
 ב"ה                                  שם מספר – הבחנה בין זכר לנקבה

בעיגול את התשובה הנכונה: יהקיפא.   

ְשלֹוָשה בנות.  \ ָשלֹוש  . פגשתי 1  

. אנשיםְשמֹוָנה  \. ראיתי ְשמֹוֶנה 2  

ֲעָשָרה אבנים.   \ . אספתי ֶעֶשר3  

נות. ְשלֹוָשה ארו \ . הנגר בנה ָשלֹוש4  

ֲחִמיָשה גגות.  \ . הצבע צובע ָחֵמש5  

ְשֵתי המחברות.   \. הוא סיים את ְשֵני  6  

.  סוכריותֲעָשָרה  \ ֶעֶשר  שניאור . משה נתן ל7   

ֲחִמיָשה בננות.  \ . דני אכל ָחֵמש8  

ַבע ציורים. ש \ . יוסי צייר ִשְבָעה9  

ֲעָשָרה מילים.  \ . דני למד לקרוא ֶעֶשר10  

מביה"ס.  יצאום ְשֵני התלמידי  \ . ְשֵתי11  

. ניגוניםַאְרָבָעה  \. יעל יודעת לנגן ַאְרַבע12  

.מטלות בשפהֲעָשָרה  \ . עד סוף השנה כל תלמיד יגיש למורה ֶעֶשר13  

 ְשֵתי תעודות.  \. במהלך השנה יחולקו לתלמידים ְשֵני  14

 ִתְשָעה צמידים מרהיבי עיניים.   \דנה קבלה ליום הולדתה ֵתַשע .15

 ָשלֹוש פעמים.  \ . כל תלמיד ניגש לבחינה ְשלֹוָשה16

 . המרחק לים הוא שלוש/שלושה ק"מ. 17

 . חמישה אחוזים / קניתי גבינה חמש  18

 .  עשר חברות /אני מזמינה ליום ההולדת שלי עשרה 19

 .  יים חמישה צמתים מרכז/בעירנו יש חמש  20

 . תשעה זוגות גרביים /  בארון מונחים תשע  21

 . שקליםעשרים ושלוש  /  בכיס יש לי עשרים ושלושה 22

 . שלוש פעמים  /  שלושה ההסתפרתי אצל 23



 

המספרים במילים:את  יכתב ב.  

. מחברות (7___________) . קניתי 1   

. מטבעות  ( 4__________)תרמתי לצדקה .4  

בנות   ( 5__________) בבית הספר לומדים  .5
 מיוקנעם. 

בדרכי לבית הספר   .6
        .צמתים  (5__________)  עברתי

חולצות תלבושת.  ( 5. קניתי במבצע _________)7  

. יצירות  ( 3__________) עשיתי בקיץ .8  

. ( מהספרייה1__________) חוברת מושקי ביקשתי מ .9  

. קומות  (17__________)  בבית המלון בו שהינו יש  .10  

צדפים.    ( 16. מצאתי על שפת הים ________________ )11  

( ₪ מדמי הכיס שלי. 47. תרמתי לנזקקים ____________ )12  

אחה"צ.    בחוג  חברות (  7. נפגשנו עם _____________ )13  

( מחבתות לטיגון בשמן עמוק. 2. קניתי ________ )14  

( שיבולים. 3. קטפתי __________ )15  

( עטים. 12_________ ). הכנסתי לקלמרי _ 16  

( בארות עתיקות. 3. בטיול ראינו _____________ )18  

 


