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 מילים עם צליל זהה

 

)העזר במילון בו השלם את המשפטים בעזרת המילים שבמחסן.

 ב'(-המילים מסודרות לפי סדר הא'

 

לא נורא, אין ה____________ לא הביא לי את המכתב שחיכיתי .  .א

.___________ 

ה____________ להחליף את ה____________ הזה כי הוא הגיע  .ב

 כבר לא כותב.

 תניח את העציץ  ___________ אדן החלון. הוא יכול ליפול. _______ .ג

 תבוא אלי היום, נלך ביחד לטייל __________ הכלב  שלי.________ .ד

לכבוד פסח, אך הוא לא  י הלך למכולת לקנות __________יוס .ה

 כבר נגמר.__________ כי הכל 

את הדפים בספר שרמי  מה __________ ? התינוק __________ .ו

. _____________ 

 הילד צעק __________ כך הרבה שכבר אין לו _________. .ז

כדי להגיע לבית הספר, צריך לעלות לאוטובוס ב__________ ולרדת  .ח

 ליד ___________ הקמח.

 __________ זמן לוקח עד שאת ___________ ? .ט

 __________ מגבת לנגב את הסיר כי הוא עדיין __________.אתן  .י

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ור ,ו  ד   –ר ב  ה , ד  נ  ח  ת   –ת נ  ח  ל , ט  ַא –ל ע , ע  ר  ק   –א ר  ק   –ה ר  ה ,ק  מ  ק   –ה מ  כ  

ח א , צ  מ   –ה צ  ם , מ  א   –ם ע    ְך , –ל   לקֹו –ל ט , כ  ע   –ת ע  ל 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D
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 מילון

 : לאאל 

 בתנאי ש... אם:

 אין דבר= לא נורא –משהו  דבר:

 איש המחלק מכתבים בתיבות הדואר דוור:

 : מקום בו טוחנים קמח.טחנה

 : הכלכל

 כמות כמה:

 רטוב: לח

 : בשבילךלך

 מגלה את מה שחיפש מצא:

 לחם של פסח מצה:

 מכשיר כתיבה עט:

 למעלה על:

 ביחד עם:

 : זמןעת

 ל דיבור או של נגינהצליל ש קול:

 עברה מישיבה או שכיבה לעמידה קמה:

 : עיין בספר או במשהו כתוב.קרא

 : חתך ניירקרע 

 : מקום בו עוצר האוטובוס או הרכבתתחנה

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D

