
 הקדמה
 

 .עברית מן ההתחלה ב'חוברת זו הינה חוברת תרגילים המלווה את הספר 

העשרה והן כפעילות לתלמידים לתרגול החוברת מיועדת הן למורים לפעילות 

בכל שיעור בחוברת יש  :עצמי בבית. החוברת מחולקת לפרקים לפי תוכני הספר

חזרה על אוצר המילים ועל המבנים התחביריים והמורפולוגים שנלמדו באותו 

בכל שיעור בחוברת נוספו טקסט אחד או שניים, בדרך כלל כמו כן שיעור בספר. 

פיעו בספר, המלווים במשימות ולעידוד ההבעה בעל פה על פי הנושאים שהו

 ובכתב. 

בסוף החוברת מופיעים פתרונות לתרגילים שבספר, דבר המקל על הלומד 

 העצמאי וכן על בדיקת שיעורי הבית.

 רי הראל על עזרתו בהבאה לדפוס.אֹואנחנו מודות ל

על הקריאה וההערות המועילות אנחנו מודות לחוה אתגר, מירה שמאלי, מיכל 

וילדר מבית הספר לתלמידי חו"ל באוניברסיטה העברית. וכן תודה מיוחדת לרון 

 "א.מהמרכז ללימודי עברית ליד אוניברסיטת ת כהן

 

 עבודה מהנה

 אסתי ונועה 

 

 הוראותמפתח 
 writeאתם כותבים  –כתבו 

 completeאתם כותבים מה חסר  –השלימו 

 sayאתם אומרים  –אמרו 

 answerאתם עונים  –ענו 

  readאתם קוראים  –קראו 
 organizeאתם מסדרים  –סדרו 



 העניינים תוכן
 1 חזרות - 0שיעור 

 1 הפועל על חזרה

 1 תמי בית מתנ"ס

 2 פועל תרגיל

 3 סינגוגה קפה

 4 הבניינים לפי חזרות

 4 ע"ו פעל

 6 שלמים פעל

 6 פ"י פעל

 7 ל"י פעל

 8 פיעל

 9 התפעל

 10 הפעיל

 11 מעורב - הבניינים על חזרה

 12 של מ, עם, את, על, ליד, מ, ב, ל, היחס: מילות על חזרה

 12 את היחס מילת על חזרה

 13 עם את, של, ל, בנטייה: יחס מילות על חזרה

 13 מילים אוצר תרגילי

 13 ההיפך? מה

 14 חדשה התחלה אין

 14 תארים

 15 שאלות תרגיל

 15 חריג וריבוי רבים

 16 סיפור שעת

 19 1שיעור 

 19 אותן אותם/ אותה/ אותו/

 19 תאומות

 19 כתיבה

 20 מילים אוצר

 20 פעלים

 20 מילים אוצר

 20 עירוני קיבוץ

 22 הרגלי עבר

 23 על היחס מילת

 24 בעתיד בהווה/ בעבר/ סתמיים משפטים

 24 לפרסונלי מסתמי

 24 בעתיד או בעבר בהווה, סתמיים משפטים

 25 בכתב הבעה / פה-בעל הבעה

 25 בעבר פעלים חזרה

 26 לחיות טובה צ'רנוביל

 28 2שיעור 

 28 מילים אוצר תרגילי

 29 הזוגי צורת

 29 הולדת יום עוגת

 30 סבתא – העבודה

 31 בעתיד אין יש/

 31 יהיו תהיה, יהיה, עתיד:

 32 למסיבה הזמנה



 32 בנטייה אצל

 32 אצל

 33 הודעות

 33 עתיד ל... אין יש/

 34 ובן אבא

 34 ידעת ל... אין ל.../ יש

 35 שלי ההֹורֹוְסקֹוּפ

 36 הֶאֶווֶרְסט הר על ירּופ   הכלב

 37 3שיעור 

 37 מילים אוצר תרגילי

 37 נכון: מה

 37 (FULL MOON PARTIES) מלא-ירח מסיבות

 38 1844-1910 רוסו אנרי

 39 מן היחס מילת

 39 פוחדים? ילדים ממה

יָקה – יהודית באומנות ושקר אמת  40 יּוָדא 

 41 לוואי משפטי

 41 אשפה בפח היה ַשץ ּבֹוִריס של ציור

 42 דיאלוג

 43 4שיעור 

 43 מילים אוצר תרגילי

 43 4 שיעור עד מילים אוצר על חזרה

 43 4 שיעור מילים אוצר

 44 ביפו האמריקאית המושבה

 46 הבוקר... הערב היום

 46 משוגע יום

 46 עתיד - ע"ו פעל

 46 זוגות תרגיל

 47 ע"ו פעל

 47 ציווי

 48 בגלל היחס מילת

 49 ותוצאה סיבה

 49 משפטים

 50 לכן ש.../ מכיוון ש..., מפני כי, בגלל/

 51 גולדברג לאה

 52 5 שיעור

 52 לא? או כן - אקדמיים לימודים

 53 מילים אוצר

 53 ביולוגי ושעון שינה

 55 אפעל אפעול/ שלמים: פעל

 55 אפעול – זוגות תרגיל

 56 גרונית פה"פ אפעול – זוגות תרגיל

 57 אפעל – זוגות תרגיל

 58 אפעל אפעול/ מיון

 59 אפעל אפעול/ – זוגות תרגיל

 60 בעתיד קיים תנאי

 60 וֹוְטְסַאּפ דיאלוג

 61 שלישיות תרגיל

 61 בנקבה עצם שמות

 62 בשביל היחס מילת



 63 בשביל או בגלל

 64 6שיעור 

 64 מילים אוצר תרגילי

 64 6 שיעור עד מילים אוצר חזרה

 64 6 שיעור מילים אוצר

 65 ֶגֶזר לּוח   – העברי השנה לוח

ָפה" "על טיול  66 ס 

 67 זמן משפטי

 67 זמן משפטי א.

 67 זמן משפטי ב.

 68 הצליחה? לא העוגה למה

 69 עתיד פיעל

 70 זוגות תרגיל

 70 מעורב פעלים חזרה

 71 בלי היחס מילת

 72 יחס מילות חזרה

 73 7שיעור 

 73 קורצ'אק יאנוש של העוזרת

 73 נכון מה - חזרה

ינֹורֹות  74 תקווה של כ 

 76 בעתיד להיות

 76 להיות לא או להיות

 77 זוגות תרגיל ל"י פעל

י / הציפורים ברחוב האי  77 אֹוְרֵלב אּור 

 78 שלישיות תרגיל ל"י פעל

 79 כמו היחס מילת

 79 גדול כשאהיה

 79 כמו בלי/

 80 יחס מילות חזרה

 81 ספר קריית גן

 82 ע"ו הפעיל פ"נ, הפעיל פ"א, פעל

 82 שלישיות תרגיל

 82 תרגיל

 83 ע"ו פ"נ, הפעיל:

 84 8שיעור 

 84 מילים אוצר תרגילי

 84 8 שיעור עד מילים אוצר חזרה

 85 8 שיעור מילים אוצר

 85 באירלנד? בפברואר 29-ב עושים מה

 86 כדי

 87 ש כדי כדי/

 87 לצפון טיול

 89 גברים נשים ריקודי

 90 "נפ פ"י, פעל

 90 ופ"נ פ"י פעל ציווי:

 90 מעורב ויציו חזרה

 91 פ"י פעל

 91 פ"נ פעל

 92 ב היחס מילת

 92 אור



 94 9שיעור 

 94 מילים אוצר תרגילי

 94 9 שיעור עד חזרה

 95 מילים אוצר

 95 חזרה

 95 נכון? מה

ים  96 הצֹופ 

 98 זוגות תרגיל התפעל

 98 עתיד התפעל

 99 פעול

 99 ולקחת לתת

 99 סידורים

 100 שרה ָיד

 102 עצם היחס מילת

 103 10שיעור 

 103 מילים אוצר תרגילי

 103 יוגה שיעור

 103 מילים אוצר

 104 הֲחמֹור

 105 בין היחס מילת

יסְ  הבובה יג   106 מֶאְתיֹוְפָיה בובה – טט 

 107 עתיד הפעיל

 107 זוגות תרגיל

 108 הפעיל

 108 שלישיות תרגיל

 109 הפעיל חזרה

 109 אלא לא,

 110 בישול קורס

 111 אוגד

 112 לגוף? בריא בשר האם

 113 11שיעור 

 113 מילים אוצר תרגילי

 113 העולמות מלחמת

 115 הווה נפעל

 115 עבר נפעל

 115 זוגות תרגיל

 116 עתיד נפעל

 116 זוגות תרגיל

 117 לסטודנטים מכתב

 117 הפתעה מסיבת

 118 לו שעזר לאיש הפינגווין של הגדולה האהבה

 120 פסיבי נפעל

 121 אל היחס מילת

 121 טוב הכי החבר

 121 וסבתא סבא

 122 12שיעור 

 122 ְסַּפְרָטקֹוס

ים ט   122 הנ ב 

 124 חבור קניין כינוי

 124 זוגות תרגיל



 124 חבור קניין כינוי תרגיל

 125 מכתבים

 125 מהעירייה מכתב

 126 סליחה מכתב

 127 ליד היחס מילת

 127 חברות

 127 באוניברסיטה בשיעור

 128 ואילו

 128 ואילו או אבל אלא,

 129 13שיעור 

 129 מילים אוצר תרגילי

 130 וטכנולוגיה פקקים

 132 היחס מילות סיכום

 132 ויתור מילות

 133 ותכלית סיבה ויתור מילות חזרה

 133 אוכל של שם עם איש

 135 14שיעור 

 135 מילים אוצר תרגילי

 135 החיים את מסדרות ונעמה רותי

 136 עוף מרק

 137 הווה זמן – ל"י פיעל

 137 במשרד הודעות

 138 עבר ל"י פיעל

 138 זוגות תרגיל

 138 עתיד ל"י פיעל

 138 זוגות תרגיל

 139 מעורב – ל"י פיעל

 140 ל"י ופיעל פעל

 140 וכלבים טיסות בלגן,

 140 אילו

 141 קישור מילות חזרה

 141 גם... אלא רק... לא

 142 הדובים ישנים מתי

 144 15שיעור 

 144 15 שיעור עד חזרה

 144 מילים ראוצ תרגילי

 145 ישראלית התנהגות על מדברים

 146 פעולה ותשמ

 147 מעורב – פעולה שמות

 148 םמי שתיית

 149 רפואי ליצן*

 151 16שיעור 

 151 מילים אוצר תרגילי

 151 כמהין* פטריות

 151 ַאְנְדרֹוֶמָדה סלע

 151 מקורי להרוס, מכוער, ליצור, יותר, להרוג, הכי, להופיע,

 152 וריאליטי שירה

 152 במרָאה? רואים מה

 153 ההפלגה ערך

 153 בישראל משפחות



 154 גדולים מספרים

 155 ישראל שביל

 156 פסיבי

 158 קיצורים

 159 סיכום הספר - 17שיעור 

 159 )מארס( למאדים נסיעה

 162 חזרה

 165 קניין כינוי

 165 פעולה שם חזרות

SOS 166 במדבר 

 167 אכזיב ומדינת יביאב אלי פועל: חזרות

 168 יחס מילות חזרות

 169 תשובות

 169 0 שיעור תשובות

 170 1 שיעור תשובות

 171 2 שיעור תשובות

 171 3 שיעור תשובות

 172 4 שיעור תשובות

 173 5 שיעור תשובות

 173 6 שיעור תשובות

 174 7 שיעור תשובות

 174 8 שיעור תשובות

 175 9 שיעור תשובות

 176 10 שיעור תשובות

 176 11 שיעור תשובות

 177 12 שיעור תשובות

 177 13 שיעור תשובות

 177 14 שיעור תשובות

 178 15 שיעור תשובות

 178 16 שיעור תשובות

 179 17 שיעור תשובות

 181 נספח: סיכום מילות היחס

 181 


