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  משרד החינוך 

 המנהל לחינוך התיישבותי
 האגף לחינוך ולהדרכה בפנימיות

 היחידה להנחלת הלשון
 

 

 

 "בואו נלמד עברית" חלק א'

 

 4  מבחן מספר

 

 
 

 

 שם התלמיד/ה:____________

 שם בית הספר:_____________   

 תאריך:_______________   

 לשימוש הבודק/ת

I    קטע 

 נק'( ________ 25תוךהבנת הנקרא  )מ ה-א

II   דקדוק 

 __________ נק'( 15)מתוך                 ו      מ ילות  יחס

 __________נק'(  12)מתוך          ת משפטיםהשלמ  .ז

 __________נק'(  8 )מתוך                          שאלות .ח

 __________ נק'( 15)מתוך                            פועל   .ט

III  נק'( __________ 25)מתוך                         חיבור 

 הציון: ________                                                                               

 

 
 תשס"גגירסה: 

 מברזיל באהבה

 כתבו: צוות מנחי היחידה להנחלת הלשון
 במנהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועה"נ            
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I קטע . 
 

 קראו את הקטע וענו על השאלות
 

 מברזיל באהבה
 

 מברזיל. 23רינת היא בחורה בת 

לפני שנה היא באה לטיול  בארץ. זה היה הביקור הראשון שלה בישראל. היא למדה על החיים 

בארץ, ביקרה במקומות שונים, והרגישה שהיא אוהבת את מדינת ישראל. לפני חצי שנה היא 

 באה לארץ כעולה חדשה.

 

ש כדורגל, היום היא עולה חדשה ולומדת עברית באולפן עציון בירושלים. היא גם שומרת במגר

ובעבודה הזאת היא מדברת עם השומרים בעברית. היא חושבת שכך אפשר ללמוד את השפה 

העברית מהר, ולהכיר  אנשים בישראל. באולפן היא גרה יחד עם עולים מברזיל. הם מדברים 

 פורטוגזית כמו בבית, אבל זה בדיוק מה שהיא לא אוהבת.

 

הזמן שואלים אותה: "מתי את חוזרת"? והיא המשפחה של רינת בברזיל. ההורים שלה כל 

עונה: "אני לא חוזרת". הם רואים בטלוויזיה, שבישראל יש פיגועים, והם לא מבינים איך היא 

לא מפחדת, ולמה היא רוצה להישאר בארץ. חוץ מהמשפחה  רינת השאירה בברזיל חברים 

ירה של ברזיל, וכתבה על טובים, דירה יפה ועבודה טובה. היא עבדה  בעיתון גדול בעיר הב

פוליטיקה. גם היום היא שולחת לפעמים ַכָתבֹות לעיתון בברזיל. היא אומרת: "חשוב להסביר 

לעולם מה קורה כאן, בישראל. אני רוצה להראות להם שיש פה חיים נורמליים כמו בכל 

 העולם, אנשים הולכים לקולנוע ויושבים במסעדות".

 

 כך היא רוצה להיות עיתונאית -רוצה ללכת לצבא. ואחראחרי הלימודים באולפן, רינת 

 בישראל ולכתוב בעברית לעיתון בישראל.

 

לפעמים  קשה לרינת, היא מתגעגעת למשפחה  ולחברים בברזיל. אבל היא אומרת:  "להיות 

 בישראל זה כמו חלום, עכשיו אני במדינה יהודית, כולם פה יהודים, וזאת הרגשה נפלאה".

 

 

 

 נקודות( 5=  1* 5)פי הטקסט, נכון / לא נכון.      כתבו על  .א

 נכון / לא נכון         רינת מדברת עם החברים בעברית גם בעבודה וגם באולפן. .1

1 

5 

10 

15 

19 
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 נכון / לא נכון            רינת כותבת על הפיגועים בישראל. .2

 נכון / לא נכון            רינת כתבה בברזיל על פוליטיקה. .3

 אנשים הולכים לקולנוע ויושבים בבתי קפה.   נכון / לא נכוןבברזיל יש חיים יפים,  .4

 נכון / לא נכון        רינת מרגישה טוב בישראל, כי כולם פה יהודים. .5

 

     נקודות( 6=  2*  3)ענו לפי הטקסט      .ב

 מי? ____________                    רואים בטלוויזיה. הם( 10. )שורה מס' 1   

 שיש פה חיים נורמליים. למי? ___________  להם( היא רוצה להראות 14. )שורה מס' 2   

 מי? ____________         מדברים פורטוגזית. הם(   8. )שורה מס' 3   

 

 נקודות ( 4) .    1-4כך.  כתבו במספרים מ -סדרו את המשפטים, מה קודם ומה אחר .ג

  .רינת עלתה לארץ 

  .רינת לומדת באולפן עציון 

  ה לטיול.רינת בא 

  רינת עובדת בעיתון בברזיל. 

 

 נקודות ( 5)מה השאירה רינת בברזיל?         .ד

___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

 

 רינת יודעת גם עברית וגם פורטוגזית. כתבו לפי הטקסט עם מי היא מדברת כל שפה.  .ה

 נקודות ( 5) 

 עברית: _____________________________________________________

 פורטוגזית: __________________________________________________
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II   דקדוק 

 נקודות( 15=1.5*10) )ב, ל, מ...  שלי, שלך...(המתאימה ו. כתבו את מילת היחס 

 בבית. אותם חברים, אבל לא מצאנו  ל דוגמה: אחרי הצהריים נסענו     

 
 . היא לא חשבה ______________ הלימודים.1

 . כשאתה מדבר מהר אני לא מבין ______________. 2

 חיפה.. אלה החברים של דנה. החברים ______________ גרים ב3

 . כשהן באות לסבא, הוא נותן ______________ שוקולד.4

 . החברה שלי חזרה ______________ הטיול בשעה שלוש.5

 . ההורים שלי צריכים לדבר ______________ המורה על הטיול.6

 . היועצת מדברת עם התלמידים ומקשיבה  ______________.7

 ים החדשות.. המורה הסבירה לנו ______________ המיל8

 . מי רוצה ללכת ______________ קולנוע בערב?9

 . דיברנו בטלפון בשקט, ואתם לא שמעתם  ______________.10

 

 

 

 

 נקודות( 12=2*6)ז. השלימו את המשפטים 

 

  . איפה אפשר 1

  . אנחנו נוסעים לירושלים כדי 2

  . אני לא הולכת לים כי 3

  בל . ההורים שלי למדו עברית באולפן א4

  . כשבאתי לכיתה 5

  . רות אמרה לחברה שלה  ש6
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 נקודות( 8=2*4)ח. כתבו שאלה לכל תשובה  כמו בדוגמה 

 איפה אתה גר?דוגמה: אני גר בנתניה. 

 

 . אנחנו אוכלים ארוחת ערב כשאבא חוזר מהעבודה.1

   

 . הערב יש בטלוויזיה סרט ישראלי חדש.2

   

 דים חדשים.. בכיתה שלנו יש שלושה תלמי3

   

 . בתמונה הזאת רואים את החברה שלי.4

   

 

 

 

 (15=1.5*10)ט. כתבו את הפועל בצורה הנכונה             

 . הילדים  נסעו לכינרת ו__________  על חוף הים.  )לנוח(1

 . המורה להיסטוריה אף פעם לא __________ לנו את השיעורים. )לבדוק(2

 המשפחה שלי. )לצלם( . עכשיו אני __________ את3

 . לפני שעה דויד __________ את החברים שלו למסיבה. )להזמין(4

 . אנחנו אוהבים __________ בקבלת שבת. )לשיר( 5

 את המורה הרבה שאלות. )לשאול(  . בשיעור שעבר התלמידות __________6

 . מה את עושה? את __________ את הספר על הארון? )לחפש(7

 ב )אתם( __________ את המכתבים. )לקבל(. אתמול בער8

 . כל יום אתה __________ רק למוסיקה ישראלית. )להקשיב(9

   . לא כדאי __________ הביתה מאוחר. )לחזור(10
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 נקודות( 25)          שורות(  13-15)י. כתבו על אחד מן הנושאים הבאים  

 ארץ שבאת משם.. המשפחה שלך כמו המשפחה של רינה,  רוצה שתחזור ל1

 כתבו מכתב וספרו מה אתם רוצים לעשות ולמה.     

. כתבו על אדם שאתם אוהבים. )קרוב משפחה, חבר, זמר...(  תארו אותו וספרו מדוע אתם 2

 אוהבים אותו.

 ____________נושא מספר 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 

             
 
 

 

 

 
 

 בהצלחה
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 מברזיל באהבה –דף פרופיל 

  4מבחן מס'  –בואו נלמד עברית 

הבנת  שם התלמיד
 הנקרא

 נק' 25

מילות 
 יחס

 'נק 15

השלמת 
משפטים 

 נק' 12

שאלות 
 נק' 8

 פועל

 נק' 15 

חיבור 
 נק' 25

 סה"כ

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 בי"ס ___________
כיתה ___________ 
 תאריך___________
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