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ן ְוֶקֶלט ְלִמיִדים עֹוִלים ְבִכּתֹות אּוְלפָּ ק ְבִעְבִרית ְלתַּ  ִמְבדַּ

 ט' -כיתות ז' 

 

ה: ____________________ חָּ ם ִמְשפָּ ִטי: ____________________ שֵׁ ם ְפרָּ  שֵׁ

ֶפר: _______________________________________________  סֵׁ ית הַּ ם בֵׁ  שֵׁ

ִעיר: __________ ם הָּ  _________________________________________שֵׁ

ה: ________________  ִכּתָּ

ל: __________________________ אֵׁ ֲאִריְך ֲעִליָּה ְלִיְשרָּ  ּתַּ

 

ִכים:  א. ֲהפָּ

ָך 1 לְּ ש. ַהַבִית שֶׁ דָּ  אֹו ______________________? חָּ

ָך 2 לְּ קּוט שֶׁ א . ַהַילְּ לֵׁ  אֹו ____________________?מַּ

ָך 3 לְּ ד. ַהִתיק שֶׁ בֵׁ  אֹו ______________________? כָּ

 מהכיתה.                 לכיתה, ובסוף השיעור המורהנכנס . בתחילת השיעור המורה 4

 

ס : יַּחַּ ת ִמילֹות הַּ ְשִלימּו אֵׁ  ב. הַּ

קּוט.1 ה _________ ַילְּ נָּ רֹות __________ אָּ בָּ  . ַהַמחְּ

ב ________2       ם יֹושֵׁ ה.. רָּ  ____ ִנירָּ

ית3 ִכים _________ בֵׁ ם הֹולְּ ר.-. הֵׁ פֶׁ  ַהסֵׁ

ן.4 חָּ לְּ ר ___________ ַהשֻּׁ פֶׁ  . ַהסֵׁ

לֹו.5 ִדים שֶׁ לָּ ב ___________ ַהיְּ א אֹוהֵׁ  . ַאבָּ

בֹוא __________________?6 ה לָּ ה רֹוצֵׁ ט. ַאתָּ רֶׁ סֶׁ ִכים לְּ נּו הֹולְּ  . ֲאַנחְּ

ה7 ִטיּול. ַאתְּ רֹוצָּ ִעים לְּ ם נֹוסְּ ֹסַע _____________________? . הֵׁ  ִלנְּ

ק __________________.8 ַשחֵׁ ה לְּ ל ? ֲאִני רֹוצֵׁ גֶׁ ק ַכּדּורֶׁ ַשחֵׁ ה מְּ  . ַאתָּ

 

 

 

 

ל: פֹּעַּ ם הַּ ה/רֹוִצים/רֹוצֹות  + שֵׁ ה/רֹוצֵׁ ת רֹוצֵׁ ִטים ְבֶעְזרַּ ִמְשפָּ ת הַּ ְשִלימּו אֵׁ  ג. הַּ
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 דוגמה: דני אוכל גלידה. דני רוצה לאכול גלידה.

ִבים. . הֵׁ 1 שְּ ִדים ַמחְּ ִבים. ם לֹומְּ שְּ ם ______________________   ַמחְּ  הֵׁ

ַלִים.2 ַלִים.   הּוא _______________________ ִלירּושָּ ַע ִלירּושָּ  . הּוא נֹוסֵׁ

ר.3 פֶׁ ר.        ִהיא _______________________ סֵׁ פֶׁ את סֵׁ  . ִהיא קֹורֵׁ

ן ________4 ן עובדות בחנות.          הֵׁ  ________________ בחנות.. הֵׁ

ִטים  : 10ד. ִכְתבּו   ִמְשפָּ

ת הּוא דֶׁ   לֹומֶׁ

ר  ַדבֵׁ ר מְּ פֶׁ  סֵׁ

ב ִהיא   יֹושֵׁ

ה ַאתְּ  רָּ ִרית גָּ  ִעבְּ

א    קֹורֵׁ

ִני ִבים ּדָּ ת כֹותְּ רֶׁ בֶׁ ַמחְּ  בְּ

דֹות    לֹומְּ

ם ת הֵׁ בֶׁ ל יֹושֶׁ אֵׁ רָּ ִישְּ  בְּ

ִרים    גָּ

ן רֹות הֵׁ ַדבְּ א מְּ  ַעל ַהִכסֵׁ

 מה: דני יושב על הכיסא.דוג

1                                                                                                                            .         . 

2                                                                                              .                                      . 

3                                                                                                                            .        . 

4                                                                              .                                                                                                                                                                                  .  

5                                                                         .                                                           . 

6                                                                                                                            .        . 

7                                                         .                                                                                                                                                                                                        .       

8                                              .                                                                                       . 

9                                                                                                                            .         . 

10                           .                                                                                                        . 

  

ר :   בַּ ן עָּ ִטים ִבְזמַּ ִמְשפָּ ת הַּ  ה.  ִכְתבּו אֵׁ
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ִרית.  .1 ת ִעבְּ דֶׁ  ______________________________________. ִהיא לֹומֶׁ

ן.  .2 יָּ צֻּׁ ה מְּ ִבירָּ ה ַמסְּ  .                                                                               ַהמֹורָּ

ִשיִבים ַלמֹו .3 ם ַמקְּ ה. _____________________________________.                                                                               ַאתֶׁ  רָּ

ה?    .4 רָּ יֹפה ַאתְּ גָּ  .                                                                                         אֵׁ

נּו .5 ה.                                          ֲאַנחְּ ִעימָּ ה טְּ  )אכ"ל( עּוגָּ

ם .6 ל.                                              הֵׁ גֶׁ  )שח"ק( ַכּדּורֶׁ

דֹות  .7 לָּ ן.                                      ַהיְּ הֶׁ לָּ ִרים שֶׁ ִבים ַלֲחבֵׁ תָּ  )כת"ב( ִמכְּ

 )יש"ב( ַעל ַיד ַהַחלֹון.                                           הּוא .8

 

ן ֲעִתיד :    ִטים ִבְזמַּ ִמְשפָּ ת הַּ  ו. ִכְתבּו אֵׁ

ה.  _____________________________________.                                                   1 ִסבָּ ִאים ַלמְּ ִדים בָּ לָּ                           . ַהיְּ

ק2 ַשחֵׁ ל.     . הּוא מְּ גֶׁ ַכּדּורֶׁ

ִרית3______________________________________. ִדים ִעבְּ נּו לֹומְּ .  . ֲאַנחְּ

.__________________ ___________________ 

 .___                                  __________________.. אנחנו מטיילים בישראל4

ִמשְּ 5 ל.. ִהיא  ____________________ )הל"כ( לְּ גֶׁ  ַחק ַכּדּורֶׁ

בֹון.6 שְּ חֶׁ ן בְּ חָּ  . הּוא ____________________)למ"ד( ַלִמבְּ

ה.7 ם ____________________ )אכ"ל( ִפיצָּ  . הֵׁ

פֹון.8 לֶׁ נֹות ______________________ )דב"ר( ַבטֶׁ  . ַהבָּ

ִחיד: ִבים ְליָּ רַּ ִבים אֹו מֵׁ ִחיד ְלרַּ ִטים ִמיָּ ִמְשפָּ ת הַּ  ז.  ִהְפכּו אֵׁ

ם___________________________________.1 ִרית.   הֵׁ ד ִעבְּ  . הּוא לֹומֵׁ

קּוט. _____________________________________.2 ת ַבַילְּ רֶׁ בֶׁ  . ַהַמחְּ

ן __________________________________.3 ַחן.   הֵׁ ת ִמבְּ בֶׁ  . ִהיא כֹותֶׁ

ִרים. _________________4 מָּ רֹונֹות ַבַקלְּ פְּ עֶׁ  __________________.. הָּ
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ן, ם, אֹותָּ ּה, אֹותָּ ְשִלימּו )אֹותֹו, אֹותָּ ֶכם  -… ח. הַּ ה, ֶשלָּ  …(:ֶשִלי, ֶשלָּ

ת _______________________.1 בֶׁ א אֹוהֶׁ ם. ִאמָּ ת רָּ אֵׁ ִני וְּ ת ּדָּ ת אֵׁ בֶׁ א אֹוהֶׁ  . ִאמָּ

ִמי2 ַהזְּ ם לֹא רֹוִצים לְּ ל הֵׁ ה, ֲאבָּ ִסבָּ ת ַלמְּ כֶׁ ה ַללֶׁ  .                                         ן . ֲאִני רֹוצֵׁ

א ______________________  ַבַבִית.     3 ר.    ֲאִני קֹורֵׁ פֶׁ ת ַהסֵׁ א אֵׁ  . ֲאִני קֹורֵׁ

ן.4 חָּ ִרים  ________________ ַעל ַהשולְּ פָּ ִמי? ַהסְּ ל רָּ שֶׁ ִני וְּ ל ּדָּ ִרים שֶׁ פָּ יֹפה ַהסְּ  . אֵׁ

ח __5 אָּ ן. הָּ טָּ ה ַאח קָּ ן.   . יֵׁש לָּ טָּ  ______________   קָּ

 

ר: ְשִלימּו ִמילֹות ּתֹּאַּ  ט. הַּ

ה  ___________________________.1 ּדָּ  . ַהַילְּ

ה    __________________________.2 צָּ  . ַהחולְּ

ה   __________________________.3 ִלידָּ  . ַהגְּ

ר      __________________________.4 פֶׁ  . ַהסֵׁ

 

ת הַּ  ִרים ְבִמיִלים:י. ִכְתבּו אֵׁ  ִמְספָּ

ִרים. 78 פָּ  _______________________________________. סְּ

קּוִטים 12  .                                                                                .ַילְּ

עֹות 24  .                 .                                                                    שָּ

ִמידֹות. _______________________________________.  4  ַתלְּ
 

ֶדר הא"ב : ִמִלים ְלִפי סֵׁ ת הַּ ְדרּו אֵׁ  י"א. סַּ

ֹהב. ן, חּום, צָּ בָּ ֹרק, לָּ ֹחל,  יָּ  כָּ
                                                                                                                                   . 

ִזיף. ק, שֶׁ סֵׁ                                                                                                        ַתפּוַח, ַאַגס, ַתפּוז, ֲאַפרְּ

                                                                                                                                   . 

 

 

 

 

לֹות: ְשאֵׁ ל הַּ ּנּו עַּ ה ְועַּ זֵׁ ע הַּ ֶקטַּ ת הַּ  י"ב. ִקְראּו אֵׁ
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ַנת  דּו  1990ַהַקִיץ ִבשְּ ה, לֹא יָּרְּ שָּ ת קָּ ה ַבֹצרֶׁ תָּ יְּ ִרית הָּ צֹות ַהבְּ ַארְּ ר. בְּ יֹותֵׁ יָּה ַקִיץ ַחם בְּ  הָּ

ִמים וְּ  שָּ אֹוד, גְּ ִמים מְּ יּו יִָּמים חָּ יָּה הָּ ַלבְּ יּוגֹוסְּ ן ּובְּ וָּ יָּ אֹוד. בְּ בֹוהֹות מְּ יּו גְּ טּורֹות הָּ רָּ פֶׁ מְּ  ַהטֶׁ

ִסיִנים. יּו ַחמְּ ה הָּ בָּ קְּ מֹוסְּ  ַוֲאִפילּו בְּ

ַכּדּור  אּו, שֶׁ צְּ ם מָּ ץ. הֵׁ רֶׁ אָּ ל ַכּדּור הָּ ִלים שֶׁ ַאקְּ ת הָּ ִרים אֵׁ ם חֹוקְּ עֹולָּ י ַמַּדע ַרִבים בָּ שֵׁ  ַאנְּ

ל  מּות שֶׁ ַחמְּ ַתֲהִליְך ַהִהתְּ ִשים, שֶׁ ע חֹושְּ י ַהַמּדָּ שֵׁ מּות. ַאנְּ ַחמְּ ַתֲהִליְך ִהתְּ א בְּ צָּ ץ ִנמְּ רֶׁ אָּ  הָּ

ִצי  חֵׁ ַבע ַמֲעלֹות וְּ ִצי ַעד ַארְּ חֵׁ ה וָּ ל ַמֲעלָּ יֶׁה ֲעִליָּה שֶׁ ִתהְּ ִשיְך, וְּ ץ ַימְּ רֶׁ אָּ  ַכּדּור הָּ

טּורֹות. רָּ פֶׁ מְּ  ַבטֶׁ

נִ  רְּ ם ַהמֹודֶׁ עֹולָּ ִקים, בָּ רְּ פָּ ה ִמתְּ לֶׁ ִזים אֵׁ גָּ שֶׁ דֹולֹות. כְּ ַכמויֹות גְּ ִזים בְּ ה גָּ רָּ פֶׁ מֹוסְּ ַאטְּ  י עֹוִלים לָּ

ִנית:  רְּ יָּה ַהמֹודֶׁ נֹולֹוגְּ כְּ ְך ִהיא ַהטֶׁ כָּ ה. ַאַחת ַהִסבֹות לְּ רָּ פֶׁ מֹוסְּ ַאטְּ ת הָּ ַשִנים אֵׁ ם מְּ  הֵׁ

כֹוִני ת, ִשימּוש ִבמְּ י ֲחֹרשֶׁ תֵׁ יי.ַהַתֲעִשיָּה ּובָּ ִנים ּובספרֵׁ גָּ ַמזְּ טֹוִסים, בְּ בֹות, ִבמְּ ַרכָּ  ֹות, בְּ

אֹוזֹון  אֹוזֹון. הָּ ה בָּ ִגיעָּ ץ ִהיא ַהפְּ רֶׁ אָּ ַכּדּור הָּ ר לְּ יֹותֵׁ ה בְּ דֹולָּ ה ַהגְּ נָּ ע, ַהַסכָּ י ַהַמּדָּ שֵׁ ִפי ַאנְּ  לְּ

מּות ַחמְּ ִהתְּ ץ מֵׁ רֶׁ אָּ ר ַעל ַכּדּור הָּ שֹומֵׁ ה, שֶׁ רָּ פֶׁ מֹוסְּ ַאטְּ ִזים  הּוא ַגז בָּ ַלל ַהגָּ ה ִמַּדי. ִבגְּ  ַרבָּ

ש  מֶׁ י ַהשֶׁ נֵׁ ם, ִכי ַקרְּ ַחמֵׁ ץ ִמתְּ רֶׁ אָּ ַכּדּור הָּ ץ יֵׁש ַפחֹות אֹוזֹון וְּ רֶׁ אָּ עֹוִלים ִמַכּדּור הָּ  הָּ

ל  ם, ֲאבָּ ַחמֵׁ ץ ִמתְּ רֶׁ אָּ ה: ַכּדּור הָּ מָּ ל ֲחמָּ ִאים שֶׁ נָּ ץ תְּ רֶׁ אָּ ַכּדּור הָּ רֹות בְּ יֹוצְּ ר וְּ מֹות יֹותֵׁ ַחמְּ  מְּ

ה לֹא ִמ  אָּ תֹוצָּ ם. כְּ דָּ אָּ י הָּ נֵׁ ֹכל בְּ ה לְּ נָּ יֶׁה ַסכָּ ר, ִתהְּ ם יֹותֵׁ ֲחמֵׁ ץ ִיתְּ רֶׁ אָּ ַכּדּור הָּ שֶׁ ר. כְּ רֵׁ קָּ  תְּ

יּו  ִיהְּ חֹוִנים, וְּ ל ַקרְּ ה שֶׁ רָּ שָּ יֶׁה ַהפְּ ה, ִתהְּ שָּ ת קָּ צֹות ַרבֹות ַבֹצרֶׁ יֶׁה ַבֲארָּ מּות ִתהְּ ַחמְּ ַהִהתְּ  מֵׁ

י יָּם ַוֲאִפילּו שֶׁ  ל חֹופֵׁ פֹות שֶׁ שֹות.ֲהצָּ י ַיבָּ קֵׁ לְּ  ל חֶׁ

יֶׁה  לֹא ִיהְּ נּו וְּ ין לָּ יָּה, ִכי אֵׁ עָּ רֹונֹות ַלבְּ ִהירּות ִפתְּ צֹוא ִבמְּ ַנִסים ִלמְּ ם מְּ עֹולָּ ע בָּ י ַהַמּדָּ שֵׁ  ַאנְּ

יֹות ! ר ִלחְּ קֹום ַאחֵׁ נּו מָּ  לָּ

 

 

לֹות:  ֶשאֵׁ

ַקִיץ  .1 ה בְּ רָּ  ? 1990ַמה קָּ

ם ַעכְּ  .2 ַחמֵׁ ץ ִמתְּ רֶׁ אָּ ר?ַמּדּוַע ַכּדּור הָּ יו יֹותֵׁ  שָּ

ץ? .3 רֶׁ אָּ ל ַכּדּור הָּ מּות שֶׁ ַחמְּ ת ַהִהתְּ נֶׁ כֶׁ סֻּׁ  ַמּדּוַע מְּ

אֹוזֹון? .4 ל הָּ ִקידֹו שֶׁ  ַמה ַתפְּ

ת".  .5 ה : "ַבֹצרֶׁ רּוש ַהִמלָּ  ַמה פֵׁ

 

 ְּתשּובֹות :



 משרד החינוך -מדינת ישראל 
 מינהל הפדגוגיה

 גף קליטת עלייה
 

1. ___________________________________________________ 

____________________________________.________________ 

.____________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

.____________________________________________________ 

.____________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

.____________________________________________________ 

.____________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

.____________________________________________________ 

______________.______________________________________ 

5. ___________________________________________________ 

.____________________________________________________ 

.____________________________________________________ 



 משרד החינוך -מדינת ישראל 
 מינהל הפדגוגיה

 גף קליטת עלייה
 

 

ל  ר עַּ צָּ ע קָּ די"ג. ִכְתבּו ֶקטַּ ּנֹוְשִאים הָּ  ֶאחָּ הַּ ֶלה:מֵׁ  אֵׁ

 ִלי ִרים שֶׁ  ַהֲחבֵׁ

 נּו אִתי ִממֶׁ בָּ קֹום שֶׁ  ַהמָּ

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

ָלָחה! ַהצְּ   בְּ

 


