
 ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל
 ִמְשַרד ַהִחּנּוְך

ָדגֹוִגי  ַהִמְנָהל ַהפֶּ
 הָהֲאַגף ִלְקִליַטת ֲעִליָ 

 

 

 

 ן ְבִעְבִרית ְלַתְלִמיִדים עֹוִלים בביה"ס ַהְיסֹוִדיִמְבח  

 ג'-ִכּתֹות ב'

 

 'ֵחֶלק א

 

ר ? א.   ַמה ַבַקְלמ 

ם : ָלכֶּ ֵיש ַבַקְלָמר שֶּ  ִכְתבּו  ְדָבִרים שֶּ

1_____________________ . 

2_____________________ . 

3____________ ._________ 

4_____________________ . 

5_____________________ . 

 

ֵסר : ב.   ַהְשִלימּו ֶאת ֶהח 

 __________________.ָשלֹום, ֲאִני ________________, ֲאִני ְמ 

 ______________________________ ֲאִני ָגר/ה בְ 

 __________________________ בְ ֲאִני לֹוֵמד/ת 

 

 
 :_______________שם משפחה: __________________שם פרטי

 
 _______________________:ז"ת
 

 ג'        / '  בכיתה  :   
 

 ___________________________ שם בית הספר:
 

 _________________________________ יישוב:
 

 ___________ ______ שנה_____חודש_תאריך עלייה  לישראל: 
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 אּו ֶאת ַהֶקַטע :ִקְר  ג. 

ת. ַבַבִית הּוא ָא -יֹוֵסף ָגר ְבֵתל רֶּ ִביב. הּוא לֹוֵמד ְבִכָתה ג'. ַבִכָתה הּוא יֹוֵשב ְוכֹוֵתב ַבַמְחבֶּ

ר ּוְמַשֵחק ִעם ַהֲחֵבִרים.  קֹוֵרא ֵספֶּ

  ִכְתבּו ֶאת ַהִסּפּור ַעל ִדינ ה

 ______________________________. _____________ִביבָא -ְבֵתלה ָגָר  ִדיָנה

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 ִקְראּו ֶאת ַהֶקַטע : . ד

ת ְמַעְנְיִנים. הּוא ָאַכל ִעם ִלְפֵני ָשבּוַע ָדִני ָנַסע ִלירּוָשַלִים. ִבירּוָשַלִים הּוא ָרָאה ְמקֹומֹו

לֹו ְבִמְסָעָדה. הּוא ִטֵיל ָבְרחֹובֹות .   ַהִמְשָפָחה שֶּ

ִני ְוַרִמי   ִכְתבּו ֶאת ַהֶקַטע ַעל ד 

-.  _______________________________ִלירּוָשַלִים עּוְס נָ  ָדִני ְוַרִמיִלְפֵני ָשבּוַע 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 ַהְשִלימּו ֶאת ֵשם ַהּפַֹּעל : . ה

ְגמ   ה לֹוֵמדֲאִני :  ה)דֻּ  (ִלְלמֹּד. ֲאִני רֹוצֶּ

 ________________. ִהיא רֹוָצה ______הֹוֶלֶכתִהיא  .1

הקֹוֵראהּוא  .2  _______________________ . הּוא רֹוצֶּ

 _________________. ֵהם רֹוִצים ____ְמַשֲחִקיםֵהם  .3

 . ֵהן רֹוצֹות ________________________ְמַדְברֹותֵהן  .4

 

 : ִכְתבּו ְבַרִבים . ו

ְגמ   ָחד  ֶצַבע:  ה)דֻּ  ַהְרֵבה ְצָבִעים( –אֶּ

ָחד  .1 ר אֶּ  ַהְרֵבה ______________ –ֵספֶּ

ת ַאַחת ְמחַ  .2 רֶּ  ַהְרֵבה _______________ –בֶּ

ָחד  .3  ַהְרֵבה ________________ –ִעָפרֹון אֶּ
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ִרים ַבּגּוף : 10ִכְתבּו ֶאת ְשמֹוֵתיֶהם ֶשל  . ז  ֲאב 

 
 

    
  

          
1___________________ . 

2___________________ . 

3___________________ . 

4__________________ ._ 

5___________________ . 

6___________________ . 

7___________________ . 

8___________________ . 

9___________________ . 

10__________________ . 

 

ר . ח צ  דִמְשָפִטים(  4)ְלַפחֹות  ִכְתבּו ֶקַטע ק  ה : ַעל ֶאח   ֵמַהּנֹוְשִאים ָהֵאלֶּ

ִלי  ַהִמְשָפָחה שֶּ

ִלי  ַהֲחֵבִרים שֶּ

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_____________________________________________



 

 4 

 ֵחֶלק ב' :

 ִקְראּו ֶאת ַהֶקַטע : א. 

ְלָחן ְוֵיש ִכֵסא. ר ֵיש ִמָטה. ֵיש ָשִטיַח ְוֵיש ֲארֹון. ֵיש שֻׁ דֶּ ר. ַבחֶּ דֶּ  ָתָמר ַבחֶּ

ר יֵ  דֶּ  ש ַגם ִתיק. ֵיש ַמְחָברֹות ְוֵיש ְסָפִרים.ַבחֶּ

ְלָחן. ָהָארֹון יַ -ַהִכֵסא ַעל  ַהִמָטה. דיַ -ַעלד ַהשֻׁ

 ַהָשִטיַח ַעל ָהִרְצָפה. ַהִתיק ַעל ַהָשִטיַח.

 ַהַמְחָברֹות ְוַהְסָפִרים ַבִתיק.

ת ַעל ַהִכֵסא  בֶּ ְלָחן, ְוכֹוד יַ -ַעלָתָמר יֹושֶּ ת.ַהשֻׁ רֶּ ת ַבַמְחבֶּ בֶּ  תֶּ

 

כֹון  )ַעל ב.  ֹּא נ  כֹון אֹו ל  ִפי ַהֶקַטע(:-ַסְמנּו נ 

 לֹא ָנכֹון ןכֹונָ  ַהִמָטהד יַ -ַעלָהָארֹון  . 1

 לֹא ָנכֹון ָנכֹון ַהְסָפִרים ַעל ַהִמָטה . 2

 לֹא ָנכֹון ָנכֹון ַהִתיק ַבֲארֹון . 3

 לֹא ָנכֹון ָנכֹון ַהַמְחָברֹות ַבִתיק . 4

ְלָחן . 5  לֹא ָנכֹון ָנכֹון ַהִכֵסא ַעל ַהשֻׁ

ת ַעל ַהִמָטה . 6 בֶּ  לֹא ָנכֹון ָנכֹון ָתָמר יֹושֶּ

 

אֶתם : ג.   ַעּנּו ַעל ַהְשֵאלֹות , ְלִפי ַהֶקַטע ֶשְקר 

ר   .1 דֶּ ִויְזָיה?  יש ַבחֶּ לֶּ  טֶּ

____________________________________________________ 

 ֵאיֹפה ַהְסָפִרים ְוַהַמְחָברֹות ?  . 2

____________________________________________________ 

 ֵאיֹפה ָהָארֹון ? . 3

____________________________________________________ 

 

ִרים ְבִמִלים ד.   ְבָזָכר אֹו ִבְנֵקָבה(: )ַהְקִפידּו ַעל ִשמּוש ָנכֹון  ִכְתבּו ֶאת ַהִמְסּפ 

ְגמ  ) ה  עֹוָלה ַהְגִליָדה –ְשָקִלים  3ַהְגִליָדה עֹוָלה  :הדֻּ  (ְשָקִלים ְשלֹוש 

  9ֵבן ַכָמה ָרם? ָרם ֵבן- _________________ 

  4ַמה ַהָשָעה ַעְכָשו ? ַעְכָשו ַהָשָעה - __________________ 

  ֵר עֹוֵלה ? ַהס ר עֹוֵלה ַכָמה ַהֵספֶּ  ___________________ -ְשָקִלים  25פֶּ

ן ַבִמלֹון ה.  ת  ע  ר אֹוִתיֹות הא"ב(  ַסְדרּו ֶאת ַהִמִלים ְלִפי ֵסֶדר הֹופ   : ) ְלִפי ֵסדֶּ
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ה) ְגמ   ְמַחֵדד, ִעָפרֹון, ְצָבִעים(. יא: ה ִה בָ ּושְת הַ    –  : ִעָפרֹון, ְצָבִעים, ְמַחֵדד דֻּ

 ְלָחן, ֲארֹון, ַמְרָאה, כֹוָנִנית.ִכֵסא, שֻׁ 

__________________________________________________________ 

 

ִלים ִבְזַמן ֲעִתיד ו.  :ַהְשִלימּו ֶאת ַהְּפע 

ה  ְגמ  אִספּור ָקָצר, ָמָחר  קֹוְרִאים: ַהיֹום ֲאַנְחנּו )דֻּ ר( ִנְקר   ֵספֶּ

ם יָ ַעְכש .1 ִריםו ַאתֶּ ם ____________ ְבֵתלַלִים, ַבָשָנה ַהָבאָ ִבירּושָ  ּג   ִביב.ָא -ה ַאתֶּ

ל. הֹוֵלְךַהיֹום ָדִני  .2 גֶּ ט, ָמָחר הּוא __________________ ְלִמְשָחק ַכדּורֶּ רֶּ  ְלסֶּ

ְלפָ בְ   לֹוֶמֶדתַהיֹום ַאְת  .3 ש ַאְת __________  ְבִכָתה. אֻׁ  ן, ְבעֹוד ֹחדֶּ

 ְתעּודֹות, ַגם ֲאִני ______________ ְתעּוָדה. ְיַקְבלּוָנה ֵהם ְבסֹוף ַהשָ  .4

 

 

ּה  . ז ה ְוִהּפּוכ  ת( )ִכְתבּוִמל  שֶּ ְדגֶּ ת ַהִמָלה ַהֲהפּוָכה ִמּזֹו ַהמֻׁ  אֶּ

ְגמ   ל ָרם :  ה)דֻּ חֹוקַהַבִית שֶּ ל ִניָרה –ִמֵבית ר  ר ְוִאלּו ַהַבִית שֶּ רֹובַהֵספֶּ  ר(.ַהֵספֶּ –ְלֵבית ק 

 ּוַבַקִיץ ___________ ַקר,ף רֶּ ַבחֹ  .1

ב  .2 לֶּ ןְלָדִני ֵיש כֶּ ט  ב _______________.ק  לֶּ  , ּוְלָדִוד ֵיש כֶּ

ל ַהִכָתה  .3 ת שֶּ לֶּ הַהדֶּ ת ָתִמיד ________________.ְּפתּוח  לֶּ  , ֲאָבל ַבַבִית ַהדֶּ

 

ה: ח.    ְּתנּו ֵשם ַלְקבּוצ 

ְגמ  )  ֵפרֹות(  –ָבָנָנה, ַתפּוַח,  ַתפּוז  : ֲאַפְרֵסק, הדֻּ

ְלָצה, ִשְמָלה, ַגְרַבִים  . 1  _____________________ -ִמְכָנַסִים, חֻׁ

ם, ָמָרק, בָ  . 2 חֶּ  __________________________ -ָשר ְגִביָנה, לֶּ

 

 ב   ה   צ   ל   ח   ה   !

 

 ּנּוְך,ָהֲאַגף ִלְקִליַטת ֲעִלָיה.ד ַהִח ִמְשר –איה שריר ָכְתבּו : רחל גרבר ומ

ְשֵרה א'. ר א', ִעְבִרית עֶּ ר "ַהֹכל ָחָדש" ֵספֶּ  ִקְטֵעי ַהְקִריָאה ְלקּוִחים ֵמַהֵספֶּ


