ניבים וביטויים לפי כיתות

כיתות ה'-ו'

כיתות א'-ב'

כיתות ג-ד

בעל כורחו

אבד עליו הכלח

בראש ובראשונה

מה עניין שמיטה להר סיני?

לפום צערא –אגרא

בא בימים

סוף מעשה במחשבה תחילה

אותיות של קידוש לבנה

בור ועם הארץ

טמן ידו בצלחת

מעז יצא מתוק

בזרועות פתוחות

תלה עצמו באילן גדול

הגם שאול בנביאים?

במטותא

נזם באף חזיר

כפה עליו הר כגיגית

בטל בשישים

הכניס ראשון בין שני הרים

יצא בשן ועין

בכיליון עיניים

גמל פורח באויר

אין דין ואין דיין

דרך ארץ

הקש ששבר את גב הגמל

דמעות תנין

הגדיל לעשות

יצא שכרו בהפסדו

בעל המאה הוא בעל הדעה

העמיד פנים

כאבן שאין לה הופכין

אל תתייאש מהפורענות

הפנה עורף

ניכרים דברי אמת

מים גנובים ימתקו

הלבין פני חברו ברבים

אין עשן בלי אש

לא מדובשך ולא מעוקצך

יצא ידי חובה

כילה קוצים מן הכרם

אהבה שאינה תלויה בדבר

כברת דרך

נכנס בעובי הקורה

נאה דורש נאה מקיים

כהרף עין

אליה וקוץ בה

דקדק עימו כחוט השערה

כיד המלך

היהפוך כושי עורו ?

אין הנחתום מעיד על עיסתו

כולו אוזן

הגדיש את הסאה

לא דובים ולא יער

די לחכימא ברמיזה

נפל בפח

לשקר אין רגליים

סבר פנים יפות

סייג לחוכמה –שתיקה

פה מפיק מרגליות

מילה בסלע ,שתיקה בתרין

קל וחומר

הכניס פיל בקוף המחט

סערה בכוס תה

חסידי אומות העולם

אותה הגברת בשינוי האדרת

אורו פניו

מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת

בכייה לדורות

התפוח אינו נופל רחוק מהעץ

ברכה לבטלה

אנה ואנה

בעל שיעור קומה

הגיע לפרקו
הגיעו מים עד נפש
הדיר שינה מעיניו
החזיר עטרה ליושנה
היא הנותנת
הכה בברזל בעודו חם
הכיר טובה
הכצעקתה
הכריע את הכף
הלכה למשה מסיני
המזל האיר לו פנים
העלה חרס בידו
העלה על נס
הפך את היוצרות
הפך את הקערה על פיה
הקדים רפואה למכה

ְמפַ זֵּז

שָׁלוֹם

ְדמעוֹת

ִָׁרינה

ְמפַ זֵּז

נְ ִשיקוֹת

ג ֶֶּּשם

ֶּק ֶּשת

ִצ ְרעה

יַלְ קּוט

שק

מַ ְטאֲ טֵּ א

מֶּ לְֶּך

מַ לְ אַ ְך

זהב

ִתיק

ִתיק

בְ כִ יָׁ

ִָׁציּפוֹר

מטר
חלב

ל ַקח

מַ ְח ְשבו ֵֹּתיכֶּם

שם

ּפֹ ה

ִצ ְרעה

יוֹסֵּ ף

אֹפֶּ ה

ּכוֹס

באנּו

מַ לְ ָאכִ ים

עֵּ דֶּ ר

ּכֶּבֶּ ש

רוֹעֶּ ה

ַרגְ לֵּיהֶּ ם

בראש ובראשונה
בא בימים
בזרועות פתוחות
דרך ארץ

הפנה עורף
הלבין פני חברו ברבים
כיד המלך
נפל בפח

פה מפיק מרגליות
מי שטרח בערב שבת יאכל
בשבת

ְמפַ זֵּז

שלוֹם

מַ ְטאֲ טֵּ א

מֶּ לְֶּך

ֶּק ֶּשת

ְדמעוֹת

ִָׁרינה

ִָׁציּפוֹר

מטר

מַ ְח ְשבו ֵֹּתיכֶּם

נְ ִשיקוֹת

ג ֶֶּּשם

חלב

דֶּ ֶּרְךָׁהַ מֶּ לְֶּך

ִצ ְרעה

יַלְ קּוט

שק

מַ לְ אַ ְך

זהב

עַ דָׁחֲ ִציָׁהַ מַ לְ כּות
טמַ ןָׁידוָֹׁבַ צַ לַחַ ת

ִתיק

בְ כִ יָׁ
ִתיק

