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.  

  יֵרְׁשִתים ְּבִשָגְפִנ
  
  

ר יֹוֵתם ְוֹות ַחחָּפ. הֶנַּתְשוויר ִמֲאג ָהֶזֶמ, יֵרְשש ִּתחֹוֶד סָנְכִנֶשְּכ

  .יםיִמִעים טובים ּוְנִרָבְד ִּברָּכְזִנאני . ירִרָק

ים ִשג לֹוְבַחַּב. הָשָדה ֲחָנָשה יָלִחְתה ּוַמָנ ָשתֶרֶמְגִנאש השנה רְֹּב

  .ֹותתנות יפים מִלַקְּבש ּוְמַבְד ִּבּוַחפים ַּתִלֹוְכא, יםִשָדים ֲחִדָגְּב

ם אני ָש. תֶסֶנית הְּכֵבא ואמא ְל עם אּבְךה אני הֹוֵלנְּברֹאש הש

חֹוב ְר ִּבאָצְמִננסת ית הּכּב. ית הספר שלי מּבםעם החבריש ָגְפִנ

ם אנחנו הולכים לָׁש. ירִס'ֶג-ּויְנית שלנו ִּבחוק מן הּבקטן לא ָר

  . יםִגַחֹות ּוְבתּבַשתמיד ְּב

מים אנחנו ָק, חָתְפִנשהוא ְּכ. שקֹוֶדֹון הרֲאָּבא ָצְמִנספר התורה 

ר ן ָשָּזַחַה. ב שלנון והַרָּז גם הַחאיםָצְמִנת ֶסֶנְּכית ַהֵבְּב. יםִלְלַּפְתּוִמ

  .יתורים ִאם ָׁשּוָלכ ְו,הֶפֹול ָיקְּב

השנה . ֹוראל עם ההורים שלישֹינּו ִמֵלא ֵאָּב, ן הדוד שליֶּב, יצחק

  . יםִגַחלנּו עד סוJ ַהְצ ֶאיםִרָאְשִנהם 

ה יו הוא עוֶלָשְכַע. ית הספרֵבר ְלֹוֵזיצחק ח, תֶרֶמְגִנחופשה ַהֶשְּכ

ּוא שהְּכ. לָשְכִנם ַעים ּוַפִנָחְבִמ ַּביַחִלְצם הוא ַמַעַּפ. 'ה גיָתִכְל

 .טרנטיְני יש לנו ִאִּכ, ל הזמן ָּכרָמְשִנר שלנו ֶשֶקַה, אלָֹרְּביְש

  . הֵּבְרַהים ִרְּבַדאנחנו ְמ,  סֹוJ סֹוJיםִשָגְפִנאנחנו ֶשְּכ

ֹול את כֶאֶלי ֵדְּכר הגדול ֶדֶח ַליםִסָנְכִנאנחנו . יוכָשג ַעב ַחֶרֶע

  .גַחת ַהּוַחרֲא

  ה ָנָש: "ה ליוהוא עֹוֶנ, "הּוָקתּוְמה ה טֹוָבָנָש"ך את יצחק ְּבֵרָבי ְמִנֲא

  ."הנּוָיְּבים ַהַלּוָשיר ִּב–ה ָאָּבה ַהָנָשַל .ָךה גם ְלטֹוָב
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 .Answer the questions  .ענו על השאלות

  
  ?הֶנַּתְשוויר ִמֲאזג ָהמתי ֶמ  .1

                                                                                                   

  ?גַחים ַּבֹמה עֹוִש  .2

                                                                                                   

  

                                                                                                 

  ?תֶסֶנְּכית ַהא ֵּבָצְמאיפה ִנ  .3

                                                                                                   

  ?הֹוָרּת ספר ַהאָצְמאיפה ִנ  .4

                                                                                                   

  

  ?ןָּזה הַחמה עֹוֶׂש  .5

                                                                                                   

  

  ?ית הספרֵבר ְלמתי יצחק חֹוֵז  .6

                                                                                                   

  ?ין שני הילדיםר ֵּבֶשֶקר ַהָמְשלמה ִנ  .7

                                                                                                   

  ?גַחב ַהֶרֶעים ְּבמה הם עֹוִׂש  .8

                                                                                                   

  ?הָנָשאש ַהרֹים ְּבִכְרָבה ְמַמ  .9

                                                                                                   

  ?ֹותֹוים אִכְרָבְמֶשה יצחק ְּכעֹוֶנמה   .10
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  .72 בעמוד טים מתוך הקטעהשלימו את המשּפ
Complete the sentences using the passage on page 72. 

 

  

  .הֶנַּתְשויר ִמִוֲאג ָהֶזֶמ, יֵרְׁשש ִתחֹוֶד_____ _________ ֶשְּכ .1

  .יםיִמִעים טובים ּוְנִרָבְדִּב_____ _________אני  .2

 .ה שנה חדשהיָלִחְתשנה ּוַמ_____ _________ ראש השנהְּב .3

 .ית הספרֵּבים שלי ִמִרֵבֲח עם ַה______________נסת אני ית הּכּבּב .4

 .ארון הקודשּב ______________ספר התורה  .5

 .יםִגַחּו עד סֹוJ ַהנֵלְצֶא ______________יצחק וההורים שלו  .6

 .______________ם ַעים ּוַפִנָחְבִמ ַּביַחִלְצם ַמַעיצחק ַּפ .7

 .אינטרנטלנו יש  יִּכ, ל הזמןּכ ______________ ר שלנוֶשהֶק .8
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 .”Write “true” or “false  .לא נכון/וןנכ: תבוִּכ
  

  __________  . םוויר ַחֲאג ָהֶזֶמ, יֵרְשש ִּתס חֹוֶדָנְכִנֶשְּכ .1

 __________   .יםיִמִעּוְנים טובים ִרָבי ְדִתְחַכָש .2

 __________   .יםִלְלּפְתים ּוִמִמאנחנו ָק, חָתְפר התורה ִנֶפֵסֶשְּכ .3

 __________   .שלואמריקה עם ההורים ר ְּבָאְשיצחק ִנ .4

 __________   .יםִנָחְבִמל ַּבכָשמיד ִניצחק ָּת .5

  __________   .דֹולָגר ַהֶדֶחים ַלִסָנְכג אנחנו ִנַחב ַהֶרֶעְּב .6

  
  
  
  
  
  
  
  .  את המילה ההפוכהתבוִּכ
  )מתוך מאגר המילים(

Write the opposite word. 

  

 ______________    א יֹוֵצ .1

  ______________     יםִבעֹוְז .2

  ______________     ַחשֹוֵכ .3

  ______________    ה יָלִחְתַמ .4

  ______________    ר ָגְסִנ .5

  ______________   יַחִלְצַמ .6

 ?לָשְכִי נִּומ יַחִלְצַי מִמ
��

��

חָתְפִנ   , רָּכְז ִנ   ,סָנְכ ִנ  ,לָשְכִנ  , תֶרֶמְג ִנ  ,יםִרָאְשִנ     ליםימאגר מ



ת קלה  י ח בעבר י 76 'בלהצל

 
   .השלימו את הּפעלים ּבטבלה ּבזמן הווה

Complete the table by filling in the verbs in the present tense.  

  
m/s f/s m/pl f/pl infinitive 

  ועלשם הּפ  אנחנו אתן הן  אנחנו אתם הם  היאאני אְת  אני אתה הוא

              ּכֹוֵתב

        ְמַדֶּבֶרת   

      ַמְרִגיִשים     

   ִמְתַלְּבשֹות       

  ְלִהיָּכֵנס          

��

��

��

  אָצְמִנ

  

  

  ַלֵּבשְתִמ

  שיְרִגַמ

  ַדֵּברְמ

  

�ַטיילְמ  ַקֵדםְתִמ �

 ליְתִחַמ  ְפָגשִנ
 

ָכנסִנ ְ

  ַרֵחץְתִמ

  ֵַבקרְמ  ןיְזִמַמ
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  מאגר מילים

 ______________    יל ִחְתַמ .1

  ______________     יםִאיֹוְצ .2

  ______________     לָשְכִנ .3

  ______________    ַחשֹוֵכ .4

  ______________     קשֹוֵת .5

 ______________     העֹוֶל .6

  ______________     ביֹוֵש .7

  ______________     תַחֹוַתּפ .8

  ______________     יםִלשֹוֲא .9

  ______________   יכֹותִשְמַמ .10

��

  
��

��

��

��

��

��

 
 ?דֵיֹורֶה או זה שֶֹולעֶזה ש, ראשון' שלֹום'ר ַֹומיך לִרָי צִמ

  .  את המילה ההפוכהתבוִּכ
  )מתוך מאגר המילים(

Write the opposite word. 

  רֵּבַדְמ

  יםִסָנְכִנ

  רֹוֵמ ג

  יַחִלְצ ַמ

  ר זֹוֵכ

  דֹוֵר י

  דעֹוֵמ

  תֶרסֹוֶג

  ֹותיקִסְפַמ

  יםעֹוִנ
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  דִוָדווה ְלְצר ִמַּב

  
, חֹות גדולים יותרָאח ְויש לו ָא. הָיִפְלֶדיָלִפ ְּברָגְו 13ן ד הוא ֶּבִוָד

  .דֶלבר לא ֶיין שהוא ְּכִבָהְל ילִחְתַמל הוא ָבֲא

 דֵלֹומד ָדִו. תֶסֶנְּכית ַהֵבה ְּבֹוָרּת ַלהֶעֹול ה הואֹוָברְקת ַהָּבַשַּב

 ּוַעבָׁשם ְּביִיַמֲע איתֹו ַּפשָגְפִנהוא . הֶפ ָיםֵדַקְתִמּוב ַרל ָהֶציו ֵאָשְכַע

  .רּוָגבֹו ְממ ְּכישִגְרַּומ

  .הֵּבְר ַההֶֹושעְוט ַע ְמרֵּבַדְמ, ד תלמיד טובִוָד

  .יםִשָדים ֲחִדָג ְּב שֵֹובלץ ְוֵחַרְתִמה הוא תֹוָרייה ַלִלֲעלפני ָה

ה ָחָּפְשִמאת ַה יםִינִמְזַמים ֹוִרההד ְוִוה ָדייה ַלתֹוָרִלֲעי ָהֵרֲחַא

  . ווהְצִמר ַהת ַּביַּבִסְמִלהחברים ְו

עם  יםִסָנְכִנים ִחֹוְראָה. יתה של הּבֹוָלדְגה ַהיָנִגה היא ַּביָּבִסְמַה

  . אותויםִכְרָבְמּולם ּכ. רֹוֶשאה גדולה ְוָחְמִֹש ישִגְרַמד ִוָדְו, ֹותנָּתַמַה

  :לֹון ֶשֹוָמיּב בֹוֵתּכד ִו ָד,תֶרֶמְגִנה המסיּבי ֶשֵרֲחַא, לילהַּב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .הָֹורּתַה לֶד עֹולִוָד
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  ,רָקָיי ַהִנָיֹומ
  
ֶֹום אני סֹוף סֹוף ביַה ד ַבְ לאָצְמִניו אני ָשְכַע. 13ן ּ

ַת בָצְ קיםִיילַטְמא ואמא ּבַא. ר שליֶדֶחַּב אני . ּוץחּ

ֶה בָה טֹובָחָּפְשִיש לי מ. שֵגַרְתִּומ ַחֵמָֹש ת וגם ֱֶאמּ

ְים בִרֵבה ֲחֵּבְרַה  יַחִלְצַמאני . הָכּונְשַּובית הספר ֵבּ

ל אני ָבֲא. תֶינצּויְֶה מעּוָדויש לי ְת, יםימּוִדִלַּב

ְהּו בֶשַ מָךְיד לִגַהְרוצה ל . ייִתִמר ֲאֵבאתה ָח: ֹודסּ

ר ֵבָחֶהאתמול עם ֵ את הסיפור שלי מרֵזֹוכאתה 

ַף פ ַארֵקַשְמאתה לא ? שלי דני ִמיד ּאתה ָת. םַעּ

 אני יכול ָךְ רק ל.רֵּבַדְמ ולא ישִגְרַ ּומַעֵשֹומ

ְטֹוב בר ַהֵבָח שאתה ֶהרֵּפַסְל  .ר שליֹוֵתיּ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ַא בֵקֹורד ִוָד ְ בהָֹורּתּ  .תֶסֶנְּכית ַהֵבּ
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 .Answer the questions  .ענו על השאלות
  
  

   ?  ואיפה הוא גר,דִומה ָדן ַּכֶּב .1
  

                                                                                                   

  

  ? ת הקרובהָּבַשה ַּבמה קֹוֶר .2
  

                                                                                                     

 

                                                                    ? ישִגְרמה הוא ַמ? דִוד ָדל מי לֹוֵמֶצֵא .3

  

                                                                                                  

  

  ?התֹוָרה ַלָיִלֲעד לפני ָהִוה ָדֹמה עֹוֶש .4
  

                                                                                                     

  

  ?הֹוָרתה ַלָיִלֲעי ָהֵרֲחם ַאד וההוריִוים ָדֹמה עֹוִש .5
  

                                                                                                     

  

  ?ּוַעדַמ? דִור של ָדֹוֵתיטוב ְּבר ַהֵבָחמי ֶה .6
  

                                                                                                     

  

                                                                                                 

 

  ?חבריםַהעל ה ְוָחָּפְשִמן שלו על ַהָמֹויד ַלִור ָדֵּפַסמה ְמ .7
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 .”Write “true” or “false  .לא נכון/ נכון  :תבוִּכ
  

ם ֵדַקְתוהוא לא ִמ, דִויל ָדִבְשים ִּבִשב ָקַרל ָהֶצים ֵאימּוִדִלַה  .1

  ________________        . ֵּבהְרַה

  ________________  . רֹוֶקת ּברּוַחל ֲאֵכֹוד אִוה ָדתֹוָרה ַליָיִלֲעי ָהֵנְפִל  .2

  ת יַּבִסְמה והחברים ִלָחָּפְשִמים את ַהיִנִמְז וההורים ַמדִוָד  .3

  ________________        .ווהְצִמר ַהַּב  

  ________________  .רּוָשא שלו שהוא ְמןֹוָמיַלר ֵּפַסד ְמִוָד  .4

  ________________  .דני, ן שלו על חבר שלוֹוָמיר ַליֵּפד ִסִוָד  .5

  ________________  .ייִתִמר ֲאֵבן הוא ָחֹוָמיַה   .6

 

  הן  הם  היא  הוא

  רֹותְּבַדְמ  יםִרְּבַדְמ  תֶרֶּבַדְמ  רֵּבַדְמ

           ץֵחַרְתִמ

     יםיִנִמְזַמ      

        תֶרֶמְגִנ   

           ישִגְרַמ

  ֹותסָנְכִנ         

     יםייִלַטְמ      

           בֹוֵתּכ

  ֹותשָגְפִנ         

        היָחִלְצַמ   

         ילִחְתַמ

    

  .זמן הווהטבלה ּבעלים ּבהשלימו את הּפ
                    Complete the table by filling in the verbs in the present tense. 

 


