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LISEZ CE TEXTE 

 נעמה

 .'חהיא תלמידה בכיתה . 13נעמה ילדה בת  .1

 .היא תלמידה טובה .2

 :אתמול נעמה חזרה הביתה ואמרה לאמא .3

 ."מחר יש לי מבחן באנגלית, אמא" .4

 ."אני צריכה ללמוד " .5

 .סלט ומרק, נעמה אכלה בשר .6

 .שבה ללמודאחר כך נעמה י .7

 .היא קראה בספרים .8

 .היא כתבה בדפים .9

 .היא לא שמעה מוסיקה ברדיו .10

 .היא לא ראתה טלוויזיה .11

 .היא רק למדה ולמדה.היא לא יצאה עם החברות שלה .12

 .בלילה נעמה היתה עייפה .13

 .היא הלכה לישון .14

 .בבוקר נעמה קמה מוקדם .15

 . ושתתה חלב מלאיםדגניםהיא אכלה  .16

 .הלכה לבית הספרכך נעמה נתנה נשיקה לאמא ו- אחר .17

 :אמא נתנה נשיקה לנעמה ואמרה .18

 !"בהצלחה במבחן" .19
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 dessous-tez avec les verbes ciéCompl  .כתבו את הפועל החסר

 ישבהאתמול נעמה       .ישב  אתמול גיא  .1

 _____________________________________________________אתמול נעמה       .אתמול גיא למד .2

 _____________________________________________________אתמול נעמה       .אתמול גיא כתב .3

 _____________________________________________________אתמול נעמה      .אתמול הוא קרא .4

 _____________________________________________________אתמול נעמה      .אתמול הוא הלך .5

 _____________________________________________________אתמול נעמה       .אתמול הוא חזר .6

 _____________________________________________________אתמול נעמה       .אתמול הוא יצא .7

 _____________________________________________________אתמול נעמה       .אתמול הוא נסע .8

 "שלום"_________________________________אתמול נעמה   ".שלום"אתמול הוא אמר  .9

 .רדיו________________________________________      אתמול נעמה   .אתמול הוא שמע רדיו .10

 .אותי________________________________________________אתמול נעמה .       אתמול הוא שאל אותי .11

 ._______ __________________________________________אתמול נעמה       .אתמול הוא קם .12

 ____________________________________________________אתמול נעמה       .ול הוא באאתמ .13

 _____________________________________________________אתמול נעמה       .אתמול הוא נח .14

 _____________________________________________________אתמול נעמה       . אתמול הוא שר .15

 

 פעלים

 חזרה   הלכה    ישבה   קראה   בהכת   למדה

 קמה   שאלה   שמעה   אמרה   נסעה    יצאה

   באה    שרה    נחה
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  pondez aux questionséR    שאלות

  tesècompl phrasesEcrivez des     כתבו תשובה מלאה

  .                ? בת כמה נעמה .1

  .                 ?   נעמה אישה זקנה .2

  .                   '?   נעמה לומדת בכיתה א .3

            ?מה נעמה אמרה לאמא ביום שלישי .4

                    .                                 

  .                 ?נעמה צריכה ללמוד .5

  .                 ?נעמה קראה בספרים .6

  .                 ?נעמה כתבה בדפים .7

  .                 ?נעמה שמעה מוסיקה ברדיו .8

 .               ?נעמה יצאה עם החברות שלה .9

  .                 ?נעמה ראתה טלוויזיה .10

  .                 ?מתי נעמה היתה עייפה .11

  .                 ?למה נעמה היתה עייפה .12

  .                 ?מה נעמה אכלה .13

  .                 ?מה נעמה שתתה .14

  .                 ?מה נעמה נתנה לאמא .15

  .                 ?מה אמא אמרה לנעמה .16

 


