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 מילים שנשמעות אותו הדבר

  לו  לא 1

     

  הינו  אינו 2

     

  אוטו  אותו 3

     

  עט  עת 4

    את 

  דוור  דבר 5

     

  קן  כן 6

     

  אור  עור 7

     

  עתה  אתה 8

     

  קח  כך 9

     

  אך  אח 10

     

  קרע  קרא 11

     

    קרה 

     

  בה  בא 12

     

  נע  נא 13

     

  קול  כל 14

     

  מחר  מכר 15

     

  נעדר  נהדר 16

     

  נהר  נער 17
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 השלם

 בלי חולצה". )לא,לו(אמרתי ____ "______ ללכת  (1

 

 הילד ________ מקשיב למה שבקשתי ממנו ) הינו ,אינו( (2

 

 אתמול נסענו ב_________ ) אותו, אוטו( (3

 

לאחותי להשתמש ב____  יב____ הכנת שיעורי הבית נתת (4

 שלי, ______ ה_____ שלי לקח לה אותה. )עט, עת,אח,אך(

 

 היום ה_________ לא הביא _______ )דבר, דוור( (5

 

 המורה שאלה " האם ב_______ של הציפור יש גוזלים?" (6

 ואני עניתי "____ ) קן, כן(

 אבא אמר לליאור "_____ את הנעלים שלך מהסלון". (7

 ליאור בעט בנעליו, אביו אמר ___ "___ ___" 

 ) לו, קח,כך,לא(

 

ב____ שהצלם ניסה לצלם את הילד הקטן  הוא ____ כל  (8

 " ___ לא לזוז". הזמן ממקום למקום, הצלם אמר לו

 ) נא, עת, עט, נע(

 

זכרי ____ הקולות נשמעים אותו הדבר, רק ה______ של  (9

 נשמע  שונה במקצת )כל, קול(

 

 היה __________ למצוא את האיש ה_________ (10

 ) נעדר, נהדר(
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 אותה מילה משמעות שונה

 משפטים במשמעות שונה לאותה המילה. 2כתוב 

 הבירה. אני נוסע לעיר 1 בירה 1
   . אבא שותה בירה2

 שלום מה שלומך? .1 שלום 2
   . כולם רוצים שלום2

 איתן מחלק מכתבים.1 מחלק 3
   בעוגה יש שני חלקים.2

 אני סופר עד מאה .1 סופר 4
   יוסי כותב ספרים הוא סופר .2

 חיים לחץ על הכפתור. .1 לחץ 5
   יש לחץ לפני משחקים חשובים .2

 צריך לכתוב משםט. .1 משפט 6
   הפושע יעמוד למשפט.2

 אריאלה לומדת לשון. .1 לשון 7
   לאסף לשון גדולה .2

 עברית שפה קשה .1 שפה 8
   איתי חתך את השפה.2

 מה הקשר? .1 קשר 9
   יש לי קשר בנעל .2

 בן כמה אתה..1 בן 10
   אני בן ולא בת .2

 הוא רב עם חבריו .1 רב 12
   הוא רב גדול בתורה .2

 אני משיב תשובה .1 משיב 13
   הוא משיב את הספר לספריה .2

 במאה הראשונה .1 מאה 14
   אני סופר עד מאה .2

 אני לא מבין מה הטעם לבוא מוקדם? .1 טעם 15
   טעם טוב יש לעוגה .2
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 .השלם, וכתוב 

 .בעזרת אותה המילה יש להשלים) בכל משפט 

 .בירההבעיר  בירהאני שותה  (1

 

בכל בוקר ___________ דוד את חבילות העיתונים  (2

 ואח"כ הוא __________ אותם בבתים.

 

משה היה אתמול ב________ ובטעות הוא _______ על  (3

 הכפתור האדום.

 

ל____ של אבי ותמר קוראים ____  ויש היום יום הולדת  (4

 .12הוא _____ 

 

_________ לקומה הראשונה , נכנס לחנות ושואל יצחק  (5

 את המוכר "כמה _________ ארטיק בטעם מנטה?"
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 מתח קו

 

 אדם שכותב ספרים -  שלום
  

 ואבא ילד של אמא- סופר
  

 תקופה בת מאה שנה - שפה
  

 חיבור בין שני אנשים- קשר
  

 מחזיר- סופר
  

 התווכח עם חבר- קשר
  

 ומשפטים אוסף מילים - בן
  

 חיבור בן שני חבלים - משיב
  

תלמיד חכם שלמד - משיב
 הרבה תורה

  
 עונה תשובה- מאה

  
מילה ראשונה - טעם

שאומרים שאנשים 
 נפגשים

  
אומר את שמות - רב

 המספרים לפי הסדר
  

 מר,מתוק,חמוץ-  רב
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 אני?מי 

 

 

 ___________ בחשבון שאדם עושה פעולה פועל או  (1

 

 _______________ כותב ספרים ואומר מספרים  (2

 

 חיבור בין אנשים או חבלים____________ (3

 

 משקה או עיר ______________ (4

 

 ספר או איבר בגוף _______________-מקצוע בבית (5

 

 פוסק הלכה או לא מסתדר עם אנשים ___________ (6

 

 מתוק, או סיבה _____________מר ,  (7

 

 מחזיר או עונה _____________ (8

 

 שפתיים ביחיד או עברית,אנגלית,ספרדית ________ (9

 

 הכניס את הכפתור או הרגיש במצוקה _______ (10
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 סדר את המשפט

 

משה בא לבקר בעיר הבירה לפי המקום בו אותה אתה 

כדי לשתות שם בירה,  אני לא מבין מה הטעם  שותה, 

לשתות בירה בעיר הבירה , אפשר לחשוב שהטעם של 

הבירה משתנה 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

אתמול בערב יצחק היה בלחץ ומרוב בלבול הוא לחץ על 

הכפתור האדום , רצו למעלית ולחצו על כפתור קומת 

מה קרה ליצחק , כשנשמע האזעקה  שראה איתמר, קרקע

 כל האנשים נלחצו, לא הבין למה כולם נלחצים ובורחים

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

שאלתי אותם מה אתם עושים וכולם  ענו ביחד אנחנו 

ים אתמול פגשתי שלושה אנשים  וכולם עשו דברסופרים, 

והאחרון היה סופר סת"ם שונים האחד  ספר מספרים, 

האחר כתב סיפורים, שכותב ספרי תורה, 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

._______________________________________ 
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 מילים הומופוניות

                

  שוטה  שותה 1

     

  סטירה  סתירה 2

     

  קר  כר 3

     

  רועה  רואה 4

     

  מצה  מצא 5

     

  עבד  אבד 6

     

  בין  בן 7

     

  טובע  תובע 8

     

  עם  אם 9

     

  אף  עף 10

     

  אב  עב 11

     

  עני  אני  12

     

  אם  הם 13

     

  עוגן  הוגן 14

     

  מלח  מלאך 15

     

  טובע  תובע 16

     

  עושר  אושר 17
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 השלם

 

בלילה ה____ בנימין שוכב במיטתו מכוסה בשמיכה  (1

 בחלומו הוא __________ומתחת לראשו ______, 

__________, שהולך ביער _________ העצים ביחד 

עם כבשים, האיש נראה ____ שלושים, לפתע נשמע 

 רעם חזק שהעיר את בנימין משנתו.

 

 

 בן,בין,רועה,רואה,קר,כר

 

 

 ,_____ זוכר את הימים הקשים שהייתי ________ (2

לא היה לי כסף והייתי _________, עד שיום אחד בא 

מטבעות זהב, __________ נתן לי סל _____ 

 שמחתי ושאלתי _____ הוא יכול לבוא בכל יום.

 

 אם,עני,אני,מלאך,מלח,עם

 

 

 על ה_____ של טליה, ישב לו זבוב קטן נחמד,  (3

 מהזבוב  טליה ביקשה  וא ישב ולא ___,____ היום ה

תזוז, ___ הזבוב לא הסכים, ואמר  א___ ממך אולי

לטליה שאם היא תמשיך לנדנד הוא יקרא גם ל___ 

,טליה הייתה עצובה , ו___ שב איתו על אפהשלו שי

חזק, הזבוב  לפתע נשמע ______מה לעשות  הידע

 נבהל ו____ לביתו.

 

 ,אךעף,אף,קול,כל,נע,נאלא,כל,אח,                
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 תשבץ
 

 

        א

        ב

        ג

        ד

        ה

        ו

        ז

        ח

        ט

        י

        יא

 

 

 שאלות 

 

  .משיט אוניה (א

 .גר בשמים  (ב

  .שט בשמים (ג

 .אבא  (ד

 יש לו הרבה כסף יש לו _________רב. (ה

 .שמח מאוד (ו

 .ההפך מחם  (ז

  .ישנים עליו בלילה  (ח

 בעזרתו נושמים. (ט

 שומר על הכבשים. (י

  מביט. (יא
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 תקן את שגיאת הכתיב.

 

 ה קולה בכוס הגדול.טהאיש שו (א

__________________________________. 

 

 לנתנאל עבד הארנק הוא מאוד אצוב. (ב

__________________________________. 

 

 על העף של אלכס יש זבוב קטנה. (ג

.__________________________________ 

 

 :"הצילו!"דינה תובעת בים , היא זועק  (ד

.__________________________________ 

 

 יוסף מצע מחשב , בסמוך לביתה. (ה

.__________________________________ 

 

 אמלח מושיט את האוניה הגדול אל החוף. (ו

.__________________________________ 

 

 בחוץ כר, דינה צריך לקחת מהיל. (ז

.__________________________________ 

 

 לא תלמד אם בני, לא תצליח במבחן.עם  (ח

.__________________________________ 

 

 הרואה לא רועה את את קול הכבשים. (ט

.__________________________________ 

 

 בן קול האנשים היה קשה למצוא את בין. (י

.__________________________________ 
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 כתוב סיפור קצר בעברית בעזרת המילים שבמחסן.

 

אינצקלופדיה, אוניברסיטה, מוזיאון, ביסקוויט, 

 אורגן, צ'יפס, סנויץ', אצטדיון, אינפורמציה, טנק

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 כתוב כותרת לסיפור:

 

 יחיד רבים השלם.

 רבים יחיד   רבים יחיד

  טנק   אינצקלופדיה

     

  אצטדיון   אוניברסיטה

     

  אורגן   מוזיאון

     

  צ'יפס   ביסקוויט
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 אותה המילה במשמעות שונה :

 הגביע מכסף . 1 כסף 1
   . כמה כסף יש לך2

 יוסי עולה במדרגות .1 להוע 2
   ₪ 50המחשב עולה .2

 משה כבש שער.1 שער 3
   משה פתח את השער.2

 איתן צד אריה גדול.1 צד 4
   אורי ישב בצד.2

 הילדים נעים ממקום למקום.1 נעים 5
   היום יום נעים.2

 קוראים לה חיה .1 חיה 6
   מרים חיה עד גיל מאה ועשרים .2

 שחר בגיל חמש רכב על קורקינט .1 גיל 7
   שמחה וגיל .2

 איש צר ואיום .1 צר 8
   הרכב לא עבר ברחוב הצר 2

 דוד אורז את המזוודה.1 אורז 9
   חיים אוהב אורז .2

 . אהרון צד בעזרת קשת1 קשת 10
   . בשמים רואים קשת2

 לרעות יש סרט בשער. 1 סרט 11
   . שיראל הלכה עם חברות לסרט2

 נתנאל הוא זכר ולא נקבה. .1 דרך 12
   חיים זכר להביא את הספר .2 

 משה פרש מכדורסל. .1 פרש 13
אורי חייל שרוכב על סוס הוא פרש  .2

 מצוין
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 שלםה

כשעל כתפיו גדעון הצייד נעמד על יד ה__________  (1

מזג האוויר היה  וחכה לחבריו הציידים,_________ וחצים , 

_____________ בשמים היו מספר עננים, לפתע החל 

ם,גדעון ידע שיהיה לרדת גשם ו__________ הופיעה בשמי

שכן אף _________ לא  ________ לצוד במזג אויר שכזה,

תצא לטייל בשעת שיורד בחוץ גשם, הוא החליט לשוב 

 לביתו ולשתות תה עם ___________ אישתו.

 

 , קשה , נעיםחיה, חיה, שער, קשת, קשת         

 

 ב________ חמישים החליטה תמר ל_________ מזוודה  (2

ושמחה ולצאת ל__________ חדשה, ב___________

, כשמעט _________  __________ חלונהיצאה תמר 

 _____________בארנקה, ו___________ על ראשה, 

שהתחיל בתחושה ____________ נגמר בצורה 

 כי לפתע היא הרגישה חולה.____________, 

 

 

 ארוז,דרך ,גיל, איומה, סרט, היום, דרך, גיל, נעימה, כסף, 

 

לילדה שב__________ היה ___________ על הראש,  (3

היא נראתה נורא ו___________, שרציתי לברוח 

לעבור את ה____________   ____________ החלון,

ל______ השני של הרחוב  את הכביש  ול___________

 רחוב.

 

 דרך,סרט,איוםצד,  סרט, שער,חצות,                  
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 מי אני?

 

 בשמים אני מופיעה (א

 ,בזמן שיש גשם וחמה    

 כשהציד בי אוחז בקלילות    

 כל החיות בורחות במהירות.    

 

 מי אני ?_______________                         

 

 

 את ראש הילדות אני מקשטת (ב

 ,ניתן למצוא אותי בכל צבעי הקשת

 אם רוצים לצאת בערב

 אפשר לבוא לקולנוע  ולצפות ב....

 

  מי אני? ______________                   

 

 את עבודתי עזבתי  (ג

 ,מאחר והגעתי לגיל שישים

 רוכבעל הסוס אני 

 מוכן לצאת לקרב כלוחם?

 

 מי אני? _______________                       

 

 

 לארוחת צהרים ניתן להגיש אותי (ד

 יד שניצל , עוף או קציצה,-על

 פעולה שחשוב לזכור לעשות

 לפני שנוסעים למספר לילות.

 

 מי אני? _______________                  
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 שם של ילדה (ה

 ימים,סימן לאריכות 

 ושם כולל לבעל חיים.    

 

 מי אני? _______________                   

 

 

 בכניסה לחצרות (ו

 צריך לעבור דרכי,

 רגל-במשחק כדור

 צריך להכניס את הכדור בתוכי.

 

 מי אני? _______________             

 

 

 אתמול הציד הצליח  (ז

 ,לתפוס חיה ברשתו

 לכל אדם יש אחד חזק יותר מהשני,

 ה משמאל ולפעמים בימין.זלפעמיים 

 

 מי אני? _______________            

 

 

 !"לקומה השנייה אב" (ח

 .צומח על גבול ופרחים

 מי אני? _______________                          
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 הקף בעיגול את המילים הלועזיות 

 

 היום הראשון של החופש הגדול

לארוחת בוקר אמא הכינה לנו טוסט עם גבינה, היא הכניסה את 

דקות האוכל היה מוכן, בזמן הארוחה  5הלחם לטוסטר וכעבור 

ישבנו אני ואחותי וצפינו בטלוויזיה, אבי בדיוק יצא לעבודה , הוא 

נכנס לג'יפ החדש שלו ונסע לת"א, מאחר ולא היה לנו לימודים 

ות להיכנס לג'קוזי החדש, " באותו היום, בקשתי מאמא שלי רש

"מאמי" אמרתי לה ) כך אני קורא לה שאני מבקש משהו שהיא לא 

תמיד מסכימה( "אפשר להכנס לג'קוזי" , "לא" אמא השיבה, "זה 

לא פייר" אמרתי , "לאחותי את תמיד מסכימה", הטלפון צלצל 

בצד השני היה הבוס של אמא, ידעתי שהשיחה הולכת להיות 

מרקט לקנות ממתקים, -מהבית והלכתי לסופרארוכה, יצאתי 

רכבתי על האופנים, אך בדרך היה לי פנצ'ר באחד הגלגלים, לכן 

נאלצתי לעשות את כל הדרך בחזרה ברגל, שהגעתי הביתה 

כך , לכן נכנסתי למקלחת ועשיתי דוש, יצאתי והרגשתי -הזעתי כל

 כל כך נעים , כך עבר היום הראשון של החופש הגדול.

 

 זכר או נקבה.כתוב 

 

  מרקט-סופר  טוסטר

    

  ג'קוזי  טלפון

    

  דוש  בוס

 


