
 בית ספר אלמותנבי אום אלפחם

אים. ַעמּודים הבָּ ֵאלֹות שבָּ  ִקראּו ֶאת הסיּפּור, וֲענּו ַעל השְׁ

ַחק הקסָּ   הראל נירה מאת   מיםִמשְׁ

ָגדים,(فوضىַנת ָהָיה בלגן )ריֶחֶדר ֶשל ב  ִמַתַחת. ַעל הָשטיַח בְּ

 צּועים.ַדִפים, ִמַתַחת ַלשּולָחן ַנֲעַלִיים, ַעל המיָטה ַצעֲ ַלמיָטה   

ַוואי ֶשָיבֹוא קֹוֵסם וְּ  ַסֵדר ֶאת הֶחֶדר", ָאמָרה ריַנת. "ֲחָבל  ַיֲעזֹור"ַהלְּ לי לְּ

 ֶשקֹוסמים ֵיש ַרק ַבסיפּורים". 

ץַאָבא ָשַמע אֹוָתה, ּובמֹוחֹו   ַרֲעיֹון. צָּ

ָאַמר: "ֲאני קֹוֵסם. ַתגידי  הּוא ָלַבש מעיל ארוך, שם על רֹאשֹו כובע ָמה ַאת וְּ

ִתראי ֶשֶזה  (اغمضي) , ַתַעצמיהרֹוצָ   ". ִיקֶרהֵעיַנִיים וְּ

כֹוָלה" רי ַבֵקש ָמה ֶשֲאני רֹוָצה?" "ֵכן, ַאת יְּ כֹוָלה לְּ ַנת ָצֲחָקה: "ֶבֱאֶמת? ֲאני יְּ

 ָאַמר ַאָבא.  

הריַנת  צמָּ ָאמָרה: "ֲאני רֹוָצה ֶשהַצֲעצּועים  (اغمضت)  עָּ נסּו ֵעיַנִיים וְּ ִייכָּ

שֶ ארוןלַ   ָפתָחה ֵעיַנִיים, ָהיּו הַצֲעצּועים ַבארון.". כְּ

הריַנת  ֲחקָּ ָאמָרה: "ֲאני צָּ ה, ָעצָמה שּוב ֵעיַנִיים וְּ גם ֶשהַנֲעַלִיים  ִייָכנסּו  רֹוצָּ

ָכך ָהָיה.  ָלָארֹון". וְּ

יֹות קֹוֶסֶמת".  ַאָבא. "ַגם ֲאני רֹוָצה ִלהְּ  "ַאָתה ַמָמש קֹוֵסם", ָאמָרה לְּ

שמה כובע על הראש. ַאָבא  רוךמעיל אהיא ָלבָשה  ַצםוְּ ֵעיַנִיים, ָאַמר ָמה  עָּ

פּוָזרים הַדפים המְּ ָיירֹות. مبعثرة()  הּוא רֹוֶצה, וְּ ַסל הנְּ סּו לְּ  ... הֹופ... ִנכנְּ

ָחק וְּ רי ַאָבא ֶנֱהנּו ֵמהִמשְּ ֶשָחזָרה  ִהמשיכּוַנת וְּ ָכל הַבִית. כְּ ַלֲעשֹות קָסמים בְּ

סּוָדר וְּ  ַבִית א ָמצָאהאיָמא ֵמהֲעבֹוָדה, הי המְּ : "ָמה ֶזה? ָהָיה ֹפה ִהתַּפלאָּ

 קֹוֵסם?"

ַנִיים", ָצֲחקּו ַאָבא וְּ   ַנת.רי"כן, ָהיּו שְּ
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 4102-04-00תאריך:             מספרי ביומן:                   קוראים לי: 

   מבחן עברית לכתות ו'מבחן עברית לכתות ו'מבחן עברית לכתות ו'

   

 לַסדרּו ֶאת משָפט.המ כָּ  נקודות( 4)  ילים ֶשבַמחַסן המילים לְּ

   

 

ט  .                                                                                                                                                                                :הִמשפָּ

  

 ִתשַמח קֹוֵסם ִאם ָאסַנת ָיבֹוא

 

ט  .                                                                                                                                                                                   :הִמשפָּ

 
ה.         ה הנכֹונָּ  ַהקיפּו ֶאת התשּובָּ

  נקודות( 2) ?קרה הסיפור הזהאיפה 
 

 בעבודה. -בחדר                  ד -בכל הבית        ג -ברחוב       ב  -א       
 

  נקודות( 2) ?טקסטנזכרו ב דמויותכמה 
 

 שלוש. -אבא של רינת            ד -ארבע            ג -אחת          ב  -א       

 ִמַתַחת ָאסַנת  הַנֲעַלִיים ַלשּולָחן ֶשל
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 נקודות( 2)  ?2-1לפי השורות של רינת הבעיה מהי  

                                                                                                                                                                                                                                                             . 

 

 ַנקודות( 2) ָרצָתה ריַנת ֶשָיבֹוא קֹוֵסם? ַמדּוע 

                                                                                                                                                                                                                                                                 . 

 

:נקודות( 2)  ַהשלימּו 

י דְּ קֹוֵסם כְּ  .                                                                                                                                              ַאָבא ִהתַחֵפש לְּ

 

ה. ה הנכֹונָּ     ַהקיפּו ֶאת התשּובָּ

 נקודות( 2)  ֶשקֹוסמים ֵיש ַרק ַבסיפּורים". خسارة( )ריַנת ָאמָרה: "ֲחָבל 

ָהבין ֶשָאסַנת           .                   ִמִמשָפט ֶזה ֶאפָשר לְּ

ַהזמ  -א  ין לֵביָתה קֹוֵסם.ִביקָשה לְּ

 לֹא ֶהֱאמיָנה ֶשֶבֱאֶמת ֵיש קֹוסמים.  -ב

 רוצה להיות קוסמת.  -ג

 ָאֲהָבה ִלקרֹוא סיפּורים ַעל קֹוסמים.   -ד

 

  נקודות( 4)  ֵמַאָבא הקֹוֵסם? ִביקָשה ריַנתָמה 
 .                                                                                                                              -א 

 .                                                                                                                               -ב



  ָשהֵמריַנת  ִביֵקש ַאָבאָמה ַאַחר ֶשִהתַחפְּ קֹוֶסֶמת? تنكرت() לְּ  נקודות( 2)  לְּ

                                                                                                                                                                                                                                                                 . 

 

 ?ָמה ָקָרה ַאֲחֵרי ָמה 

פי הֵסֶדר הָנכֹון ַבסיפּור. ַיד ָכל ִמשָפט לְּ  נקודות( 4)   ִכתבּו ִמסָפר לְּ

  .ָאה ַפלְּ  ִאיָמא ִהתְּ

   סּוָדר. לֹאהֶחֶדר  ָהָיה מְּ

  קֹוֶסֶמת.רי ָשה לְּ  ַנת ִהתַחפְּ

         קֹו ַחֵפש לְּ  ֵסם.ַאָבא ִהתְּ
 

 ָאמָרה: "ָמה ֶזה? ָהָיה  ַבסיפּור ָכתּוב ֶשאיָמא ִהתַפלָאה וְּ

 ֹפה קֹוֵסם?"

 נקודות(4)   , ִהתַפלָאה איָמא?ַמדּוַע, לַדַעתֶכם

                                                                                                                                                                                                                                                                 . 

 
 

 שאלת בונוס

 ,ַדַעתֶכם ַחקַהִאם, לְּ מים ִמשְׁ  הּוא ֵשם ַמתִאים ַלסיפּור ַהֶזה?  הקסָּ

ָראֶת  ִפי ָמה ֶשקְּ  נקודות( 4)  ם.ַהסִבירּו לְּ
                                                                                                                                                                                                           .   

    

                                                                                                                                                                                                           . 

                                                                                                                                                                                    . 

 



ַעצמֶכם ַהשלימּו ָכל הֲחֵסָרה המיָלה ֶאת בְׁ  נקודות( 4)  .ִמשָפט בְּ

 

                                                   הם                      הגבֹוהים  ֶלֱאכֹול ֵפרֹות ִמן הֵעצים הקופים יכולים .א

 .יכולים לקפוץ על הענפים

 
 כי היא ִצבעֹונִיים ָלה ֶעפרֹונֹות ֶשִתקֶנה אֹורית ִביקָשה ֵמאיָמא .ב

 לַצֵייר.                                  

 
 

 פרק לשון
 

  נקודות( 6)   :של כל אחד מהפעלים הבאים הזמןציינו את 
 
 
                         .                ִהתַפלָאה                     משחקים                       ַיֲעזֹור   

 
 .                    ִייָכנסּו                     ִהמשיכּו                           רֹוָצה  
 

                      

 נקודות( 01) .סטהשלימו את החסר לפי הטק   
 

 סמיכות שם פועל מילות יחס שם תואר שם עצם

     

     

 
 

 עבר
 
 הווה
 
 עתיד



נקודות( 02)  .כתבו את הרבים של המלים הבאות   

  **תזכרו שיש מלים יוצאות מן הכלל. 
 

 קוסמת מיטה שולחן בית ארון משחק יחיד

       רבים

      

 נקודות( 02). הוסיפו שם תואר מתאים   

 **  תזכרו שיש מלים יוצאות מן הכלל.  
 .                      כובעים                      בגדים                               קוסם

 
 .                    רעיונות                        מיטה                             אמהות

 

 ות(נקוד 06). מתאימהכתבו את הפועל בצורה ה   
 
 .את האבוקדו מהעצים             (פעל, עבר,ף-ט-ק)  האיכרים. 0
 
 .בלילה עשר בשעה                    (  פעל, הווה,  ר-ג-ס)  בקניון המוכרים.  2
 
  .יפים ספורים                    (  פיעל,   הווה, ר-פ-ס)  סבא. 3
 
 .הבא בשבוע החולה את                     (פעל, עתיד,  ק-ד-ב)  הרופאות. 4
 
  .טעים אוכל                   ( פיעל, הווה, ל-ש-ב)  אמא והדודה. 5
 
 .שמונה בשעה הספר בבית ) היה, עתיד(                         אני. 6
 
 .שבע בשעה בבית  ) היה, עתיד(                         יסמין. 7
 

 את הבית לפני שאמא תחזור. ר, עבר, פיעל(-ד-) ס                   רינת ואבא    . 8

 בהצלחה


