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 The National Anthem  יִמאּוְלן ַהנֹוְמִהַה

��

  . "קווהִתַה"א השיר ל הּוֵאָרְׂשל ִין ֶשנֹוְמִהַה. ןנֹוְמש ִהה ֵייָנִדל ְמָכְל

ר ֵרשֹוְמא ַההּו" ווהְקִתַה"ל ים ֶשיִלִמר ַהֵּבַחְמ? ןנֹוְמִהת ַהב ֶאַתי ָּכִמ

  .רֶּביְמִא ץְרי ֶהִלָתְפַנ

ב ַתָּכהּוא , 10ן ה ֶּבָיָהֶשְּכ. 1909-1856שנים י ַּבַחְו, הָייְצִלַגד ְּבַלא נֹוהּו

ב תֹוְכ ִליְךִשְמִהל ְוֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאה ְלָל ָע1882ת ַנְשִבּו, יתִרְבִעים ְּביִרִש

  .יםיִרִש

ם ַעל ָהן ֶשנֹוְמִהא ַהי ה"קווהִתַה"י ִּכ, יטּוִלְח ֶה18-הי ִנֹויִצס ַהגֶרְנקֹוַּב

  .יִדהּוְיַה

��

 � .את השאלות וענו עליהן השלימו
Complete the questions and answer them. �

  
  ?____________ _ _____מה יש    ל  .1

      

  ?  ִיְׂשָרֵאל _ _____ ____________ מה הוא    ה  .2

      

  ?____________ _ _____ב    ַתמי ָּכ  .3

      

  ?____________איפה הוא      .4

      

  ?ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל   _____________ ____________מתי      .5

      

  ?_ ____________ ____________ מה ֶהְחִליטּו    ּב  .6
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  – Hatikva"  - The Hope"ה ָוְקִּתַה
  
  
  

 Words: Naphtali Hertz Imber         ר   ֶּביְמץ ִאְרלי ֶהָתְפַנ: מילים
��

  ִניָמהֵלָבב ְּפל עֹוד ַּבָּכ

  , ְיהּוִדי הֹוִמָּיהֶנֶפׁש

  ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח ָקִדיָמה

  .ַעִין ְלִציֹון צֹוִפָיה

  

  ,א ָאְבָדה ִּתְקָוֵתנּועֹוד לֹ

  ,ִיםַאְלַּפ  נֹותַהִּתְקָוה ַּבת ְׁש

  ,ַאְרֵצנּוי ְּבִלְהיֹות ַעם ָחְפִׁש

  !ַלִיםֶאֶרץ ִציֹון ִוירּוָׁש
��

��

��

��

 
 .Answer the questions and complete .ענו על השאלות והשלימו

  

  ?יִדהּוְים ַהַעל ָה ֶש'ווהְקִתַה'ים ִנה ָשָמת ַּכַּב  .1

      

  ?נּוָלם ֶשַעווה של ָהְקִתיא ַהה ִהַמ  .2

      

  .__________ל     הן    דיל יהּון של ּכִיַעָהְו) הָמָשְנַה(ש ֶפֶנַה  .3

  .__________     וה שלנו עוד לאוְקִתַה  .4

��

 

רטים של השלימו את הּפ
  .רֶּבץ איְמְרנפתלי ֶה

Complete the details of 
Naphtali Hertz Imber. 

 
��

�����:יִטָרְּפם ֵש �� ���

���:הָחָּפְשם ִמֵש �� ���

����:היָדת ֵלַנְש �� ���

����:אָצֹוץ מֶרֶא �� ���

���:עֹוצְקִמ �� �� ���

���:ייהִלת ֲעַנְש �� ���
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  )ּבניין התּפעל( ברזמן עועל ּבהּפ

The Verb in the Past Tense (Hitpa’el)  

  

   ְלִהְתַלֵּבש- ִמְתַלְּבשֹות ִמְתַלְּבִשים ִמְתַלֶּבֶשת ִמְתַלֵּבש :הווה

  
 

�אתה  אני �את� �הוא� �היא� �

 ִהְתַלְּבָשה ִהְתַלֵּבש ִהְתַלַּבְשְת ְשָתִהְתַלַּב ִהְתַלַּבְשִּתי

I you you he she 

 ע

 ב

  got ר

dressed 

got  

dressed 

got  

dressed 

got  

dressed 

got  

dressed  

  
 
 
 

  

    

  

  

  

  

  נּו__ __ __ ְתִה   אנחנו   ִתי ְמ ד ק ְתִה  אני 

  ֶתם__ __ __ ְתִה   אתם   ָת__ __ __ ְתִה   אתה 

  ֶתן_ __ __ _ְתִה    אתן  ְת__ __ __ ְתִה    אְת

    ּו__ __ __ ְתִה   הם   __ __ __ ְתִה הוא 

   ּו__ __ __ ְתִה    הן   ה__ __ __ ְתִה   היא 

�אתם  אנחנו �אתן� �הם� �הן� �

 ּוִהְתַלְּבש ּושִהְתַלְּב ןִהְתַלַּבְשֶת םְשֶּתִהְתַלַּב נּוִהְתַלַּבְש

we you you  they they  

 ע

 ב

  got ר

dressed 

got  

dressed  

got  

dressed  

got  

dressed 

got  

dressed  

'קדם'. Complete the conjuation of the  verb  .'קדם'הּפועל נטיית השלימו את  �
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��

                                                       

��

��

�שֵּבַלְתִמ�הוא, טַאְל�ץֵחַרְתִמ�הוא. וקרּב ּב7:00שעה ם ּבָק דני

נסת רק בית הּכּב�לֵלַּפְתִמ�א  הו…לו זמן�י ישּכ? טַאְללמה . טַאְל

�.שֵגַרְתִמ�א לאהּו. יום�לל ּכֵלַּפְתִהי אין לו זמן ְלּכ? למה, תשּבּב

��…י יש לו זמן ּכ? למה�.ןֵתַחְתִמ�ין לאִיַדא ֲעי הּוּכ? למה

��

��

�.Write the passage in the past tense  .זמן עברתבו את הקטע ּבִּכ
��

��

ְם בָקאתמול דני     שעה ּ

� ���

� ���

� ���

� ���

� ���

� ���

� ���

� ���

�?Why Doesn’t He Get Excited  ?שֵגַרְתלמה הוא לא ִמ
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�.Write the sentences in the past tense .ִּכתבו את המשּפטים ּבזמן עבר

��

��

  )ץֵחַרְתִהְל(    . וקרּב ּב_______________  הילדים   .1

  )שֵּבַלְתִהְל(  . ה לפני המסיּב_______________  רותי   2

  )לֵלַּפְתִהְל(  . נסתבית הּכ ּב_______________  א סּב  .3

  )שֵגַרְתִהְל(   . _______________בחן התלמידים י המֵנְפִל  .4

  )ץֵחַרְתִהְל(  . מים חמים ּב_______________  היא   .5

  )שֵגַרְתִהְל(     ? _______________ למה היא   .6

  )ןֵתַחְתִהְל(    . י שנהֵנְפ ִל_______________דני ורותי   .7

  )רֵשַקְלִהְת(    ?ינּוֵלֵא _______________  לאלמה אתה  .8

  )םֵדַקְתִהְל(. יפה ּבעברית _______________ הוא .אורי תלמיד טוב  .9

 

  .עלים מהמאגר למטההשלימו את הּפ
Complete the sentences using the verbs below.   

�

 

  .ריםם ָקִיַמ ְּב_______________היא  .1

 .רֵהָמ _______________  _______________ן ֵכָל, תֶרּוֶחאה ְמייָת ָההשעה .2

 .יֹוםים ְּבִמָעשלוש ְּפ _______________וסף י .3

 א וסבתא ינּו את סּבִאָרֶשְּכ, מאוד _______________אנחנו  .4

 .הָפּועְתה ַהֵדְׂשִּב    

 .רָבָע ֶשבּוַעָשעם רחל ַּב _______________יעקב  .5

 .עבודהה ּבֶפָי _______________ההורים שלנו  .6

 .טלפוןיי ַּבַלֵא _______________יד ִוָד .7

  
  ,ןֵּתַחְת ִה,יִתְצַחַרְתִהְו יִתְשַּבַלְתִה, הָצֲחַרְתִה, לֵלַּפְתִה, מּוְדַקְתִה

 רֵשַקְתִה, נּוְשַגַרְתִה
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 !We Have a Flag  !לֶג ֶדּונש ָלֵי           
 
  " ...יםִלָגים ְדִלָגץ ְדֶרָאל ָהָּכ ":יםִרת ָׁשאּוָמְצַעם ָהיֹוְּב

  ?ל שלנוֶגֶדַהים שונים ְוִעָבְצל ִּבֶגם יש ֶדל ַעָכְל

  .ןָבָל-לחֹו שלנו הוא ָּכלֶגֶדַה

  ?לֶגֶדַהים של ִעָבְצה ואת ַהָמְג את הדּורּוֲחאיך ָּב

הוא .  רבַחֹוויש לו ּכ, םָדל ָאָכב ְלּוש ָחלֶגֶדַהין ֶשִב ֵהלֵצְרב ֶהֵאין ְזִמָיְנִּב

  .בָהים של ָזִבָכֹוה ּכָעְבן עם ִשָבע ָלַבֶציות ְּבְה צריך ִללֶגֶדַהב ֶשַשָח

ץ ֶרֶאל ְּבֵאָרְׂשם ִישים של ַעָדֲחַהיים ַחל ַלֶמ הוא ֵסןָבָלַהע ַבֶצַה

ה ָדֹוב של יום ֲעעותע ָשַבֶׁשל ְלֶמם ֵסים ֵהִבָכֹוּכת ַהבַעִשְו, לֵאָרְׂשִי

  .שלנו

  .ןאשֹוִרי ָהִניֹוִצנגרס ַהקֹו ַּבבּוְשך ָחל לא ָּכָבֲא

  : ה ָשָקה ְוָנַטה ְקָלֵאש לו ְשי ֵיר ִּכַמָא, לֵצְרל ֶהר ֶשֵזעֹו ַה,ןסֹוְפְלד וֹוִוָד

  ? סֶרְגְנקֹול ַּבֶגלמה אין לנו ֶד

ת היא ֶסֶנְּכית ַהֵבים ְּבִשְבֹוית שאנחנו לִלַטַה! ןיֹוְע ַרה לֹוָיז ָהָאְו

 מֹוים ְּכִלחּוים ְּכִסי ַּפֵנן עם ְשָבשלנו ָלן הדגל ֵכ ָל,לֶגֶד ַלהָמְגהדּו

  . לֵאָרְׂשם ִיל של ַעֶמֵס שהוא ַה,לחֹוָּכד ִון ָדֵגז ָמָּכְרֶמַבית ּוִלַטַה

ל י ֶשִמאּוְלל ַהֶגֶדד ַהַלך נֹוָכ ְו,הֶזן ַהיֹוְעַר את ָהלּויְּבנגרס ִקקֹוַּב

  .לֵאָרְׂשת ִייַנִדְמ

  

  

  

  

  

 יתִלַט     
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 .Answer the questions  .ענו על השאלות
  

  ?  לֵצְר ֶההָצָרל ֶגאיזה ֶד  . 1

      

    

  ?לפסוןֹו והָצָרל ֶגאיזה ֶד  . 2

                                                                                                                       

                                           

  ?י שלנוִמּואְלל ַהֶגֶדד ַהַלֹואיך נ  . 3

      

                   

  

      ם ישל ַעָכְל  . 1

     ין ֶשִב ֵהִּבְנָיִמין ְזֵאב ֶהְרֵצל  . 2

    ש לו ֵיְו  

    א ַהֶצַבע ָהָלָבן הּו  . 3

    ם ֵהם ִשבַעת ַהּכֹוָכִבי  . 4

     ָהָיה ָדִוד וֹוְלְפסֹון  . 5

  "?   למה ":לַאֹון ָשָדִוד וֹוְלְפס  . 6

    ְּכמֹו  לבן - ֶדֶגל ָּכחֹול הדגל שלנו הוא  . 7

     ֶשאנחנו  

                  .ְּבֶצַבע ָּכחֹול   __________________   ז ַהֶדֶגל ישְּבֶמְרַּכ  . 8

  .לֵצְר של הדגל שרצה ֶההדוגמה אתמחברת ַּב יירוַצ �

   .158 בעמוד ך הקטעטים מתוהשלימו את המשּפ
Complete the sentences using the passage on page 158.  
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 .Write the plural form  .יםִּבאת צורת הַרתבו ִּכ
  

  ביםָֹוכּכ  בֹוָכּכ

  ___________  לֶגֶד

  ___________  העָש

  ___________  הָלֵאְש

  ___________  עַבֶצ

           ___________  יוןֲעַר

  ___________  ףָנָע

  ___________  הֹוָרנְמ

                                               ___________  הּוָנמְּת

  ___________  הָנַמָּת

  

  תֶסֶנְּכ    יֵתָּב   ת   ֶסֶנ ְּכ  תיֵּב

  _________ _____________   ספר  יתֵּב

  _________ _____________  ֹוןלָמ  ית ֵּב

  _________ _____________  הֶפָק  ית ֵּב

  

  

 .Write in the plural  .יםִּבַרְּבתבו ִּכ
  

  יםִחּולְּכ יםִלָגֲד  ֹולחל ָּכֶגֶד

  _________ _____________  ָבןע ָלַבֶצ

  _________ _____________      חֹולס ָּכַּפ

  _________ ____________  הGַָטה ְקָלֵאְש

   ____________ _________  הבֹוָהה ְגֹוָרנְמ

  ____________ _________  ֹוקרף ָיָנָע

  ____________ _________   ייןְנַעֹון ְמיֲעַר

_____________ ________  ה   ָפמתנה ָי

  

 .ּהוא קיבל רק מתנה אחת

ּאני קיבלתי הרבה  ּ
 .תונמת
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  ןָבָלֹול ְוחָּכ

  עממי: יצועּב

  ראל רשליׂש: מילים ולחן

  

  

  

  

  

  ןָבָלחֹול ְוָּכ

  יִלע ֶשַבה ֶצֶז

  ןָבָלחֹול ְוָּכ

  *יִתָמְד ַאיֵעְבִצ

  
  ןָבָלחֹול ְוָּכ

  ןָבָלחֹול ְוָּכ

  יִלע ֶשַבה ֶצֶז

  םעֹוָלי ְלַמל ָיּכ

  
                    ןָבָלחֹול ְוָּכ

  ֹוםלֹו ֲחמְּכ, ירֹו ִשמְּכ

                   ןָבָלחֹול ְוָּכ

              לֹוםָׁשה ְלָוְקִּת

  
  ...ןָבָלחֹול ְוָּכ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ם"זכויות היוצרים שמורות למחברים ולאקו©                                 יִלה ֶשָמָדֲאָה= י ִתָמְדַא*

��ןָבָלחֹול ְוָּכ

��תֶרֶנִכמֹון ְוְרֶח

  ןָבָלחֹול ְוָּכ

��תר ֶאֵּמַזי ְמיִּבִל

��

��...ןָבָלחֹול ְוָּכ

��

��ןָבָלחֹול ְוָּכ

��גֶלֶשם ְוִיַמָש

  ןָבָלחֹול ְוָּכ

��אֶלֶפא ָוֶלה ֶּפֶז

��

��...ןָבָלחֹול ְוָּכ

  ןָבָלחֹול ְוָּכ

  רֵחע ַאַבין ֶצֵא

  ןָבָלחֹול ְוָּכ

  רֹוֵזק חי ַרִנֲא

  
  ...ןָבָלחֹול ְוָּכ
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��

                Our Candelabrum  נּוָלה ֶשָרנֹוְמַה     

  
  .לֵאָרְׂשת ִייַנִדי של ְמִמאּוְלל ַהֶמֵסיא ַהה ִהָרנֹוְמַה

ה יָנִדְמל של ַהֶמֵסַהת ֶשֶסֶנְּכי ַהֵרְב ַחיטּוִלְח ֶה1949ר ַארּוְּבֶפ ְּב10-ב

ם ת ֵהִיַז עץ ַהים שלִפָנֲעָהה ְוָרנֹוְמַה. תִיים של עץ ַזִפָנֲעהוא מנורה ַו

ים ִדהּוְיַהֶשְּכ. בָהָזה ִמָרנֹוה ְמָתייש ָהָדְקִמת ַהיֵבְּב. יםיִקִּתים ַעִלָמְס

י ֵתָבה ְּבָרנֹול ְמה ֶשָנמּומו ְּת הם ָׂש,הָלגֹו ַלאּוְצָיץ ְוֶרָאת ָה ֶאבּוְזָע

  .תֶסֶנְּכַה

  ?הָרנֹוְמל ַהה ֶשָנמּוְּתת ַּבִי ַזשל םיִפָנש ֲע ֵיַעּודַמ

ל ּוּבַמם ַה ִא,ָבה ְּכֵדי ִלְבדֹוקיַח ָשַלח יֹוָנה ִמן ַהֵתנֹוֶשב תּוה ָּכָרתֹוַּב

. תִיַזץ ל ֵעף ֶשָנם ָע ִעַחל נֹוה ֶשיָבֵתה ַלָרְזה ָחָניֹוַה .)רַמְגִנ(ק ַסְפִנ

ל של ֶמֵסַּב. םלֹוָשַלל ְוֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאל ְלֶמם ֵסת ֵהִיַזץ ַהל ֵעים ֶשִפָנֲעָה

  ."לֵאָרְׂשִי"ם ֵשב ַהתּוה ָּכָרנֹוְמת ַלַחַתה ִמיָנִדְמַה

ה ָלדֹוה ְגָרנֹות ְמֶדֶמעֹו) לֵאָרְׂשט של ִיְנֶמרַלהַּפ(ת ֶסְנְּכַהין ַיְנל ִּבמּו

 ּהָלב ֶשַחרֹוָהים ְוִרְטה ֶמיָשִמרה ֲחנֹוְמל ַה ֶשּהַבֹוגַה. הָזְנרֹוְּבד ִמאֹוְמ

  .ןה טֹוָׁשֹולה ְׁשָלל ֶשָקְׁשִמַה. יםִרְטה ֶמָעָּבְרַא

ת ַנְשי ִּביִטִרְּבט ַהְנֶמַלְרַּפַהת ֵמֶסֶנְּכה ַהָליְּבִק ֶש,הָנָּתיא ַמה ִהָרנֹוְמַה

1956.  

 

 

 

  

  
  

  תִיַץ זֵף של עָנָ עםִה עָיֹונ – ת ֹנַחַיבֵת
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   .טים לפי הקטעהשלימו את המשּפ
Complete the sentences according to the passage.   

  

ה ָרֹונל של המדינה הוא ְמֶמֵסַהֶש _____________נסת ְּכי ַהֵרְבַח  . 1

  .תִיץ ַזים של ֵעִפָני ֲעֵנְשּו

 ,הָלֹוג ַל_____________ ץ ְוֶרָאאת ָה _____________ים ִדּוהְיַהֶׁשְּכ  . 2

    .תֶסֶנְּכי ַהֵתָבה ְּבָרֹונתמונה של ְמ _____________הם 

  .לּוּבַמאת ַה _____________ דיה ְּכיָבן הֵתנה ִמיֹו  _____________  ַחנֹו  . 3

  .תִיץ ַזל ֵעף ֶשָנם ָע ִעַחל נֹוה ֶשיָבֵת ַל_____________ הָניֹוַה  .4

  .הָזְנרֹוְּבד ִמאֹוה ְמָלדֹוה ְגָרנֹו ְמ_____________  נסתנין הּכל ּבמּו  . 5

 טְנֶמַלְרַּפַהֵמ תֶסֶנְּכ ַה_____________ה ֶשָנָּתהמנורה היא ַמ  . 6

  .1956ת ַנְשי ִּביִטִרְּבַה

  

  .Complete: height, width, weight              לָקְשִמ, בַחֹור, ּהַבֹוג: השלימו

 שלי  _________ ה, יםִשֹולר ְשֶט  שלי הוא ֶמ__________ ה. 10ן אני ּב

    . קילו42שלי   ________  וה רֶטיֶמנִטים ֶסיִשהוא ִש

  

  

  

  

 
 

  

  

  

 נסתּן הכּהמנורה מול משכ
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 .Answer the questions   .ענו על השאלות
  

  ?לֵאָרְׂשת ִייַנִדל ְמי ֶשִמאּוְלל ַהֶמֵסה ַהַמ  . 1

      

  ?בָהָזה ִמָרנֹוה ְמָתייה ָהאיפֹ  . 2

      

  ?הָרנֹוה של ְמָנמּוים ְּתִדהּוְי ַהמּוה ָׂשאיפֹ  . 3

      

  ?הָניֹוח את ַהַל ָׁשַחלמה נֹו  . 4

      

  ?ַהיֹוָנהה ָרְזה ָחם ַמִע  . 5

      

  ?הָרנֹוְמת ַלַחַתב ִמתּוה ָּכַמ  . 6

      

  ?הָרנֹוְמאת ַהֵצְמיפה ִנֵא  . 7

      

  ?ַהְמנֹוָרה ּהַבה גֹוַמ  . 8

      

  ?ַהְמנֹוָרהב ַחה רֹוַמ  . 9

      

  ?ַהְמנֹוָרהת ֶלֶקה שֹוָמַּכ . 10

      

  ?ַהְמנֹוָרהת ת ֶאֶסֶנְּכן ַלַתי ָנִמ . 11

     ���
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  )פעלנּבניין ( ברזמן עועל ּבהּפ

The Verb in the Past Tense (Nif’al)  

  

 יָּכֵנסִה  ְל-  ִנְכָנסֹות  ִנְכָנִסים  ִנְכֶנֶסת  ִנְכָנס :הווה

��

��

�אתה  אני �את� �הוא� �היא� �

 ִנְכְנָסה  ִנְכַנס  ִנְכַנְסְּת  ִנְכַנְסָּת  ִנְכַנְסִּתי

I you you he she 

  

 ע

 ב

 entered ר
 

entered entered entered entered 

  
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

  .'גשפ'הּפועל נטיית השלימו את 
  Complete the conjugation of the verb 'פגש' .

 

 

 
  ּונ__ __ __ ִנ אנחנו    ִתי ְש ַג ְפ ִנ  אני 

  םֶּת__ __ __ ִנ   אתם  ָּת__ __ __ ִנ אתה 

  ןֶּת__ __ __ ִנ  אתן   ְּת__ __ __ ִנ  את 

    ּו__ __ __ ִנ  הם   __  __ __ִנ  הוא 

  ּו__ __ __ ִנ  הן   ה__ __ __ ִנ  היא 

�אתם  אנחנו �אתן� �הם� �הן� �

  ִנְכְנסּו  ִנְכְנסּו  ִנְכַנְסֶּתן ִנְכַנְסֶּתם  ִנְכַנְסנּו

we you you  they they  

  

 ע

 ב

 entered ר
 

entered entered entered entered 

Lesson 11  11שיעור�
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                   Going to the Theater  ןרֹוְטַאֵּתים ַלִכְלהֹו
   

  ?י לתאטרוןיִתת ִאֶכֶלה ָלֶצֹו רהָּתַא  :אורי

  .רּוְמְגִנרטיסים ל הּכָבֲא, ןּכ  :ןד

  ?ייִתא ִאבֹו רוצה ָלהאת. יםיִסִטְריש לי ַּכ  :אורי

  ? ואיפהיםִשָגְפִנמתי אנחנו !!! יופי, ןּכ  :דן

  .ֶעֶרבָּב ית שליּבש ּבֵגיָּפִהאנחנו יכולים ְל  :אורי

  ? התאטרוןחָּתְפִנ מתי .רֶדֵסְּב  :דן

  .השעה שמוֶנ ּבחָּתְפִנהתאטרון   :אורי

  ?נו לתאטרוןיָתא ִאבֹואתה רוצה ָל, מיכאל  :דן

  .תִיַּב ַּברָאְשִנואני , יתה הּבסָנְכִנר אני ֵעַטְצאני ִמ, לא :מיכאל

  ?תִיַּב ַּברָאְשִנלמה אתה   :אורי

  . רָחן ָמָחְבש לי ִמֵי ֶשיִתְרַּכְזִנ :מיכאל

  ת ִיַּב ַּביִּתְרְשַאִנאני גם  אתמול .ץּוראתה תלמיד ָח  :אורי

   .די ללמודּכ

  !ןָחְבִמה ַּבָחָלְצַהְּב

   !תאטרוןים ּבִעי ָנילּוִּב :מיכאל
  

 .Write a story using the dialog  .מהדיאלוג סיּפור ִּכתבו
 

�. ןתאטרון עם ָדַת לֶכֶלָצה לֹוי רִאור �  

� ���

� ���

� ���

� ���

� ���
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 .Answer the questions .ענו על השאלות
  
  ? לתאטרוןןין את דִמְזמי ַמ  .1

      

  ?ח התאטרוןמתי ִנְפָת  .2

      

  ? לתאטרוןְךֵלֹולמה מיכאל לא ה  .3

      

  ?מה ְמַאֵחל אורי למיכאל  .4

      

  ?אוריְלּו ןמה ְמַאֵחל מיכאל לד  .5

      

��

 
 .�Complete using the words below . שלמטההשלימו מתוך המאגר

  
    :ים להםִלֲחַאאנחנו ְמ  . ןָחְבלחברים יש ִמ

     : להיםִלֲחַאְמאנחנו   . לדנה יש יום הולדת

     : להםיםִלֲחַאְמאנחנו   . ים למסיּבהִכְלֹוההורים ה

     : להםיםִלֲחַאְמאנחנו   . יםִנְתַחְתדנה ואורי ִמ

    : לויםִלֲחַאְמאנחנו   . הֶלֹויעקב ח
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 .Write the sentences in the past tense .ים ּבזמן עברִּכתבו את המשּפט

  
  
  . הֵרְׂשים ֶעֵתשעה ְש ּבתֶרֶמְגִנה המסיּב  .1

 . רהשעה שתים עׂשּה בָרְמְגִה נּהמסיב  
 
  . השעה שמוֶניתה ּב לִּכיםִסָנְכִנהתלמידים   .2

  ________________________________________________  
  
  ?ְמֵצאתִנ איפה אְת, רהׂש  .3

  ________________________________________________  
                                                                                   

  ? ּבערבִנְפָגשעם מי אתה   .4

  ________________________________________________  

                

  .מוזאון ַּבִנְמָצאֹותהתמונות   .5

  ________________________________________________  
  
  .ִנְכֶנֶסתוהמורה , ִנְפַתַחתהדלת   .6

  ________________________________________________  
  
  ! םֶשֶג ַּבִנְרָטִביםאתם , ילדים  .7

  ________________________________________________  
  
  . רדוַא ַּבחִנְשָלהמכתב   .8

  ________________________________________________  
  
  . עַבשעה ֶש ְּבִנְסָגרֹותת יֹונּוֲחַה  .9

  ________________________________________________  
  
  . ּפיצריה עם חברים ַּבִנְפָגִשיםאנחנו   .10

  ________________________________________________  
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 .Write the appropriate verbs  .עלים המתאימים את הּפּותבִּכ
  
��

  חּוְלְשִנ  ןֶתְשַגְפִנ  נּוְרַאְשִנ  הָשְגְפִנ  ָתְסַנְכִנ

  יִתְרַאְשִנ  רּוְמְגִנ  םֶתְבַטְרִנ  רּוְגְסִנ  חַתְפִנ

��

��

             אנחנו      אני 

      אתם       אתה 

      אתן       אְת

      הם      הוא 

      הן      היא

  
 .Write the opposite .תבו את ההפךִּכ
  

  .חַתְפִנ   החלון   . רַגִנְסהחלון  .1

  ______________________         _________  . תִיּבַהאּו ֵמְצָיהילדים   .2

  __________         _________  .ילִחְתִההשיעור   .3

   ______________________         _________  .בכָת ִמחּוְלָשהילדים   .4

   ______________________         _________  .קֵחַׂש ְלהיָכִשְמִההיא   .5

   ______________________         _________  .םיִיַלֲע ַנרַכָמ ישאָה  .6

   ______________________        _________   .היָתִּכ ַּבדּוְמָעהתלמידים   .7

  ____________   __________    _________   .לֹותֵא ְשּוֲאלָשהילדות   .8
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 .Complete the infinitive .השלימו את שם הּפועל

  

   ְלִהיָּכֵנס-ִנְכָנס 
  
  . ַלִּכיתהס ִנְכַנהתלמיד   .1

  .  ַלִּכיתה_____________התלמיד צריך   

  .ַּבֶגֶשם בּוְטִנְרהילדים   .2

  . ַּבֶגֶשם_____________הילדים לא רוצים   

  . תִיַּבַּב רּוֲאִנְש וסבתא ַסּבא  .3

  . ַּבַּבִית_____________א וסבתא לא רוצים ּבַס  

  . תֶרֶחאּוה ְמָעָשְּבה ָרְמִנְגה המסיּב  .4

  .ָשָעה ְמאּוֶחֶרת ְּב_____________ה יכולה המסיּב  

   .ווירר ֲאַאדֹוְּב חּוְלְשִנהמכתבים   .5

  . ְּבדֹוַאר ֲאוויר_____________המכתבים צריכים   

  . בֶרֶע עם החברים ָּבנּוְשַגְפִנ  .6

  . עם החברים ָּבֶעֶרב_____________אנחנו רוצים   

  

 .Complete the sentences in the past tense .זמן עברם ּבעליהשלימו את הּפ
  

  )ֵנסיָּכִהְל(. אֹוֵפרָל  _________  ,ןּכ? אֹוֵפרָל  _________  אתה, דני .1

  )שֵגָּפיִהְל(. עם רותי  _________  ?אתמול  _________  עם מי, רהׂש .2

  )רֵאָשיִהְל(. תִיּבַּב  _________  ,ןּכ? ית שלשוםַּבַּב  _________  אתם, ילדים  .3

  )חַלָׁשיִהְל(. ֹוקרּבּב  _________  היָלִבֲחַה? היָלִבֲחַה  _________ מתי    .4
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