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ְתבּו ְלִפי ַהדּוְגָמה: )עמ’ 25( ִכּ ב. 

ירושלים בישראל  .1

פריז בצרפת  .2

מוסקבה ברוסיה  .3

ברלין בגרמניה  .4

וושינגטון בארצות הברית  .5

לונדון באנגליה  .6

מדריד בספרד  .7

רומא באיטליה  .8

טוקיו ביפן  .9

ִלימּו: ִמ/ֵמ )עמ’ 26( ַהׁשְ

טֹום ֵמַאְנגִלָיה  .1

ִליז ִמָקָנָדה   .2

ָחָנה ֵמֵחיָפה  .3

סֹוְנָיה ֵמאּוקָראיָנה  .4

ָיה ַאבָרָהם ֵמֶאתיֹוּפְ  .5

ִטיָנה ֵמאיַטלָיה  .6

ִרית ג׳ֹון ֵמַאְרצֹות ַהּבְ  .7

מֹוריס ִמָמרֹוקֹו  .8

ְפַרְנץ ֵמאֹוְסְטִרָיה  .9

ַמְקִסים ֵמַאְרֶגְנִטיָנה  .10

יֹוֵסף ִמישראל  .11

ל ִמָצרַפת מיׁשֶ  .12

ַמְריֹו ִמֶמְקִסיקֹו  .13

רּו ְרטֹו ִמּפֵ רֹוּבֶ  .14

ָאנה ֵמהֹוַלְנד  .15

ָסמי ֵמִעיָראק  .16

דֹוָנה ִמְסָפַרד  .17

יּוִרי ֵמרּוְסָיה  .18

ֶסְרֵגיי ִמָקַזחְסָטן  .19

ן ִקים ִמַיּפָ  .20
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ִלימּו ְלִפי ַהּדּוְגָמה: )עמ’ 27( ַהׁשְ

הוא ָדִניֵאל. ִמי הוא?       .1

הוא ֵמאנגליה. ֵמַאִין הוא?      .2

ן, היא חנה. - ּכֵ היא חנה?       .3

ן, אני תייר. - ּכֵ ּיָיר?     אתה ּתַ  .4

- ֹלא, אני ֵמאוקראינה. את מרוסיה?      .5

ה. - לא, היא עֹוָלה ֲחָדׁשָ ּיֶיֶרת?     היא ּתַ  .6

- כן, אני עולה חדש. אתה עֹוֶלה ָחָדׂש?     .7

- אני ָרֵחל. מי את?       .8

היא ֵמארגנטינה. מאין היא?       .9

ן. אוְּלּפָ הוא לומד ּבָ ֵאיפֹה הוא לֹוֵמד?     .10

- אני ָדני. מי אתה ?       .11

ָרה. - אני ׂשָ מי את ?       .12

הוא לומד ִעְבִרית. ָמה הוא לֹוֵמד?      .13

- כן, היא לומדת באולפן. היא לֹוֶמֶדת באולפן?     .14

- כן, אני לומד באולפן. אתה לומד באולפן?     .15

- כן, היא תיירת ִמָצְרַפת. היא תיירת?      .16

- כן, אני עולה חדשה. את עולה חדשה?     .17

- לא, אני לומד עברית. אתה לומד ִפיִזיָקה?     .18
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ִלימּו ְלִפי ַהֶקַטע: )עמ’ 28(  ַהׁשְ

מריו עולה חדש. מי עולה חדש?     .1

הוא מארגנטינה. מאין מריו?     .2

הוא גר באשדוד. איפה מריו גר?     .3

לא, הוא לא עובד עכשיו. מריו עובד עכשיו?    .4

הוא לומד עברית. מה מריו לומד?     .5

כן, הוא תלמיד טוב. מריו תלמיד טוב?    .6

ֵאלֹות: )עמ’ 29( ֲענּו ַעל ַהׁשְ

טום ֵמאנגליה מאין טום?     .1

לא, טום תייר טום עולה חדש?     .2

הוא מטייל עכשיו בישראל איפה הוא מטייל עכשיו?    .3

ֵאלֹות: )עמ’ 29( ֲענּו ַעל ַהׁשְ

חנה מורה טובה מי מורה טובה?     .1

חנה מישראל מאין חנה?     .2

חנה עובדת באולפן איפה חנה עובדת?    .3
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)עמ’ 37(

כי הוא עולה חדש. למה ג׳ון מדבר קצת עברית?   •

כי הוא לא יודע איפה רחוב בן-יהודה. למה ג׳ון מצטער?     •

ִלימּו ְלִפי ַהּדּוְגָמה: )עמ’ 37( ַהׁשְ

- אני מצטער. אני לא יודע. יוסי, אתה יודע איפה רותי?   

- אני ִמְצַטֶעֶרת. אני לא יודעת. רותי, את יודעת איפה דניאל?    .1

- כן, אנחנו יודעות. הוא מקנדה. אתן יודעות מאין מייקל?    .2

- כן, אנחנו יודעים. הוא עובד בבנק. אתם יודעים איפה דן עובד?    .3

- לא, היא מדברת ִעם רחל. דינה מדברת ִעם חנה?     .4

- כן, הן מדברות ַעל פוליטיקה. הן מדברות ַעל פוליטיקה?    .5

- כן, הוא מדבר ִעם ריטה בטלפון. דן מדבר ִעם ריטה בטלפון?    .6

- לא, הם מדברים ַעל דירות בחיפה.  דן וריטה מדברים ַעל פוליטיקה?   .7

- כן, אנחנו מבינים עברית. אתם מבינים עברית?     .8

- כן, הוא מבין רוסית כי הוא מרוסיה. בוריס מבין רוסית?     .9

כתבו את המספרים במילים: )עמ’ 38(

)34( שלושים ְוארבע

)83( שמונים ְושלוש

)96( תשעים ְושש

)57( חמישים ְושבע

)11( אחת עשרה

)49( ארבעים ְותשע

)61( שישים ְואחת

)72( שבעים ּושתיים
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)12( שתים עשרה

)88( שמונים ּושמונה

)13( שלוש עשרה

)עמ’ 38(

ֵמָאה    100 ָטָרה  ִמְשׁ

ְואחת ֵמָאה    101 ִוד ָאדֹום   ָמֵגן ָדּ

מאה ּושתיים  102 י ֵאׁש  ְמַכֵבּ

ֵאלֹות: )עמ’ 39( ֲענּו ַעל ַהׁשְ א. 

הוא בן שש בן כמה דניאל?     .1

היא בת תשע בת כמה רחל?     .2

הם בני שש בני כמה דניאל ויוסי?    .3

הן בנות תשע בנות כמה רותי ורחל?    .4

נֹות נֵי, ּבְ ת, ּבְ ן, ּבַ ִלימּו: ּבֶ ַהׁשְ ב. 

הוא בן עשרים ואחת.   .1

הם בני שלוש עשרה.  .2

הן בנות חמש עשרה.   .3

היא בת שלושים וארבע.  .4

- אני בן עשר. בן כמה אתה?     .5

- אני בת שמונה. בת כמה את?     .6

רותי בת שבע עשרה.  .7

- היא בת עשרים. בת כמה היא?      .8

- הוא בן שלושים. בן כמה הוא?     .9

דניאל בן שתים עשרה.  .10

אני                                                                  .  .11
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כתבו לפי הדוגמה: )עמ’ 41( א. 

לא, הוא בן אחת עשרה. )11( הוא בן עשר?    

לא, היא בת שבע עשרה. )17( היא בת שש עשרה?   .1

לא, הם בני תשע עשרה. )19( הם בני שבע עשרה?   .2

לא, הן בנות שמונה עשרה. )18( הן בנות תשע עשרה?   .3

לא, הוא בן שתים עשרה. )12( הוא בן אחת עשרה?   .4

השלימו:  חושב ש-, חושבת ש-, חושבים ש-, חושבות ש- ב. 

הוא חושב שאני בן שלושים ושבע.  .1

אנחנו חושבים שהם בני ארבעים.  .2

אני חושב/ת שרותי מורה טובה.  .3

אתן חושבות שדן תלמיד טוב?  .4

היא חושבת שדינה ילדה טובה.  .5

הם חושבים שאנחנו ילדות טובות.  .6

דניאל חושב שהוא תלמיד טוב.  .7

אתם חושבים שהיא פקידה טובה?  .8

את חושבת שהוא תייר או עולה חדש?  .9

אתה חושב שהן תלמידות טובות?  .10

אנחנו חושבים/ות שאתם חברים טובים.  .11

הם חושבים שהיא בת עשרים, אבל היא כבר בת 25.  .12

הן חושבות שהם ילדים טובים ותלמידים טובים.  .13
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ִלימּו ְלִפי ַהדּוְגָמה: )עמ’ 42( ַהׁשְ

מי היא?

שם פרטי: תמי

שם משפחה: לביא

כתובת: רחוב הרצל מספר 7

עיר: כפר-סבא

ארץ מוצא : ישראל

גיל: 18 

כתבו:  זה, זאת, אלה )עמ’ 43(

יק זה ּתִ זה שּולָחן  אלה ִעיתֹוִנים 
ם זה ׁשֵ יתֹות  אלה ּכִ ֵאָלה  זאת ׁשְ

ָרִדים  זה ִמְכָתב אלה ִמׂשְ ירֹות  אלה ּדִ
זה ְרחֹוב ְרִטיס  זה ּכַ ׁשּוָבה  זאת ּתְ

זה ֵעט ב  זה ַמְחׁשֵ אלה ִסיּפּוִרים 

רבותרביםנקבהזכר

טובותטוביםטוָבהטוב

זולותזוליםזולהזֹול

ְקטנותְקטניםְקַטָנהָקטן

ְיקרותְיקריםְיָקָרהָיָקר

ְגדולותְגדוליםְגדֹוָלהָגדול

ָקשותָקשיםָקָשהָקֶשה

ָיפותָיִפיםָיָפהָיֶפה

חשובותחשוביםֲחׁשּוָבהָחׁשּוב

מעניינותְמַעְנְייִניםְמַעְנֶייֶנתְמַעְנֵיין
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כתבו לפי הדוגמה: )עמ’ 44(

     חדשים     ספרים    אלה ספר חדש   זה 
מענייניםספריםאלהספר מענייןזה
יפיםעטיםאלהעט יֶפהזה
גדולותכיתותאלהכיתה גדולהזאת
חדשיםתיקיםאלהתיק חדשזה
יפותתמונותאלהתמונה יפהזאת
קטנותדירותאלהדירה קטנהזאת
קשותשאלותאלהשאלה קשהזאת
יקריםמחשביםאלהמחשב יקרזה
זוליםכרטיסיםאלהכרטיס זולזה
מענייניםעיתוניםאלהעיתון מענייןזה
מעניינותתשובותאלהתשובה מעניינתזאת
קטניםמשרדיםאלהמשרד קטןזה
מענייניםסיפוריםאלהסיפור מענייןזה
חשוביםמכתביםאלהמכתב חשובזה

ִלימּו לפי הדיאלוג: )עמ’ 45( ַהׁשְ

שמו יונתן.

הוא יודע רק עברית ואנגלית, וקצת ספרדית.

הוא בחור נחמד.

”חופש“. עכשיו הוא לא לומד ולא עובד. הוא ּבְ

עכשיו הוא מטייל באילת, ומדבר עם בחורה נחמדה.

שמה סימה. היא תיירת מצרפת. היא מדברת צרפתית ואנגלית.

היא מטיילת באילת. היא בחורה נחמדה.
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ִלימּו: )עמ’ 46( ַהׁשְ א. 

 עברית, אנגלית, צרפתית, ספרדית, רוסית
נית, ֶגרָמנית, ַאְמָהִרית ַעְרִבית, רוָמנית, ַיּפָ

הם מאנגליה. הם יודעים אנגלית   .1

היא מצרפת. היא יודעת, מבינה ומדברת צרפתית  .2

אנחנו מישראל. אנחנו יודעים עברית  .3

הן מספרד. הן מדברות ומבינות ספרדית  .4

הם מרוסיה. הם יודעים, מדברים ומבינים רוסית   .5

הוא מִמְצַרִים. הוא יודע, מדבר ומבין ַעְרבית  .6

היא מיפן. היא יודעת יפנית  .7

הוא מגרמניה. הוא יודע גרמנית  .8

הם מרומניה. הם יודעים רומנית  .9

הם מאתיופיה. הם מדברים אמהרית   .10

צּוָרה ַהְנכֹוָנה: )עמ’ 46( השלימו את ַהּפֹוַעל ּבַ ב. 

)קורא( דן קורא סיפור נחמד.      .1

)כותב( ן-גּוריֹון.   רחל כותבת ספר ַעל ָדִוד ּבֶ  .2

)כותב( הן כותבות תשובות במחברת.     .3

)קורא(  הם קוראים ספרים בספרייה.     .4

)קורא( חנה קוראת עיתון בבוקר.     .5

)קורא( הם ִמָיָוון. הם קוראים ספרים ביוונית.    .6

)כותב( היא מסין. היא כותבת סיפורים בסינית.   .7

)כותב( יעקב כותב מכתב ְלרותי.      .8

- אני קוראת מכתב ֵמָחֵבר. מה את קוראת?       .9

ִית. יעּוֵרי ּבַ - אנחנו כותבים ׁשִ מה אתם כותבים במחברת?     .10
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ג. כשהם חולים. מתי הם לא באים לכיתה?   .7

יג. הם יודעים. ר הם לומדים,  ֲאׁשֶ ּכַ  .8

ב. כאשר הן עובדות קשה. מתי הן עייפות מאוד?   .9

יא.הוא משחק כדורגל. כשהוא לא עייף,    .10

א. הוא שותה רק מים. כשהוא ָצֵמא,   .11

ו.התלמידים עונים. כשהמורה שואלת,   .12

ה.כאשר הוא לא מרגיש טוב. מתי הוא שותה תה חם עם לימון?   .13

כתבו את הפועל בצורה הנכונה: )עמ’ 123( ג. 

חנה יכולה לרקוד בלי הפסקה.  )רוקד(  .1

צפון.  )מציע( דרום, ובַקִיץ לטייל ּבַ רחל מציָעה למיכאל לטייל ּבחֹוֶרף ּבַ  .2

התלמידים אומרים למורה: “בוקר טוב”.  )אומר(  .3

המורה עוָנה לתלמידים: “בוקר אור”.  )עונה(  .4

בבחינה התלמידים צריכים ַלֲענות על השאלות.  )עונה(  .5

הן בחופשה עכשיו, והן מַבלות בתל-אביב.  )מבלה(   .6

יעקב מִציַע לרחל לקנות מכונית קטנה.  )מציע(  .7

הם מחכים לאוטובוס בתחנה.  )מחכה(  .8

הם אוהבים לבלות בסוף השבוע.  )מבלה(  .9

הם צריכים לחכות לרופא.  )מחכה(  .10

השלימו: ַאֵחר, ַאֶחֶרת, ֲאֵחִרים, ֲאֵחרֹות )עמ’ 123(  ד. 

רותי רוצה לבלות עם חיים בפעם אחרת ובמקום אחר.  .1

הם רוצים לגור ברחוב אחר ובשכונה אחרת.  .2

הּו אחר. היא לא רוצה לאכול בשר. היא מעדיפה לאכול ַמׁשֶ  .3

ִהי אחרת. הו אחר. זאת לא רותי! זאת ִמיׁשֶ זה לא יעקב! זה ִמיׁשֶ  .4

דניאל רוצה להיפגש עם רחל ביום אחר ובשעה  אחרת.  .5

הוא רוצה לגור בעיר אחרת, לכן הוא מחפש עבודה אחרת.  .6

הן אוהבות לראות תוכניות אחרות בטלוויזיה.  .7
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השלימו את מילת היחס רק במקום שצריך: )עמ’ 124(

הוא עובד כעורך-דין במשרד גדול.  .1

הוא נוסע לעבודה במכונית הישנה שלו.  .2

הוא חוזר מהעבודה מאוחר, ולכן הוא עייף.  .3

היא לא מרגישה טוב, לכן היא הולכת לקופת-חולים.  .4

היא אוהבת לנסוע לתל-אביב ברכבת.  .5

בבוקר הוא יוצא מהבית והולך לבית הספר.  .6

התלמידים נכנסים לכיתה אחרי ההפסקה.  .7

אחרי העבודה יוסף צריך לחזור      ×    הביתה.  .8

הם רוצים לבוא למסיבה.  .9

בחורף הם אוהבים להישאר בבית.   .10

היא מגיעה לעבודה ברגל.  .11

מהנדסים עובדים בדרך כלל במפעל.  .12

חיילים מגיעים      ×    הביתה בדרך כלל בסוף השבוע.  .13

האוטובוסים מגיעים לתחנה המרכזית.  .14

היא לומדת חינוך בִמְכָלָלה )קולג׳( כי היא רוצה להיות מורה.  .15

ֵקט. הוא גר ברחוב קטן וׁשָ  .16

חנה לא נמצאת עכשיו בבית, היא נמצאת בספרייה.  .17

הם צריכים לנסוע לפגישה חשובה.  .18

הוא הולך ברגל מהבית לתחנה.  .19

חיפה נמצאת בצפון, באר-שבע נמצאת בדרום.  .20

יונתן צריך היום להגיע לארץ מחו”ל.  .21

אנחנו באים לאולפן מהבית.  .22

אין לו מפתח, לכן הוא לא יכול להיכנס      ×    הביתה.  .23

כתבו:  ל, ִלי, ְל... / ְלִמי, ְלָמה )עמ’ 125( א. 

ה ָלך. מתי את מגיעה הביתה? רחל, אני ְמַחּכֶ  .1

רחל עוזרת לדן בשיעורי הבית. היא עוזרת לו.  .2
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רותי, איפה את מחכה לי? - יוסי, אני מחכה ְלך על-יד הבנק.  .3

רחל מציעה לרבקה לעשות דיאטה.  היא מציעה לה לעשות גם ספורט.  .4

אתה רוצה לעזור לי? - כן, אני רוצה לעזור לך.  .5

איפה אתם מחכים לנו? - אנחנו מחכים לכם על-יד הדואר.  .6

רחל כותבת לחבר שלה מכתב. היא כותבת לו מכתב אהבה.  .7

יוסף שולח לרותי הודעה. הוא שולח לה הודעה בטלפון.  .8

דני, מה אתה מציע לי לעשות בערב?   - חנה, אני מציע ָלך לצאת לרקוד.  .9

המורה עונה לתלמידים. היא עונה להם על השאלות.  .10

היא אומרת להורים שלה לילה טוב.   .11 

היא אומרת להם “לילה טוב”, והם עונים לה “ֵליל ְמנּוָחה”.

ענת עוזרת להורים שלה. היא עוזרת להם בעבודה.  .12

יָקה. היא נותנת לו נשיקה,  רחל נותנת לילד שלה ְנׁשִ  .13 

והוא נותן לה שתי נשיקות.

הוא אומר לרותי “בוקר טוב”, והיא עונה לו “בוקר אור”.  .14

המורה מסבירה לתלמידים מה לכתוב בתרגיל.   .15 

היא מסבירה להם גם מה לכתוב בבחינה.

חנה שולחת לדניאל מכתב. היא שולחת לו במכתב גם תמונה.  .16

רחל, למי את מחכה? - אני מחכה לרותי.  .17

יוסי, ְלָמה אתה מחכה? - אני מחכה למכתב מהחברה שלי.  .18

ְלָמה הוא מחכה? - הוא מחכה לטלפון חשוב.  .19

כתבו: ל- / ש-  )עמ’ 126( ב. 

המורה אומרת לתלמידים שהם צריכים לכתוב שיעורי בית.  .1

המנהל אומר למזכירה שהיא צריכה לשלוח את המכתבים.  .2

אני אומר לך שאתה יכול להצליח בלימודים.  .3

הם אומרים לנו שאנחנו תלמידים טובים.  .4

התלמידות אומרות למורה שהתרגיל לא קשה.  .5


