
תוכן העניינים:

קטע קריאה/לשון
תרגיל חזרה

תחום תפקוד/
פעולות דיבור

עמוד

שיעור 1
13הָאָלֶפּבֵית הָעִבְרִי

15התנועות

25איפה? ב... 

26מאין? מ...

שיעור 2
כינוי הגוף - 

יחיד/ה 
27קטעי קריאה

31בבנק - שיחה 

פגישה באוטובוס - 
שיחה 

32

33שמי, שמך...

כינוי הגוף - רבים, 
רבות

חברים טובים - 
קטע 

34

37ברחוב - שיחה 

המספרים - נקבה 
)1-100(

38

39בן כמה?

40חושב ש...

All video scenes in this 
app accompany our new 
ULPAN IVRIT textbook. 

36 lessons - more than 6 
hours of video training!

Professional narrations 
of all dialogs and 
exercises marked 
throughout the book 
with the  symbol.

Available also: solutions for all exercises!

For more details and information, visit us at:
http://www.prolog.co.il



42תעודת זהות

שיעור 3
שם עצם + שם 

תואר 
זה, זאת, אלה 
)הכינוי הרומז(

43

על חוף הים השפות
באילת - שיחה

45

מקצועות - קטעי עובד ב... / כ... 
קריאה

47תעסוקה

49שם התואר

שיעור 4
51ה"א הידיעה

53כפר סבא - קטע

שם עצם מיודע + 
שם תואר

55

הזה, הזאת, 
האלה

56

57 מילות יחס 

יש ב..., אין ב..., 
נמצא

58

האולפן בכרמיאל - 
תרגיל מילוי

60

מה יש בתמונה 
ואיפה?

61

שיעור 5
62קטעי קריאהלאן? ל...

מילות שאלה - 
תרגיל

64

65מילות יחס - תרגיל

"של" בנטייה 
)מילת שייכות(

66שיחות

משפחת גולן - 
קטע

משפחה / 
תעודת זהות

68

לאן הם נוסעים 
בסוף השבוע?

70משפחה

זקן, צעיר,  ישן, 
ותיק

72

73צרכנותשיחותרואה, קונה, קונה



שיעור 6
שם הפועל

"רוצה" + שם 
הפועל

75שיחה

ירושלים - תרגיל 
מילוי

79

הכיוונים: צפון, 
דרום...

התמצאות ארץ ישראל )מפה( 
במקום

80

81ירושלים )מפה(

רמת-גן - עיר 
הגנים - קטע

82

"צריך", "יכול" + 
שם הפועל 

תלמידה טובה - 
שיחה 

83

שיעור 7 
85 הפתק

מילות הזמן 
)תמיד, לפעמים...(

87בחור שומר מסורת

המספר המונה 
)1-10 זו"נ(

90דיוריש חדש! - שיחה

92המספר הסתמי

שיעור 8
ל... יש / אין )כינוי 

הקניין(
93מן המיתולוגיה

מצפון ל... מדרום 
ל...

התמצאות 
במקום

95

96שיחהיש לי , אין לי

98הודעה ופתקעסוק, פנוי, תפוס 

שיעור 9
102התמצאות בזמןמה השעה?

104שיחהאיזה? איזו? אילו?

105התנצלות

"אוהב", "מעדיף" 
+ שם הפועל

רוני חוזר מהגן - 
שיחה 

106

על עבודה ומקצוע 
- שיחה

108תעסוקה

פרטים אישיים - 
קטעי קריאה

109תעודת זהות



113הטופס 

שיעור 10
לכן )משפט 

תוצאה(
114

115הסמיכות

117מושב נהלל - קטע 

היא רוצה להיות 
מורה - תרגיל מילוי 

118

אהבה של ילד בגן כאשר, כש...
- שיר 

119

אולי בפעם אחרת 
- שיחה 

122

ב-ל-מ -תרגיל 
חזרה

124

שיעור 11
מילת היחס ל' 

בנטייה
למי הם מחכים? - 

שיחה 
125

 + )SMS( מסרון
פתק

127

128לאן? למי?

129מילת היחס "את"

הם צריכים 
להחליט - סיפור

131

שיעור 12
המספר המונה 

)11 ואילך(
133התמצאות בזמן

136צרכנותשיחה כמה עולה?

לוח השנה העברי 
- קטע 

138

בחנות הספרים - 
שיחה 

140צרכנות

שיעור 13
אפשר, אסור, 

מותר, כדאי
שמורות טבע וגנים 

לאומיים
142

146בריאותבמרפאה - שיחה

כדי + שם הפועל 
)משפט תכלית(

147

דורון מתקשר באיזה? באיזו?
ומזמין טכנאי  

148הזמנה



באיזה יום? באיזו 
שעה?

150הפתק

באילו ימים? 
באילו שעות?

152שיחה

מילת היחס "עם" 
בנטייה

153

שיעור 14
באיזו תחנה? - המספר הסודר

שיחה
התמצאות 

במקום
154

אחרי, לפני; קודם, 
אחר-כך

157סדר יום

סדר יום - תרגיל 
מילוי 

159

160בני-ברק - קטע בינוני פעול

162השלט

163בקשה

התמצאות שיחה איך מגיעים ל...?
במקום

165

168ה"א המגמה

שיעור 15
מילת היחס "את" 

בנטייה
הזמנה לכוס קפה 

- שיחה
169

171הזוגי

תמר רוצה לקנות 
מכונית - שיחה

172המלצה / בנק

"להיות" - זמן 
עבר, גוף שלישי

174מזג האווירהטיול לירושלים

איך היה בחתונה? "להיות" בזמן עבר
- שיחה

176

מילת היחס 
"אצל"

178

179כל + שם עצם

כתיבת שאלות - 
תרגיל 

181

182מילות יחס - תרגיל

183הפכים - תרגיל

הווה ושם הפועל - 
טבלת סיכום

184

שיעור 16



זמן עבר
188עבר, פעל ע"ו, ע"י

שאלות כל הזמן - 
שיר 

189

מפקד ומפקדת - הציווי
סיפור 

192

שיעור 17
עבר, שלמים 
)רוחב - גוף 

שלישי(

195

נתן אלתרמן - 
קטע 

199

200תרצה אתר - קטע 

עבר, שלמים 
)רוחב - גוף ראשון 

ושניׂ (

202

יוסי מספר... - 
סיפור 

203

206השורש והבניינים

שיעור 18
מילת היחס ב' 

בנטייה
מתנהג כמו תינוק 

- שיחה
209

211מילות יחס - תרגיל

מילת היחס 
"אצל" בנטייה

212

מתנה ליום הולדת 
- שיחה

213ברכות ואיחולים

215תודה

217בנקמה עושים בבנק?המשפט הסתמי

219מה עושים בחגים?

שיעור 19
מונולוג של חולה אסור לי, מותר לי

שפעת 
221בריאות

223בריאותמונה ליזה - קטע שמות מן הגוף

225בריאותביטויים

226הצבעים

שמות הילידים 
)ישראלי...(

מתנדבת בקיבוץ - 
סיפור 

227



מילות קישור - 
תרגיל

230

מילות יחס בנטייה 
)חתך רוחב(

231

שיעור 20
234הפתקהודעה בתא הקולי

237אורנה פורת - קטע 

טוב שכן קרוב 
מאח רחוק - שיחה 

239בקשה ותודה

241 חבר טוב - קטע

שיעור 21
יותר מ.../מאשר 

)ערך היתרון(
אהובים ושונים - 

שיר 
242

245היין האדום - קטע 

246מילות יחס - תרגיל 

247בריאותכואב ל..., לי, לך...

למה כואב לה כל 
הגוף? - שיחה

248

שיעור 22
250צרכנותקניות - שיחהעבר, פעל ל"ה

253אשתי - סיפור 

השורשים 
והגזרות

258

היה ל.... )כינוי 
הקניין בעבר(

השורשים של 
העם היהודי - קטע

260

סבתא מספרת - 
תרגיל מילוי

263

שיעור 23
265הסמיכות

הטיול למדבר 
יהודה - סיפור

271

מילת היחס מ' / 
"מן" בנטייה

273

עבר, הפעיל פ"נ + 
ע"ו

תֵאטרון "גשר" - 
קטע

274

278עבר, הפעיל פ"י

279סיפור המבול



שיעור 24
280עבר, פיעל ל"ה

281טעיתי נורא - שיר 

אצל סבא וסבתא 
- שיר 

282

עבר, פעל ל"ה + 
פיעל ל"ה

285

הדייר החדש - 
שיחה 

תלונה 
והתנצלות

286

עבר, יכול + צריך, 
להצטרך

288

שיעור 25
שם תואר הנגזר 

משם עצם
289הפלמנקו - קטע 

מכתב להורים - 
קטע 

290

מילת היחס "על" 
בנטייה

293סיפור גן העדן

296עבר, הפעיל פ"ג

למרות... )משפט 
ויתור(

297

מאדאם קירי - 
קטע 

298

מילות קישור - 
תרגיל 

301

שיעור 26
302שם העצם בנטייה

כיפה אדומה - 
סיפור 

304

הרב אלימלך פירר 
- קטע   

306

השלילה בהווה 
)איני, אינך...(

שבעה דברים 
בגולם ושבעה 

בחכם

308

מילת היחס "אל" 
בנטייה

שיחה ממתינה - 
שיחה

310

חגיגת בר מצווה - מוצא חן בעיניי
קטע

312

המולדת האמיתית 
- קטע

313



בחנות הבגדים - 
שיחה 

315צרכנות

שיעור 27
זמן עתיד

סימני העתיד 
)תחיליות וסופיות(

318

להיות בעתיד + 
יהיה ל...  

319

320יש לי חלום - קטע 

עתיד, פעל ע"ו, 
הפעיל + יכול

321

נר ראשון של 
חנוכה - שיחה

322

324הציווי השלילי

רוצה, מקווה, 
מבקש, כדי + ש

325

אם... - משפט 
תנאי קיים

326

עתיד - פיעל, 
התפעל, נפעל

327

הילדים באים 
הביתה לשבת 

328

שיעור 28
331שם הפעולה

332המודעה

"יד חריף" מרכז 
לאומנויות - קטע

334

335אלא

336אבל, אלא

שיעור 29
עתיד, פעל - 

אפעול, אפעל 
337

בית הספר 
העתידני - קטע 

338

340עתיד, פעל פ"ג

342מן החדשות - קטע

הזמנה למפגש - 
קטע

343המכתב



345לדעתי...

ה... ביותר )ערך 
ההפלגה(

שלגיה ושבעת 
הגמדים - סיפור

346

שיעור 30
חיפוש עבודה - 

קטע 
349תעסוקה

350בעל -, חסר -

351מודעות דרושים

יש לה הרבה 
הוצאות - קטע 

352תעסוקה

אצל "קוראת 
בקלפים" - שיחה

353תעסוקה

על עצמי, מעצמי, 
את עצמי...

355

שיעור 31
עתיד, פעל חסרי 

פ"י
356

עתיד, פעל פ"א, 
פ"נ

357

358צרכנותצמד חמד - שיחה עתיד, פעל ל"ה

361עתיד, פיעל ל"ה

362המלצהכדאי ש...

חזון אחרית הימים 
- קטע 

363

364כלי, כלים

סיכום העתיד - 
כתיבת שאלות

365

סיכום העתיד - 
תרגיל

366

שיעור 32
נפש בריאה בגוף הציווי

בריא 
367

הוראות למשתמש 
במחשב

370

שיעור 33
הסביל

371בניין נפעל

שלושה ספרים - 
קטע 

372



מילת היחס "על-
ידי" בנטייה

373

אילו... - משפט 
תנאי בטל

אהבתו של חייל - 
שיר

375

מילות יחס: אחרי, 
לפני, בלעדי

379

שיעור 34
הטרגדיה של סנט בניין פועל

לואיס - קטע 
380

לעומת... משפט 
ניגוד

ים המלח וים כנרת 
- קטע 

383

385חיים ויצמן - קטע 

386עזר ויצמן - קטע 

387המודעה

שיעור 35
388בניין הופעל

389דיורחנוכת בית - שיחה 

390הזמנה

391המודעה / דיור

שיעור 36
המשפט הסתמי 

בסביל
392

394תואר הפועל

395נפעל ל"ג, ל"א

396נפעל פ"ג

397מבצע יונתן - קטע 

399נפעל ל"ה

401ירושלים - קטע

ההיסטוריה של עם 
ישראל

403

נספחים
404על אותיות ומספרים

405ספרי התנ"ך



406מילות יחס ומיליות

407מילות קישור

408שם העצם - יוצאים מן הכלל

409ש"ע / ש"ת הנגזר מן השם

410משקלים של בעלי מקצוע

411הסביל

412הפועל

414מילון - תרגום האוצר הלשוני לאנגלית ולרוסית
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