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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

ל .א פֹּעַּ  הַּ

 :)...יו ְכשָּ יֹום, עַּ  ִכְתבּו ְבהֹוֶוה )הַּ

ם עּוַגת ְגִביָנה. (1 ם ֲאַכְלתֶּ  ַאתֶּ

_________________________________________________ 

ל. (2 גֶּ  ֵהם ְיַשֲחקּו ַכּדּורֶּ

_________________________________________________ 

 ִהיא ִתְרקֹוד ִבְמִסיַבת ַהִסּיּום. (3

_________________________________________________ 

 :)... בּועַּ י שָּ ר )ֶאְתמֹול, ִלְפנֵׁ בָּ  ִכְתבּו ְבעָּ

ל ַּדן ְמַדבֶּ  ת רּוִסית. ַסְבָתא שֶּ בֶּ ת רּוִסית. ִהיא קֹוֵראת ְוכֹותֶּ  רֶּ

ת ְלאּוְלַפן. כֶּ  ִהיא לֹא יֹוַדַעת ִעְבִרית. ִהיא הֹולֶּ

ת ִעְבִרית. דֶּ  ָבאּוְלָפן ִהיא לֹומֶּ

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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 :)... בּועַּ ר, ְבעֹוד שָּ חָּ ִתיד )מָּ  ִכְתבּו ְבעָּ

 ַהחָיִלים שֹוְמִרים ָעֵלינּו. (1

_________________________________________________ 

ָלנּו. (2  ִסַפְרנּו ִספּור ַלֲחֵבִרים שֶּ

_________________________________________________ 

 הּוא ָגר ְבֵחיָפה. (3

_________________________________________________ 

 :ל פֹּעַּ ם הַּ  ִכְתבּו ֶאת שֵׁ

 ַאָתה ָצִריְך _______________________ )למ"ד(  ִעְבִרית. (1

 ּוא אֹוֵהב  _______________________ )אכ"ל(  עּוגֹות.ה (2

ל. (3 גֶּ  ַהְּיָלִדים רֹוִצים ____________________ )שח"ק(  ַכּדּורֶּ

ה(: .ב ְרבֵׁ ִבים )הַּ  ִכְתבּו ְברַּ

ת. רֶּ ר ְוכֹוֵתב ְבַמְחבֶּ  ֲאִני לֹוֵמד ִעְבִרית. ֲאִני קֹוֵרא ֵספֶּ

 ִרית. ֵיש ִלי ַיְלקּוט, ִעָפרֹון, ְמַחֵּדד ּוַמַחק.ֲאִני ְמַדֵבר ַאְנְגִלית ְוַגם ְקָצת ִעבְ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

ה: .ג ה ְוִהפּוכָּ  ִמלָּ

 ד ִעְבִרית, ֲאָבל  _________________ ִלְלמֹוד ַאְנְגִלית.ַקל ִלְלמֹו (1

ֱאכֹול ֻסָכִרּיֹות, ֲאָבל  _____________________ ְלַעֵשן ִסיַגְריֹות. (2  ֻמָתר לֶּ

ה ָגבֹוַה, ְוַהַבִית ַההּוא  __________________. (3  ַהַבִית ַהזֶּ
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לֹות .ד ְשאֵׁ ל הַּ  :ענּו עַּ

 ץ?  _______________________________________.ַמה לֹוְבִשים ַבַקיִ  (1

ף? _______________________________________. (2  ַמה לֹוְבִשים ַבחֹורֶּ

ם אֹוְכִלים ַבֲארּוַחת ָצֳהַרִים?  ____________________________ (3  ַמה ַאתֶּ

_____________________________________________________. 

י ּגּוףֶא  10ִכְתבּו  .ה  :ְברֵׁ

1) ._____________________________________ 

2) ._____________________________________ 

3)    ._____________________________________ 

4) ._____________________________________ 

5) ._____________________________________ 

6) ._____________________________________ 

7) _____.________________________________ 

8) ._____________________________________ 

9) ._____________________________________ 

11) ._____________________________________ 

ִרים ְבִמיִלים .ו ִמְספָּ  :ִכְתבּו ֶאת הַּ

 7  ַמְחָברֹות- .__________________________________________ 

 19  ִתֹוִנים ע-  ._________________________________________ 

 65     ָיִמים- .__________________________________________ 
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ִמלֹון .ז ן בַּ תָּ עָּ ֶדר הֹופָּ ִמיִלים ְלִפי סֵׁ ְדרּו ֶאת הַּ  :סַּ

ת. (1 רֶּ  ַנֲעָרה, ַיְלָּדה, ַבחּוָרה, ִאיש, ְגבֶּ

__________________________________._________________ 

 ַמַחק, ְמַחֵּדד, ִמלֹון, ַקְלַמר. (2

.___________________________________________________ 

ס .ח יַּחַּ ְשִלימּו ֶאת ִמילֹות הַּ  :הַּ

 ַהְסָפִרים ___________ ָאָנה __________ ַהשּוְלָחן. (1

 ָרם ָגר _______ ִיְשָרֵאל. (2

 רּוְסָיה.ָּדִני ְוִרָנה ָבאּו _______  (3

ר.-ֵהם הֹוְלִכים ______ ֵבית (4  ַהֵספֶּ

 ָרם ָגר ________ ִניָרה. (5

נּו...( .ט ְך, ֶשלָּ ְשִלימּו )ֶשִלי, ֶשלָּ  :הַּ

ל ִרָנה ַבַּיְלקּוט. (1  ַהְסָפִרים שֶּ

 ַהְסָפִרים ______________ ַבַּיְלקּוט.

ל ִּדיָנה ְוָיֵעל ַבִכָתה. (2  ַהְסָפִרים שֶּ

 ______________ ַבִכָתה.ַהְסָפִרים 

ל ָרם ַבַבִית. (3 ר שֶּ  ַהֵספֶּ

ר ________________ ַבַבִית.  ַהֵספֶּ

ְשִלימּו )ִאִּתי, ִאּתֹו, ִאְּתָך...( .י  :הַּ

ל. ָהַלְכִתי ____________ ַלִמְשַחק. (1 גֶּ  ָהַלְכִתי ִעם ָּדִני ְלִמְשַחק ַכּדּורֶּ

 ָרַקְדִתי ___________ ַבְמִסיָבה. ָרַקְדִתי ִעם ִניָרה ַבְמִסיָבה. (2

 ִטַּיְלִתי ִעם ִניָרה ְוָאָנה. ִטַּיְלִתי _______________. (3
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ל: .יא אֵׁ ֶכם ְלִיְשרָּ ֲעִליָּה ֶשלָּ ל ִספּור הָּ ֶכם, אֹו עַּ יֹום ֶשלָּ ֶדר הַּ ל סֵׁ ר עַּ צָּ ע קָּ  ִכְתבּו ֶקטַּ

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

ֶזה: .יב ע הַּ ֶקטַּ  ִקְראּו ֶאת הַּ

ת  סֶּ ת ִנְמָצא ִבירּוָשַלִים. ַבְכנֶּ סֶּ ל ִיְשָרֵאל, ְלֵכן ִבְנַין ַהְכנֶּ ְירּוָשַלִים ִהיא ִעיר ַהִביָרה שֶּ

ת.  121ֵיש  סֶּ ת ַמְחִליִטים ַעל ַחְבֵרי ְכנֶּ סֶּ  ָהֲאָנִשים ְבִיְשָרֵאל בֹוֲחִרים אֹוָתם. ַחְבֵרי ַהְכנֶּ

ת ִמְתַוְכִחים  סֶּ ֵהם ַמְחִליִטים ַעל חֹוק ָחָדש, ַחְבֵרי ַהְכנֶּ ל ַהְמִדיָנה. ִלְפֵני שֶּ  ַהחּוקים שֶּ

לֹו.  ָחד אֹוֵמר ַמה ַהֵּדָעה שֶּ  ּוִמְתַוְכִחים. ָכל אֶּ

ט ְושֹוֵאל: "ִמי ְבַעד  יֹוֵשב רֹאש קֶּ ת ּדֹוֵפק ְבַפִטיש ַעל  ַהשּוְלָחן. הּוא ְמַבֵקש שֶּ סֶּ  ַהְכנֶּ

ה?" ד ַהחֹוק ַהזֶּ גֶּ ה? ּוִמי נֶּ  ַהחֹוק ַהזֶּ

ת ַמְצִביִעים ְבַעד ַהחֹוק, ֵיש חֹוק ָחָדש  סֶּ ת ַמְצִביִעים. ִאם ֹרב ַחְבֵרי ַהְכנֶּ סֶּ  ַחְבֵרי ַהְכנֶּ

 ֵאל.ְבִיְשָר 

לֹות: ְשאֵׁ ל הַּ נּו עַּ  עָּ

ת ִנְמָצא ִבירּוָשַלִים? (1 סֶּ  ָלָמה ִבְנַין ַהְכנֶּ

._____________________________________________________ 
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ת?   (2 ת ַחְבֵרי ַהְכנֶּסֶּ ִמי בֹוֵחר אֶּ

._____________________________________________________ 

ת?ַמה עֹוִשים ַחְבֵרי ַהְכנֶּ  (3  סֶּ

._____________________________________________________ 

 ִמי ַמְחִליט ַעל חּוִקים ֲחָדִשים? (4

._____________________________________________________ 

 

ה ! חָּ לָּ ְצ הַּ  ְב


