מדברים
בפועל
ערכת הפעלות
לתרגול " הפועל " בדיבור
בכיתות אולפן

כתיבה :ארנה גינצבורג ,שרה יינון,
אמרמה פוגל ,מירה שגיב
ליווי וייעוץ :אורה מלול
עיצוב עריכה והדפסה :מירה שגיב
– משרד החינוך  -האגף לחינוך מבוגרים  -מחוז ירושלים
המרכז הפדגוגי לעובדי הוראה  -היחידה למשאבי למידה – -
המדור להנחלת הלשון
ירושלים – תשס"א

""ÏÚÂÙ· ÌÈ¯·„Ó

הפועל הוא לב המשפט העברי ,נטייתו בעברית שונה מאוד מזו המצויה
ברב השפות.
משו כ ,חשוב מאוד שבבואנו ללמד דוברי שפות זרות את נושא הפועל,
הלימוד יהיה יעיל ויסודי.
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מתו ניסיו עבודתנו בכיתות האולפ ,התעורר הצור לתרגול בעלפה
של הפועל ,כתוספת לתרגילי הניתני בכתב בספרי הלימוד השוני.
הצבנו לעצמנו מטרה ליצור הפעלות שיספקו ללומדי הזדמנויות לתרגל
באופ פעיל את מיומנות הדיבור ,לאחר הקניית פרק בנושא הפועל )בניי,
גזרה ,משקל(
באמצעות התרגול בעלפה ,יתאפשר מיצוי של כל תצורות הפועל
המוקנות ,כסיכו וכחזרה .כמו כ ,תתבצע בקרה על מידת ההפנמה
והיישו .יכולתו של התלמיד לבצע בהצלחה את ההפעלות שבערכה,
תשק במידת מה את הצלחתנו בהקניית הפרק.
תוכ ההפעלות ואוצר המילי מבוססי על סיטואציות קרובות
למציאות ,בתחומי תפקוד שוני ומגווני ,בהתא לתכנית הלימודי
הנוכחית של הג להנחלת הלשו.
‡ÏÚÂ ıÂÚÈÈ‰ ÏÚ ,ÈÂÂÈÏ‰ ÏÚ ,ÊÂÁÓ‰ ˙Á˜ÙÓ ,ÏÂÏÓ ‰¯Â‡Ï ˙Â„ÂÓ ÂÁ
˘‰ÏÈÚÈÂ ˙È˘ÂÓÈ˘Î ‰Î¯Ú‰ ˙‡ Â‡ˆÓÈ ÌÈ¯ÂÓ‰˘ ˙ÂÂ˜ÓÂ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È
.‰„Â·ÚÏ
ˆ:‰·È˙Î‰ ˙ÂÂ
‡¯.·È‚˘ ‰¯ÈÓÂ Ï‚ÂÙ ‰Ó¯Ó‡ ,ÔÂÈÈ ‰¯˘ ,‚¯Â·ˆÈ‚ ‰
ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ

‰Î¯Ú‰ ‰·Ó
הערכה מכילה סדרה של הפעלות בעל פה בנושא הפועל ,ומטרתה לבסס את הנלמד
ולספק אפשרות לחזרה פעילה בעל פה על קבוצות הפועל השונות הנלמדות בכיתת
האופ.
מבחינת מערכת הזמני נחלקת הערכה לשניי:
חלק א'‰ÂÂ‰Â ¯·Ú :
חלק ב'„È˙Ú :
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כל אחד משני החלקי נחלק לפרקי עלפי העיקרו המורפולוגי ,כלומר לפי בניי ,משקל
וגזרה .מתכונת ההפעלות בכל פרק ,בכל אחד משני החלקי ,היא אחידה וכוללת 5
הפעלות בכל פרק.
: (‰ÂÂ‰Â ¯·Ú) '‡ ˜ÏÁ· ˙ÂÏÚÙ‰‰ ¯„Ò
 .1שיחה להשלמה
 .2שאלות ותשובות
 .3סיפור בשרשרת
 .4קטע בחרוזי
 .5תמונה
: („È˙Ú) '· ˜ÏÁ· ˙ÂÏÚÙ‰‰ ¯„Ò
 .1שיחה להשלמה
 .2שאלות ותשובות
 .3שאלת מפתח
 .4פינגפונג ציווי
 .5קטע בחרוזי
 .‰È˜‰‰ ÔÓ ˜ÏÁÎ ‡ÏÂ ÌÈÂ˘‰ ÏÚÂÙ‰ È˜¯Ù ˙ÈÈ˜‰Ï ÌÂÎÈÒÎ Â‡Â·È ˙ÂÏÚÙ‰‰כ למשל
תוצע לתלמידי ההפעלה הנוגעת לפועלי ע"ו ,לאחר שפרק זה הוקנה ותורגל היטב.

 :˙ÂˆÂ·˜· ‰„Â·ÚÏ Â„ÚÂ ˙ÂÏÚÙ‰‰הכיתה נחלקת לקבוצות בנות  35תלמידי וכל
קבוצה מקבלת הפעלה אחת מתו ה  5הכלולות בפרק המתורגל .במהל הפעילות
ההפעלות מוחלפות בי הקבוצות ,כ שבתו יחידת הזמ המוקדשת לפעילות זו,
יוכלו כל התלמידי לעבור על כל ההפעלות .ע זאת אפשר ,כמוב ,להציע אותה
הפעלה לכל הקבוצות או לבחור רק חלק מ ההפעלות ,הכל לפי רמת הכיתה ואפיה
ועל פי שיקול דעתו של המורה .כדאי להגביל את מש העבודה של כל הפעלה ל 5
 10דקות.

חשוב לוודא לפני תחילת הפעילות שאוצר המילי הכלול בהפעלות יהיה
ידוע בעיקרו לתלמידי .אי להציע הפעלה שיש בה משפטי
שהתלמידי אינ מביני אות.
מבנה הערכה הוא מודולרי :כל הפעלה בכל פרק ובכל חלק עומדת בפני
עצמה והיא יכולה להינת במקביל לכל הפעלה אחרת מאותו פרק או
מפרק אחר .אפשר ג לשלב הפעלות משני החלקי )עברהווה ועתיד( בשיעור
אחד.
˙ÂÏÚÙ‰‰ ÈÙ„Ó „Á‡ ÏÎ È·‚ ÏÚ ˙ÂÈÂˆÓ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÔÙÂ‡Ï ˙Â˜ÈÂ„Ó ˙Â‡¯Â‰

תוכן הערכה
חלק א' :עבר והווה
פרק  :1פעל ע"ו
פרק  :2פעל שלמים ועל דרך השלמים
3

פרק  :3פעל ל"י )ל"ה(
פרק  :4פיעל שלמים ומרובעים
פרק  :5פיעל ל"י )ל"ה(
פרק  :6התפעל שלמים
פרק  :7הפעיל שלמים  +נספחים ע"ו פ"נ
פרק  :8נפעל שלמים
פרק ב' :עתיד
פרק  :1פעל ע"ו
פרק  :2פעל שלמים אפעול
פרק  :3פעל שלמים אפעל  +נספח פ"א  +נספח פ"י
פרק  :4פעל ל"י )ל"ה(
פרק  :5פיעל שלמים  +ל"י )ל"ה(
פרק  :6הפעיל שלמים  +ע"ו  +פ"נ
פרק  :7התפעל שלמים
פרק  :8נפעל שלמים

א.

פעל ,ע"ו  /ע"י -

שיחה להשלמה

עבר ,הווה

‰˙ÈÎ· -ÌÂ˜Ó
˙ÏÂÈË‰ ÏÚ ‰¯ÂÓÏ ÌÈ¯ÙÒÓ .‰¯ÂÓ .(ÌÈ„ÈÓÏ˙) ‰È¯Â ÈÒÂÈ - ÌÈ„È˜Ù
-ÌÈÏÚÙ
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ıÂ¯Ï ,ÌÈ˘Ï ,¯È˘Ï ,ÊÂÊÏ ,ÁÂ Ï ,‡Â·Ï ,ÌÂ˜Ï
,‰Á˙Ï ................... ¯˘‡Î ,6:00 ‰Ú˘· ....................... ¯˜Â·· ÏÂÓ˙‡ :ÈÒÂÈ
.Ì˘ ‰È‰ ‡Ï „ÂÚ ÒÂ·ÂËÂ‡‰
?Ì„˜ÂÓ ................. ˙‡ Ì‚ ,‰È¯ :‰¯ÂÓ‰
.................... ¯˘‡Î ,‰Á˙Ï ¯‰Ó .................. .¯ÁÂ‡Ó ,,,,,,,,,,,,,,,,, È‡ ,‡Ï :‰È¯
..................... ËÚÓÎ ÒÂ·ÂËÂ‡‰Â Ì˘ ÂÈ‰ ¯·Î ÌÏÂÎ ‰Á˙Ï
?ÌÈ˜È˙‰ ˙‡ .................... ‰ÙÈ‡ :‰¯ÂÓ‰
„È ÏÚ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÈÎ „Á‡ ÌÂ˜Ó· ÌÈ˜È˙‰ ˙‡ .................. ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÎ :ÈÒÂÈ
.ÒÂ·ÂËÂ‡· ˙Â‡ÒÈÎ‰
.ÈÏ˘ ‡ÒÈÎ‰ ÏÚ Â˙Â‡ ................. ,ÔË˜ ÈÏ˘ ˜È˙‰ :‰È¯
?Í¯„· ÌÈ¯È˘ ‰·¯‰ .................... :‰¯ÂÓ‰
..................... ˜¯ Í¯„‰ ÏÎ ,ÛÈÈÚ È˙ÈÈ‰ È‡ Ï·‡ ................ ÌÏÂÎ :ÈÒÂÈ
.‰ÙÈÈÚ „Â‡Ó È‡ ÂÈ˘ÎÚÂ ................. È‡ :‰È¯
 השתמשו בפעלים הרשומים למעלה,פה-השלימו את השיחה בעל
()אפשר להשתמש ביותר מפועל אחד בשורות הריקות

.ב
שאלות ותשובות

-  ע"י/ ע"ו,פעל
 הווה,עבר

?‰¯ÙÂ‡· ˙¯˘



?‰˜Ë'ˆÓ˜· ‰¯‚ ÍÏ˘ ‰ÁÙ˘Ó‰
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˘?¯¯˜Ó· ÍÏ˘ ÛÒÎ‰ ˙‡ ˙Ó



·‡˙ ?‰ÏÈÏ· ÔÙÏÂ‡Ï



?ÌÂÈ‰ ˙ˆ¯ ¯ËÓÂÏÈ˜ ‰ÓÎ



?Á¯ÈÏ ÂÒË ÌÈ˘‡ ‰·¯‰

בדיבור-
כל משתתף שואל את חבריו
ומקבל תשובה מכל אחד.

ג.
סיפור
בשרשרת

פעל ,ע"ו /ע"י –
עבר ,הווה
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˘.……………………………………………ÏÂÓ˙‡ !¯ÂË˜Â„ ÌÂÏ

)(·È¯Ï ,ÁÂÏ ,ÌÂˆÏ ,ÌÂ˜Ï


˘.……………………………‰˘ ÈÙÏ !‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÈÂ„‡ ÌÂÏ

)(ÌÈ˘Ï ,ÒÂËÏ ,‡Â·Ï ,¯Â‚Ï


˘.………………………………… !È„ ÌÂÏ

)(ÁÂÏ ,ÊÂÊÏ ,·È¯Ï ,ÌÈ˘Ï


˘................................................ ÈÏ˘ Ô·‰ !Ï‰Ó‰ ÌÂÏ

)(ÌÈ˘Ï ,‡Â·Ï ,·È¯Ï ,ÌÂ˜Ï
בדיבור-
ממשיכים כל פתיחה -כל משתתף מוסיף משפט ,בחיוב
או בשלילה ,תוך שהוא משתמש באחד מהפעלים.

ד.
קטע בחרוזים

פעל ,ע"ו /ע"י –
עבר ,הווה
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,Â Ó˜ ¯˜Â·· Ì„˜ÂÓ
,Â ˆ¯ ‰ˆÂÁ‰
,Â ‡· ÔÙÏÂ‡Ï
,Â ¯˘ Ì˘ ÌÂÈ‰ ÏÎ
,Â ·˘ ‰˙È·‰

Â Ó˘ ÔÂ¯‡· ÌÈ˜È˙‰ ˙‡
.Â Á ÛÂÒ ÛÂÒÂ
:שינויים

ÌÈ„ÈÓÏ˙‰

,Ì˙‡

,‰˙‡

,È ‡ :¯·Ú

קלום
בשינוי גוף וזמן

.ה
תמונה

- ע"י/ ע"ו,פעל
 הווה,עבר
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?.………………………………………………………………ÔÈ‡Ó
?.…………………………………………………………………Ô‡Ï
?………………………………………………,,,,,,,,,,,,,,,,ÔÓÊ ‰ÓÎ
‡?..………………………………………………………………‰ÙÈ
?..…………………………………………………………………‰ÓÏ
?..………………………………………………………………ÈÓ ÌÚ

א.
שיחה להשלמה

:ÌÈÏÚÙ

שואלים שאלות על הדמות
בפעלים
בתמונה-
ועל דרך
משתמשיםשלמים
פעל,
השלמים-עבר ,הווה

¯Â‚Ï ,¯È˘Ï ,·È¯Ï ,ÁÂ Ï ,ÒÂËÏ ,‡Â·Ï ,ıÂ¯Ï

˙È·· - ÌÂ˜Ó
˙‡ÙÂ¯‰ Ïˆ‡ ¯Â˜È· È¯Á‡ (‰˘È‡Â ÏÚ·) ÏÚÈÂ Ï‡È¯‡ -ÌÈ„È˜Ù
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-ÌÈÏÚÙ

,¯ÓÂÏ ,‡Â¯˜Ï ,¯ÂÊÚÏ ,ÏÂ‡˘Ï ,ÒÂÚÎÏ ,ÌÂ˘¯Ï ,˙Á˜Ï ,˜Â„·Ï ,„ÂÓÚÏ
?‡ÙÂ¯‰ Ïˆ‡ ‰È‰ ÍÈ‡ :ÏÚÈ
.˙ÂÏ‡˘ ‰·¯‰ È˙Â‡ ............................ ˙ÂÁ‡‰Â ¯ÙÒÓ ..................... Ì„Â˜ :Ï‡È¯‡
. ‰Ï ..........................˘ ‰Ó ˙‡ ÈÏ˘ ˜È˙· ...................... ‡È‰
?ÔÓÊ ‰·¯‰ ¯Â˙· ..................... :ÏÚÈ
ÔÎÏÂ ¯Â˙· .................... ‡Ï ÌÈ˘‡ ‰ÓÎ Ï·‡ ,¯Â˙· ......................... È‡ :Ï‡È¯‡
.„Â‡Ó .....................
ÏÂÎÈ È‡˘ ................................Â ÈÏ ................................... ˙ÂÁ‡‰ ‰Ú˘ È¯Á‡
,‡ÙÂ¯Ï ÒÎÈ‰Ï
.È˙Â‡ ...................................... ‡ÙÂ¯‰ ÛÂÒ ÛÂÒ 12-· ˜¯
?ÍÏ ........................ ‰ÙÂ¯˙‰ Ì‡ Í˙Â‡ ...................... ‡Â‰ :ÏÚÈ
‡Â‰ ,ÈÏ .......................... ‡Ï ‰ÙÂ¯˙‰˘ ÂÏ ........................... ,ÔÎ :Ï‡È¯‡
.˙¯Á‡ ‰ÙÂ¯˙ Ï˘ Ì˘ ÈÏ ....................
 השתמשו בפעלים הרשומים למעלה- השלימו את השיחה
()אפשר להשתמש ביותר מפועל אחד בשורות הריקות
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.ב
שאלות ותשובות

 שלמים ועל דרך,פעל
 הווה,עבר-השלמים

?Ï‡¯˘È· ÏÙ‡ÏÙ ¯·Î ˙ÏÎ‡



?ÔÙÏÂ‡‰ ˙/Ï‰Ó ÌÚ ˙„˜¯



?ı¯‡· ÔÂ˘‡¯‰ ÚÂ·˘· ÍÏ ¯ÊÚ ÈÓ



?·"‚˜· ˙„·Ú



?ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ‰Ó'ÊÈÙ ˙˘·ÂÏ ˙‡ / ?ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ‰Ó'ÊÈÙ ˘·ÂÏ ‰˙‡



?‰¯ÂÓ‰Ó ˙„ÁÂÙ ˙‡ È˙Ó / ?‰¯ÂÓ‰Ó „ÁÂÙ ‰˙‡ È˙Ó



?‰ËÈÓ‰ „È-ÏÚ ¯È˜‰ ÏÚ ˙Â˘„Á‰ ÌÈÏÈÓ‰ ˙‡ ˙Ó˘¯



?˙È¯·Ú· ÌÈÏÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ „ÂÓÏÏ ˙¯Ó‚



-בדיבור
כל משתתף שואל את חבריו
.ומקבל תשובה מכל אחד
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ג.
סיפור
בשרשרת

פעל ,שלמים ועל דרך
השלמים-עבר ,הווה



·˜... ... ...ÔÂ¯Á‡‰ ıÈ

)(ÏÂÎ‡Ï ,˘Â·ÏÏ ,„Â˜¯Ï ,ÚÂÒÏ



... ... ...Ï‡¯˘ÈÏ È˙‡·˘ ÈÙÏ

)(‡Â¯˜Ï ,‚Â‡„Ï ,„ÂÓÏÏ ,„Â·ÚÏ



...... .... ... ... „ÏÈ È˙ÈÈ‰˘Î



(˜ÂÚˆÏ ,ÒÂÚÎÏ ,˙Ú„Ï ,·Â˘ÁÏ) ... ... ... ... ... ... .... ÌÚÙ

)(ÁÂÎ˘Ï ,„ÂÁÙÏ ,ÏÂ‡˘Ï ,˙ÎÏÏ

בדיבור-
ממשיכים כל פתיחה -כל משתתף מוסיף משפט בחיוב
או בשלילה ,תוך שהוא משתמש באחד מהפעלים.
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ד.
קטע בחרוזים

פעל ,שלמים ועל דרך
השלמים-עבר ,הווה

·‡,ÚÒÂ ÒÂ·ÂËÂ
,ÚÓÂ˘ ‰˜ÈÒÂÓÂ
‡ÔÂÙÙÏÓ ÏÎÂ
,ÔÂ˙ÈÚ ‡¯Â˜Â
,·˘ÂÁ ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÚ
.·˙ÂÎ Ì‰Ï ·˙ÎÓÂ
שינויים:

Ì‰ ,Â Á ‡ ,È ‡ :¯·Ú

.1לומדים בע"פ את הדיקלום
 .2אומרים את הדיקלום בשינוי גוף וזמן
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ה.
תמונה

פעל ,שלמים ועל דרך
השלמים-עבר ,הווה

?..……………………………………………………………………‰Ó
?...…………………………………………………………………ÔÈ‡Ó
?.…………………………………………………………………Ô‡Ï
‡˙ ?.………………………………………………………………ÈÓ
?..…………………………………………………………………‰ÓÏ
?..………………………………………………………………ÈÓ ÌÚ

:ÌÈÏÚÙ
¯ÓÂÏ ,ÁÂÓ˘Ï ,˜ÂÁˆÏ ,˘Â‚ÙÏ ,˙ÎÏÏ ,ÏÂ‡˘Ï ,¯ÂÊÁÏ

שואלים שאלות על הדמויות
בתמונה -משתמשים בפעלים
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.א
שיחה להשלמה

- ( ל"י )ל"ה,פעל
 הווה,עבר

(˙Â¯·Á) ‰¯È˘Â ˙È¯Â‡ -ÌÈ„È˜Ù˙
.ÔÂÈ˜‰Ó ‰¯ÊÁ ˙È¯Â‡ -ÔÂÙÏË ˙ÁÈ˘
-ÌÈÏÚÙ

,˙ÂÈ‰Ï ,˙ÂÏÚÏ ,˙Â ÚÏ ,˙Â˘ÚÏ ,˙Âˆ¯Ï ,˙Â‡¯Ï ,˙Â˙˘Ï ,˙Â ˜Ï

?...................... ‰ÓÂ .........................‰ÙÈ‡ ?ÚÓ˘ ‰Ó ,ÌÂÏ˘ ˙È¯Â‡ :‰¯È˘
?ÔÂÙÏËÏ ................................. ‡Ï ‰ÓÏÂ
................................................................................... ¯˜Â·· :˙È¯Â‡
.‰ÙÈ Â‰˘Ó ˙ÂÁ· ...........................ÌÂ‡˙ÙÂ ...... .....................................ÍÎ ¯Á‡
? ............................... ‰Ê ‰ÓÎ

? ...................................‡Ï ‰ÓÏ Ê‡ :‰¯È˘
.ÌÈÏ˜˘ 500 ................................... ‰Ê :˙È¯Â‡

..................................... ‡Ï˘ ·ÂË .¯˜È „Â‡Ó ‰Ê :‰¯È˘
 השתמשו בפעלים הרשומים למעלה-השלימו את השיחה
()אפשר להשתמש ביותר מפועל אחד בשורות הריקות

.ב
שאלות ותשובות
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( ל"י )ל"ה,פעל
 הווה,עבר

?ı¯‡· ‰ÏÈÂ ¯·Î ˙È ·



?ÁÏÓ‰ ÌÈ· ˙ÈÁ˘



?˙ÈÎ· Ë¯Ò ‰ÊÈ‡·



?Ï‡¯˘È· ‰¯Ë˘ÓÏ ˙È Ù



?˙ÏÈ‡· ¯·Î ˙ÈÈ‰



?˙ÏÈ‡· ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯ ˙‡ / ?˙ÏÈ‡· ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯ ‰˙‡



?˙Â· ıÈÓ ÌÚÙ ˙È˙˘



?‰ÏÈÏ· ÊÈ¯Ù ˙‡ ˙È‡¯



?ÌÂÈ¯ÂÂ˜‡· ÌÈ‚„ /·ÏÎ /ÏÂ˙Á ˙È ˜



-בדיבור
כל משתתף שואל את חבריו
.ומקבל תשובה מכל אחד
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ג.
סיפור
בשרשרת



פעל ,ל"י )ל"ה(
עבר ,הווה

·ı¯‡· ÈÏ˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ

……………………………

)(˙Â‡¯Ï ,˙ÂÈ‰Ï ,˙Âˆ¯Ï ,˙ÂÎ·Ï


·ÔÙÏÂ‡· ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ

……………………………

)(˙ÂÈ‰Ï ,˙Â˘ÚÏ ,˙ÂÙÏ ,˙ÂÚÏ


·.………………………………‡È‰ ,‰„Â·Ú· ˙¯Ù‡ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ

)(˙Â˙˘Ï ,˙Â˘ÚÏ ,˙ÂÚÏ ,˙ÂÙÏ


·.………………………………ÂÏ˘ ‰¯È„· ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ
)(˙ÂÏÚÏ ,˙Â‡¯Ï ,˙Â˜Ï ,˙ÂÏ˙Ï

בדיבור-
משתתף מוסיף משפט ,בחיוב
ממשיכים כל פתיחה -כל
17
או בשלילה ,תוך שהוא משתמש באחד מהפעלים.

ד.
קטע בחרוזים
פעל ,ל"י )ל"ה(
עבר ,הווה

‰ÏÂÚ ‡Â‰ ‰˙È·‰
‰˘ÂÚ Ì˘ ‡Â‰ ÌÈ¯ÂÚÈ˘Â
‰˙Â˘ ‰Ù˜ ‰·¯‰
‰ ÂÚ ‡Ï ÔÂÙÏËÏ
‰ˆÂ¯ ‡Â‰ „ÂÓÏÏ ÈÎ
שינויים:

,‰ Ù„ :¯·Ú

‡ Ì‰ ,‰˙‡ ,È

.1לומדים בע"פ את הדיקלום
 .2אומרים את הדיקלום בשינויי גוף וזמן
18

ה.
תמונה

פעל ,ל"י )ל"ה(
עבר ,הווה

‡?.…………………………………………………………ÂÊÈ
?.…………………………………………………………………Ô‡Ï
?................................................ ... ... ... ... ..È˙Ó
?..…………………………………………………………………‰ÓÏ
?..………………………………………………………………‰Ó
?............................................ ... ...?ÔÈ‡Ó

:ÌÈÏÚÙ
˙ÂÈ‰Ï ,˙Â‡¯Ï ,˙Â ·Ï ,˙Â ˜Ï ,˙Â˘ÚÏ ,˙ÂÏÚÏ

שואלים שאלות על הדמויות
בתמונה -משתמשים בפעלים

19

.א
שיחה להשלמה

 שלמים,פיעל
 הווה,עבר

‰È„Â Ï‡ÎÈÓ :ÌÈ„È˜Ù˙
‰„Â·Ú ˘ÂÙÈÁ ÏÚ.·ÂÁ¯· ‰ÁÈ˘
-ÌÈÏÚÙ

,Ò·ÎÏ ,ÌÏ˘Ï ,˘˜·Ï ,Ï·˜Ï ,¯˜·Ï ,¯¯·Ï ,¯·„Ï ,˘ÙÁÏ ,ÏˆÏˆÏ
ÏÙËÏ ,Ï˘·Ï
‰·¯‰ ¯·Î È‡˘ ˙Ú„ÂÈ ˙‡ .Í˙Â‡ ˙Â‡¯Ï ÁÓ˘ È‡ ‰ÓÎ ,‰È„ :Ï‡ÎÈÓ
.È˙‡ˆÓ ÛÂÒ ÛÂÒÂ ‰„Â·Ú .........................ÔÓÊ
?.............................................‰ÙÈ‡ ?˙Ó‡· :‰ È„
.˙ÂÚ„ÂÓ ÁÂÏ·Â ÔÂ˙ÈÚ·......................... :Ï‡ÎÈÓ
?.........................................ÈÓ ÌÚ :‰ È„
?...............................................ÈÓÏ
.......................................................................................... :Ï‡ÎÈÓ
......................................................... ˜¯ ÌÂÈ‰ ÏÎ È‡ .‰„Â·Ú „ÂÚ ÔÈ‡ ,ÈÏÂ :‰ È„
.ÌÈ„ÏÈ· .................................Â
 השתמשו בפעלים הרשומים למעלה-השלימו את השיחה
()אפשר להשתמש ביותר מפועל אחד בשורות הריקות

20

 שלמים,פיעל
 הווה,עבר

.ב
שאלות ותשובות

?‰Â„¯Ó ÌÚ Ï‚¯Â„Î ˙˜ÁÈ˘



?‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙‡ ˙Î¯È·



?‰˜È¯Ù‡· Ï‚Â'‚· ˙¯˜È·



?˙¯‰ÓÓ ˙‡ ‰ÓÏ

?¯‰ÓÓ ‰˙‡ ‰ÓÏ



?‰ÈÏ‚‡ ˙ÎÏÓ Ï˘ Û˘‰ ÌÚ „ÁÈ ˙Ï˘È·



?Â¯ËÒ˜ Ï„ÈÙ ÌÚ ÏÈÈË ÈÓ



?ÔÂ¯Á‡‰ ÔÓÊ· ÍÏ˘ ÌÈÈÈ˘· ˙ÏÙÈË



?˙¯ÁÈ‡ ‰ÓÏ



?ÍÏ˘ ˙„ÏÂ‰‰ ÌÂÈÏ ˙Ï·È˜˘ ¯˙ÂÈ· ‰ÙÈ/‰·Â˘Á‰ ‰˙Ó‰ ‰Ó



-בדיבור
כל משתתף שואל את חבריו
.ומקבל תשובה מכל אחד
21

ג.
סיפור
בשרשרת



פיעל ,שלמים
עבר ,הווה

... .. ... ... ...‡È‰ ÌÂÈ‰ ÏÎ .‰Ï¯„ÈÒ Ì˘· ‰¯ÂÁ· ‰˙ÈÈ‰ ÌÚÙ

)(¯„ÒÏ ,ÏÙËÏ ,Ò·ÎÏ ,Ï˘·Ï




... ... ... ... ... ... ... ... ...‰Ï¯„ÈÒ ,„Á‡ ÌÂÈ
)(¯˜·Ï ,¯¯·Ï ,˘˜·Ï ,Ï·˜Ï
·„.……………………………‰ÏÈÏ· 12-· ˜ÂÈ
)(˘ÙÁÏ ,„·‡Ï ,¯‰ÓÏ ,ÏˆÏˆÏ



... ... ... ... ... .... ... ... ‰ÙÈ‰Â ¯ÈÚˆ‰ ÍÈÒ‰
)(¯˜·Ï ,¯ÙÒÏ ,¯¯·Ï ,˘ÙÁÏ

.‰Ï¯„ÈÒ ˙‡ ‡ˆÓ˘ „Ú
בדיבור-
ממשיכים כל פתיחה -כל משתתף מוסיף משפט ,בחיוב
או בשלילה ,תוך שהוא משתמש באחד מהפעלים.
22

 שלמים,פיעל
 הווה,עבר

.ד
קטע בחרוזים

‰¯˜È· ‡˙·Ò Ïˆ‡ ‰È¯
‰¯„ÈÒ ˙È·‰ ˙‡˘ È¯Á‡
‰Ï˘È· ÌÈÓÈÚË ÌÈ‚„
‰Ï·È˜ ˙Â·¯ ˙Â‡ÓÁÓ
‰¯‰ÈÓ ‡Ï ÒÂ·ÂËÂ‡Ï Ï·‡
.‰¯ÁÈ‡ ‰„Â·ÚÏ ÔÎÏÂ
:שינויים

23

ÈÓ¯Â È „ ,‰ Ù„ :‰ÂÂ‰ .Ì‰ ,Â Á ‡ ,„ÈÂ„ :¯·Ú

.1לומדים בע"פ את הדיקלום
 .2אומרים את הדיקלום בשינויי גוף וזמן

פיעל ,שלמים
עבר ,הווה

ה.
תמונה

?.…………………………………………………………ÈÓ
?.…………………………………………………………………‰ÓÎ
?.………………………È˙Ó
‡?..…………………………………………………………………ÍÈ
‡?..………………………………………………………………‰ÙÈ
?…………………………………………………………Ô‡Ï
.?…………………………………………………………ÈÓ ÌÚ
24

?…………………………………………………………‰Ó
? …………………………………………………………ÈÓ ÏÚ
? …………………………………………………………‰Ó ÏÚ

:ÌÈÏÚÙ
לטפל ,לבקש ,לבשל ,לחפש ,לטייל ,לשלם ,לבקר ,לשחק ,לדבר

שואלים שאלות על הדמויות
בתמונה -משתמשים בפעלים

25

( ל"ה )ל"י,פיעל
 הווה,עבר

.א
שיחה להשלמה

ÌÈ„È„È -ÈÓ¯Â È„ - ÌÈ„È˜Ù˙
.‰Ù˜ ˙È·· ‰ÁÈ˘
-ÌÈÏÚÙ

˙ÂÏ·Ï ,˙ÂÂÏÏ ,˙ÂÂ˜Ï ,˙Â ˘Ï ,˙ÂÒ Ï ,˙ÂÎÁÏ
?‰ÈÏ„ ÌÚ ‰˘È‚Ù‰ ‰˙ÈÈ‰ ÍÈ‡ ,ÈÓ¯ Â :È „
‰È‰ ‰Ïˆ‡ ÔÂÙÏË‰ Ï·‡ ,‰ÈÏ‡ ÔÙÏËÏ ............................ ,·ÂË ‡Ï ÏÈÁ˙‰ ‰Ê :ÈÓ¯
.ÔÓÊ‰ ÏÎ ÒÂÙ˙
.‰Ú˘ ÈˆÁ ˙ÂÁÙÏ ‰Ï.................................. .‰Ù˜‰ ˙È·· ,ÍÎ ¯Á‡
?......................... È‡„Î ‰È‰Â ,Â :È„
È˙ÚÓ˘ ÈÎ „ÓÁ ‰È‰È˘ „Â‡Ó .................. ‰˘È‚Ù‰ ÈÙÏ ,Ú„ÂÈ ‡Ï È‡ :ÈÓ¯
.È¯Ó‚Ï È˙Ú„ ˙‡ ............................. ‰˘È‚Ù‰ È¯Á‡ Ï·‡ ,‰ÓÈÒ˜Ó ‰¯ÂÁ· ‡È‰˘
. ....................... ‡Ï˘ ÔÈ·Ó È‡ Ê‡ :È„
.‰˙È·‰ ‰˙Â‡.......................... ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â ...................... ‡Ï ÏÏÎ· !ÔÂÎ :ÈÓ¯
 השתמשו בפעלים הרשומים למעלה-השלימו את השיחה
()אפשר להשתמש ביותר מפועל אחד בשורות הריקות
26

( ל"ה)ל"י,פיעל
 הווה,עבר

.ב
שאלות ותשובות

?˙ÈÙÈ ‡Â¯˜Ï ˙ÈÒÈ



?˙ÂÚ˘ ˘ÂÏ˘ ‰Á˙· ‰˙ÎÈÁ ‡È‰ ‰ÓÏ



?ÍÏ˘ ¯ÚÈ˘‰ Ú·ˆ ˙‡ ÌÚÙ ˙È È˘



?ÒÂ·ÂËÂ‡ ÌÚÙ ˙È˜È



?‰˙È·‰ ‰Á ˙‡ ‰ÂÂÈÏ ‡Ï ÈÒÂÈ ‰ÓÏ



?‰ÈÂ‡ ÏÚ ÌÚÙ ˙ÈÏÈ·



?‰˘ 20 „ÂÚ· ˙Â˘ÚÏ ‰ÂÂ˜Ó ‰/˙‡ ‰Ó



- בדיבור
כל משתתף שואל את חבריו
.ומקבל תשובה מכל אחד
27

ג.
סיפור
בשרשרת



פיעל ,ל"ה)ל"י(
עבר ,הווה

·........................ ¯˙Ò‡ , ¯·Ú˘ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ
)(˙ÂÒÏ ,˙ÂÏ·Ï ‡Ï,˙ÂÎÁÏ,˙Â˜Ï



·........................¯˙Ò‡ Ï˘ ‰ÏÚ· ,¯·Ú˘ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ

)(.˙ÂÏ·Ï ,˙ÂÒÏ ‡Ï ,˙ÂÎÁÏ ‡Ï ,˙Â˜Ï ‡Ï


·.......................¯˙Ò‡ Ï˘ ÌÈ„ÏÈ‰ ,¯·Ú˘ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ

)(.˙ÂÎÁÏ ‡Ï ,˙Â˘Ï ,˙ÂÏ·Ï ,˙ÂÂ˜Ï


‡·....................... ¯˙Ò‡ ,ÌÂÈ‰ Ï
)(.˙ÂÏ·Ï ,˙ÂÂÏÏ ‡Ï ,˙ÂÎÁÏ ‡Ï ,˙Â˜Ï ‡Ï

בדיבור-
משתתף מוסיף משפט ,בחיוב
ממשיכים כל פתיחה -כל
28
או בשלילה ,תוך שהוא משתמש באחד מהפעלים.

ד.
קטע בחרוזים

פיעל ,ל"ה)ל"י(
עבר ,הווה

È˙ÈÂÂÈ˜ ‰„Â·Ú Ï·˜Ï
·È˙ÈÒÈ ‡ÂˆÓÏ ÔÂ˙ÈÚ ÏÎ
È˙ÈÎÈÁ „Â‡Ó ·¯ ÔÓÊ
‡˙ È˙ÈÈ˘ ÈÏ˘ ÌÈÈÁ‰
‡·.È˙È˜È ,È˙È˜È ,È˙È˜È ˜¯ ,ÂÈ˘ÎÚ „Ú ,Ï
שינויים:

˙‡ ,Â Á ‡ :‰ÂÂ‰ .Â Á ‡ ,Ì‰ ,‰ „ ,„ÈÂ„ :¯·Ú
.1לומדים בע"פ את הדיקלום
 .2אומרים את הדיקלום בשינויי גוף וזמן

29

פיעל ,ל"ה)ל"י(
עבר ,הווה

ה.
תמונה

‡?..…………………………………………………………………ÍÈ
‡?..………………………………………………………………‰ÙÈ
‡˙ ?............................................ ... ...‰Ó
?.............................................................‰Ó
?..............................................................‰ÓÏ
?........................................................................È˙Ó

30

?..........................................................‰Ó·
?...........................................................ÈÓÏ
?......................................................‰Ó¿Ï
. לנקות, לחכות, לקוות, לנסות, לשנות,לבלות

:ÌÈÏÚÙ

שואלים שאלות על הדמויות
 משתמשים בפעלים-בתמונה

.א
שיחה להשלמה

 שלמים,התפעל
 הווה,עבר

(„ÈÓÏ˙) ÈÒÂÈ Ï˘ ‡Ó‡Â ¯ÙÒ‰ ˙È· Ï‰Ó :ÌÈ„È˜Ù˙
.ÔÂÙÏË ˙ÁÈ˘
-ÌÈÏÚÙ

,¯„˙Ò‰Ï ,ÏÎ˙Ò‰Ï ,¯ÚËˆ‰Ï ,˘·Ï˙‰Ï ,Ì„˜˙‰Ï ,Û˙˙˘‰Ï
.ÛˆÁ˙‰Ï ,‚‰ ˙‰Ï ,Ï„˙˘‰Ï ,Ï‚¯˙‰Ï
.ÈÒÂÈ ÌÚ ˙ÂÈÚ· ‰·¯‰ ˘È ÔÂ¯Á‡‰ ÔÓÊ· ,˙Ú„ÂÈ ˙‡ .Ô‰Î ˙¯·‚ ÌÂÏ˘ :Ï‰ Ó
.ÈÏ‡ .................... ‰˙‡˘ ·ÂË !ÚÂÓ˘Ï.................................. ˙Ó‡· È‡ :‡Ó‡
ÏÏÎ· ‡Â‰ .ÚÂ·˘ ÈÙÏ Ì‚ ‰È‰ ÍÎÂ..................................‡Â‰ ÏÂÓ˙‡ :Ï‰Ó
,.........................................‡Ï

31

ÌÚÙ Û‡ ‡Â‰ ,.....................Â............................ ‡Â‰ ˙È·· Ì‚ ?˙Â˘ÚÏ ‰Ó :‡Ó‡
...........................................................‡Ï
.„ÁÈ· Â˙È‡ ¯·„Ï ÂÏ È‡„Î :Ï‰Ó
. ·ÂË ÔÂÈÚ¯ ‰Ê ,ÔÎ :‡Ó‡
 השתמשו בפעלים הרשומים למעלה-השלימו את השיחה
()אפשר להשתמש ביותר מפועל אחד בשורות הריקות

 שלמים,התפעל
 הווה,עבר

.ב
שאלות ותשובות

?Ï‡¯˘È· ‰ÏÈÓ ˙È¯·· Â‡ ,‰Â˙Á· ,‰ÂÂˆÓ-¯·· ˙Ù˙˙˘‰ ¯·Î



?ÒÈ¯Ù· ÏÙÈÈ‡ Ï„‚Ó / ÌÈ¯ˆÓ· ˙Â„ÈÓ¯Ù‰ „È-ÏÚ ˙ÓÏËˆ‰



?Û¯ÂÁ· ‰ÈÒÂ¯· ‰È‰ ‡Â‰˘ ¯ÚËˆ‰ ÔÂ‡ÈÏÂÙ˘ ·˘ÂÁ ‰˙‡



?‰È‰ ÍÈ‡ ?ÁÏÓ‰ ÌÈ· ¯·Î ˙ˆÁ¯˙‰



?¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓÏ ÂÏ‚¯˙‰ ¯·Î ÌÈÏ˘Â¯È· ˙ÂÈÁ‰ Ô‚· ˙ÂÙ¯È'‚‰



32

?Ï"ÂÁ·Â ?Ï‡¯˘È· ‰Èˆ˜ËÂ¯Ù· ¯·Î ˙˘Ó˙˘‰



?ÍÏ˘ ˙Â„ÏÈ‰ ÌÂ·Ï‡· ‰Â¯Á‡‰ ÌÚÙ· ˙ÏÎ˙Ò‰ È˙Ó



-בדיבור
כל משתתף שואל את חבריו
.ומקבל תשובה מכל אחד

 שלמים,התפעל
 הווה,עבר

.ג
סיפור
בשרשרת

........................ ‰Ï˘ ‰Â˙Á‰ ÌÂÈ· ,‰ÏÎ‰



(ÏÏÙ˙‰Ï ,˘·Ï˙‰Ï ,˘‚¯˙‰Ï ,ıÁ¯˙‰Ï)
........................ ‡·ˆ· ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ,ÏÈÈÁ‰



( ÌÏËˆ‰Ï ,˘‚¯˙‰Ï ,¯˘˜˙‰Ï ,Ï‚¯˙‰Ï ‡Ï)
.......................ÒÂËÓ· ÌÈ„ÏÈ‰



(Ï„˙˘‰Ï ,‚‰˙‰Ï ,¯„˙Ò‰Ï ,ÏÎ˙Ò‰Ï)
.…………………………… ,‰„ÂÚ˙ È˙Ï·È˜˘Î
33



)(¯ÚËˆ‰Ï ‡Ï ,˘‚¯˙‰Ï ,Ì„˜˙‰Ï ,ÏÎ˙Ò‰Ï
בדיבור-
ממשיכים כל פתיחה -כל משתתף מוסיף משפט ,בחיוב או
בשלילה ,תוך שהוא משתמש באחד מהפעלים.

ד.
קטע בחרוזים

התפעל ,שלמים
עבר ,הווה

˙ Ëˆ‰˘ ÔÂÎ ‰Ê
·?˙ ˙Á˙‰˘ ÌÂÈ
˙˘·Ï˙‰ ‰ÙÈ ÍÎ-ÏÎ
˙˘‚¯˙‰ ‰ÓÎÂ
‡·˙ÙÈÈÚ˙‰ ÛÂÒ· Ï
.˙Ù˙˙˘‰ ÌÈ„Â˜È¯‰ ÏÎ· ÈÎ
שינויים:

Ô˙‡ ,˙‡ :‰ÂÂ‰ .Ô‰ ,‡È‰ ,‡Â‰ ,‰˙‡ :¯·Ú
.1לומדים בע"פ את הדיקלום
הדיקלום בשינויי גוף וזמן
 .2אומרים את
34

ה.
תמונה

התפעל ,שלמים
עבר ,הווה

35

?..…………………………………………………………………È˙Ó
?..………………………………………………………………‰ÓÏ
?..………………………………………………………………‰Ó ÏÚ
‡?..…………………………………………………………………ÍÈ
‡?..………………………………………………………………‰ÙÈ

:ÌÈÏÚÙ
להתחתן ,להתרגש ,להסתכל ,להתרגל ,להשתמש ,להסתדר ,להתפלל.

שואלים שאלות על הדמות
בתמונה -משתמשים בפעלים

36

.א
שיחה בהמשכים

- פ"נ, הפעיל שלמים
 הווה,עבר

.˙È·· ‰ÁÈ˘
.Ô¯ÚÂ ‡ÓÈ‡ -ÌÈ„È˜Ù˙
-ÌÈÏÚÙ

,˘È‚¯‰Ï ,¯È·Ò‰Ï ,ËÈÏÁ‰Ï ,ÍÈ˘Ó‰Ï ,˜ÈÒÙ‰Ï ,ÏÈÁ˙‰Ï ,ÔÈÓÊ‰Ï
.ÚÈ‚‰Ï ,ÚÈ¯Ù‰Ï ,ÁÈË·‰Ï ,ÁÈÏˆ‰Ï
.9 ‰Ú˘· ¯ÁÓ ‰ÁÈ˘Ï Í˙Â‡ ...............‰¯ÂÓ‰ ,‡ÓÈ‡ :Ô¯Ú
,.................................. ‰˘‰˘Î .˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÚ· ÔÈ‡˘ ‰ÂÂ˜Ó È‡ :‡Ó‡
È˙È‡¯ ˙Ó‡· ,·ÂË „ÈÓÏ˙ ˙ÂÈ‰Ï.................................‰˙‡
...........................‡Ï˘Â ,ÔÓÊ· .....................................˘Â.........................................˘
.‰ˆÂ¯Ó È˙ÈÈ‰ ÔÎÏ .ÏÏÎ·
·ÂË „ÈÓÏ˙ ˙ÂÈ‰Ï........................... È‡ ‰˘‰ ˙ÏÈÁ˙· ˙Ó‡· ,‡Ó‡ :Ô¯Ú
‡ÏÂ .ÔÓÊ· .............................................Â..........................................Â.
......................................... ‡Ï ÔÎÏÂ ‰˘˜ ÈÏ ‰È‰ Ï·‡ .ÏÏÎ· ..............................

 השתמשו בפעלים הרשומים למעלה-השלימו את השיחה
()אפשר להשתמש ביותר מפועל אחד בשורות הריקות
37

-הפעיל שלמים

+עבר והווה

.ב
שאלות ותשובות

 עבר והווה- פ"נ וע"ו-נספח

?‰˙È·‰ ˙‡·˘Î ¯Â‡‰ ˙‡ ˙˜Ï„‰ ‡Ï ‰ÓÏ



?‰ˆÂ·˜· Â‡ „·Ï „Â·ÚÏ ‰ÙÈ„ÚÓ ˙‡ / ÛÈ„ÚÓ ‰˙‡ ,‰˙ÈÎ·



?Ï˘·Ï ‰Ó ‰ÁÙ˘Ó· ËÈÏÁÓ ÈÓ



?ÔÂÙÏË· ‰ˆÈÙ ¯·Î ˙ ÓÊ‰



?˙ÁÏˆ‰Â ˙Â˘ÚÏ ˙ÁË·‰ ‰Ó



?ÔÎ˘‰ ÌÚ ¯·„Ï ˙ÓÎÒ‰ ‡Ï ‰ÓÏ



?˙È¯·Ú· ·Â˘ÁÏ ¯·Î ˙ÏÁ˙‰



?Ï‚¯Â„Î ˜Á˘Ï ˜ÈÒÙ‰ È„ ‰ÓÏ



˘È‚¯Ó ‰˙‡ ÍÈ‡ 
?ÚÈ‚Ó ·È·‡‰˘Î
?Â¯ÈÎ‰ ÈÒÂÈÂ ‰ÏÈ‚ ‰ÙÈ‡ 
/ ÈÏ ÚÈˆÓ ‰˙‡ ‰ÙÈ‡ 
ÏÈÈËÏ ÈÏ ‰ÚÈˆÓ ˙‡
?ıÈ˜·
?¯˜Â·· ‰Ù˜ ÍÏ ÔÈÎ‰ ÈÓ 
˙ÎÏÓÏ Â‡È·‰ ‰Ó 
?˙„ÏÂ‰‰ ÌÂÈÏ ‰ÈÏ‚‡
?È˙¯Ó‡˘ ‰Ó ˙·‰ 

-בדיבור
כל משתתף שואל את חבריו
.ומקבל תשובה מכל אחד
38

ג.
סיפור
בשרשרת

הפעיל שלמים ופ"נ-
עבר הווה

....................................................................... ÔÂ¯Ë‡È˙· ˙È˜Á˘‰
)(ÁÈÏˆ‰Ï ,˘È‚¯‰Ï ,˜ÈÒÙ‰Ï ,ÏÈÁ˙‰Ï


................................................................................ ‰„ÚÒÓ· Û˘‰

) ( ˜ÈÏ„‰Ï ,ÛÈÏÁ‰Ï ,ËÈÏÁ‰Ï ,ÔÈÓÊ‰Ï


.......................................................................................ÌÈ‡ÙÂ¯‰

)(¯È·Ò‰Ï ,ÏÈÁ˙‰Ï ,ÁÈÏˆ‰Ï ,ËÈÏÁ‰Ï


‡......................................................................‰˘„Á ‰„Â·Ú· È
)(ÁÈÏˆ‰Ï ,¯ÈÎ‰Ï ,ÏÈÁ˙‰Ï ,ËÈÏÁ‰Ï

בדיבור-
ממשיכים כל פתיחה -כל משתתף מוסיף משפט ,בחיוב
או בשלילה ,תוך שהוא משתמש באחד מהפעלים.

39

.ד
קטע בחרוזים

+ עבר הווה-הפעיל שלמים
פ"נ-נספחים ע"ו ו

‰„ÚÒÓÏ ‰‡Ï ˙‡ È˙ ÓÊ‰
,‰„Â·Ú ÈÈÚ· Ì˘ ¯·„Ï Â ˜ÒÙ‰ ‡Ï
ÔÈÈ Ì‚Â ˜ÈÈËÒ ,ÒÙÈ'ˆ Ì˘ Â ÓÊ‰
,ÌÈÈ˙Ú˘ „ÂÚ Ì˘ ˙·˘Ï Â Î˘Ó‰
.ÌÈÈÚÂ·˘ „ÂÚ· ¯ÂÊÁÏ Â ËÏÁ‰
:שינויים

Â Á ‡ :‰ÂÂ‰ ˙‡ ,Ì˙‡ ,‡È‰ ,‡Â‰ :¯·Ú

ÏÈÈËÏ ÚÈ‚Ó ·È·‡‰˘Î
ÚÈˆÓ È‡
È˙¯Î‰ ı¯‡‰ ˙‡ ÍÎ
.È˙Ú‚‰ ¯ÈÚÂ ¯ÙÎ ÏÎÏ

ÔÈÎÓ ‰˙‡ ÌÈ¯ÂÚÈ˘ Ì‡
ÔÈ·Ó ‰˙‡ ÏÎ‰ È‡„Â
‡È·Ó ÍÈ‡ Ì‡ Í‡
,ÌÈ¯ÙÒ
‰˘ÂÚ ‰˙‡ ‰Ó
?ÌÈ¯ÂÚÈ˘·

:שינויים
()שתי השורות האחרונות

‡È‰ ,‰˙‡ ,Â Á ‡ :¯·Ú

:שינויים

È ‡ ,Ì‰ ,‡Â‰ :¯·Ú ,˙‡:‰ÂÂ‰
לומדים בע"פ את הדיקלום.1
 אומרים את הדיקלום בשינויי גוף וזמן.2
40

ה.
תמונה

הפעיל ,שלמים-
עבר ,הווה

?..…………………………………………………………………È˙Ó
?..………………………………………………………………‰ÓÏ
?............................................ ... ...‰Ó
‡?.............................................................‰ÙÈ
?..............................................................‰ÓÎ
?......................................................................ÈÓ
?............................................................ÈÓÏ

:ÌÈÏÚÙ
להחליט ,להבטיח ,להתחיל ,להפסיק ,להפריע ,להדליק ,להרגיש ,להסכים,

שואלים שאלות על הדמויות
בתמונה -משתמשים בפעלים
41

.א
שיחה להשלמה

- שלמים,נפעל
 הווה,עבר

‡·‡Â ‡ÓÈ‡ ,‰ÈÏ„ - ÌÈ„È˜Ù˙
.‰„ÚÒÓ· ÂÈ‰ ÌÈ¯Â‰‰ ÏÂÓ˙‡ .˙È·· ‰ÁÈ˘
-ÌÈÏÚÙ

Û¯˘È‰Ï ,¯‡˘È‰Ï ,¯Ó‚È‰Ï ,Á˙ÙÈ‰Ï ,Ò ÎÈ‰Ï ,¯·˘È‰Ï
?Ì˙È‰ ?‰„ÚÒÓ· ÏÂÓ˙‡ ‰È‰ ÍÈ‡ ,‡ÓÈ‡ :‰ÈÏ„
.‰„ÚÒÓÏ .......................˘ ÈÙÏ È·‡Â È˙Â¯ ÌÚ .................................. :‡ÓÈ‡
9.00-· ˜¯ ........................... ‰„ÚÒÓ‰ ÈÎ ¯ÈÚ· ˙ˆ˜ ÂÏÈÈË
?ÏÂÎ‡Ï Ì˙ÓÊ‰ ‰Ó ,Â :‰ÈÏ„
Ï·‡ ÔÈÈ ÂÓÊ‰ ‰ÏÁ˙‰· ?ÂÏÎ‡ ‰Ó Â‡ ÂÓÊ‰ ‰Ó ˙Ú„Ï ‰ˆÂ¯ ˙‡ :‡·‡
Ï·‡ ˜ÈÈËÒ ÂÓÊ‰ ÍÎ ¯Á‡ .ıÈÓ ÂÈ˙˘ Ê‡ ,............................. ˜Â·˜·‰
,„ÏÂ˜Â˘ ÒÂÓ ÂÓÊ‰ ‰Â¯Á‡ ‰ÓÏ .ÛÂÚ ÂÏÎ‡ ÔÎÏÂ ¯Â˙· .....................‡Â‰
.ÌÈÁÂÙ˙ ÂÏÎ‡ Ê‡ ,....................... ÒÂÓ‰˘ ÂÏ Â¯Ó‡
?ÛÒÎ ÌÎÏ ........................... ˙ÂÁÙÏ Ê‡ ,·ÂË :‰ÈÏ„
. ÌÈ·Ú¯ ˙ˆ˜...................... ÂÁ‡ Ï·‡..................... ‡Ï ÛÒÎ ,‡Ï :‡ÓÈ‡

 השתמשו בפעלים הרשומים למעלה-השלימו את השיחה

42

- שלמים,נפעל
 הווה,עבר

.ב
שאלות ותשובות

?¯‚Ò ‡Â‰ È˙ÓÂ Á˙Ù ˜·‰ È˙Ó



?ÍÏ˘ ˙È·‰ ÏÚ· ÌÚ ˙˘‚Ù ‰ÓÏ



?ÔÁÏÂ˘‰ Ï˘ Ï‚¯‰ ‰¯·˘ ÍÈ‡



?ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ¯‡˘ ÏÎÂ‡‰ ÏÎ ‰ÓÏ



?˘‡¯Ï ÍÏ ˙Ò Î ‡Ï ˙È¯·Ú· ‰ÏÈÓ ÂÊÈ‡



?˙ÂÏ·Ò‰ ÍÏ ˙¯Ó‚ ˘Î ‰˘ÂÚ ˙‡ / ‰˘ÂÚ ‰˙‡ ‰Ó



?ÌÈ„¯Ù ¯˘‡Î ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰Ó



-בדיבור
כל משתתף שואל את חבריו
.ומקבל תשובה מכל אחד
43

ג.
סיפור
בשרשרת



נפעל ,שלמים-
עבר ,הווה

........................................................................:¯ÓÂ‡ ˙ÏÂÎÓ· ¯ÎÂÓ‰
)(Á˙ÙÈ‰Ï ,¯‡˘È‰Ï ,¯Ó‚È‰Ï ,¯‚ÒÈ‰Ï



..............................................................................:¯ÓÂ‡ È‡˜ÈËÈÏÂÙ‰

)(¯‡˘È‰Ï ,ÒÎÈ‰Ï ,„¯ÙÈ‰Ï ,˘‚ÙÈ‰Ï


‡........................................................(‡Ï) ‰ÓÏ :„ÏÈÏ ˙¯ÓÂ‡ ‡ÓÈ

)(„¯ÙÈ‰Ï ,ÒÎÈ‰Ï ,¯‡˘È‰Ï ,¯‰ÊÈ‰Ï


...............................................................................:ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÏÈÈÁ‰
)(ÒÎÈ‰Ï ,„¯ÙÈ‰Ï ,¯‰ÊÈ‰Ï ,¯‡˘È‰Ï

בדיבור-
ממשיכים כל פתיחה  -כל משתתף מוסיף משפט ,בחיוב
או בשלילה ,תוך שהוא משתמש באחד מהפעלים.
44

ד.
קטע בחרוזים

נפעל ,שלמים-
עבר ,הווה

‡È˙„¯Ù ‰ÓÓ˘ È¯Á
È˙Ò Î ‡ÓˆÂ ÛÈÈÚ Á·ËÓÏ
¯Ó‚ ‰Ù˜‰
¯‚Ò "¯ÙÂÒ"‰
.È˙¯‡˘ ‡Óˆ ,È‡Â

שינויים:

Ì˙‡:‰ÂÂ‰ ,‡È‰ ,Ì˙‡ ,Â Á ‡ :¯·Ú

.1לומדים בע"פ את הדיקלום
 .2אומרים את הדיקלום בשינויי גוף וזמן
45

ה.
תמונה

נפעל ,שלמים-
עבר ,הווה

‡?..…………………………………………………………………ÍÈ
‡?..………………………………………………………………‰ÙÈ
?………………………………………… ‰ÓÏ
?………………………………………… Ô‡Ï
?………………………………………… È˙Ó
?………………………………………… ÈÓ ÌÚ
?………………………………………… ÈÓÓ

:ÌÈÏÚÙ
להיפגש ,להיפרד ,להיכנס ,להישאר ,להיזהר ,להיבהל.

שואלים שאלות על הדמות
46
בתמונה -משתמשים בפעלים

.א
שיחה להשלמה
,פעל
-ע"ו
עתיד
רומיאו ויוליה אחרי חמישים שנה

-ÌÈÏÚÙ

,·È¯Ï ,·Ï ÌÈ˘Ï ,ÊÂÊÏ ,ÒÂËÏ ,¯È˘Ï ,‡Â·Ï ,ÌÂ˜Ï ,¯Â‚Ï
.ÔÂÎÈ˘· ÌÈ¯‚ ÔÈÈ„Ú ÂÁ‡ Ï·‡ ,‰ÏÈÂ· _______˘ ˙ÁË·‰ :‰ÈÏÂÈ
È‡ ˜¯ ÛÂÒ·Â ‰Ù˜ ÈÏ ÔÈÎ‰Ï Ì„˜ÂÓ ___________˘ ˙ÁË·‰ ˙‡Â :Â‡ÈÓÂ¯
.‰Ù˜ ÍÏ ÔÈÎ‰Ï Ì˜
.ÌÂ˜Ó ÌÂ˘Ï ÂÒË ‡Ï ÌÂÈ‰ „Ú Ï·‡ ,ÊÈ¯ÙÏ ________˘ È˙ÈÂÂÈ˜ :‰ÈÏÂÈ
ÏÎ ‰¯˘ ˙‡ Ï·‡ ,˙È·· È‡˘Î _________ ‡Ï ˙‡˘ ˙¯Ó‡ ˙‡ :Â‡ÈÓÂ¯
.ÔÓÊ‰
ÏÎ ‰‰ ‰‡· ‡È‰ Ï·‡ ,___________ ‡Ï ÍÏ˘ ‡Ó‡˘ È˙·˘Á È‡ :‰ÈÏÂÈ
.‰ÙÓ ‰ÊÊ ‡ÏÂ ÌÂÈ
ÂÁ‡Â ?‰·‰‡ È¯È˘ ÌÈ¯˘ ‡ÏÂ ÔÓÊ‰ ÏÎ ÌÈ·¯ ÂÁ‡˘ ·Ï ‰Ó˘ ˙‡ :Â‡ÈÓÂ¯
.‰·‰‡ È¯È˘ ˜¯ ________ Â ÏÏÎ· _________ ‡Ï˘ ÂÓÏÁ

,פה-השלימו את השיחה בעל
.השתמשו בפעלים המסומנים בקו
47

.ב
שאלות ותשובות

,פעל
-ע"ו
עתיד

?ÍÎ-¯Á‡ ÈÁÂ˙ / ÁÂ˙ ÔÓÊ ‰ÓÎ ,ÔÂ˙¯Ó ÈˆÂ¯˙ / ıÂ¯˙ Ì‡
¯È˘È ‡Â‰ ,ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ÔÈ· ıÂ¯È Ï‡ÎÈÓ˘Î




?Í¯„·
?‰ÈÊÈÂÏË‰ ˙‡Â ¯¯˜Ó‰ ˙‡ ,‰ÙÒ‰ ˙‡ ÈÓÈ˘˙ / ÌÈ˘˙ ‰ÙÈ‡



?¯Â‚‡ ‰ÙÈ‡ Á¯ÈÏ ÒÂË‡ Ì‡



?·È¯ ,‰ÙÓ ÊÂÊ‡ ‡Ï Ì‡



-בדיבור
כל משתתף שואל את חבריו
48
.ומקבל תשובה מכל אחד

פעל,
ע"ו-
עתיד

ג.
שאלת מפתח
ותשובות

‡?‰ ˘ 120 „Ú ‰‡È¯· ÈÈ‰˙ / ‡È¯· ‰È‰˙ ÍÈ

הפעלים :לצום ,לגור לרוץ ,לשיר ,לנוח ,לזוז ,לטוס ,לבוא  ,לריב ,לשים ,לשים לב

בדיבור-
עורכים שלושה סבבים בקבוצה,
בכל סבב ,כל אחד בתורו עונה
על השאלה ,משתמש באחד
מהפעלים הנתונים) .בזמן עתיד
כמובן(
49

ד.
פינג-פונג ציווי

:˙ÂÈÂÓ„‰

‡ÌÈ¯Â‰Â ˙·/Ô· .
·ÌÈ„ÈÓÏ˙Â Ë¯ÂÙÒÏ ‰¯ÂÓ .

פעל,
ע"ו-
עתיד

:ÌÈÏÚÙ
לקום ,לרוץ ,לצום ,לגור ,לבוא ,לריב ,לשיר ,לזוז ,לשים ,לנוח ,לטוס

בדיבור-
עורכים שני סבבים בקבוצה ,בכל סבב משחקים את
תפקידי הדמויות לעיל ומשתמשים בפעלים
הנתונים .סבב ראשון-
דמויות א' ,סבב שני -דמויות ב' .בכל סבב ,כל
אחד מהמשתתפים מקבל תפקיד -אומר משפט
בציווי חיובי או שלילי לדמויות האחרות ,הדמות
שפנו אליה במשפט ציווי ,תגיב על הציווי באישור
או בדחייה על-יד חזרה על המשפט בגוף ראשון.

)דוגמה :אל תרו מהר .תגובה :בסדר ,אני לא ארו מהר.או:
אני כ ארו מהר(
הערה :על המורה לבקש מהתלמידים להחליף בכל סבב את תפקידי
הדמויות ביניהם,להשתמש בציווי חיובי ובציווי שלילי .כמו כן ,במשפטי הציווי-
50
להשתמש גם בגוף שני רבים.

פעל,
ע"ו-
עתיד

ה.
קטע בחרוזים

‡,¯ÙÎ· ¯Â‚‡ Ì
.¯ÁÂ‡Ó ÌÂ˜‡ ‡Ï
‡¯ÌÈÈÓÚÙ ÌÂÈ ÏÎ ıÂ
.ÌÈÈ¯‰ˆ· ÁÂ ‡Â
) ‡˙( Ì‰ ,ÂÁ‡ ,

בדיבור-
 לומדים בע"פ את הדקלום
51
 חוזרים על הדקלום בשינויי
גוף ע"פ הגופים הנתונים.

,פעל
שלמים
-אפעול
עתיד

.א
שיחה להשלמה

.גליה והוריה מדברים בטלפון

- ÌÈÏÚÙ

.¯ÂÎÊÏ ,ÌÂ˘¯Ï ,˜Â„·Ï ,¯ÂÊÚÏ ,¯ÂÒÓÏ ,˘Â‚ÙÏ
?ÚÓ˘ ‰Ó ,‰ÈÏ‚ ÌÂÏ˘ :ÌÈ¯Â‰
Â˙Â‡__________˘ ‰ÂÂ˜Ó È‡ ,‰˘Ó ˙‡ È˙˘‚Ù ‡Ï „ÂÚ .¯„Ò· :‰ÈÏ‚
,_______ ·¯Ú‰ Ï·‡ ,ÈÂÏ ˙ÁÙ˘ÓÏ ‰ÏÈ·Á‰ ˙‡ È˙¯ÒÓ ‡Ï „ÂÚ .·Â¯˜·
?ÚÂ·˘‰ ‡˙·ÒÏ ¯·Î ˙¯ÊÚ :ÌÈ¯Â‰
.‡·‰ ÚÂ·˘· ‰Ï _______˘ ‰ÁÂË· È‡ Ï·‡ ,È˙¯ÊÚ ‡Ï ˙Ó‡· ÈÂ‡ :‰ÈÏ‚
.¯ÁÓ Â˙Â‡ ________ ,È˙˜„· ‡Ï „ÂÚ ‰Ï˘ ˜·‰ ÔÂ·˘Á ˙‡ Ì‚
?¯ÂÎÊÏ È„Î ,˙Â˘ÚÏ ‰ÎÈ¯ˆ ˙‡˘ ‰Ó ÏÎ ˙‡ ˙Ó˘¯ :ÌÈ¯Â‰
,_________ ÍÎÂ ÏÎ‰ ________ È‡ .¯„Ò· ‰È‰È :‰ÈÏ‚

52

,פה-השלימו את השיחה בעל
,פעל
שלמים
-אפעול
עתיד

.השתמשו בפעלים המסומנים בקו

.ב
שאלות ותשובות

?‰Ó ÏÚ ?¯ÙÒ ÌÚÙ È·˙Î˙ / ·Â˙Î˙
?ÌÂÏ˘ ÌÎÒ‰ ÏÚ ÌÚÙ ÂÓ˙ÁÈ ,Í˙Ú„Ï




?È„˜¯˙ /„Â˜¯˙ ÍÈ‡ ....‰Ë‡È„ ÏÚ È¯Ó˘˙ / ¯ÂÓ˘˙ ‡Ï Ì‡



?·ÂÁ¯· ‰ÏÈÏ· 3.00-· È˘‚Ù˙ / ˘Â‚Ù˙ ÈÓ ˙‡



Â‡ ÌÈÙ„‰ ÏÚ È¯Ó˘˙ / ¯ÂÓ˘˙ ,„ÂÓÏÏ È¯Ó‚˙ / ¯ÂÓ‚˙˘Î



?Ì˙Â‡ È˜¯Ê˙ / ˜Â¯Ê˙
?˘"„ È¯ÒÓ˙ / ¯ÂÒÓ˙ ‰Ù˘ ÂÊÈ‡·

53



בדיבור -
כל משתתף שואל את חבריו
ומקבל תשובה מכל אחד.

ג.
שאלת מפתח
ותשובות

?90 ÏÈ‚ È¯Á‡ È˘Ú˙ / ‰˘Ú˙ ‰Ó

הפעלים:

פעל ,שלמים
אפעול -עתיד

לרקוד ,לשמור לכתוב ,לעבוד ,לעזור ,לחזור ,לפגוש ,לחשוב  ,לזכור

בדיבור -
עורכים שלושה סבבים בקבוצה,
בכל סבב ,כל אחד בתורו עונה
על השאלה ,משתמש באחד
מהפעלים הנתונים) .בזמן עתיד
כמובן(

54

ד.
פינג-פונג ציווי

פעל,
שלמים
אפעול-
עתיד

:˙ÂÈÂÓ„‰

‡ÌÈ„·ÂÚ -˙/Ï‰Ó .
·ÌÈ„Î -‡˙·Ò/‡·Ò .
:ÌÈÏÚÙ
לכתוב ,לשמור ,לרקוד ,למסור ,לפגוש ,לבדוק ,לזכור ,לעזור ,לחתום ,לעמוד ,לסגור ,למכור ,לזרוק,
לשבור.

בדיבור-
עורכים שני סבבים בקבוצה ,בכל סבב משחקים את תפקידי
הדמויות לעיל ומשתמשים בפעלים הנתונים .סבב ראשון-
דמויות א' ,סבב שני -דמויות ב' .בכל סבב ,כל אחד
מהמשתתפים מקבל תפקיד -אומר משפט בציווי חיובי או
 55שפנו אליה במשפט ציווי,
שלילי לדמויות האחרות ,הדמות
תגיב על הציווי באישור או בדחייה על-יד חזרה על
המשפט בגוף ראשון.

.ה
קטע בחרוזים

,פעל
שלמים
-אפעול
עתיד

,ÛÁÈ ‰˙‡˘Î „Â˜¯˙ Ï‡
,ÛÈÈÚ ‰˙‡˘Î „Â·Ú˙ Ï‡
-¯ÂÎÊ˙ ˙Â˙˘Ï Ì‡
.¯ÂÓ˘˙ Í˙Â‡È¯· ÏÚ
( Ì˙‡ ,˙‡ )

56

-בדיבור
 לומדים בע"פ את הדקלום
 חוזרים על הדקלום בשינויי
.גוף בגופים הנתונים

.א
שיחה להשלמה

 שלמים,פעל
-אפעל
עתיד

.דנה מדברת עם אימא לקראת פגישה עם בחור

- ÌÈÏÚÙ

.ÁÂÏÒÏ ,‡ÂˆÓÏ ,˜ÂÁˆÏ ,ÁÂÎ˘Ï ,ÏÂ‡˘Ï ,˘Â·ÏÏ
.‰·Ï‰ ‰ÏÓ˘‰ ˙‡ ˙˘·Ï ˙Ó„Â˜‰ ÌÚÙ· :‡ÓÈ‡
.‰¯ÂÙ‡‰ ‰ÏÓ˘‰ ˙‡ __________ È‡ ,ÌÚÙ‰ :‰ „
.ÂÏ˘ ÌÈ¯Â‰‰ ÌÈ˘ÂÚ ‰Ó Â˙Â‡ ˙Ï‡˘ ‡Ï ‰¯·Ú˘ ÌÚÙ· :‡ÓÈ‡
._________ ‡Ï È‡ ˙‡ÊÎ ‰Ï‡˘ !‡ÓÈ‡ ‡Ï :‰„
.ÂÏ˘ ˙ÂÁÈ„·‰Ó ˙˜Áˆ ‡ÏÂ ˙ÁÎ˘ ‰¯·Ú˘ ÌÚÙ· :‡ÓÈ‡
.ÂÏ˘ ˙ÂÁÈ„·‰Ó ·Ï‰ ÏÎÓ __________Â ________ ‡Ï ÌÚÙ‰ :‰ „
.Â· ˙·˘Ï „ÓÁ ÌÂ˜Ó Ì˙‡ˆÓ ‡Ï ‰¯·Ú˘ ÌÚÙ· :‡ÓÈ‡
.ÌÈ„ÓÁ ˙ÂÓÂ˜Ó ÌÈ¯ÒÁ ‡Ï ,ÌÂ˜Ó _________ ÂÁ‡ ÌÚÙ‰ :‰ „

57

?˙È˜È„Â ÍÎ-ÏÎ È‡˘ ÈÏ ÈÁÏÒ˙ ,ÔÂ¯Á‡ ¯·„ ...ÈÏ˘ ˜˙ÂÓ :‡ÓÈ‡
.„ÈÓ˙ ÍÏ _________ È‡˘ ˙Ú„ÂÈ ˙‡ ,‡ÓÈ‡ :‰ „

 השתמשו בפעלים-השלימו את השיחה
.המסומנים בקו

 שלמים,פעל
-אפעל
עתיד

.ב
שאלות ותשובות

?ÂÊÈ‡ ?ı¯‡· ‰„ÚÒÓ ÌÚÙ ÈÁ˙Ù˙ / Á˙Ù˙˘ ˙/·˘ÂÁ ‰/˙‡
?ÔÏˆÚ‰ „È˜Ù‰ ÏÚ È˜Úˆ˙ / ˜Úˆ˙ ‰Ù˘ ÂÊÈ‡·




?ÍÏÂ˜· ÚÓ˘‡ ‡Ï Ì‡ ÈÏ ÈÁÏÒ˙ / ÁÏÒ˙



?˙ÈÈÒ È„ÓÏ˙ / „ÓÏ˙ ¯·Î È˙Ó
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‡?ÈÏ ÈÁÏ˘˙ / ÁÏ˘˙ ‰ÓÎ ,ÛÒÎ ‡ÏÓ ˜¯‡ È‡ˆÓ˙ / ‡ˆÓ˙ Ì



?‰·ÈÒÓ· È˘·Ï˙ / ˘·Ï˙ ‰Ó

בדיבור -
כל משתתף שואל את חבריו
ומקבל תשובה מכל אחד.

ג.
שאלת מפתח
ותשובות

פעל ,שלמים
אפעל-
עתיד

?‰„Â·Ú· ÁÈÏˆ‰Ï È„Î Â˘Ú˙ ‰Ó

הפעלים:

לשאול ,לכעוס ,לסלוח ,לצעוק ,לשמוע ,לשלוח ,ללבוש ,לצחוק.

59

ד.
פינג-פונג ציווי

פעל ,שלמים
אפעל-
עתיד
:˙ÂÈÂÓ„‰

‡‰˘È‡Â ÏÚ· - ‚ÂÏÂÎÈÒÙ .
‚ÌÈ„ÏÈ - ‡ÓÈ‡ .
:ÌÈÏÚÙ
לשאול ,לשמוע ,לדאוג ,ללמוד ,לכאוב ,לגדול ,לשכוח ,ללמוד ,למצוא ,לקרוא ,לשלוח ,לצעוק,
לפתוח ,לסלוח.

בדיבור-
עורכים שני סבבים בקבוצה ,בכל סבב משחקים את תפקידי
הדמויות לעיל ומשתמשים בפעלים הנתונים .סבב ראשון-
דמויות א' ,סבב שני -דמויות ב .'60בכל סבב ,כל אחד
מהמשתתפים מקבל תפקיד -אומר משפט בציווי חיובי או
שלילי לדמויות האחרות ,הדמות שפנו אליה במשפט ציווי,

 שלמים,פעל
-אפעל
עתיד

.ה
קטע בחרוזים

Á˙Ù ˘„Á Û„˘Î
ÁÏ˘ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÁ¯Ù
ÁÎ˘ ˙Â¯ˆ‰ ÏÎ ˙‡
ÁÓ˘ ÌÈ¯·Á ˙ÂÈ‰ÏÂ
( Ì‰ ,Ì˙‡ )
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בדיבור-
 לומדים בע"פ את הדקלום
 חוזרים על הדקלום בשינויי
גוף בגופים הנתונים.
נספח

פעל ,פ"א-
עתיד

קטע בחרוזים

‡È˙Ï˘È·˘ ‰Ó ·‰‡˙ Ì
,È˙Î‰˘ ‰Ó ÏÎ ÏÎ‡˙Â
‡„Â·Î‰ ÏÎ :ÈÏ ¯Ó‡˙ Ê
‡.„ÂÚÂ „ÂÚ ‰ˆÂ¯ È
) ‡˙( Ì˙‡ ,
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בדיבור-
 לומדים בע"פ את הדקלום
 חוזרים על הדקלום בשינויי
גוף בגופים הנתונים.
נספח

פעל ,פ"י +
ה.ל.ך -
עתיד

פינג-פונג ציווי

:˙ÂÈÂÓ„‰
ÌÈÚÒÂ - ÒÂ·ÂËÂ‡ ‚‰

.˙ÎÏÏ ,˙‡ˆÏ ,˙„¯Ï ,˙·˘Ï :ÌÈÏÚÙ

‚˙ÌÈ„ÏÈ -

בדיבור-
עורכים שני סבבים בקבוצה ,בכל סבב משחקים את תפקידי
הדמויות לעיל ומשתמשים בפעלים הנתונים .סבב ראשון-
דמויות א' ,סבב שני -דמויות ב' .בכל סבב ,כל אחד
מהמשתתפים מקבל תפקיד -אומר משפט בציווי חיובי או
שלילי לדמויות האחרות ,הדמות שפנו אליה במשפט ציווי,
תגיב על הציווי באישור או בדחייה על-יד חזרה על
המשפט בגוף ראשון.

)דוגמה :אל תשבו בשמש .תגובה :בסדר ,לא נשב בשמש.
או :נשב בפני(
63

הערה :על המורה לבקש מהתלמידים להחליף בכל סבב את תפקידי הדמויות
ביניהם,להשתמש בציווי חיובי ובציווי שלילי .כמו כן ,במשפטי הציווי -להשתמש גם בגוף
שני רבים.

קטע בחרוזים

.א
שיחה להשלמה

-( ל"י )ל"ה,פעל
עתיד

.דני ורוני מדברים על חופשה

-ÌÈÏÚÙ

.˙Â˘ÚÏ ,˙Â ˜Ï ,˙Â‡¯Ï ,˙ÂÈ‰Ï ,˙Â˙˘Ï ,˙ÂÁ˘Ï
.˙ÏÈ‡· __________ È‡ ıÈ˜‰ :È„
.ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Ì˘ È˙ÈÈ‰ ¯·Î È‡ ,‰‡ :ÈÂ¯
.ÔÂÏÓ‰ ˙È·· ‰ÎÈ¯·· __________ È‡ :È„
.‰ÎÈ¯· ·‰Â‡ ‡Ï È‡ ,ÌÈ· ˜¯ ÂÈÁ˘ ÂÁ‡ :ÈÂ¯
..ÈÓÈ-˙˙‰ ÔÂ‡ÈÊÂÓ· ÌÈ‚„‰ ˙‡ ___________ :È„
.È˙È‡¯ ‡Ï „ÂÚ ‰Ê ˙‡ :ÈÂ¯
.ÏÂÊ ¯˙ÂÈ Ì˘ ÏÎ‰ ,Ë¯ÂÙÒ ÈÏÚ ˙ÏÈ‡· _________ :È„
.˙ÈÙÈ ‰ÓÏˆÓ Ì˘ ÂÈ˜ ÂÁ‡ ,ÔÂÎ :ÈÂ¯
.Ì˘ „Â‡Ó ÌÁ ÈÎ ÌÈÓ ‰·¯‰ _________ :È „
.˘‡¯ ·‡Î È˙Ï·È˜Â ˜ÈÙÒÓ È˙È˙˘ ‡Ï È‡ :È Â¯
!ÌÈÈÁ __________ ,¯ÂˆÈ˜· :È„
.ÌÈÈÁ È˙È˘Ú ˙Ó‡· ,ÈÏ ‰È‰˘ ˘‡¯‰ ·‡ÎÓ ıÂÁ :ÈÂ¯
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השלימו את השיחה -השתמשו בפעלים
המסומנים בקו.

ב.
שאלות ותשובות



פעל ,ל"י )ל"ה(-
עתיד

‡?‰Èˆ˜ËÂ¯Ù Èˆ¯˙ / ‰ˆ¯˙˘Î ÈÙ˙ / ‰Ù˙ ÈÓ Ï



?ÍÏ ‰ÚÈ ‡Ï „È˜Ù‰ Ì‡ È˘Ú˙ / ‰˘Ú˙ ‰Ó



‡?ÍÏ˘ "˙ÂÓÂÏÁ‰ ˙È·" ˙‡ È·˙ / ‰·˙ ‰ÙÈ



?¯ÏÂ„ 1000-· È˜˙ / ‰˜˙ ‰Ó



‡˙/ ‰˘Ú˙ ‰Ó ?ËÒ¯ÂÂ‡Ï ÌÚÙ ÈÏÚ˙ / ‰ÏÚ˙˘ ˙/·˘ÂÁ ‰/

˙?Ì˘ È˘Ú
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?È˙˘˙ / ‰˙˘˙ ‰Ó :Í˙Â‡ ÂÏ‡˘È˘Î ÈÚ˙ / ‰Ú˙ ‰Ó
בדיבור -
כל משתתף שואל את חבריו
ומקבל תשובה מכל אחד.

ג.
שאלת מפתח
ותשובות

פעל ,ל"י )ל"ה(-
עתיד

?ÌÂ˘‚Â ¯˜ ÌÂÈ· È˘Ú˙ / ‰˘Ú˙ ‰Ó

הפעלים:

לשתות ,להיות ,לקנות ,לראות ,ללעשות ,לרצות ,לבכות ,לענות.
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בדיבור-
עורכים שלושה סבבים בקבוצה,

ד.
פינג-פונג ציווי

פעל ,ל"י )ל"ה(-
עתיד
:˙ÂÈÂÓ„‰

‡ÌÈ˘„Á ÌÈÏÂÚ -˜È˙Â ÈÏ‡¯˘È .
„‰ˆÂ·˜ -ÍÈ¯„Ó .
:ÌÈÏÚÙ
לפנות ,לקנות ,לשתות ,לראות ,לבכות ,לשחות ,לענות ,לעלות

בדיבור-
עורכים שני סבבים בקבוצה ,בכל סבב משחקים את תפקידי
הדמויות לעיל ומשתמשים בפעלים הנתונים .סבב ראשון-
דמויות א' ,סבב שני -דמויות ב' .בכל סבב ,כל אחד
מהמשתתפים מקבל תפקיד -אומר משפט בציווי חיובי או
67
הדמות שפנו אליה במשפט ציווי,
שלילי לדמויות האחרות,
תגיב על הציווי באישור או בדחייה על-יד חזרה על
המשפט בגוף ראשון.

.ה
קטע בחרוזים

-( ל"י )ל"ה,פעל
עתיד

‰ÏÚÈ ‡Â‰ ‰˙È·‰
,‰˘ÚÈ ‡Ï ¯·„ ÌÂ˘Â
,‰˙˘È ‰Ù˜ ‰·¯‰
‰ ÚÈ ‡Ï ÔÂÙÏËÏ
.‰ˆ¯È „ÂÓÏÏ ˜¯ ÈÎ
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( ˙‡ ,È‡ )
-בדיבור
 לומדים בע"פ את הדקלום
 חוזרים על הדקלום בשינויי
.גוף בגופים הנתונים

.א
שיחה להשלמה

,פיעל
-  ל"י+שלמים
עתיד

. מחפש עבודה-פקיד במשרד כוח אדם ורונן

-ÌÈÏÚÙ

˙ÂÒ Ï ,˙ÂÎÁÏ ,ÏÙËÏ ,ÏˆÏˆÏ ,ÌÏ˘Ï ,Ï·˜Ï
?__________ „ÂÚ ÔÓÊ ‰ÓÎ ,‰Ú˘ ÈˆÁ ¯·Î Ô‡Î ‰ÎÁÓ È‡ :Ô Â¯
Í˙Â‡ ________ È‡ ,ÌÈ˘‡ ‰·¯‰ ÂÈ˘ÎÚ „Ú È˙Ï·È˜ ,¯ÚËˆÓ È‡ :„È˜Ù
.„ÈÈÓ
?¯·Î ˙ÏˆÏˆ Ô‡Ï .Í¯Â˙ ÂÈ˘ÎÚ ,Â‰Ê
.ÌÈÈ¯‰Âˆ‰ ¯Á‡ ÂÈ‰ _______ ÈÏÂ‡ ,ÌÂ˜Ó ÌÂ˘Ï È˙ÏˆÏˆ ‡Ï ÔÈÈ„Ú :Ô Â¯
?ÈÏ˘ ‰˘˜·· ˙ÏÙÈË ¯·Î
.¯ÁÓ ‰· ________ ,‡Ï :„È˜Ù
.Ì„˜‰· ________˘ È‡„Î ,‰„Â·Ú ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˜Â„·Ï ˙ÈÒÈ ‡Ï „ÂÚ Ì‡
?Ï"ÂÁÓ ‰ÓÂÏÙÈ„‰ ˙‡ ¯·Î ˙Ï·È˜
.·Â¯˜· _________˘ ‰ÂÂ˜Ó È‡ ,È˙Ï·È˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú :Ô Â¯
69

.˙ÂÁÙ ÌÈÓÏ˘Ó ‰ÓÂÏÙÈ„ ÈÏ·˘ Ú„ÂÈ ‰˙‡ :„È˜Ù
ÔÎÏ ,‰„ÂÚ˙‰ ˙‡ ________˘Î ¯˙ÂÈ ÈÏ ________˘ ,Ú„ÂÈ È‡ ÔÎ :Ô Â¯
.‰˙Â‡ Ï·˜Ï ÁÓ˘‡ „Â‡Ó È‡

,פה-השלימו את השיחה בעל

.ב
שאלות ותשובות

.השתמשו בפעלים המסומנים בקו

,פיעל
 ל"י+שלמים
עתיד

?ÍÏ˘ Ì˘‰ ˙‡ È˘˙ / ‰˘˙˘ ˙/·˘ÂÁ ‰/˙‡
?ÈÏ ÈÎÁ˙ / ‰ÎÁ˙ ,¯Á‡‡ Ì‡




?ÈÏ˘·˙ / Ï˘·˙ ‡Ï˘Î ÈÏˆÏˆ˙ / ÏˆÏˆ˙ ÈÓÏ



?ÍÏ˘ „È˙Ú‰ ˙‡ ÍÏ ¯ÙÒ‡ Ì‡ ÈÏ ÈÓÏ˘˙ / ÌÏ˘˙ ‰ÓÎ



?‡·‰ ¯Â„‰ ˙‡ „ÓÏ ‰Ó
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‡È˘ÙÁ˙ / ˘ÙÁ˙ ,ÍÏ˘ ˙È¯·Ú‰ ¯ÙÒ ˙‡ È„·‡˙ / „·‡˙ Ì

‡?Â˙Â

בדיבור-
כל משתתף שואל את חבריו
ומקבל תשובה מכל אחד.

ג.
שאלת מפתח
ותשובות

פיעל,
שלמים +ל"י
עתיד

‡?‰¯È„ È‡ˆÓ˙ / ‡ˆÓ˙ ÍÈ

הפעלים :לברר ,לצלצל לבקש ,לנסות ,לחפש ,לקבל ,לשלם ,לחכות
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בדיבור-
עורכים שלושה סבבים בקבוצה,
בכל סבב ,כל אחד בתורו עונה
על השאלה ,משתמש באחד
מהפעלים הנתונים) .בזמן עתיד
כמובן(

ד.
פינג-פונג ציווי

פיעל,
שלמים +ל"י -
עתיד

:˙ÂÈÂÓ„‰

‡˙È·‰ ÏÚ· -ÌÈ¯ÈÈ„ .
·Ï"ÂÁÏ ‰ÚÈÒ ÈÙÏ ,Ô· -ÌÈ¯Â‰ .
:ÌÈÏÚÙ
לדבר ,לאבד ,ללכלך ,לשלם ,לתקן ,לברר ,לאחר ,ללמד ,לטלפן ,לספר ,לטפל ,לקלקל ,לנקות,
לנסות ,לבלות ,לשנות

בדיבור-
עורכים שני סבבים בקבוצה72,בכל סבב משחקים את
תפקידי הדמויות לעיל ומשתמשים בפעלים
הנתונים .סבב ראשון-

.ה
קטע בחרוזים

,פיעל
-  ל"י+שלמים
עתיד

,ÂÏÈÈËÈ Ì‰ ÔÂÙˆ·
,Â¯˜·È ÔÂ‡ÈÊÂÓ·Â ‰˘¯ÂÁ·
,ÂÏ·È ÌÈ˜¯Ù·Â ˙Â„ÚÒÓ·
.Â ˘È ‰ÏÈ‚¯‰ ‰¯ÈÂÂ‡‰ ˙‡Â
( È‡ ,˙‡ ,‡È‰ )
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בדיבור-
 לומדים בע"פ את הדקלום
 חוזרים על הדקלום בשינויי
גוף בגופים הנתונים.

א.
שיחה להשלמה

התפעל
עתיד

עולה חדש מדבר עם שליח של הסוכנות.

-ÌÈÏÚÙ

.Ì„˜˙‰Ï ,ÏÏÙ˙‰Ï ,Ï„˙˘‰Ï ,ıÁ¯˙‰Ï ,¯„˙Ò‰Ï ,‚‰ ˙‰Ï ,Ï‚¯˙‰Ï
˘.¯„Ò· ‰È‰È ÏÎ‰˘ ÍÏ È˙¯Ó‡ ,‰‡Â¯ ‰˙‡ ,Â :ÁÈÏ
.Â¯„˙Ò‰ ‡Ï „ÂÚÂ ‰¯È„· _______˘ ÂÏ ˙ÁË·‰ !ÌÂ‡˙Ù ‰Ó :‰ÏÂÚ
.˙ˆ˜ ˘ÓÓ ÂÓ„˜˙‰ Ï·‡ ,˙È¯·Ú·________˘ ˙ÁË·‰
‡Ì‰ ÂÈ˘ÎÚ „Ú Ï·‡ ,‰ÙÈ ÂÈÏ‡ __________ ÌÈ˜È˙ÂÂ‰˘ ÂÏ ˙¯Ó
.‡¯Â ÌÈ‚‰˙Ó

74

ÌÈÏ„˙˘Ó ‡Ï Ì‰ Ï·‡ ,ÂÏ ¯ÂÊÚÏ „Â‡Ó _________ ÌÈ„È˜Ù‰˘ ÂÏ ˙¯ÙÈÒ
.˜ÈÙÒÓ
...ÌÈÓ ÔÈ‡ ÈÎ ÂˆÁ¯˙‰ ‡Ï Ï·‡ ,˙¯Î· ____________˘ ÂÓÏÁ
?Ì˙Ï‚¯˙‰ ¯·Î ÏÎÂ‡ÏÂ ¯ÈÂ‡‰ ‚ÊÓÏ :ÁÈÏ˘
‡Ï È˙˘È‡ ,¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓÏ ._________ ‡Ï ÌÚÙ Û‡ È‡ ,ÏÎÂ‡Ï :‰ÏÂÚ
.__________
.·ÂË ‰È‰È ÛÂÒ·˘ ÌÈÏÏÙ˙Ó ÂÁ‡
.ÌÎÏÈ·˘· __________ È‡ Ì‚ ,·ÂË :ÁÈÏ˘
 השתמשו בפעלים-השלימו את השיחה
.המסומנים בקו

.ב
שאלות ותשובות

התפעל
עתיד

?˙È·· ÍÏˆ‡ ‰·ÈÒÓ· Û˙˙˘‡ ‡Ï Ì‡ È¯ÚËˆ˙ / ¯ÚËˆ˙
?Ò¯Â˜‰ ÛÂÒ· È˙‡ ÈÓÏËˆ˙ / ÌÏËˆ˙
?Â˙‡ Ô˙Á˙˙ ‡Ï ‡È‰ ‰ÓÏ
75







˙˙?ÍÏ˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰„Â·Ú‰ ÔÂÈ‡¯ ÈÙÏ ÈÏÏÙ˙˙ / ÏÏÙ



‡˙‰‚Ù‰· ÌÚÙ ÈÙ˙˙˘˙ / Û˙˙˘˙˘ ˙·˘ÂÁ ˙‡ / ·˘ÂÁ ‰

·?Ï‡¯˘È


?ÌÈÈÁ· Ì„˜˙È ,ÔÓÊ‰ ÏÎ ÔÂÏ˙Ó˘ Ì„‡ ,Í˙Ú„Ï

בדיבור-
כל משתתף שואל את חבריו
ומקבל תשובה מכל אחד.

ג.
שאלת מפתח

התפעל

ותשובות

עתיד

‡?‰·Â˘Á ‰˘È‚Ù ˙‡¯˜Ï È ÂÎ˙˙ / Ô ÂÎ˙˙ ÍÈ

הפעלים:

להתלבש ,להתרחץ ,להתגלח ,להתפלל ,להשתדל ,להשתמש ,להתרגש ,להסתרק,
להסתכל.
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בדיבור-
עורכים שלושה סבבים בקבוצה,
בכל סבב ,כל אחד בתורו עונה
על השאלה ,משתמש באחד
מהפעלים הנתונים) .בזמן עתיד
כמובן(

ד.
פינג-פונג ציווי

התפעל
עתיד
:˙ÂÈÂÓ„‰

‡˙ÂÁÂ˜Ï -˙È‡˜ÈËÓÒÂ˜ .
ÌÈÏÈÈÁ -„˜ÙÓ .‰
:ÌÈÏÚÙ
להתרגש ,להתלבש ,להתרחץ ,להשתמש ,להשתדל ,להשתתף ,להתנהג ,להצטלם ,להתכונן ,להתלונן,

בדיבור-
עורכים שני סבבים בקבוצה ,בכל סבב משחקים את תפקידי
77
הדמויות לעיל ומשתמשים בפעלים הנתונים .סבב ראשון-
דמויות א' ,סבב שני -דמויות ב' .בכל סבב ,כל אחד

התפעל
עתיד

ה.
קטע בחרוזים

ה.
קטע בחרוזים

˘Ó˙˘‡ "ÔÂÙ-‡ÏÙ"· ‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ·˘Î
‡˘‚¯˙‡ „Â‡Ó „Â‡Ó È
Ïˆ ˙‡ ¯ÂÚÈ˘‰ ÚˆÓ‡· ÏÂˆÏˆ ÏÎ ÏÚ
78

.Ï„˙˘‡ ‰˜ÒÙ‰· ˜¯ ¯·„ÏÂ
) ‡˙( ‰˙‡ ,˙‡ ,Ì
בדיבור-
 לומדים בע"פ את הדקלום
 חוזרים על הדקלום בשינויי
גוף בגופים הנתונים.

א.
שיחה להשלמה
הפעיל
עתיד
שני שותפים בעסק מדברים על שינויים בחברה.

- ÌÈÏÚÙ

,˘È‚¯‰Ï ,ÍÈ˘Ó‰Ï ,ÏÈÁ˙‰Ï ,ÔÈÎ‰Ï ,ÌÈÎÒ‰Ï ,˘È‚¯‰Ï ,ÔÈÓÊ‰Ï
.˜ÈÒÙ‰Ï
˜‰˘‰˘ ÚÈˆÓ È‡ ,900-· ÌÂÈ ÏÎ „Â·ÚÏ ÂÏÁ˙‰ ‰¯·Ú˘ ‰˘· :È·Â
__________ .800-· „Â·ÚÏ
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ÂÁ‡ ÂÈ˘ÎÚÓ ,ÌÈÈ¯‰Âˆ ˙ÁÂ¯‡ ÌÓˆÚÏ ÂÈÓÊ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÂÈ˘ÎÚ „Ú :È·‡
.ÌÏÈ·˘· _________
_______˘ È‡„Î .‰„Â·Ú‰ ÔÓÊ· ÔÂÙÏË ˙ÂÁÈ˘Ï ÂÓÎÒ‰ ‡Ï ‰˘‰ ÏÎ :È·Â˜
.ÌÂÈ· ˙Á‡ ‰ÁÈ˘ ¯˘Ù‡Ï
.‰Ù˜ ‰Ï _______ ÂÁ‡ ÌÂÈ‰Ó ,‰Ù˜ ÂÏ ‰ÈÎ‰ ‰„È˜Ù‰ ÂÈ˘ÎÚ „Ú :È·‡
˙ÈÎ˙‰ ÈÙÏ .˙¯ÁÓÏ ÍÈ˘Ó‰Â „Â·ÚÏ ˜ÈÒÙ‰ ,·ÂË ˘È‚¯‰ ‡Ï˘ „·ÂÚ :È·Â˜
„Â·ÚÏ ______ ,‰„Â·Ú ÌÂÈ ÚˆÓ‡· ·ÂË ________ ‡Ï˘ „·ÂÚ ,‰˘„Á‰
.ÂÓÂ˜Ó· _________ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰Â

 השתמשו בפעלים-השלימו את השיחה
.המסומנים בקו

הפעיל
עתיד

.ב
שאלות ותשובות
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?˙ÈÏ‡¯˘È È˘È‚¯˙ / ÈÏ‡¯˘È ˘È‚¯˙ È˙Ó



?˙È¯·Ú· ¯ÂÙÒÏ ÈÏÈÁ˙˙ / ÏÈÁ˙˙ È˙Ó



?ÍÏ˘ ˙„ÏÂ‰‰ ÌÂÈ· ÍÏ Â‡È·È˘ ‰ˆÂ¯ ‰/˙‡ ‰Ó



?ÔÈÈÚÓ Ë¯Ò ÚˆÓ‡· ÍÏ ÚÈ¯Ù‡ Ì‡ ÈÏ È„È‚˙ / „È‚˙ ‰Ó



?ÍÏ˘ ˙Â„ÂÒ‰ ˙‡ ÈÏ ¯ÙÒÏ ÈÓÈÎÒ˙ / ÌÈÎÒ˙



?ÍÏ˘ ˙„ÏÂ‰‰ ÌÂÈ· È˜ÈÏ„˙ / ˜ÈÏ„˙ ˙Â¯ ‰ÓÎ



ÚˆÓ‡· ÚÈ‚È ‡Ï ÒÂ·ÂËÂ‡‰ Ì‡ ˙Â˘ÚÏ ÈÏ ÈÚÈˆ˙ / ÚÈˆ˙ ‰Ó



-בדיבור
כל משתתף שואל את חבריו
.ומקבל תשובה מכל אחד

?‰ÏÈÏ‰

.ג
שאלת מפתח
ותשובות

הפעיל
עתיד

?‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜Ó· ‰·ÂË ‰¯ÈÂ‡ ÏÚ ¯ÂÓ˘ ÍÈ‡
81

הפעלים:

להתחיל ,להזמין ,להפריע ,להפסיק ,להציע ,להמשיך ,להגיע ,להחזיר ,להכין ,להבין,
להכיר ,להביא ,להחליף.

בדיבור-
עורכים שלושה סבבים בקבוצה,
בכל סבב ,כל אחד בתורו עונה
על השאלה ,משתמש באחד
מהפעלים הנתונים) .בזמן עתיד
כמובן(

ד.
פינג-פונג ציווי

הפעיל
עתיד

:˙ÂÈÂÓ„‰

‡‰Ë‡È„ ˙Â˘ÚÏ ÌÈˆÂ¯˘ ÌÈ˘‡ ˙ˆÂ·˜ -˙ÈË‡È„ .
¯ÙÒ‰ ˙È·· ˘„Á ‰¯ÂÓ -Ï‰Ó .Â
:ÌÈÏÚÙ
להתחיל ,להרגיש ,להפסיק ,להמשיך ,להחליף ,להפריע ,להצליח ,להחליט ,להגיע ,להכין ,להבין,
להכיר.

בדיבור-
עורכים שני סבבים בקבוצה ,בכל סבב משחקים את תפקידי
הדמויות לעיל ומשתמשים בפעלים הנתונים .סבב ראשון-
דמויות א' ,סבב שני -דמויות ב' .בכל סבב ,כל אחד
82
אומר משפט בציווי חיובי או
מהמשתתפים מקבל תפקיד-
שלילי לדמויות האחרות ,הדמות שפנו אליה במשפט ציווי,

ה.
קטע בחרוזים

‡ÚÈ‚˙ ¯ÁÂ‡Ó ‰˙ÈÎÏ Ì
,ÚÈ¯Ù˙ „Â‡Ó ‰¯ÂÓÏÂ
˘˜ÈÙÒ˙ ‡Ï „ÂÓÏÏ ¯·„ ÌÂ
.˜ÈÒÙ˙ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙‡ ÔÎÏÂ
) ( ÂÁ‡ ,˙‡ ,Ì‰

בדיבור-
83
הדקלום
 לומדים בע"פ את
 חוזרים על הדקלום בשינויי

הפעיל
עתיד

 ילדים-

.א
שיחה להשלמה

,נפעל
עתיד

אורי חזר מקניות – מדבר עם אימא

-ÌÈÏÚÙ

¯Ó‚È‰Ï ,¯‰ÊÈ‰Ï ,¯‚ÒÈ‰Ï ,Á˙ÙÈ‰Ï ,¯·˘È‰Ï ,Ò ÎÈ‰Ï ,˘‚ÙÈ‰Ï
.Â¯‚Ò ¯·Î ˙ÂÈÂÁ‰ ÏÎ ËÚÓÎ ,È˙ÎÏ‰˘ Ï·Á ,‡ÓÈ‡ :È¯Â‡
.____________ ˙ÂÈÂÁ‰˘ ÈÙÏ ÍÏ˙ ‰‡·‰ ÌÚÙ· :‡ÓÈ‡
.Â¯·˘ ÔÏÂÎ ËÚÓÎ ÔÎÏÂ ÒÂ·ÂËÂ‡· È˙¯‰Ê ‡Ï ,ÌÈˆÈ· ÔÂË¯˜ È˙È˜ :È¯Â‡
________ ‡Ï ¯·„ ÌÂ˘ Ê‡Â ________ ‰‡·‰ ÌÚÙ· :‡ÓÈ‡
.¯Ó‚ ¯·Î ÏÎ‰ ,ÌÈ‚„‰ ˙ÂÁÏ ¯ÁÂ‡Ó È˙ÒÎ :È¯Â‡
________ ‰¯ÂÁÒ‰˘ ÈÙÏ ,Ì„˜ÂÓ ˙ÂÁÏ _______ ¯ÁÓ :‡ÓÈ‡
‰Á˙Ù ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‡È‰ Ï·‡ ‰˘„Á‰ ˙ÂÁÏ ÒÎÈ‰Ï È˙Èˆ¯ :È¯Â‡
.ÌÈ‚Á‰ È¯Á‡ ˜¯ _______ ‡È‰˘ Â¯Ó‡ ,ÔÎ :‡ÓÈ‡
.‡·‡ ÌÚ È˙˘‚Ù ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ,ÛÂÒ·Â :È¯Â‡
._________ ‡Ï˘ È˙Ú„È :‡ÓÈ‡
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השלימו את השיחה ,בעל-פה
השתמשו בפעלים המסומנים בקו.
נפעל ,עתיד

ב.
שאלות ותשובות



‡?Ì˘ ¯‡˘È˙ ‡È‰˘ ·˘ÂÁ ‰˙‡ ,˘‡¯Ï ÍÏ ÒÎÈ˙ ˙È¯·Ú‰˘ È¯Á



‡?ÈÏ‰·È˙ / Ï‰·È˙ ,ÌÂ‡˙Ù Á˙ÙÈ˙ ˙Ï„‰ Ì



‡?Â˘‚ÙÈ˙˘ È¯Á‡ Â„¯ÙÈ˙ ÍÈ



‡˙?¯˙ÂÈ Á˙ÙÈÈ ‡ÏÂ ¯‚ÒÈÈ ‰ËÈÏ˜‰ „¯˘Ó ÌÚÙ˘ ˙/·˘ÂÁ ‰/



?Â¯‰ÊÈÈ Ì‰ ‰ÓÓ ,˙È·· „·Ï Â¯‡˘ÈÈ ÌÈ„ÏÈ‰˘Î



‡˙?¯Ó‚ÈÈ Ò¯Â˜‰˘ È¯Á‡ ˘‚ÙÈ „ÂÚ˘ ˙/·˘ÂÁ ‰/
בדיבור-
כל משתתף שואל את חבריו
ומקבל תשובה מכל אחד.
85

ג.
שאלת מפתח
ותשובות

נפעל ,עתיד

?‰˘„Á ‰¯È„Ï ÂÒ ÎÈ˙˘Î ‰¯˜È ‰Ó

הפעלים:

להיכנס ,להיפרד ,להיפגש ,להישאר ,להיבהל ,להיזהר ,להישבר ,להיפתח ,להיסגר.

בדיבור-
עורכים שלושה סבבים בקבוצה,
בכל סבב ,כל אחד בתורו עונה
על השאלה ,משתמש באחד
מהפעלים הנתונים) .בזמן עתיד
כמובן(
86

ד.
פינג-פונג ציווי

נפעל ,עתיד

:˙ÂÈÂÓ„‰

‡(„Â˘Á ıÙÁ ˘È) ·ÂÁ¯· ÌÈÁ¯Ê‡Â ¯ËÂ˘ .
:ÌÈÏÚÙ
להישאר ,להיזהר ,להיבהל ,להיכנס

בדיבור-
עורכים סבב תפקידים בקבוצה ,משחקים את תפקידי
הדמויות לעיל ומשתמשים בפעלים הנתונים.
כל אחד מהמשתתפים מקבל תפקיד -אומר משפט בציווי
חיובי או שלילי לדמויות האחרות ,הדמות שפנו אליה
במשפט ציווי ,תגיב על הציווי באישור או בדחייה על-יד
חזרה על המשפט בגוף ראשון.

)דוגמה :אל תישאר כא .תגובה :בסדר ,לא אשאר כא.
או :אשאר רק דקה( .
הערה :על המורה לבקש מהתלמידים להחליף בכל סבב את תפקידי הדמויות
ביניהם,להשתמש בציווי חיובי ובציווי שלילי .כמו כן ,במשפטי הציווי -להשתמש גם בגוף
שני רבים.

87

נפעל ,עתיד

ה.
קטע בחרוזים

‡,Ï˘ÎÈ ÔÁ·Ó· Ì
,Ï‰·È ‡Ï
‰˙ÈÎÏ ÌÂÈ ÏÎ ÒÎÈ
‰˜ÒÙ‰· Ì‚ Ì˘ ¯‡˘ÈÂ
‰¯ÂÓ‰ ÌÚ ‰·¯‰ ˘‚ÙÈ
‡¯Â ‡Ï ÏÏÎ· ‰ÊÂ
) ‡˙( ‰˙‡ ,È‡ ,Ì
בדיבור-
 לומדים בע"פ את הדקלום
 חוזרים על הדקלום בשינויי
גוף בגופים הנתונים.
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