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Pirkei Avos Reading and Writing 
Summer Review Sheets 

By Mrs. Shoshana Kruger 
 

Grade Level: 1st-2nd Grade 
 
Description: 
Don’t let your students’ Hebrew reading or script writing get rusty over summer 
vacation! These summer homework sheets consist of select Mishnayos from 
Pirkei Avos to help students maintain reading and writing skills. The sheets are 
especially meaningful if the Mishnayos have been taught during the school year - 
this way they can facilitate a Middos review as well! Full of friendly clipart! 
Available as a non-editable PDF only. 
 
Goals/Objectives: 
Students will practice their Hebrew reading and writing skills over summer 
vacation with these sheets. They will be reminded of Middos lessons they have 
learned over the school year. 
 
Instructions: 

1. Teach the ma’amorim mentioned herein after Pesach until Shavuos. (See 
Chinuch.org for applicable songs by this contributor.) 

2. Print the sheets. (Using a different color paper for each page makes them 
more exciting.) 

 
Additional Tips: 
Offer a reward to students for handing in completed and signed homework 
sheets as an incentive. Make sure it is clear to whom they should hand them in – 
you or their new teacher! 

 
 



א’ ָוֵחִצי ִכָתה                                                                                                           

ְרֵקי  ָאבֹות פִּ
SUMMER REVIEW             ‘ 

י  בֵ  ה  ְויְִּהיּו  ֲענִּיִּים  ְבנֵי  ֵביֶתָךיְתָך  פָּתּוַח  לָּ יְהִּ ְרוָּחָּ 

 

ל  ַאֲהרֹון ְלִמיָדיו  שֶׁ  ֱהוֵי  ִמתַּ
 אֹוֵהב  ָשלֹום  וְרֹוֵדף  ָשלֹום

 
 

ן   ם  ְלַכף  זְכּותֱהֵוי  דָּ ָאדָּ ֶאת  כָּל  הָּ  

 
 

 ְשֹלָשה  ְדָבִרים  ָהעֹוָלם  עֹוֵמד לעַּ 

תֹוָרה ל  הַּ  עַּ

ל  ָהֲעבֹוָדה  וְעַּ

ל  ְגִמילּות  ֲחָסִדים  וְעַּ

ֱאמֹר  ְמַעט  ַוֲעֵשה  ַהְרֵבה


י  ? ם  ֵאין  ֲאנִּי  לִּ י,  אִּ י  לִּ מִּ  

י  ה  ֲאנִּי ,  ּוְכֶשֲאנִּי  ְלַעְצמִּ   ?מָּ

ו  ם  ֹלא  ַעְכשָּ י , ְואִּ תָּ י  ?ֵאימָּ תָּ ? ֵאימָּ    
 

נִּים  יָּפֹות ֱהֵוי ם  ְבֵסֶבר  פָּ ָאדָּ    ְמַקֵבל  ֶאת  כָּל  הָּ
 

 

 











א’ ָוֵחִצי ִכָתה                                                                                                           

‘

י   י  ָךַחֵברְ   ְכבֹודיְהִּ בִּ ֶליָך  ְכֶשלְָּךחָּ ב  עָּ 


ה ְצוָּה  ַקלָּה  ְכַבֲחמּורָּ יר  ְבמִּ  ֶהֵוי  זָּהִּ

ה   ְצוֹותֶשֵאין  ַאתָּ ן  ֶשל  מִּ יֹוֵדַע  ַמַתן  ְשכָּרָּ  
 

ה  ַמְרֶבה  ַחיִּים ַמְרֶבה  תֹורָּ
לֹום ה  ַמְרֶבה  שָּ קָּ ַמְרֶבה  ְצדָּ




ְמָך  ַמה  ְלַמֲעלָּה  עדַ  ַמה  ְלַמֲעלָּה  מִּ  

 ֹ זֶן  שֹוַמַעתַעיִּן  רֹוָאה  ְוא  

ים בִּ  ְוכָּל  ַמֲעֶשיָך  ַבֵסֶפר נְִּכתָּ
 

רּובצִּ ן  הַ מִּ   שרֹופְ ל  תִּ ַא  
 

מֹוקֹומְ לִּ   יעַ גִּתַ ד  שֶ עַ   ָךרְ בֵ ת  חַ ין  אֶ דִּ ל  תָּ ַא  

 

 
‘

ַלָחְכָמה  ְשִתיָקה  ְסיָג 


החָּ מְ שִּ בְ   םדָּ ָאהָּ  ל כָּ   תאֶ   לבֵ קַ מְ  י וֵ הֱ וֶ   
 

 

 

 





 



א’ ָוֵחִצי ִכָתה                                                                                                           

ה  ֵאין  ֶדֶרְך  ֶאֶרץ ם  ֵאין  תֹורָּ  אִּ

ם  ֵאין  ֶדֶרְך  ֶאֶרץ  ֵאין   האִּ תֹורָּ  
 
 
 

ה  ֵהיֶמנּו יֹות  נֹוחָּ  כֹל  ֶשרּוַח  ַהְברִּ

ה  ֵהיֶמנּור קֹום  נֹוחָּ ּוַח  ַהמָּ  
 

        ‘
 

כָּם ם?  ֵאיזֶהּו  חָּ כָּל  ָאדָּ ַהלֹוֵמד  מִּ  

  ַהָשֵמַח  ְבֶחְלקֹו  ?ֵאיזֶהּו  ָעִשיר

 ַהכֹוֵבש  ֶאת  יְִּצרֹו?  ֵאיזֶהּו  גִּבֹור   
יֹות ? ֵאיזֶהּו  ְמכּובָּד   ַהְמַכֵבד  ֶאת  ַהְברִּ 









ים  בְִּשלֹום   םֱהֵוי  ַמְקדִּ כָּל  ָאדָּ  

 

 
 

 



 


 



 ים  ַמְקדִּ     ֱהֵוי  

 ם  ָאדָּ  ל  כָּ  בְִּשלֹום  
 



א’ ָוֵחִצי ִכָתה                                                                                                           

 

ְצוָּה ְצוָּה  גֹוֶרֶרת מִּ  מִּ

ה  ה גֹוֶרֶרתֲעֵברָּ ֲעֵברָּ  
 
 
 
 
 

 
 
 

‘

יד     סִּ ְרצֹות  חָּ ְכעֹוס  ְונַֹח  לִּ ֶשה  לִּ  קָּ

א א  ַאגְרָּ  ְלפּום  ַצֲערָּ


י   ֶשלְָּך  ְוֶשְלָך  ֶשלְָּךֶשלִּ  
 

‘
ה    גְדֹולָּה  תֹורָּ

יא  נֹוֶתנֶת  ַחיִּים  ְלעֹוֶשיהָּ   ֶשהִּ

עֹולָּם  ַהבָּא  בָּעֹולָּם  ַהזֶה  ּובָּ

 

ב  וָּכֶָּסף יָך  ֵמַאְלֵפי  זָּהָּ י  תֹוַרת  פִּ  טֹוב  לִּ
‘

 

 

     ְצוָּה  מִּ 

     ה  ֲעֵברָּ  

 








