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 לשימוש הבודק/ת
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 ________               _    הציון
 

 ___________ 

 

                        

 

ה צריך לנסוע ר  פ  ט  

 לירושלים
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I    סיפור 

        

 קראו את הסיפור.

 

 

 ה צריך לנסוע לירושליםר  פ  ט  

 

. הוא לומד בבית שה תלמיד חדר  פ  ים. הם גרים בצפת. ט  שלו עולים חדשפחה שה והמר  פ  ט   1 

לים. שו בצפת לבית הספר בירולשון הוא צריך לנסוע מהבית שלים. ביום ראשספר בירו 2 

 3 לים. שרה לא יודע איך נוסעים לירופ  ט  

ואל אותו איך נוסעים של ואפ  ל  ר פ  כ  מו   פוגשון בבוקר הוא יוצא מהבית. הוא שביום רא 4 

 5 לים. המוכר אומר לו: "אני לא יודע". שלירו

אוטובוס ה זואל אותו: "אולי אתה יודע אישחק כדורגל. הוא שמרה רואה ילד פ  אחר כך ט   6 

 7 חק בכדור ולא עונה לו. שהילד מ "לים?שרויל נוסע

 8 הרפ  בתחנה. ט   ועוצר )עומד(אול. ברחוב עובר אוטובוס שאת מי עוד ל שפרה הולך, ומחפט  

ה עונה לו: "לא, שלים?" האישה האוטובוס לירוזר לאוטובוס: "עומדת בתו  שה שואל איש 9 

 10 ."יןיע  ד  אול במו  שם אתה צריך לשת, ויזלתחנה המרכהזה אבל אתה יכול לנסוע באוטובוס 

לים.שלו איך הוא צריך לנסוע לירו ין מסביריע  ד  במו  האיש ית. זרכ  רה נוסע לתחנה המ  פ  ט   11 
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 נקודות( 43)    שאלות

 על השאלות לפי הסיפור. ענו

 (X 2 2נק' =  4)    לא נכון או נכון   -בעיגול  סמנו    .1

 בירושלים. הספר כתוב: "ביום ראשון הוא צריך לנסוע מהבית שלו בצפת לבית 3-2בשורות א.        

  ."פרה לא יודע איך נוסעים לירושליםט                                         

        

  

 כתוב: "המוכר אומר לו: אני לא יודע". 5בשורה     ב.  

 ה לו".כתוב: "הילד משחק בכדור ולא עונ 7בשורה          

 

 

 נק'( 3)   . בעיגול את  התשובה הנכונה סמנו    .2

 לשאול איך נוסעים לירושלים? צריךפרה ט  את מי        

 לשאול את הילד ברחוב. צריךפרה ט  א.    

כ ר בחנות. צריךפרה ט  ב.      לשאול מו 

 לשאול אף אחד. לא צריךפרה ט  ג.    

 דיעין.לשאול את האיש במו   פרהט  ד.    

 

 נק'( 3)    .בעיגול את התשובה הנכונה סמנו .    3

ת              על נסיעות באוטובוס?ק( )בדיּואיפה יש תשובות מדּוי קו 

 א.    בחנות

 ב.    ברחוב

 ג.    במודיעין

 ד.    בכיתה

 

 נק'( 5)  ___________________________________________ ין?יע  ד  איפה המו  .    4

 הוא צריך לשאול.              נכון / לא נכון .איך לנסוע מהבית שלו לבית הספר ,עפרה לא יודט  

נכון נכון / לא       .איך לנסוע לבית הספר בירושלים המוכר והילד אומרים לטפרה
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פרה?  .    מי עוזר5  (X 4 3נק' =  12)    בטבלה: כתבוומי לא עוזר לט 

 ילד ה *       

 אישה בתחנהה  *      

 לאפ  פל  הר כ  מו    *      

 איש במודיעיןה*        

 

 לא עוזר עוזר

  

  

  

 

 (X 4 2נק' =  8)    מתחו קו בין המילים בטור א' למילים בטור ב', לפי הסיפור.    א..      6

 

        לא עונה לו     האישה           

 עונה לו    במודיעין   האיש         

 אומר: "אני לא יודע"     הילד           

ל           אפ  ל     מסביר לו איך הוא צריך לנסוע לירושלים    מוכר הפ 

 

 ודם ומה לפי הסדר הנכון בסיפור )מה ק א  6  כתבו את המשפטים שקיבלתם בתרגיל   ב.         

 (X 4 2נק' =  8)    אחר כך?(                

        1_______________________________________________________     . 

        2_______________________________________________________     . 

        3______________________________________________     ._________ 

        4.     _______________________________________________________ 
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II    נקודות( 10)    כתיבה 

 

      .(3 או 2 או 1) אחדמשפטים על נושא  5 כתבו       

 

 החברים שלי .     1

 אוהבים ...( מה אתם  מי הם, איפה הם גרים, איפה הם לומדים, מה אתם עושים יחד, )        

  .אוהב לעשות אחרי הלימודים אנימה  .    2

 )משחקים, מחשב, שיעורי בית, מוסיקה, טלוויזיה, חברים ...(        

  איך אני נוסע מהבית לבית הספר. .   3

 אתה לוקח, איך אתה נוסע ...(זו תחנה אתה הולך, איזה אוטובוס  )מה אתה עושה בבוקר, לאי       

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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III    נקודות( 47)    תרגילים 

 

 (X 2 3=  נק' 6 )   את המילים למשפט. ו.    סדרא

 5:00-ב לפגוש / הם / היום / החברים / הולכים / את / שלהם /      

      _________________________________________________________ 

 אני שלי / צריך / את / לנסוע / סבתא / לבקר / ואת / סבא /       

      _________________________________________________________ 

 

 (X 10 1.5נק' =  15)    אותה מעל הקו. בואת המילה הנכונה בכל משפט וכת ו.    בחרב

 )לומד / לומדים / ללמוד(   מחר יש מבחן, אני צריך ___________עם החברים שלי למבחן. .    1

 (רה/ סגּו רגּוס  ר / ג  סו  )     ___________.בשבת הבנק ____    .2

 )שלי / שלה / שלהן( אחות __________ לומדת בכיתה ח'. ה.  בבית הספר יש אחות רחלל.    3

 (  מ ... ל ... עד /...  ב/  .      )מ ... עד  16:30___ _ 8:45.    התלמידים לומדים ____ 4

 משפחה(ה / משפחה / את משפחה______ שלנו. )את __________  מבקריםבשבת אנחנו .    5

 חוץ(בחוץ / החוצה / ל)   בהפסקה אנחנו יוצאים _________________ . .   6

 / רחוקה( נעימההיא ______________ מאוד,  יש לה הרבה עבודה ואין לה זמן.    )עסוקה / .    7

 (ןצל  ריא / ע  ב  ה / ז  ר  )  . האח שלי אף פעם לא חולה, תמיד הוא ______________.    8

 יום ראשון.    )אתמול / שלשום / מחר( -.    היום יום שלישי. ____________ 9

 (   סדר.  אמא ______________ את הבית.    )מסדר / מסדרת / 10
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 (X 4 2נק' =  8)    ..    השלימו את הפעליםג

 מטלפנת.והיא  ,דוגמה: הוא מטלפן      

 והיא ____________. ,.    הוא רץ1

 והיא ____________. ,.    הוא שואל2

 היא ____________   ואנחנו _____________. ,.    הוא מבקש3

 

 (X 3 2נק' =  6)    צורה הנכונה במשפט.ב.    כתבו את הפועל ד

 הביתה.   )לנסוע(  נוסעתדוגמה:  היא        

 )לעבוד(.    אבא  ________________  כל יום.    1

 .    אמא _______________ אוכל לשבת. )לבשל(2

 .    הילדות ______________ מוקדם בבוקר. )לקום(3

 

 (X 2 2נק' =  4)    לפי הפועל במשפט. .   השלימו את שם הפועלה

     בזמן. באבזמן, והוא  לבואהתלמיד צריך דוגמה:        

 להם. עוזרואני .    אני אוהב _____________לחברים שלי, 1

 .משלם.    דני צריך _____________ על הספרים, והוא 2

 

 (X 4 2נק' =  8)    מ. ל,  ב,  : את, .    השלימו את מילות היחסו

 הכיתה והולכות ___חדר האוכל.  מהתלמידות יוצאות        

 בצהריים הן רוצות לסדר _____החדר  שלהן.       

 ____חדר שלהן. נוחהתלמידות אוהבות ל      

 .2:00____החדר לכיתה בשעה צריכות לחזור  התלמידות      

 ב  ה  צ  ל  ח  ה ! 
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 בית הספר_______________                                                               

 המורה _________________

 תאריך _________________

ריך לנסוע לירושליםטפרה צ  –  2דף פרופיל למבחן מס'   

הבנת  התלמיד/ה 
 הנקרא

 הציון דקדוק כתיבה
 א

 משפטים
 ב

רב 
 בררה

 ג ד ה
 פועל

 ו
 מ"י

43 10 6 15 18 8 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         
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 המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

 היחידה להנחלת הלשון

 

 ורה __________________________שם המ

 בית הספר __________________________

 תאריך       __________________________

 

 דף משוב לבחינה
 
 

 _______________ גרסה______________________________________     שם הבחינה
 

_______________________________________________________________  טקסט  
 

____________________________________________________________________ 
 

  שאלות על הטקסט
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
 דקדוק

 
________________________________________________________________פועל  

 
____________________________________________________________________ 

 
 שונות )נא לציין את מספר התרגיל(

 
____________________________________________________________________  

 
____________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________  חיבור

  
____________________________________________________________________  

 
_____________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________הערות כלליות    

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________  

  
 נשמח לקרוא כל הערה והארה.

בתודה, צוות המנחים                                                                                                                 
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