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לא לומדים בבית הספר בערב. הכיתות בערב פנויות.   .10

כל החדרים בבית המלון תפוסים. אין חדר פנוי.  .11

כתבו הפכים: )עמ’ 101( ח. 

≠ כיסא פנוי כיסא תפוס   .1

≠ מקום תפוס מקום פנוי    .2

≠ מונית תפוסה מונית פנויה   .3

≠ מעליות תפוסות מעליות פנויות   .4

≠ פקידה פנויה פקידה עסוקה   .5

≠ שירותים פנויים שירותים תפוסים   .6

≠ חדרים פנויים חדרים תפוסים   .7

כתבו את השעה במילים: )עמ’ 102(

7:05 שבע ְוחמש דקות או שבע ַוחמישה )בבוקר(  .1

19:15 שבע ָורבע או שבע וחמש עשרה דקות )בערב(  .2

5:10 חמש ְועשר דקות או חמש ַועשרה )ִלְפנֹות בוקר(  .3

17:50 עשר דקות ְלשש או חמש וחמישים דקות או עשרה ְלשש )לפנות ערב(  .4

12:55 חמש דקות ְלאחת או שתים עשרה וחמישים וחמש דקות או חמישה ְלאחת   .5

)בצהריים(

11:30 אחת עשרה ָוֵחצי או אחת עשרה ושלושים דקות )לפני הצהריים(  .6

15:45 רבע ְלארבע או חמש עשרה דקות לארבע או שלוש וארבעים וחמש דקות  .7 

 )אחרי הצהריים(

23:15 אחת עשרה ָוֶרַבע או אחת עשרה וחמש עשרה דקות )בלילה(  .8

24:00 שתים עשרה )בלילה( = חצות  .9

כתבו שאלות: )עמ’ 104(

איזו מכונית יש לכם? יש לנו מכונית ישנה.  .1

איזה מיץ היא רוצה לשתות? היא רוצה לשתות מיץ ענבים.  .2
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איזו דירה יש לך? יש לי דירה קטנה.  .3

אילו רחובות יש בחיפה? בחיפה יש רחובות ארוכים.  .4

איזה סלט הוא רוצה לאכול? הוא רוצה לאכול סלט פירות.  .5

איזה בעל יש לחנה? לחנה יש בעל טוב.  .6

איזו חברה יש לו? יש לו חברה יפהפייה.  .7

איזה שוקולד הן רוצות לאכול? הן רוצות לאכול שוקולד חלב.  .8

אלו ילדים יש לה? יש לה ילדים חמודים.  .9

אילו תוכניות יש בטלוויזיה?בטלוויזיה יש תוכניות טובות.  .10

איזו פגישה יש לך? יש לי פגישה חשובה.  .11

איזה מרק הם אוכלים? הם אוכלים מרק ירקות.  .12

איזו חברה יש לך? יש לי חברה חמודה.  .13

איזה תה הן שותות? הן שותות תה חם.  .14

איזו סבתא יש להם? יש להם סבתא חכמה.  .15

כתבו שאלות: )עמ’ 105( א. 

לאן את צריכה לנסוע? אני צריכה לנסוע לשדה התעופה.  .1

מתי ההורים שלך מגיעים לארץ? ההורים שלי מגיעים לארץ בערב.  .2

מה נורית שולחת לחבר שלה? נורית שולחת הודעה לחבר שלה.  .3

מאין ההורים שלך חוזרים? ההורים שלי חוזרים מחּו”ל.*  .4

למי יש יום הולדת? לדניאל יש יום הולדת.  .5

השלימו את המילים החסרות לפי הדיאלוג: )עמ’ 108( א. 

המקצוע של ריטה - אחות בחדר ניתוח. 

לריטה יש ניסיון בעבודה, ויש לה  גם המלצות. 

המקצוע של מיכאל - מתכנת מחשבים, אבל אין לו ניסיון בעבודה.

למיכאל יש רצון לעבוד ולהצליח. 

לריטה ולמיכאל יש השכלה אקדמית. 
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כתבו את הפועל בצורה הנכונה: )עמ’ 111( ג. 

התלמידים מגיעים לכיתה בבוקר. )מגיע(  .1

המנהלת נכנסת למשרד שלה בבוקר. )נכנס(  .2

הם מחפשים דירה על-יד האוניברסיטה. )מחפש(  .3

הוא מחפש עבודה במרכז הארץ. )מחפש(  .4

הסטודנטים מכירים הרבה בחורות נחמדות בקמפוס. )מכיר(   .5

היא לא יכולה להיכנס הביתה מפני שאין לה מפתח. )נכנס(  .6

הן מחפשות באינטרנט מידע על העיר חיפה. )מחפש(  .7

הוא יוצא מהבית, נכנס למכונית שלו ונוסע לעבודה. )יוצא(  .8

יצחק רוצה לחפש עבודה. )מחפש(  .9

הן צריכות להגיע לפגישה כי הפגישה הזאת חשובה. )מגיע(  .10

הם צריכים לצאת מוקדם מהבית. )יוצא(  .11

יצחק רוצה להכיר בחורה נחמדה. )מכיר(  .12

התלמידים צריכים להיכנס לכיתה אחרי ההפסקה. )נכנס(  .13

כתבו:  לכן / מפני ש...)כי( )עמ’ 114(

הּוא צעיר, לכן הוא יכול לעבוד קשה.   .1

הם ָרִזים מפני שהם לא אוכלים הרבה.  .2

ן, לכן הוא מחפש בחורה ְרִציִנית. הוא רוצה ְלִהְתַחּתֵ  .3

ֵמן מפני שהוא אוכל הרבה. הוא ׁשָ  .4

פּוָסה, לכן הוא צריך ְלַחּכֹות. המעלית ּתְ  .5

נּוָיה, לכן היא יכולה לדבר עם דן. המנהלת ּפְ  .6

ָרִטית. היא צריכה לנסוע באוטובוס מפני שאין לה מכונית ּפְ  .7

יש לה ילדים קטנים, לכן היא נשארת בבית.  .8

היא לא עובדת בחוץ מפני שהיא רוצה לטפל בילדים שלה.  .9

הוא רוצה להכיר בחורה לקשר רציני מפני שהוא רוצה להתחתן.  .10
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ֵמָנה. היא עושה דיאטה מפני שהיא ׁשְ  .11

הוא מורה לחינוך גופני, לכן הוא ָרֶזה וחתיך.  .12

הן רווקות ורוצות להתחתן, לכן הן מחפשות בחורים ְרִציִנִיים.   .13

הוא לא מרגיש טוב, לכן הוא הולך לרופא.  .14

הם לומדים באולפן מפני שהם לא יודעים עברית.  .15

נּוי בסוף השבוע, לכן הוא יכול לבוא למסיבה. הוא ּפָ  .16

היא עסוקה מאוד בעבודה, לכן אין לה זמן ָלֵצאת לטיול.   .17

אני רוצה לדעת עברית, לכן     .18

אני לומד/ת עברית מפני ש     .19

1.  כתבו בסמיכות: )עמ’ 115(

תלמיד שלומד באולפן    תלמיד אולפן  א. 

חנות של בגדים    חנות בגדים   

כוס קפה כוס של קפה   .1

עיתון ספורט עיתון של ספורט   .2

בקבוק יין בקבוק של יין   .3

מיץ תפוזים מיץ מתפוזים   .4

תוכנית טלוויזיה תוכנית בטלוויזיה   .5

שיעור עברית שיעור של עברית   .6

חנות ירקות חנות של ירקות   .7

תלמיָדה שלומדת באולפן  תלמיַדת אולפן  ב. 

גלידת שוקולד גלידה משוקולד   .1

תחנת רכבת תחנה של רכבת   .2

ארוחת צהריים ארוחה שאוכלים בצהריים   .3

כיתת אולפן כיתה של אולפן   .4

מילת שאלה מילה של שאלה   .5

מורת אולפן מורה באולפן   .6

עוגת גבינה עוגה מגבינה   .7


