
 

 www.kanlomdim.co.ilכל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים" 
 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בחומרים באופן מסחרי שאינו לשימוש אישי

 
 

 

 דף עבודה בשפה לכיתה ב' בנושא: פסח  - עם תשובות!

 

 

 

 

 היעזרו במחסן המילים: את החסר במשפטים. ימוהשל .א

 .בחג הפסח אוכלים __________ שבעה ימים .1

 ____________. -חל בעונת ה חג הפסח .2

 _____________. -בליל הסדר קוראים ב .3

 ישראל ממצרים.משה __________ את בני  .4

 .___________ -בערב פסח צריך לחפש את ה  .5

 :את המילים לפי סדר א"ב כתבו .ב

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________.___________________ 

 

 

פסח, אביב, חמץ, קשה, סדר, עבודה, כשר,  ,כרפס

לזכר, הגדה, הוציא, חירות, מכה, חמץ, מצה, יין, 

, מפה, עבדותקושייה, חופשה, מרור, אפיקומן,   
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ליד כל שורש  יפוהוס .השורש המתאים למילים הבאותאת  כתבו .ג

 :שלוש מילים מאותה משפחה

 

 ____________________. -_________ -עבודה

 ____________________. -__________ -אכלנו

 _____________________. -__________ -רקדנו

 ______________________. -__________ -מבדרים

 

 

 

 

 

��בהצלחה   

תשובות בעמוד הבא   
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 דף עבודה בשפה לכיתה ב' בנושא: פסח – תשובות!

 

 

 

 

 היעזרו במחסן המילים: את החסר במשפטים. ימוהשל .א

 _______ שבעה ימים.מצהבחג הפסח אוכלים ___ .1

 _____.אביב_______ -חל בעונת ה חג הפסח .2

 _________.גדהה____ -בליל הסדר קוראים ב .3

 ישראל ממצרים._______ את בני הוציאמשה ___ .4

 .______ אפיקומן _____ -בערב פסח צריך לחפש את ה  .5

 

 :את המילים לפי סדר א"ב כתבו .ב

 לזכר, מכה, כשר, חמץ, יין, כרפס, הגדה, הוציא, , אביב, אפיקומן

 קשה. ושיה,פסח, ק סדר, עבדות, עבודה,מרור, ה, מצה, מפ

_________________________________________________

._________________________________________ 

 

 

פסח, אביב, חמץ, קשה, סדר, עבודה, כשר,  ,כרפס

לזכר, הגדה, הוציא, חירות, מכה, חמץ, מצה, יין, 

, מפה, עבדות קושייה, חופשה, מרור, אפיקומן  
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ליד כל שורש שלוש  יפוהוס .השורש המתאים למילים הבאותאת  כתבו .ג

 :מילים מאותה משפחה

 

 __.______עבדה, עובד, עבדנו__ -______ע.ב.ד___ -עבודה

 ________.אוכלכלו, תאכלו, א__ -_______א.כ.ל___ -אכלנו

 ________.ריקוד, תרקדו, רקדנו___ -________ר.ק.ד__ -רקדנו

 ________.ר, בידר, בידרובידו______ -_______ב.ד.ר___ -מבדרים

 

 

 

 

 

��בהצלחה   
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