׁשת לֹוט, ַאְבָרָהם, ֵּבית לֹוט, ַאְנֵׁשי ְסדֹום, ַמְלָאִכים, לֹוט



ָמה ַהַּטַעם ֶׁשל ַהַּמֲאָכִלים?



ְּבַבָּקָׁשה ִלְכּתֹב ֶאת ַהִּמְסָּפר

ִׁשְבִעים  - _____________

ִׁשְבִעים וְָחֵמׁש - _____________

ְׁשמֹונִים- _____________

ְׁשמֹונִים וְָׁשלֹוׁש- _____________

ֵמָאה ועשרים- _____________

ִּתְׁשִעים וְַאַחת- _____________

ִּתְׁשִעים - _____________

ְׁשמֹונִים ּוְׁשמֹונֶה- _____________

ֲחִמִּׁשים וְַאַחת- _____________

ֲחִמִּׁשים וְַאְרַּבע- _____________

ְׁשלֹוִׁשים- _____________

ֶעְׂשִרים- _____________

ֶעְׂשִרים וְשלוש- _____________



לאכול, לעבוד, לגדול



1,2,3,4,5,6,7ְּבָׁשבּוַע.ְליֹוםַהַּמְתִאיםַהִּמְסָּפרֶאתִלְכּתֹבְּבַבָּקָׁשה

ֵׁשנִי  - _____
ַׁשָּבת    - ____
ֲחִמיִׁשי - ____
ְרִביִעי - ____

ִראׁשֹון - _____
ְׁשִליִׁשי - ____
ִׁשִּׁשי  - _____

ְּבַבָּקָׁשה ִלְכּתֹב ֶאת ָהאֹות ַהַּמְתִאיָמה ְלָכל יֹום ְּבָׁשבּוַע : א, ב, ג, ד, ה, ו, ז

ֵׁשנִי  - _____
ַׁשָּבת    - ____
ֲחִמיִׁשי - ____
ְרִביִעי - ____

ִראׁשֹון - _____
ְׁשִליִׁשי - ____
ִׁשִּׁשי  - _____



יֵׁש ַקָּבַלת ַׁשָּבת ַּבִּכָּתה
ְּכִתיַבת ִמְׁשָּפִטים ְלִפי ַהֵּסֶדר:

יֹוםַהּיֹוםִׁשִּׁשי.1
_________________________________________________

ַׁשָּבתיֵׁשַקָּבַלתַּבִּכָּתה.2
_________________________________________________

ָּגִביַעַלִּקּדּוׁשיֵׁש.3
_________________________________________________

ַּבִּכָּתהיֵׁשִמיץֲענִָבים.4
__________________________________________________

ְלַקָּבַלתָחלֹותַׁשָּבתָצִרי�.5
__________________________________________________

ַעלַהֶּמַלחַהֻּׁשְלָחן.6
__________________________________________________

ַמָּפהַהֻּׁשְלָחןַעלְלָבנָהיֵׁש.7
__________________________________________________

ְלַקָּבַלתַׁשָּבתַהֻּׁשְלָחןמּוָכן.9
___________________________________________________





ֲהָפִכים - ונהפוך הוא!



א.

ָּגדֹול - _________.1

ָּגבֹוַּה - __________.2

ׁשֶמן - __________.3

ָקרֹוב - ____________.4

ָקָטן, ָרחֹוק, ָרֶזה, נמּו�

ב.

ָזֵקן - __________.1

ַליְָלה -_________.2

חֶֹׁש� - __________.3

צֹוֵחק - _________.4

ִּתינֹוק, יֹום, ּבֹוֶכה, אֹור



ג.

ָׂשֵמַח - _________.1

ַחם - ___________.2

ַהְתָחָלה - _________.3

ְלַמְעָלה - ___________.4

ַקר, סֹוף, ָעצּוב, ְלַמָּטה

ד.

יִָמין -  __________.1

ַקל - ___________.2

ִראׁשֹון - ____________.3

ִטֵּפׁש - ____________.4

ְׂשמֹאל, ָחָכם, ַאֲחרֹון, ָקֶׁשה



ה.

טֹוב - ___________.1

ַמֵהר - ____________.2

ָּבִריא - ____________.3

ְלַבד - _____________.4

ַהְרֵּבה - ____________.5

ַרע, ְלַאט, ְּביַַחד, חֹוֶלה, ְקָצת

ו.

טוב - ___________.1

ָנִקי - ___________.2

ָחָדׁש - __________.3

ָחָזק - ___________.4

ֵּכן - ____________.5

�א, ְמֻלְכָל�, יָָׁשן, ַחָּלׁש, רע


