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 סוף רמה א'  –  תרגילי חזרה + תשובות

 :  " = לא צריך לכתוב שום דבר(0)אם כתוב " את התשובה הנכונהבבקשה לכתוב א. 

 ___________. )שמן, רזה, גבוה(   קצת לעשות דיאטה כי הוא רוצההוא  .1

 הם ___________ בבית הכנסת. )מתלבשים, מתפללים, מתרחצים(  .2

 ( 0___________ מכונית שלי חדשה. ) ה, של, את,   .3

 )הישן, ישן, הישנים, ישנים(  .ראינו את בית החולים __________ .4

 מצוין, מצוינת, מצוינות( )  __________. דברת  היא מ .5

 שנה, השנה, השנים, שנים( ) הם גרו שם מינואר עד דצמבר, הם גרו שם כל ___________. .6

 ( ארוכים, קצרים, עייפים______. )בחורף לובשים בגדים ____  .7

 (ם. )ידיים, עיניים, רגליי___________עם ה רואים .8

 ( קולד, העוגת שוקולד, עוגת השוקולדאכלנו את __________. )עוגת שו .9

 ים לשם. )כי, לכן, בגלל( מזג האוויר שם נהדר, ___________ הרבה תיירים טס  .10

  .""שאלתי אותך מה השעה     - .11

 שאל, שואל, שאלתי(  ) .הוא אומר לי שהוא _______ אותי מה השעה -

 קילומטר. )ידיים, עיניים, רגליים(  10כי הלכתי כואבות לי ה___________   .12

 בגלל, כי, לכן( א לנסוע לשם __________ המלחמה. )החלטנו ל .13

 אפשר, כדאי, מותר, אסור() המצב שם לא טוב, לכן לא ___________ לבקר שם עכשיו. .14

 

 תשובות א.  

. עוגת 9  עיניים .  8. ארוכים  7השנה    .6. מצוין  5הישן    . 4. ה  3. מתפללים  2. שמן  1

 . כדאי 14. בגלל 13. רגליים  12. שאל 11. לכן 10 השוקולד
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 שלי, שלך... לי, לך... בבקשה לכתוב:ב. 

 כאן.  שלהם. המכונית כאן : המכונית של הילדים דוגמה

 ) של( הכיתה ________ נחמדה מאוד.לפן. וים באלומד  אתם .1

 )ל...(   בוקר טוב, למה אתה לא עונה ________?! אומרת אני .2

 ( של_________. )על הילד זמן? אני רוצה לדבר  כםליש  .3

 ( ? יש _________ פה מכתב חשוב. )ל...אתםאיפה  .4

 גלויה עם נוף יפה. )ל...( נעם ורוניאני שולחת _________  .5

 

 :את השאלה בבקשה לכתובג. 

 . מהבנק? באתי מאין באתדוגמה: 

 . בדצמבר_? באנו לישראל _____________________ __________________ .1

 . לחיפה_____? היא נסעה  ___________________________________ .2

 . חברה שליה עם  יםנו מדבר _________? אנח_____________________ __________ .3

 . בגליל ______? הם מטיילים__________________________________  .4

 

 :  בבקשה לכתוב את הצורה הנכונה של הפועלד. 

 לקחת, לוקח, לקחו( און ישראל? )_________ להגיע מהר הצופים למוז__  כמה זמן .1

 ( פסיק, מ פסיקים, מפסיק. )לה לדבר בטלפון____________ לא   21-  גם במאה ה  .2

 לשבת, ישב, ישבנו( )________ בכיסא שלי?" "מי __זהבה שאלה:   .3

 ( , בבקשה, מבקשיםמבקש) ה ___________ לא לאכול בזמן השיעור.המור   .4

 עברו, עברתן, עברנו( ___________ השכנות שלנו? ) ןאל .5

 )לדבר, מדבר, מדברים( אף אחד לא ___________איתנו.  .6

  

 ד. תשובות 

   לוקח. 1

 מפסיקים .  2

 ישב . 3

 מבקש .  4

 עברו . 5

 מדבר  . 6

 

 ות תשובב. 

   שלכם. 3 לך. 2 כםשל.1

 ל . 5 לכם. 4

 

 תשובותג. 

 . לאן היא נסעה?  2       מתי באתם לישראל?. 1

 ? . איפה הם מטיילים 4   ? אתם מדברים? / עם מי אתן מדברות. עם מי 3
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 בהווה ובעברבבקשה לכתוב . ה

 בית חדש בחיפה. בניתי \בונה דוגמה: אני )לבנות( 

 _________________ קפה רק בבוקר.  ת(הם )לשתו .1

 אתן )לדעת( _________________ מי גר פה.  .2

 אני )לטוס( __________________ לאמריקה.  .3

 )לנגן( __________________ בגיטרה שירי רוק.  שרה ושולה .4

 אתה )לקנות( ___________________ בסופרמרקט הקרוב. .5

 . חרהוא )ללכת( ___________________ לשיעור מאו  .6

 את )לשלוח( ___________________ פקס למשפחה שלך.  .7

 היא )לבוא( ___________________ למסיבה של יוסי.  .8

 אתם )ליפול( __________________ במדרגות?   .9

 .   היא )לטלפן( __________________ אל משה .10

 

 אם צריך: ו"את" אם אפשר  "ה" בבקשה לכתוב. ו

 קטנה  ליד  בית  ספר  גדול  ראיתי  עצי  תפוזים.בגינה   .1

 אכל  עוגת  גבינה  טעימה  בגן  חיות.  מוחמד .2

 י  בחוף  ים  וקראתי  ספר טוב. שבת לבשתי  בגד  ים,  י .3

 צעיר  דיבר  עם  עיתונאי  חשוב.   חבר  כנסת .4

 ארון  בגדים  חדש  לחדר  ילדים.   םקנית .5

 כלב  רחוב  קטן  משחק  עם חתול  נחמד.   נו ראי .6

 

 

 

  

 

 . תשובות  ה
 
 . שותים / שתו 1

 . יודעות / ידעתן 2

 . טס / טסתי 3

 ו . מנגנות / ניגנ4

 . קונה / קנית5

 . הולך / הלך 6

 . שולחת / שלחת 7

 . באה / באה 8

 . נופלים / נפלתם 9

 ת / טלפנה. מטלפנ10

 . תשובות ו
 בגינה  הקטנה  ליד  בית  הספר  הגדול  ראיתי את  עצי  התפוזים. .1
 ימה  בגן  החיות. הטע  אכל  את עוגת  הגבינה    מוחמד .2

 לבשתי  את  בגד  הים,  ישבתי  בחוף  הים  וקראתי  את הספר הטוב.  .3

 חבר  הכנסת  הצעיר  דיבר  עם  העיתונאי  החשוב.  .4

 את ארון  הבגדים  החדש  לחדר  הילדים.   ם קנית .5

 . את כלב  הרחוב  הקטן  משחק  עם החתול  הנחמד   נוראי .6
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 בתשובה הנכונה:  בבקשה לבחור. ז

 . ( הטיולברדיו את החדשות _________)לפני, מאוחר, היוםהיא שמעה  .1

 , לכם, שלכם( כרטיס ברכה בעברית. ל....אני רוצה לשלוח _______ )  .2

 , לא( מבין איך זה קרה לו.0אף אחד ______)כי,  .3

 .בכיתה הזאת למדוישי, שלושה( נשים צעירות שלוש, השל ______ ) .4

 דים משמונה וחצי עד אחת _______ ) כל היום, כל יום, ליום( הסטודנטים לומ .5

 , באה( לשיעור? המורה שאלה איפה אתה. , באת  למה לא _____)באת   .6

 )הכחול, הכחולים, כחולים(  האלה? ____________ ים __ בשממשהו אתה רואה  .7

 באיטליה _______ )לאכול, אכלה, אכלנו( רק פיצה וספגטי. .8

 אכלתי, אכלו, אכלנו( כבר._)שכולם ______  אני חושבת .9

אנ .10 בקיץהרבה  לירושלים  באים  האוויר    שים  מזג  הנעים,  .  _______בירושלים  כי  )נעים, 

 ונעים(

 _______)לבנות, בונים, בונה( בית כנסת חדש בשכונה שלנו.  .11

 זמן ביום שני.  פרופסור דבאח הנחמדה אין(ל..., 0,  ה_______)ל .12

 שום דבר עכשיו.   (חילמת, תחילים, מתחיללה)לא כדאי __________ .13

 במילון עד עכשיו כי לא ידעתי איך.  משתי(, השתתלהשתמש, משתמש)לא __________  .14

 צהריים?  הבדרך לארוחת  לעצור, עוצרים, עוצרת()יש זמן __________  .15

 . את הנעליים דו(ילהוריד, מורידים, הור) כשנכנסים למקדש צריך _________ .16

  לי הבטן במשך כל הלילה. כאב, כאבה, כאבתי()__________ .17

 ( , בבקשה, מבקשיםביקש) ה ___________ לא לאכול בזמן השיעור.המור   .18

 

 :. משם פועל לפועל בהווהח

 היא לומדת היסטוריה.   היסטוריה.  רוצה ללמודדוגמה: היא 

 ___________________ ________________   לי כסף. לתת  אוהבים. אתם 1

 ___ ________________________________    עברית.  ה לדעתרוצ  . אני 2

 ________________ ________________ ___    בקיץ.  להתחתן ותרוצ ן. ה3

 ___________________ ________________    לי. להסביר רוצות . אתן לא 4

   . תשובותז
 
 . לפני1

 . לכם 2

 . לא 3

 . שלוש4

 כל יום . 5

  . באת  6

 כחולים . 7

 לנו . אכ8

 . אכלו 9

 . נעים 10

 . בונים 11

 . ל...12

 תחיל ה. ל13

 שתיהשתמ .14

 . לעצור 15

 . להוריד 16

 . כאבה 17

 . ביקש 18
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 ___  ________________________________   את הספר.  לקחת רוצה. אתה לא 5

 ___________________________________   לי בוקר טוב.  רוצים לומר. הם לא 6

 ___________________________________  אש.ר ובע על הכ את ה רוצה לשיםוא ה. 7

 ___________________________________   .במים קרים התרחץל הרוצלא  . את8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : (ה' ספציפי )רבים, ובבקשה לכתוב ב. ט

 ספציפירבים          רבים                                                              

 דוגמה:  

 שולחנות האוכל   ולחנות אוכל ש  שולחן אוכל 

 ______ __________  ______ __________  . עץ לימון 1

 ______ __________  ______ __________ . כיסא עתיק 2

 ______ __________  ______ __________ . עין כחולה 3

 ______ __________  ______ __________ חנות פרחים  .4

 ______ __________  ______ __________  בית קפה  .5

 ______ __________  ______ __________  בגד ים  .6

 ______ __________  ______ __________ חולצה קצרה  .7

 ______ __________  ______ __________ ניה גרמ קיסר . 8

 

  תתשובו .ח

 תנים לי כסף.. אתם נו1

 . אני יודעת עברית.  2

 בקיץ.   ותמתחתנ  ן. ה3

 . אתן לא מסבירות לי.4

 לוקח את הספר. לא  . אתה  5

 טוב  ר . הם לא אומרים לי בוק6

 ש . הוא שם את הכובע על הרא 7

 ת במים קרים רחצ . את לא מת8
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 :צריךו"את" בכל מקום ש ום שאפשרל מקבכ "ה"בבקשה לכתוב . י

 חברים  צעירים  ליד  בית  קפה  ברחוב  יפו. ראינו   .1

 סיפרתי  לה  על  פגישת  עבודה  מעניינת.  .2

 ת  בוקר  במקום  קטן  ליד  אתר קדוש. ח אכלנו  ארו .3

 חברים    שלי     בבית    חולים    חדש.      תאני   מבקר .4

 ושולח    מכתב   ארוך     לאמריקה.   קונה     בול    קטן    בדואר    אחמד .5

 רות     בחנות     קטנה    ליד   בית     כנסת.  ית    פ הם    קונים    עוג .6

 היסטוריה     בבית    ספר. חנה      באה      לכל    שיעורי       .7

 לומית     מזמינה      רותי      לארוחת      ערב.                   ש .8

 נוסעים   לטיול  מעניין   ופוגשים   תיירים    נחמדים.  אתם  .9

 . שירי   אהבה   רומנטיים    ובערב   שרתם   בבוקר    הלכתם    לשיעור  .10

 . תשובות ט

 עצי הלימון    עצי לימון . 1

 הכיסאות העתיקים   כיסאות עתיקים .  2

 העיניים הכחולות   עיניים כחולות . 3

 חנויות הפרחים    חנויות פרחים . 4

 קפה בתי ה   בתי קפה . 5

 בגדי הים    בגדי ים  . 6

 החולצות הקצרות   חולצות קצרות  . 7

 )בלי ה'!(קיסרי גרמניה     . קיסרי גרמניה 8
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 :המשפטים בעבר בבקשה לכתוב את. אי

 . באתי מפריס  : אני בא מפריס. דוגמה

 _______________ שלוש שפות. __________________________________  יודעתאת  .1

 _____________ ? __________________________________לאוסטרליה טסיםאתם  .2

 _____________ קפה שחור. ____________________________________ מוכרהוא  .3

 _ _______________________________________________? ____נוסעם מי אתה ע .4

 ____________________________________________________     יפה.  רוקדיםהם  .5

 הן תלמידות מצוינות. _________________________________________________  .6

 

 

 

 

 

 ! בהצלחה!! 

 . תשובות י

 ברחוב יפו. ראינו את החברים הצעירים ליד בית הקפה . 1

 . סיפרתי לה על פגישת העבודה המעניינת. 2

 . אכלנו את ארוחת הבוקר במקום הקטן ליד האתר הקדוש. 3

 החדש. החולים בבית שלי את החברים   תמבקר  אני .4

 לאמריקה.  ארוך הבדואר ושולח את המכתב  קטןההבול   את  קונה  אחמד. 5

 הכנסת.  בית ליד הקטנה בחנות רות יהפת את עוג קונים  הם . 6

 הספר.  בבית ההיסטוריה   שיעורילכל    באה חנה. 7

 הערב.  לארוחת רותי  את מזמינה    שלומית. 8

 הנחמדים. עניין ופוגשים את התיירים . אתם נוסעים לטיול המ9

   טיים.רתם את שירי האהבה הרומנש ובערב לשיעור לכתם  . בבוקר ה 10

 תשובות . אי

 . ידעת שלוש שפות .1

 טסתם לאוסטרליה? .  2

 .הוא מכר קפה שחור . 3

     עם מי נסעת?. 4

   .רקדו יפההם . 5

 . . הן היו תלמידות מצוינות6

 


