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 י וויליאם שייקספיר" עפ- )1(רומאו ויוליה 

 

 ,באיטליה, בעיר ורונה, לפני הרבה שנים

 .גרו בחור ובחורה

 .השם של הבחור היה רומאו

 .השם של הבחורה היה יוליה

 

 .יום אחד רומאו הלך למסיבה

 .גם יוליה היתה במסיבה

 .במסיבה רומאו ראה את יוליה

 .הוא חשב שיוליה יפה מאוד

 .יוליה ראתה את רומאובמסיבה 

 .היא חשבה שרומאו בחור יפה מאוד

 ,רומאו אהב את יוליה

 .גם יוליה אהבה את רומאו

 ,רומאו רצה להתחתן עם יוליה

 .יוליה רצתה להתחתן עם רומאו

 ,הם רצו להתחתן

 . ולהיות ביחד כל הזמן

 

 :אבל היתה בעיה גדולה

 ,ההורים של רומאו לא אהבו את יוליה

 .יוליה לא אהבו את רומאווההורים של 

 :ההורים של יוליה אמרו ליוליה

 !"אסור לך להתחתן עם רומאו"

 !"אנחנו לא חברים של המשפחה שלו"

 :ההורים של רומאו אמרו לרומאו

 !"אסור לך להתחתן עם יוליה"

 !"אנחנו לא אוהבים את המשפחה שלה"

 ,רומאו היה עצוב מאוד

 .וגם יוליה היתה עצובה מאוד

 ,עצובים מאודהם היו 

 .כי הם רצו להתחתן ולהיות כל הזמן ביחד

 

  

  

net.bojan.www 

 

com.culturalianet.www 
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 קראו את המשפטים

 לא נכון או נכוןכתבו 

 

 __________________________________________________________________________________.  רומאו גר בעיר ורונה לפני הרבה שנים .1

 __________________________________________________________________________________. גם יוליה גרה בעיר ורונה .2

 __________________________________________________________________________________. העיר ורונה נמצאת באיטליה .3

 __________________________________________________________________________________. רומאו הלך למסיבה .4

 __________________________________________________________________________________. יוליה היתה במסיבה .5

 __________________________________________________________________________________. יוליה ראתה את רומאו במסיבה .6

 __________________________________________________________________________________. רומאו ראה את יוליה במסיבה .7

 __________________________________________________________________________________. רומאו אהב את יוליה .8

 __________________________________________________________________________________. יוליה לא אהבה את רומאו .9

 __________________________________________________________________________________רומאו רצה להתחתן עם יוליה  .10

 __________________________________________________________________________________ההורים של יוליה אהבו את רומאו  .11

 ________________________________________________________________________. ההורים של רומאו אהבו את יוליה .12

" . אתה צריך להתחתן עם יוליה: "ההורים של רומאו אמרו לרומאו .13

_________________________________________________ 

." חתן עם רומאואסור לך להת: "ההורים של יוליה אמרו ליוליה .14

_____________________________________________________________________ 
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 .השלימו את המילים החסרות

 :רומאו מספר

 .איטליה__בעיר ורונה ב_______________________________________________________ לפני הרבה שנים . 1

 .למסיבה______________________________________  _________________יום אחד אני . 2

 .בחורה יפה מאוד_______________________________________________________  במסיבה אני . 3

 ._______________________________________________________   השם שלה . 4

 .את יוליה_______________________________________________________  אני . 5

 .אותי_______________________________________________________ גם יוליה  . 6

 .עם יוליה_______________________________________________________  אני רוצה . 7

 .אבל יש בעיה

 .את יוליה_______________________________________________________  א ההורים שלי ל. 8

 .לי להתחתן עם יוליה_______________________________________________________  הם אמרו לי ש . 9

 .מאוד_______________________________________________________עכשיו אני . 10

 ?מה אני יכול לעשות

 

 :מילים

 ראיתי    להתחתן    אוהבים    עצוב    גרתי

 .אסור    הלכתי      יוליה  אוהבת    אוהב

 

 הקיפו בעיגול את המשפטים הנכונים

 אני אוהב אותך: רומאו אמר ליוליה .1

 .אני לא אוהב אותך: רומאו אמר ליוליה .2

 אני אוהבת אותך: יוליה אמרה לרומאו .3

 .אני לא אוהבת אותך: יוליה אמרה לרומאו .4

 .לא ראיתי אותך במסיבה: ר ליוליהרומאו אמ .5

 .רומאו אמר ליוליה ראיתי אותך במסיבה .6

 .ההורים שלך לא אוהבים אותי: יוליה אמרה לרומאו .7

 .ההורים שלך אוהבים אותי: יוליה אמרה לרומאו .8
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 הקיפו בעיגול את המילים הבאות

   אותנו-   אותה -   אותו -   אותך -   אותך -אותי 

 

 . הוא אהב אותה.רומאו אהב את יוליה

 .היא אהבה אותו. יוליה אהבה את רומאו

 

 .אני אוהב אותך: רומאו אמר ליוליה

 .גם אני אוהבת אותך: יוליה אמרה לרומאו

 

 .והיא אוהבת אותי, אני אוהב את יוליה: רומאו אמר להורים שלו

 .והוא אוהב אותי, אני אוהבת את רומאו: יוליה אמרה להורים שלה

 

 .ההורים שלנו לא מבינים אותנו: יהרומאו אמר ליול

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 .  אותה במקום הנכון-אותו  : כתבו 

 ._________________________________________________________________הוא אהב .. אברהם אהב את שרה

 . _________________________________________________________________היא אהבה .. רבקה אהבה את יצחק

 ._________________________________________________________________היא ראתה . נעמה ראתה את גיא

 ._________________________________________________________________הוא לא ראה . גיא לא ראה את נעמה

 ._________________________________________________________________שמשון שמע . שמשון שמע את עופר

 ._________________________________________________________________עופר מכיר. עופר מכיר את שמשון

 ._________________________________________________________________אדנה מבינה . סימה מדברת עברית

 ._________________________________________________________________דיאנה שאלה . שאלה את אמאלץדיאנה 

 ._________________________________________________________________דני שתה . דני שתה את המיץ

____________________________ _____________________________________יטאנו קנתה 'דג. יטאנו קנתה שמלה'דג

 .בחנות

 ._________________________________________________________________אני שמעתי . אני שמעתי את השיר

 ._________________________________________________________________אנחנו ראינו . אנחנו ראינו את התמונה

 


