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Click 1 – test 1 – for 3rd grade ('לכיתה ג) 

A. Listen and fill in the table: 

 הקשיבו והשלימו את הטבלה:

Capital letter Small letter sound 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

B. Circle the correct translation: 

 הקיפו את פירוש המילה:

Black לבן שחור חום 

book ספר מספריים תיק 

bag כובע דבק תיק 

glue מחק מספריים דבק 

Brown לבן אפור חום 

Egg בית ספר אסטרונאוט ביצה 

Pencil גיטרה עיפרון עט 

salad סלט 

 

 מספריים ילד
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c. Listen and number the pictures: 

:9עד  1-יבו ומספרו את התמונות מהקש  

                                                           

__________            __________                 ___________ 

 

                                                      

 

      __________                __________       ___________ 

 

                             

_________         _____________            __________ 
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C. Listen and circle: 

 הקשיבו והקיפו את המילה הנכונה:

pet bet Ben tat 1 

Anna banana Amanda  nana 2 

nap net sat sap 3 

tag nag bag egg 4 

 

D. Listen and translate the sentences: 

:לעבריתהקשיבו ותרגמו את המשפטים   

1. I am a girl - _______________________________. 

2. I have a red balloon - ________________________. 

3. I have a blue bag - __________________________. 

4. I am a boy - _______________________________. 

5. I have a white notebook - ___________________. 

 

E. Write the correct word under the picture: 

 כתבו את המילה הנכונה מתחת לתמונה. היעזרו במחסן המילים:

 
 

  

    

Word bank: eight, banana, book, pencil 

Good luck 😊 
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Click 1 – test 1 – for 3rd grade ('לכיתה ג) ANSWERS 

A. Listen and fill in the table: 

 הקשיבו והשלימו את הטבלה:

 עליהם לכתוב אות גדולה, קטנה וצליל. –הקריאו לילדים את האות **

Capital letter Small letter sound 
T t ט 

P p פ 

E e אה 

G g גה/ג'ה 

S s סה 

A a אה 

N n נ 

B b ב 

 

B. Circle the correct translation: 

פירוש המילה: הקיפו את  

Black לבן שחור חום 

book ספר מספריים תיק 

bag כובע דבק תיק 

glue מחק מספריים דבק 

Brown לבן אפור חום 

Egg בית ספר אסטרונאוט ביצה 

Pencil גיטרה עיפרון עט 

salad מספריים ילד סלט 
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C. Listen and number the pictures: 

:9 עד 1-יבו ומספרו את התמונות מהקש  

 **עליכם להקריא לילדים את המילים לפי הסדר הבא, משמאל לימין: 

1-Balloon, 2-telephone, 3-pen, 4-astronaut, 5-teacher, 6-glue,7- book, 

8-pencil, 9-scissors  

                                                           

______4____            ______1  _____               __7________ 

 

                                                           

 

______8_____                ____2______             _____3_____ 

 

                             

___5______         ____9_____            ______6________ 
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D. Listen and circle: 

 הקשיבו והקיפו את המילה הנכונה:

 pet ,2- Amanda  ,3 – net  ,4 - bag-1הקריאו לילדים: 

pet bet Ben tat 1 

Anna banana Amanda  nana 2 

nap net sat sap 3 

tag nag bag egg 4 

E. Listen and translate the sentences: 

:לעבריתהקשיבו ותרגמו את המשפטים   

6. I am a girl – אני ילדה 

7. I have a red balloon – יש לי בלון אדום 

8. I have a blue bag – יש לי תיק כחול 

9. I am a boy – אני ילד 

10. I have a white notebook – יש לי מחברת לבנה 

F. Write the correct word under the picture: 

המילים:כתבו את המילה הנכונה מתחת לתמונה. היעזרו במחסן   

 
 

  

pencil eight book banana 

Word bank: eight, banana, book, pencil 

Good luck 😊 
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