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הנדרשות לצורך פיענוח הטקסט ומתאמן בהן .החוברת מתאימה לכיתות ממוצעות לחמשת החודשים האחרונים
של האולפן .כהמשך לה מומלץ ללמוד בחוברת "בשביל הדעת" ,מקראה להבנת הנקרא ,בהוצאת ג'וינט ישראל,
משרד החינוך – האגף לחינוך מבוגרים ואשלים.
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בטקסטים ויוכלו להתמודד עם הטקסטים והתרגילים באופן עצמאי.
בכיתה תתבצע הכנה לעבודה עצמאית בחוברת והיא תלווה את הלימודים בשיעורי הבית.
התרגילים מותאמים לדרכי ההוראה בכיתה ולשפת הוראות המוכרת לתלמידים.
כאשר אין בחוברת מספיק מקום לכתוב ,יכתבו התלמידים במחברותיהם.
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לצוותי המורים באולפנים לעולי אתיופיה :טבריה ,3/טבריה – 1/פרוייקט קדמ"א ומרחביה.
בברכה,
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מי הוּא?

מי הוא?

כתבו בכתב

הוּא ָעלמוֹ.
הוא ֵמ ֶאתיוֹפּ ָיה.
הוא עוֹ ֶלה ָח ָדש.
הוא לוֹ ֵמד ִעברית ַבּכּיתה.
-2מי היא?



כתבו בכתב

מי היא?

היא ֶגנטה.
היא ֵמ ֶאתיוֹפּ ָיה.
היא עוֹלה ֲח ָדשה.
טבר ָיה.
כשיו היא ָגרה ִבּ ֶ
ַע ָ
היא לוֹ ֶמ ֶדת ִעברית ַבּכּיתה.
-3מי ֵא ֶלה?



כתבו בכתב

מי אלה?

ֵא ֶלה ָזנבוֹ וּ ָפ ֶר ֶדה.
ילדים ֶשל ָעלמוֹ ו ֶגנטה.
ֵהם ַה ָ
ֵהם עוֹלים ֲח ָדשים.
ֵהם עוֹלים ֲח ָדשים ֵמ ֶאתיוֹפּ ָיה.
טבר ָיה.
כשיו ֵהם ָגרים ִבּ ֶ
ַע ָ
ֵהם לוֹמדים בּ ֵביתֵ -ס ֶפר.
ענו על השאלה לפי הסיפור:

שפּחה גרה?
המ ָ
ֵאיפֹה ִ
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בּוקר ַלכּיתה.
ָעלמוֹ הוֹ ֵלך כּל ֶ

ָ
עלמו

כתבו בכתב

ַבּ ָצ ֳה ַר ִים ָעלמוֹ הוֹ ֵלך ַל ַבּ ִית ֶשלוֹ.
בּ ֶע ֶרב הוּא הוֹ ֵלך ַלשוּק.
לבית כּ ֶנ ֶסת.
בּ ַש ָבּת הוא הוֹלך ֵ
בּוקר.
לבית כּ ֶנ ֶסת ַבּ ֶ
עלמו הוֹלך ֵ

השלימו את החסר:

הוֹ ֵלך ל...
הוּא הולך

_כּיתה.

הוֹ ֶל ֶכת ל...
היא הולכת

_כיתה.

הוא הולך

_בּית.

היא הולכת

_בית.

הוא ____

_שוּק

היא _____

_שוק.

הוא ____

_בּית הכּ ֶנסת.

היא _____

_בית הכנסת.

הוא ____

לפּן.
_אוּ ָ

היא _____

_אולפן.

ענו על השאלות לפי הסיפור:

וקר?
 .1לאָן ָעלמוֹ הולך בּבּ ֶ
צהריים?
 .2לאָן ָעלמוֹ הולך בּ ַ
 .3לאָן ָעלמוֹ הולך בּערב?
 .4לאָן ָעלמוֹ הולך בּשבּת בּבּוקר?
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-5ָעלמוֹ לוֹ ֵמד ִעברית ַבּכּיתה ֶשלוֹ.
מה ֵיש ַבּכּיתה ֶשל ָעלמוֹ?

מה ֵאין ַבּכּיתה ֶשל ָעלמוֹ?

ַבּכּיתה ֵיש אָרוֹן.

ַבּכּיתה ֵאין ֶט ֶלוויז ָיה.

ַבּכּיתה ֵיש ַמז ָגן.

ַבּכּיתה ֵאין ַרדיוֹ.

ַבּכּיתה ֵיש לוּ ַח.

ילדים.
ַבּכּיתה ֵאין ָ

ַבּכּיתה יש מוֹרה.

ַבּכּיתה ֵאין ָק ֶפה.

ַבּכּיתה יש ַתלמידים.

ַבּכּיתה ֵאין ֵתה.

לחנוֹת.
ַבּכּיתה יש ִכּסאוֹת ושוּ ָ

ַבּכּיתה ֵאין מכוֹנית.

ַבֵּ ...יש ...

/

ַבֵּ ...אין ...

כתבו בטבלה מה יש בכיתה ומה אין בכיתה:

בּכּיתה ֵאין ...

בּכּיתה ֵיש ...
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.1
.2
.3
.4
.5
.6
מתחו קו בין זכר לנקבה:

תלמיד

הולכת

עולה חדש

גרה

לומד

נמצאת

גר

תלמידה

הולך

לומדת

נמצא

עולה חדשה
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-6מצא?
ֵאיפֹה ָעלמוֹ ִנ ָ

מצאת?
ֵאיפֹה ֶגנטה ִנ ֵ

מצא פֹּה.
ָעלמוֹ ִנ ָ

מצאת פֹּה.
ֶגנטה ִנ ֵ

נדר.
ָעלמוֹ ָבּא ֵמ ֶאתיוֹפּ ָיהִ ,מגוּ ָ

נדר.
גנטה ָבּאה ֵמ ֶאתיוֹפּ ָיהִ ,מגוּ ָ

כשיו בּישׂ ָר ֵאל.
מצא ַע ָ
ָעלמוֹ ִנ ָ

כשיו בּישׂ ָר ֵאל.
מצאת ַע ָ
גנטה ִנ ֵ

טבר ָיה.
כשיו ִבּ ֶ
מצא ַע ָ
הוּא ִנ ָ

טבר ָיה.
כשיו ִבּ ֶ
מצאת ַע ָ
גנטה ִנ ֵ

רכּז קליטה.
הוא נמצא בּ ֶמ ָ

רכּז קליטה.
מצאת בּ ֶמ ָ
היא ִנ ֵ

בּוקר.
הוא ִנמצא ַבּכּיתה כּל ֶ

בּוקר.
מצאת ַבּכּיתה כּל ֶ
היא ִנ ֵ

ָבּא מ...

ָבּאה מ...

מצא בּ...
ִנ ָ

מצאת בּ...
ִנ ֵ

השלימו את החסר:




הוא בא מאתיופיה.

היא באה ממצרים.

הוא נמצא _טבריה.

היא נמצאת _חיפה.

אתה בא _בית הספר.

את באה _הבנק.

אני נמצא _מרכז קליטה.

אני נמצאת _קופת חולים.

הוא _____ מאנגליה.

היא _____ מישראל.

הוא _____ מהשוק.

היא _____ מהמשרד.

אתה _____ באולפן.

את _____ בעיר.

אני _____ בחיפה.

אני _____ בתל-אביב.

ענו על השאלות לפי הסיפור:

ֵ .1מאַיין )מאיפה( בּ ֶאתיוֹפּיה ָעלמוֹ וגנטה ָבּאים?
טבריה?
ֵ .2איפֹה הם ָגרים בּ ֶ
בּוקר?
ֵ .3איפֹה הם ִנמצאים כּל ֶ
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ָעלמוֹ ַתלמיד ו ֶגנטה ַתלמידה.

כתבו בכתב:

ָ
עלמוֹ תלמיד

ָעלמוֹ ַתלמיד ַבּכּיתה.
ַגם ֶגנטה ַתלמידה ַבּכּיתה.
לפּן.
ָעלמוֹ ַתלמיד ַבּכּיתה בּאוּ ָ
לפּן.
ֶגנטה ַתלמידה ַבּכּיתה בּאוּ ָ
ָעלמוֹ עוֹ ֶלה ָח ָדש ו ֶגנטה עוֹלה ֲח ָדשה.
ֵהם רוֹצים ִללמוֹד ִעברית.
ֵהם צריכים ִללמוֹד ִעברית.


ַתלמיד ַ /תלמידה



עוֹ ֶלה  /עוֹלה
רוֹ ֶצה
ָצריך
ָיכוֹל

ִ +ללמוֹד



ָח ָדש ֲ /ח ָדשה
לוֹ ֵמד
לוֹ ֶמ ֶדת
לוֹמדים

השלימו את החסר:

רוצה
ָעלמוֹ ֶ

ללמוד.

גנטה רוצה ________.

ָעלמוֹ ָצריך _______ עברית.

גנטה צריכה ________ עברית.

גנטה יכוֹלה _______.
ָעלמוֹ ָיכוֹל _______.

היא _______ עברית.
הוא _______ עברית.

ָעלמוֹ וגנטה רוצים _______ עברית.

הם _______ באולפן.

התאימו בקו בין הזוגות:

ַתלמיד
עוֹ ֶלה

טוֹבה
ֲח ָדשה

ַתלמידה
עוֹ ָלה

ָח ָדש
טוֹב
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-8ָעלמוֹ רוֹצה לשתוֹת

 כתבו בכתב

פסקה ָעלמוֹ רוֹ ֶצה ִלשתוֹת ָק ֶפה.
בּ ַה ָ

בהפסקה

הוּא הוֹ ֵלך ַהבּיתה ושוֹ ֶתה ָק ֶפה.
הוּא אוֹ ֵהב ִלשתות ַגם קוֹלה.
הוא אוֹ ֵהב ִלשתות קוֹלה בּ ַש ָבּת.
ַגם ֶגנטה אוֹ ֶה ֶבת ִלשתות קוֹלה בּ ַש ָבּת.
אוֹ ֵהב  /אוֹ ֶה ֶבת  /אוֹ ֲהבים  /אוֹ ֲהבוֹת
ִלשתוֹת  -שוֹ ֶתה  /שוֹתה  /שוֹתים  /שוֹתוֹת
השלימו את המילים החסרות:

אני אוֹ ֵהב לשתות ָק ֶפה ואני שותה קפה.
היא רוֹ ָצה ________ ֵתה והיא ________ תה.
אנחנוּ אוֹ ֲהבים ________ ָח ָלב ואנחנוּ ________ ָחלב.
רוצה ________ ֵתה ,אני ________ ַרק ָק ֶפה.
אתה רוֹ ֶצה ________ ֵתה? לֹא ,אני לֹא ֶ
מה אַת רוֹ ָצה ________ ֵתה אוֹ ָק ֶפה? אני אוֹ ֶה ֶבת ________ ֵתה בּלי סוּ ָכּר.
התה? לֹא ,אתה ָיכוֹל ________ אוֹתוֹ.
אַתה ________ ֶאת ֵ
סמנו מה לא שייך לקבוצה בשורה:

ָח ָלב

ֵתה

ֶל ֶחם

ָק ֶפה

יום ִראשוֹן
לחן
שוּ ָ

יוֹם רביעי
ירקוֹת
ָ

ַש ָבּת
פּירוֹת

ָבּ ָשׂר
גבינה

מילה

ֶש ֶקל

אוֹת

שפּט
ִמ ָ

ענו על השאלות לפי הסיפור:

.1
.2
.3
.4

ָמ ַתי ָעלמוֹ שוֹ ֶתה ָק ֶפה?
הקפה ֶשלוֹ?
ֵאיפֹה הוא שוֹ ֶתה ֶאת ָ
שבּת?
מה גנטה אוֹ ֶה ֶבת ִלשתות בּ ָ
ָמ ַתי גנטה שוֹתה קוֹלה?
9

-9ָעלמוֹ רוצה לבקר את המשפחה שלוֹ
טבר ָיה.
כשיו ִבּ ֶ
ָעלמוֹ ו ֶגנטה ָגרים ַע ָ
שפּחה בּ ֵתל-אָביב.
לעלמוֹ ֵיש ִמ ָ
ָ
שפּחה בּ ֵתל-אָביב.
לב ֵקר ֶאת ַה ִמ ָ
הוּא רוֹ ֶצה ַ
שפּחה ֶשלוֹ ָשם.
המ ָ
מב ֵקר ֶאת ִ
הוא ַ
שפּחה בּיוֹם שישי.
המ ָ
מב ֵקר ֶאת ִ
הוא ַ
צפת.
שפּחה ֶשלה ִבּ ָ
המ ָ
לב ֵקר ֶאת ִ
ֶגנטה רוֹצה ַ
ענו על השאלות לפי הסיפור:

שפּחה ֶשל ָעלמוֹ?
המ ָ
ֵ .1איפֹה ָגרה ִ
שפּחה של גנטה?
המ ָ
ֵ .2איפֹה ָגרה ִ
לב ֵקר?
ֶ .3את מי ָעלמוֹ רוֹ ֶצה ַ
שפּחה ֶשלו?
המ ָ
מב ֵקר ֶאת ִ
ָ .4מ ַתי ָעלמוֹ ַ
צפת?
המשפּחה ֶשלה בּ ָ
מב ֶק ֶרת את ִ
 .5גנטה ַ
השלימו את המשפטים בעזרת המילים:

 .1הוא מבקר אותה והיא _______ אותו.

לב ֵקר
רוֹ ֶצה ַ

 .2הם רוצים _______ אותם.

מב ֵקר
הוא ַ

המשפּחה ואתה _______ אותה.
רוצה _______ את ִ
 .3אתה ֶ

מב ֶק ֶרת
היא ַ
מבקרים
הם ַ

צפת ואני _______ ָשם.
 .5אני רוצה _______ ִבּ ָ

מבקרוֹת
הן ַ

רוצה _______ בּ ֵתל אָביב?
 .4מי ֶ

השלימו את הפעלים בטבלה בזמן הווה:

לב ֵקר
ַ
 ָז ָכר
נקבה
 ֵ
 ַרבּים
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כּמה צריך לשלם?
ַל ֲענוֹת
ִלקנוֹת
ָל ֶל ֶכת
ִלשאוֹל
לש ֵלם
ַ

עלמו הוֹ ֵלך ַלשוּק.
הוא הוֹלך לשוּק בּ ֶע ֶרב.
גבניוֹת,
הוא קוֹ ֶנה ַבּשוּק ַע ָ
ותפּוּזים.
ַבּ ָננוֹת ַ







עוֹ ֶנה
עוֹנה
עוֹנים
עוֹנוֹת
קוֹ ֶנה
קוֹנה
קוֹנים
קוֹנוֹת
הוֹלכוֹת הוֹלכים הוֹ ֶל ֶכת הוֹ ֵלך
שוֹ ֲאלוֹת שוֹ ֲאלים שוֹ ֶא ֶלת שוֹ ֵאל
מש ֵלם
ַ
מש ֶל ֶמת
ַ
משלמים
ַ
משלמוֹת
ַ

עלמו שוֹ ֵאל ֶאת ַהמוֹ ֵכר:
לש ֵלם?
ַכּמה ֲאני ָצריך ַ
המוֹ ֵכר עוֹ ֶנה:
שקלים.
לש ֵלם ָ 15
אַתה ָצריך ַ
השלימו את המילים החסרות במשפטים:

ָ .1עלמוֹ שוֹ ֵאל את המוֹ ֵכר ,כּמה ֶזה עוֹ ֶלה.

עונה ל...
הולך ל...
לשלם ל...
קונה את ...
שואל את ...

ָ .2עלמוֹ הוֹ ֵלך __שוּק __ ֶע ֶרב.
שקלים.
מש ֵלם __מוֹ ֵכר ָ 15
 .3הוא ַ
והירקוֹת __שוּק.
ָ
הפּירות
ָ .4עלמוֹ קוֹ ֶנה __ ֵ
השלימו את הפעלים בטבלה בזמן הווה:

אַת

ִלקנות
ַל ֲענות
ִלשאול
ָל ֶלכת
לש ֵלם
ַ

הוא

אַ ֶתן
קוֹנות

הם

אנחנו

עו ֶנה
שואלים
ֲ
הולכת
ֶ
משלמים

ענו על השאלות לפי הסיפור:

 .1מה ָעלמוֹ קו ֶנה בּשוּק?
מש ֵלם?
 .2כּמה הוא ַ
לשלם?
ֶ .3את מי הוא שוֹ ֵאל ,כּמה ָצריך ַ
וירקוֹת?
ֵ .4איפֹה ָעלמוֹ קו ֶנה ֵפּירוֹת ָ

11

-11בּמשרד הפּנים
ֶאתמוֹל ָהיה ָעלמוֹ בּ ִמשׂ ָרד ַהפּנים.

 ֵבּן ַכּמה אַתה? ֲאני ֵבּן ...

ַה ָפּקיד ָשאַל אוֹתוֹ:

 ַבּת ַכּמה אַת? אני ַבּת ...

 ֵבּן ַכּמה אַתה?-

לך?
ילדים ֵיש ָ
ַכּמה ָ

-

רת קוֹ ֶדם?
ֵאיפֹה ָג ָ

-

דת בּ ֵביתֵ -ס ֶפר בּ ֶאתיוֹפּ ָיה?
ָל ַמ ָ

-

כשיו?
ֵאיפֹה אַתה ָגר ַע ָ

-

ֵאיפֹה אַתה לוֹ ֵמד ִעברית?

ֵאיפֹה? בּ...

לֵ ...יש ...

לעלמוֹ תעוּ ַדת ֶזהוּת.
כשיו ֵיש ָ
וע ָ
וכ ַתב ַ
ַה ָפּקיד ָכּ ַתב ָ
ענו על השאלות לפי הסיפור:

שאלוֹת?
רבּה ֵ
הפּקיד ָשאַל ֶאת ָעלמוֹ כּל-כּך ַה ֵ
ָלמה ָ
לעלמוֹ?
מה ֵיש ָ
ֵאיפֹה מוֹציאים תעוּ ַדת ֶזהוּת?
השלימו את תעודת הזהות שלכם:

ספּר ה ֶזהוּת:
ִמ ַ
שפּחה:
המ ָ
ֵשם ִ
ֵשם פּ ָרטי:
ֵשם האָב:
האם:
ֵשם ֵ
ַת ֲאריך ֵלידה:
הלידה:
מקוֹם ֵ
מין:
)למורה :יש לתרגל את הפרטים האישיים בהזדמנויות נוספות(

12
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ִלקרוֹא קוֹראוֹת קוֹראים קוֹ ֵראת
ִלכתוֹב כּוֹתבוֹת כּוֹתבים כּוֹ ֶת ֶבת
ַל ֲעשׂוֹת עוֹשׂוֹת עוֹשׂים עוֹשׂה
מד ֶבּ ֶרת
ַ
מדבּרים
ַ
מדבּרוֹת
ַ
לד ֵבּר
ַ
מס ֶפּ ֶרת
ַ
מספּרים
ַ
מספּרוֹת
ַ
לס ֵפּר
ַ

מה עושׂים בּכּיתה?
מס ֵפּר:
ָעלמו ַ
ַבּכּיתה ֲאני קוֹ ֵרא בּ ֵס ֶפר.
חבּ ֶרת.
ַבּכּיתה אני כּוֹ ֵתב בּ ַמ ֶ
מד ֵבּר ִעברית.
ַבּכּיתה ֲאני ַ
ַגם ֶגנטהִ ,אשתי ,קוֹ ֵראת ֵס ֶפר ַבּכּיתה.
חבּ ֶרת.
גנטה כּוֹ ֶת ֶבת בּ ַמ ֶ
מד ֶבּ ֶרת ִעברית ַבּכּיתה.
גנטה ַ
ַבּכּיתה ֲא ַנחנוּ כּוֹתבים ,קוֹראים
מדבּרים ִעברית כּל בּוֹ ֶקר.
וּ ַ

השלימו את הפעלים בזמן עבר ובזמן עתיד:

הווה
כּוֹתב
הוא ֵ

עבר

מד ֵבּר
הוא ַ
מס ֵפּר
הוא ַ
עוֹשׂה
הוא ֶ
חברו בקו בין תחילת המשפט לסופו:

את

כתבו במחברת.

הוא
אנחנו

נספר סיפור.
תכתבי במחברת.

הילדה
הילדים

דיברו ודיברו כל היום.
קורא ספר.

אני
החברות

עשתה שיעורי בית.
עשיתי שיעורי בית.
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עתיד


קוֹ ֵרא
כּוֹ ֵתב
עוֹ ֶשׂה
מד ֵבּר
ַ
מס ֵפּר
ַ

דויד נוֹסע לחיפה
ָמ ָחר יִ ה ֶיה יוֹם ֲחמישי.

מספּרים בּנקבה:
0
ֶא ֶפס
1
אַ ַחת
2
שתיִ ים
ַ
3
ָשלוֹש
4
רבּע
אַ ַ
5
ָח ֵמש
6
ֵשש
7
ֶש ַבע
8
שמוֹ ֶנה
9
ֵת ַשע
10
ֶע ֶשׂר

לחיפה.
ָדויד נוֹ ֵס ַע ֵ
לחיפה ,כּי בּ ֵחיפה ָגרה
הוא נוֹ ֵס ַע ֵ
שפּחה ֶשלוֹ.
ַה ִמ ָ
ספּר .430
הוא נוֹ ֵס ַע בּאוֹטוֹבּוּס ִמ ָ
הוא נוֹ ֵס ַע בּ ָשעה ) 400אַרבּע(.
הילדים ֶשלוֹ.
ועם ָ
הוא נוֹ ֵס ַע ִעם ָשׂרה ִ
כתבו את המספרים:

ָדויד נוֹ ֵס ַע בּאוֹטוֹבּוּס אַרבּע ָשלוש ֶא ֶפס.
לחיפה בּאַרבּע.
נוסע ֵ
ַ
הוּא
לחיפה בּ ָח ֵמש.
גיע ֵ
האוֹטוֹבּוּס ַמ ַ
ל ָדויד ֵיש ֵשש ַבּנוֹת.
שתיים אַרבּע אַחת ֵשש ֵתשע
הטלפוֹן ֶשל דויד הואֶ :א ֶפס ָח ֵמש ֶאפס – ָח ֵמש ָשלוש ַ
ִמספּר ֶ
השלימו את המשפטים:

לחיפה.
רוצה ________ ֵ
 .1הוא ֶ

רוֹ ֶצה ִלנסוֹ ַע ל ...עם ...
הוא נוֹ ֵס ַע ל...
היא נוֹ ַס ַעת ל...
הם נוֹסעים ל...
הן נוֹסעוֹת ל...

הצ ֳה ַריִ ים.
 .2הוא ________ אַ ֲח ֵרי ָ
המשפּחה ֶשלו ________ איתוֹ.
ָ
 .3כּל
המשפּחה בּ ֵחיפה.
ָ
לב ֵקר ֶאת
ֵ .4הם ________ ַ
הבּנוֹת ________ ִעם ָדויד.
ַ .5
השלימו :ב / ...ל...

ב /...ל...

נוס ַע _ירוּ ָש ַלים? מי גר _ירוּ ָש ַלים?
 .1מי ֵ
 .2אנחנוּ נוֹסעים _ירוּשלים.
 .3הם ָגרים _ירושלים.
 .4אַתה ה ֵוֹלך _כּיתה? ֵכּן ,אני הולך _כּיתה ואני לוֹ ֵמד _כּיתה.
-14מה עושׂה אימא בּבּית?
ַבּ ַבּיִ ת אימא שוֹ ַמ ַעת ַרדיוֹ.
מב ֶש ֶלת ָמ ָרק ַבּסיר.
אימא ַ
הד ֶלת.
אימא פּוֹ ַת ַחת ֶאת ֶ
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ִלסגוֹר סוֹ ֵגר סוֹ ֶג ֶרת סוֹגרים סוֹגרוֹת
ִלשמוֹ ַע שוֹ ֵמ ַע שוֹ ַמ ַעת שוֹמעים שוֹמעוֹת
ִלפתוֹ ַח פּוֹ ֵת ַח פּוֹ ַת ַחת פּוֹתחים פּוֹתחוֹת
ֶל ֱאכוֹל אוֹ ֵכל אוֹ ֶכ ֶלת אוֹכלים אוֹכלוֹת
מבשלוֹת
מבשלים ַ
מב ֶש ֶלת ַ
מב ֵשל ַ
ַ
לב ֵשל
ַ

חברו בקו בין תחילת המשפט לסופו:

אימא
אני

החלוֹן.
ִנסגור ֶאת ַ
החלון.
ִתפתחי ֶאת ַ

אבא
הילדים
ָ

ָש ַמעתי ַרדיוֹ.
וס ָלט.
אָכלה ֶל ֶחם ָ

אנחנו
אַת

הוֹ ֵלך ִלקנוֹת ֵפּירות בּשוּק.
לשׂ ֵחק.
ָהלכוּ ַ

חברו בקו את הפועל :זכר ונקבה:

ָס ַגר
פתח
יִ ַ

כלת
אָ ְ
בּישלה

שוֹ ֵמ ַע
כלת
אָ ָ

ִתסגוֹר
פּוֹ ַת ַחת

מב ֵשל
ַ

שמע
ִת ַ

השלימו את החסר בטבלה:

הוא
שמע

אכלתי
שמעתי
פתחתי

אתה
אכלת

15

היא
אכלנו
שמענו
פתחנו

שמעה

-15את יכולה לחכּוֹת לי?
שפּחה.
המ ָ
לב ֵקר ֶאת ִ
ַמלכּה נוֹ ַס ַעת ִלירוּ ָש ַלים ַ
ַגם ָעמית רוֹ ֶצה ִלנסוֹ ַע ִלירוּ ָש ַלים.
ָעמית שוֹ ֵאל ֶאת ַמלכּה:
לחכּוֹת לי?
אַת יכוֹלה ַ
ַמלכּה עוֹנה:
לך,
לחכּוֹת ָ
ֲאני רוֹצה ַ
לחכּוֹת ,כּי האוֹטוֹבּוּס
זמן ַ
ֲא ָבל ֵאין לי ָ
כשיו.
לירוש ַלים נוֹ ֵס ַע ַע ָ
ָ

לחכּוֹת ל...
ָיכוֹל ַ
מח ֶכּה ל...
הוא ַ
מחכּה ל...
היא ַ
מחכּים ל...
הם ַ
מחכּוֹת ל...
הן ַ
ָלמה? כּי ...

ענו על השאלות לפי הסיפור:

 .1לאָן ַמלכּה נוֹ ַס ַעת?
נוסעת לירוּ ָשלים?
 .2למה מלכּה ַ
נסוע?
רוצה ִל ַ
 .3לאָן ָעמית ֶ
לעמית?
מחכּה ָ
 .4למה מלכּה לֹא ַ
חברו בקו את תחילת המשפט לסופו:

מלכּה
ָעמית שוֹ ֵאל ֶאת ַמלכּה:

לחכּוֹת לי?
אַת יכוֹלה ַ
כּי האוֹטוֹבּוּס לירוּ ָשלים כּ ָבר נוֹ ֵס ַע.

ַגם ָעמית
מחכּה
מלכּה לֹא ַ

נוס ַעת לירוּשלים.
ַ
לחכּוֹת.
זמן ַ
ֵאין ָ

למלכּה

רוֹ ֶצה ִלנסוֹ ַע לירוּשלים.

השלימו את המשפטים לפי הסיפור:

ָעמית שוֹ ֵאל ֶאת ַמלכּה :מלכּה,
ַמלכּה עוֹנה לו:

לי?
לך.
ָ

אני

השלימו את האותיות החסרות:

שפּח_ בּירוּ ָש ַל_םִ .הי_ רוֹצ_ ל_כּוֹתָ _ ,בל _יא לֹ_
_לכּה _וֹ ַס ַעת ל_ ֵקר _ת _ ִמ ָ
יכוֹל_.
16

-16לאן אבּא הוֹלך היוֹם?
הזמן:
ֶג ֶטה שוֹ ֶא ֶלת ֶאת אימא כּל ָ
לאָן אַבּא הוֹ ֵלך?
לפּן.
בּוקר לאוּ ָ
 אַבּא הוֹ ֵלך בּ ֶלאָן אַבּא הוֹ ֵלך בּ ֶע ֶרב?

בּבּוֹ ֶקר
בּ ָצ ֳה ַריִ ים
בּ ֶע ֶרב

 אבּא הוֹלך בּ ֶערב לקוּ ַפּת חוֹלים,כּי הוּא חוֹ ֶלה.
בּ ַש ָבּת ֶג ֶטה שוֹ ֶא ֶלת ֶאת אימא:

בּ ַש ָבּת
ַהיוֹם

 -לאָן אַבּא הוֹ ֵלך?

זמן
כּל ַה ָ

אימא עוֹנה:
לביתַ -הכּ ֶנ ֶסת.
 אַבּא הוֹ ֵלך ַהיוֹם ֵענו על השאלות לפי הסיפור:

 .1לאָן אבּא הוֹ ֵלך בּבּוֹקר?
 .2לאָן הוּא הוֹ ֵלך בּ ֶערב?
 .3לאָן אבּא הוֹלך בּ ַשבּת?
כתבו שאלות לפי המילה המסומנת:

לאן ...

בּוקר.
? אבּא ָה ַלך לאוּלפּן בּ ֶ
לבית כּ ֶנ ֶסת.
? בּ ַשבּת אבּא ָה ַלך ֵ
? בּ ֶע ֶרב הוּא ָה ַלך ַלשוּק.

השלימו את מילת היחס המתאימה ) ִעם ,בּ ,לֶ ,את(:

בּוקר.
ָדני ָשאַל __ ָרמי ,לאָן ָגדי ָהלך __ ֶ
הס ֶפר.
רמי ָענה __דניֶ ,ש ָגדי ָהלך __בּוֹקר __ ֵבית ֵ
הספר __בּוֹקר.
ֶגטה ָהלכה __ ָגדי __ ֵבית ֵ



כתבו במחברת:

לאן אתם הולכים בּבּוקר?
לאן אתם הולכים בּצהריים?
לאן אתם הולכים בּערב?
17
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מספּרים בּשעוֹן
ָ

מתי אני יכוֹל לחזור הבּיתה?
הס ֶפר בּ ָשעה .12
ַט ָקלה ָח ַזר ִמ ֵבּיתֵ -
לב ֵקר ֶאת ַה ֲח ֵברים ֶשלוֹ.
הוא ָרצה ָל ֶל ֶכת ַ
הוּא ָשאַל ֶאת אימא:
 ָמ ַתי ֲאני ָצריך ַל ֲחזוֹר ַהבּיתה?אימא אָמרה:
00
 אַתה ָיכוֹל ַל ֲחזוֹר בּ ָשעה ָ ) 3שלוֹש(,זמן.
ֲא ָבל אַתה ָצריך ַל ֲחזוֹר ַבּ ָ

1200
שתים ֶעשׂ ֶרה
ֵ
30
12
שתים ֶעשׂ ֶרה ָו ֵחצי
ֵ
שתים ֶעשׂ ֶרה ָו ֶרבע 1215
ֵ
00
3
ָשלוֹש
30
3
שלוש ָו ֵחצי
45
3
ֶרבע לאַרבּע
600
ֵשש
15
6
ֵשש ָו ֶרבע
45
6
לשבע
ֶרבע ֶ
00
9
ֵת ַשע
930
תשע ָו ֵחצי
915
ֵתשע ָו ֶרבע

30

ענו על השאלות לפי הסיפור:

הספר?
ָ .1מ ַתי ַט ָקלה ָח ַזר ִמ ֵבּית ֵ
 .2לאָן ַט ָקלה ָרצה ָל ֶל ֶכת?
הבּיתה?
לחזוֹר ַ
ָ .3מתי ַט ָקלה ָצריך ֲ
השלימו את הפעלים בצורה הנכונה:

הוא
חוזר
שואל
אומר
הולך

היא
חוזרת
_________
_________
_________

הם
_________
_________
_________
_________

השלימו את המשפטים:

הן
_________
_________
_________
_________

"צריך  +לחזור  /ללמוד"

הוא צריך לחזור בּ.300 -
היא ______ ______ בּ.300 -
הם ______ ______ בּ.300 -
הוא ______ ללמוד עברית.
היא ______ ______ עברית.
הם ______ ______ עברית.
השלימו את האותיות החסרות:

אימ_ _וֹנה ֶש_וּא ָיכ_ל ַל ֲחז_ר
ָ
ימאָ ,מ ַתי הוּ_ ָי_וֹל ַל_זוֹר ַה ַבּית_.
ָטקלה _וֹ ֵאל _ת _ ָ
בּ.300 -
18
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אני רוצה  ,...אבל אין לי ...
ֲאני רוֹ ֶצה ַל ֲעבוֹד,
ֲא ָבל ֵאין לי ֲעבוֹדה.
ֲאני רוֹ ֶצה ִלשמוֹ ַע שיר,
ֲא ָבל ֵאין לי ַרדיוֹ.
לחיפה,
ֲאני רוֹ ֶצה ִלנסוֹ ַע ֵ
ֲא ָבל ֵאין לי ַכּרטיס.
אני רוֹ ֶצה ִלכתוֹב,
עיפּרוֹן.
אבל ֵאין לי ָ
ַחם לי מאוֹד,

השלימו את שם הפועל:

הוא רוֹ ֶצה _________ֲ ,א ָבל ֵאין לוֹ ֲעבוֹדה.
עיפּרוֹן.
הוא רוצה _________ ,אבל אין לו ָ
הוא רוצה _________ שיר ,אבל אין לו ַרדיוֹ
הוא רוצה _________ ,אבל אין לו ַכּרטיס.
הוא רוצה _________ ,אבל אין לו כּוֹס.
וכּף.
הוא רוצה _________ מרק ,אבל אין לו ַצ ַל ַחת ַ

ֲא ָבל ֵאין לי ַמז ָגן ַבּ ַבּ ִית.

לכתוב ,לשתות ,לעבוד ,לנסוע ,לאכול ,לשמוע

כתבו משפטים לפי הדוגמה:

אני רוֹ ֶצה

ֲ ,א ָבל

לראות טלויזיה

אין לי טלויזיה

.

אני רוצה

 ,אבל

.

אני רוצה
אני רוצה

 ,אבל
 ,אבל

.
.

אני רוצה

 ,אבל

.

מתחו קו בין תחילת המשפט לסופו:

עיפּרוֹן
ֵאין לי ָ

ֲא ָבל ֵיש לי ֵתה.

אין לי ַמז ָגן
אין לי ֶל ֶחם

דבש.
אבל יש לי ָ
חבּ ֶרת.
אבל יש לי ַמ ֶ

אין לי ָק ֶפה
אין לי סוּ ָכּר

אבל יש לי ֵעט.
אבל יש לי ָתנוּר.

אין לי ֵס ֶפר

חמנ ָיה.
אבל יש לי ַל ַ

השלימו את האותיות החסרות:

יפּרוֹן כּוֹת_יםֶ _ / .פר קוֹר_יםֶ / .ל_ם _וֹכליםֵ / .ת_ שוֹ_ים / .בּ_ז ָגן מ_ממים ֶאת
בּ_ ָ
_ ַבּית.
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-19מתי יש אוֹטוֹבּוּס לתל-אביב?
לתל-אָביב.
אָ ָמרה נוֹ ֵס ַע ֵ
שפּחה ֶשלוֹ.
המ ָ
לב ֵקר ֶאת ִ
הוּא נוֹ ֵס ַע ַ
מישהוּ:
בּ ַת ֲח ַנת האוֹטוֹבּוּס הוּא שוֹ ֵאל ֶ
סליחה ,אַתה יוֹ ֵד ַע,
לתל-אָביב?
ָמ ַתי ֵיש אוֹטוֹבּוּס ֵ
האיש עוֹ ֶנה:
30
ֵיש אוֹטוֹבּוּס בּ ָשעה ֶ ) 10ע ֶשׂר ָו ֵחצי(.
לתל-אָביב?
ספּר האוֹטוֹבּוּס ֵ
מה ִמ ָ
לתל-אָביב הוא .830
ספּר האוֹטוֹבּוּס ֵ
ִמ ָ
ושלוֹם.
תוֹדה ַרבּה ָ

ָמ ַתי? בּ...

ענו על השאלות לפי הסיפור:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

לאָן אָ ָמרה נוֹ ֵס ַע?
לתל אָביב?
סע ֵ
בּשביל מה אָ ָמרה נוֹ ַ
ֵאיפֹה ִנמצא האוֹטוֹבּוּס?
מה שוֹ ֵאל אָ ָמרה ֶאת האיש בּ ַת ֲחנה?
לתל אָביב?
ָמ ַתי ֵיש אוֹטוֹבּוּס ֵ
לתל אָביב?
ספּר האוֹטובוס ֵ
מה ִמ ָ

מה הם המספרים לפי הסיפור?

1030
830
השלימו את השיחה לפי הסיפור:

אָ ָמרה שוֹ ֵאל:
האיש עוֹ ֶנה:
אמרה שוֹ ֵאל:
האיש עוֹ ֶנה:
אמרה אוֹ ֵמר:

20

-20היוֹם ווֹרקוֹ חוֹלה
ַהיוֹם ווֹרקוֹ חוֹ ֶלה.
ֵיש לוֹ כּ ֵאב רֹאש.
ֵיש לוֹ כּ ֵאב ֶבּ ֶטן
ו ַגם חוֹם ֵיש לוֹ.
לפּן.
היוֹם ווֹרקוֹ לֹא לוֹ ֵמד בּאוּ ָ
הוא הוֹ ֵלך לקוּ ַפּת חוֹלים.
הבּיתה,
ַכּ ֲא ֶשר הוא חוֹ ֵזר ַ
הוא שוֹ ֵכב ַבּמיטה.

כּוֹ ֵאב לו ה = ...יש לוֹ כּ ֵאב ...
רֹאש
ַצוָואר

כּת ַפיִים
ֵ
גַב
ֶבּ ֶטן

ָחזֶה
ַכּף יָד

רפּק
ַמ ֵ

ֶבּ ֶרך

ַקרסוֹל

השלימו את המשפטים לפי הסיפור:

ַכּף ֶרגֶל

ווֹרקוֹ חוֹ ֶלהֵ .יש לוֹ ________ ________.
יש לו ________ ________.
יש לו ________.
כתבו את המשפטים לפי הדוגמה:

כּוֹ ֵאב לי הרֹאש.
כּוֹ ֲאבוֹת לי האָז ַניִ ים.

ֵיש לי כּ ֵאב רֹאש.
יש ____ _________ __________.

הבּ ֶטן.
כּוֹ ֶא ֶבת לי ֶ
כּוֹ ֵאב לי ה ַגב.

____ ____ _________ __________.
____ ____ _________ __________.

____ ____ _________ __________.
כּוֹ ֲאבוֹת לי ה ָי ַדיִ ים.
כּוֹ ֲאבים לי השרירים.__________ _________ ____ ____ .



כתבו

במחברת - :מה אתם עושים כאשר אתם מרגישים לא טוב? -

השלימו את הפועל במשפטים הבאים:

ִאם ֵיש לי חוֹם ,אני _________ את החוֹם.
ִאם כּוֹ ֵאב לי ה ָגרוֹן אני _________ ֵתה ָחם וּ ָמתוֹק.
ִאם כּוֹ ֲאבים לי השרירים ,אני _________ ַבּמיטה.
ִאם כּוֹ ֲאבות לי השי ַנ ִיים ,אני _________ לרוֹ ֵפא שי ַנ ִיים.

21

שוֹ ֶתה  /הוֹ ֵלך  /מוֹ ֵדד  /שוֹ ֵכב

-21מה עוֹשׂה אַבּיי כל יוֹם?
00
בּוקר בּ ָשעה ) 8שמוֹ ֶנה(.
אַ ֵבּיי הוֹ ֵלך לכּיתה כּל ֶ
מד ֵבּר ,קוֹ ֵרא וכוֹ ֵתב.
בּכּיתה הוא לוֹ ֵמד ִעברית .הוא ַ
פסקה.
בּ ָשעה ֵ ) 930ת ַשע ָו ֵחצי( ֵיש ַה ָ
אַ ֵבּיי הוֹ ֵלך הבּיתה ושוֹ ֶתה ָק ֶפה.
הוא אוֹ ֵכל ַגם ֶל ֶחם וּגבינה.
לפּן.
פסקה הוא חוֹ ֵזר לאוּ ָ
הה ָ
אַ ֲח ֵרי ַ
הבּיתה.
שתיםֶ -עשׂ ֶרה ָו ֵחצי( אַ ֵבּיי חוֹ ֵזר ַ
בּ ָשעה ֵ ) 1230
הוא אוֹ ֵכל ֲארוּ ַחת ָצ ֳה ַריִ ים.
בּ ֶע ֶרב אַ ֵבּיי הוֹ ֵלך ַלשוּק.
וירקוֹת.
ַבּשוּק הוא קוֹ ֶנה ֵפּירוֹת ָ
הוא חוֹ ֵזר ַה ַבּיתה בּ ָשעה ֶ ) 700ש ַבע(.
רק ֶנש לומדת בבוקר ואחר כך היא נשארת ַבּבּית.
וּוֹ ֶ
מב ֶש ֶלת ָמ ָרק.
היא ַ
רק ֶנש ואַ ֵבּיי אוֹכלים ֲארוּ ַחתֶ -ע ֶרב ,רוֹאים ֶט ֶלוויז ָיה והוֹלכים לישוֹן.
וּוֹ ֶ
סמנו בעיגול :נכון  /לא נכון:

אַ ֵבּיי אוֹ ֵכל ֲארוּ ַחת בּוֹקר ,כּ ֶשהוא ָקם.
פסקה.
אַ ֵבּיי אוֹ ֵכל ֲארוּ ַחת בּוֹקר בּ ַה ָ

ָנכוֹן
ָנכוֹן

לֹא ָנכון
לֹא ָנכון

אַ ֵבּיי לוֹ ֵמד ִעברית בּכּיתה.
צה ַריים.
מס ֵיים ֶאת הלימודים בּ ֳ
אַ ֵבּיי ַ

ָנכוֹן
ָנכוֹן

לֹא ָנכון
לֹא ָנכון

וח ָלב.
אַ ֵבּיי קוֹ ֶנה בּשוּק בּ ָשׂר ָ
הע ֶרב.
לארוּ ַחת ֶ
מב ֶש ֶלת ָמרק ֲ
רק ֶנש ַ
וּוֹ ֶ

ָנכוֹן
ָנכוֹן

לֹא ָנכון
לֹא ָנכון

לפּן.
מדת בּאוּ ָ
רק ֶנש לֹא לוֹ ֶ
וּוֹ ֶ

ָנכוֹן

לֹא ָנכון



כתבו מה השעה?






השעה _____ בּדיוּק.
ָ
ה ָשעה _____ בּדיוּק.
השעה _____ בּדיוּק.
ָ
השעה _____ בּדיוּק.
ָ
22

-22תגיד להם לבוֹא לכּיתה בּזמן
00
התלמידים צריכים ָלבוֹא לכּיתה בּ ָשעה ) 8שמוֹ ֶנה(.
כּל יוֹם ַ
התלמידים לֹא ָבּאים.
מחכּהֲ ,א ָבל ַ
מחכּה וּ ַ
המוֹרה ַ
ַרק ַדניוֹ ָבּא לכּיתה בּ) 800 -שמוֹ ֶנה( בּדיוּק.
לתלמידים.
מח ֶכּה ַ
ַגם הוא ַ
30
התלמידים ָבּאים לכּיתה בּ) 8 -שמוֹ ֶנה ָו ֵחצי(.
ַ
לדניוֹ:
המוֹרה אוֹ ֶמ ֶרת ַ
זמן.
ַתגיד ָל ֶהם ָלבוֹא לכּיתה בּ ָ
פשר ָלבוֹא לכּיתה בּ ָשעה .830
איֶ -א ָ
00
זמן.
ָצריך ָלבוֹא לכּיתה בּ 8 -בּדיוּקָ .צריך ָלבוֹא לכּיתה בּ ָ



השעה  800בּדיוּק.
ָ



השעה ) 830שמוֹ ֶנה ָו ֵחצי(

ענו על השאלות לפי הסיפור:

התלמידים ָלבוֹא לכּיתה?
ָ .1מ ַתי צריכים ַ
 .2לאָן ֵהם צריכים ָלבוא בּ ָשעה ?800
זמן?
 .3מי ָבּא בּדיוּק בּ ָ
התלמידים ָבּאים לכּיתה?
ָ .4מ ַתי ַ
לדניוֹ?
 .5מה אוֹ ֶמ ֶרת המוֹרה ַ
פשר ָלבוא לכּיתה בּ ָשעה ?830
ֶ .6א ָ
השלימו את הפעלים:

ודניו _______ .המורה לֹא רוצה ________.
מח ָכּה ַ
המורה ַ
התלמידים צריכים ________ בזמן ,אבל הם לא בּאָים בזמן.
ַ
הוא אוֹמר והיא ________.
מחכּים והן ________.
הם ַ
פשר ָלבוֹא בזמן וצריך _______ בזמן.
ֶא ָ



כתבו במחברות:

)לחכות(
)לבוא(
)לאמור(
)לחכות(
)לבוא(

ֵ -ס ֶדר היוֹם ֶשלי -

בשעה _____ אני קם.
בשעה _____ אני אוכל ארוחת בוקר.

מסי ֵים(
) ָקם  /אוֹ ֵכל  /לוֹ ֵמד  /הוֹ ֵלך ל ָ /בּא ִ /נכ ָנס ַ /

23

-23הייתי אתמוֹל אצל הרוֹפא
ַדניוֹ לֹא ָהיה ֶאתמוֹל בּכּיתה.
את ֶאתמול לכּיתה?
המוֹרה ָש ֲאלה ֶאת ַדניוָֹ :למה לֹא ָבּ ָ
ַדניוֹ אָמרָ :הייתי ֵא ֶצל הרוֹ ֵפא.
יית ֶאצלוֹ?
המוֹרה ָש ֲאלהָ :מ ַתי ָה ָ
30
00
ספּר .15
ַדניוֹ ָענהָ :הייתי ֶאצלוֹ ִמשמוֹ ֶנה ) ַ (8עד ֵת ַשע ָו ֵחצי ) ָ .(9ה ָיה לי ִמ ָ
רבּה ֲא ָנשים.
ֶאתמוֹל ָהיוּ ֵא ֶצל הרוֹ ֵפא ַה ֵ
השלימו את השיחה בין המורה לדניו לפי הסיפור:

המורה :למה לֹא
הייתי
דניו:
המורה :מתי
הייתי
דניו:
הייתם ָ /היוּ
ֶ
יית ָ /ה ָיה ָ /היתה ָ /היינוּ /
יית ָ /ה ְ
ָהייתי ָ /ה ָ
כתבו את המשפטים בזמן עבר:

הוא בּכּיתה
אני ֵא ֶצל הרוֹ ֵפא.
הוא לֹא בּכּיתה.
רבּה ֲא ָנשים.
ֵיש ֵא ֶצל הרוֹ ֵפא ַה ֵ
ֵאיפֹה אַתה?

אתמול הוא היה בכיתה.
אתמול

צלם
צל ֶכם ֶ /א ָ
צלנוּ ֶ /א ֵ
צלך ֶ /אצלוֹ ֶ /אצלה ֶ /א ֵ
צלך ֶ /א ֵ
ֶאצלי ֶ /א ָ

השלימו את מילת היחס "אצל":
ַ .1דניוֹ ָהיה ֵא ֶצל הרוֹ ֵפא .הוא היה אצלו.
 .2דינה ָישנה אצל האָחות ֶשלה .היא ָישנה ________.
הח ֵברים שלי .הייתי ________.
ָ .3הייתי ֵאצל ֲ
שפּחה ֶשלי .אָכלתי ________.
המ ָ
 .4אָכלתי ארוחת ערב אצל ִ
ָ .5פּ ַגשתי את דניו ֵא ֶצל הדודים שלי .פגשתי אותו ________.
 .6שלום דני ורות ,מה נשמע ________?
לך? אוּ ַלי הוא _______?
מצא בּ ַבּית ֶש ָ
פת ַח ֶשלי ִנ ָ
המ ֵ
 .7אוּ ַלי ַ
24

-24בּבקשה ,תסבּירי את זה עוֹד פּעם
בּוקר.
מצא בּכּיתה כּל ֶ
שלֹמֹה ִנ ָ
מידי ָמ ֵהר.
מד ֶבּ ֶרת יוֹ ֵתר ַ
המוֹרה ָחנה ַ
הח ָדשוֹת.
שלֹמֹה לֹא ֵמבין ֶאת המילים ֲ
החדשוֹת.
תדבּרי יוֹ ֵתר לאַט .אני לֹא ֵמבין ֶאת המילים ֲ
לחנה" :בּ ַב ָקשהַ ,
שלֹמֹה אוֹ ֵמר ָ
להסבּיר לי ֶאת ֶזה עוֹד ַפּ ַעם?"
אַת יכוֹלה ַ
החדשוֹת עוֹד ַפּ ַעם.
ָחנה ַמסבּירה לשלֹמֹה ֶאת המילים ֲ
מד ֶבּ ֶרת יוֹ ֵתר לאַט ושלֹמֹה ֵמבין ַהכּל.
כשיו היא ַ
ַע ָ
יוֹ ֵתר לאָט  /יוֹ ֵתר ָמ ֵהר
כתבו את ההיפך בציווי .היעזרו בטבלה מצד שמאל:

מד ֵבּר לאַט –
אַתה ַ
מידי -
אַתם הוֹלכים לאַט ַ
מד ֶבּ ֶרת ָמ ֵהר -
את ַ
מידי -
אַתה ָרץ לאַט ַ
מידי -
אַת הוֹ ֶל ֶכת ָמ ֵהר ַ
אַתם עוֹבדים לאַט -

ֵתלכוּ
תדבּרי
ַ

תדבּר יותר מהר.

ָתרוּץ
ֵתלכי
ַת ֲעבדוּ
עוֹד ַפּ ַעם

קראו את המשפטים ,ותרגמו אותם לאמהרית:

.1
.2
.3
.4
.5

הח ָדשות עוֹד ַפּעם.
תחזוֹר על המילים ֲ
ֲ
ַת ֲע ֶשׂה ֶאת זה עוֹד ַפּעם.
מך ַרק עוֹד פּעם אַחת.
מב ֵקש ִמ ָ
אני ַ
ַתסבּירי לי ֶאת המילים עוֹד פּעם.
לאתיוֹפּיה עוֹד פּעם.
לחזוֹר ֶ
אני רוֹ ֶצה ֲ

ענו על השאלות לפי הסיפור:

.1
.2
.3
.4

הח ָדשות?
למה שלֹמֹה לֹא ֵמבין ֶאת המילים ֲ
מד ֶבּ ֶרת?
ֵאיך המוֹרה ַ
מי ַמסבּיר לשלֹמֹה ֶאת המילים?
תד ֵבּר?
ֵאיך שלֹמֹה רוֹ ֶצהֶ ,שהמורה ַ
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-25מה אפשר לעשׂוֹת בּכּיתה? מה אי-אפשר לעשׂוֹת בּכּיתה?
להדליק סי ַגר ָיה בּכּיתה?"
פשר ַ
אָ ֶגרו שוֹ ֶא ֶלת ֶאת המוֹרה ָחנהֶ " :א ָ
לע ֵשן ָכּאן.
להדליק סי ַגר ָיהֲ ,א ָבל אָסוּר ַ
פשר ַ
ָחנה אוֹ ֶמ ֶרתֶ " :א ָ
פשר ִלכתוֹב.
וא ָ
פשר ִללמוֹד ִעברית ֶ
בּכּיתה ֶא ָ
לד ֵבּר ִעברית,
פשר ַ
וא ָ
פשר ִלקרוֹא ֶ
ֶא ָ
להדליק בּכּיתה.
ֲא ָבל סי ַגר ָיה אָסוּר ַ
לע ֵשן בּחוּץ".
סי ַגר ָיה מוּ ָתר ַ
עזרת המילים ֶש ִ
השלימו את המשפטים בעמודות המתאימות )ּב ֶ
מתחת לטבלה(:

פשר ...
בּכּיתה ֶא ָ
לשתות קפה.

פשר אוֹ אָסוּר ...
בּכּיתה אי ֶא ָ

פשר אוֹ מוּ ָתר ...
בּחוּץ ֶא ָ

לשכב במיטה.

לנסוע

להדליק אש.

לאכול.

באוטו .

המילים להשלמה:



לע ֵשן סיגריה
 ִַ -ללמוֹד ִעברית

להדליק אוֹר
 ַחבּ ֶרת
ִ -לכתוֹב בּ ַמ ֶ

להדליק סי ַגריה
 ִַ -לקרוֹא ֵס ֶפר

 ִלכתוב ַעל הקירוֹתלהפעיל ַמז ָגן
ַ -

כתבו משפטים במחברת:

בבית אפשר לאכול / .בבית אסור לשחק בכדור.
לעשׂוֹת בּבּית?
פשר ֲ
מה ֶא ָ
מה אי אפשר לעשׂות בבית?
מה אָסוּר לעשׂות בבית?
מה מוּ ָתר לעשׂות בבית.

לאכוֹל
ֱ

לשׂ ֵחק בּכדוּר
ַ

ִלשתוֹת
כלך
לל ֵ
ַ

לישוֹן
לב ֵשל
ַ

לד ֵבּר
ַ

לע ֵשן
ַ
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-26ממו מוסר דרישת שלום מהמשפּחה בּאתיופּיה
ָממוֹ ָח ֵבר ֶשל ָעלמוֹ .הוּא ָח ֵבר ֶשלוֹ ֵמ ֶאתיוֹפּ ָיה.
לב ֵקר ֶאת ָעלמוֹ.
ָממו ָבּא לישׂ ָר ֵאל ַ
לפּן.
לב ֵקר ֶאת ָעלמוֹ בּאוּ ָ
הוא בּא ַ
כתב ֵמההוֹרים ֶשלוֹ בּ ֶאתיוֹפּ ָיה.
לעלמוֹ ִמ ָ
ָממו ָמ ַסר ָ
הח ֵברים ֶשלו ָשם.
דרישת ָשלוֹם ֵמ ֲ
ַ
לעלמוֹ
הוא ָמ ַסר ָ
לממו:
כתב להוֹרים ואָ ַמר ָ
ָעלמוֹ ָכּ ַתב ִמ ָ

דרישת ָשלוֹם(
ִתמסוֹר ד"ש ) ַ

כתב להוֹרים ֶשלי".
המ ָ
לאתיוֹפּ ָיהִ ,תמסוֹר ֶאת ִ
"כּ ֶש ַת ֲחזוֹר ֶ
סמנו

בעיגול :נכון  /לא נכון

 .1ממו חבר של ָעלמוֹ.

ָנכוֹן

לֹא ָנכוֹן

ָ .2עלמוֹ בא לישראל לבקר את ממו.

ָנכוֹן

לֹא ָנכוֹן

ָ .3עלמוֹ מוסר לממו מכתב מההורים שלו.

ָנכוֹן

לֹא ָנכוֹן

לעלמוֹ דרישת שלום מההורים שלו.
 .4ממו מוסר ָ

ָנכוֹן

לֹא ָנכוֹן

כתבו את הפעלים בעבר ובעתיד:

עבר

מב ֵקר
ַ
כּוֹ ֵתב
מוֹ ֶס ֶרת
אוֹ ֶמ ֶרת
חוֹ ֵזר
מוֹסרים



כתבו במחברת:

עתיד

הוא
אני
את
היא
אתה
אנחנו

הוא
אני
את
היא
אתה
אנחנוּ

 מכתב למשפחה שלכם באתיופיה -12.12.04

שלום משפחה יקרה,

שלכם באהבה
xxx
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-27אתה זוֹכר ,מה היה בּאתיופּיה?
ָגדי זוֹ ֵכר ,מה ָה ָיה בּ ֶאתיוֹפּיה.
נדר.
הוּא זוֹ ֵכרֶ ,שהוּא ָגר בּגוּ ָ
וא ָחיוֹת.
שפּחה גדוֹלהָ .היוּ לוֹ אָחים ֲ
נדר ָהייתה לוֹ ִמ ָ
בּגוּ ָ
נדר ָהיה לוֹ ַבּיִ ת ָגדוֹל.
בּגוּ ָ
לבית-הכּ ֶנ ֶסת בּ ַשבּת.
נדר ָהיה ֵבּית-כּ ֶנ ֶסת וכל היְ הוּדים ָהיוּ ָבּאים ֵ
בּגוּ ָ
השבוּ ַע.
בּ ֵבית-הכּ ֶנסת היְ ָלדים ָלמדוּ ִעברית כּל ָ
תפּללים.
בּ ַשבּת ָהיוּ ַמדליקים ֵנרוֹת וּ ִמ ַ
סמנו בעיגול :נכון  /לא נכון
 .1גדי לֹא זוֹ ֵכר מה היה בּ ֶאתיוֹפּיה.
 .2הוא גר בּגוּנדר.
קטנה.
שפּחה ָ
ָ .3היתה לו ִמ ָ
 .4היה לו בּית ָגדוֹל.
מהרית.
 .5בּ ֵבית הכּ ֶנ ֶסת ָלמדוּ אַ ָ

ָנכוֹן
ָנכוֹן
ָנכוֹן
ָנכוֹן
ָנכוֹן

השלימו את המשפטים לפי הסיפור:

ָגדי זוֹ ֵכר ֶש...
ָגדי זוֹ ֵכר ֶש ָהיתה לו ...
ָגדי זוֹ ֵכר ֶש ָהיוּ לו ...
ָגדי זוֹ ֵכר ֶש ָהיה לו ...
הילדים ...
ָגדי זוֹ ֵכר ֶשבּ ֵבית הכּ ֶנ ֶסת ָ
ָגדי זוֹ ֵכר ֶשבּ ַשבּת ָהיוּ ...

כתבו במחברת:

הוא גר בגונדר.

מה אתם זוכרים מאתיופיה?
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לֹא ָנכוֹן
לֹא ָנכוֹן
לֹא ָנכוֹן
לֹא ָנכוֹן
לֹא ָנכוֹן

-28איפֹה יוֹתר טוֹב לקנוֹת?
מי ָנאלוֹ עוֹלה ֲח ָדשה.
לעפוּלה ִלפ ֵני ָשבוּ ַע.
היא ָבּאה ֲ
ירקוֹת וּ ֵפירוֹת.
היא צריכה ִלקנוֹת ֶל ֶחםָ ,ח ָלבָ ,
רקט אוֹ בּשוּק?"
רמ ֶ
היא ָש ֲאלה ֲח ֵבריםֵ " :איפֹה יוֹ ֵתר טוֹב ִלקנוֹת ,בּסוּ ֶפּ ַ
ודה אָ ַמר" :כּ ַדאי ִלקנוֹת בּשוּק .בּשוּק ֶזה ֲהכי זוֹל.
וּ ֶ
שקלים.
רקט ָ 3
רמ ֶ
קילוֹ ַתפּוּזים עוֹ ֶלה בּסוּ ֶפּ ַ
בּשוּק קילוֹ ַתפּוּזים עוֹ ֶלה ַרק ֶ ) ₪ 1.50ש ֶקל ָו ֵחצי(.
יוֹ ֵתר זוֹל  /יוֹ ֵתר ָי ָקר
רקט  ₪ 4לקילוֹ וּבשוּק ) 2.50 .ש ַניִ ם ָו ֵחצי( ₪
רמ ֶ
ַבּ ָננוֹת עוֹלוֹת בּסוּ ֶפּ ַ
ֲהכי זוֹל ֲ /הכי ָי ָקר
לקילוֹ.
לך ִלקנוֹת
כּ ַדאי ָ
בּשוּק יוֹ ֵתר זוֹל .יוֹ ֵתר טוֹב ִלקנוֹת בּשוּק .כּ ַדאי ִלקנוֹת בּשוּק.
ענו על השאלות לפי הסיפור:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
סמנו

מה מי ָנאלוֹ צריכה ִלקנוֹת?
למה כּ ַדאי ִלקנות בּשוּק?
כּמה עוֹ ֶלה קילוֹ ַתפּוּזים בּשוּק?
רקט?
רמ ֶ
עולה קילו ַתפּוּזים בּסוּ ֶפּ ַ
כּמה ֶ
ֵאיפֹה ֲהכי זוֹל ִלקנות?
ֵאיפֹה יוֹתר ָי ָקר לקנות?
רקט?
רמ ֶ
איפֹה כּ ַדאי למי ָנאלוֹ ִלקנות ,בּשוּק אוֹ בּסוּ ֶפּ ַ
בעיגול :מה יותר זול

עמודה א '
 4שקלים
 2שקלים ו 20 -אגורות
₪ 1.45
₪ 10.50
₪ 59.99
₪ 48.90
₪ 35

עמודה ב'
 3שקלים
 2שקלים ו 19 -אגורות
₪ 2.10
₪ 11
₪ 60
₪ 49
₪ 34.98

או
או
או
או
או
או
או
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-29איפֹה היה גדי אתמוֹל?
הבּיתה.
וח ַזר בּ ָשעה ֶ ) 730ש ַבע ָו ֵחצי( ַ
ָגדי ָה ַלך ֶאתמוֹל ַל ַבּנק .הוּא ָה ַלך בּ ָשעה ָ ) 500ח ֵמש( ָ
רת כּל-כּך מאוּ ָחר?"
ִמר ָים ָש ֲאלה אוֹתוָֹ " :למה ָח ַז ָ
רבּה ֲא ָנשיםֲ .אני ָע ַמדתי ַבּתוֹר .חיכּיתי וחיכּיתי ָשעה
ָגדי ָענהָ " :הייתי בּ ַבּנק .בּ ַבּנק ָהיוּ ַה ֵ
הבּיתה.
גליִ םֵ ,יש לי כּ ֵאב רֹאש .טוֹב ֶשסוֹף סוֹף ָח ַזרתי ַ
ָו ֵחציֵ .יש לי כּ ֵאב ַר ַ
ֵבּין זה לזה – ֵבּין  500לְ700 -
ענו על השאלות לפי הסיפור:

 .1מה גדי ָעשׂה ֵבּין  500ל 730 -בּ ֶערב?
זמן?
הרבּה ָ
 .2למה הוא ָהיה בּבּנק כּל כּך ֵ
 .3מה ָקרה לו ַכּ ֲא ֶשר הוא חיכּה בּתור?
לחכּות בתור בּבּנק?
 .4גדי אוֹ ֵהב ַ
ֵ .5איפֹה יוֹתר טוֹב לגדי ,בּבּית או בּ ַבּנק?
השלימו את הסיפור בעתיד:

גדי

יילך

הבּיתה.
ַל ַבּנק _____ _____ .בּ ָשעה ַ 730 _____ _____ 500

מרים _____ _____ָ " :למה ָח ַזרת כּל-כּך מאוּ ָחר?"
גליִ םֵ ,יש לי כּ ֵאב רֹאש .טוֹב ִלהיוֹת
גדי ______ " :חיכּיתי בּבּנק ָשעה ָו ֵחציֵ .יש לי כּ ֵאב ַר ַ
בּבּית.
כתבו את הפעלים בצורה הנכונה:

שם הפועל
הוא ֶ
לחזוֹר
רוצה ֲ
לעמוֹד
אַתה ָיכוֹל ֲ
לחכּות
היא ָיכוֹלה ַ
אנחנו רוצים ִלקנות
הוא ָצריך ִלשאוֹל
לענוֹת
אַת ָיכוֹלה ֲ

הווה
עתיד
עכשיו הוא חוזר
מחר הוא יחזור
כשיו אתה _____
ָמחר אַתה _____ ַע ָ
כשיו היא _____
ַע ָ
ָמחר היא _____
כשיו אנחנו _____
ָמחר אנחנו _____ ַע ָ
כשיו הוא _____
ַע ָ
ָמחר הוא _____
כשיו את _____
ַע ָ
ָמחר אַת _____

כתבו במחברת:

הצה ַריים?
מה אַתם עושׂים כּל יוֹם אַ ֲח ֵרי ֳ
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עבר
אתמול הוא חזר
ֶאתמוֹל אתה _____
ֶאתמוֹל היא _____
ֶאתמוֹל אנחנו _____
ֶאתמוֹל הוא _____
ֶאתמוֹל את _____

-30-

זה לֹא זמן לישוֹן
סעדה.
ָשרוֹן ודינה ָהיוּ ֶאתמוֹל בּ ִמ ָ

לישון

הבּיתה מאוּ ָחר.
ֵהם ָחזרוּ ַ
הבּיתה מאוּ ָחר ַבּ ַלילה.
ֵהם ָחזרוּ ַ
בּבּוֹ ֶקר ָשרוֹן ָה ַלך לכּיתהֲ ,א ָבל הוּא לֹא ָש ַמע שוּם
ָד ָבר.
לחן בּכּיתה.
כּל הבּוֹ ֶקר הוא ָי ַשן ַעל השוּ ָ
לשרוֹן:
המוֹרה אָמרה ָ
זמן לישוֹן.
כשיו ֶזה לֹא ָ
כשיו? ַע ָ
"אַתה רוֹ ֶצה לישוֹן ַע ָ
אַתה ָצריך לישוֹן בּמיטה ,בּבּית ,בּ ַלילה
השלימו את המשפטים עם הפועל בצורה

הנכונה" :לישון"

תישן בּ ַלילה ,תישן בּבּוקר.
ִ .1אם לֹא ָ
זמן _______.
כשיו זה לֹא ָ
ַ .2ע ָ
רוצה _______ֵ ,ת ֵלך _______ בּמיטה.
ִ .3אם אתה ֶ
הלילה ואני ָע ֵייף מאוֹד.
 .4לֹא _______ כּל ַ
כשיו.
 .5אַל _______ ַע ָ
 .6הוא _______ לֹא טוֹב בּ ַלילה ,כּי הוא חוֹ ֶלה.
מעטִ ,תה ֶיה ָע ֵייף.
ִ .7אם ַת ֲחזוֹר מאוּ ָחר ו_______ ַ
מעטִ ,תהיי ֲע ֵייפה.
ִ .8אם ַתחזרי מאוּחר ו_______ ַ
ול ֵכן אני ֲע ֵייפה כּל הזמן.
 .9אני לֹא _______ ַמספּיק ָ
ענו על השאלות לפי הסיפור:

 .1איפה היו שרון ודינה?
 .2מתי הם חזרו הביתה?
 .3מה עשה שרון כל היום בכיתה?
 .4למה שרון היה עייף?
 .5מה אמרה לו המורה?
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עתיד הווה עבר
אני
ָי ַשנתי
ישן
ִא ָ
אתה
נת
ָי ַש ָ
ישן ָי ֵשן
ִת ָ
את
נת
ִתישני יְ ֵשנה ָי ַש ְ
הוא
ָי ַשן
ישן
יִ ָ
היא
ָישנה
ישן
ִת ָ
אנחנו
ישנים ָי ַשנּוּ
ֵ
ישן
ִנ ָ
נתם אתם-ן
יש ֶ
ַ
ִתישנוּ
הם-ן
ישנוֹת ָי ְשנוּ
ֵ
יִ ישנוּ

ִלשכּוֹ ַח
-31תמיד אתה שוֹכח
בּיוֹם ִראשוֹן ָט ֶדסה ָבּא לכּיתה בּ.830 -
כשיו?"
את ַרק ַע ָ
המוֹרה ָש ֲאלה אוֹתוָֹ " :למה ָבּ ָ
העיפּרוֹן בּבּית".
ָ
ָט ֶדסה ָענהָ " :ש ַכחתי ֶאת
בּיוֹם ֵשני שוּב ָבּא ָט ֶדסה לכּיתה מאוּ ָחר.
המוֹרה ָשאלה אותוָ " :למה ָבּאת מאוּ ָחר ַגם היוֹם?"
חבּ ֶרת".
המ ֶ
ָט ֶדסה אָ ַמר" :היוֹם ָש ַכחתי ֶאת ַ
ַגם בּיוֹם שלישי ָבּא ָט ֶדסה מאוּ ָחר.
פת ַח.
המ ֵ
הפּ ַעם הוא ָש ַכח ֶאת ַ
ַ
המורה אָמרהָ " :תמיד אַתה שוֹ ֵכ ַח ָמ ֶשהוּ בּבּית.
ואני חוֹ ֶש ֶבת ֶשאַתה ִתזכּוֹר!
אַתה ָיכוֹל ִלזכּוֹר ַהכּל ֲ
שכּח שוּם ָד ָבר בּבּית".
לך ִלזכּוֹר ואַל ִת ַ
שתך ֶש ַת ֲעזוֹר ָ
תב ֵקש ֵמ ִא ָ
ַ

עבר
הווה
עתיד
אני
ָש ַכחתי
שכּח שוֹ ֵכ ַח
ֶא ַ
אתה
חת
ָש ַכ ָ
שכּח
ִת ַ
את
חת
ִתשכּחי שוֹ ַכ ַחת ָש ַכ ְ
הוא
ָש ַכח
שכּח
יִ ַ
היא
ָשכחה
שכּח
ִת ַ
שכּח שוֹכחים ָש ַכחנוּ אנחנו
ִנ ַ
חתם אתם-ן
שכ ֶ
ַ
ִתשכּחוּ
הם-ן
יִ שכּחוּ שוֹכחוֹת ָשכחוּ

מה הוא שכח?

בּיוֹם ִראשוֹן הוא ָש ַכח ...
בּיוֹם ֵשני הוא ָש ַכח ...
בּיוֹם שלישי הוא ָש ַכח ...
כתבו את הסיפור על

דינה :
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כשיו?"
בּיוֹם ִראשוֹן דינה ָבּאה לכּיתה בּ .8 -המוֹרה ָש ֲאלה _____ָ " :למה _____ ַרק ַע ָ
העיפּרוֹן בּבּית" .בּיוֹם ֵשני המוֹרה ָשאלה _____ָ " :למה _____
ָ
דינה _____ֶ _____" :את
חבּ ֶרת".
המ ֶ
מאוּ ָחר ַגם היוֹם?" דינה _____" :היוֹם _____ ֶאת ַ
פת ַח .המורה אָמרהָ " :תמיד אַת _____ ָמ ֶשהוּ בּבּית.
המ ֵ
בּיוֹם שלישי דינה _____ ֶאת ַ
ֲאני חוֹ ֶש ֶבת ֶשאַת יכולה _____ ואת _____ ולא _____ שוּם ָד ָבר בּבּית".
כתבו בזמן עבר:

אני
ָש ַכחתי
ָבּאתי
ָעניתי
ָשאַלתי
ָז ַכרתי

אנחנו
______
______
______
______
______

אתה
______
______
______
______
______

אתם
______
______
______
______
______
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-32מה עשׂה דרסה אתמוֹל?
ֶאתמוֹל בּ ָשעה ֶ ) 745ר ַבע ִלשמוֹ ֶנה( ֶד ֶרסה ָל ַקח ֶאת ַה ֵבּן ֶשלוֹ ל ַגן.
הילדים
הוּא ָנ ַסע איתוֹ בּאוֹטוֹבּוּס ַי ַחד ִעם כּל ָ
וח ַזר בּאוֹטוֹבּוּס בּ ָשעה ) 830שמוֹ ֶנה ָו ֵחצי(.
ָ
הוּא ִנכ ַנס לכּיתה .בּכּיתה הוא ָקרא סיפּוּרֶ ,שהמורה ָכּתבה ַעל הלוּ ַח.
חבּ ֶרת.
הוא ָכּ ַתב ָ ) 5ח ֵמש( מילים ֲח ָדשוֹת בּ ַמ ֶ
וח ַזר הבּיתה.
שתיםֶ -עשׂ ֶרה ָו ֵחצי( הוא סי ֵים ֶאת הלימוּדים ָ
בּ ָשעה ֵ ) 1230
לחשבּוֹן ֶשלוֹ בּבּנק.
להכניס ֶכּ ֶסף ֶ
לבּנק .הוא ָרצה ַ
בּ ָשעה ָ ) 500ח ֵמש( הוא ָה ַלך ַ
מתחו קו לשעה הנכונה:

ֶ .1ד ֶרסה סי ֵים ֶאת הלימודים.

בשעה 5:00

ֶ .2ד ֶרסה ָלקח את הבּן שלו לגן.

בשעה 12:30

ֶ .3ד ֶרסה ָהלך לבּנק.

בשעה 8:30

ֶ .4ד ֶרסה ִנכ ָנס לכּיתה.

בשעה 7:45

כתבו את מילת היחס הנכונה:

 .1דרסה ָלקח את הילד __הגן.
 .2הוא ָנסע __ כּל הילדים.
 .3הוא ִנכנס __כּיתה.

עם  /את  /ב  /ל  /על  /מ

מחבּרת.
 .4הוא ָכּתב __ ֶ
 .5המורה ָכּתבה __ הלוּ ַח.
 .6הוא סי ֵים __ הלימוּדים.
ענו על השאלות לפי הסיפור:

 .1מה ָעשׂה דרסה לבּנק?
 .2למה הוא ָנסע באוטובּוּס?
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-33הוא עבד והיא עבדה
כפר ַעל-יד אָדיס אַבּבּה.
ַדניוֹ ו ֶג ֶטה ָגרוּ קוֹ ֶדם ִבּ ָ
רכּז קליטה.
כשיו ֵהם ָגרים ַעל-יד ֲעפוּלה בּ ֶמ ַ
ַע ָ
בּ ֲעפוּלה הוא לֹא עוֹ ֵבד ו ַגם היא לֹא עוֹ ֶב ֶדת,
ֲא ָבל ַבּכּ ָפר בּ ֶאתיוֹפּיה הוּא ָע ַבד ו ַגם היא ָעבדה.
ַדניוֹ ָהיה מוֹ ֶרה בּ ֶאתיוֹפּיה .הוא היה מוֹ ֶרה בּ ֵביתֵ -ס ֶפר.
ָהיוּ לוֹ ) 30שלוֹשים( ַתלמידים ַבּכּיתה.
ֶג ֶטה ָעבדה בּ ֶאתיוֹפּיה בּבּית .היא ָעבדה כּל יוֹם וכל ַהיוֹם בּבּית.
מק ֶוה ֶש ַגם בּישׂ ָר ֵאל ִתה ֶיה לוֹ ֲעבוֹדה כּמוֹ ֶרה.
ַדניוֹ ַ
סמנו

בעיגול :נכון  /לא נכון

ַדניוֹ ו ֶג ֶטה גרו קוֹ ֶדם בּ ֲעפוּלה.

ָנכוֹן

לֹא ָנכוֹן

רכּז קליטה.
עכשיו הם גרים בּ ֶמ ַ
הוא לא עובד בּ ֲעפוּלה.

ָנכוֹן
ָנכוֹן

לֹא ָנכוֹן
לֹא ָנכוֹן

היא עובדת בּ ֲעפוּלה.
בגונדר הוא עבד בּ ֵבית ֵספר.

ָנכוֹן
ָנכוֹן

לֹא ָנכוֹן
לֹא ָנכוֹן

ֶגטה היתה מורה בגונדר.
לדניו היו שלושה ַתלמידים בגונדר.
ַ

ָנכוֹן
ָנכוֹן

לֹא ָנכוֹן
לֹא ָנכוֹן

כתבו בכל עמודה את המשפטים המתאימים:

⋅ הם גרו בגונדר.
⋅ הם גרים בעפולה.

באתיופיה

⋅ דניו וגטה לא עובדים.
⋅ דטה עבדה בבית כל יום.
⋅ הוא היה מורה.
⋅ דניו מקווה לעבוד כמורה.
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בישראל

-34אתמוֹל הוּא הרגיש לֹא טוֹב
ֶאתמוֹל ִבּנ ָימין ִהרגיש לֹא טוֹב.
הבּ ֶטן ָכּ ֲאבה לוֹ ,האוז ַנ ִיים ָכּ ֲאבוּ לו ,כּל הגוּף ָכּאַב לוֹ.
ָהרֹאש ָכּאַב לוֶֹ ,
הוא ָה ַלך לרוֹ ֵפא.
לקחת תרוּפה ָשלוֹש פּ ָעמים בּיוֹם:
לך ַש ַפּ ַעת .אַתה ָצריך ַ
הרוֹ ֵפא ָבּ ַדק אוֹתוֹ ואָ ַמרֵ " :יש ָ
בע ֶרבֲ .אני חוֹ ֵשב ֶשבּעוֹד יוֹם-יוֹ ַמיִ ים ַתרגיש יוֹ ֵתר טוֹב".
בּוקר ,בּ ָצ ֳה ַריִ ים וּ ֶ
בּ ֶ
ענו על השאלות לפי הסיפור:

 .1מי ִהרגיש לֹא טוֹב?
ֶ .2אל מי ָהלך ִבּנ ָימין?
 .3מה ֵיש לבנימין?
הרופא?
ֵ
 .4מה ָעשׂה
 .5כּמה פּ ָעמים בּיום בּנ ָימין ָצריך ָל ַק ַחת תרוּפה?
כתבו כל חלק מהגוף במקום המתאים:

ָכּאַב לו __________

ָכּ ֲאבה לו __________

ָכּ ֲאבוּ לו __________

ָכּ ֲאבה לו __________ ָכּ ֲאבוּ לו __________
ָכּאַב לו __________
הבּטן  /השי ַניים  /ה ָגרוֹן(
גליים  /האו ֶזן ֶ /
הר ַ
)הרֹאש ַ /

להרגיש
ַ
כתבו את הפועל בצורה הנכונה:

מחר
עכשיו
אתמול
אַרגיש
ִהר ַגשתי ַמרגיש
אני
ַתרגיש
שת
אתה ִהר ַג ָ
שת ַמרגישה ַתרגישי
ִהר ַג ְ
את
ַירגיש
הוא ִהרגיש
ַתרגיש
היא ִהרגישה
אנחנו ִהר ַגשנוּ ַמרגישים ַנרגיש
ַתרגישוּ
שתם
אתם-ן ִהר ַג ֶ
הם-ן ִהרגישוּ ַמרגישוֹת ַירגישוּ

"להרגיש"

היום ִבּנימין __________ לא טוב.
ֶאתמול הוא __________ טוב.
הוא רוצה __________ יותר טוב.
ָמחר הוא __________ טוב.
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יגרדוּ מדבּרת עם פנטנש בּטלפוֹן
נט ֶנשֵ ,איפֹה ָהיית ֶאתמוֹל בּ ֶע ֶרב?
יִ ַגרדוֵּ :הייַ ,פ ָ

ִלקנוֹת

טבר ָיה.
נט ֶנשֶ :אתמוֹל בּ ֶע ֶרב ָהייתי בּ ֵביתָ -ק ֶפה בּ ֶ
ַפ ָ
יִ ַגרדוּ :מה ָשתית?

קוֹ ֶנה ָקניתי
נית
קוֹ ָנה ָק ָ
נית
קוֹנים ָק ְ
קוֹנוֹת ָקנה
ָק ְנתה
ָקנינוּ
קניתם
ֶ
ָקנוּ

נט ֶנשָ :שתיתי ֵנסָ -ק ֶפה.
ַפ ָ
יִ ַגרדוִּ :עם מי ָהיית ָשם?
הילדים.
ועם ָ
נט ֶנשָ :הייתי ִעם ַבּ ֲעלי ִ
ַפ ָ
טבר ָיה ָמ ֶשהוּ?
יִ ַגרדוָּ :קנית בּ ֶ
נדלים.
לילדים ַס ָ
נט ֶנשֵ :כּןָ ,קניתי ָ
ַפ ָ
יִ ַגרדוָּ :מ ַתי ָח ַזרת?

ֶאק ֶנה
ִתק ֶנה
ִתקני
יִ ק ֶנה
ִתק ֶנה
ִנק ֶנה
ִתקנוּ
יִ קנוּ

הבּיתה בּ ָשעה  700בּ ֶערב.
נט ֶנשָ :ח ַזרתי ַ
ַפ ָ
איתך ָמ ָחר.
נט ֶנשֲ ,אני ֲא ַד ֵבּר ָ
יִ ַגרדוּ :יוֹפיַ ,פ ָ
ענו על השאלות:

מי ראה?

נט ֶנש ראתה
ַפ ָ

הבעל ראה

הילדים ראו

מי ָקנה?
מי ָשתה?

נט ֶנש ______
ַפ ָ
נט ֶנש ______
ַפ ָ

הבעל ______
הבעל ______

הילדים ______
הילדים ______

מי ָהיה?
מי ָחזר?

נט ֶנש ______
ַפ ָ
נט ֶנש ______
ַפ ָ

הבעל ______
הבעל ______

הילדים ______
הילדים ______

דיבּר?
מי ֵ

נט ֶנש ______
ַפ ָ

הבעל ______

הילדים ______



כתבו שיחה בין דינה לשרון:

דינה :שלום שרון ,איפה _______ אתמול?
שרון :הייתי ב_________ וב___________.
דינה _______ :משהו?
שרון :לא ,לא קניתי _______ ________.

המילים החסרות:
יית ,שוּם ָדבר,
ניתָ ,ה ָ
סעדהָ ,ק ָ
ִמ ָ
ָשתיתיָ ,מ ֶשהוּ ,אָ ַכלתיֲ ,חנוּת

דינה :שתית ________?
שרון :כן ________ ,קפה ו_________ עוגה.
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-36תשׂים את זה במקוֹם

דברים:
רבּה ָ
והילדים ָהיוּ היוֹם בּשוּקֵ .הם ָקנוּ ַה ֵ
ָ
מי ָנאלוָֹ ,ט ָקלה
נדלים ,חוּלצוֹת וּ ִמכ ָנ ַסיִ ים.
ילדים ֵהם ָקנוּ ַס ָ
ַל ָ
ירקוֹת וּ ֵפירוֹתֶ ,ל ֶחםָ ,ח ָלב ויוּגוֹרט.
ֵהם ָקנוּ בּשוּק ַגם ָ
לט ָקלה:
ֵהם ָחזרוּ הבּיתה וּמי ָנאלוֹ אָמרה ָ
" ָתשׂים הכּל בּמקוֹם.
ֶאת הבּ ָגדים ָתשׂים בּאָרוֹן.
מקרר.
ואת היוּגוֹרט ָתשׂים בּ ֵ
ֶאת ֶה ָח ָלב ֶ
נדלים ,חוּלצות,
ירקותַ ,ס ָ
ָ
המקרר,
ֵ
הל ֶחם ָתשׂים ַעל
ֶאת ֶ
ֶלחם ,אופ ַניים ,גינה ,יוּגורט,
לס ֵדר ֶאת הבּית".
וּבּ ַב ָקשהָ ,ט ָקלהַ ,ת ֲעזוֹר לי ַ
ִמכ ָנסיים ,בּ ָגדיםֵ ,פּירות,
מכוניתַ ,נד ֵנדה
כתבו את המילים למעלה משמאל בעמודה המתאימה:

במטבח

כתבו את הפועל בצורה

בארון

הנכונהָ " :לשׂים"

לשׂים

אתה צריך _______ ֶאת זה ָשם.
למה אתה לֹא _______ כּל דבר בּמקום?
_______ את הבּ ָגדים בּארון.
המפתחות שלי?
ֵאיפֹה _______ את ַ
אַל _______ את זה על השוּלחן.
אם _______ כּל דבר בּמקוםֵ ,תדעי ֵאיפֹה ֶזה.
שק ַפיים שלי?
המ ָ
יוד ַע ֵאיפֹה _______ ֶאת ִ
אוּ ַלי אתה ֵ
הספר.
אין לי מוּשׂג איפה הוא _______ את ֵ
ָתשׂים ֵלב לאָן אַתה הוֹ ֵלך.

בחוץ

ָלשׂים ֵלב!

לפּן.
שׂימוּ ֵלב! ָמחר לֹא יִ היוּ לימוּדים בּאוּ ָ
לֹא ַשׂמתי ֵלב ,מה ָקרה ָכּאן.
37

אתמול עכשיו מחר
אָשׂים
ַשׂמתי ָשׂם
אני
ָתשׂים
מת
אתה ַשׂ ָ
ָשׂמה ָתשׂימי
מת
ַשׂ ְ
את
ָישׂים
הוא ָשׂם
ָתשׂים
היא ָשׂמה
ָשׂמים ָנשׂים
אנחנו ַשׂמנוּ
ָתשׂימוּ
מתם
אתם-ן ַשׂ ֶ
ָשׂמוֹת ָישׂימוּ
הם-ן ַשׂמוּ

-37מה רוצה דויד לעשׂוֹת אחרי האוּלפּן?
ָדני ָשאַל ֶאת ָדויד:
לפּן?
ָדני :מה אַתה רוֹ ֶצה ַל ֲעשׂוֹת אַ ֲח ֵרי האוּ ָ
טבר ָיה.
לפּן אני רוֹ ֶצה ָלגוּר פֹּה ִבּ ֶ
ָדויד :אַ ֲח ֵרי האוּ ָ
ָלמה?
ָדני:
שפּחה ֶשלי,
המ ָ
טבר ָיה ָגרה ִ
ָדוידִ :כּי ִבּ ֶ
ִכּי ֵיש פֹּה ֲעבוֹדה,
פשר ִלקנוֹת פֹּה דירה בּזוֹל.
ִכּי ֶא ָ
רקט.
רמ ֶ
ֵיש פֹּה שוּק ָגדוֹל וסוּ ֶפּ ַ
טבר ָיה ֵיש הכּל ו ֵיש ַגם ָים ָכּחוֹלָ ,ים כּ ֶנ ֶרת.
ִבּ ֶ
אני חוֹ ֵשב ֶשאָגוּר ָכּאן.
שפּחה ֶשלי.
המ ָ
פֹּה יִ ה ֶיה לי טוֹב ,לי וּלכל ִ
השלימו את המשפטים בעתיד:

טבר ָיה.
אַ ֲח ֵרי האוּלפּן _______ ִבּ ֶ
אחרי האולפן _______ דירה בּזוֹל.
לט ֵייל ל ַיד ה ָים.
אחרי האולפן _______ ַ
שפּחה ֶשלי.
המ ָ
אחרי האולפן _______ ֶאת ִ

ענו על השאלה לפי

)אני – לגור(
)אני – לקנות(
)אני – ללכת(
)אני – לבקר(

הסיפור :למה דויד רוצה לקנות דירה בטבריה?

א .כּי בטבריה יש
ב .כּי
ג .כּי
ד .כּי
ה .כּי
השלימו את האותיות החסרות:

רק_ יש ָשם.
טברי_ ֵיש _בוֹדהַ .גם ש_ק וסוּ ֶפּר_ ֶ
בּ ֶ
וקרי_.
המיִ _ כּ_וּלים ָ
הכּ ֶנ ֶר_ כּח_לה ו_פהַ .
ִ
רבּ_ ָשני_ ו_ה ֶיה ָל_ם טוֹ_.
טבר_ה ַה ֵ
שפּ_ה ֶשל דויד ָג_ה בּ ֶ
המ ָ
ִ
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-38הרופא צריך לבדוק אותו
ָגדי חוֹ ֶלהֵ ,יש לוֹ חוֹם.
ֵיש לוֹ חוֹם כּ ָבר ָשבוּ ַע.
יִ ָגארדוּ טילפּנה לקוּ ַפּת חוֹלים ודיבּרה ִעם האָחוֹת.
לד ֵבּר ִעם האָחוֹת ָיפה?
פשר ַ
בּוקר טוֹבֶ ,א ָ
י ָגארדוֶּ :
מד ֶבּ ֶרת האחות יפה .בּמה ֶאפשר ַל ֲעזוֹר ָלך?
ָיפהֵ :כּןַ ,
הס ֶפר כּ ָבר ָשבוּ ַע .אני
לבית ֵ
י ָגארדוֵ :יש לי ֵבּן ,שמוֹ ָגדי והוּא מאוֹד חוֹ ֶלה .הוא לֹא הוֹ ֵלך ֵ
להזמין תוֹר לדוֹקטוֹר יוֹ ֵסף .אני רוֹצה ֶשהוּא יִ בדוֹק אוֹתוֹ ו ַיגיד לי מה ֵיש לו.
רוֹצה ַ
בּוקר ודוֹקטוֹר יוֹסף יִ בדוֹק אוֹתוֹ.
ָיפה :טוֹב ָתבוֹאי ָמ ָחר בּ ָשעה  8:00בּ ֶ
תראוֹת.
לה ָ
יגארדו :אָבוֹא ָמ ָחר בִּ 8:00 -
ספּרֵ .הם ָישבוּ בּחוּץ.
בּ ָשעה ָ 8:00בּאוּ יִ ָגארדו ו ָגדי לקוּ ַפּת חוֹלים .יגארדו ָלקחה ִמ ָ
להיכּ ֵנס לרוֹ ֵפא.
ָ
תכם
הד ֶלת ואָמרה ָל ֶהם :אני ַמזמינה ֶא ֶ
בּשעה ָ 8:30פּתחה האָחות ֶאת ֶ

ענו על השאלות לפי הסיפור:

 .1מי חוֹ ֶלה? _____________
 .2מה ֵיש לו?_____________
ָ .3מ ַתי הוא ָצריך ָלבוֹא לרוֹ ֵפא? ____________________
להיכּ ֵנס לרוֹפא? _____________
ָ
 .4בּאיזוֹ ָשעה האָחוֹת ִהזמינה אוֹ ָתם
חברו בקו את התחלת המשפט לסופו:

ָגדי הוּא

ִלהיוֹת בּקוּ ַפּת חוֹלים בּשעה .800

ָיפה היא

אָחוֹת.

דוֹקטוֹר יוֹ ֵסף הוּא

ַתלמיד בּ ֵבית ֵספר.

ל ָגדי

ֶאת ָגדי.

ִאמא ֶשל ָגדי ו ָגדי צריכים

רוֹ ֵפא בּקוּ ַפּת חוֹלים.

הרוֹ ֵפא יִ בדוֹק

ֵיש חוֹם כּבר ָשבוּ ַע.

כתבו את המשפטים במחברת בסדר הנכון:
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לח ֵפּשׂ
ַ

-39מישהוּ חיפּשׂ אוֹתי?
הס ֶפר .היא ָש ֲאלה ֶאת
הבּיתה ִמ ֵבּיתֵ -
ז ָנבו ָחזרה ַ
אימא ֶשלה:
חיפּשׂ אוֹתי?
מישהוּ ֵ
 אימאֶ ,חיפּשׂ אוֹ ָתך.
 לֹא ,אַף ֶא ָחד לֹא ֵמישהוּ ִהשאיר לי ֶפּ ֶתק?
 אוּ ַלי ֶ לֹא ,לֹא ָראיתי פֹּה שוּם ָד ָבר.ָ -ממוֹ לֹא ָהיה ָכּאן ִלפ ֵני ַכּמה ַדקוֹת?

מחר
עכשיו
אתמול
ֲא ַח ֵפּשׂ
מח ֵפּשׂ
ַ
חיפּשׂתי
ַ
אני
תח ֵפּשׂ
ַ
חיפּשׂ ָת
ַ
אתה
תחפּשׂי
ַ
מח ֶפּ ֶשׂת
ַ
חיפּשׂ ְת
ַ
את
יח ֵפּשׂ
ַ
חיפּשׂ
ֵ
הוא
תח ֵפּשׂ
ַ
היא חיפּ ָשׂה
נח ֵפּשׂ
מחפּשׂים ַ
ַ
חיפּשׂנוּ
ַ
אנחנו
תחפּשׂוּ
ַ
חיפּשׂ ֶתם
ַ
אתם-ן
יחפּשׂוּ
מחפּשׂוֹת ַ
ַ
הם-ן חיפּשׂוּ

חיפּשׂ אוֹ ָתך,
 לֹא ,ז ָנבו ,אַף ֶא ָחד לֹא ֵאַף ֶא ָחד לֹא ִהשאיר ָלך שוּם ָד ָבר.
ענו על השאלות לפי הדוגמה:

חיפּשׂ אותה?
מישהוּ ֵ
ֶ
.1

אף אחד ֹלא חיפש אותה.

 .2מישהו ִהשאיר לה ֶפּ ֶתק?
 .3מישהו ראה ָמ ֶשהוּ?
דיבּר כּאן?
 .4מישהו ֵ
 .5מישהו אָ ַכל?
כתבו את הפועל הנכון בתשובה לשאלה:

חיפּשׂת?
ַ
ִהשאַרת?

12.12.04
שלום,
________________________
________________________
________________________
________________________
ממני ,דני

ָראית?
דיבּרת?
ַ
אָ ַכלת?



כתבו במחברת פתק:

ראיתם אַף ֶא ָחד.
ֶ
הייתם בּבּית ולֹא
ֶ
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-40תעשׂה לי טוֹבה ,תחכּה לי  5דקוֹת
בּכּיתה ֶשל ָעלמוֹ ו ֶגנטה ֵיש ָבּחוּר ַר ָווק וּ ָבחוּרה ַר ָווקה.
הבּחוּרה – אָ ַיי ֶנה.
ושם ָ
ודה ֵ
הבּחוּר – וּ ֶ
ֵשם ָ
לס ֶרט
להזמין אוֹ ָתך ֶ
ודה אמר לאָ ַיי ֶנהֲ " :אני רוֹ ֶצה ַ
וּ ֶ
לביתָ -ק ֶפה".
להזמין אוֹ ָתך ֵ
ואַ ַחרָ -כּך ַ
לס ֶרט ואַ ַחר-כּך ָל ֶלכת ִלשתוֹת ָק ֶפה בּ ֵביתָ -ק ֶפה".
אָ ַיי ֶנה" :יוֹפיַ ,גם אני רוֹצה ָל ֶל ֶכת ֶ
ודה חיכּה לאָ ַיי ֶנה.
בּ ָשעה ) 800שמוֹ ֶנה( וּ ֶ
גיעה.
הוא חיכּה וחיכּה וחיכּה ואָ ַיי ֶנה לֹא ִה ָ
ושאַלֵ " :איפֹה אַת?"
טילפּן לאָ ַיי ֶנה ָ
ֵ
ודה
וּ ֶ
ותח ֶכּה לי עוֹד ָח ֵמש ַדקוֹת".
אָ ַיי ֶנהַ " :ת ֲע ֶשׂה לי טוֹבהַ ,
לחכּוֹת".
ודהֲ " :אני לֹא אוֹ ֵהב ַ
וּ ֶ
זמן .אני כּ ָבר ָבּאה".
גיע ַבּ ָ
הבּית ֶשלי לֹא ִה ַ
אָ ַיי ֶנה" :סליחהֲ ,א ָבל האוֹטוֹבּוּסֶ ,שעוֹ ֵבר ַעל-יד ַ
תראוֹת ,אני ֲא ַח ֶכּה ָלך".
לה ָ
ודה" :טוֹב ,בּ ֵס ֶדרָ .שלוֹם וּ ִ
וּ ֶ
סדרו את המשפטים לפי סדר:

מתחו קו בין שני חלקי המשפט:

טילפן לאיינה.
ֵ
____ וודה

ודה ִהזמין
 .1וּ ֶ

לאָ ַיי ֶנה

 .2גם איינה רוצה

לס ֶרט
ָל ֶלכת ֶ

 .3וודה חיכה

זמן
בּ ָ

 .4וודה לא אוֹ ֵהב
גיע
 .5האוֹטוֹבּוּס לֹא ִה ַ

ֶאת איינה לסרט ____ איינה ִהסכּימה ָל ֶלכת לסרט ִעם וודה.
יח ֶכּה לה.
____ וודה אָמרֶ ,שהוא ֵמבין והוא ַ
לחכּות
ַ

 1וודה ִהזמין את איינה לסרט.
____ וודה חיכּה וחיכּה וחיכּה לאיינה.

____ איינה בּיקשה סליחה ִמוודה.



כתבו:

קודם  /אַ ַחר ָכּך
ֶ

לסרט ו__________ ִלשתות ָק ֶפה.
 .1הם רוֹצים ָל ֶלכת ֶ
יה.
טילפן ֵא ֶל ָ
ֵ
וודה
 ________ .2איינה לא הגיעהֶ __________ ,
 .3איינה אָמרהֶ ,ש_________ היא תגיע ו____________ הם ֵילכוּ ִלשתות ָק ֶפה.
לסרט.
 .4וּודה אמרֶ ,ש__________ הם ֵילכוּ ֶ
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לֹא קניתי שוּם דבר
הס ֶפרֶ ,שבּ ֲחנוּת הבּ ָגדים "פוֹקס" ֵיש בּ ָגדים מאוֹד זוֹלים.
מעה בּ ֵביתֵ -
ז ָנבוֹ ָש ָ
זנבו ָש ֲאלה ֶאת אימא ֶשלה:
כשיו ַה ָנחוֹת גדוֹלוֹת מאוֹד בּ ֲחנוּת הבּ ָגדים הזֹאת?"
" ָש ַמעת ֶש ֵיש ַע ָ
אימא" :לֹא ,לֹא ָש ַמעתי שוּם ָד ָבר".
שתי חוּלצוֹת?"
לח ֵפּשׂ ִבּשבילי ִמכ ָנ ַס ִיים וּ ֵ
לחנוּת וּ ַ
זנבו" :אוּ ַלי אַת יכוֹלה ָל ֶל ֶכת ֲ
בחנוּת הזֹאת".
בּוקר אני ֲא ַח ֵפּשׂ ָלך בּ ָגדים ֲ
אימא" :טוֹבָ ,מ ָחר בּ ֶ
הבּיתה וזנבו ָש ֲאלה:
בּ ָצ ֳה ַריִ ים ָחזרה אימא ַ
"אימאָ ,קנית ָמ ֶשהוּ ִבּשבילי?"
 "לֹא ,לֹא ָקניתי שוּם ָדבר". " ָלמה?"שבילך".
ֵ
 "כּי לֹא ָראיתי שוּם ָדבר ָי ֶפה ִבּהקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

זנבו ָשמעה ֶשבּ"פוֹקס" ֵיש בּ ָגדים זוֹלים.
אמא של זנבו ָידעה ֶש ֵיש בּ ֲחנוּת הזֹאת ַה ָנחוֹת גדולות.
זנבו הלכה ִלקנות בּ ֲחנוּת הבּגדים "פוֹקס".
אמא של זנבו ָחזרה בּ ָצ ֳה ַריִ ים.
לחנוּת.
ההוֹרים של זנבו ָהלכוּ ֲ
אמא של זנבו לֹא ָקנתה לה שוּם ָדבר.

נכון
נכון
נכון
נכון
נכון
נכון

לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון

חברו בקו בין תחילת המשפט לסופו:

זנבו
אמא אמרה :מחר בּבּוקר
צה ַריים
בּ ֳ
אני לֹא



ָשמעתי שוּם דבר.
ֲא ַח ֵפּשׂ ָלך בּגדים בּחנוּת.
אמא ָחזרה הבּיתה.
ָשמעה על ֲה ָנחות גדולות בּ"פוקס".

כתבו את המשפטים השלמים במחברת לפי הסדר הנכון.
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השלימו את המשפטים עם המילים שבמסגרת:

.
ספרים ועיתונים/
וח ָלבָ /
ֶ .ל ֶחם ָ
מק ֵרר
ִ .מכ ָנ ַס ִיים וחוּלצוֹתָ /
.

פשר ִלקנוֹת
בּ ֲחנוּת הבּ ָגדים ֶא ָ
ספרים אפשר לקנות
בּחנות ָ
שמל אפשר לקנות
צרי ַח ָ
בּחנות למוּ ֵ
רקט אפשר לקנות
רמ ֶ
בּסוּ ֶפּ ַ
השלימו את מילת היחס הנכונה:

זנבו ָשמעה ֶש__חנות הבּגדים "פוֹקס" יש בּ ָגדים זוֹלים.
זנבו ָש ֲאלה __ אמא ֶשלהִ ,אם היא יכולה ִלקנות לה בּ ָגדים.
תחפּשׂי _____ ִמכ ָנ ַסיים וחוּלצוֹת.
זנבו אָמרה לאמאַ " :
אמא של זנבו לֹא ָקנתה __ שוּם דבר.

ִבּשבילי  /לה  /בּ ֶ /את

השלימו את מילת היחס הנכונה מבין  3אפשרויות:

.1
.2
.3
.4
.5

) ִבּשבילה ,אוֹתה ,לה(
ָראית ֶאת רוּתי? ֵכּן ָראיתי _______.
)אוֹתוֹ ,איתוָֹ ,ע ָליו(
דיבּרנו _______.
משלה? כןַ ,
המ ָ
דיבּרתם על רֹאש ֶ
ַ
)לוֹ ,איתוִֹ ,בּשבילו(
סיפּרת ליוסי ַעל ֶאתיופּיה? כן ,סיפּרתי _______.
ַ
ָנסעת ִעם אמא ֶשלך לקוּ ַפּת חוֹלים? ֵכּןָ ,נסעתי _______ֶ ) .אצלה ,איתה ,בּשבילה(
צלםִ ,בּשבילם(
איתםֶ ,א ָ
) ָ
קודם ֵא ֶצל ההורים? כּן ,קודם ָגרתי ______.
ָגרת ֶ

השלימו את הפעלים בטבלה בזמן עתיד:

אני
לח ֵפּשׂ ֲא ַח ֵפּשׂ
ַ

אתה אנחנו

לד ֵבּר
ַ
לס ֵפּר
ַ
לט ֵייל
ַ

תד ֵבּר
ַ



היא

השלימו את השיחה בעתיד:

הם
לדבּר עם המורה .מתי _____ איתה?
 אני צריך ֵַ
יחפּשׂוּ  -אני _____ איתה מחר.
 -אולי אנחנו _____ איתה יחד?

נס ֵפּר
ַ
תט ֵייל
ַ

חיפּשׂת את הספר? אני _____ אותו כל הערב.
ַ
 אבא שלי _____ אותו וגם אמא ______ אותו. -אנחנו _____ אותו בּ ַיחד.

כתבו במחברת:

ידיים ֵריקות?
⋅ ֵאיך ִהרגישה זנבו ,כּ ֶשאמא שלה ָחזרה הבּיתה בּ ַ
לח ֵברה שלה ,רותי?
⋅ מה היא סיפּרה ֲ

43

-42-

פּיגוּ ַע – פּיגוּעים
ָפּצוּ ַע – פּצוּעים

אף אחד לֹא יזכּוֹר ...
ֶאתמוֹל ָה ָיה פּיגוּ ַע בּ ֵתל-אָביב.
מעה ֲח ָדשוֹת בּ ַרדיוֹ.
אוּדי ָשאַל ֶאת ָשׂרה ִאם היא ָש ָ
00
בּוקר.
מעה ֲח ָדשוֹת בּ 7 -בּ ֶ
ָשׂרה אָמרהֶ ,שהיא ָש ָ
 ָש ַמעת ַעל הפּיגוּ ַע בּ ֵתל-אָביב?לח ָדשוֹת בּ ֶע ֶרב.
להקשיב ֲ
 לֹא ,לֹא ָש ַמעתי שוּם ָד ָבר .כּ ַדאי ַבּ ֶערב הוֹדיעוּ בּ ֲח ָדשוֹתֶ ,ש ָהיה פּיגוּ ַע בּ ֵתל-אָביב.
בּפּיגוּ ַע ָהיוּ ) 3שלוֹשה( ֲהרוּגים וֲ ) 5 -חמישה( פּצוּעים.
הח ָדשות ,היא אָמרהֶ ,שהיא חוֹ ֶש ֶבת,
אַ ֲח ֵרי ֶש ָשׂרה ָשמעה ֶאת ֲ
ֶשעוֹד ָשבוּ ַע אַף ֶא ָחד לֹא יִ זכּוֹר ֶאת הפּיגוּ ַע ה ֶזה,
לט ֵייל ָכּ ָרגיל.
רבּה פּיגוּעים ,וכוּ ָלם ַימשיכוּ ִלקנוֹת וּ ַ
כּי ֵיש כּל כּך ַה ֵ

ָהרוּג ֲ -הרוּגים
ֲח ָדשוֹת
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ֶא ָחד
ש ַניים
שלוֹשה
רבּעה
אַ ָ
ֲחמישה
שישה
ִשבעה
שמוֹ ָנה
ִתשעה
ֲע ָשׂרה

הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:

.1
.2
.3
.4

ָהיה פּיגוּ ַע בּ ֵתל אָביב
השעה .7
שרה ָשמעה ַעל הפּיגוּ ַע בּ ֲח ָדשוֹת ֶשל ָ
בּפּיגוּ ַע ָהיוּ ֲהרוּגים וּפצוּעים.
שרה חוֹ ֶשבתֶ ,ש ֲא ָנשים שוֹכחים ָמ ֵהר ֶאת הפּיגוּעים.
00

נכון
נכון
נכון
נכון

ענו על השאלות לפי הסיפור:

ֵ .1איפֹה וּ ָמ ַתי ָשמעה שרה ַעל הפּיגוּ ַע?
 .2מה הוֹדיעוּ בּ ֲח ָדשות בּ ֶע ֶרב?
ראליםֶ ,ששוֹמעים ֶש ָהיה פּיגוּ ַע?
 .3מה חוֹ ֶשבת שרה על הישׂ ֵ



כתבו במחברת:

ֵאיך אַ ֶתם ַמרגישיםַ ,כּ ֲא ֶשר אַתם שומעים על פּיגוּ ַע?
חברו בקו בין תחילת המשפט לסופו:

לט ֵייל ָכּ ָרגיל.
ִלקנות וּ ַ
על הפּיגוּ ַע בּתל-אביב?
ֶאת גנטהִ ,אם היא ָשמעה על הפּיגוּ ַע.
ָהיה פּיגוּ ַע.

ָעלמוֹ ָשאל
ֶאתמוֹל
עת
ָש ַמ ְ
כּוּ ָלם ַימשיכוּ

כתבו במחברת את המשפטים בסדר הנכון
השלימו את הפועל

"לשאול"
44

לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון

בעבר או בשם הפועל:

ָעלמוֹ _______ ֶאת גנטה ...
רוּתי _______ ֶאת יוֹסי ...
השעה.
אני _______ ,מה ָ
ֵהם רצוּ _______ אוֹתנוּ ...

ִלשמוֹ ַע

ִלשאוֹל
ָשאַלתי
אני
לת
ָשאַ ָ
אתה
לת
ָשאַ ְ
את
ָשאַל
הוא
ָש ֲאלה
היא
אנחנו ָשאַלנוּ
לתם
אתם שאַ ֶ
ָש ֲאלוּ
הם

השלימו את הפועל "לשמוע"
יוסיֲ _______ ,ח ָדשות?
לֹא ,אני לא _______ֲ ,א ָבל רותי _______.
גם אבּא _______.
00
הם _______ את החדשות של .7
החדשות ,כּי ֵאין לי ֵח ֶשק _______ חדשות.
אני לֹא _______ את ֲ
בעבר ובשם הפועל:

ָש ַמעתי
עת
ָש ַמ ָ
עת
ָש ַמ ְ
ָש ַמע
ָשמעה
ָש ַמענוּ
עתם
שמ ֶ
ַ
ָשמעוּ

יע
להוֹ ִד ַ

השלימו את הפועל "להודיע"
בערב ________ בחדשותֶ ,שהיה פּיגוּ ַע.
יוסי ________ להורים שלוֶ ,שהוא יאַ ֵחר.
אני ________ לתלמידיםֶ ,ש ָמחר יה ֶיה טיוּל.
האוויר.
כל יום ________ בּ ַרדיו ,מה ִיה ֶיה ֶמ ֶזג ֲ
בעבר ובהווה:

עבר
אני הוֹ ַדעתי
עת
אתה הוֹ ַד ָ
עת
את הוֹ ַד ְ
דיע
הוא הוֹ ַ
היא הוֹדיעה
אנחנו הוֹ ַדענוּ
עתם
אתם הוֹ ַד ֶ
הם הוֹדיעוּ

הווה
דיע
מוֹ ַ
מוֹדיעה

מוֹדיעים
מוֹדיעוֹת

השלימו את הפעלים בטבלה בעתיד:

אני

ִלזכּוֹר
ִלשמוֹר
להמשיך
ַ
להדליק
ַ

אתה

אנחנו
ִנזכּוֹר

את

אתם

ִתשמרי
ַתמשיכוּ
ַתדליק
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אני אחשוֹב על זה
פקדתי
ִה ַ
ַמפקיד
מצא כּ ָבר ָשלוֹש ָשנים ָבּאָ ֶרץ.
אבּיי ִנ ָ
ָבּ ֵ
דת
פק ָ
ִה ַ
ַמפקידה
אבּיי ָבּא לישׂ ָר ֵאל הוא ָהיה ֵבּן .15
כּ ֶש ָבּ ֵ
דת
פק ְ
ִה ַ
ַמפקידים
ַהיוֹם הוּא כּ ָבר ֵבּן .18
ִהפקיד
ַמפקידוֹת
הוא סי ֵים ִללמוֹד בּ ֵבית ֵס ֶפר.
ִהפקידה
התלמיד ֲהכי טוֹב בּכּיתה.
הוּא ָהיה ַ
פקדנוּ
ִה ַ
דתם
פק ֶ
ִה ַ
ניברסיטה.
להתחיל ִללמוֹד בּאוּ ֶ
כשיו הוא רוֹ ֶצה ַ
ַע ָ
ִהפקידוּ
רבּה ֶכּ ֶסף.
ניברסיטה הוא ָצריך ַה ֵ
ֲא ָבל כּ ֵדי ִללמוֹד בּאוּ ֶ
הכּ ֶסף
אבּיי .אוּ ַלי קוֹ ֶדם ַת ֲעבוֹד ָשנהַ ,תפקיד ֶאת ֶ
ההוֹרים אָמרוּ לוַֹ :תקשיב ָלנוּ ָבּ ֵ
ורק אַ ַחר כּך ַתתחיל ִללמוד.
בּ ַבּנק ַ
אבּיי ָענה :אַ ֶתם יוֹדעים ,אני ֵמבין מה ֶשאַתם אוֹמרים .אני ֶאחשוֹב ַעל ֶזה.
ָבּ ֵ

להפקיד

אַפקיד
ַתפקיד
ַתפקידי
ַיפקיד
ַתפקיד
ַנפקיד
ַתפקידוּ
ַיפקידוּ

חברו משפטים בקו בין תחילת המשפט לסופו:

מצא בּאָ ֶרץ
אבּיי ִנ ָ
ָבּ ֵ
היוֹם הוא כּ ָבר
להתחיל ִללמוד
כשיו הוא רוֹ ֶצה ַ
ַע ָ
ההוֹרים אָמרוּ לו:
הוא ָגמר את הלימוּדים
אבּיי ָענה:
ָבּ ֵ
כּ ֶשבּאבּיי בּא לישׂראל
ניברסיטה.
כּ ֵדי ִללמוד בּאוּ ֶ

ֵבּן .18
בּ ֵבית ֵס ֶפר.
רבּה ֶכּ ֶסף.
ָצריך ַה ֵ
הוא ָהיה בּן .15
כּ ָבר ָשלוֹש ָשנים.
ורק אַ ַחר ָכּך ַתתחיל ִללמוד.
קוֹ ֶדם ַת ֲעבוֹד ָשנה ַ
אני ֶאחשוֹב על זה.
בּאוניברסיטה.

השלימו את המשפטים בפעלים מימין:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

בּאבּיי כבר _________שלוש שנים בארץ.
אבּיי ________ לישראל הוא היה בן .15
כּ ֶשבּ ֵ
הוא ________ ללמוד בּ ֵבית ספר.
רוצה ________ ללמוד בּאוניברסיטה.
עכשיו הוא ֶ
הרבּה ֶכּסף.
אבל כּ ֵדי _______ באוניברסיטה הוא צריך ֵ
ההורים אמרו לו __________ :לנו באביי.
קודם _________ שנה ,ו_______ את הכּ ֶסף.
אולי ֶ
אבּיי ענה :אני ______על זה.
בּ ֵ
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ַתקשיב  /בּא ִ /נמצא /
ָגמר ֶ /אחשוב ַ /ת ֲעבוד /
להתחיל ִ /ללמוד
ַתפקיד ַ /

-44אל תדבּר ,אל תשׂחק ,אל תזמין
בּכּיתה ֶשל ָשרוֹן ֵיש ֶי ֶלד ֶא ָחד ָרע מאוֹד.
לשרוֹן:
אימא אָמרה ָ
תד ֵבּר איתוֹ!
 אַל ַתח ֶכּה לוֹ!
לס ֶרט ,אַל ַ
 כּ ֶשכּוּ ָלם הוֹלכים ֶלמסיבּת יוֹם-ההוּ ֶל ֶדת בּבּית!
ַ
 אַל ַתזמין אוֹתוֹהס ֶפר!
בביתֵ -
תשׂ ֵחק איתוֹ ֵ
 אַל ַ אַל ִתשאַל אוֹתוִֹ ,אם אַתה לֹא ֵמבין ָמ ֶשהוּ!שאלה!
 אַל ַת ֲע ֶנה לוֹ ַעל אַף ֵתר ֵחק ִמ ֶמנוּ.
לה ַ
 אני חוֹ ֶש ֶבתֶ ,שאַתה ָצריך ִלך ֲח ֵברים ֲא ֵחרים.
תח ֵפּשׂ ָ
ַ


זכר:

ּ
ּ
ּ
ּ
פכו ִ
חיובי :
לציווי
ציווי שלילי
מ
הִ

אל תעשׂה!

תעשׂה!

תד ֵבּר איתו!
אַל ַ
תשׂ ֵחק איתו!
אל ַ

______ איתו!
______ איתו!

אל ִתשאַל אותו!
אל ַת ֲע ֶנה לו!

______ אותו!
______ לו!

תק ֵרב אליו!
אל ִת ַ
תר ֵחק ממנו!
אל ִת ַ

______ אליו!
______ ממנו!

נקבה :אל תעשׂי!

רבים :אל תעשׂוּ!
תדבּרוּ איתו!
אַל ַ
תשׂחקוּ איתו!
אל ַ
אל ִתשאלוּ אותו!

______ איתו!
______ אותו!

אל ַת ֲענוּ לו!
תקרבוּ אליו!
אל ִת ַ

______ לו!
______ אליו!

תרחקוּ ממנו!
אל ִת ַ

______ ממנו!

תעשׂי!

תדבּרי איתי!
אַל ַ
תשׂחקי איתה!
אל ַ

______ איתי!
______ איתה!

שאלי אותי!
אל ִת ֲ
אל ַת ֲעני לו!

______ אותי!
______ לו!

תקרבי אליה!
אל ִת ַ
תרחקי ממני!
אל ִת ַ

______ אליה!
______ ממני!
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תעשׂוּ!
______ איתו!

אני חוֹשבת ש...
החיִ ים ֶש ָלנוּ בּ ִישׂ ָר ֵאל?"
ָגדי ָשאַל ֶאת אימאֵ " :איך יִ היוּ ַ
אימא אָמרה:
החיִ ים ֶש ָלנוּ יִ היוּ פֹּה טוֹבים.
 אני חוֹ ֶש ֶבת ֶש ַלפּן.
יס ֵיים ֶאת האוּ ָ
 אני חוֹ ֶש ֶבת ֶשאַבּא ַיתחיל ַל ֲעבוֹד אַ ֲח ֵרי ֶשהוּא ַ אני חוֹ ֶשבת ֶשאני אַתחיל ִללמוֹד ִמקצוֹ ַע ואַ ַחר-כּך ִתה ֶיה ַגם לי ֲעבוֹדה.קצת ֶכּ ֶסף.
 אני חושבת ֶשיִ ה ֶיה ָלנוּ ָניברסיטה.
למד בּאוּ ֶ
 אני חושבת ֶשאַתה ִת ַניברסיטה.
לך יִ למדוּ בּאוּ ֶ
 אני חושבת ֶש ַגם האָחים ֶש ָמקווה ֶשהכּל יִ ה ֶיה בּ ֵס ֶדר בּישׂראל.
 -אני ַ



כתבו את המשפטים בעבר:

אני חושבת שהחיים שלנו פה יהיו טובים.
 .1אני חושב ֶשאבא יתחיל לעבוד.
בּאתיופּיה אבּא _________________________________.
 .2אני חושב ֶשאני אתחיל ללמוד מקצוע.
באתיופיה אני __________________________________.
 .3אני חושב ֶשתהיה לי עבודה.
באתיופיה _____________________________________.
 .4אני חושבת ֶשיהיה לנו כסף.
באתיופיה _____________________________________.
 .5אנחנו חושבים ֶשאתה תלמד באוניברסיטה.
באתיופיה _____________________________________.
 .6הוא חושב ֶשגם האחים שלך ילמדו באוניברסיטה.
באתיופיה האחים שלך ____________________________.
 .7אנחנו חושבים ֶשהכל יהיה בסדר בישראל.
באתיופיה הכל __________________________________.

באתיופיה החיים שלנו היו טובים.



כתבו במחברת:

החיים ֶש ָלכם בּאתיופּיה.
ַספּרוּ ַעל ַ
וילדים בּאתיופּיה?
גבריםָ ,נשים ָ
מה עושׂים ָ
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אני לא יכול לסבּוֹל אותו יוֹתר
48

מס ֵפּר:
אָ ָט ַלאי ַ
בּכּיתה ֶשלי ֵיש ַתלמיד ,שמוֹ ַי ֲעקֹב.
התלמיד ֲהכי ָגרוּ ַע בּכּיתה.
הוא ַ
שיעוּ ֵרי בּית הוא לֹא עוֹ ֶשׂה.
בחנים.
למ ָ
הוא לֹא ַמקשיב ,לא כּוֹ ֵתב ,לא לוֹ ֵמד ִ
כּל ֶע ֶרב הוא ַמזמין אוֹתי ִלפגוֹש אותו.
אומר ליִ :תפגוש אותי היום בּפּאבִּ .תפגוש אותי מחר בּ  8:00בּבּית שלי.
הוא ֵ
מב ֵקש :תפגוש אותי היום פֹּה ,תפגוש אותי מחר ָשם.
כּל יום הוא ַ
רבּה שיעוּרים ואני לֹא ָיכול ִלפגוש אותו כּל ֶערב.
אני ַמסבּיר לו ֶש ֵיש לי ַה ֵ
ֲאבל הוא לא ֵמבין מה ֶשאני ַמסבּיר לו.
לאחותי ,זנבוֶ ,ש ֵיש לי כּ ֵאב רֹאש ִבּגלל ַיעקֹב
סיפּרתי ֲ
יום ֶאחד ַ
יותר.
ושאני לֹא יכול ִלסבּוֹל אותו ֵ
ֶ
לדבּר איתו היום.
וש ֵאין לי זמן ַ
יטלפן ַתגידי לו ֶשאני לֹא ִנמצא ֶ
אָמרתי להִ :אם הוא ַ



כתבו את הסיפור

בנקבה  :

מס ֶפּ ֶרת:
ֶג ֶטה ַ
בכיתה שלי יש תלמידה שמה רחל.
היא

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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-47רבּה זמן
לחכּוֹת כּלָ -כּך ַה ֵ
ֲאני לֹא ָיכוֹל ַ
לפּן.
חרי ֶשסי ֵים ֶאת האוּ ָ
ָעלמוֹ ָקנה דירה אַ ֵ
מח ֵפּשׂ ֲעבוֹדה.
כשיו הוּא ַ
ַע ָ
מחפּשׂ עבודה בּ ִבנ ָיין אוֹ עבודה כּ ַגנן.
הוּא ַ
שכּת עבודה.
לל ַ
הוא ָפּנה ִ
00
המזכּירה ַבּ ֶט ֶלפון.
 " ִתפגוֹש אוֹתי ָמחר בּ ָשעה  ,"10אָמרה לוֹ ַשכּת ַה ֲעבודה.
לל ַ
גיע ָעלמוֹ ִ
וקר ִה ַ
בּיום ֵשני ַבּבּ ֶ
המזכּירה" ,עבודה טובה מאוֹד בּ ִבנ ָיין.
חודשיִ ים" ,אמרה ַ
ַ
 " ֵיש לי עבודה בּעוֹד00
מסיימים ֶאת העבודה בּשעה  4אחה"צ.
ַמתחילים ַל ֲעבוד ִבּ 800 -וּ ַ
פסקות".
שתי ַה ָ
מצע ֵיש ֵ
ָבּ ֶא ַ
תח ַלת
לה ָ
זמן ַ
רבּה ָ
לחכּוֹת כּל-כּך ַה ֵ
 "הכּל מצוּ ָיין" ,אָמר ָעלמוֲֹ " ,אבל ֲאני לֹא ָיכוֹל ַלשנות את ֶזה?"
פשר ַ
נתא .אוּ ַלי ֶא ָ
שכּ ָ
לש ֵלם ַמ ַ
ַה ֲעבודהָ .קניתי דירה ואני ָצריך ַ
לך כּמה ֶש ֲאני יכולה.
לשנות שוּם ָדבר" ,אמרה המזכּירה" ,אני עו ֶז ֶרת ָ
 "אני לֹא יכולה ַלך ְמקום ֲעבודה אָ ֵחר".
תח ֵפּשׂ ָ
תח ֶכּהִ ,אם לֹאַ ,
לחכּותַ ,
ִאם אַתה ָיכול ַ
 "טוב" ,אמר ָעלמוֹ" ,אני אַ ֲח ֵפּשׂ ְמקום עבודה אָ ֵחר".סמנו בעיגול:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

נכון  /לא נכון

ָעלמוֹ סי ֵים ִללמוד בּאוּלפּן
מח ֵפּשׂ ֲעבודה.
הוא יושב בּבּית ולֹא ַ
לעבוד.
רוצה ֲ
ָעלמוֹ ֶ
העבודה.
שכּת ֲ
לח ֵפּש ֲעבודה בּ ִל ַ
ֶאפשר ַ
לעלמוֹ עבודה מי ָידית.
המזכּירה ָמצאה ָ
ַ
לעלמוֹ ,כּמה ֶשהיא יכולה.
המזכּירה עו ֶזרת ָ

נכון
נכון
נכון
נכון
נכון
נכון

השלימו את המשפטים .חברו בקו:

מח ֵפּשׂ עבודה
ָעלמוֹ ַ
הוא ָפּנה
לעבוד
בּ ִבניין ַמתחילים ֲ
לעבוד
מסיימים ֲ
בּ ִבניין ַ
לחכּות
ִאם אתה לֹא ָיכול ַ
אני ֲא ַח ֵפּשׂ



בּ 8:00 -בּבּוקר.
לך ֲעבודה אַ ֶח ֶרת.
תח ֵפּשׂ ָ
ַ
כּ ַג ָנן.
העבודה.
שכּת ֲ
לל ַ
ִ
מקוֹם ֲעבודה אַ ֵחר.
הצ ֳה ַריים.
ב 4:00 -אַ ֲח ֵרי ָ

כתבו במחברת:

הס ֶדר ה ָנכון.
השלמים בּמחבּרת לפי ֵ
ֵ
שפּטים
המ ָ
ִכּתבוּ ֶאת ִ
50

לֹא נכון
לֹא נכון
לֹא נכון
לֹא נכון
לֹא נכון
לֹא נכון

-48לשנות שוּם ָדבר
פשר ַ
כשיו כּ ָבר איֶ -א ָ
ַע ָ

לשנות

עלם ַבּ ָפּאבּ ,בּיום שישי ָבּ ֶערב.
לפ ֶ
ָעלמוֹ ֶהחליט ִלפגוש ֶאת יִ ַ
עלם.
לפ ֶ
 " ִתפגוש אותי ָמחר בּ ,"800 -אמרה יִ ַאותך בּשעה  800בּדיוּק ַבּ ָפּאבּ".
 "טוב ,אני ֶאפגוש ָגיע ,חיכּה ...וחיכּה...
ָעלמוֹ ִה ַ
רבּה מאוד ֲא ָנשים היוּ ַבּ ָפּאבּ .איֶ -אפשר היה ִלספּור אותם.
ַה ֵ
ורקדוָּ ,שמעוּ מוּזיקה והיוּ שׂ ֵמחים מאוֹד.
ֲאנשים ָשתוּ ָ
לצל:
מצ ֵ
הפּ ֶלאפוֹן ַ
ִפּתאום ָשמע ָעלמוֹ ֶאת ֶ
מד ֵבּר?
 הלו  ...הלו  ,...מי ַעלם.
לפ ֶ
מד ֶבּרת יִ ַ
ַ
מד ֶבּרת?
 ֵמאַיִ ן אַת ַמדבּרת ֵמ ַה ַבּית.
 אני ֶחושבתֶ ,ש ֲאני ָיכול לחכּות ָלך כּל ָה ֶערב?
מח ֶכּה ָלך כּבר ֲחצי שעה .מה אַת ֶ
 מה? אני ַלשנות שוּם ָדבר.
פשר ַ
כשיו כּבר איֶ -א ָ
יותר מאוּחרַ .ע ָ
תח ֶכּה לי ,בּ ַבקשה .אני אָבוא ֵ
ַ
הווה
מש ֶנה
ַ
מש ָנה
ַ
משנים
ַ
משנוֹת
ַ

עבר
שיניתי
שינית
ָ
שינית
ְ
שינה
שינתה
שינינוּ
שיניתם
ֶ
שינוּ

עתיד
ֲא ַש ֶנה
תש ֶנה
ַ
תשני
ַ
יש ֶנה
ַ
תש ֶנה
ַ
נש ֶנה
ַ
תשנוּ
ַ
ישנוּ
ַ

הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:

.1
.2
.3
.4
.5

ֶע ֶרב ַשבּת.

ערב.
שבּת בּ ֶ

וקר.
להיפּ ֵגש בּ 1 :יום שישי בּבּ ֶ
ַ
ָעלמוֹ וילפעלם קבעוּ
ָשעה ָו ֵחציַ 30 .דקות.
שע ַתיים.
ָעלמוֹ חיכּהֲ 1 :
עלם היתה בּ 1 :בּבּית .בּפּאבּ .בּ ֶדרך.
לפ ֶ
ִי ַ
האנשים בּפּאבּ 1 :היו עצוּבים .לֹא ָעשׂוּ שוּם דבר .היוּ שׂ ֵמחים.
תש ֶנה כּלוּם.
גיע .לֹא ַ
תש ֶנה ָמ ֶשהוּ .לֹא ַת ַ
עלם חשבה ֶשהיאַ 1 :
לפ ֶ
ִי ַ

השלימו את המשפטים לפי שם הפועל:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

)לחכות(
הוא יכול _______ לה ,והוא _______ לה עד הבוקר.
)לשנות(
היום אני לא יכול _______ את זה ,אבל מחר אני _______ הכל.
אפשר _______ כל דבר שרוצים ,אבל אי אפשר _______ את זה מייד) .לשנות(
)לחכות(
אם _______ לי  5דקות אני אשמח מאוד.
)לחכות(
אל _______ לי ,אני אגיע מאוחר.
)לשנות(
תפסיק _______ את הדעה שלך כל רגע.
)לשנות(
אני ואתה _______ את העולם.
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כתבו במחברת  8משפטים:

 4משפטים :אני רוצה לשנות ...
 4משפטים :אני לא רוצה לשנות ...
השלימו את המשפטים הבאים עם הפועל "להחליט":
יוסי __________ לעלות לישראל.
רותי __________ לשנות את המקצוע שלה.
אנחנו __________ לנסוע לירושלים.
הם __________ ללכת לסרט.
אני רוצה _____ מה לעשות ,אבל עדיין לא ________.

הווה
ַמחליט
ַמחליטה
ַמחליטים
ַמחליטות

להחליט

עבר
חלטתי
ֶה ַ
טת
חל ָ
ֶה ַ
טת
חל ְ
ֶה ַ
ֶהחליט
ֶהחליטה
חלטנוּ
ֶה ַ
טתם
חל ֶ
ֶה ַ
ֶהחליטוּ

עתיד
אַחליט
ַתחליט
ַתחליטי
ַיחליט
ַתחליט
ַנחליט
ַתחליטוּ
ַיחליטוּ

חברו בקו את תחילת המשפט לסופו:

הלו ,הלו,
אני
אתה
עלמו החליט

אותך
ֶאפגוש ָ
ִלפגוש את ילפעלם.
מדבּר?
מי ֵ
ִתפגוש אותי בּפּאבּ.

מה עושים ב?...

האנשים בּפּאבּ
הילדים בּכּיתה
החולים בּ ֵבית חולים
סעדה
האנשים בּ ִמ ָ
הקונים בּחנוּת

רוקדים ,שותים שומעים מוזיקה ומדברים.

לעזרתכם :שוֹכבים /אוֹכלים /משׂוֹחחים /לוֹמדים /קוֹראים /כּוֹתבים /מוֹדדים חוֹם/
מוֹדדים בּ ָגדיםַ /מפריעיםַ /משווים מחירים /שוֹתים /שוֹ ֲאלים ועוֹנים /עוֹבדים /סוֹבלים/
משלמים
מצייריםַ /
מקבּלים זריקהָ /רביםֶ /נ ֱהנים /שׂ ֵמחים /מוֹחקיםַ /
לוֹקחים תרוּפהַ /
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השלימו את הפועל החסר:

לשנות
ַ

השלימו את הפועל החסר :

לחכות
ַ
דני ,אל תחכה לי.
רינה ,אל ________ לי.
חברים ,אל ________ לי.
אני לא אוהב ________ לאוטובוס.

יוסי ,אל תשנה שוּם דבר.
רותי ,אל ________ שוּם ָדבר.
חברים ,אל ________ שוּם ָדבר.
אני לא רוצה ________ שוּם ָדבר.

-49לֹא אכפת לי
מסיבּת יוֹם הוּ ֶל ֶדת.
ַ
לאילנה ֵיש
ָ
ושאל אותו:
לומד איתו בּכּיתהָ ,פּ ַגש אותו בּיום ֵשני ָ
מֹ ֶשהָ ,ח ֵבר של אָ ָט ַלאיֶ ,ש ֵ
מסיבּת יוֹם הוּ ֶל ֶדת?
ַ
לאילנה
ָ
מֹ ֶשה :אָ ָט ַלאי אתה יוֹ ֵד ַע ֶשבּיום שישי ֵיש
אטלאי :לֹא ,אני לֹא ָש ַמעתי ַעל ֶזה שוּם דבר.
אותך.
ָ
להזמין
אני חוֹ ֵשב ֶשאתה צריך ָלבוא למסיבּה .אוּ ַלי אילנה ָשכחה ַ
משה:
אטלאיִ :אם אילנה לֹא ַתזמין אותי אני לֹא אָבוא.
אותך ָמחר.
ָ
שלך ,היא ֶבּ ַטח ַתזמין
אני חושב ֶשאילנה ֲח ֵברה מאוד טובה ָ
משה:
אטלאיִ :אם היא ַתזמין אותי אָבוא ,אם היא לֹא ַתזמין אותי לא אבוא.
מש ֶנה לי.
כפּת ליֶ .זה לֹא ַ
לא ִא ַ
סדרו את המשפטים בסדר הנכון לפי הסיפור:

למסיבּת יום ההוּ ֶלדת ֶשלה.
ַ
והזמינה אותו
תקשרה למֹ ֶשה ִ
) _ ( אילנה ִה ַ
)  ( 1לאילנה ֵיש יום הוּלדת.
לעשׂות מסיבּה.
) _ ( היא רוצה ֲ
) _ ( אטלאי אמר ֶשהוא יבוא רק ִאם אילנה ַתזמין אותו.
סיפּר לאטלאי ֶשלאילנה יש מסיבּת יום הוּלדת בּיום שישי.
) _ ( משה ֵ
) _ ( בּיום שני מֹ ֶשה ָפּגש ֶאת אטלאי.

53

להזמין

זמנתי אַזמין
ִה ַ
ַתזמין
נת
זמ ָ
ִה ַ
ַתזמיני
נת
זמ ְ
ִה ַ
ַיזמין
ִהזמין
ִהזמינה ַתזמין
ַנזמין
זמנּוּ
ִה ַ
נתם ַתזמינוּ
זמ ֶ
ִה ַ
ַיזמינוּ
ִהזמינוּ

כתבו את הפועל בצורה המתאימה:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

" ִהזמין"

הוא עשׂה מסיבּה ולֹא ______________ אותי.
לחתוּנה שלה.
מק ֶווה ֶשהיא ___________ אותי ֲ
אני ַ
בּ ָשבוּ ַע ֶש ָעבר המורה _______________ אותו לשׂיחה.
שבת.
אותנוּ ָל ֶ
הם ָתמיד ____________ ָ
אוהב _______________ ֲחברים לבּית שלי.
אני ֵ
אותם למסיבּה שלו ,אבל הם לא ___________ אותו למסיבּה ֶשלהם.
הוא ִהזמין ָ
נתם לביקוּר? __________ את המשפּחה שלנוּ.
זמ ֶ
את מי ִה ַ
את מי ַתזמינוּ ָל ֶשבת? _____________ את אדיסו.

-50 20-11בזכר
אַ ַחד ָע ָשׂר
ש ֵנים ָע ָשׂר
שלושה ָע ָשׂר
רבּעה ָע ָשׂר
אַ ָ
ֲחמישה ָע ָשׂר
שישה ָע ָשׂר
ִשבעה ָע ָשׂר
שמו ָנה ָע ָשׂר
ִתשעה ָע ָשׂר
ֶעשׂרים

אי אפשר לספּוֹר כּמה אנשים יש כּאן
11
חודש אוֹגוּסטָ .חם מאוד בּחוּץ.
ֶ
12
רוצה ָל ֶלכת ִעם מֹ ֶשהֶ ,ה ָח ֵבר שלו ,ל ָים.
ַדניוֹ ֶ
13
מטלפן למֹשה.
הוא ַ
14
15
ַ −דניו :מֹשה ִתפגוש אותי ָמחר בּ8:00 -
16
 −מֹשהֵ :איפֹה ִלפגוש אותך?
17
רכּז העיר.
 −דניוִ :תפגוש אותי ַעל-יד בּנק הפּועלים בּ ֶמ ַ
18
והם נוסעים בּאוטובּוּס ִמספּר  9ל ָים.
מֹ ֶשה פּו ֵגש ֶאת ַדניו ֵ
19
20
הרבּה מאוד א ָנשים.
בּ ָים יש ֵ
 −דניו :מֹשה ,אַתה ָיכול ִלספּור כּמה אנשים יש כּאן? ִאם אַתה יכול ִלספּור אז ִתספּור ,כּי
אני לא יכול ִלספּור כּל כּך הרבּה אנשים.
 −משה :אני כּבר סוֹפר כּמה אנשים ֵיש פֹּה  -בּדיוּק )הוא צוחק(.
לדעת בּדיוּק ,כּמה אנשים יש פֹּה.
 −דניוֲ :אפילוּ ִאם ִתספּור שעה לֹא תוּכל ָ
למקום אָ ֵחר.
 −משה :אוּ ַלי כּ ַדאי ֶש ֵנ ֵלך ָ
מש ֶנה – השעה כּבר  ,1045בּ 1115 -אנחנו צריכים ִלהיות בבּית .בוא ַנחזור.
 −דניוֶ :זה לֹא ַ
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השלימו את הפועל בעתיד:

אַת ___________ אותי בּכּיתה.

איפה ִלפגוש אותך? אתה תפגוש אותי בּתחנה.
מה ִלספּור? אתה _________ את האנשים.
שפּטים.
המ ָ
מה ִלכתוב? אתה _________ את ִ

את ___________ את הכּ ֶסף.
את _________ את המילים.

הדלת.
מה ִלסגור? אתה _________ את ֶ
על מה ִלשמור? אתה ____________ על התיק.

את __________ את החלון.
הילדים.
את __________ על ָ

למי ִלמסור את זה? אתה __________ לו
מתי ַל ֲחזור? אתה __________ מחר

את ______________ לה את זה.
את ___________ בּשבוּ ַע הבּא.

עם מי ַל ֲעבוד? אתה ________ איתי
לעזור? אתה ___________ לה
למי ֲ

את __________ איתו.
את ______________ לו.

ענו על השאלה לפי הסיפור:

ודניו ָהיוּ בּ ָים? יותר מ 3 -שעות?
כמה שעות מֹשה ַ
-51-

מה אכפּת לך?
הספר .בּחוּץ ָחם מאוד.
כשיו ַקיִ ץֵ .אין לימוּדים בּ ֵבית ֵ
ַע ָ
לבקר ֲח ֵברים.
הילדים נוסעים ל ָים .ונוסעים ַ
ָ
מד ֵבּר כּל היום בּ ֶטלפון.
גטנט ַ
וגטנט בּבּיתֶ .
ַבּתיה ֶ
הקטנהַ ,מקשיבה כּל הזמן.
ָ
ַבּתיה ,האחות
ובחוּרות
נדלים ָיפיםָ ,
לח ֵפּשׂ ַס ָ
לתל -אָביבַ ,
נסוע ֵ
הח ֵברים שלוֵ .הם רוצים ִל ַ
מד ֵבּר ִעם ֲ
ֶגטנט ַ
לאכול פּיצה בּרחוב ,ולישון ֵא ֶצל ָח ֵבר ֶש ָגר בּתל-אביב.
נסוע ל 3 -ימים ֱ
ָיפות .הם רוצים ִל ַ
שוא ֶלת את ֶגטנט:
בּתיה ַמקשיבה וּ ַמקשיבה .היא ֶ
שלך? למה אתה
הח ֵברים ָ
נוס ַע? ֵאיפֹה ִתפגוש ֶאת ֲ
נוסע? ִעם מי אתה ֵ
ַ
 ֶגטנט לאָן אַתהלתל-אביב?
איתך ֵ
ָ
נוסע בּיום ֵשני ולא בּיום שלישי? אוּ ַלי גם אני יכולה ָלבוא
ַ
ואומר לבתיה:
ֵ
גטנט כּוֹ ֵעס מאוד
כפּת ָלך
אותך .מה ִא ַ
הטלפון שלי? אני לא ָיכול ִלסבּול ָ
 למה את ַמקשיבה לשׂיחות ֶשלך בּטלפון.
החברות ָ
תדבּרי ִעם ֲ
נוסעַ .
ַ
באי ֶזה יום אני
נוסע ,וּ ֵ
ַ
נוסע ,עם מי אני
ַ
ָמ ַתי אני
תני לי מנוּחה.
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סמנו בעיגול :נכון  /לא נכון:
 .1גטנט לומד בּ ֵבית ספר.
 .2בּ ַקיִ ץ קר.
 .3בּ ַקיִ ץ חם.
מצאת בּ ַקיִ ץ בּ ֵבית ספר.
 .4בּתיה ִנ ֵ
נסוע לתל-אביב.
 .5גטנט רוצה ִל ַ
נדלים.
 .6גטנט והחברים שלו רוצים ִלמצוא רק ַס ָ
 .7בּתיה רוצה לישון בתל-אביב.
שואלת שוּם דבר.
 .8בתיה לא ֶ
וע ֶסת.
 .9בּתיה כּ ֶ

נכון
נכון
נכון
נכון
נכון
נכון
נכון
נכון
נכון

לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון

חברו בקו את התחלת המשפט לסופו:

מקשיבה לשׂיחות טלפון.
רוצים לישון בתל-אביב.
כּועס על בתיה.
מתי אני נוסע.

גטנט
מה אכפת לך,
בתיה
החברים

ענו על השאלה לפי הסיפור:

למה גטנט כועס על בתיה?_____________________________________



כתבו הרבה שאלות על כל משפט:

 .1הם רוצים לנסוע ל  3-ימים לאכול פיצה ברחוב ,ולישון אצל חבר שגר בתל-אביב.
א .מי רוצה לאכול פיצה ברחוב?
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

 .2הם רוצים לנסוע לתל -אביב ,לחפש סנדלים יפים ,לחפש בחורות יפות
56

א.

מה הם מחפשים?

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

כפּת ל / ?...לא אכפת ל!...
 ִא ַהשלימו:
לעזור לו? לא ,לא _________ ____ לעזור לו.
לך ֲ
כפּת ָ
ִא ַ
עדיין הרבּה ֲעבודה.
כפּת ָל ֶכם ִאם אני ֵא ֵלך מוּקדם? כן ,דווקא _________ ____ ,יש ַ
ִא ַ
כפּת לו ,לא לבוא איתנו? אני חושב שזה לא _________ ____.
אתה חושב ֶשיִ ה ֶיה ִא ַ

-52אין לי מוּשׂג ,איפֹה היא
רוצה ִלשאול אותה
המזכּירה? אני ֶ
הח ֵברה ֶשלוֵ " :איפֹה חנה ַ
אילנהֲ ,
שואל ֶאת ָ
אָ ָט ַלאי ֵ
משהוּ".
ֶ
מחפּשׂ אותה?"
ואין לי מוּשׂג ָמ ַתי היא ָתבוא .למה אתה ַ
אילנהֵ " :אין לי מוּ ָשׂג ֵאיפֹה היא ֵ
זמן ,גם מחר לֹא יִ ה ֶיה לי זמן,
אטלאיָ " :רציתי ִלשאול אותה ָמ ֶשהוּ ֲא ָבל ֶאתמול לֹא ָהיה לי ָ
רק היום ֵיש לי זמן".
חוש ֶבת ֶש ִאם היא לֹא ִתה ֶיה היום
יוד ַעת בּדיוּק ֵאיפֹה היא ,אבל אני ֶ
אילנה" :אני לא ַ
רוצה ִמ ֶמנה?"
בּ ֲעבודה .היא ִתה ֶיה בּבּית .מה אתה ֶ
להתחיל ִללמוד,
רוצה ִללמוד ָמ ֵת ָמטיקה ואַנגלית בּ ַקיִ ץ .אָמרוּ לי ֶשאני ָצריך ַ
אטלאי" :אני ֶ
תחלתי ,אוּ ַלי אַ ַחר כּך יִ ה ֶיה מאוּחר
ֲאבל אַף ֶא ָחד עוד לֹא ִהתחיל וגם אני עוֹד לֹא ִה ַ
להתחיל".
ַ
לד ֵבּר איתה בּעוד כּמה ימים זה
הקיִ ץ .אַתה ָיכול ַ
חודש ַעד ַ
לך עוֹד ֶ
חושבת ֶש ֵיש ָ
ֶ
אילנה" :אני
לך שוּם ָדבר".
יש ֶנה ָ
לא ַ
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השלימו את הטבלה:

אתמול – עבר

מחר  -עתיד
יהיה לי כסף

היה לי כסף

________________________
________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________
________________________

היום – הווה
ֵיש לי כּ ֶסף.
זמן.
ֵאין לי ָ
יש לי ֶכּלב.
אין לי ָשעון.
אין לי ֵספר.
יש לי ָח ֵבר.

 יש ל ...מושג  /אין ל ...מושג -השלימו:
 .1יש לך מושג ,מה השעה? _____ ___ ______ ,מה השעה.
 .2יש לכם מושג ,איפה הוא? _____ ___ ______ לאן הוא הלך.
 .3אולי יש לך מושג ,מה זה? _____ ___ ______ מה זה.
 .4מה התאריך היום? _____ ___ ______.
בחרו בתשובה הנכונה מבין  3אפשרויות:

אטלאי רוצה להתחיל 1 :ללמוד בקיץ לעבוד מחר לחפש את חנה.
לאילנה אין מוּשׂג 1 :אם מישהו התחיל ללמוד .איפה חנה איפה החברים.
אף אחד עוד לא התחיל 1 :לעבוד ללמוד לחפש את חנה.
-53יום שישי בּבּית של משפּחת אברהם
שבּת.
שפּחה ָותיקה בּישׂ ָר ֵאל .כּל יום שישי בּ ֶערב ֵהם עושׂים ַקבּלת ָ
ברהם היא ִמ ָ
ִמשפּ ַחת אַ ָ
לביתו.
המשפּחה שלו ֵ
ואת ִ
ברהםֶ ,את ָעלמוֹ ֶ
בּיום שישי ִהזמין האבּאַ ,י ֲעקֹב אַ ָ
לבּית של משפּ ַחת אברהם.
והילדים ָבּאו בּשעה ַ 6:00
ָ
ָעלמוֹ וּ ָממית
לבנה ,כּוסותַ ,צ ָלחותַ ,סכּוּ"ם וּ ַבקבּוּק ַי ִין גדול .הם ראו את
לחן ָגדולַ .על השוּלחן ַמפּה ָ
ֵהם ָראוּ שוּ ָ
ואומרת לכוּלם" :שבּת ָשלום".
ֶ
גברת אַברהם ַמדליקה ֵנרות
ֶ
אורזָ ,מ ָרק ואָמרה
אוכל בּ ַצ ָלחתָ :בּ ָשׂרֶ ,
גברת אברהם ָשׂמה לכל ֶאחד ֶ
ֵהם ָישבוּ על יד השוּלחןֶ .
לכולם" :בּ ֵתאָבוֹן".
כּולם אָכלוּ.
הח ֵברים ֶשלהם ָשם.
ָעלמוֹ וגנטה סיפּרוּ על ֶאתיופּיה ,על הבּית ֶש ָלהם בּאתיופּיה ועל ֲ
וחזרוּ הבּיתה.
למשפּחת אברהם ָ
בּ ָשעה ָ 10:30עלמוָֹ ,ממית והילדים אָמרוּ שלום ותודה ַרבּה ִ
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סדרו את המשפטים לפי הסיפור:

) _ ( ָעלמוֹ ,ממית והילדים בּאו לבּית של משפחת אברהם.
) _ ( גברת אברהם ִהדליקה נרות.
והמשפּחה שלו ָחזרו הביתה שׂ ֵמחים.
ָ
) _ ( ָעלמוֹ
) _ ( הם ישבו על יד השולחן.
לקבּ ַלת שבּת.
) _ ( יעקב אברהם הזמין את ָעלמוֹ והמשפחה שלו ָ
) _ ( ָעלמוֹ ,ממית והילדים אמרו תודה ושלום.
) _ ( כּולם אכלו.
) _ ( גברת אברהם אמרה" :בּ ֵתאבון".
)  ( 1משפחת אברהם ָותיקה בּישׂראל.
אחרי הארוּחה ָעלמוֹ וממית סיפּרוּ על אתיופּיה.
)_( ֵ
) _ ( גברת אברהם שׂמה לכל אחד אוכל בּ ַצלחת.
-54כפּת ָלך?
ָמה ִא ַ
00
הספר )בּיה"ס( בּשעה .1
הבּיתה ִמ ֵבּית ֵ
ֶפ ֶרדה ָח ַזר ַ
הט ֶלוויזיה ,אָכל ואָכל ולֹא ָעשה שוּם ָדבר.
הוּא ָישב מוּל ֶ
אמא ָש ֲאלה אוֹתוֹ:
 פרדהָ ,למה אַתה לֹא קוֹ ֵרא?כשיו.
רוצה ִלקרוא ַע ָ
 אמא ,אני לֹא ֶ למה אתה לֹא עוֹ ֶשׂה שיעוּ ֵרי ַבּית?כשיו.
רוצה ַל ֲעשׂות שיעוּ ֵרי ַבּית ַע ָ
 אני לֹא ֶואוכל? ַבּסוף ִתה ֶיה ָש ֵמן כּמוֹ ַהמורה שוּלה.
ֵ
אוכל
 למה אתה כּל הזמן ֵרוצה ִלהיות ָש ֵמן כּמו שוּלה
עושׂה .אני ֶי ֶלד ָגדול ואני ֶ
כפּת ָלך מה אני ֶ
 אמא ,מה ִא ַהמורה.
איתך.
ָ
כפּת לי מה יִ ה ֶיה
לךֲ ,א ָבל ִא ַ
 טוב ,חמוּד ֶשלי ,זֹאת הבּעיה ֶש ָענו לשאלות של אמא:

שאלה
 1פרדה ,למה אתה לא קורא?
למה אתה לא עושׂה שיעוּ ֵרי בּית?
למה אתה כּל הזמן רק אוכל ואוכל?

תשובה:
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כתבו את השאלות בעבר:

השאלה בעבר :

 1למה אתה לא קורא?
למה אתה לא עושׂה שיעוּ ֵרי בּית?
למה אתה רק אוכל ואוכל כּל הזמן?

ענו על השאלות לפי הסיפור:

.1
.2
.3
.4

מה הבּ ָעיה של פרדה?
מה הבּעיה של האמא שלו?
כפּת ִממי?
למי ִא ַ
מי ָש ֵמן?



כתבו במחברת:

אחרי שעות הלימוּדים?
מה אתם עושׂים ֵ
-55ֵאין לי מוּ ָשׂגֵ ,איפֹה הוּא
מצאת ַבּבּית.
הצה ַר ִים )אחה"צ(ָ .עלמוֹ לֹא ָחזר הבּיתה ֵמ ַה ֲעבודה .רק ֶגנטה ִנ ֵ
אחרי ֳ
השעה ֵ 400
שומעת גנטה ֶט ֶלפון:
ִפּתאום ַ
שואלת גנטה.
מד ֵבּר? – ֶ
 ֵכּן ,מי ַמדבּר ַי ֲעקֹבֵ .איפֹה נִ מצא ֶפרדה?
 ָכּאן ֵ ֵאין לי מוּ ָשׂג ,איפֹה הוא ִנמצא.יודעתָ ,מ ַתי הוא ָיבוא הבּיתה?
 אוּ ַלי את ַ ֵאין לי מוּ ָשׂגָ ,מתי הוּא יבוא.הסלולרי?
תק ֵשר ֵא ָליו ַל ֶטלפון ֶ
לה ַ
 אוּ ַלי את יכולה ִחושבתֶ ,שהוּא ָנסע ִעם אָחותוֵ .הם
ואין לי מוּשׂג ,למה הוא לֹא עו ֶנה .אני ֶ
 הוא לֹא עו ֶנה לי ֵאָמרוּ לי ,לאָן ֵהם נוסעיםֲ ,אבל אני ָש ַכחתי.
מח ֵפּשׂ אותו?
יעקֹב? למה אתה ַ
מה ָקרה ֲ
הס ֶפר )בביה"ס( ,אבל אף
להתחיל ִללמוד ַמחשבים בּ ֵביתֵ -
 אָמרוּ ליֶ ,ש ַהיום בֲּ 500 -אנחנוּ צריכים ַמחפּשׂ אותו.
תק ֵשר ֵא ָליו וּ ֵ
ֶאחד לֹא ִנמצא ָשםָ ,ל ֵכן אני ִמ ַ
תקשר ֵא ַל ִי ָך.
 -טובִ ,אם הוא ָיבוא ַבּזמן ,הוא ִי ַ
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השלימו את השיחה לפי הסיפור:

מד ֵבּר?
 כּןַ _____ ,
פרדה?
 כּאן _____ יעקֹבֵ .איפֹה _____ ֶ
_____ _____ _____ֵ ,איפֹה הוא ִנמצא.
_____ _____ _____ָ ,מ ַתי הוא חוזר?
_____ _____ _____ ,מתי הוא ָיבוא.
הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:

.1
.2
.3
.4

מח ֵפּשׂ את פרדה כּי 1 :לומדים אנגלית במתנ"ס .יש חוג מחשבים .סתם כך.
יעקֹב ַ
אין לה מוּשׂג.
מענ ֵיין אותה.
אמא של פרדה אומרת ֶש 1 :היא יודעת .זה לא ַ
יעקב מדבר בטלפון ִעם 1 :אמא של פרדה .אבּא של פרדה .פרדה.
לולרי.
ֶט ֶלפון ֶס ָ
ַמחשב
לפרדה ֵישֶ 1 :ט ֶלויזיה.

השלימו את מילת היחס הנכונה:

ֶאל  /ל ֵ /א ֶצל ֶ /את

מחפּשׂים ___  / ...קוֹנים ___ / ...מוֹכרים ___ / ...אוֹ ֲהבים ___ /...
תקשרים ___ ַ /...
ִמ ַ
תרגלים ___ / ...עוֹבדים ___ ...
נוֹסעים ___ִ / ...מ ַ
-56מה יעשה שרוֹן בּשנה הבּאה?
הבּאה הוא רוֹ ֶצה ָל ֶל ֶכת לאוּלפּן ֲעבודה בּקיבּוּץ .הוא
הס ֶפר .בּשנה ָ
ָשרון סי ֵים השנה את בּית ֵ
למד.
רוצה ִלהיוֹת בּאוּלפּן ֲעבודה ,כּי ָשם הוא ַי ֲעבוד ויִ ַ
ֶ
למד.
ושלוש פּעמים בּשבוּ ַע הוא ִי ַ
יעבוד בּ ֶר ֶפת ָשלוש פּ ָעמים בּשבוּ ַע ָ
הוא ֲ
יעבוד ִמ 630 -עד .930
וקר הוא ָיקוּם בּשעה  .630הוא ֲ
כּל בּ ֶ
פסקה והוא ָינוּ ַח.
ִמ 930 -עד ִ 1000תה ֶיה לו ַה ָ
אכל ֲארוּ ַחת
יעבוד עד שעה  .1300בּשעה  1300הוא יֹ ַ
לעבודה .הוא ֲ
בּשעה  1000הוא ַי ֲחזור ֲ
לח ֶדר ֶשלו ָלנוּ ַח.
ָצ ֳה ַריים .ו ַי ֲחזור ֶ
למד מ 1600 -עד .1900
האוּלפּן ַיתחיל בּשעה  .1600הוא יִ ַ
לבלות.
המשׂכּורת ַתספּיק לו כּ ֵדי ִלקנות בּ ָגדים וּ ַ
קטנהַ .
ורת לֹא גדולה ולא ָ
יק ֵבּל ַמשׂכּ ֶ
הוא ַ
מח ֶכּה ֶשהאוּלפּן ַיתחיל.
ָשרון ַ
קצת ֲעצוּבה כּי שרון לֹא יִ ה ֶיה יום-יום בּבּית .הוא ָיבוא הבּיתה רק ַפּ ַעם
אמא שלו ָ
בּשבוּ ַעיים.
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ענו על השאלות לפי הסיפור:

רוצה ָשרון ִללמוד בּשנה הבּאה?
ֵ (1איפֹה ֶ
___________________________________________________
 (2אמא שלו שׂ ֵמחה או ֲעצוּבה?
___________________________________________________
 (3למה?
___________________________________________________
יעבוד?
ֵ (4איפֹה שרון ֲ
___________________________________________________
ָ (5מ ַתי שרון ַיחזור הבּיתה?
___________________________________________________
יק ֵבּל?
לעשׂות בּ ֶכּסף ֶש ַ
 (6מה יוּכל שרון ֲ
___________________________________________________

כתבו את הפועל ברבים:

יעבוד הם
 .1הוא ֲ
ילמד הם
 .2הוא ַ
 .3הוא ָיקוּם הם
 .4הוא ינוּ ַח הם
 .5הוא ַיחזור הם
אכל הם
 .6הוא יֹ ַ
 .7הוא ַיתחיל הם
יקבּל הם
 .8הוא ַ
 .9הוא ָיבוא הם
 .10הוא יִ ה ֶיה הם

יעבדו

וגם אתם
וגם אתם
וגם אתם
וגם אתם
וגם אתם
וגם אתם
וגם אתם
וגם אתם
וגם אתם
וגם אתם
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תעבדו.

___________.
___________.
___________.
___________.
___________.
___________.
___________.
___________.
___________.

סדר היום של שרון
סדרו את המשפטים לפי הסיפור:

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

לעבודה.
)__( בּשעה  10:00הוא ַיחזור ֲ
למד מ  16:00עד . 19:00
)__( הוא יִ ַ
יעבוד עד שעה .13:00
)__( הוא ֲ
) (1כּל בּוקר הוא ָיקוּם בּשעה .6:30
לחדר שלו ָלנוּ ַח.
אחרי ֲארוּ ַחת ָצ ֳה ַריים הוא ַיחזור ֶ
)__( ֵ
)__( הוא ַיעבוד מ 6:30 -עד .9:30
צה ַריים.
אכל ארוּחת ֳ
)__( בּשעה  13:00הוא יֹ ַ
פסקה והוא ָינוּ ַח.
)__( מ 9:30 -עד ִ 10:00תה ֶיה לו ַה ָ

כתבו את ההיפך:

עובד ≠
ֵ
יוצא ≠
ֵ
מקבּל ≠
ֵ
ַמתחיל ≠
קורא ≠
ֵ
≠
בּא

נח

כתבו את הפועל המנוגד

אַל תנוּ ַח! ≠
אַל תחזור! ≠
תיתן! ≠
אַל ֵ
תסיים! ≠
אַל ַ
אַל ִתכתוב! ≠
אַל ֵת ֵלך! ≠

תעבוד

 20-11בנקבה
אַ ַחת ֶעשׂ ֶרה
שתים ֶעשׂ ֶרה
שלוש ֶעשׂ ֶרה
ארבע ֶעשׂ ֶרה
חמש ֶעשׂ ֶרה
שש ֶעשׂ ֶרה
שבע ֶעשׂ ֶרה
שמונה ֶעשׂ ֶרה
תשע ֶעשׂ ֶרה
עשרים

בציווי
!
!
!
!
!
!

-57בּבּית  -רק עם מאריי הקטנה.
שארוּ בּבּית רק עם ָמאריי .היא ָגרה
כשיו ההורים ִנ ֲ
וע ָ
ָשרון ָנ ַסע לקיבּוּץ כּ ֵדי ִללמוד ו ָלגוּר ָשם ַ
הקטנה בּבּית.
ָ
איתם .טוב לה ָלגוּר איתם .היא ה ַילדה
ָ
ההורים הולכים איתה לכל ָמקום .הם הולכים איתה ַלשוּק ,הם הולכים איתה ִלקנות בּ ָגדים ,הם
לב ֵקר דוֹדים בּ ֵתל אָביב ,הם הולכים איתה לאכול במסעדה ,לילדה טוב וטוב גם
נוסעים איתה ַ
להורים ֶש ַרק ָמאריי בּבּית.
ועם
איתך ִ
אוהבת יוֹ ֵתר ִלהיות ַרק ָ
אוה ֶבת ֶאת ָשרון ֲא ָבל אני ֶ
אומרת לאמא" :אמא אני מאוד ֶ
ָמאריי ֶ
פעמים אני לא יכולה ִלסבּול אותו.
עושׂה לי בּ ָעיותִ ,ל ָ
אבּא בּבּיתָ .שרון ָתמיד ֶ
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השלימו את מילת היחס

"עם"

בנטייה:

ָמאריי גרה עם ההורים שלה .היא גרה
לומד ִעם חבר שלך .אתה לומד
אתה ֵ

איתם.

איתו.

טלפון כּל יום.
מד ֵבּר ________ בּ ֶ
יש לי חבר טוב אני ַ

אית ְך  /איתוֹ  /איתה /
איתך ָ /
ָ
איתי /
איתם-ן
איתכם-ן ָ /
ֶ
איתנוּ /
ָ

לסרט.
ָ .1פּ ַגשתי ֲח ֵברה והלכתי _________ ֶ
רוצה ִללמוד ____________.
 .2אתם תלמידים טובים ,אני ֶ
 .3הם בּאו ֵא ֵלינוּ ואָכלנוּ _________ ארוּ ַחתֶ -ע ֶרב.
 .4יש לנו ֶכּ ֶלב .הוא בּא __________ לכל מקום.
 .5אתה ָחבר טוב .אני רוצה ָל ֶלכת ___________ לסרט.
לד ֵבּר _________.
 .6את ֲח ֵברה טובה .יש לי בּ ָעיה אני רוצה ַ
וראיתי ____________ ֶט ֶלוויזיה.
 .7היא ָהייתה ֶאצלי ָ
מדבּר __________.
 .8אני לא ֵמבין ,למה אף ֶאחד לא ֵ
כתבו שאלות עם מילת היחס

"עם ":

משׂ ֵחק עם חברה.
הוא ַ
 .1היא הולכת לשוּק עם אבא שלה.
 .2אנחנו לומדים עם חברים.
מדבּרים עם המורה.
 .3הם ַ
מט ֵייל עם הכּלב שלי.
 .4אני ַ

כתבו שאלות עם מילת היחס

עם מי הוא משחק?

"את ":

אני לא יכולה לסבול את שרון.
 .1מאריי אוהבת מאוד ֶאת האח שלה.
 .2היא רואה את ההורים שלה כּל יום.
המורה שלנו.
ָ
 .3היום לא ָפּגשנוּ את
תכם מחר.
 .4אני לא אפגוש ֶא ֶ

את מי את לא יכולה לסבול?
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-58החברים של יוֹסי
חודשים.
גיע ל ִישׂ ָר ֵאל ֵמאָ ֶמריקה ִלפ ֵני ָ 4
יוֹסי ִה ַ
שתי ֲא ָחיוֹת.
שפּחה ֶשלו :הוֹרים וּ ֵ
המ ָ
הוא ִהגי ַע לישׂראל ִעם ִ
רפת ורוֹני ֵבּן ֵ 18מאַנגל ָיה.
רכּז קליטה הוא ִהכּיר ש ֵני ֲח ֵברים :מוֹריס ֵבּן ִ 25מ ָצ ָ
בּ ֶמ ַ
נתנ ָיה.
הח ֵברים ֶשלו בּ ֶח ֶדר ֶא ָחד .ההוֹרים ֶשל יוֹסי ָשׂכרוּ דירה בּ ַ
יוסי ָגר ִעם ֲ
לפּן
ישנים .הוא אָ ַמרֶ ,שאַ ֲח ֵרי האוּ ָ
מוֹריס ָה ָיה ָבּחוּר ָעני .לֹא ָהיה לוֹ ֶכּ ֶסףָ .תמיד הוא ָל ַבש בּ ָגדים ָ
ולחסוֹך אוֹתוֹ בּ ַבּנק.
רוויח ֶכּ ֶסף ֲ
ַ
לה
הוא ִיה ֶיה מוּ ָכן ַל ֲעבוֹד בּכל ֲעבוֹדה ,כּ ֵדי ַ
רבּה ֶכּסףָ .תמיד הוא ָלבש בּגדים ָיפים .כּ ֶשהוא בּא לישׂראל ,ההוֹרים
רוֹני ָהיה ָבּחוּר ָעשיר .היה לו ַה ֵ
רבּה ֶכּסף.
זבּז ַה ֵ
ֶשלו ָקנוּ לו מכוֹנית ֲח ָדשה .אַ ֲח ֵרי האוּלפּן הוא ִהסתוֹ ֵבב בּעיר וּ ִב ֵ
למד ִעברית ואַ ֲח ֵרי
לצ ָבא ִלש ָנ ַת ִיים .בּ ָצ ָבא הוא ִי ַ
רוֹני אָמר ֶשאַ ֲח ֵרי האוּלפּן הוא לֹא ַי ֲעבוד .הוא ֵי ֵלך ָ
ניברסיטה.
ילך ִללמוֹד בּאוּ ֶ
הצבא הוא ֵי ֵ
ָ

ענו על השאלות לפי הסיפור:

גיע מוריס?
מאַיִ ין ִה ַ
גיע רוני?
מאיין ִה ַ
גיע יוסי?
מאיין ִה ַ
לכּלי של רוני?
הכּ ָ
המ ָצב ַ
מה ַ
לכּלי של מוריס?
הכּ ָ
המ ָצב ַ
מה ַ
אחרי האוּלפּן?
מה ַי ֲע ֶשׂה מוריס ֵ
אחרי האוּלפּן?
מה ַי ֲע ֶשׂה רוני ֵ

השלימו את הטבלה במידע מתוך הסיפור:

מוריס

רוני
גיל
מוצא
ֶא ֶרץ ָ
לכּלי
ַמ ָצב ַכּ ָ
לעתיד
תכניוֹת ָ
ענו על השאלה:

את מי יוסי ַי ֲעדיף ולמה?
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-59אצל..
רכּז
רוצה ָלגוּר בּ ֶמ ַ
לעלמוֹ ֵיש אָח .האח ֶשלו ָבּא ליִ שׂ ָר ֵאל ִלפ ֵני ָשנהֵ .אין לו דירה והוא לֹא ֶ
ָ
נתנ ָיה .הוא גר ֶאצלה שבוּ ַעיים .אַ ַחר-כּך הוא גר ֵא ֶצל
קודם הוא גר ֵא ֶצל אמא שלו ִבּ ַ
קליטהֶ .
ול ֵכן הוא ָעבר
לאתיופּיה ָ
החברה ָחזרה ֶ
הח ֵברה שלו בּירוּ ָש ַלים .הוא גר ֶאצלה ֲחצי ָשנהֲ .אבל ֲ
ֲ
תח ֵתן.
החבר שלו ִה ַ
חודשים עד ֶש ָ
הח ֵבר שלו .הוא גר ֶאצלו ַכּמה ָ
ָלגור ֵא ֶצל ָ
קיבּל דירה קטנה
רכּז קליטה .בּ ֶמרכּז הקליטה הוא ֵ
לֹא ָהייתה לו בּ ֵרירה והוא ָעבר ָלגור בּ ֶמ ַ
הח ֵברות ,אמא ,אבּא וסבתא.
הח ֵברים ֲ
חמדהַ .עכשיו כּולם רוצים ָלגוּר ֶאצלוֲ .
ו ֶנ ָ
השלימו:

צלם
צלכם ֶ /א ָ
צלנוּ ֶ /א ֶ
צלך ֶ /אצלוֹ ֶ /אצלה ֶ /א ֵ
צלך ֶ /א ֵ
ֶאצלי ֶ /א ָ

הרבּה.
מב ֵקר אצלה ֵ
אוהב ֶאת ַסבתא שלי ָל ֵכן אני ַ
אני ֵ
פעמים.
אוכל _________ ִל ָ
 .1יש לי חבר טוב .אני ֵ
אוהב ִללמוד __________.
ָ .2ר ֵחל מורה טובה .אני ֵ
יית בּבּיתָ .הייתי _________ ֶאתמול ֶבּערב.
ֲ .3ח ָבל ֶשאַתה לא ָה ָ
לב ֵקר __________ בּ ָשבוּ ַע הבּא.
רוצה ַ
ֵ .4איפֹה אַת ָגרה? אני ֶ
הח ֵבר שלי גר ___________.
 .5יש לי דירה גדולהָ .
 ֵא ֶצל או בּ- ...השלימו:
יקרתי ________ הרופא.
ִ .1הר ַגשתי לֹא טוב ָל ֵכן בּ ַ
וח ָלב.
וקניתי ֶל ֶחם ָ
ָ .2הייתי ____ ֲחנוּת ָ
יקרתי _____ ירוּ ָש ַלים _____ ֲח ֵברים.
ִ .3לפ ֵני ָשבוּ ַע בּ ַ
 .4אני גר _________ דודה שלי.
רכּזית.
המ ָ
תח ֶכּה לי ____ ַתחנה ֶ
ַ .5
 .6בּשבּת ָהייתי _________ ֲח ֵברה.



כתבו שאלות עם מילת היחס:

.1
.2
.3
.4

 -אצל -

אני גר ֵא ֶצל חבר שלי.
הוא לומד אצל רינה___________________________________ .
___________________________________
הרופא.
ֵ
מצא אצל
אני ִנ ָ
ָהייתי אצל ההורים שלי___________________________________ .
אצל מי ...
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מבחן בּמתמטיקה
בחן בּ ָמ ֶת ָמטיקהֲ .א ָבל ִמר ָים לֹא ָלמדה ַמספּיק בּבּית .היא ָנסעה ִעם ההורים
למר ָים ָהיה ִמ ָ
ִ
זמן ִללמוד.
סעדה ולֹא ָהיה לה ָ
לתל אָביב .היא ָחזרה מאוּחר היא אָכלה ִעם ההורים בּ ִמ ָ
ֵ
בחן היא אמרה למורה ָעדה:
המ ָ
אַ ֲח ֵרי ִ
יוד ַעת ֶשלֹא ָלמדתי
המבחן .אני לֹא ָעשׂיתי שוּם ָדבר .אני ַ
מריםַ " :תחזירי לי בּ ַב ָקשהֶ ,את ִ
ַמספּיק בּבּית".
המבחן הבּיתהִ ,תבדקי אותו וּ ָמ ָחר בּבּוקר ַתחזירי לי אותו.
עדהָ " :נכון ,קחי ֶאת ִ
בּ ַבקשה ַתחזירי לי אותו ַבּזמן ,אני לֹא ֲא ַח ֶכּה ַל ִמבחן ָשבוּ ַע .תחזירי לי אותו מחר בּ– 8:00
בּדיוּק".
ִמרים" :תודה ַרבּה ָעדה .מחר בּבּוקר אני ֲאחזיר ָלך אותו בּדיוּק בּשעה ."8:00
ושלֹא יִ היוּ בּ ָעיות".
יותר טוב ֶ
מקווה ֶשבּ ָעתיד ִתלמדי ֵ
עדה" :אני ָ
ענו על השאלות לפי הסיפור:

 .1למה ִמר ָים לֹא ָלמדה ַמספּיק בּבּית?
.2
.3
.4
.5

מה בּיקשה מרים ֵמהמורה עדה" :
למרים? " תבדקי
מה אמרה המורה עדה ִ
ִמרים ַתלמידה טובה?
למה?

חברו משפטים בקו:

מרים

החזירה את המבחן למרים.

המורה עדה

נסעו עם מרים לתל אביב ואכלו איתה במסעדה.

בשעה  8בדיוק

לא למדה מספיק בבית למבחן במתמטיקה.

ההורים

מרים צריכה להחזיר את המבחן למורה עדה.

כתבו את המשפטים במחברת לפי הסדר:
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-61יום הוּלדת למאריי
למאריי יום הוּ ֶלדת .היא ַבּת  .16שרון בּא ֵמהקיבּוּץ הבּיתה בּיום
בּ 20 -לאוגוּסט ָהיה ָ
וח ֵברות .כּל
רבּה ֲח ֵברים ֲ
והזמינו ַה ֵ
מסיבּת יום הוּ ֶל ֶדת ִ
ַ
ההוּ ֶלדת ֶשלה .אמא ואבא ָעשׂוּ לה
ֶא ָחד ֵהביא לה ַמתנה.
ִמ ָשרון היא קיבּלה ִמשׂ ָחק .היא קיבּלה ִמ ֶמנו ִמשׂ ָחק ָי ֶפה מאוד.
מענ ֵיין מאוד .גם בּשנה ֶש ָעברה היא קיבּלה ִמ ֶמנוּ ֵס ֶפר.
ֵמאבּא היא קיבּלה ֵס ֶפר ַ
יותר ָהייתה של אמא .היא קיבּלה ִמ ֶמנה ָשעון.
המ ָתנה ה ָיפה בּ ֵ
ַ
קיבּלתי ִמ ֶמך היא המתנה ֲהכי ָיפה".
המ ָתנה ֶש ַ
מאריי ָשׂמחה ואָמרה לאמא" :תודה אמאַ ,
ענו על השאלות לפי הסיפור:

 .1מה קיבלה מאריי ,ממי?

)חברו בקו(

מאמא היא קיבלה ...

ספר

מאבּא היא קיבלה ...

משחק

משרון היא קיבלה ...

שעון.

ִ .2ממי קיבּלה מאריי את המתנה היפה ביותר? ______________________
 .3בּת כּמה מאריי? _________________________________________
 .4למה עשׂוּ למאריי מסיבּה? ___________________________________
 .5מה היתה המתנה ֲהכי יפה? __________________________________

השלימו:

איתנוּ ִ /מ ֶכּם-ן ֵ /מ ֶהם-ן
מך ִ /מ ֵמך ִ /מ ֶמנוּ ִ /מ ֶמנה ֵ /מ ָ
ִמ ֶמני ִ /מ ָ

הרבּה ֶעזרה.
אתה חבר טוב .קיבּלתי ממך ֵ
 .1הוא בא ליום ההולדת של אילנה .היא קיבּלה ________ מתנה יפה.
מב ֶק ֶשת _________ ֶש ֶקט.
 .2אתם עושׂים ַר ַעש .אני ַ
מב ֶקשת _________ ָלבוא בּזמן.
 .3כּ ֶשאני בּא מאוּחר ,המורה ַ
מתקים.
לב ֵקר .הילדים קיבּלוּ _________ ַמ ָ
ַ .4סבתא ָבּאה ַ
מב ֶקשת ________ ֶעזרה.
 .5אַת ֲח ֵברה טובהָ ,ל ֵכן אני ַ
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-62החתוּל והכּלב
וכ ֶלב ִנפגשוּ בּשכוּנה.
ָחתוּל ֶ
בּוקר טוֹב יְ דידיַ ,ס ֵפּר לי מה אַתה עוֹ ֶשׂה כּל בּוֹקר".
לכּ ֶלבֶ " :
אָמר ֶה ָחתוּל ֶ
יער( השחורה שלי
הפּרווה ) ֵשׂ ָ
וקר אני מ ַנ ֶקה ֶאת ַ
הכּלב ַעל ֶה ָחתוּל ואָמר לו" :כּל בּ ֶ
סת ֵכּל ֶ
ִה ַ
אוכל ו ָנח ,נח ואוכל".
הרבּה ָבּ ָשׂר .אני ֵ
ונותן לי ֵ
ואז אני נוֹ ֵב ַחַ .בּ ַעל הבּית שלי יוֹ ֵצא ֵ
הכּלב.
עושׂה ידידי?" ָשאַל ֶ
"וּמה אַתה ֶ
ונותן לי ֶל ֶחם
יללַ ,בּ ַעל הבּית יוֹ ֵצא ֵ
כשאני מ ַי ֵ
הלבנה שלי כּל היום וּ ֶ
הפּרווה ָ
"אני מ ַנ ֶקה ֶאת ַ
ואוכל ,אוכל ונח".
ֵ
וח ָלב .אני ָנח
ָ
הכּלב.
החתוּל ֶאת ֶ
"מה ַנ ֲע ֶשׂה ָמחר?" ָשאל ָ
האוכל שלי,
ֶ
אחרי ֶש ֶאגמור ֶאת
"מחר אני ֶא ֱע ֶשׂה ֶאת מה ֶש ָעשׂיתי היום" אמר הכּלבֲ " ,א ָבל ֵ
לך".
האוכל ֶש ָ
ֶ
ואגמור ַגם ֶאת
אני אָרוּץ לבּית שלך ֶ
החתוּל ָבּ ַרח ,והכלב ָש ַכח ֵאיפֹה .....
הכּלב ָנ ַבחָ ,
ֶ

השלימו את הטבלה לפי הסיפור:

הכלב

החתול
מה הם עושׂים כּל היום?
מה הם אוכלים?
אחרי
מה הם עושׂים ֵ
הארוּחה?
מה הם ַי ֲעשׂוּ מחר?
הפּרווה?
מה ֶצ ַבע ַ

ענו על השאלה:

מה ָשכח הכלב?

69

-63רינה ויוסף מחפּשׂים דירה להשׂכּרה
ישנות
הרבּה דירות .הם ראו דירות ָ
וראוּ ֵ
הרבּה זמן ָ
רינה ויוסף ָרצוּ ִלשׂכּור דירהֵ .הם חיפּשׂוּ ֵ
כלכוֹת.
ודירות ֲח ָדשות ,נקיות וּמלוּ ָ
הרבּה
הם חיפּשֹוּ דירה ֶשיִ ה ֶיה בּה הרבּה אורֶ ,שלֹא ִתה ֶיה בּקומה אַ ֲחרונה ,שלֹא יִ היוּ בּה ֵ
טבּח
ושבּ ִמ ָ
ושיִ ה ֶיה ָל ֶהם נוף ָי ֶפה ַל ִכּ ֶנ ֶרת .הם חיפּשׂוּ דירה ֶשיִ היוּ בּה ָרהיטים בּ ָסלון ֶ
דרגות ֶ
ַמ ֵ
פרחיםֵ .הם ַגם ָרצוּ
הרבּה ֵעצים וּ ָ
ושיִ היוּ בּה ֵ
ותנוּרֶ ,שהסביבה ִתה ֶיה ָיפה ֶ
אוכל ַ
יִ היוּ כּ ֵלי ֶ
דרגות וּסביב
המ ֵ
ושיִ דאַג לנִ ָקיון בּ ֲח ַדר ַ
מהדיירים ֶ
יאסוף ֶכּ ֶסף ַ
ֶשבּ ִבּניין יִ ה ֶיה ַו ַעד בּית טובֶ ,ש ֱ
הבּניין.
ִ
יקרה.
והכי ָחשוּב ֶ -שהדירה לֹא ִתה ֶיה ָ
ֲ



כתבו:

יִ ה ֶיה ִ /תה ֶיה  /יִ היוּ  /לֹא יִ ה ֶיה  /לֹא ִתה ֶיה  /לֹא יִ היוּ

 .1בּדירה ____________ הרבּה אור
 .2בּדירה _____________ ָרהיטים בּסלון.
 .3בּגינה ____________ הרבּה עצים וּפרחים.
 .4בּבניין _____________ ַו ַעד בּית.
דרגות.
הרבּה ַמ ֵ
 .5עד לדירה ___________ ֵ
יקרה.
 .6הדירה ______________ ָ
יפה.
ֵ .7מהדירה __________ נוף ֶ
 .8הדירה ____________ בּקומה האַחרונה.



כתבו:

מחפּשׂים? -
 -איזו דירה אַתם ַ

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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מודעה
בּכל בּנק ֵיש ָ

קבּלת קהל בּבּנק
ימים א' – ה' 8:30 - 12:30
ב' ,ד' 16:00 – 18:00
יום ו' וערב חג 12:00 - 9:00
התאימו בקו את הימים:



יום רביעי

יום א'

יום שלישי
יום ֵשני

יום ב'
יום ג'

יום ִראשון
יום שישי

יום ד'
יום ה'

יום ֲחמישי

יום ו'

כתבו :סגור  /פתוח

בּיום שלישי בּבּוקר הבּנק_________________
הצה ַריים הבנק _____________
ביום שני אחר ֳ
בצה ַריים הבנק ________________
ביום שישי ֳ
בשבת הבנק __________________________
ביום חמישי אחר הצהריים הבנק____________
ענו על השאלות:

דני עובד כּל יום ִמשעה  8:00עד ֲ ,15:00אבל בּיום שישי הוא לֹא עובדָ .מ ַתי הוא ָיכול ָל ֶלכת
לבּנק? ___________________________________________________
ַ
חנה עובדת כּל יום )גם בּיום שישי( משעה  7:00עד ָ .14:00מ ַתי היא יכולה ללכת לבּנק?
____________________________________________________________
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-64מֹשה קוֹנה מקרר
ועבר ָלגוּר בּדירה ֶשהוא ָקנה .בּדירה ֵאין ָרהיטים .בּדירה ֵאין ַתנוּר בדירה
רכּז קליטה ָ
מֹ ֶשה יצא ִמ ֶמ ַ
בצע טוב
וחיפּשׂ ִמ ָ
ֵ
שמל
כשירי ַח ָ
לחנוּת ַמ ֵ
מק ֵרר .הוא ָהלך ֲ
קודם כּל ָ
מק ֵרר .מֹשה ֶהחליט לקנות ֶ
אין ָ
מידי.
כּ ֵדי ִלקנות מקרר לֹא ָי ָקר ַ
התשלוּם.
מֹשה ראה מקרר ֶש ָמצא ֵחן בּ ֵעי ָניו בּמחיר  .₪ 4300הוא ָשאל מה הם ת ָנ ֵאי ַ
לך ֲ .₪ 3440אבל אַתה ָיכול
המוכר אמרַ " :על ַתשלוּם ִבּמזוּ ָמן ֵיש ֲה ָנחה ֶשל  20%ואז המקרר ַי ֲע ֶלה ָ
ֵ
חודש .זֹאת
לומר 12 ,תשלוּמים חודשיים ֶשל ֶ 390שקל כּל ֶ
בתשלוּמים  .12 X 390כּ ַ
לשלם ַגם ַ
אומ ֶרת."₪ 4680 ,
ֶ
ואחזור כּ ֲא ֶשר אַחליט".
מֹשה אמר" :תודה רבּה .אני ֶאחשוב על זה ֶ



כתבו את הפועל ב -עתיד הוא:

ָיצא
ָהלך
ָשאל
ָראה
ָקנה
ָעלה
ָחשב
ָחזר
חיפש
ֶהחליט
השלימו:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ייצא

ָמצא ֵחן בּ ֵעי ָניו
לומר = זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת
כּ ַ
אומרת( - ...
לומר )זֹאת ֶ
מוצא ֵחן בעיניי ,כּ ַ
ֵ -

יך?
המק ֵרר מוֹ ֵצא ֵחן בּ ֵעי ֵנ ָ
ָ
מוצאת חן בּעי ַנייך?
הדירה ֵ
מוצא חן בּעיניך?
טבּח ֵ
המ ָ
ִ
הרהיטים מוצאים חן בּעיניך?
ָ
מוצאת חן בּעיניך?
הגינה ֵ
מוצאת חן בּעיניך?
השכוּנה ֵ

כתבו במחברת:

המקרר מוצא חן בעיניי ,כּלומר ,המקרר מתאים לי.
כּלומר ,הדירה טובה בשבילי.
זֹאת אומרת,

משלמים?
מק ֵרר? ֵאיך אתם ַ
ֵאיך אַתם קוֹנים ָ
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-65בּריאוּת
שלטים:
בּכּניסה לקוּ ַפּת חולים ֵיש ָ

−
−
−
−

ילדים
חל ֶקת ָ
ַמ ֶ
חלקת אַף או ֶזן ָגרוֹן
ַמ ֶ
ַמחלקת שי ַניים
רופא ִמשפּחה

לעשׂות .כּל הזמן היה לו כּ ֵאב אוז ַניים.
יוסי בּן הִ 5-הרגיש ַרע בּ ֶמ ֶשך ָשבוּ ַע .אמא שלו לא ָידעה מה ֲ
ילדים .הרופא ָבּדק ֶאת יוסי ואמר לאמא" :אני לֹא יוֹ ֵד ַע מה
לרופא ָ
ֵ
בּשבוּ ַע ֶש ָעבר ָלקחה אותו אמא
רופא אַף או ֶזן ָגרון".
לעשׂותִ .אם החום ַימשיך עוד כּמה ימים ,אני ֶא ֵתן ָלך ַהפ ָנייה ל ֵ
ֲ
הרופא ָנתן לו ושוּם ָדבר לא
החום לֹא ָירד ,יוסי ָלקח ַכּדוּרים  3פּ ָעמים בּיום וגם ָשתה סירוֹפּ ֶש ֵ
לרופא הילדים וּביקשה ַהפ ָנייה לרופא אַף אוזן גרון .אמא
ֵ
ָעזר .בּיום ֲחמישי ָלקחה אמא את יוסי
חל ֶקת אף אוזן גרון.
למ ֶ
הצה ַריים ַ
אח ֵרי ֳ
ויוסי ָהלכוּ ֲ
אח ֵרי
מעבּדהֲ .
לעשׂות בּדיקות בּ ֲ
כשיו ֲ
אותך ַע ָ
ָ
שלח
אחרי ֶשהרופא ָבּ ַדק את יוסי הוא אמר לו" :אני ֶא ַ
ֵ
התוצאות ָתבוא ֵא ַלי לביקוּר"
ָ
ֶש ֲא ַק ֵבּל את
התוצאות.
ָ
אחרי  4ימים ִהגיעוּ
ֵ
יוסי הלך ִעם אמא למעבּדה ועשׂה את כּל הבּדיקות.
רשם
המ ָ
הרופא ראה את תוצאות הבּדיקות הוא ָנתן ליוסי תרוּפה ַמתאימה .אמא ָלקחה את ִ
כּ ֶש ֵ
המרק ַחת כּ ֵדי ִלקנות את התרוּפה.
ַ
לבית
ֵ
ואחרי ָשבוּ ַע ָהלך לגן .אמא ָרשמה ליוסי ֶפּ ֶתק כּ ֵדי
ֵ
יותר טוב
וקר ִהרגיש יוסי ֵ
למ ֳח ָרת בּבּ ֶ
כּבר ָ
כשיו יוסי יִ ה ֶיה ָבּריא.
מקווים ֶש ַע ָ
תק ֵבּל אותו .כּוּלם ַ
ֶשה ַג ֶננת ַ

כתבו משפטים עם המילים:

בּדיקות
תוצאות
ָ
ַכּדוּרים
תרוּפה
כּ ֵאב אוז ַניים
סירוֹפּ
מע ָבּדה
ֲ
רשם
ִמ ָ
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-66תאוּנת דרכים
להוריו
ָ
הקיִ ץ .הוא בּא
פשת ַ
והתחיל את חוּ ַ
הספר התיכון ִ
יעקֹב בּן  .18הוא סי ֵים את ֵבּית ֵ
ֲ
הח ֵברים שלי עובדים ולומדים נהיגה
רוצה להוציא ִרשיון נהיגה .כּל ֲ
ואמר ָל ֶהם" :אני מאוד ֶ
ִבּזמן החופשה".
הצה ַריים ואַ ַחר כּך הלך לשיעוּר
אח ֵרי ֳ
יעקֹב עבד בּ ִמפעל כּל יום ֵמהבּוקר עד ֲ
אמא הסכּימהֲ .
צליח.
וה ַ
בחן נהיגה ִ
חודשים למד ,עשׂה ִמ ַ
נהיגהָ 4 .
הח ֵברים שלו למסיבּה.
והחליט ָל ֵצאת עם ֲ
בחן ֶ
יח בּ ִמ ָ
יעקֹב ָשׂמח מאוד ֶש ִהצל ַ
בּמסיבּה יעקב היה ָשׂ ֵמ ַח מאוד .כּוּלם רקדוּ ושתו ַי ִין וּבירות .בּ ָשעה  1230בּלילה יצאו כּוּלם
נסוע בּלילה.
ֵמהמסיבּה בּ ֶדרך הבּיתה .יעקֹב היה עי ֵיף מאוד אבל לֹא חשב ֶשזה מסוּכּן ִל ַ
רדם.
הם ָנסעוּ ונסעוּ ויעקֹב ִנ ַ
הרבּה ֲא ָנשים .האנשים דיבּרוּ
תעוררִ .מחוּץ למכונית היוּ ֵ
וה ֵ
ִפּתאום ָשמע יעקֹב ַר ַעש ָח ָזק ִ
דרכים .בּמכוניתֶ ,שיעקב ִהת ַנ ֵגש בּה ,היוּ ָהרוּג ֶא ָחד וּש ֵני
בּקול ָרם וסיפּרוּ ֶש ָהיתה תאוּ ַנת ָ
לחברים שלו היוּ פּ ָצעים קלים.
פּצוּעים .בּמכונית של יעקֹב לֹא היו ֲהרוּגים ֲאבל ֲ
ולקח ֶאת כּולם ִלבדיקה בּ ֵבית חולים .הם קיבּלוּ ֶעזרה ִראשונה וּ ִמ ָשם ָנסעוּ
גיע ָ
אַמבּוּ ַלנס ִה ַ
כּוּלם הבּיתה.
הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:

.1
.2
.3
.4

יעקב הצליח להוציא...
יעקב וחבריו שתו...
יעקב עשה תאונה כי...
יעקב התעורר מ...

 1תעודת זהות
 1קולה ומיץ
 1הוא היה שמח
 1רעש חזק

רשיון לנשק
יין ובירה
הוא שתה אלכוהול
הרבה אנשים

השלימו את המשפטים עם המילים שבמסגרת:

.1
.2
.3
.4

בתאונה היו כמה ____________.
בתאונה היה ____________ אחד.
אסור _________ סתם כך בעלי חיים.
תיזהר לא _________ אף אחד עם הסכין.

כתבו במחברת:

פצוע – ָפּצוּ ַע
ִל ַ
להרוֹג – ָהרוּג
ֲ

 -מה אמרו ההורים ליעקב אחרי התאונה- .
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רשיון נהיגה
מים
הוא לא פחד
הפצועים

-67החינוּך בּישׂראל
ראל ַקיים חוק חינוּך חובה.
בּישׂ ֵ
לביתֵ -ספר.
הילדים עד כּיתה י' ַחי ָיבים ָל ֶלכת ֵ
ָ
הולך כּל ֶילד בּן .5
חינוּך חובה ַמתחיל ִמגן הילדים .לגן ילדים ֵ
בּ ֵבית ֵספר יסודי לומדים ילדים ִמכּיתה א' עד כּיתה ו'ִ .מגיל  6עד גיל .12
לבית הספר והמורה
גיע ֵ
לה ַ
ימי הורים .בּיום הורים כּל ההורים ַחי ָיבים ַ
בּ ֵבית הספר ֵיש ֵ
הילד בּלימוּדים.
מד ֶבּ ֶרת ִעם כּל הורה והורה וּ ַמסבּירה להורים מה ַמ ָצב ֶ
ַ
לבית ספר תיכוןִ .מכּיתה ז' עד כּיתה יב'ֶ .את ֵבּית הספר התיכון הם
הילדים ֵ
בּגיל  12הולכים ָ
מסיימים בּגיל .18
ַ
מק ֵבּל תעוּ ַדת ַבּגרוּת.
צלחה ַ
בּסוף התיכון ֵיש בּחינות ַבּגרותַ .תלמיד ֶשסיים את הלימודים בּ ַה ָ
משרתים בּצבא ָ 3שנים.
הנערים הולכים ַל ָצ ָבא .בּ ֶד ֶרך-כּלל הם ַ
בּגיל ָ 18
כללה .הלימודים עוזרים לצעירים ִלרכּוש
ניברסיטה או בּ ִמ ָ
ללכת ִללמוד בּאוּ ֶ
פשר ֶ
אַ ַחר כּך ֶא ָ
צלחה!
יותר מקום ֲעבודה טוב .בּ ַה ָ
קצוע ,וּמאוּחר ֵ
ִמ ַ
השלימו את החסר בטבלה לפי הטקסט:

גיל
כיתות

גן
מ___ עד ___

בית ספר יסודי
מ___ עד ___
מ___ עד ___

בית ספר תיכון
מ___ עד ___
מ___ עד ___

חובה
משפחת מילים:

מחוּייב
תחייב
ִמ ַ

ַחייב

השלימו את המשפטים עם המילים שלמעלה:

.1
.2
.3
.4
.5



הוא ________ לחזור הבּיתה עד  1000בּ ַלילה.
לבית ֵס ֶפר.
הילדים לגן וּ ֵ
שלוח את ָ
ַ
זֹאת ________ ִל
הילדים שלהם.
לטובת ָ
ַ
ה_________ של ההורים ִלדאוג
לעשׂות את זה.
אל _________ִ ,אם אתה לֹא ָבּטוּ ַח ֶשתוּכל ֲ
זקנים.
הילדים _________ ִלדאוג להורים ,כּ ֲא ֶשר הם ֵ

כתבו במחברת:

הולך כּל ֶי ֶלד.
ִכּתבוּ את שמות הילדים )או האחים( ֶש ָלכם ולאיזו מס ֶג ֶרת ֵ
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צבא
מ___ עד ___

-68יכ ֶסה את ַהילדים?
מי ַ
ִמש ַפּחת כֹּ ֶהן ָה ְלכה לישון.
הטלויזיה וְ ֶאת האוֹר.
אבּא כּיבּה את ֶ
ושכבוּ לישוֹן.
הילדים וההוֹרים ִנכנסוּ ַלמיטה ָ
ָ
הלילה ִהתעוֹ ֵרר אַבּא ואָמר ְל ִאמא" :קר ַבּ ַלילהֵ .תלכי ְל ַכסות את ַהילדים".
מצע ַ
בּ ֶא ַ
תלך אַתה".
ִאמא אָמרהֵ " :
אבּא אָמרֵ " :תלכי אַת .אני ָע ֵייף".
ות ֵל ְך ַרק היום".
ִאמא אמרה" :אני כּיסיתי אוֹ ָתם ֶאתמוֹל .תפנֵק אותי ֵ
הילדים?
אַתם חושבים ,מי כּיסה את ָ
מה ֶ
מכסה את הילדים?
צלכם בּבּיתֶ ,
מיֶ ,א ֶ
כתבו את הפועל

לעשׂותִ ,לפ ֵני ֶשהולכים לישון?
המתאים :מה צריך ֲ

הטלויזיה ואת האור.
ָ .1צריך ________ את ֶ
 .2צריך ________ את הילדים ִבּשׂמיכה.
הדלתות.
 .3צריך ________ את החלונות ואת ָ
כ תב ו את הפועל המתאים:

לכבּות
לכסות ִ /לסגור ַ /
ַ

מה עושׂים ִלפ ֵני ֶשהולכים לישון?

הטלויז ָיה ואת האור.
 _________ .1את ֶ
 _________ .2את הילדים ִבּשׂמיכה.
הדלתות.
 _________ .3את החלונות ואת ָ

מכסים
מכבּים ַ /
סוגרים ַ /

ת.
השלימו את הפועל בצורה הנכונה:

לפ ֵנק ֶאת ...
ַ

לכסוֹת ֶאת ...
ַ
הוא לא יכול _______ אותו עכשיו.

הוא אוהב לפנק אותה,

עוד מעט הוא _______ את הילד.

מחר הוא _______ אותה.

עכשיו אתה _______ ואתמול אתה _______ .עכשיו הוא _______ ואתמול הוא ________.
אתמול הוא _______ והיא _______.

אתמול הוא _______ והיא _______

מחר אתה _______ ואת _______.

מחר הוא _______ ואתה _______.

_______ את הילד ,שלא יהיה לו קר.

אל _______ את הילד יותר מידי.
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-69לש ָבּת
הבּיתה ַ
ממו בּא ַ
משרת ַבּ ָצפון.
ֵ
ממו ַחייל .הוּא ֵבּן  .19הוּא
אוהב.
וּמבשלת לו את האוכלֶ ,שהוּא ֵ
ֶ
הבּיתה ,אמא מפנֶקת אותו
כּשהוּא בּא ַ
בּים שישי ֶ
וצוחק.
ֵ
שׂמ ַח
רוקדֵ ,
הולך עם חברים ַלדיסקוטקָ ,שׂם הוּא ֵ
ָבּ ֶערב הוּא ֵ
השבוּע.
ַ
יטב את סוֹף
מנצל ֵה ֵ
הוּא ֵ
ענו על השאלות לפי הסיפור:

כּמה ממו?
ֵ .1בּן ָ
משרת?
ֵ
יפה הוּא
ֵ .2א ָ
הבּיתה?
ָ .3מ ַתי הוּא בּא ַ
עושׂה ִבּשבילו אמא?
 .4מה ָ
הולך ָבּ ֶערב?
 .5לאן הוּא ֵ
מנצל את הזמן?
ֵ .6איך הוא ֵ

השלימו את הפעלים בטבלה:

ש ר ת )לשרת(
מחר

היום

הפועל

נ צ ל )לנצל(

אתמול

מחר

היום

אתמול

מנצל

ניצל

הוא

ניצלה

היא

משרתת
מנצלים
תנצל

הם
ניצלת

תשרתי

הגוף

אתה
את
אתם

מנצל  /ת
שרתנו

אני
אנחנו

77

-70לש ֵקר
אסוּר ַ
ורחל הם זוּג ָצעיר.
דני ֵ
ֶע ֶרב ֶאחד חזר דני מאוּחר מאוד ֵמהעבודה.
יית?"
רחל שאלהֵ " :איפה ָה ָ
ֵ
מאוּחרת.
ֶ
סיפּר להֶּ ,שהוּא ָע ַבד עד שעה
דני ֵ
רחל.
יקר ָל ֵ
דני ִש ֵ
אחרי העבודה ַלפּאבּ ִלשתות בּירה עם בּחוּרהֶ ,שפּגש ָבּעבודה.
הוּא הלך ֵ
סיפּר להּ את האמת.
חבר של ָר ֵחל ֵ
ֶה ֵ
רחל ִקנאה מאוד ַבּבּחוּרה וְ ָכ ֲעסה על דני.
ֵ
הבּית.
עליו ,קיללה אותו וזרקה אותו ֵמ ַ
רחל צעקה ָ
הבּיתהֵ ,
כּשדני חזר מאוּחר ַ
למחרתֶ ,
סמנו בעיגול :נכון  /לא נכון

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

נכון
נכון
נכון
נכון
נכון
נכון
נכון

הבּיתה.
דני חזר מוּקדם ַ
מטיֵיל.
רחל ֶשהוּא ַ
סיפּר ָל ֵ
דני ֵ
לבקר את ההורים שלו.
דני הלך ֵ
ַלדני יש גם אישה וגם ֲח ֵברה.
רחל קינאה מאוד.
ֵ
רחל לא ָצעקה ולא קיללה.
ֵ
רחל סלחה ַלדני.
ֵ

לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון

השלימו את המשפטים בעזרת המילים:

אומרת :אסוּר _________ ִבּזמן השיעוּר.
המורה ֶ
ָ
.1
שׁוֹבב .הוּא _________ את הצעצוּעים שלו.
 .2דני יֶלד ָ
אחרי השעה ַ 10בּ ַלילה.
 .3אַל _________ ֵא ַליֵ ,

מקלקל,
ֵ
לפטפּט,
ֵ
תצלצל,
ֵ
ֵע
לאשפּז ,לשכנ ַ
ֵ

נסוע לטיוּל .אני לא יכול _________ אותהּ.
 .4היא לא רוצה ִל ַ
בּבית-חולים.
חולה מאוד .צריך _________ אותו ֵ
 .5התינוק ֶ



כתבו במחברת:

 -שׂיחה ֵבּין דינה ל ָגדי -

לצרית בּ ֵבית ָקפה .כּל ַלילה היא חוזרת הבּיתה בּ ֲחצות.
עוב ֶדת כּ ֶמ ָ
דינה וגדי נשׂוּאים .דינה ֶ
וקר.
לילה ֶאחד היא חזרה בשעה ִ 400לפנות בּ ֶ
גדי:
דינה:
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-71צילצל ַבּ ַלילה
ֵ
הט ֶלפון
ֶ
אחרי ָ 9בּ ֶערב.
ֵ
עובדת קשה .אתמול היא ָהיתה עיֵיפה וְ הלכה לישון
שׂרה ֶ
הט ֶלפון.
צילצל ֶ
ֵ
ְבּ ָשׁעה 10
שׂרה ִנבהלה.
מה קרה? למי קרה אסון? ָלמה כּל-כּך מאוּחר?
חבר ֶשלהַ ,חיים.
ַבּ ֶט ֶלפון ָהיה ֶה ֵ
אחרי ַ 10בּ ַלילה.
ֵ
אלי
תצלצל ַ
ֵ
מך ,אל
מבקשת ִמ ָ
היא אמרה לו" :אני ֶ
סמנו בעיגול :נכון  /לא נכון

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

עובדת קשה.
שרה ֶ
שרה לא ָהייתה עיֵיפה.
שׂרה ִנבהלה מאוד.
הט ֶלפון ָהיה מוּקדם.
ִצלצוּל ֶ
רוצה.
שׂרה אמרה ְל ַחיִים :אַתה יכול לצל ֵצלָ ,מ ַתי ֶשאַתה ֶ
אחרי .10
ֵ
אלי
תצלצל ַ
ֵ
שׂרה אמרה ְל ַחיִים :אַל
הטלפון.
נבהלה מאוד ֵמ ֶ
ָשׂרה ֲ

נכון
נכון
נכון
נכון
נכון
נכון
נכון

לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון

תק ֵשר ֵא ַלי
לצל ֵא ַלי = ִת ַ
תצ ֵ
ַ

לצלצל
לצל
מצ ֵ
ַ
לצ ֶלת
מצ ֶ
ַ
מצלצלים
ַ
מצלצלוֹת
ַ

לצלתי
ִצ ַ
לת
לצ ָ
ִצ ַ
לת
לצ ְ
ִצ ַ
לצל
ִצ ֵ
ִצלצלה
לצלנוּ
ִצ ַ
לתם
לצ ֶ
ִצ ַ
ִצלצלוּ

להתקשר
לצל
ֲא ַצ ֵ
לצל
תצ ֵ
ַ
תצלצלי
ַ
לצל
יצ ֵ
ַ
לצל
תצ ֵ
ַ
לצל
נצ ֵ
ַ
תצלצלוּ
ַ
יצלצלוּ
ַ

תק ֵשר
ִמ ַ
תק ֶש ֶרת
ִמ ַ
תקשרים
ִמ ַ
תקשרוֹת
ִמ ַ

השלימו את המשפטים עם הפעלים" :לצלצל" או "להתקשר"
ִ .1אם אתה ָיכולֵ ___________ ,א ָליו בּערב.
אחרי .1100
 .2אַל ___________ ֵ
 .3היא __________ ֵא ַליֲ ,אבל אני לֹא ָהייתי בּבּית.
ִ __________ .4לפ ֵני ֶשאַתם ָבּאים.
 __________ .5ו_________ ואַף ֶא ָחד לֹא ָענה לי.
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תק ַשרתי
ִה ַ
רת
תק ַש ָ
ִה ַ
רת
תק ַש ְ
ִה ַ
תק ֵשר
ִה ַ
תקשרה
ִה ַ
תק ַשרנוּ
ִה ַ
רתם
תק ַש ֶ
ִה ַ
תקשרוּ
ִה ַ

תק ֵשר
ֶא ַ
תק ֵשר
ִת ַ
תקשרי
ִת ַ
תק ֵשר
ִי ַ
תק ֵשר
ִת ַ
תק ֵשר
ִנ ַ
תקשרוּ
ִת ַ
תקשרוּ
ִי ַ

-72לפטפּט כּל הזמן
ֵ
ַתפסיקי

לבזבז

פטפּטת עם ֵ
ָחנה ַילדה בּת  .14כּל היום היא ְמ ֶ
זבּזתי
החברוֹת שלהּ ַבּ ֶט ֶלפוןִ .בּ ַ
זת
זבּ ָ
ִבּ ַ
וה ְר ֵבּה ֶכּסף",
הר ֵבּה זמן ַ
זבּזת ְ
מב ֶ
אמא אמרה לה" :את ַ
זת
זבּ ְ
ִבּ ַ
אבל ָחנה לא ַמקשיבה ָלאמא שלהּ.
זבּז
ִבּ ֵ
הודעות חשוּבות,
ֵע את ָחנהֶ ,ש ֶט ֶלפוֹן זה ִבּשביל ָ
אמא ניסתה לשכנ ַ
ִבּזבּזה
זבּזנוּ
ִבּ ַ
לפטפּט.
ֵ
ֲא ָבל ָחנה ַממשיכה
זתם
ִבּזבּ ֶ
הט ֶלפון.
לחנה את קו ֶ
אמא כּעסה ,צילצלה ל" ֶבּזֶק" וסגרה ָ
ִבּזבּזוּ

זבּז
ֲא ַב ֵ
זבּז
תב ֵ
ַ
תבזבּזי
ַ
זבּז
יב ֵ
ַ
זבּז
תב ֵ
ַ
זבּז
נב ֵ
ַ
תבזבּזוּ
ַ
יבזבּזוּ
ַ

ענו על השאלות לפי הסיפור:

 .1בּת כּמה ָחנה?
עושׂה ָחנה כּל היום?
 .2מה ָ
לחנה?
אומרת אמא ָ
 .3מה ֶ
 .4האם ָחנה ַמקשיבה לאמא שלה?
 .5מה ֲעשׂתה אמא?
השלימו את המשפטים עם הפעלים שבמסגרת::

.1
.2
.3
.4
.5
.6

הרבּה ֶכּסף.
ַתפסיקי __________ כּל כּך ֵ
לצל
לצ ֵ
טפּט ַ -
לפ ֵ
זבּז – ַ
לב ֵ
ַ
פריעֶ ,שאַת ___________ בּכּיתה כּל הזמן.
זה ַמ ַ
הטלפון _________ ו___________ .למה אַף ֶאחד לֹא עו ֶנה.
ֶ
כשיו ֵאין לי כּלוּם.
וע ָ
הכּסף ֶש ָהיה לי ַ
__________ את כּל ֶ
הרבּה כּסף וּזמן.
טלפון ו___________ ֵ
והח ֵברות שלה ___________ בּ ֶ
חנה ֲ
לח ֵברים.
חמד _________ __________ ,כּ ֶסף ו__________ ֲ
פעמים ֶזה ֶנ ָ
ִל ָ

כתבו את הסיפור בעבר:
חנה ילדה בת  .14כל היום היא פטפטה
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-73להיזהר
ֵ
צריך
ַחנָה ודויד הם זוּג ָצעיר.
הם ֶהחליטוּ ִלקנות ַבּית ָקטן.
הם הלכוּ ִל ְמ ַתוֵוך דירות.
הר ֵבּה אוויר ואור.
ָפה עם ְ
בטיח ָלהם ַבּית ָקטן וי ֶ
וה ַ
ָפה ִ
דיבּר איתם י ֶ
ַה ְמ ַתוֵוך ֵ
ועצים.
ִמ ָסביב ַל ַבּיִת פּרחים ֵ
הבּית ,הם ֵהבינוּ ֶשׁ ַה ְמ ַתוֵוך רימה אותם.
כּש ֵהם הלכוּ ִלראות את ַ
ֶ
הבּית ָהיה ישן מאוד.
ַ
לא היוּ בּו ַה ְר ֵבּה חלונות והקירות היוּ מלוּכלכים.
השלימו את המשפטים לפי הסיפור:

ַ .1חנָה ודויד הם זוּג ______.

לרמות
מר ֶמה
ַ
מר ָמה
ַ
מרמים
ַ
מרמוֹת
ַ
ֲא ַר ֶמה
רימיתי
תר ֶמה
ַ
רימית
ָ
תרמי
ַ
רימית
ְ
יר ֶמה
ַ
רימה
תר ֶמה
ַ
רימתה
נר ֶמה
ַ
רימינוּ
תרמוּ
ַ
רימיתם
ֶ
ירמוּ
ַ
רימוּ

 .2הם הלכוּ ______ ______.
הר ֵבּה ______ ו______.
בטיח ַבּית ָקטן ו______ עם ְ
 .3המתווך ִה ַ
הבּית ָהיה ______ ,היוּ בּו ְמ ַעט ______ והקירות היוּ ______.
ַ .4

לרמוֹת -
השלימו את המשפטים עם הפועל ַ -
 .1הוא _________ אותם פעם אחר פעם.
 .2זה לא יפה ___________.
 .3אל __________ אותי ואל תספר לי סיפורים.
יקרה שוּב.
 .4אני מצטערת ש_________ אותך .זה לא ֶ
יתם
איתכם  /א ָ
ֶ
איתנוּ /
אית ְך  /איתוֹ  /איתה ָ /
איתך ָ /
ָ
איתי /
השלימו את מילת היחס הנכונה:

דיבּר
המתווך ֵ
האנשים ָראוּ
האנשים ָהלכוּ
הם ֶהחליטוּ ִלקנות
המתווך רימה



כתבו במחברת:

איתם

)עם האנשים(.
)את הגינה(
)אל המתווך(
)את הבית(
)את האנשים(
תכם.
קרה ֶשרימוּ ֶא ֶ
ַספּרוּ על ִמ ֶ
81
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התינוק של ג'נט
הלילה.
ג'נט לא יָשנה כּל ַ
הלילה.
היא ֶהחזיקה את ממו התינוק כּל ַ
וה ְחליפה לו חיתוּלים.
כּל ַפּעם ֶשהוּא בּכה ,היא ֶה ֱאכילה אותו ֶ
להניח אותו ַבּמיטה ,הוּא ָבּכה מאוד.
ַ
כּאשר היא רצתה
ֶ
רופא.
ַבּבּוקר היא הלכה ָל ֵ
בּבית חולים.
לאשפּז את ממו ֵ
ֵ
הרופא אמרֶ ,שצריך
ֵ
השלימו את הפעלים בצורה הנכונה ,מתוך הרשימה:

ידיים.
 .1היא ________ את התינוק על ַה ַ
כּשהוּא בּכה ,היא ________ אותו.
ֶ .2

להחליף
להאכיל ,לאַשפּזַ ,
ניחַ ,
לה ַ
להחזיקַ ,
ַ

 .3כּ ֶשהוּא ָהיה ָרטוב ג'נט ________ לו.

 .4ג'נט ________ את התינוק ַבּמיטה והוא ָבּכה.
הרופא אמר ֶשצריך ________ אותו ַבּ ֵבית חולים.
ֵ
.5
כתבו את הפעלים בעתיד ובציווי שלילי לפי הדוגמה:

הוא
הוא
הוא
הוא
הוא

ִי ַשן
________
________
________
________

והיא
והיא
והיא
והיא
והיא

תישן!
אל ַ
אל ________ בו!
אל ________ אותו!
אל ________ אותו!
אל ________ לו!

________–
________–
________–
________–
________–

כתבו את ההיפך ובציווי חיובי:

≠
ָסגר
≠
ָבּכה
≠
ָישן
ֶהחזיק ≠
≠
דיבּר
ֵ
ִהפסיק ≠

פתח

_________
_________
_________
_________
_________

אל ִתסגור!
בכּה!
אל ִת ֶ
אל תישן!
אל ַתחזיק!
תד ֵבּר!
אל ַ
אל ַתפסיק!
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תפתח!

_________
_________
_________
_________
_________

)לישון(
להחזיק(
) ַ
ניח(
לה ַ
) ַ
לה ֲאכיל(
) ַ
להחליף(
) ַ

-75דני חייל בּצה"ל
הבּיתה.
תקשר למשפחתו ,ולא בּא ַ
שבוּע דני לא ִה ֵ
ַ
כּבר
אמא של דני ָדאגה מאוד.
לש ָבּת.
הבּיתה ַ
ַגיע ַ
רגיע את אמא ואמר" :אוּלי הוּא י ַ
אבּא ִה ַ
אוהב".
וּתבשלי כּל מה ֶשהוּא ֵ
את ִתתכּונני ַ
פתעה.
שפּחה ָהיתה ַה ָ
ול ִמ ָ
הגיעַ ,
ַ
יום שישי
ההפתעה?
ָ
מהי
בחרו במילה המתאימה מבין  3אפשרויות:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

תר ֵגש(
תק ֵשרִ ,ה ַ
תל ֵבּשִ ,ה ַ
) ִה ַ
שבוּע הוּא לא _________.
ַ
דני ַחייל .כּבר
) ָצחקהָ ,רקדהָ ,ד ֲאגה(
אמא _________ מאוד.
פתיע(
יעִ ,ה ַ
רגיעִ ,הצבּ ַ
) ִה ַ
אבּא _________ את אמא.
גיע(
ניחַ ,י ַ
ציעַ ,י ַ
) ַי ַ
הבּיתה.
אוּלי דני _________ ַ
אבּא אמר ֶשׁ ַ
תבשלי(
תטפּליַ ,
תפנקיַ ,
אוהבַ ) .
הוּא אמר לאמא :אַת _________ ֶאת מה ֶשהוּא ֵ
תחלה(
פתעהַ ,ה ָ
) ַהר ָגעהַ ,ה ָ
שפּחה _________.
בּיוֹם שישי ָהיתה ַל ִמ ָ

סמנו בעיגול :נכון  /לא נכון

.1
.2
.3
.4
.5
.6

נכון
נכון
נכון
נכון
נכון
נכון

דני לא ַבּצבא.
אמא של דני ָדאגה מאוד.
רגיע את אמא.
אבּא לא ִה ַ
לש ָבּת.
ַגיע ַ
אוּלי דני י ַ
אבּא אמר ֶשׁ ַ
אמא ִהתכּוננָה וּבישלה.
הפתעה.
שפּחה לא ָהיתה ָ
ַל ִמ ָ

השלימו את האותיות החסרות:

והגי__ לשבּת הבּית__.
שפּח__ ִ
המ ָ
הוא ִהפתי__ ֶאת ִ
רגע__.
הוא ִהרגי__ אותה __ ָבל ִהי__ לֹ__ ִנ ָ
אַל ִתד__גי ,אני ָבּטוּ__ ֶשהכּל ִיהי__ בּ ֵס ֶדר.
להגי__ בּזמן.
מק ָו__ ֶש ֵהם ַיספּיק__ ַ
אני ַ
כשיו כּבר מ__וּ ָחרִ ,תת__ ֵשר __ ַליי ָמ__ר.
__ ָ
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לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון
לא נכון

-76יש לי הפתעה
דני בּא עם ֲענָת בּיום שישי ַלהורים שלו ואמר:
תחתן".
לה ֵ
הפתעה ,אנחנוּ רוצים ִ
"יש לי ָ
והתרגשוּ מאודֲ ,א ָבל הם גם דאגוּ.
ההורים שלו שׂמחוּ ִ
מה יִ היֶה? ֵאיפה הזוּג הצעיר יגור?
ֵאין ָלהם ֶכּסף.
ֵאין ָלהם דירה.
ֵאין ָלהם רהיטים.
מכשירי חשמל.
ֵ
ֵאין ָלהם
שנתיים בּיַחד איתנוּ ותחסכוּ ֶכּסף".
ינתיים ,שנה – ַ
אמא הציעה" :תגוּרוּ ֵבּ ַ
השלימו את הפועל בצורה הנכונה:

.1
.2
.3
.4
.5

דני ________ את ההורים שלו ,ואמר שהוא רוצה ________ עם ענת.
ההורים שׂמחוּ מאוד ו________ מאוד.
ההורים שׂמחוֲּ ,א ָבל הם גם ________.
להציע,
ַ
להתרגֵש,
להפתיעִ ,
ַ
ינתיים תגוּרוּ איתנוּ.
אמא ________ֵ :בּ ַ
תחתן
לה ֵ
ִלדאוג ,לחסוךִ ,
ַבּזמן ֶשתגוּרוּ איתנוּ ________ ֶכּסף.

ענו על השאלות לפי הסיפור:

.1
.2
.3
.4

להפתיע?
ַ
רוצה
את ִמי דני ֶ
ָלמה ָחנה ִמתרגֶשת?
ִתחתן?
ָמ ַתי הוּא י ֵ
ַענָת יחסכוּ ֶכּסף?
ֵאיך דני ו ֲ

להתחתן
השלימו את הפועל בצורה הנכונה:

__________ מאוד ,כאשר שמעתי שדני ____________.
אתה ___________ מזה? לא ,בכלל לא ___________.
הוא __________ לפני הבחינה ,אבל היא היתה קלה מאוד.
מתי הם ___________?
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להתרגש

תר ַגשתי
תח ַתנתי ִה ַ
ִה ַ
שת
תר ַג ָ
נת ִה ַ
תח ַת ָ
ִה ַ
שת
תר ַג ְ
נת ִה ַ
תח ַת ְ
ִה ַ
תר ֵגש
ִה ַ
תח ֵתן
ִה ַ
תחתנה ִהת ַרגשה
ִה ַ
תר ַגשנוּ
ִה ַ
תח ַתנּוּ
ִה ַ
שתם
תר ַג ֶ
נתם ִה ַ
תח ַת ֶ
ִה ַ
תרגשוּ
ִה ַ
תחתנוּ
ִה ַ

-77דני התחרט
דני ורותי היוּ ֲח ֵברים שנה.

להתחרט
תח ֵרט
תח ַרטתי ֶא ָ
ִה ָ
תח ֵרט
ִת ָ
טת
תח ַר ָ
ִה ָ
תחרטי
ִת ָ
טת
תח ַר ְ
ִה ָ
תח ֵרט
יִ ָ
תח ֵרט
ִה ָ
תח ֵרט
ִת ָ
תחרטה
ִה ָ
תח ֵרט
תח ַרטנו ִנ ָ
ִה ָ
תחרטוּ
טתם ִת ָ
תח ַר ֶ
ִה ָ
תחרטוּ
יִ ָ
תחרטוּ
ִה ָ

תחתן איתו.
לה ֵ
הציע לרותי ִ
ַ
אחרי שנה ָדנִ י
ֵ
הם ִהתחתנוּ.
וּשׂמחה.
ָהייתה ֲחתוּנה גדולה ,יָפה ֵ
תחרט .הוּא אמר לרותי:
אחרי שלושה חודשים ָד ִני ִה ֵ
ֵ
תגרש".
לה ֵ
רוצה ִ
"אני ֶ
ענו על השאלה:

תגרש?
לה ֵ
תחרט ורצה ִ
חושבָ ,למה דני ִה ֵ
מה אַתה ֵ

סמנו בעיגול :נכון  /לא נכון

 .1דני ורותי היוּ חברים ָ 4שנים.

נכון  /לא נכון

תחתן איתו.
לה ֵ
הציע לרותי ִ
ַ
 .2דני

נכון  /לא נכון

ָ .3הייתה חתוּנה קטנה.

נכון  /לא נכון

תחרט אף ַפּעם.
 .4דני לא ִה ֵ

נכון  /לא נכון

אחרי  3חודשים.
תחרט ֵ
 .5דני ִה ֵ

נכון  /לא נכון

אוהב את רותי.
תגרש ,הוּא ֵ
לה ֵ
רוצה ִ
 .6דני לא ֶ

נכון  /לא נכון

תגרש מרוּתי.
לה ֵ
 .7דני רצה ִ

נכון  /לא נכון

תגרש ִמ ָד ִני.
לה ֵ
 .8רותי רצתה ִ

נכון  /לא נכון

בחרו את המילה המתאימה והשלימו את המשפט:

תחרטִ ,התחרטתיִ ,מתחרטים(
לה ֵ
רוצה מעיל ָשחורִ ) .
 .1קניתי מעיל אדום ו________ ,אני ָ
שלך ֵמת.
שמועֶ ,שסבּא ָ
ַ
 .2אני ________ ִל

צטער(
צטערהִ ,מצטעריםִ ,מ ֵ
ָ
) ִה

 .3דני ורותי רבים כּל הזמן ,הם רוצים ________.

תגרשִ ,מתגרשיםִ ,התגרשוּ(
לה ֵ
) ִ

 .4אם תתחתן איתה ,אחר כך __________.

צטער(
צטערתִ ,מ ֵ
ָ
צטערִ ,ה
) ִת ֵ

 .5אַל _________ ַעל מה ֶשכּבר ָקרה.

תחרט(
רטתִ ,ת ֵ
תח ָ
תחרטִ ,ה ָ
) ִמ ֵ
85

-78ממו התקבל לעבודה
ממו סיֵים את האוּלפּן.
יפה.
בּח ָ
לראָיון ֲעבודה ֵ
הוּא נסע ֵ
בּמשׂרד שמירה ,בּיוֹם חמישי ,בּשעה .1000
תקיֵים ִ
הראיון ִה ַ
ֵ
ברית וממו ֵה ִבין ִכּמעט את הכּל.
בּע ִ
הר ֵבּה שאלות ִ
הפּקיד ָשאל אותו ְ
תקבּל ָלעבודה.
והודיע לוֶ ,שהוּא ִה ֵ
ַ
אליו
תקשר ָ
בּיוֹם שישי הפּקיד ִה ֵ
מאוּשר.
ָ
עכשיו ממו
ענו על השאלות לפי הסיפור:

 .1מתי נסע ממו לחיפה?
יפה?
לח ָ
ִ .2בּשביל מה נסע ממו ֵ
הראיון?
תקיֵים ֵ
ֵ .3איפה ִה ַ
 .4מה ָשאַל הפּקיד את ממו?
טילפּן לממו בּיוֹם שישי?
ֵ
 .5מי
 .6מה אמר הפּקיד לממו?
מאוּשר?
ָ
ָ .7למה ממו
השלימו את המילים החסרות לפי שם הפועל:

תקיֵים:
לה ַ
ִ
עכשיו הוּא ________

אתמול אני ________

מחר אַתה ________

להתרגֵז:
ִ
עכשיו היא ________

אתמול אנחנוּ ________ מחר הוּא ________

תקבּל:
לה ֵ
ִ
עכשיו הוּא ________

אתמול היא ________

מחר הם ________

צטער:
לה ֵ
ִ
עכשיו אני ________

אתמול אַתה ________

מחר היא ________

להתחרט:
עכשיו אנחנו ________ אתמול אני ________
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מחר אתם ________
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חלום שהתגשם
שׂראל.
לארץ יִ ֵ
לעלוֹת יום ֶאחד ֶ
בּאתיוֹפּיָה ָהיה לממו ֲחלום ֲ -
ֶ
שׂראל.
תייעץ איתם :לעלוֹת או לא לעלוֹת ליִ ֵ
לה ֵ
ממו הלך להורים שלו ִ
ההורים של ממו לא ִהת ַנגדוּ .הם אפילוּ ָשׂמחוּ.
תחלה היוּ לממו ַה ְר ֵבּה בּעיות.
בּה ָ
תגבּר על הבּעיות.
סתדר ָבּאָרץ ו ִה ֵ
לאַט – לאט הוּא ִה ֵ
שׂראל.
תגשם .עכשיו הוּא בּ ִי ֵ
החלום של ממו ִה ֵ
ענו על השאלות לפי הסיפור:

בּאתיוֹפּיָה?
 .1מה ָהיה לממו ֶ
בּיקש ֵע ָצה?
ִ .2ממי הוּא ֵ
 .3מה רצה ממו לעשׂות?
שׂראל?
 .4מה קרה לממו בּיִ ֵ
לד ֲעתך?
שׂמ ַחַ ,
 .5האם ממו ֵ

השלימו את המשפטים בעזרת המילים:

.1
.2
.3
.4

חולה .ג'נט _________ עם האחות.
הבּן של ג'נט ֶ
ֵ
שׂראל.
ההורים של ממו לא _________ֶ ,שהוּא יגור בּיִ ֵ
ממו _________ על כּל הבּעיות שלו.
החלום של דויד ִלקנות דירה._________ ,

תייעצה,
ָ
תגבּרִ ,ה
ִה ֵ
תגשםִ ,מתנגדים
ִה ֵ

כתבו את ההיפך בשם הפועל ובציווי חיובי:

≠
ִלצחוק
להת ַנ ֵגד ≠
ִ
להגשים ≠
ַ
מוח ≠
ִלשׂ ַ
≠
ַל ֲעלות
תח ֵתן ≠
לה ַ
ִ

לבכות

_________
_________
_________
_________

אל ִתבכּי!
אל ַתסכּימי!
אל ַתחלמי!
תרגזי!
אל ִת ַ
אל ֵתרדי!
אל ִתת ָגרשי!
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תצחקי!

_________
_________
_________
_________

-80שׂראל
בּארץ ִי ֵ
ַקיִ ץ ֶ
שׂראל.
מבּר ,חם מאוד בּיִ ֵ
פּט ֶ
יוּלי – אוֹגוּסט – ֶס ֶ
יוּני – ִ
ַבּ ַקיִ ץָ ,בּחודשים ִ
יפה.
בּח ָ
בּשבּת ַלים ֵ
נוסעת ַ
שפּחת לוי ַ
ִמ ַ
המים בּצבע ָכּחול ,יָרוֹק ְ -ת ֵכ ֶלת .הם מלוּחים ,אבל קרירים.
ַ
מתחת ַל ִשמש ָיה על החול ,ואבּא ִנכנס עם ַהילדים ַלים.
יושבת ַ
אמא ֶ
רשה ָלהם להיכּנֵס ַל ַמים בּלי אבּא.
הם למדוּ ִלשׂחותֲ ,א ָבל אמא לא ַמ ָ
מורחת אותם ִבּ ְק ֶרם שיזוּף.
כּוּלם לובשים ִבּ ְג ֵדי -ים ,חובשים כּובע ואמא ַ
על החול ַה ְר ֵבּה ילדים משׂחקים .הם בּונים בּתים וְ אַרמונות ֵמחוֹל.
מחפּשׂת את ַהילדים שלהּ ָבּ ֵעינַיים.
ֶ
אמא כּל הזמן
פּוחדתֶ ,ש ֵהם יֵלכוּ לאיבּוּד,
היא ֶ
ֶשלא יִ ַכּנסוּ ָעמוק ַלים,
מידי,
יותר ַ
שתזפוּ ֵ
ֶשלא יִ ַ
ושיִ שתוּ ַמים כּל הזמן.
ֶ
ענו על השאלות לפי הסיפור:

ראל?
בּאילוּ חודשים חם בּ ִישׂ ֵ
ֵ .1
בּשבּת?
שפּחת לוי ַ
נוסעת ִמ ַ
 .2לאן ַ
ָ .3מהוּ צבע ה ָים?
עושׂה אמא?
 .4מה ָ
עושׂה אבּא?
 .5מה ֶ
פּוחדת?
ִ .6ממה אמא ֶ
התאימו את זוגות המילים בקו:

המים
ַ
ַהחוֹל
אמא
ַהילדים יודעים
מורחת
אמא ַ
צריך ִלשתות

חם
כּחוּלים
ִלשׂחות
דואגת
ֶ
ַה ְר ֵבּה ַמים
קרם שיזוּף
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-81ידיעה ֵמהעיתון
בּיוֹם שבּת ,בּחוף תל-אביב ,קרה אָסון.
להציל אותם.
ְשנֵי ) (2אנשים טבעוּ ַבּים ולא ִהצליחוּ ַ
האחד – אָדם ֵבּן  ,70והשני – ָבּחוּר בּן .24
והמים – ֲעמוּקים.
הם ִנכנסוּ ַל ַמים ולא ָשׂמוּ לבֶ ,שׁ ַהגַלים היוּ גבוהים מאוד ַ
להיזהר מאוד ַבּים.
ֵ
יוד ַע ִלשׂחות ,צריך
גם ִמי ֶש ֵ
ענו על השאלות לפי הסיפור:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

בּשבּת?
מה קרה ַ
ֵאיפה קרה האסון?
כּמה אנשים טבעוּ?
ֵבּן כּמה היה האיש ה ָז ֵקן ֶש ָטבע?
הצעיר?
ֵבּן כּמה היה ָ
ַהים ָהיה ָש ֵקט?
ָה ִאם ֶאפשר היה לעמוד בתוך המים?

סמנו בקו או העתיקו את המשפט המתאר את הים:

השלימו את הפעלים בטבלה:

הוא ָ -עתיד

הוא  -הוֶוה

הוא ָ -עבר

טובע

השלימו את הצורה הנכונה של הפועל לפי הקבוצה:

וח -
ִ .1לשכּ ַ
שת ֵמש -
לה ַ
ִ .2
להראות -
ַ .3

שוכח
השתמשתי
ראה
ַת ֶ

וע
ִלטבּ ַ
שתתף
לה ֵ
ִ
להרשות
ַ

מרוח
ִל ַ
שת ֵזף
לה ַ
ִ
לה ֲעלות
ַ
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טבּוע
ִל ַ
להציל
ַ
ִלשׂחות
להשתזֵף
ִ

-82יש לי חלום
אמצא עבודה טובה,
מקוֶוה ֶש ָ
בּסוֹף האוּלפּן ,אני ַ
מסוּדרת -
ֶ
ֶש ִתהיֶה לי דירה
שמל,
וּמוּצריַ -ח ָ
ֵ
שבּדירה יִהיוּ לי רהיטים יפים
ַ
ֶשאָבין ֶאת מה ֶשאומרים ַבּ ֶטלוויזיה,
שׁכנים טובים.
ֶשיִהיוּ לי ֵ
ִשׂראל,
עלה לי ֵ
שפּחה שלי ַת ֶ
שהמ ָ
ִ
מקוֶוה
אני ַ
ִשׂראל,
ֶשיִהיֶה ָשלום בּי ֵ
שתפּר כּל הזמן,
שהעברית שלי ִת ֵ
ִ
ואטיֵיל ָבּאָרץ.
ֶשאקנֶה מכונית ַ
ִתגשם.
והלוַואי שהחלום שלי י ֵ

לקווֹת
מק ֶוה
ַ
מקוה
ַ
מקוים
ַ
מקווֹת
ַ

חברו בקו זוגות מילים:

שתפּר
ִת ֵ
תגשם
יִ ֵ
ָבּאָרץ
טובים
מסוּדרת
ֶ
יפים

דירה
ָרהיטים
שכנים
ֵ
העברית
ִ
אטיֵיל
ַ
החלום
ֲ
השלימו את הפועל בצורה הנכונה:

.1
.2
.3
.4
.5

 -מקווה )ש- (...

אנחנו _________ ָלטוב.
אני _________ __הוא ָיבוא ָמחר.
חורף.
גשמים בּ ֶ
הרבּה ָ
כל שנה אנחנו _________ __ ֵירדוּ ֵ
החלום ֶשלו ית ַג ֵשם.
הוא _________ __ ֲ
הבּאה ִתה ֶיה טובה.
_________ __השנה ָ

כתבו במחברת מה הייתם

רוצים - :הלוואי ש- ...

ַהל ַואי ֶשיִ ה ֶיה ָשלום.
ַהלוואי ֶש...
ַהלוואי ֶש...
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קיויתי
קיוית
ָ
קיוית
ְ
קי ָוה
קיותה
קיוינוּ
קיויתם
ֶ
קיווּ

אק ֶוה
ַ
תק ֶוה
ַ
תקוי
ַ
יק ֶוה
ַ
תק ֶוה
ַ
נק ֶוה
ַ
תקווּ
ַ
יקווּ
ַ

-83אַל ַתגידוּ לי
אמא ואבּא –
" ַבּחופש הגדול – אַל ַתגידוּ לי לקוּם מוּקדם.
מהר.
לבּש ֵ
וּלהת ֵ
תרחץ ִ
לה ֵ
לצחצ ַח שינַייםִ ,
ֵ
אַל ַתגידוּ לי
אַל ַתגידוּ לי ִלקרוא ְספרים.
אַל ַתגידוּ לי לעשׂות שיעוּרים.
ָפה ַבּכּיתה.
תנהג י ֶ
לה ֵ
אַל ַתגידוּ לי ִ
הס ֶפר.
בּביתֵ -
אַל ַתגידוּ לי לא להרבּיץ ִלילדים ֵ
ְתנוּ לי לאכול כּל היום ממתקים,
הדשא עם חברים,
לשׂ ֵחק על ֶ
ַ
להתבּ ֵטל.
לעשׂות שוּם דבר – ְסתם ִ
ולא ֲ
אני ַבּחופשַ ,בּחופשַ ,בּחופש הגדול".
השלימו לפי רצונכם:

אל ַתגיד לי
אל ַתגידוּ לי
כתבו במחברת:

ַתגיד לה
ַתגידי לו
הק ִיץ -
פשת ַ
 -תוכנית לחוּ ַ

מתחו קו בין המילה לתאור וכתבו ברבים:

ֶד ֶשא
ֵשן
מתק
ַמ ָ
ֵספר
חוּפשה
כתבו במחברת:

דשאים

ָטעים
מעניין
ַ
נעימה
ָירוק
לבנה
ָ

ירוקים

 -משפטים עם הצירופים בתרגיל הקודם- :

לדוגמה :אם תצחצח שיניים ,יהיו לך שיניים לבנות.
אל תאכל הרבה ממתקים טעימים ,כי זה הורס את השיניים.
בסוף השנה נצא לחופשה נעימה.
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-84ידיעה ֵמהעיתון ) 10ליולי  – 2003תקופת האינתיפאדה(
השנה ַבּחופש הגדול ַה ְר ֵבּה ילדים יושבים ַבּ ַבּיִת וצוֹפים ַבּ ֶטלוויזיה.
משע ֵמם לי".
ֲ
הם אומרים כּל רגע" :אמא,
לקייטנות,
ַהילדים לא הולכים ַ
מטיילים ָבּאָרץ,
לא ַ
לא הולכים לקניונים,
בּיותר".
ֵ
הבּטוּח
ַ
כּי האמהות אומרות" :ה ַבּית הוּא המקום
הקיפו בעיגול :נכון  /לא נכון

ַהילדים לא ַבּ ַבּיִת.
הר ֵבּה ְספרים ַבּ ַבּיִת.
ַהילדים קוראים ְ

נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון

ַהילדים הולכים ַלקניונים.
מאוּשרות.
ָ
האמהות לא מוּדאגות ,הן

נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון

בּיותר.
ֵ
הבּטוּח
ַ
הבּית הוּא המקום
ַ

נכון  /לא נכון

ענו על השאלות לפי הסיפור:

ֵ .1איפה ִנמצאים ַהילדים ַבּחופש?
 .2מה עושׂים ַהילדים בּחופש?
 .3לאן ַהילדים לא הולכים?
ָ .4למה האמהות מוּדאגות?
מאוּשרים בּחופש הגדול?
ָ
חושב ,האם ַהילדים
 .5מה אַתה ֵ
השלימו את המשפטים לפי רצונכם:

אני מוּדאג כּי ...
מאוּשר כּאשר ...
ָ
אני
עמם לי כּי ...
מש ֵ
ַ
אין מקום ָבּטוּ ַחָ ,ל ֵכן ...
אני מוּדאגָ ,ל ֵכן ...
אני מאוּשר כּי ...
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-85ממו ִהתחרֵט
יפה וּבאַשדוֹד.
בּח ָ
נתניָהֵ ,
חיפּשׂ ִבּ ַ
הר ֵבּה זמן .הוּא ֵ
חיפּשׂ דירה ְ
ממו ֵ
בּבניין בּן ֶש ַבע קומות ,בּקומה השלישית.
בּשבוּע ֶשעבר הוּא מצא דירה בּאַשדוֹדִ ,
ַ
קלחתְ ,ש ֵתי ִמרפּסות וּמעלית.
וּמ ַ
חדרֵי ֵשירוּתים ִ
ָפהְ ,שנֵי ְ
ארבּעה חדריםִ ,מטבּח י ֶ
הדירה בּת ָ
בּשׂמחה.
הבּיתה ִ
ממו חתם על חוזֶה ַבּ ִמשׂרד של המתווך עם ַבּעל הדירה וחזר ַ
סיפּר לגֶנט על הדירה ֶשקנה,
ממו ֵ
שפּחה שלי".
המ ָ
נתניָה ליד ִ
רוצה לגוּר רק ִבּ ַ
ֲא ָבל גֶנט אמרה" :אני ָ
תחרט ,וחוּץ ִמזֶה ,זה לא רחוק".
לה ֵ
כּשחותמים על חוזֶהִ ,איֶ -אפשר ִ
ממו אמר לגֶנטֶ " :

ענו על השאלות לפי הסיפור:

.1
.2
.3
.4
.5

ֵאיפה ממו רוצה לקנות דירה?
ֵאיזו דירה הוּא מצא?
ֵאיפֹה ממו חתם על החוזֶה?
למה גֶנט לא ָשׂמחה?
מה ענה ממו לגֶנט?

השלימו את הפעלים בטבלה:

הוא  -עתיד

הוּא  -הוֶוה

הוא  -עבר

חותם

מתחו קו בין תחילת המשפט לסופו:

החתימה על החו ֶזה
בּזמן ֲ
התקציב
לתכ ֵנן את ַ
ָחשוּב ַ
תימת החו ֶזה צריך
לח ַ
ֲ
להחליט
צריך ַ
ָרצוּי ִלבדוק ִאם

ֵאיפֹה רוצים ָלגור.
ִלקני ַית דירה.
נוח.
מצאת בּמקום ַ
הדירה ִנ ֵ
להביא ֲ 2ע ֵרבים.
ָ
ָחשוּב ָלשׂים ֵלב לכל פּ ָרט.

כתבו במחברת את המשפטים בסדר הנכון:
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לחתום
להתחרֵט
ִ
לחפּשׂ
ֵ

-86צריך להילחם בסמים
ַבּ ַחיים יש ַה ְר ֵבּה ִמלחמות.
לקחת ַסמים ,לא יכול
לחמה ַבּ ַסמים ,כּי ִמי ֶש ַמתחיל ַ
המ ָ
המלחמות הקשות היא ִ
אַחת ִ
להפסיק .הוּא ִנהיה ָמכוּר ַל ַסמים.
ַ
ולהורים ַבּ ַבּית יש עבודה ֲחשוּבה.
הס ֶפר ַ
בּביתֵ -
ַלמורים ֵ
להיזהר ִמ ַסמים.
ֵ
להסבּיר ַלילדיםֶ ,שצריך
הם צריכים ַ
לסמים.
להסבּיר ֶש ָק ֶשה מאוד להציל צעירים ֶשמכוּרים ַ
הם צריכים ַ
ילדים מה המשמעוּת של ַסמים ַל ַחיים ֶשל ֶהם.
להסבּיר ַל ָ
הם צריכים ַ
הקיפו בעיגול :נכון  /לא נכון

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

לחמה קשה.
לחמה ַבּסמים היא ִמ ָ
המ ָ
ִ
וצה.
לקחת סמים ,יכול להפסיק בּרגע ֶשהוּא ר ֶ
ִמי ֶש ַמתחיל ַ
ַלהורים וְ ַלמורים יש תפקיד ָחשוּב.
קל לעזור ַלצעיריםֶ ,ש ִהתמכּרוּ לסמים.
ִכּמעט ִאיֶ -אפשר לעזור ִלצעירים ֶשלוקחים סמים.
בּנושׂא הסמים.
ֵ
ההורים לא צריכים לעשׂות שוּם דבר
תמכּר ַלסמים.
למי ֶש ִמ ֵ
קורה ִ
המורים וההורים צריכים ְל ַס ֵפּר ,מה ֶ

נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון

השלימו את הפעלים בטבלה:

הוּא  -עבר

הוּא  -עתיד

להילחם
ֵ
להיזהר
ֵ
ֵח
להתווכּ ַ
ִ
להתמכֵּר
ִ

הוּא  -הוֶוה
נלחם

השלימו את המילים לפי הדוגמה:

ִלמכּור

מ ּ
ָ
כור

ִלסגור

__________

ִלרצות

__________

ִלקנות
ִלתפוס

__________
__________

ִלבדוק
לברר
ֵ

__________
__________

ִלגמור
ִלדרוש

__________
__________
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-87ָלמה ממו מוּדאג?
שואלת" :ממוָ ,למה אתה מוּדאג?"
המורה ֶ
ָ
תייקר ,המיים ִמתייקרים ,הנסיעות
עולה ,החשמל ִמ ֵ
ֶ
ממו ְמ ַס ֵפּר" :ראיתי ַבּ ֶטלוויזיה ,שהכּל
ִמתייקרות ,הדולר עלה ואפילוּ התרוּפות בּקוּפּת-חולים ִמתייקרות.
חושב ,מה יִהיֶה ֶבּעתיד.
ירדם .אני ֵ
לה ֵ
אומר ֶשיִהיֶה ְבּ ֵסדרֲ ,א ָבל ַבּ ַלילה אני לא יכול ֵ
השכן שלי ֵ
ֵ
זכּה ַבּלוטו".
אוּלי ֶא ֶ
ושׁ ַ
תפּלל לאלוהיםֶ ,שיעזור ליֶ ,
אני ִמ ֵ
ענו על השאלות לפי הסיפור:

דואג?
ָלמה ממו ֵ
ִממה אתה מוּדאג?

מיינו את המשפטים שמתחת לטבלה לשתי הקבוצות:

ְדאגות אישיוֹת

ְדאגות של המדינה

הלוואי שאמצא ...

אמצא עבודה טובה.
ַ −הל ַוואי ֶש ָ
שבּמדינה יִ היֶה ָשלום.
ַ −הל ַוואי ַ
שפּחה.
המ ָ
ַ −הל ַוואי שהמשׂכּורת ַתספּיק לכל ִ
ֵירד.
ַ −הל ַוואי שהדולר י ֵ
שׂראל.
יקה תעזור ליִ ֵ
אָמ ִר ָ
ַ −הל ַוואי ֶש ֶ
לתת ַלילדים.
ַ −הל ַוואי ֶשיִהיֶה לי ַמספּיק ֶכּסף ֵ
שהכּלכּלה ִתהיֶה טוֹבה.
ָ
ַ −הל ַוואי
ואוּכל לעבוד.
ַ
וּבריא
ַ −הל ַוואי ֶשאהיֶה חזק ָ
-8895

שׂראלים
כּוּלנוּ יִ ְ
רפת
בּצ ַ
יקהָ ,נטלי נולדה ָ
בּאָמ ִר ָ
בּאתיוֹפּיָה ,בּוֹריס נולד בּרוּסיָה ,סם – ֶ
ממו נולד ֶ
ירק.
בּע ָ
וּמ ֶֹשה נולד ִ
שׂראל.
כּוּלם היוּ עולים חדשים .כּוּלם עלוּ ליִ ֵ
שׂראל ,הם ִישׂראליים.
נוֹלדים בּ ִי ֵ
היום ַהילדים של כּוּלם ָ
שׂראל".
הלידה ,כּותבים "יִ ֵ
ִבּתעוּדת הזהוּתִ ,בּסעיף ֶארץ ֵ
המנהגים שונים,
האוכל שונֶהִ ,
ֶ
אחרת,
בּבּית ְמ ַדבּרים בּשׂפה ֶ
נכוןַ ,
וארץ אַחת.
לכוּלנוּ יש ָשׂפה אַחת ֶ
ָ
ֲא ָבל כּוּלנוּ יִ שׂראלים,
ָפה.
וּבעינַיי  -שונֶה זה י ֶ
ֵ
כתבו בעבר:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

עולה חדש.
הוּא ֶ
הוּא לא ְמ ַד ֵבּר ִעברית.
שׂראל.
הם לא נולדים בּיִ ֵ
דבּרת ַבּשׂפה שלה.
היא ְמ ֶ
אוכלים את האוכל שלהם.
הם ְ
הם
הם שונים זה ִמזֶה.

הוא היה

היו

בחרו מתוך המילים את המילה המתאימה והשלימו את המשפט:

.1
.2
.3
.4

יוולד(
)נולדתי ,נולדוֵּ ,
חנה בהריוןַ ,בּחודש הבּא _________ להּ תינוק.
)כּמו ,שונֶה ,בּדיוּק(
ירוּש ַליִ ם.
פוּלה ________ ִמ ָ
ֲע ָ
)נולדתי ,נולד ,יוולדוּ(
בּאתיוֹפּיָה.
ממו _________ ֶ
יוולד(
השבוּע  40תינוקות) .נולדה ,נולדוֵּ ,
ַ
העמק" ________
בּבית-החולים " ֵ
ֵ

כתבו במחברת:

ֵאיך אתה ַמרגיש כּעולה ֵמאתיופּיה בּישׂראל?
ּ
ּ
ֵּ
קור אֶ חד ִ
לקורים ַרּבים אֶ ָ
פשר לִ קשור ּבו אַ ריֶה"
תחבר
מ
אֶשר
"ּכ ֲ
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נספח למורה:
סוגי התרגילים בחוברת:
התרגילים בחוברת מיועדים לאימון התלמידים במיומנויות הקריאה ,הכתב והכתיב ,כתיבה
ודקדוק.

הוראות התרגילים לקריאה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

בחרו במילה המתאימה מבין  3אפשרויות  /הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה
הקיפו בעיגול :נכון  /לא נכון
השלימו את החסר בטבלה לפי הטקסט  /השלימו את הטבלה במידע מתוך הסיפור
השלימו את המשפטים לפי הסיפור
השלימו את השיחה בין  ...לבין  ...לפי הסיפור  /השלימו את המשפטים לפי הסיפור
חברו משפטים בקו בין תחילת המשפט לסופו
כתבו את המשפטים השלמים במחברת לפי הסדר הנכון.
סדרו את המשפטים בסדר הנכון לפי הסיפור
סמנו בקו או העתיקו משפט המתאר את ...
ענו על השאלות לפי הסיפור.
קראו את המשפטים ,ותרגמו אותם לאמהרית

הוראות התרגילים בדקדוק

 .1השלימו את המילים החסרות לפי שם הפועל
 .2השלימו את המשפטים בעתיד
 .3השלימו את המשפטים בפעלים מימין
 .4השלימו את המשפטים עם המילים שבמסגרת
 .5השלימו את המשפטים עם הפועל בצורה הנכונה
 .6השלימו את הסיפור בעתיד
 .7השלימו את הפועל בעבר ובהווה
 .8השלימו את הפעלים בטבלה
 .9השלימו את הצורה הנכונה של הפועל לפי הקבוצה
 .10השלימו את מילת היחס המתאימה
 .11השלימו את מילת היחס הנכונה  /השלימו את מילת היחס הנכונה מבין  3אפשרויות
 .12התאימו את זוגות המילים בקו
 .13חברו בקו את הפועל :זכר ונקבה
 .14כתבו את ההיפך בציווי .היעזרו בטבלה מצד שמאל
 .15כתבו את ההיפך בשם הפועל ובציווי חיובי
 .16כתבו את המשפטים בעבר
 .17כתבו את הסיפור בנקבה )בעבר ,בעתיד(
 .18כתבו את הפועל בצורה הנכונה
 .19כתבו את הפועל הנכון בתשובה לשאלה
 .20כתבו את הפעלים בעבר ובעתיד
 .21כתבו את הפעלים בעתיד ובציווי שלילי לפי הדוגמה
 .22כתבו בזמן עבר
 .23כתבו בציווי
 .24כתבו משפטים לפי הדוגמה  /כתבו משפטים עם המילים ...
 .25כתבו שאלות לפי המילה המסומנת
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 .26מתחו קו בין  ...לבין ...
 .27מתחו קו בין המילה לתאור וכתבו ברבים

הוראות התרגילים בכתיב

 .1השלימו את האותיות החסרות
 .2כתבו בכתב

הוראות התרגילים בכתיבה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

בחרו את המילה המתאימה והשלימו את המשפט
השלימו את המשפטים לפי רצונכם
כתבו במחברת
כתבו במחברת מה הייתם רוצים
כתבו במחברת מכתב
כתבו במחברת פתק
כתבו משפטים במחברת
כתבו שיחה בין  ...לבין ...

הוראות התרגילים באסטרטגיות חשיבה
.1
.2
.3
.4
.5

השלימו את המשפטים בצירופים שלמטה בעמודות המתאימות
כתבו את המילים למעלה משמאל בעמודה המתאימה
כתבו את המשפטים בסדר הנכון לפי הזמן
כתבו בכל עמודה את המשפטים המתאימים
סמנו מה לא שייך לקבוצה בשורה

98

