
 רעות מסורי                                  ד                                                                               "בס

 חיריק -שווא -פתח -קמץ: מבחן בקריאה

 _________________: ימ  ש  

 _______________: יְךר  ַאת  

 

ה חָּ פָּ שְׁ ל ַהמִּ יר שֶׁ  נִּ

ה חָּ פָּ שְׁ מִּ ל בַּ יר שֶׁ  נִּ

ה ֵיש חָּ מְׁ יד שִּ מִּ  .תָּ

ה חָּ פָּ שְׁ מִּ ה בַּ עָּ בָּ ים ַארְׁ דִּ לָּ  יְׁ

ים דִּ לָּ יְׁ יד הַּ מִּ שָּ  תָּ יםמְׁ קִּ  חָּ

ים מִּ עָּ פְׁ לִּ ת וְׁ צָּ י קְׁ בִּ  .םרָּ

ם אִּ א וְׁ מָּ ָאה אִּ –  בָּ

ים דִּ לָּ יְׁ ים הַּ ימִּ לִּ שְׁ  . מַּ

 

ה .1 מָּ ים כַּ דִּ לָּ ה יְׁ חָּ פָּ שְׁ מִּ  _______________ ?בַּ

ם .2 אִּ ים הַּ דִּ לָּ יְׁ ים הַּ ֲחקִּ שַּ  ______________ ?מְׁ

 .רּויפסִּ בָּ  מִּ יל לִּ צְׁ ת הַּ ל אֶׁ יגּועִּ ף בְׁ ֵק הָּ  .3
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ה חָּ פָּ שְׁ ה מִּ יקָּ חִּ  ַמצְׁ

י ה ֵיש לִּ חָּ פָּ שְׁ ה מִּ יקָּ חִּ צְׁ  מַּ

ה רָּ ית ָאמְׁ ירִּ ה עִּ תָּ כִּ  .בַּ

ים שִּ גָּ פְׁ נִּ שֶׁ ד כְׁ ק יַּחַּ בְׁ  רַּ דַּ יםמְׁ  רִּ

ים רִּ פְׁ סַּ ים ּומְׁ רִּ בָּ ים דְׁ יקִּ חִּ צְׁ  .מַּ

ל א עַּ מָּ ה אִּ תָּ יְׁ הָּ שֶׁ נָּה כְׁ טַּ  קְׁ

ָאז י וְׁ ה ֲאנִּ יבָּ שִּ קְׁ  מַּ

ֹלא ינָּה וְׁ ֲאמִּ  מַּ

א מָּ אִּ ה שֶׁ תָּ יְׁ ם הָּ עַּ נָּה פַּ טַּ  קְׁ

 

י .1 מִּ ה ֵיש לְׁ חָּ פָּ שְׁ ה מִּ יקָּ חִּ צְׁ  ____________ ?מַּ

ל .2 בְׁ  ימִּ  עַּ דַּ יםמְׁ  _____________________ ?רִּ

ה .3 בְׁ  מַּ דַּ ים מְׁ ל רִּ א עַּ מָּ  ?אִּ

_________________________________

_________________________________ 

 ? _________________רּופסִּ ת הָּ ר אֶׁ פֵ סָּ י מְׁ מִּ  .4

 

 

 

 

 

 



 רעות מסורי                                  ד                                                                               "בס

 

ית מִּ ה עָּ ֲהלָּ בְׁ  .נִּ

ית מִּ ָאה עָּ נָּה יָּצְׁ גִּ  .לַּ

ית מִּ לָּה עָּ כְׁ תַּ סְׁ ם הִּ יִּ מַּ שָּ   לַּ

ה ֲאתָּ רָּ נָּה וְׁ ה ֲענָּ ידָּ חִּ פְׁ  .מַּ

ָאז ה, וְׁ עָּ מְׁ ש שָּ עַּ ק רַּ זָּ  חָּ

ית מִּ ֲהלָּה עָּ בְׁ  .נִּ

יא ה הִּ צָּ ת רָּ יִּ בַּ ָאה לַּ רְׁ קָּ  :וְׁ

א מָּ א, אִּ מָּ ם אִּ יִּ מַּ שָּ ים הַּ ידִּ חִּ פְׁ  מַּ

א מָּ ה אִּ ֲחקָּ ה צָּ רָּ ָאמְׁ  וְׁ

ש עַּ רַּ יָּה הָּ ק הָּ ם רַּ עַּ  .רָּ

 

ה .1 ה מָּ ֲאתָּ ית רָּ מִּ  ___________________ ?עָּ

ה .2 מַּ ה מִּ ֲחדָּ ית פָּ מִּ  ?עָּ

______________________________ 

? אמַּ ה אִּ רָּ מְׁ ה ַאמָּ  .3

______________________________ 
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 :היבָּ תִּ כְׁ ה מָּ רָּ מוֹּ הַּ ים שְׁ ילִּ מִּ ת הָּ ן אֵ ָאב כַּ תוֹּ כְׁ 

___________ 

___________ 

 

___________ 

___________ 

 

___________ 

___________ 

 

___________ 

___________ 

 

__________ 

___________ 

 

___________ 

___________ 

 

 

 בהצלחה 


