כון!
בים נָ ֹ
ת ִ
כ ֹו ְ
ּ
ְדבָ ִרים טֹובִ ים מַ גִ יעִ ים בְ זּוגֹות 

ְשמֹות עֶ צֶ ם זּוגִ יִים ִמ ְס ַתיְ ִמים בַ ִסיממֶ ת יִּ ם.
דֻּגְ מָ ואֹותִ :מ ְש ָק ַפיִּם ,עֵ י ַניִּם ,יָדַ יִּם.

בִ כְ ִתיב לְל מוא נִוּּוד יִּ ם = יים
כִּ ְתבּו ִּמ ְשפ ִָּּטים ל ִַּמלִּים:

.1

יָדַ יִם ._______________________________________________________ -

.2

ַרגְ ַליִם .______________________________________________________ -

.3

ִמכְ נָסַ יִם ._____________________________________________________ -

.4

עֵ י ַניִם ._______________________________________________________ -

.5

ַנ ֲע ַליִם ._______________________________________________________ -

.6

ג ְַרבַ יִם .______________________________________________________ -

.7

מַ ָג ַפיִם .______________________________________________________ -

.8

ִש ַניִם .______________________________________________________ -

.9

ִמ ְש ָק ַפיִם .____________________________________________________ -
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ּ
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ְשמֹות עֶ צֶ ם זּוגִ יִים ִמ ְס ַתיְ ִמים בַ ִסיממֶ ת יִּ ם.
דֻּגְ מָ ואֹותִ :מ ְש ָק ַפיִּם ,עֵ י ַניִּם ,יָדַ יִּם.

בִ כְ ִתיב לְל מוא נִוּּוד יִּ ם = יים
הַ ִּקיפּו ֶאת הַ ִּמלָּה הַ כְ ּתּובָּ ה נָּכֹון (בִּ כְ ִּתיב לְל ֹא נִּקּוד יִּם = יים):

.1

מכנסואים ,מכנסיים ,מיכנסים ,מכנסעים.

.2

יואדים ,ידואים ,ידיים ,ידהים.

.3

משקפם ,משקפואים ,משקפיים ,מישקפים.

.4

נעואלים ,נעלואים ,נעליים ,נעלעים.

.5

רואגלים ,רגלואים ,רגליים ,רגלהים.

.6

מגפואים ,מגפיים ,מגואפיים ,מגפהים.

.7

גרבעים ,גוארבים ,גרביים ,גרבהים.

.8

שיניים ,שינואים ,שינים ,שינעים.
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ְשמֹות עֶ צֶ ם זּוגִ יִים ִמ ְס ַתיְ ִמים בַ ִסיממֶ ת יִּ ם.
דֻּגְ מָ ואֹותִ :מ ְש ָק ַפיִּם ,עֵ י ַניִּם ,יָדַ יִּם.

בִ כְ ִתיב לְל מוא נִוּּוד יִּ ם = יים
הַ ְשלִּימּו:

 .1הַ ַינְשּוף מַ ְרכִ יב __________________.

 .2גִ יל רֹוכֵב עַ ל ____________________.

 .3יַהַ ב לֹובֵ ש ________________ יְרֻּ ִוּים.

 .4דָ ִניֵואלָה עֹוצֶ מֶ ת _________________.
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כון!
בים נָ ֹ
ת ִ
כ ֹו ְ
ּ
ְדבָ ִרים טֹובִ ים מַ גִ יעִ ים בְ זּוגֹות 

ְשמֹות עֶ צֶ ם זּוגִ יִים ִמ ְס ַתיְ ִמים בַ ִסיממֶ ת יִּ ם.
דֻּגְ מָ ואֹותִ :מ ְש ָק ַפיִּם ,עֵ י ַניִּם ,יָדַ יִּם.

בִ כְ ִתיב לְל מוא נִוּּוד יִּ ם = יים
הַ ְשלִּימּו:
.1

דֹורית מַ ְרכִ יבָ ה _______________.
ִ

.2

גִ יל עֹושֶ ה ע ֲִמידַ ת ______________.

.3

לְדָ נָה יֵש ____________ יְרֻּ וֹּות.

.4

ֶוא ְתמֹול בָ עֶ ֶרב ַרצְ ִתי ,וְ עַ כְ שָ ו כֹוואֲ בֹות לִי הָ _____________.

.5

ִואמָ וא ָקנ ְָתה לִי זּוג _____________ חֲ דָ ִשים.

.6

ִיתי ַנ ֲע ַליִם יָפֹות וְ זּוג____________ שֶ י ְַת ִואימּו ַל ַנ ֲע ַליִם.
ָקנ ִ

.7

שּומים.
ל ְִק ַרואת הַ ח ֶמרף ָרכ ְַש ִתי זּוג ____________ ְלי ִָמים גְ ִ

.8

לִפְ נֵי ואֲ רּוחַ ת הַ צָ הֳ ַריִם שָ טַ פְ ִתי ֶואת הַ _____________.

.9

ִואמָ וא גָזְ ָרה לִי ֶואת הַ _____________.

 .10הָ לַכְ ִתי לְרֹופֵוא_____________.

מַ ְחסַ ן ִּמלִּיםַ :רגְ ַליִםִ ,ש ַניִםִ ,מ ְש ָק ַפיִם ,צִ פ ְָר ַניִם ,ג ְַרבַ יִם ,יָדַ יִם ,עֵ י ַניִםִ ,מכְ נָסַ יִם ,מַ ָג ַפיִם.

כל הזכויות שמורות למזי ג'ורנו

