
 בית ספר יסודי " ב " אלבוסתאן

 השם______          מבחן עברית לכתה ג       התאריך _______

 הציון_____                        קרא את הקטע וענה על השאלות : 

 54                                אני סאמי אני תלמיד בכתה ג .

 אני לומד עברית .

 ספורים מצחיקים.אני קורא 

 אני אוהב ספורט , אני אוהב כדורגל.

 במגרש של בית הספר. 01:11היום יש משחק כדורגל בשעה 

 

 ענה על השאלות :

 נקודות ( 6)  מי לומד בכתה ג ? -0

 __________________________________ 

 מתי משחק הכדורגל ? -2

  __________________________________ 

 איפה המשחק ? -3

____________________ ______________ 

 

 נקודות ( 4השלם את החסר : ) -5

 

 אני לומד ב ______ ג .

 אני _____ ספורים מצחיקים .

 אני אוהב לשחק __________ .

 יש משחק _________ ב ______ בית הספר. 01:11בשעה 

 

 נקודות ( 7כתוב נכון / לא נכון : ) -4

 

 סאמי לומד בכתה ד .________ -א

 אני אוהב כדורסל .  ________  -ב

 יש משחק טניס. _______ 01:11בשעה  -ג

 הוא אוהב ספורים מצחיקים .   _______ -ד

 סאמי לומד חשבון .  ______ -ה



 המשחק בספריה .   ______ -ו

 מחר משחק הכדורגל במגרש בית הספר. _______ -ז

 

 נקודות ( 4כתוב את ההפך : ) -6

 ההפך המלה 

  מחר

  אוהב

  חדש

  קטן

  טוב

 

 נקודות ( 4כתוב שם תואר מתאים : ) -7

 

 ספר    ______             ילדים  ________

 משחק ________נסיכה  ______             

 בית     ______             בנות    ________

 

 נקודות( 3)     יחיד רבים : -8

 

 רבים יחיד

 ספרים 

  חברה

  כתה

 נקודות ( 4)כתוב את הפועל המתאים :  -9

 .משחקות( –משחקים  –משחקת –הילדות _____ )משחק 

 

 פיתה. אוכלות(-אוכלים-אוכלת-סאמי וראמי ______)אוכל

 

 על הלוח. כותבות(-כותבים-כותבת -המורה ______ )כותב

 

 אוכלות( בננה.–אוכלים  -אוכלת -סבא ______ )אוכל

 

 הולכות(למגרש.-הולכים -הולכת -ואיה ______ )הולך יאסמין



 

 

 

 נקודות( 2הקף בעיגול את המלה הנכונה: ) -01

 המורה: אדם, זה הילקוט שלך ? 

 אדם : כן , זה הילקוט )שלי / שלו / שלה( 

 

 סבא : סלאם , מה יש בקלמר )שלי / שלו / שלך ( 

 בקלמר שלי יש עפרון אדום.סלאם:  

 

 נקודות ( 2המתאימה : )כתוב את מלת השאלה  -00

 איפה  ( –מתי  –מה  –)מי 

 ____ אתה אוכל ?               -א

 אני אוכל תפוח .              

 _____ הכובע שלך ?                -ב

 הכובע שלי בילקוט.               

 

 נקודות(4סדר את המלים של המשפט : ) -02

 

 בית הספר. -במגרש –המשחק  –של  -א

 

 יש . –אחות  –לי  –קטנה  -ב

 

 של ? –סמיר  –איפה  –הכדור  -ג

?_____________________________________ 

 

 

 בסל סאוסן –בהצלחה 

 

 

 



 

 

 

 

 


