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                                                         נקבה                                                                   זכר                         

    תעודת זהותתעודת זהותתעודת זהותתעודת זהות    ====ה של זהותה של זהותה של זהותה של זהותתעודתעודתעודתעוד                כרטיס אוטובוסכרטיס אוטובוסכרטיס אוטובוסכרטיס אוטובוס    ==== של אוטובוס של אוטובוס של אוטובוס של אוטובוסטיסטיסטיסטיסכרכרכרכר
  

         נקבה נקבה נקבה נקבה                                   זכרזכרזכרזכר                                                    
        עוגת שוקולדעוגת שוקולדעוגת שוקולדעוגת שוקולד        דדדד שוקול שוקול שוקול שוקולעוגה שלעוגה שלעוגה שלעוגה של        עיתון ערבעיתון ערבעיתון ערבעיתון ערב        ערבערבערבערבעיתון של עיתון של עיתון של עיתון של 

        תחנת אוטובוסתחנת אוטובוסתחנת אוטובוסתחנת אוטובוס        תחנה לאוטובוסתחנה לאוטובוסתחנה לאוטובוסתחנה לאוטובוס        בקבוק מיץבקבוק מיץבקבוק מיץבקבוק מיץ        בקבוק של מיץבקבוק של מיץבקבוק של מיץבקבוק של מיץ
                תמונה של פספורטתמונה של פספורטתמונה של פספורטתמונה של פספורט                 של עבודה של עבודה של עבודה של עבודהןןןןשולחשולחשולחשולח

                חנות של פרחיםחנות של פרחיםחנות של פרחיםחנות של פרחים                ארון במטבחארון במטבחארון במטבחארון במטבח

                גלידה עם שוקולדגלידה עם שוקולדגלידה עם שוקולדגלידה עם שוקולד                ארון בשביל ספריםארון בשביל ספריםארון בשביל ספריםארון בשביל ספרים

                כיתה של עוליםכיתה של עוליםכיתה של עוליםכיתה של עולים                בית בשביל חוליםבית בשביל חוליםבית בשביל חוליםבית בשביל חולים

                קופה של חוליםקופה של חוליםקופה של חוליםקופה של חולים                קרוב של משפחהקרוב של משפחהקרוב של משפחהקרוב של משפחה

                ארוחה של בוקרארוחה של בוקרארוחה של בוקרארוחה של בוקר                רופא של משפחהרופא של משפחהרופא של משפחהרופא של משפחה

                הפסקה של חשמלהפסקה של חשמלהפסקה של חשמלהפסקה של חשמל                תפוח של עץתפוח של עץתפוח של עץתפוח של עץ

                שיחה בטלפוןשיחה בטלפוןשיחה בטלפוןשיחה בטלפון                בקבוק עם ייןבקבוק עם ייןבקבוק עם ייןבקבוק עם יין

                כפית עם סוכרכפית עם סוכרכפית עם סוכרכפית עם סוכר                עיתון של בוקרעיתון של בוקרעיתון של בוקרעיתון של בוקר

                רופאה של משפחהרופאה של משפחהרופאה של משפחהרופאה של משפחה                שעור במתמטיקהשעור במתמטיקהשעור במתמטיקהשעור במתמטיקה

                קרובה של משפחה קרובה של משפחה קרובה של משפחה קרובה של משפחה                 חלון של מטבחחלון של מטבחחלון של מטבחחלון של מטבח

                שנה של לידהשנה של לידהשנה של לידהשנה של לידה                ספר של תורהספר של תורהספר של תורהספר של תורה

            כביסהכביסהכביסהכביסה    בשבילבשבילבשבילבשביל    מכונהמכונהמכונהמכונה                יום של עבודהיום של עבודהיום של עבודהיום של עבודה

                תתתת סיגריו סיגריו סיגריו סיגריוקופסה עםקופסה עםקופסה עםקופסה עם                תיק מפלסטיקתיק מפלסטיקתיק מפלסטיקתיק מפלסטיק

                חבילה עם קפהחבילה עם קפהחבילה עם קפהחבילה עם קפה                פקיד בממשלהפקיד בממשלהפקיד בממשלהפקיד בממשלה

                שמלה לערבשמלה לערבשמלה לערבשמלה לערב                ראש של הממשלהראש של הממשלהראש של הממשלהראש של הממשלה

                משפחה של כהןמשפחה של כהןמשפחה של כהןמשפחה של כהן                חבר של קיבוץחבר של קיבוץחבר של קיבוץחבר של קיבוץ

                מפה של ישראלמפה של ישראלמפה של ישראלמפה של ישראל                סיפור של ילדיםסיפור של ילדיםסיפור של ילדיםסיפור של ילדים

                שפה של היםשפה של היםשפה של היםשפה של הים                שיר על אהבהשיר על אהבהשיר על אהבהשיר על אהבה

                תחנה של רכבתתחנה של רכבתתחנה של רכבתתחנה של רכבת                סלט מטונהסלט מטונהסלט מטונהסלט מטונה

                מרגרינהמרגרינהמרגרינהמרגרינהחבילה עם חבילה עם חבילה עם חבילה עם                 מספר של טלפוןמספר של טלפוןמספר של טלפוןמספר של טלפון

                קבלה של קהלקבלה של קהלקבלה של קהלקבלה של קהל                נהג של אוטובוסנהג של אוטובוסנהג של אוטובוסנהג של אוטובוס

 שם עצם       שם עצם שם עצם םשם עצ


