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 .                                       השם :

 

 סוף הספר – 131"הכל חדש" ב' עמ'  –מבחן 

 :כתבו את הפועל בזמן עתיד )מחר( .1

 מכתב )כתב(.                                                          אני מחר  .א

 למבחן )למד(.                                              הם ד יומייםבעו .ב

 בלט )רקד(.                                             היא  בשבוע הבא .ג

 במקומות יפים בארץ )טיל(.                                         אנחנו  בחודש הבא .ד

 בגיטרה )נגן(.                                                         מחר הוא .ה

 כדורגל )שחק(.                                               אתה תייםמחר .ו

 ציור יפה )ציר(.                                             את בשיעור הבא .ז

 יפור מעניין )ספר(.ס                                                          מחר הן  .ח

 עיתון )קרא(.                                                      מחר אתם  .ט

 טלוויזיה )ראה(.                                                       אתן בערב .י

 :מחר()עתיד את המשפטים לזמן  הפכו .2

 בירושלים.                                          בעוד שבוע  אביב.-אתמול טיילנו בתלא.      

 כדורעף.                                       ב. לפני חודש הם שיחקו כדורגל. מחר הם     

 .למשחק כדורגל                               ואלמסיבה. בשבוע הבא ה ג.  דן בא     

 חודש הבא הן                     למבחן         ד. היום התלמידות לומדות למבחן בחשבון. ב     

 באנגלית.         

 להצגה.                                  ה. אתמול היא הלכה לסרט. מחר היא     

 . הוסיפו מלות תואר:3

 .                                               א. עוגת     

 .                                           ב. חולצה      

   .                                           ג.  שיעור      

                                          



 . השלימו את המשפטים:4

 .                                                                                          במבחן כיא. לא הצלחתי 

 .                                                                                                    ב. היה לי קר בגלל

 .                                                                                                   ג. ירד גשם. חבל ש      

 ענו על השאלות :. 5

 ?                                                                                .א. מה לובשים בחורף 

 ?                                                            .ב. מה אתם אוכלים בארוחת בוקר

 .                                                                 ?                        ג. מה יש בכיתה        

 . סדרו את המלים לפי סדר הא"ב :6

 חתול, אריה, ליש, כפיר, נמר.

.                                                                                                                           . 

 ח, אגס, תפוז, אפרסק, שזיף.תפו

                                                                                                         .                 . 

 הנושאים האלה:מ אחדעל קטע קצר כתבו . 7

  החדר שלי 

 הבית שלי 

  לי החברים ש 

 המקום שבאתי ממנו 

.                                                                                                                           . 

.                                                                                                                           . 

                    .                                                                                                       . 

.                                                                                                                           . 

                        .                                                                                                   . 

.                                                                                                                           . 

                            .                                                                                               . 

                               .                                                                                             . 

.                                                                                                                           . 

 

 

 



 . קראו את הקטע וענו על השאלות:8

אליהו הנביא חי במערה על הר הכרמל. היה לו זקן ארוך ושיער ארוך, והוא לבש בגדים 

אנשים. יום אחד טיל פשוטים. אליהו הנביא אהב להסתובב בכפרים ולהכיר את ה

אליהו הנביא על הר הכרמל וראה איכר עובד בשדה של אבטיחים. אליהו הנביא אמר 

לאיכר שהוא רעב, וביקש ממנו אבטיח אחד. האיכר לא הכיר את אליהו. הוא הסתכל 

על הבגדים הפשוטים ועל השיער הארוך ואמר: "אלה לא אבטיחים, אלה אבנים". 

ואמר : "מה שאמרת עכשיו יהיה נכון". מיד באותו הרגע  אליהו כעס על האיכר הקמצן

 הפכו האבטיחים לאבנים עגולות. אלה הן האבנים שנמצאות על הר הכרמל עד היום.

 שאלות:

 תארו את אליהו הנביא. .א

 למה האיכר לא נתן לאליהו הנביא אבטיח? .ב

 למה אליהו הנביא כעס על האיכר? .ג

 איזה פלא עשה אליהו הנביא? .ד

 לה : "קמצן".מה פירוש המי .ה

 תשובות:

 . .א

.                                                                                                                                   . 

 . .ב

                                                                                                .                                   . 

 . .ג

                                                                                                                            .       . 

 . .ד

                                                                                .                                                   . 

 . .ה

                                                                                                                            .       .     

 ביאורי מילים:

 חקלאי, מי שמעבד את האדמה  איכר =

                                                                                                                                                                                                                                                                  פלא = נס


