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 :את המשפטים השלימו .1

 שלי,  שלך,  שלו, שלה , שלנו, שלכם, שלכן, שלהם, שלהן.      

 ?                                       המורה: זה העיפרון .א

 רם: כן, תודה. זה העיפרון שלי.            

 ?                                        אמא: זאת הכיתה ב.         

 נירה ורם : כן, זאת הכיתה שלנו.            

 המורה : יוסי, זה הספר שלך ? .ג

 .                                 יוסי: לא, זה לא הספר            

 דן: זה  הכלב של תמי ושל נעמה? .ד

 .                                     נירה : כן, זה הכלב             

 :כתבו את הפועל המתאים מתוך הרשימה בצורה הנכונה .2

 פוחד, שומר, שם, קם, עוזר, אוהב.      

 על הבית.                         הכלבים  .א

 בשש בבוקר.                                אבא .ב

 את הספרים בילקוט.                                 הם  .ג

 לאמא בבית.                             אנחנו  .ד

 את הכלב שלו.                                  רם .ה

 מהנחש.                          החתול  .ו

 השלימו את שמות הימים : .3

 ,                                 , יום                                  יום ראשון, יום      

 ., שבת                         ,יום חמישי, יום                                   יום      

 



 : כתבו את ההיפך .4

 .                                              הכלב של רםאבל  ,גדולא. הכלב של נירה       

 .                                       ההיא התמונהאבל  ה,חדש הזאת ב. התמונה      

 .                                                                      אבל סבתא  ,שמחסבא ג.       

 .                                      הדלת בבית , אבל פתוחההדלת של הכיתה ד.       

 :את המשפטיםהשלימו  .5

 אותו, אותה, אותם, אותן, אותך      

 הוא אוהב את אמא שלו. .א

 .                              הוא אוהב                 

 .                               אני שואל .ב

 כי אתה יודע הכל.                 

 הוסיפו מלות תואר : .6

 א :דוגמ

 . יפה  ילדה 

 .                                                     גלידה .א

 .                                                        ספר .ב

 .                                                    חולצה .ג

 השלימו את המשפטים : .7

 אתן, אתם, אתו, אתה  

 ת שלה.תמי לומדת עם החברו .א

 למבחן.                                 היא לומדת                 

 אבא משחק עם רם. .ב

 כדורגל.                               הוא משחק                  

 מספרים במלים: .8

 כדורים.                                                     ( 4יש לי )א.  

 מחברות.                                                      (7יש לי )ב.   

 צבעים.                                                    (10יש לי )ג.   

 

 



 הפכו לזמן עבר )אתמול(: .9

 לחיפה. נוסעהיום אבא  .א

 אביב.-לתל                                            אתמול אבא                 

 לירושלים.                                       לפני שבוע אתה                 

 .בישראל גריםהיום אנחנו ב.               

 .ברוסיה                                       אנחנו  שנהלפני                   

 .באמריקה                                          הםלפני חודש                   

 טלוויזיה. רואיםהיום אנחנו ג.               

 הצגה.                                           אתמול אתה             

 הצגה מעניינת.                                                אתמול דן            

 ציור חדש. מציירתהיום אני  .ד

 ציורים יפים.                                            היום רינה ואנה             

 ציורים לחיילים.                            אתמול כל הילדים בכיתה            

 ענו על השאלות : .10

 .                                                                   מה אתם עושים בבוקר? .א

                                                                                                              .. 

 ?                                                     .מה אתם אוכלים בארוחת בוקר .ב

                                                     .                                                         . 

 .                                                                 מה אתם אוהבים ללמוד? .ג

                                                                                                             .  . 

 .                                      מה אתם אוהבים לעשות אחרי הלימודים? .ד

                                                                                                               .. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חלקי הגוף : .11

 שמות של אברי הגוף. 10כתבו  

 .                                          .א

 .                                         .ב

 .                                         .ג

 .                                         .ד

 .                                         .ה

 .                                         .ו

 .                                         .ז

 .                                         .ח

 .                                         .ט

 .                                         .י

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קראו וענו על השאלות :. 12

ה לי שמי אלכס. אני עולה חדש. עליתי מאוקראינה בקיץ . לפעמים קשה לי: קש

בארץ החדשה, קשה לי באקלים* החם, קשה לי עם השפה העברית. עוד אין לי 

חברים חדשים ואני מתגעגע לחברים שלי שנשארו באוקראינה. גם להורים שלי 

קשה. אין להם עבודה והם לא יודעים עברית. הם לומדים באולפן. גם להם אין כאן 

אבל אנחנו שמחים שבאנו  חברים. אנחנו מתגעגעים למשפחה שלנו  באוקראינה.

 לישראל . אנחנו רוצים לגור כאן, ללמוד עברית ולעבוד בארץ.

 מזג אויר –* אקלים 

 מרגיש  –* מתגעגע 

 ענו על השאלות:

 מאין עלה אלכס? .א

.                                                                                                                                   . 

 מה הקשיים של אלכס? .ב

                                                                                                                            .       . 

                                                                              .                                                     . 

 איך מרגישים ההורים של אלכס? .ג

                                                                                                                            .       . 

                                      .                                                                                             . 

 האם הם שמחים שבאו לישראל? .ד

.                                                                                                                                   . 

פר את סיפור עלייתך )מאין באת? איך אתה מרגיש בארץ? מה עושים ההורים ס .ה

 שלך? האם אתם מתגעגעים למקום שבאתם ממנו?...(

                                                                                                                            .      . 

            .                                                                                                                      . 

                                                                                                                            .      . 

  .                                                                                                                                . 

                                                                                                                            .      . 

                                                                                                                            .      . 

                                                                                                                   .               . 

  



 

 


