
 ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל
 ִמְשַרד ַהִחּנּוְך ַהַתְרּבּות ְוַהְסּפֹוְרט

ָדגֹוִגי  ַהִמְנָהל ַהּפֶּ
 ָיהַגף ְקִליַטת ֲעלִ 

 

 

לֶּט  ִמְבַחן ְלַתְלִמיִדים עֹוִלים ְּבִכתֹות ֻאְלַּפן ְוקֶּ

 ט' –ז'  ִכתֹות

םהַ  הַ________________________________________:שֵׁ תָּ כִּ                  ____________: ה 

ית ֶפר-בֵׁ סֵׁ יר                                               ַַַַַַַַַ         :ה  עִּ  _________________: ____הָּ

יָּה ֲעלִּ יְךַהָּ ֲארִּ  _________________: ת 

 

ק א  ':ֵחלֶּ

ת ַהִסּפּור ְוַענּו ַעל ַהְשֵאלֹות .א ַאֲחָריו ִקְראּו אֶּ  : שֶּ

 ְּבֵאיַלת

רֹותַ קָּ צֹותַה  ֲארָּ הָּ יםַמֵׁ םַבֹוְרחִּ ַהֵׁ ֹחֶרף. תַב  יל  יםְַלאֵׁ אִּ יםַבָּ בִּ יםַר  רִּ יָּ ַנֹוְרֶבְגיָּה,)ת  ְַשֶבְדיָּה,

יָּהְַועֹוד ְנְגלִּ ה.ַ(א  מָּ ח  תַה  יל   ְלאֵׁ

ים םְַיכֹולִּ םְַמֹאדְַוהֵׁ יםַשָּ עִּ יַנָּ ַכִּ ֹחֶרף, תַב  יל  יםְַלאֵׁ אִּ םַבָּ ַהֵׁ ת. יל  יםֶַאתַאֵׁ יםַאֹוֲהבִּ יָּרִּ ת  ַה 

םַ ַהֵׁ ם, יִּ ַמ  י ְַסקִּ ֲעׂשֹות ַל  ים ְַיכֹולִּ ם ַהֵׁ יָּם, ַב  ְשחֹות ַלִּ ים ְַיכֹולִּ ם ַהֵׁ ים: רִּ ְַדבָּ ה ְרבֵׁ ַה  ֲעׂשֹות ל 

יםֶַשלַיָּםַסּוף.ְַיכֹולִַּ יִּ ְבעֹונִּ צִּ יםַה  גִּ דָּ ְראֹותֶַאתַה  יָּםְַולִּ ְצֹללַב   יםַלִּ

ר! םֶַנֱהד  ּנֹוףַשָּ יםְַוה  יםְַגבֹוהִּ רִּ םַהָּ ת.ַיֵׁשַשָּ יל  לַי דַאֵׁ יֵׁלַע  יםְַלט  יםְַיכֹולִּ יָּרִּ ת  ַה 

ת?ַַ.1 יל  יםֶַאתַאֵׁ יםַאֹוֲהבִּ יָּרִּ ת  הַה  מָּ ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ______________________________לָּ

ַ_____________________________________________________ 

ים?מֵַַׁ.2ַ יָּרִּ ת  יםַה  אִּ יֹפהַבָּ ַ_____________________________________ַאֵׁ

ַ______________________________________________________ 

יַַָּ.3 ת  יםַה  הַעֹוׂשִּ תַ?ַמ  יל  יםְַבאֵׁ ַ__________________________________רִּ

ַ______________________________________________________ 

ַ

ת ִמילֹות ַהַיַחס :  ב.  ל)ַהְשִלימּו אֶּ ל,ַה,ֶַאת,-ל,ַב,ַמ,ַע   (שַי ד,ַע 

ןַַ.1ַ ת  יַנָּ מִּ תַַַ_________רָּ רֶַשּלֹו.ַ_____________ֲענָּ ְלמָּ ק   ה 

בַַ.2ַ ְכתָּ בַמִּ ת  יַכ  ירְַברּוְסיָּה.________ֶיֶלדַַ___________יֹוסִּ כִּ  הּואַהִּ



 
 

רַַ.3ַ דֵׁ אְַלס  יםַ______________נָּ רִּ ְספָּ  י ְלקּוט.________________ה 

ְרנּוַ.4 ז  םַחָּ יִּ ֳהר  צָּ יתַַ__________ב  ֶפר.הַ בֵׁ  סֵׁ

בַַ.5 יַכֹותֵׁ ט._____________ֲאנִּ  עֵׁ

 

ת ַהּפַֹּעל ִּבְזַמן ָעָבר:  ג.  ְתמֹול הּוא ָלַמד )ַהְשִלימּו אֶּ  .(ְּבֻאְלַּפן (ל.מ.ד)ֻדְגָמא: אֶּ

יַ.1 יתַ(נ.ס.ע____________________)ֶאְתמֹולֲַאנִּ ֶפר.-ְלבֵׁ סֵׁ  ה 

ְתַַ.2 ית.ַ(ק.ר.א____________________)ֶַאְתמֹולַא  ְברִּ ֶפרְַבעִּ  סֵׁ

ֶתםַַ.3 יְזיָּה.ַ(ר.א.ה___________________)ֶאְתמֹולַא   ֶטֶלוִּ

ְחנּוַַ.4 ב.בַ ַ(ש.ח.ק__________________ַ)ֶאְתמֹולֲַאנ  ְחשֵׁ  מ 

ןַ.5 ה.ַ(ר.ק.ד_____________________ַ)ֶַאְתמֹולַהֵׁ בָּ ְמסִּ  ב 

 

ק ָהִרא . ד ק ְּבָכל ִמְשָּפט ְשֵני ֲחָלִקים. ְּבֵחלֶּ ה ּוַבֵחלֶּ ת ַהּפַֹּעל ַהַמְתִאים ַּבהֹוֶּ שֹון ַהְשִלימּו אֶּ

ת ֵשם ַהּפַֹּעל   (ֻדְגָמא: ָדִני לֹוֵמד ִעְבִרית. ָדִני ָצִריְך ִלְלמֹּד ִעְבִרית)ַהֵשִני ַהְשִלימּו אֶּ

יַַ.1ַ בַ__________________יֹוסִּ יַאֹוהֵׁ דּור.ַיֹוסִּ דּור.______________ְבכ   ְבכ 

הַדִַַּ.2ַ הַאֹוֶהֶבתַ________________ינָּ ינָּ ד.ַדִּ ד._____________שֹוקֹולָּ  שֹוקֹולָּ

הַַ.3ַ ינָּ הְַודִּ ירָּ ינָּהַרֹוצֹותַ____________נִּ הְַודִּ ירָּ ְשדֹוד.ַנִּ  ______________ְבא 

ְשדֹוד.  ְבא 

םַַ.4ַ ןְַויֹורָּ יםַַ_______________דָּ יכִּ םְַצרִּ ֶפר.ַהֵׁ ֶפר.________________סֵׁ  סֵׁ

הַַ.5ַ ּנָּ הְַורִּ ירָּ הַרֹוצֹותַ____________נִּ ּנָּ הְַורִּ ירָּ ה.ַנִּ בָּ ְמסִּ ה._____________ל  בָּ ְמסִּ ַל 

 

ן :ַהְשִלימּו ה.  ם,ַאֹותָּ ּה,ַאֹותָּ ּה,…אֹותֹו,ַאֹותָּ תָּ י,ַאִּ תִּ תֹו,ַאִּ םַאִּ תָּ  …אִּ

יַַַַ.1ַ ְלתִּ ב  ֶכֶלבַ?ַקִּ ןְַלָךֶַאתַה  ת  יַנָּ רֶַשּלִַַּ________________מִּ ֲחבֵׁ  י.מֵׁ

אַַ.2 יםֶַשּלֹו.ַֹכלַֹבֶקרַהּואַיֹוצֵׁ בִּ ְכלָּ לַב  פֵׁ ןְַמט  יֵׁל.ַַ________________דָּ  ְלט 

 



 
 

ְך ו.  פֶּ ת ַההֶּ הַֹחֶשְך)ֲַהָפִכים: ִכְתבּו אֶּ ְילָּ ּל  יֹוםַאֹורַּוב  א:ַב  ְגמָּ  (דֻּ

ֹחֶרףַַַַַ.1ַ םַּוב  ץַחָּ יִּ ק   .________________ב 

ְקבַַַ.2ַ ב  הַה  לָּ ְתחָּ ה  יָּהַב  ְקבּוקַהָּ ב  ְשתֹותַה  יַלִּ י ְמתִּ יֶַשסִּ ֲחרֵׁ לַא  א,ֲַאבָּ ּלֵׁ יָּהַמ  ּוקַהָּ

___________ 

ירַהּואֶַיֶלדַַ.3ַ חֶַשּלֹוַנִּ לַא  ,ֲַאבָּ ֹבּה  םֶַיֶלדְַמֹאדַגָּ  .ַ____________________רָּ

 

 ִהְפכּו ִמָיִחיד ְלַרִּבים: ז. 

תַַ.1ַ ח  יָּהַא  ְטרִּ יַמִּ ְרַַ–יֵׁשַלִּ יַה  הַַיֵׁשַלִּ  .__________________בֵׁ

תַַ.2 יִּ ּנּוַב  הַַַ–יֵׁשַל  ְרבֵׁ ְרחֹובַיֵׁשַה  ַ.____________________בָּ

ַ

 ִכְתבּו ַמה ַּבְתמּוָנה .ח

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

________________________________________________________ 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 

 



 
 

ק ב':  ֵחלֶּ

כֵַַׁהְשִלימּו  א.  י,ַל  יַש:ַכִּ ְפנֵׁ ל,ַמִּ  …ן,ֲַאבָּ

רַַ.1ַ צֵׁ יֶַאתֶַהחָּ יתִּ קִּ דֶַגֶשם.ַ_________________לֹאַנִּ ר   יָּ

יםַַ.2ַ רִּ םְַקצָּ יִּ ס  ְכנָּ ְבשּוַמִּ םַלָּ ם._____________כֻּּלָּ יָּהַח   הָּ

יַַ.3ַ דַלִּ ב  רֹוןַאָּ פָּ עִּ יןֶַאַַ_______________הָּ כִּ יְַלהָּ ֹכְלתִּ ים.לֹאַיָּ עּורִּ שִּ  תַה 

ל  3ִכְתבּו  ב.    : ַמֲאָכִליםֵשמֹות שֶּ

1.                                                         . 

2.                                                                 . 

3.                                                                         . 

ת ַהִמְשָּפִטים ִּבְזַמן ָעִתיד: ג.  א) ִכְתבּו אֶּ ְגמָּ יֹום: דֻּ ה ה  תָּ הֶַסֶרטַא  ר. רֹואֵׁ חָּ ה מָּ תָּ ְרֶאהֶַסֶרטַא   (תִּ

הַַ.1 תָּ רַא  חָּ ן.ַמָּ ְלפָּ אֻּ ַבָּ ְדתָּ מ  הַלָּ תָּ הַו'.___________________ֶאְתמֹולַא  תָּ  ְבכִּ

ילַ ַ.2ַ יםְַלאֵׁ ְחנּוַנֹוְסעִּ יֹוםֲַאנ  ְחנּוַה  רֲַאנ  חָּ ל__________________ת.ַמָּ יב.-ְלתֵׁ בִּ  אָּ

יאַ.3ַ רַהִּ חָּ ֶלט.ַמָּ יאַרֹוֶקֶדתַבָּ יֹוםַהִּ ה.____________________ַה  עָּ הֹופָּ  ב 

רַהּואַַבת ֶַאְתמֹולַהּואַכַַָּ.4ַ חָּ יםֶַשּלֹו.ַמָּ רִּ ֲחבֵׁ בַל  ְכת  תֹון.___________מִּ עִּ רַלָּ ֲאמָּ  מ 

ֶיֶרתַבְַַ.5ַ ְתְַמצ  יֹוםַא  רַה  חָּ ם.ַמָּ יִּ יַמ  ְבעֵׁ ְתַצִּ ים.___________________ַַא   ְבטּושִּ

לַ.6ַ יםְַבתֵׁ ְילִּ םְַמט  יֹוםַהֵׁ םַ-ה  רַהֵׁ חָּ יב.ַמָּ בִּ ת._________________אָּ יל   ְבאֵׁ

לַ.7ַ רּוְַבתֵׁ ןַגָּ רַהֵַׁ-ֶאְתמֹולַהֵׁ חָּ יבַ.ַמָּ בִּ ם.ַ___________________ַןאָּ יִּ ל  ירּושָּ  בִּ

יַ.8ַ ֶתםַקֹוְראִּ יֹוםַא  ֶתםה  רַא  חָּ ה.ַמָּ ּלָּ יתַק  ְברִּ תֹוןְַבעִּ תֹון.ַ_____________םַעִּ  עִּ

ר אֹוִתיֹות הא . ד ת ַהִמִלים ַעל ִפי ֵסדֶּ  :ב"ַסְדרּו אֶּ

 ים בִּ יף, ֲענָּ יחַ , ֶשזִּ טִּ גָּס, ֲאב   ______________________________ ֹוןלמֶַ, א 

________________________________________________________ 

 דּור יִּם, כ  ּנ  ב, אֹופ  ְחשֵׁ יְזיָּה, מ   ___________________________ ֶטֶלפֹון, ֶטֶלוִּ

________________________________________________________



 
 

ַאֲחָריו . ה ַטע ְוָענּו ַעל ַהְשֵאלֹות שֶּ ת ַהקֶּ  :ִקְראּו אֶּ

רַ הַבֹוקֵׁ בּוץְַׂשדֵׁ ְמַקִּ ֶּנֶגבְַבֶאְמַַאצַָּנִּ רב  ְדבָּ מִּ עַה  ים. צ  נִּ ֲאבָּ יםַו  עִּ קְַסלָּ םַר  יּוַשָּ םַהָּ ע  יּוַ, פָּ ְולֹאַהָּ

ם יִּ ים. מ  צִּ רַעֵׁ הַבֹוקֵׁ ְׂשדֵׁ ְראֹותַבִּ רַלִּ יֹוםֶַאְפשָּ יםְַוֶדֶשאַיָֹּרק, ה  חִּ יןַ. ְפרָּ ֲאמִּ ֶשהְַלה  קָּ

ם םַשֹומֵׁ ע  יָּהַפָּ ֶזהַהָּ קֹוםַה  מָּ הַשֶַ. ֶשה  הְַקבּוצָּ נָּ יםַשָּ עִּ ְרבָּ יַא  ְפנֵׁ הַלִּ ימָּ קִּ חּורֹותַהֵׁ יםַּוב  חּורִּ לַב 

ר הַבֹוקֵׁ ֶּנֶגב. ֶאתְַׂשדֵׁ ְחיֹותַב  רַלִּ ינּוֶַשֶאְפשָּ םֶַהֱאמִּ  .הֵׁ

ר .1 הַבֹוקֵׁ בּוץְַׂשדֵׁ אַקִּ ְמצָּ יֹפהַנִּ  .                                                                         ?אֵׁ

ם .2 ע  םַפָּ יָּהַשָּ הַהָּ קֹו, מ  מָּ םְכֶשה  יָּהַשֹומֵׁ  .                                                        ?םַהָּ

לֹוְבִשים   3 ִרְשמּו  . ו ףְדָבִרים שֶּ                                                                                                                                                                            ________________________________ :ַּבחֹּרֶּ

________________________________________________________ַ

________________________________________________________ 

ְלֵקי ַהָּפִנים 5ִרְשמּו ְלָפחֹות  . ז ַ_________________________________ַַַ:ֵמחֶּ

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

ַסח .ח ַטע אֹו ִסּפּור ָקַצר  ַהָקשּור ְלָחג  ַהּפֶּ א) ִכְתבּו קֶּ ְגמָּ ח: ְלדֻּ אתֶַפס  ְקר  תַלִּ יִּ ב  ְקיֹוןַה  ן, נִּ ְַלאָּ

ְענּוַלְַ ס  חנָּ יֵׁלְַבֶפס  ֶדר, ט  סֵׁ ילַה  ְגנּוְַבלֵׁ ג  יְךַחָּ ֶדר, אֵׁ סֵׁ ילַה  ְלנּוְַבלֵׁ כ  הַאָּ גַ, מ  יםֶַאתַח  הַחֹוְגגִּ מָּ לָּ

ח ֶפס  ַ________________________________________________________ַ...(ה 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 ה  !ב  ה  צ  ל  ח  

ַכתבוַ:ַמאיהַשרירַותמיַצלניקר,ַגףַקליטתַעלייה.

 "הכלַחדש"ַ,ַחלקַג'.,ַַַקטעיַהקריאהַלקוחיםַמתוךַהספריםַ:ַבואוַנלמדַעברית,ַחלקַא'


