
 ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל
 ִמְשַרד ַהִחּנּוְך
ָדגֹוִגי  ַהִמְנָהל ַהפֶּ

 ָהֲאַגף ִלְקִליַטת ֲעִלָיה
 

 

 
 
 
 
 

 ן ְבִעְבִרית ְלַתְלִמיִדים עֹוִלים בביה"ס ַהְיסֹוִדי ִמְבח  
 
 
 ו'-ִכּתֹות ד'

 

 

 

 

 
 :_______________שם משפחה: __________________שם פרטי

 
 _______________________: זת"
 

 ה'     /      ו'       /   ' דכיתה  :   
 

 ___________________________ שם בית הספר:
 

 _________________________________ יישוב:
 

 ___________ ___ שנה___חודש____תאריך עלייה  לישראל: 
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 'ֵחֶלק א

 

ַטע : ת ַהקֶּ  ִקְראּו אֶּ

היַבִש  ק   עּור ּוַבַהְפס 

ַהְפָסָקה ֵהם יֹוְצִאים ַהחּוָצה עּור ַהַתְלִמיִדים יֹוְשִבים ַבִכָתה ּוַמְקִשיִבים ַלמֹוָרה. בַ יַבִש 

ם. ַגם ַהמֹוִרים  ָלהֶּ אֹו יֹוְשִבים,  יֹוְצִאים ַבַהְפָסָקה ַהחּוָצהּוְמַשֲחִקים ִעם ַהֲחֵבִרים שֶּ

ה ּוְמַדְבִרים ַבֲחַדר   ַהמֹוִרים. ַבָצֳהַרִים, ַהְיָלִדים ְוַהמֹוִרים הֹוְלִכים ַהַבְיָתה. –שֹוִתים ָקפֶּ

 

ט א.  ִדים יֹוְצִאים ַהחּוָצה ְכֵדי: ַבַהְפָסָקה ַהְילָ ַהְשִלימּו ֶאת ַהִמְשפ 

_________________________________________________________ 

 

ה ַהְנכֹונ ה ב.   :ַהִקיפּו ְבִעּגּול ֶאת ַהְּתשּוב 

 ַבָצֳהַרִים הֹוְלִכים ַהַבְיָתה: 

 הֹוִריםהַ   .1

 ַהְיָלִדים ַרק  . 2

 ַהְיָלִדים ְוַהמֹוִרים  . 3

 

ה ג.   :  ֲענּו ַעל ַהְשֵאל 

 ַמה עֹוִשים ַהמֹוִרים ַבַהְפָסָקה ?

_________________________________________________________ 

 

 , ֶאת, ַעל( :, ֶאל, לְ , ְמ ד, בְ יַ – ּו ֶאת ִמּלֹות ַהַיַחס )ַעלַהְשִלימ ד. 

 ַהְסָפִרים _______ַיְלקּוט. .1

 ָדִני יֹוֵשב _______ ָתָמר. .2

ר ֵהם הֹוְלִכים ________ ֵבית ב  בַ  .3 ר. –קֶּ  ַהֵספֶּ

ְלָחן. .4  ִניָרה ָשָמה _____________ ַהְצָבִעים ________ ַהשֻּׁ
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ִלים  ה. ִטיםַהְשִלימּו ֶאת ַהְפע   : ֶוהֹוִבְזַמן ה ְבִמְשפ 

ְגמ    ַאְנְגִלית(. לֹוְמדֹותִעְבִרית. ַהיֹום ֵהן  לֹוֶמֶדת: ַהיֹום ַאְת  ה)דֻּ

 ַתפּוַח ְוַאְת ______________ ָבָנָנה.   אֹוֵכלַאָתה  .1

ה. ַגם ֵהן ________________ ְמַצֶיֶרתִהיא  .2  . יםפִ ים יָ ִציּוִר  ִציּור ָיפֶּ

ן ________________ ִעְבִרית ? ְמַדְבִריםֲאַנְחנּו  .3  ִעְבִרית, ַגם ַאתֶּ

ִציםַהְיָלִדים   .4  ר.צֵ חָ ְוהּוא ________________  לֶּ  ַלִכָתה ר 

 

ר ו. ב  ִטים ִבְזַמן ע  ִלים ְבִמְשפ   : ַהְשִלימּו ֶאת ַהְפע 

ְגמ  ) ְתמֹול ֲאַנְחנּו הדֻּ ַתְבנּו: אֶּ ְתבּוְוֵהם  ִספּור כ   ִשיר(. כ 

ְתמֹול ִהיא  .1 האֶּ ְמד  ְשבֹון. ל   ִעְבִרית ַלִמְבָחן ְוֵהם ______________ חֶּ

ל ְוהּוא ________________ ַכדּוְרַסל. ִשַחְקּת  ִלְפֵני ָשבּוַע ַאָתה  .2 גֶּ  ַכדּורֶּ

ָעְבָרה ֲאִני ל א  .3  ֵהם ל א _____________ פ ה.ְבִיְשָרֵאל ְוַגם  ַּגְרִּתיַבָשָנה שֶּ

ְתמֹול ֲאַנְחנּו  .4 ַסְענּואֶּ ם ___ִביב ְוַאָתה ___ָא -ְלֵתל נ   ______ ִלירּוָשַלִים. ְלָאן ַאתֶּ

ְתמֹול  ?__    _______________ אֶּ

 

 ַהְשִלימּו ֶאת ֵשם ַהפַֹּעל : ז. 

ְגמ    ִמְכָתב (. ִלְכּתֹּב ִמְכָתב ְלָחֵבר, ַגם ַאְת רֹוָצה כֹוֵתבַאָתה :  ה)דֻּ

ת______________ ַגם ְגִליָדה ? אֹוֶכֶלתַאְת  .1 בֶּ  עּוָגה, ַאְת אֹוהֶּ

 ַאְנְגִלית, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים  _______________ַגם ִעְבִרית. ְמַדְבִריםֲאַנְחנּו  .2

רֹותֵהן  .3 ם רֹוִצים ________________  ְבִיְשָר  ּג   ֵאל ?ְבִיְשָרֵאל. ַאתֶּ

 ִמיץ ַתפּוִזים. ַגם ַאְת רֹוָצה _____________? שֹוִתיםֲאַנְחנּו  .4

 

 : ִכְתבּו ְבַרִבים ח. 

ְגמ  ) ָחד הדֻּ ַבע אֶּ  ַהְרֵבה ְצָבִעים( –: צֶּ

ָחד  .1 ר אֶּ  ַהְרֵבה ______________ –ֵספֶּ

ת ַאַחת  .2 רֶּ  ַהְרֵבה _______________ –ַמְחבֶּ

ָחד .3  ַהְרֵבה ________________ – ִעָפרֹון אֶּ
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ִרים ְבִמִּלים ט.   : )ַהְקִפידּו ַעל ִשמּוש ָנכֹון ְבָזָכר אֹו ִבְנֵקָבה( ִכְתבּו ֶאת ַהִמְספ 

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

 _________________ -9ֵבן ַכָמה ָרם? ָרם ֵבן 

 __________________ - 4ַמה ַהָשָעה ַעְכָשו ? ַעְכָשו ַהָשָעה 

ר עֹולֶּ  ר עֹולֶּ ַכָמה ַהֵספֶּ  ___________________ -ְשָקִלים  25ה ה ? ַהֵספֶּ

 

ִרים ַבּגּוף  10ִכְתבּו ֶאת ְשמֹוֵתיֶהם ֶשל  י.   :ֲאב 

     

 

 

 

 

1___________________ . 

2___ .________________ 

3___________________ . 

4___________________ . 

5___________________ . 

6___________________ . 

7___________________ . 

8___________________ . 

9___________________ . 

10__________________ . 
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ר יא. צ  ד ִמְשָפִטים( 4)ְלָפחֹות  ִכְתבּו ֶקַטע ק  ה : ַעל ֶאח   ֵמַהּנֹוְשִאים ָהֵאלֶּ

ִלי  ַהִמְשָפָחה שֶּ

ִלי  ַהֲחֵבִרים שֶּ

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
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 ֵחֶלק ב' :

ַטע : ת ַהקֶּ  ִקְראּו אֶּ

 

ת ְמַסֵפר ַעל ְד  א ֶשל ֲענ   ַגְני ה :ַסב 

ץ? ְדַגְנָיה ִהיא ַהִקבּוץ ָהִראשֹון ָבָארֶּ ם יֹוְדִעים שֶּ  ַאתֶּ

ִלי ָבא ְלָכאן ִלְפֵני  ל ֲאָנִשים  80ֲאִני נֹוַלְדִתי ָכאן ִבְדַגְנָיה. ַאָבא שֶּ ָשָנה ִעם ְקבּוָצה שֶּ

ץ ִיְשָרֵאל ְוַלעֲ אֶּ ְצִעיִרים ֵמרּוְסָיה. ֵהם ָרצּו ִלְחיֹות בְ  ב ד ָבּה. ֵהם ֲחיּו ָכאן ְכמֹו ִמְשָפָחה. רֶּ

ה ְוָאְכלּו ְבַיַחד ַבחֲ ָגרּו ְבַיַחד, ָעְבדּו ְבַיַחד ַבשָ  ָתף. ָהֲעבֹוָדה ָהְיָתה ָקָשה. ל א דַ דֶּ ר אֹוֵכל ְמשֻּׁ

ב, ַאֲחֵרי שֶּ  רֶּ ם ָהיּו ָקִשים. ֲאָבל ָבעֶּ ָלהֶּ ֵהם ָגְמרּו ַלֲעב ד, ֵהם ָהָיה ַמְסִפיק אֹוֵכל, ְוַהַחִיים שֶּ

ה".  ָשרּו ְוָרְקדּו הֹוָרה. ָהֲאָנִשים ַהְצִעיִרים ָאְמרּו: "פ ה ִיְהיֶּה ִקבּוץ ָגדֹול ְוָיפֶּ

 

 : ַהְצִעיִרים ָבאּו ֵמרּוְסָיה ִכי : ַהְשִלימּו ֶאת ַהִמְשפ ט א.  

1._________________________________________________________ 

2_________________________________________________________. 

 

ה ב.  ה ַהְנכֹונ  ִעּגּול ֶאת ַהְּתשּוב   :ַהִקיפּו ב 

ב ַאֲחֵרי ָהֲעבֹוָדה ַהְצִעיִרים :בַ   רֶּ  עֶּ

 . ָבכּו1

 . ָהְלכּו ִליש ן2

 . ָשרּו ְוָרְקדּו3

 

 :  ֵאלֹותֲענּו ַעל ַהְש  ג. 

 ה ַבַחִיים ִבְדַגְנָיה ָקשֶּ ַמה ָהָיה   . 1

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 שּו ַבִקבּוץ ְבַיַחד ?ַמה עָ  .2

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  

ן ַבִמּלֹון ד.  ת  ע  ר אֹוִתיֹות הא"ב( ַסְדרּו ֶאת ַהִמִּלים ְלִפי ֵסֶדר הֹופ   : ) ְלִפי ֵסדֶּ
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ה) ְגמ   ְמַחֵדד, ִעָפרֹון, ְצָבִעים(. :ַהְתשּוָבה ִהיא -, ְמַחֵדד  : ִעָפרֹון, ְצָבִעים דֻּ

לְ כִ   ן, ֲארֹון, ַמְרָאה, כֹוָנִנית.חָ ֵסא, שֻּׁ

__________________________________________________________ 

 ַאָגס, ָבָנָנה, ַמְנגֹו, ֲאַפְרֵסק, ַתפּוַח.

__________________________________________________________ 

 

ִלים ִבְזַמן עֲ  ה.  :ִתידַהְשִלימּו ֶאת ַהְפע 

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

ם  .1 ִריםַעְכָשו ַאתֶּ ם ____________ ְבֵתלִבירּוָשַלִים, ַבָשָנה ַהָבָא  ּג   ִביב.ָא -ה ַאתֶּ

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

ְלפָ בְ  לֹוֶמֶדתַהיֹום ַאְת  .3 ש ַאְת __________  ַבִכָתה. ןאֻּׁ  , ְבעֹוד ח דֶּ

 ְתעּודֹות, ַגם ֲאִני ______________ ְתעּוָדה. ְיַקְבלּוְבסֹוף ַהָשָנה ֵהם  .4

 

 ַהְשִלימּו ֶאת ִמּלֹות ַהַיַחס ִבְנִטי ה : ו.

 ְהדֻּ ל   אֹוְתָך...... אֹוִתי, :ְגמ 

לֹוהּוא אֹוֵהב  .1 ת ִאָמא שֶּ  , הּוא אֹוֵהב ___________________אֶּ

ְלָךַאָתה פֹוֵגש  .2 ת ַהֲחֵבִרים שֶּ  , ַאָתה פֹוֵגש __________________.אֶּ

 

 ְהדֻּ ל  ...ִאִּתי, ִאְּתָך :ְגמ 

ְחָמדָ ַאְת ֲאִני ְמַשֵחק _____________, ִכי  .3  ה.ַיְלָדה נֶּ

 ַתְלִמידֹות טֹובֹות. ֵהןהּוא לֹוֵמד ____________________, ִכי  .4

ט. ַאָתה רֹוֵצה ָלבֹוא ______________ ? ֲאַנְחנּו .5 רֶּ  הֹוְלִכים ְלסֶּ

 

 ְהל ְגמ   ֶשִּלי, ֶשְּלָך... :דֻּ

ר _____ .6 ת ַהֵספֶּ ר ַבַבִית, ֵתן ִלי ְבַבָקָשה אֶּ ת ַהֵספֶּ  ________.ָשַכְחִתי אֶּ

ם ַבִכָתה ? ֵכן, ַהמֹוָרה ____________ ַבִכָתה. .7 ָלכֶּ  ַהמֹוָרה שֶּ

ל ָדִני ? ֵכן, ֲאִני ָחֵבר ____________ . .8  ַאָתה ָחֵבר שֶּ
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 ְהדֻּ ל  ...ֶאְצִלי, ֶאְצְלָך: ְגמ 

ְפָשר ִלְלמ ד ________________בֹוִאי ִנְלמַ  .9  ַבַבִית? ד ַיַחד ַלִמְבָחן, אֶּ

 

ּה  ז.  ה ְוִהפּוכ  ת(כִ )ִמּל  שֶּ ְדגֶּ ת ַהִמָלה ַהֲהפּוָכה ִמּזֹו ַהמֻּׁ  ְתבּו אֶּ

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

ף  .1  .__________ּוַבַקִיץ _____ ַקר,ַבח רֶּ

ב ְלדָ  .2 לֶּ ב _______________.ָקָטןִני ֵיש כֶּ לֶּ  , ּוְלָדִוד ֵיש כֶּ

ל ָרם  .3 ל ִניָרה ________________.ָיָשןַהַבִית שֶּ  , ֲאָבל ַהַבִית שֶּ

ָשִתיִתי הּוא _______________.ָמֵלאַהַבְקבּוק ָהָיה  .4  , ֲאָבל ַאֲחֵרי שֶּ

 

ה: ח.    ְּתנּו ֵשם ַלְקבּוצ 

ְגמ    ֵפרֹות(  –ֲאַפְרֵסק, ָבָנָנה, ַתפּוַח,  ַתפּוז  :ה)דֻּ

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

ם,  ָמָרק, ָבָשר  . 2 חֶּ  _________________________ - ְגִביָנה, לֶּ

 

חֹות  ִכְתבּו ט.  ר )ְלפ  צ  ִטים(  5ֶקַטע ק  דִמְשפ  ֵאֶּלה ַעל ֶאח   :ֵמַהנֹוְשִאים ה 

ּנֹוַלְדִתי בֹו  ַהָמקֹום שֶּ

ט / אֹו ִטיּול רֶּ ר / סֶּ  ֵספֶּ

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ל   ח   ה   !  ב   ה   צ 

 

 ָהֲאַגף ִלְקִליַטת ֲעִלָיה. ִמְשַרד ַהִחּנּוְך, –ָכְתבּו : רחל גרבר ומאיה שריר 

ְשֵרה ב' ר ִעְבִרית עֶּ ַטע ַהְקִריָאה ָהִראשֹון ָלקּוַח ֵמַהֵספֶּ  קֶּ

ר ג'. ר "ַהכ ל ָחָדש" ֵספֶּ ַטע ַהְקִריָאה ַהֵשִני ָלקּוַח ֵמַהֵספֶּ  קֶּ


