
  לי ַתגיד� �ל

   – וא�א אמא

  .מ�קד� לק�� לי ַתגיד� �ל – דולהג ַ�חופש"

  .מֵהר �לִהתלֵ�ש לִהתרֵח�, שיַניי� לצחֵצַח לי ַתגיד� �ל

  .ְספרי� ִלקרוא לי ַתגיד� �ל

  .שיע�רי� לע ות לי ַתגיד� �ל

  .ַ�$יתה ָיֶפה לִהתנֵהג לי ַתגיד� �ל

  .הֵסֶפר&�ֵבית ִלילדי� להר�י� לא לי ַתגיד� �ל

  ,ממתקי� היו� $ל כוללא לי ְתנ�

  ,חברי� ע� הֶדשא על ֵחקלַ 

  .לִהת�ֵטל ְסת� – דבר ש��  ותלֲע ולא

  ."הגדול ַ�חופש, ַ�חופש, ַ�חופש אני
  

  :השלימו לפי רצונכם

    גיד לה ַת    גיד לי אל ַת

    גידי לו ַת     לי גיד�אל ַת
  

  &� ִית הַקפַש תוכנית לח�&          :כתבו במחברת
  

  :חו קו בין המילה לתאור וכתבו ברביםמת

    ירוקי�    דשאי�  עי�ָט  אֶשֶד

             ניי*מַע  *ֵש

             נעימה  קמָתַמ

             רוקָי  פרֵס

             נהלָב  פשהח�

  
   &:  משפטי� ע� הצירופי� בתרגיל הקוד�&       :כתבו במחברת

  .יהיו ל, שיניי� לבנות,  א� תצחצח שיניי�:לדוגמה

  .כי זה הורס את השיניי�, תאכל הרבה ממתקי� טעימי�אל    

  .בסו. השנה נצא לחופשה נעימה   



  ֵמהעיתו� ידיעה

  .סו�� קרה, אביב�תל חו�, שת י��

  .אות� ציללַה ִהצליח  ולא ַי� טבע  אנשי�) 2 (ְשֵני

ח ר – והשני, 70 ֵ� �ד� – האחדָ � 24.  

  .ֲעמ קי� – והַמי� מאוד גבוהי� הי  ֶ.ַהַגלי�, לב מ ָ+ ולא ַלַמי� ִנכנס  ה�

י� מאוד להיזֵהר צרי0, ִל+חות ֶשיוֵדַע ִמי ג�ַ.  

  
 : לפי הסיפורענו על השאלות

ַשת קרה מה .1?      

      ?האסו� קרה ֵאיפה .2

      ?טבע  אנשי� 6מה .3

4.      ?בעָט� ֶשֵק הָזאישמה היה ה� 6ֵ

5.       ?עירמה היה הָצ� 6ֵ

      ?ָשֵקט ָהיה ַהי� .6

     ?פשר היה לעמוד בתו0 המי�� ֶאִאָה .7

  

    :את המשפט המתאר את היםאו העתיקו  סמנו בקו

  

  :השלימו את הפעלים בטבלה

 ָעתיד �הוא  ָעבר �הוא  הֶווה �הוא  

«ÚÂaËƒÏ טובע   

ÏÈˆ«‰Ï    

˙ÂÁNƒÏ    

Û≈Ê˙˘ƒ‰Ï    

  
  :פי הקבוצההשלימו את הצורה הנכונה של הפועל ל

      וַעטִל       מרוַחִל   שוכח  � וַחש6ִל. 1

     � שתֵתלִה    �  ֵזשַתלִה  השתמשתי  �ש ֵמשַתלִה. 2

   רשות  לַה    לות  ֲעלַה  הרֶאַת  �ראות לַה. 3



  ת ריא��

  : טי�ש שָלת חולי� ֵיַ�ניסה לק���

  

  

  

  

ב ֵאל הזמ� היה לו ��. ות%דעה מה לֲעאמא שלו לא ָי. ַעב� ָש ֶשֶמע �ַררגיש  ִה��5 היוסי �

: ת יוסי ואמר לאמאדק ֶאהרופא ָ�. די�א יָלקחה אותו אמא לרוֵפבר ָלָע ֶשַעשב��. יי�אוזַנ

- א ,ייה לרוֵפפָנ  ַה� ָלֵתאני ֶא, מה ימי�משי  עוד �� החו� ַיִא. ות% מה לֲעַעֵדא י*ני לֹא"

  ".רו�� ָגאוֶז

בר � ָדת� לו וש�א ָנהרוֵפ ֶש�תה סיר*יו� וג� ָשמי� �ָע  �3רי� ד�קח ַ�יוסי ָל, רדא ָיהחו� לֹ

- אוז� ייה לרופא ,פָנביקשה ַה �א הילדי�קחה אמא את יוסי לרוֵפמישי ָליו� ֲח�. זרלא ָע

  .ת א- אוז� גרו�ֶקחֶליי� לַמַרי הצֳהֵר אֲחלכ�אמא ויוסי ָה. גרו�

דיקות ות �%יו לֲעכָש ַעח אותָ שַלאני ֶא" : את יוסי הוא אמר לוקַדָ�הרופא י ֶשאחֵר

  "רי לביק�ַלבוא ֵאאות ָתל את התוָצֵ�ַקֲאי ֶשֵראֲח. דה�מֲע�

  .אות התוָצגיע� ימי� ִה4י אחֵר. דיקותל ה�ה את �דה וע%מא למע�� איוסי הל  ִע

קחה את אמא ָל. תאימהפה ַמת� ליוסי תר�דיקות הוא ָנא ראה את תוצאות ה�הרוֵפֶש�

  .פהקנות את התר�י ִלֵדת �ַחית המרַק� לֵברָשהִמ

י ֵדק �ֶתשמה ליוסי ֶ�אמא ָר. לג�ל   ָהַעב�י ָשר טוב ואחֵררגיש יוסי יוֵתר ִהוֶק�ת �ָרֳחבר לָמ�

  .ריאה ָ�הֶייו יוסי ִיכָשַעווי� ֶשל� מַק��.  אותולֵ�תַקנת ֶנהַגֶש

  

  

  :כתבו משפטים עם המילים

      דיקות�

      אותתוָצ

      רי�ד�ַ�

      פהתר�

      יי�ב אוזַנֵא�

      �סיר*

      דהָ�מֲע
 
  �רָשִמ

− «Ó∆ÏÁ∆̃»ÏÈ ˙ÌÈ„  

− «Ó∆ÏÁ«‡ ˙˜∆ÊÂ‡ Û»‚ Ô…Â¯Ô  

− «Ó«�È˘ ˙˜ÏÁÌÈÈ  

− ƒÓ ‡ÙÂ¯t˘‰Á 



  ל"צהדני חייל �

  .הַ�יתה �א ולא,  למשפחתוִהתקֵשר לא דני שב�ַע בר

  .מאוד ָדאגה דני של אמא

  . לַשָ�ת הַ�יתה ַיגיַע ה�א א�לי: "ואמר אמא את ִהרגיַע א�א

  ".אוֵהב ֶשה�א מה ל שלי�תַב ִתתונני את  

  .פָתעהַה ָהיתה וַלִמשָ!חה, הגיַע שישי יו 

    ? ההפָתעה מהי

  : אפשרויות3בחרו במילה המתאימה מבין 

, רֵשתַקִה, שֵ�תַלִה(  . _________לא ה�א שב�ַע בר. ַחייל דני .1

  )שֵגתַרִה

  )גהֲאָד, קדהָר, חקהָצ(  .מאוד _________ אמא .2

  )פתיַעִה, יַעצ�ִה, רגיַעִה(  .אמא את _________ א�א .3

  )גיַעַי, ניַחַי, ציַעַי(  .הַ�יתה _________  דני ֶ+א�ַלי אמר א�א .4

, לי!תַט, נקיתַפ(  .אוֵהב ֶשה�א מהת ֶא _________ ת-:  לאמא אמר ה�א .5

  )שליתַב

, עהפָתַה, עהרָגַה(  . _________ַלִמשָ!חה ָהיתה שישי �י0  .6

  )להתָחַה

  לא נכון/ נכון : סמנו בעיגול

  לא נכו1  נכו1  .ַ�צבא לא דני .1

  לא נכו1  נכו1  .מאוד ָדאגה דני של אמא .2

  לא נכו1  נכו1  .אמא את ִהרגיַע לא א�א .3

  לא נכו1  נכו1  .לַשָ�ת ַיגיַע דני ֶ+א�ַלי אמר א�א .4

  לא נכו1  נכו1  .�בישלה ִהתונָנה אמא .5

  לא נכו1  נכו1  .הפָתעה ָהיתה לא ַלִמשָ!חה .6

  

  :השלימו את האותיות החסרות

  .__יתת  ה�לש�__  גיוִה__  חשָ!ת  הִמֶא__  פתיהוא  ִה

  .__רגָעִנ__  לֹ__  יל ִהָב__אותה  __  רגיהוא  ִה

  .רֶדֵס�__  היל  ִיהֶש__  ט�אני  ָ�,  גי__דל  ִת-

  .זמ�1__  גילַה__  יקס!   ַיֵהֶש__  ָואני מַק

  .ר__יי  ָמַל__ר  ֵש__תִת,  רָח�__בר  מיו  כָש__



  רה�י� דירה לה��רינה ויוס� מח�

ה� ראו דירות . ה דירות הרֵ�א�ה זמ� וָר הרֵ���� חי�ֵה. ור דירה�� ִלצ�רינה ויוס� ָר

  .תכ!כָלמל�נקיות �, שותָדנות ודירות ֲחיָש

ה  �הי�א ִישלֹ, רונהֲחקומה $ה �הֶיא ִתלֶֹש, ה אורה הר�ה �הֶיִי דירה ֶש�שֹה� חי�

לו� ָסהיטי� �ה ָר �הי�ִי דירה ֶש��ה� חי�. תֶרֶנִ�ה ַלֶפ� נו� ָיֶהה ָלהֶיִיגות וֶשדֵרה ַמהרֵ�

. חי�פָרצי� �ה ֵעה הרֵ� �הי�ִיפה וֶשה ָיהֶיהסביבה ִתֶש, רנ�ל וַתי אוֶכֵל �הי�ח ִיטָ�ִמ�וֶש

ר ַדֲחיו� �ָקג לִנד$ִייירי� וֶש� מהַדֶססו� ֶ�יֱאֶש, ית טובד �ַעה ַוהֶיניי� ִיִ�� ֶשצ�� ָר� ַגֵה

  . ניי�סביב הִ�גות �דֵרהַמ

  .רהה יָקהֶיא ִתהדירה לֹ ֶש,ב ש�כי ָחוֲה
  

   :כתבו ����

  ה אורהר�____________ דירה � .1

 .סלו�היטי� �ָר_____________ דירה � .2

 .פרחי�ה עצי� �הר�______ ______גינה � .3

 .יתד �ַעַו_____________ בניי� � .4

 .גותדֵרה ַמהרֵ�___________ עד לדירה  .5

 .רהיָק______________ הדירה  .6

 .הנו� יֶפ__________ הדירה ֵמ .7

 .חרונהקומה ה$�____________ הדירה  .8

  

  -  ?י���ת� מַחאיזו דירה $ -   :כתבו ����

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

    

 

 הי�א ִילֹ/ ה הֶיא ִתלֹ/ ה הֶיא ִילֹ / הי�ִי/ ה הֶיִת/ ה הֶיִי



  

  ?מ�דאג דויד ָלמה

  "?מ�דאג אתה ָלמה, דויד: "שוֶאלת המוָרה

 הנסיעות, ִמתייקרי!המיי! , ִמתייֵקר החשמל, עוֶלה שה�ל, ַ�ֶטלוויזיה ראיתי: "ְמַסֵ�ר דויד

  .ִמתייקרות חולי!$�ק��ת התר�פות ואפיל� עלה הדולר, ִמתייקרות

  .ֶ�עתיד ִיהֶיה מה, חוֵשב אני. לֵהירֵד! יכול לא אני ַ�ַלילה ֲאָבל, ְ�ֵסדר ִיהֶיה ֶשאוֵמר שלי השֵכ&

  ".ַ�לוטו ֶאזֶ�ה וֶ*א�ַלי, לי ֶשיעזור, לאלוהי! ִמת�ֵלל אני
  

  : לפי הסיפורענו על השאלות

      ?דוֵאג דויד ָלמה

      ?מ�דאג אתה ִממה

  

  :מיינו את המשפטים שמתחת לטבלה לשתי הקבוצות

 המדינה של ְדאגות אישי+ת ְדאגות

  ... שאמצא הלוואי

  

  

  

  
  

  .טובה עבודה ֶשאמָצאואי לַוַה −

  .ָשלו! ִיהֶיה  שַ�מדינהואילַוַה −

  .הִמשָ�חה לכל ַתס�יק  שהמ-�ורתואילַוַה −

  .ֵייֵרד  שהדולרואילַוַה −

  .לִי-רֵאל תעזור  ֶש.ֶמִריָקהואילַוַה −

  .ַלילדי! לֵתת ֶ�ס/ ַמס�יק לי  ֶשִיהֶיהואילַוַה −

  .ט+בה ִתהֶיה  שה�לָ�להואילַוַה −

  .לעבוד וא�ַכל �ָבריא חזק  ֶשאהֶיהואילַוַה −

 



  יש לי הפתעה

  : ואמר שלו ַלהורי שישי �יו ֲעָנת ע �א דני

  ".לִהתחֵת� רוצי אנחנ�, הפָתעה לי יש"

  .דאג� ג ה ֲאָבל, מאוד וִהתרגש� �מח� שלו ההורי

  ?יגור הצעיר הז�ג ֵאיפה? ִיהֶיה מה

  .ֶ&ס$ ָלה ֵאי�

  .דירה ָלה ֵאי�

  .רהיטי ָלה ֵאי�

  .חשמל מכשיֵרי ָלה ֵאי�

  ".ֶ&ס$ ותחסכ� איתנ� �ַיחד שנַתיי – שנה, ֵ�ינַתיי תג�ר�: "הציעה אמא

  

  :ונההשלימו את הפועל בצורה הנכ

  .ע ענת________ ואמר שהוא רוצה , את ההורי שלו ________ דני .1

2.   .מאוד________  ומאוד �מח� ההורי

3.   . ________ג ה ֲאָבל, �מח� ההורי

  .איתנ� תג�ר� ֵ�ינַתיי:  ________אמא .4

 .ֶ&ס$ ________ איתנ� ֶשתג�ר� ַ�זמ� .5

  

  : לפי הסיפורענו על השאלות

      ?להפתיַע רוֶצה ניד ִמי את .1

      ?ִמתרֶגשת ָחנה ָלמה .2

      ?ִיתחֵת� ה�א ָמַתי .3

     ?ֶ&ס$ יחסכ� ַוֲעָנת דני ֵאי0 .4
  

  

  :השלימו את הפועל בצורה הנכונה

  .____________כאשר שמעתי שדני , מאוד__________ 

  .___________בכלל לא , לא? מזה___________ אתה 

  . היא היתה קלה מאודאבל, לפני הבחינה__________ הוא 
  

  ___________?מתי ה

«ÚÈ˙Ù‰Ï ,˘≈‚¯˙ƒ‰Ï ,«ÚÈˆ‰Ï ,  

‚Â‡„ƒÏ ,ÍÂÒÁÏ ,Ô≈̇Á˙ƒ‰Ï 

Ô˙Á˙‰Ï  ˘‚¯˙‰Ï  
  שתיַגַרתִה  נתיַתתַחִה
  שָתַגתַרִה  נָתַתתַחִה
  שְתַגתַרִה  נְתַתתַחִה
  שֵגתַרִה  �ֵתתַחִה
  גשהתַרִה  תנהתַחִה
  שנ�ַגתַרִה  �3ַתתַחִה
שֶתַגתַרִה  נֶתַתתַחִה  
 גש�תַרִה  תנ�תַחִה



  חלו� שהתגש�

  .ִי�רֵאל �לֶאר ֶאחד יו� ל�תלֲע � לו�ֲח דויד לָהיה בצרפת

  .לִי�רֵאל לעל�ת לא או לעל�ת :אית� לִהתייֵע� שלו להורי� הל� דויד

  .מח ָ� אפיל  ה�. גד ִהתַנ לא דויד של ההורי�

  ."עיות ַהְרֵ"ה דויד להי  תָחלהה"

  .ה"עיות על ִהתגֵ"ר וָ")ר� ִהסתֵדר ה א לאט – טל$

  .ֵאל"ִי�ר ה א עכשיו. ִהתגֵש� דויד של החלו�

  

  : לפי הסיפורענו על השאלות

    ? צרפת" דויד לָהיה מה .1

    ? ֵעָצה "יֵקש ה א ִממי .2

    ? לע�ות דויד רצה מה .3

    ? "ִי�רֵאל דויד לקרה מה .4

    ? ת�ֲעלַד, �ֵמַח דויד הא� .5

    

  

  :השלימו את המשפטים בעזרת המילים

  .האחות ע� _________ החנ. חוֶלה חנה של הֵ"2 .1

  ."ִי�רֵאל יגור ֶשה א _________, לא דויד של ההורי� .2

  .שלו ה"עיות 4ל על _________ דויד .3

  ., _________דירה ִלקנות דויד של החלו� .4

  

  : חיוביבציוויובשם הפועל כתבו את ההיפך 

    !תצחקי  !יב4אל ִת    לבכות  ≠  צחוקִל

      !ימיס4אל ַת      ≠  דֵגתַנלִה

  _________  !חלמיאל ַת  _________  ≠  גשי�לַה

  _________  !גזיתַראל ִת  _________  ≠  מוַח�ִל

  _________  !רדיאל ֵת  _________  ≠  לותֲעַל

  _________  !רשיתָגאל ִת  _________  ≠  2ֵתתַחלִה

  , ִהתייעָצה, ִהתגֵ"ר 

  ִמתנגדי�, ִהתגֵש� 



  דני התחרט

  .שנה רי�ֵבֲח הי� ורותי דני

  .איתו לִהתחֵת� לרותי הציַע ָדִני שנה אחֵרי

  . ִהתחתנ� ה�

�ֵמחה ָיפה, גדולה ת�נהֲח ָהייתה�.  

  : לרותיאמר ה�א. ִהתחֵרט ָדִני חודשי� שלושה אחֵרי

  ".לִהתגֵרש רוֶצה אני"

  

  :ו על השאלהענ

    ? לִהתגֵרש ורצה ִהתחֵרט דני ָלמה, חוֵשב "תה מה

   לא נכון/ נכון : סמנו בעיגול

  לא נכו�/ נכו�   .ָשני� 4 חברי� הי� ורותי דני .1

  לא נכו�/ נכו�   .איתו לִהתחֵת� לרותי הציַע דני .2

  לא נכו�/ נכו�   .קטנה חת�נה ָהייתה .3

   נכו�לא/ נכו�   .ַ,ע� א+ ִהתחֵרט לא דני .4

  לא נכו�/ נכו�   .חודשי� 3 אחֵרי ִהתחֵרט דני .5

  לא נכו�/ נכו�   . רותיאת אוֵהב ה�א, לִהתגֵרש רוֶצה לא דני .6

  לא נכו�/ נכו�   .מר�תי לִהתגֵרש רצה דני .7

  לא נכו�/ נכו�   .ִמָדִני לִהתגֵרש רצתהרותי  .8

  :בחרו את המילה המתאימה והשלימו את המשפט

, ִהתחרטתי, לִהתחֵרט(  .ָשחור מעיל רוָצה אני_, _______ ואדו� מעיל קניתי .1

  )ִמתחרטי�

, ִמצטערי�, ִהצטעָרה(  .ֵמת שָל6 ֶשס4א, ִלשמוַע ________ אני .2

  )ִמצטֵער

, ִמתגרשי�, לִהתגֵרש(  . ________רוצי� ה�, הזמ� 7ל רבי� ורותי דני .3

 )ִהתגרש�

 )רצטֵעִמ, צטערָתִה, רצטֵעִת(  .__________אחר כ6 , א� תתחת� איתה .4

, רטָתתָחִה, טתחֵרִמ(  .רהבר ָק7ל מה ֶשַע_________ ל " .5

 )טתחֵרִת

Ë¯Á˙‰Ï  

  טֵרתָחֶא  טתיַרתָחִה

  טֵרתָחִת  טָתַרתָחִה

  רטיתָחִת  טְתַרתָחִה

  טֵרתָחִי  טֵרתָחִה

  טֵרתָחִת  רטהתָחִה

  טֵרתָחִנ  טנוַרתָחִה

  רט�תָחִת  �טֶתַרתָחִה

 רט�תָחִי  רט�תָחִה



  לַשָ�ת הַ�יתה �א דויד

  .ַ�ָצפו� משֵרת ה�א. 19 ֵ�� ה�א. ַחייל דויד

  .אוֵהב ֶשה�א, האוכל את לו �מבֶשלת אותו מפֶנקת אמא, הַ�יתה �א �ֶשה�א שישי �י�

  .וצוֵחק $ֵמַח, רוֵקד ה�א ָ$�, ַלדיסקוטק חברי� ע� הוֵל! ה�א ָ�ֶערב

  .השב�ַע ס&% את ֵהיֵטב מנֵצל ה�א

  

  : לפי הסיפורענו על השאלות

    ? דויד �ָמה ֵ�� .1

    ? משֵרת ה�א ֵאיָפה .2

    ? הַ�יתה �א ה�א ָמַתי .3

    ? אמא ִ�שבילו עוָ$ה מה .4

    ? ָ�ֶערב הוֵל! ה�א לא� .5

   ?  את הזמ�מנֵצל הוא י!ֵא .6

  

  

  :השלימו את הפעלים בטבלה

  

 Ï ˆ �)Ïˆ�Ï(   ˙ ¯ ˘)˙¯˘Ï(   הפועל  
  
  

  הגו%
  מחר  היו�  אתמול  מחר  היו�  אתמול

          מנצל  ניצל  הוא

    משרתת        ניצלה  היא

          מנצלים    ה�

        תנצל    ניצלת  אתה

  תשרתי            את

              את�

          ת/מנצל    אני

      שרתנו        אנחנו

 



  ִירֵאל 
ֶאר� ַקִי�


ִירֵאל מאוד ח�, ֶס�ֶטמֶ
ר – א�ג�סט – י�ִלי – י�ִני ָ
חודשי�, ַ
ַקִי�.  


ֵחיָפה ַלי� 
ַש
ת נוַסעת ילו ִמשַ�חת.  

  .קרירי� אבל, מל�חי� ה�. ְתֵכֶלת & ָיר�ק, ָ%חול 
צבע הַמי�

  .ַלי� ַהילדי� ע� ִנכנס וא
א, החול על הַלִשמשָי מַתחת יוֶשבת אמא

  .א
א 
לי ַלַמי� להי%ֵנס ָלה� ַמרָשה לא אמא ֲאָבל, ִלחות למד� ה�

  .שיז�* ִ
ְקֶר� אות� מוַרחת ואמא %ובע חובשי� ,י� &ִ
ְגֵדי לובשי� %�ל�

  .ֵמח�ל ְו,רמונות 
תי� 
וני� ה�. מחקי� ילדי� ַהְרֵ
ה החול על

ת הזמ- %ל אמא�
ֵעיַניי� של. ַהילדי� את מחֶָ.  

  , לאי
�ד ֵילכ� ֶשֵה�, �וֶחדת היא

  , ַלי� מוקָע נס�ַ%ִי ֶשלא

  ,ימיַד יוֵתר זפ�ִישַת ֶשלא

  .הזמ- %ל ַמי� וֶשִישת�

  

  : לפי הסיפורשאלותענו על ה


ִירֵאל ח� חודשי� 
ֵאיל� .1?      


ַש
ת לוי ִמשַ�חת נוַסעת לא- .2?      

      ?�הָי צבע ה�ָמ .3

      ?אמא עוָה מה .4

      ?א
א עוֶה מה .5

�וֶחדת אמא ִממה .6?     
  

   :התאימו את זוגות המילים בקו

  ח�  הַמי�
  %ח�לי�  ַהח�ל
  ִלחות  אאמ

  דוֶאגת  יודעי� ַהילדי�
  ַמי� ַהְרֵ
ה  מוַרחת אמא
  שיז�* קר�  ִלשתות צרי6

 



  ראלי	� �החינ�

  . � חובהיי� חוק חינ�ל ַקרֵאי	�

  . פרֵס�יתכת לֵבֶלבי� ָליָיַח' יתה ידי� עד �ָלהי

  .5! לד �ל ֶי� �לג! ילדי� הוֵל. ג! הילדי�תחיל ִמ� חובה ַמחינ�

  . 12 עד גיל 6גיל ִמ. 'יתה ועד �' יתה א�פר יסודי לומדי� ילדי� ִמית ֵסֵב�

ית הספר והמורה  לֵבגיַעבי� לַהיָיל ההורי� ַחיו� הורי� ��. י הורי�ש יֵמית הספר ֵיֵב�

  .די�לימ�ד �ב היֶלָצירה להורי� מה ַמס�ַמל הורה והורה �� �ת ִעֶרֶ�מַד

ית הספר ת ֵ�ֶא. 'יתה יבעד �' יתה ז�ִמ. ית ספר תיכו!די� לֵב הולכי� היָל12גיל �

  . 18גיל יימי� �התיכו! ה� מַס

ת ַדל תע�ֵ�חה מַקצָלַהודי� �סיי� את הלימלמיד ֶשַת. גרותחינות ַ�ש �סו+ התיכו! ֵי�

  .תגר�ַ�

  . ני� ָש3צבא רתי� �לל ה� מַש���ֶרֶד�. אָבָצרי� הולכי� ַל הנָע18גיל �

הלימודי� עוזרי� לצעירי� . להכָלִמרסיטה או �ניֶבא�למוד �כת ִלר לֶלפָש� ֶאר �ַח-

  !חהצָלַה  �.בודה טובר מקו� ֲעחר יוֵתמא��, קצוַעוש ִמר�ִל

     

  :השלימו את החסר בטבלה לפי הטקסט
    ג!  בית ספר יסודי  בית ספר תיכו!  צבא

  גיל  ___עד ___ מ  ___עד ___ מ  ___עד ___ מ  ___עד ___ מ

  כיתות    ___עד ___ מ  ___עד ___ מ  

  

  

  :משפחת מילים
  

  :למעלההשלימו את המשפטים עם המילים ש

  .ילהַל �0010יתה עד לחזור ה�________ הוא  .1

  .רֶפית ֵסלֵבדי� לג! � את היָלשלוַחִל________ את זֹ .2

  .די� שלה�ת היָלדאוג לטוַבשל ההורי� ִל_________ ה .3

  .ות את זה	כל לֲעת� ֶשַחט�א ָ�� אתה לִֹא_________, אל  .4

 .ני�ר ה� זֵקֶשֲא�, דאוג להורי�ִל_________ הילדי�  .5

  

  :כתבו במחברת  ����
 .דֶלל ֶי� �ת הוֵלֶרכ� ולאיזו מסֶגָלֶש) או האחי� ( את שמות הילדי�תב�ִ�

 חובה

 ייבתַחִמ ייבַח

 ייבמח�



  ִהתחֵרט דויד

  .�ב�שד�ד �ֵחיָפה, ִ�נַתנָיה חיֵ� ה�א. זמ� הְרֵ�ה דירה חיֵ� דויד

  .שלישיתה �קומה, קומות ֶשַבע �� �ִבניי�, ��שד�ד דירה מצא ה�א ֶשעבר �שב�ַע

  .מעלית� ִמרסות ְשֵתי, �ִמקַלחת ֵשיר�תי$ חְדֵרי ְשֵני, ָיֶפה ִמט�ח, חדרי$ ארָ�עה �ת הדירה

  .�ִ�מחה הַ�יתה וחזר הדירה ַ�על ע$ המתוו& של ַ�ִמ�רד חוֶזה על חת$ דויד

  ,ֶשקנה הדירה על שרהל סיֵר דויד

  ".שלי הִמשָחה ליד ִ�נַתנָיה רק לג�ר רוָצה אני: "אמרה שרה ֲאָבל

  ".רחוק לא זה, ִמֶזה וח�-, לִהתחֵרט ֶאפשר, ִאי, חוֶזה על +ֶשחותמי$: "שרהל אמר דויד
 

  :סיפור לפי השאלותענו על ה

     ?דירה  רוצה לקנותדויד ֵאיפה .1

      ?מצא ה�א דירה ֵאיזו .2

      ?החוֶזה על חת$ דויד ֹהֵאיפ .3

      ?ָ�מחה לא שרהלמה  .4

      ?שרהל דויד ענה מה .5
  

  :השלימו את הפעלים בטבלה

  עתיד,הוא   עבר,הוא  הֶווה , ה�א 

ÌÂ˙ÁÏ חותם   

Ë≈̄Á˙ƒ‰Ï    

≈tÁÏN    
  

  :מתחו קו בין תחילת המשפט לסופו   

  .גורה רוצי$ ָליפֵֹא  התימה על החוֶזזמ� הֲח�

  .ת דירהקניַיִל  קציב� את הַתכֵנב לַתש�ָח

  .מקו$ נוַחאת �מֵצהדירה ִנ  ה צרי&ת החוֶזתיַמלֲח

  .בי$ֵר ֲע2ביא לָה  חליטצרי& לַה

  .טָרב לכל י$ ֵל�ב ָלש�ָח  $בדוק ִאי ִלצ�ָר

 
:כתבו במחברת את המשפטים בסדר הנכון



  ) תקופת האינתיפאדה– 2003 ליולי 10 (ֵמהעיתו� ידיעה

  .ַ�ֶטלוויזיה וצ!פי� ַ�ַ�ִית יושבי� ילדי� ַהְרֵ�ה הגדול ַ�חופש השנה

�  ".לי משֲעֵמ�, אמא: "רגע 'ל אומרי� ה

�  ,לַקייטנות הולכי� לא ַהילדי

  ,ָ�.ר- מַטיילי� לא

  ,לקניוני� הולכי� לא

  ".�יוֵתר ה�ט0ַח המקו� ה0א הַ�ית: "אומרות האמהות 'י
  

   לא נכון/ נכון : הקיפו בעיגול

�  לא נכו�/ נכו�    .ַ�ַ�ִית לא ַהילדי

�  לא נכו�/ נכו�    .ַ�ַ�ִית ְספרי� הְרֵ�ה קוראי� ַהילדי

�  לא נכו�/ נכו�    .ַלקניוני� לכי�הו ַהילדי

  לא נכו�/ נכו�    .מא0ָשרות ה�, מ0דאגות לא האמהות

  לא נכו�/ נכו�    .�יוֵתר ה�ט0ַח המקו� ה0א הַ�ית

  

  :סיפור לפי השאלותענו על ה

     ?ַ�חופש ַהילדי� ִנמצאי� ֵאיפה .1

      ?�חופש ַהילדי� עו4י� מה .2

      ?הולכי� לא ַהילדי� לא� .3

      ?מ0דאגות מהותהא ָלמה .4

   ? הגדול �חופש רי�מא0ָש ַהילדי� הא�, חוֵשב 7תה מה .5

    

  :השלימו את המשפטים לפי רצונכם

       ...'י מ0דאג אני

       ... 'אשר מא0ָשר אני

      ...י � לי 'עֵממַש

�ָ �    ... � ֵכָל, ַחט0אי� מקו

      ...� ֵכָל, דאגאני מ0

      ...י שר 'אני מא0



  ִי�ְראלי� ��לנ�

  

   �ָצרַפת נולדה ליטָנ, ��ֶמִריָקה – ס�, �ר�סָיה נולד ��ריס, �ֶאתי��ָיה נולדממו 

  .�ִעיָרק נולד הֶֹש�מ

  .לִי�רֵאל על� ��ל�. חדשי� עולי� הי� ��ל�

  .ִי�ראליי� ה�, �ִי�רֵאל נ�ָלדי� ��ל� של ַהילדי� היו�

  ".ִי�רֵאל "�ותבי�, הֵלידה ֶאר) ִ�סעי', הזה�ת ִ�תע�דת

  , שוני� הִמנהגי�, שוֶנה להאוֶכ, אֶחרת ��פה ְמַד�רי� ית�ַ�, נכו+

  ./חת וֶאר) /חת ָ�פה יש נ�לכ�ָל, ִי�ראלי� ��לנ� ֲאָבל

  .�Â˘ ‰Ê ‰∆Ù»È∆‰ 0י �בֵעיַני
 
 

 :כתבו בעבר

     הוא היה  .חדש עוֶלה ה�א .1

      .ִעברית ְמַדֵ�ר לא ה�א .2

      .�ִי�רֵאלי� נולד לא� ה .3

      .שלה ַ��פה ְמדֶ�רת היא .4

     .שלה� האוכל את אוְכלי� ה� .5

     הם היו  .ִמֶזה זה שוני� ה� .6
 

 

 :בחרו מתוך המילים את המילה המתאימה והשלימו את המשפט

  

  )יווֵלד, נולד�, נולדתי. (תינוק ל8 _________ ה�א ַ�חודש, בהריו+ חנה .1

  )�די�ק, שוֶנה, �מו. (ִמיר�ָשַלִי� ________ ֲעפ�ָלה .2

  )יוולד�, נולד, נולדתי. (�ֶאתי��ָיה_________ ממו  .3

, נולד�, נולדה. (תינוקות 40 השב�ַע________ " הֵעמק "החולי��0ֵבית .4

 )יווֵלד

  
 



   התקבל לעבודהדני

  .הא�ל�� את סֵיי� דני

  .�ֵחיָפה בודהֲע לֵר�יו� נסע ה�א

  .0010 �שעה, חמישי �י!�, שמירה �ִמ�רד ִהתַקֵיי� הֵראיו�

  .ה&ל את ִ&מעט ֵהִבי� דני ו�ִעבִרית שאלות הְרֵ�ה אותו ָשאל ה�קיד

  .ָלעבודה ִהתקֵ�ל ֶשה�א, לו והודיַע אָליו ִהתקֵשר ה�קיד שישי �י!�

  .מא�ָשר דני עכשיו

  

  : לפי הסיפורענו על השאלות

    ?  לחיפהדנימתי נסע  .1

    ? לֵחיָפה דני נסע מה ִ�שביל .2

    ? הֵראיו� ִהתַקֵיי� ֵאיפה .3

    ? דני את ה�קיד ָש-ל מה .4

    ? שישי �י!� דני ל�טילֵ� מי .5

    ? דני לה�קיד אמר מה .6

   ? מא�ָשר דני ָלמה .7

  

  :השלימו את המילים החסרות לפי שם הפועל

ÌÈ≈È«̃˙ƒ‰Ï:  

   ________-תה מחר   ________אני אתמול   ________ה�א עכשיו

Ê≈‚¯˙ƒ‰Ï:  

   ________ה�א מחר   ________אנחנ� אתמול   ________היא עכשיו

Ï≈a˜˙ƒ‰Ï:  

   ________ה� מחר   ________היא אתמול   ________ה�א שיועכ

¯≈ÚËˆƒ‰Ï:  

   ________היא מחר   ________-תה אתמול   ________אני עכשיו

Ë¯Á˙‰Ï:  

  ________מחר את�   ________אתמול אני   ________ עכשיו אנחנו 



  לדת למארייו� ה�

� �הקיא ֵמשרו� . 16ת היא ַ. דתֶל יו� ה�ארייה לָמסט ָה לאוג�20 �יו� יתה ה

. רותֵברי� וֲחֵבה ֲחרֵזמינו ַהת וִהֶדֶלת יו� ה� לה מסיַ�!אמא ואבא ָע. להדת ֶשֶלהה�

  .תנהביא לה ַמד ֵהָחל ֶא'

  .ה מאודֶפק ָיָח!נו ִמֶמלה ִמהיא קי. קָח!לה  ִמרו� היא קיָשִמ

  .רֶפ ֵסנ�ֶמלה ִמקיברה היא ָעשנה ֶשג� . י� מאודנֵיר מַעֶפלה ֵסא היא קיאֵמ

  .עו�נה ָשֶמלה ִמהיא קי. ייתה של אמאר ָהיוֵתפה נה הָיָתהַמ

כי - היא המתנה ֲהֶמלתי ִמקיַנה ֶשָתהַמ, תודה אמא: "מרה לאמאמחה ו( ָ!מארי

  ".פהָי

  

  : לפי הסיפורענו על השאלות

 )חברו בקו(? ממי, מה קיבלה מארי .1

  ספר    ... היא קיבלה מאמא

  משחק    ...היא קיבלה א מא

  .שעו�    ... היא קיבלה משרו�

 ?   ______________________ את המתנה היפה ביותרלה מארימי קיִמ .2

3.  ? _________________________________________מה מארית '

 ? ___________________________________הי מסי למאר�למה ע! .4

 ? __________________________________כי יפהמה היתה המתנה ֲה .5

  

   :השלימו

  .זרהה ֶע הרֵממךלתי קי. אתה חבר טוב

  .מתנה יפה________ לה היא קי. הוא בא ליו� ההולדת של אילנה .1

  .טֶקֶש_________ ת ֶשֶקאני מַב. שַעי� ַראת� עו! .2

  .זמ�בוא ָל_________ שת ֶקהמורה מַב, חרא מא�אני ֶש' .3

  .קי�מָתַמ _________ ל�הילדי� קי. רֵקאה לַבבתא ַָס .4

  .זרהֶע________ שת ֶק� אני מַבֵכָל, רה טובהֵבת ֲח4 .5

 ���ֶהֵמ/ � ��ֶ'ִמ / נ�איָתֵמ/ נה ֶמִמ / נ�ֶמִמ/ - ֵמִמ / מָ-ִמ/ ני ֶמִמ



  נה מקררשה ק�מֹ

ר נ�י� ַתדירה ֵא�. היטי�י� ָרדירה ֵא�. נההוא ָקדירה ֶשר �ג�בר ָל קליטה וָעזרַ�ֶמה יצא ִמֶשמֹ

ל שָמי ַחכשיֵרת ַמנ�ל# לֲחהוא ָה. רֵרל מָק� �חליט לקנות קוֶדשה ֶהמֹ. רֵרבדירה אי� מָק

  .יר מיַדָקא ָיקנות מקרר לֹי ִלֵדע טוב �בָצ ִמ&וחיֵ%

  .�של�י הַתֵאאל מה ה� תָנהוא ָש.  *4300מחיר �יו יָנֵע� �צא ֵחָמשה ראה מקרר ֶשמֹ

תה בל /ֲא.  *3440 ה לָ#ֶלֲע המקרר ַי ואז20%ל חה ֶשָנש ֲה� ֵיָממז�� ִ�של�ל ַתַע: "ר אמרהמוֵכ

. של חוֶדקל � ֶש390ל מי� חודשיי� ֶש תשל�12, רלוַמ�. X 12 390מי� של� בַת� ַגכול לשל�ָי

  ". *4680, תֶראת אוֶמזֹ

  ."חליטר /ֶשֲאחזור �חשוב על זה וֶאאני ֶא. התודה ר�: "שה אמרמֹ
  

     :עתיד הוא -כתבו את הפועל ב ����

    צאיי  צאָי

      ל#ָה

      אלָש

      אהָר

      נהָק

      להָע

      שבָח

      זרָח

      חיפש

      חליטֶה

  

               :השלימו

    .המקרר מתאי� לי, מרלו�  ,המקרר מוצא ח� בעיניי  ?יָ#יֵנֵע� �א ֵחֵצר מ�ֵרהמָק .1

הדירה טובה , לומר�    ?יי#עיַנאת ח� �הדירה מוֵצ .2

    .בשבילי

    ,את אומרתזֹ    ?עיני#א ח� �ח מוֵצטָ�הִמ .3

       ?עיני#היטי� מוצאי� ח� �הָר .4

        ?עיני#את ח� �הגינה מוֵצ .5

       ?עיני#את ח� �נה מוֵצהשכ� .6

  
?למי�י# את� מַשֵא? רֵרני� מָקת� ק�י# /        ֵא:כתבו במחברת

 תֶרֶמאת א�זֹ= ר לוַמ�

 יויָנֵע� �צא ֵחָמ

 9) ... רתאת אוֶמזֹ(ר לוַמ�, � בעינייא ֵח מוֵצ9



  הזמ �ל לפטֵ
ט ַתפסיקי

  .ַ�ֶטֶלפו של" החֵבר�ת ע� ְמפטֶ
טת היא היו� �ל. 14 �ת לדהַי נהָח

  ,"ֶ�ס% וַהְרֵ�ה זמ הְרֵ�ה מַבזֶ�זת את": לה מרהא אמא

  .של" ָלאמא ַמקשיבה לא נהָחאבל 

  , חש(בות עותהוָד ִ�שביל זה ֶשֶטֶלפ�, נהָח את לשכֵנַע ניסתה אמא

  .לפטֵ
ט ַממשיכה נהָח ֲאָבל

  .הֶטֶלפו קו את נהלָח וסגרה" ֶ�ֶזק" לצילצלה, �עסה אמא

  

  : לפי הסיפורענו על השאלות

    ? נהָח �מה �ת .1

    ? היו� �ל נהָח עוָ/ה מה .2

    ? נהלָח אמא אוֶמרת מה .3

    ? שלה לאמא ַמקשיבה נהָח הא� .4

   ? אמא /תהֲע מה .5

  

  :השלימו את המשפטים עם הפעלים שבמסגרת

  .ס%ה ֶ�3 הרֵ�ל ��__ ________פסיקי ַת .1

  .ל הזמיתה ���___________ ת 4ֶש, פריַעזה ַמ .2

  .הא עוֶנחד לֹ% ֶאלמה 4. ___________ו_________ לפו הֶט .3

  .�ל(י לי �יו ֵאכָשיה לי וַעָהס% ֶשל הֶ�את �__________  .4

  .זמס% (ה �הרֵ�___________ פו וטֶל�___________ רות שלה ֵבחנה והֲח .5

 .רי�ֵבלֲח__________ % וֶס�_________, __________ ד חָמה ֶנמי� ֶזפָעִל .6

  

 :כתבו את הסיפור בעבר

    כל היום היא פטפטה. 14חנה ילדה בת 

    
    
    
    
    

Ê·Ê·Ï  
  זזֵ�ַבֲא  זתיזַ�ִ�
  זזֵ�תַב  זָתזַ�ִ�
  זיז�תַב  זְתזַ�ִ�
  זזֵ�יַב  זזֵ�ִ�
  זזֵ�תַב  זהז�ִ�
  זזֵ�נַב  זנ(זַ�ִ�
  ז(ז�תַב  �זֶתז�ִ�
 ז(ז�יַב  ז(ז�ִ�

«·Ï≈aÊ Ê–«ÙÏ ≈tË Ë-«̂Ï ≈̂ÏÏ 



  להיזֵהר צרי�

  .ָצעיר ז�ג ה� ודויד ַחָנה

  .ָקט� ַ�ית ִלקנות ֶהחליט� ה�

  .דירות ִלְמַתֵוו� הלכ� ה�

  .ואור אוויר הְרֵ�ה ע� וָיֶפה ָקט� ַ�ית ָלה� וִהבטיַח ָיֶפה אית� דיֵ�ר ֵוו�ַהְמַת

  .וֵעצי� #רחי� ַלַ�ִית ִמָסביב

  .אות� רימה ֶ'ַהְמַתֵוו� ֵהבינ� ה�, הַ�ית את ִלראות הלכ� %ֶשֵה�

  .מאוד יש� ָהיה הַ�ית

  .מל�כלכי� הי� והקירות חלונות ַהְרֵ�ה �ו הי� לא

  :שלימו את המשפטים לפי הסיפורה

  . ______ז�ג ה� ודויד ַחָנה .1

  . ______  ______הלכ� ה� .2

  .______ו ______ הְרֵ�ה ע�______  וָקט� ַ�ית ִהבטיַח המתוו� .3

 . ______הי� והקירות ______ ְמַעט �ו הי� ______, ָהיה הַ�ית .4

  

    השלימו את המשפטים עם הפועל

  .� פע� אחר פע�אות_________ הוא  .1

  .___________זה לא יפה  .2

  .אותי ואל תספר לי סיפורי�__________ אל  .3

 .בה ש�זה לא יקֶר. אות�_________ אני מצטערת ש .4

  

  

 :השלימו את מילת היחס הנכונה

  

  ).ע� האנשי�(    איתם  רהמתוו� דיֵ�

  )את הגינה(      א�האנשי� ָר

  )אל המתוו�(      לכ�האנשי� ָה

  )את הבית(      קנותִל חליט�ה� ֶה

 )את האנשי�(      המתוו� רימה

 

  . �תֶכ ֶארימ�ה ֶשקֶר על ִמר�#             ַס:כתבו במחברת ����

˙ÂÓ¯Ï  
  הֶממַר
  הָממַר
  מי�מַר
  תמ/מַר
  הֶמַרֲא  רימיתי
  הֶמתַר  רימיָת
  מיתַר  רימיְת
  הֶמיַר  רימה

  הֶמתַר  רימתה
  הֶמנַר  רימינ�
  מ�תַר  �רימיֶת
 מ�יַר  רימ�

 �איָת/ � איתֶכ / נ�איָת/ איתה  / אית/ / ְ�איָת / איתָ�/ איתי 
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  צרי
 להילח� בסמי�

  .ִמלחמות ַהְרֵ�ה יש ַ�ַחיי�

 יכול לא, מי�ַס לַקחת ֶשַמתחיל ִמי �י, מי�ַ�ַס הִמלָחמה היא הקשות הִמלחמות �חת

  .מי�ַלַס Ó¯eÎ« ִנהיה ה�א. פסיקלַה

  .בהש� ֲחודהעב יש ַ�ַ�ית וַלהורי� הֵסֶפר!�ֵבית ַלמורי�

  .ִמַסמי� להיזֵהר ֶשצרי
, ַלילדי� לַהס�יר צריכי� ה�

  . לַסמי� ֶשמכ�רי� צעירי� להציל מאוד ֶשָקֶשה לַהס�יר צריכי� ה�

  .�ֶהֶשל ַלַחיי� ַסמי� של המשמע�ת מה ַליָלדי�יר ס�לַה צריכי� ה�
  

   לא נכון/ נכון : הקיפו בעיגול          

  נכו' לא / נכו'. קשה ִמלָחמה יאה ַ�סמי� הִמלָחמה .1

  נכו' לא / נכו'. רוֶצה ֶשה�א �רגע להפסיק יכול, סמי� לַקחת ֶשַמתחיל ִמי .2

  נכו' לא / נכו'. בש� ָחתפקיד יש ְוַלמורי� ַלהורי� .3

  נכו' לא / נכו'. לסמי� ֶשִהתמ�ר�, ַלצעירי� לעזור קל .4

  נכו' לא / 'נכו. סמי� ֶשלוקחי� ִלצעירי� לעזור ֶאפשר!ִאי ִ�מעט .5

  נכו' לא / נכו'. הסמי� �נו0ֵא דבר ש�� לע0ות צריכי� לא ההורי� .6

 נכו' לא / נכו'. ַלסמי� ֶשִמתמֵ�ר לִמי קוֶרה מה, ְלַס2ֵר צריכי� וההורי� המורי� .7
  

  :השלימו את הפעלים בטבלה

   עתיד! ה�א  עבר! ה�א הֶווה ! ה�א

 Ì≈ÁÏÈ‰Ï   נלחם

   ¯≈‰ÊÈ‰Ï 

   ˙ƒ‰Ï«Á≈kÂÂ 

   ¯≈kÓ˙ƒ‰Ï 
  

  :השלימו את המילים לפי הדוגמה

  __________  רצותִל  __________  סגורִל  רּכוָמ  ורמ�ִל

  __________  גמורִל  __________  בדוקִל  __________  קנותִל
  
 __________ דרושִל __________  רלבֵר __________ תפוסִל



  לַשֵקר אס�ר

  .ָצעיר ז�ג ה� ורֵחל דני

  .ֵמהעבודה מאוד מא�חר דני חזר ֶאחד ֶעֶרב

  "?ָהייָת ֵאיפה: "שאלה רֵחל

  .מא�ֶחרת שעה עד ָעַבד ֶשה�א, ל! סיֵ ר דני

  .ָלרֵחל ִשיֵקר דני

  .ָ%עבודה ֶש גש, %ח�רה ע� %ירה ִלשתות ַל א% העבודה אחֵרי הל$ ה�א

  .האמת את ל! סיֵ ר ָרֵחל של ֶהחֵבר

  .דני על ְוָכֲעסה ַ%%ח�רה מאוד ִקנאה רֵחל

  .ֵמהַ%ית אותו וזרקה אותו קיללה, עָליו צעקה רֵחל, הַ%יתה רחמא� חזר (ֶשדני, למחרת
  
  

   לא נכון/ נכון : סמנו בעיגול

  לא נכו+  נכו+  .הַ%יתה מ�קד� חזר דני .1

  לא נכו+  נכו+  .מַטֵייל ֶשה�א ָלרֵחל סיֵ ר דני .2

  לא נכו+  נכו+  .שלו ההורי� את לבֵקר הל$ דני .3

   נכו+לא  נכו+  .רהֵבֲח וג� אישה ג� יש ַלדני .4

  לא נכו+  נכו+  .מאוד קינאה רֵחל .5

  לא נכו+  נכו+  .קיללה ולא ָצעקה לא רֵחל .6

 לא נכו+  נכו+  .ַלדני סלחה רֵחל .7

  

  :השלימו את המשפטים בעזרת המילים

  .השיע�ר ִ%זמ+ _________ אס�ר: אוֶמרת המוָרה .1

  .שלו הצעצ�עי� את _________ ה�א. 45ָבב ֶילד דני .2

  .ַ%ַלילה 10 השעה אחֵרי, יֵאַל _________ 6ל .3

  .אות! _________ יכול לא אני. לטי�ל ִלנסוַע הרוצ לא היא .4

  .חולי�%8ֵבית אותו _________ צרי$. מאוד חוֶלה התינוק .5

  

   8די י+ דינה לָגיחה ֵ% 89                       :כתבו במחברת  ����

  .צותֲחיתה %ילה היא חוזרת ה%ל ַל(. פה ָקיתֵברית %לָצֶמת (ֶדדינה עוֶב. אי��דינה וגדי נ9

  .רוֶקפנות % ִל004חד היא חזרה בשעה לילה ֶא

      :גדי

      :דינה

, מקלֵקל, לפטֵ ט, תצלֵצל

 לשכֵנַע, לאשֵ ז



  ?ַהילדי� את יַכֶסה מי

  .לישו� ָהְלכה �ֶה�ֹ ִמשַ�חת

  .רהא� ְוֶאת הֶטלויזיה את �י�ה א�א

  .� ליש�כב� וָשַלמיטה ִנכנס�רי� די� והה�היָל

  ".ַהילדי� את ְלַכסות לכיֵת. ַ�ַלילה קר: "ְלִאמאמר  ו&�א%ר ֵרתע�ילה ִהע הַלמַצֶא�

  ".%תה תֵל*: "מרה& מאִא

  ".ָעֵיי+ אני. %ת ֵתלכי: "מר& א�א

  ".היו� ַרק וֵתֵלְ* אותי תפֵנק. לתמ�� ֶאָתיסיתי א�אני � " :אמרה מאִא

    ? די�היָל את �יסה מי, חושבי� %ֶת� מה

      ? ה את הילדי�מכֶס, ית�� �צלֶכֶא, מי
  

  ? הולכי� לישו�י ֶשפֵנִל, ות/מה צרי* לֲע :המתאיםכתבו את הפועל 

  .לויזיה ואת האוראת הֶט________ רי* ָצ .1

  .מיכה/את הילדי� ִ�________ צרי*  .2

  .תותאת החלונות ואת הדָל________ צרי*  .3
  

  ? הולכי� לישו�י ֶשפֵני� ִלמה עו/ :את הפועל המתאים כתבוכתבוכתבוכתבו

  .ה ואת האורלויזָיאת הֶט_________  .1

  .מיכה/את הילדי� ִ�________ _ .2

 .תותאת החלונות ואת הדָל_________  .3
 

 :השלימו את הפועל בצורה הנכונה
  

 

«ÙÏ≈�˜∆‡  ˙...  «ÎÏ…ÂÒ˙∆‡  ˙...  

  .אותו עכשיו_______ הוא לא יכול   , הוא אוהב לפנק אותה

  .את הילד_______ עוד מעט הוא   .אותה_______ מחר הוא 

אתמול הוא ו_______ עכשיו הוא 
________.  

ואתמול אתה _______ עכשיו אתה 
_______.  

  ._______והיא _______ אתמול הוא   _______והיא _______ אתמול הוא 

  ._______ואת _______ מחר אתה   ._______ואתה _______ מחר הוא 

  .שלא יהיה לו קר, את הילד_______   .את הילד יותר מידי_______ אל 

«ÎÏ ˙ÂÒ /ƒÏ ¯Â‚Ò /«ÎÏa˙Â 

 סי�מַכ/ י� � מַכ/סוגרי� 



ַלילה צילֵצל הֶטֶלפו�ַ  

ֶערב 9 אחֵרי לישו� ְוהלכה עֵייפה ָהיתה היא אתמול. קשה עוֶבדת רה�ָ.  

�עהָ  . הֶטֶלפו� צילֵצל 10 ְ

  .ִנבהלה �רה

  ?מא)חר %'& %ל ָלמה? אסו� קרה למי? קרה מה

  .ַחיי*, ֶשלה ֶהחֵבר ָהיה ֶַטֶלפו�

ַלילה 10 אחֵרי אַלי תצלֵצלל א, ִממָ' מבֶקשת אני: "לו אמרה היאַ.  

  

   לא נכון/ נכון : סמנו בעיגול

  לא נכו�  נכו�  .קשה עוֶבדת שרה .1

  לא נכו�  נכו�  .עֵייפה ָהייתה לא שרה .2

   נכו�לא  נכו�  .מאוד ִנבהלה �רה .3

  לא נכו�  נכו�  .מ)קד* ָהיה הֶטֶלפו� ִצלצ)ל .4

  לא נכו�  נכו�  .רוֶצה ֶש1תה ָמַתי, לצלֵצל יכול 1תה: ְלַחִיי* אמרה �רה .5

 לא נכו�  נכו�  .10 אחֵרי אַלי תצלֵצל 1ל: ְלַחִיי* אמרה �רה .6

 לא נכו�  נכו�  .פו�הטֶללה מאוד ֵמרה נבֲהָ� .7
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  "Ï‰˙˜˘¯" או "ÏˆÏˆÏ" : הפעליםהשלימו את המשפטים עם

  .ערביו ָלֵא, ___________ כול* אתה ָיִא .1

  .0011י אחֵר___________ ל 1 .2

  .יתייתי א ָהבל אני לֲֹא, יַלֵא__________ היא  .3

  .אי*ת* ָ1י ֶשפֵנִל__________  .4
 .נה ליא ָעד לָֹח7 ֶאו1_________ ו__________ 

 יַלר ֵאֵשתַקִת= י ַלל ֵאלֵצתַצ

ÏˆÏˆÏ  
  ללֵצַצֲא  לתילַצִצ  ללֵצמַצ
  ללֵצתַצ  לָתלַצִצ  תֶללֶצמַצ
  לצליתַצ  לְתלַצִצ  לצלי*מַצ
  ללֵציַצ  ללֵצִצ  תלצל9מַצ

  ללֵצתַצ  לצלהִצ  
  ללֵצנַצ  לנ)לַצִצ  
  לצל)תַצ  *לֶתלַצִצ  
 לצל)יַצ  לצל)ִצ  

¯˘˜˙‰Ï  
  רֵשתַקֶא  רתיַשתַקִה  רֵשתַקִמ
  רֵשתַקִת  רָתַשתַקִה  תֶרֶשתַקִמ
  שריתַקִת  רְתַשתַקִה  שרי*תַקִמ
  רֵשתַקִי  רֵשתַקִה  תשר9תַקִמ

  רֵשתַקִת  שרהתַקִה  
  רֵשתַקִנ  רנ)ַשתַקִה  
  שר)תַקִת  *רֶתַשתַקִה  
 שר)תַקִי  שר)תַקִה  



  נת דרכי�תא�

א הוא �. �ִית הַקפַשתחיל את ח�פר התיכו� וִהית הֵס� את ֵ�יֵיהוא ס. �18 ב �קֹיֲע

רי� שלי עובדי� ֵבל הֲח'. שיו� נהיגהה להוציא ִראני מאוד רוֶצ: "�ֶהיו ואמר ָללהוָר

  ".זמ� החופשהולומדי� נהיגה ִ�

 + הל+ר 'ַחיי� ו*ַרי הצֳהֵרוקר עד אֲחה�ל יו� ֵמפעל 'ִמב עבד �קֹיֲע. ימהאמא הס'

  .צליַח� נהיגה וִהבַחה ִמע., שי� למד חוָד4. ר נהיגהלשיע�

  .הרי� שלו למסי�ֵבאת ע� הֲחֵצחליט ָל� וֶהבָחִמ �צליַחִהמח מאוד ֶשב ָ.יעקֹ

לילה יצאו  �3012עה ָש�. בירות� �ִי ושתו ַיל� רקד��'.  מאודַחֵמה יעקב היה ָ.מסי��

 נסוַע� ִל'זה מס�חשב ֶשא 3 מאוד אבל לֹב היה עיֵייעקֹ. יתהר+ ה�ֶדה �המסי�ל� ֵמ�'

  .לילה�

  .�רַדב ִנ ויעקֹ ונסע�סע�ה� ָנ

האנשי� . שי�ָנה ֲא הרֵ�� למכונית הי�ח�ִמ. רתעוֵרק וִהָזש ָחַעב ַרמע יעקֹתאו� ָש4ִ

ג ר� ָההי�, ה�ש ֵגתַניעקב ִהֶש, מכונית�. כי�ת דָרַניתה תא�ָה ֶשר�� וסי4קול ָר �ר�די�

עי� ָצ 4ברי� שלו הי�בל לֲחגי� ֲאר�א היו ֲהב לֹמכונית של יעקֹ�. עי�צ�י 4שֵנד �ָחֶא

  .קלי�

� ָשִמאשונה �זרה ִר ֶעל�ה� קי�. ית חולי�ֵבבדיקה �ול� ִלת 'קח ֶא וָלגיַענס ִהַל�מ�*

  .יתהל� ה�� 'סע�ָנ

  

  :הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה

1. ‡ÈˆÂ‰Ï ÁÈÏˆ‰ ·˜ÚÈ...  1רשיו� �   רשיו� לנשק�   תעודת זהות   

2. Â˙˘ ÂÈ¯·ÁÂ ·˜ÚÈ...  1�מי��   יי� ובירה�   קולה ומי   

3. ÈÎ ‰�Â‡˙ ‰˘Ú ·˜ÚÈ...  1הוא לא  �   הוא שתה אלכוהול�   הוא היה שמח

  פחד

4. Ó ¯¯ÂÚ˙‰ ·˜ÚÈ...  1הפצועי��   הרבה אנשי��   רעש חזק   

  

  :ם שבמסגרתהשלימו את המשפטים עם המילי

  .____________בתאונה היו כמה  .1

  .אחד____________ בתאונה היה  .2

  .סת� כ+ בעלי חיי�_________ אסור  .3

  .א3 אחד ע� הסכי�_________ תיזהר לא  .4

  -  .מה אמרו ההורי� ליעקב אחרי התאונה -      :כתבו במחברת
 

  ַעצ� 4ָ– פצוַעִל

 גר� ָה–ג ר7לֲה



  שרההתינוק של 

  .הַלילה ל ָישנה לא שרה

  .הַלילה ל התינוק גדי את ֶהחזיקה היא

  .�לי חית�לו וֶהְחליפה אותו ֶהֱאכילה היא, �כה ֶשה�א ַ�ע� ל

  .מאוד כהָ� ה�א, ַ�מיטה אותו להניַח רצתה היא ראֶש

  .ָלרוֵפא הלכה היא ַ��וקר

  .חולי� �ֵבית גדי את לאשֵ�ז ֶשצרי#, אמר הרוֵפא

  

  :מתוך הרשימה, השלימו את הפעלים בצורה הנכונה

  .ַהיַדיי� על התינוק את ________ היא .1

 ________ היא, �כה ֶשה�א .2

  .אותו

3.   .לו ________ שרה ָרטוב ָהיה אה�ֶש

 .כה והוא ָ�ַ�מיטהת התינוק א ________ שרה .4

 .חולי� יתַ�ֵב אותו ________ ֶשצרי# אמר הרוֵפא .5

  

 :כתבו את הפעלים בעתיד ובציווי שלילי לפי הדוגמה

‡Â‰  ƒÈ«̆Ô  ‡È‰Â  ________–   «̆ È˙ Ï‡Ô!  )ÔÂ˘ÈÏ(  

  )Ï˜ÈÊÁ‰»(  ! בו________אל   –________  והיא  ________  הוא

  )�Ï«ÁÈ‰»(  !אותו________ אל   –________  והיא  ________  הוא

  )Ï¬‡ÏÈÎ‰»(  !אותו________ אל   –________  והיא  ________  הוא

  )ÏÛÈÏÁ‰»(  !לו________ אל   –________  והיא  ________  הוא

  

  : חיוביבציוויוכתבו את ההיפך 

    !תפתח  !סגוראל ִת    פתח  ≠  גרָס

  _________  !הבֶאל ִת  _________  ≠  כהָ�

  _________  !אל תיש1  _________  ≠  ש1ָי

  _________  !חזיקאל ַת  _________  ≠  חזיקֶה

  _________  !רֵ�אל תַד  _________  ≠  רדיֵ�

  _________  !פסיקאל ַת  _________  ≠  פסיקִה

«‰Ï˜ÈÊÁ ,«‰Ï«ÁÈ� ,«‰ÏÏÈÎ‡ ,«‡Ït˘Ê ,«‰ÏÛÈÏÁ 



  חלו� לי יש

  , טובה עבודה ֶשאמָצא מַקֶווה אני, הא�ל� �ס	�

    מס�ֶדרת דירה לי ֶשִתהֶיה

  ,לשָמ ַח �מ�צֵרי יפי� רהיטי� לי ִיהי� שַ�דירה

  , ַ�ֶטלוויזיה אומרי�ֶש מהת  ֶאבי�ֶש#

  .טובי� &ֵכני� לי ֶשִיהי�

  ,לִי)רֵאל ַתעֶלה שלי שהִמשָחה מַקֶווה אני

  ,�ִי)רֵאל ָשלו� ֶשִיהֶיה

  ,הזמ� (ל ִתשתֵר שלי שהִעברית

  .ָ�#ר* ואַטֵייל מכונית ֶשאקֶנה

  .ִיתגֵש� שלי שהחלו� הלַוואיו
  

   :חברו בקו זוגות מילים

  ִתשתֵר  דירה

  ִיתגֵש�  היטי�ָר

  ָ�#ר*  ני�שֵכ

  טובי�  הִעברית

  מס�ֶדרת  אַטֵייל

  יפי�  לו�הֲח
  

   ...) ש( מקווה     :השלימו את הפועל בצורה הנכונה

  .טובָל_________ אנחנו  .1

  .חרבוא ָמהוא ָי_________  __אני  .2

  .�חוֶרמי� �ה גָש הרֵ�רד�ֵי_  __________כל שנה אנחנו  .3

  .�ֵשלו יתַגלו� ֶשהֲח_________  __הוא  .4

  .ה טובההֶיאה ִתהשנה הָ�_________  __ .5

  

   ...   הלוואי ש  :כתבו במחברת מה הייתם רוצים

  .לו�ה ָשהֶיִיאי ֶשלַוַה

  ...לוואי ֶשַה

  ...לוואי ֶשַה

…ÂÂ˜Ï˙  

  הֶואַק  קיויתי  הֶומַק

  הֶותַק  קיויָת  והמַק

  ויתַק  קיויְת  וי�מַק

  הֶויַק  הקיָו  תו	מַק

  הֶותַק  קיותה  

  הֶונַק  קיוינ�  

  ו�תַק  �קיויֶת  

 ו�יַק  קיו�  


