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א .השלימו לפי הדוגמה( :בספר עמ’ )51

ירושלים היא עיר הבירה של ישראל.

ירושלים  /ישראל

וושינגטון  /ארצות הברית וושינגטון היא עיר הבירה של ארצות הברית.
לונדון היא עיר הבירה של אנגליה.
		
לונדון      /אנגליה
פריז היא עיר הבירה של צרפת.
פריז    /צרפת
בַ .ה ׁ ְשלִ ימ ּו לְ ִפי ַהדּ וּגְ ָמה( :בספר עמ’ )52

זאת מפה.
ַה מפה של
ַה מפה של

ישראל.
ישראל על ַה קיר.

 .1זה משרד.
המשרד של
המשרד של

יצחק לוי.
יצחק לוי גדול ויפה.

 .2אלה שאלות.
השאלות של התלמידים.
השאלות של התלמידים מעניינות ויפות מאוד.
 .3זה מחשב.
המחשב של

דניאל.

המחשב של

דניאל יקר.

 .4אלה ספרים .הספרים של התלמידים .הספרים של התלמידים על השולחנות.
 .5זאת תמונה .התמונה של  
התמונה של

יונתן.

יונתן יפה מאוד.

גֲ .ענ ּו ַעל ַה ׁ ְש ֵאלוֹת:

 .1איפה המפה של ישראל?
 .2של מי המשרד?
אולפן עברית  -הפתרונות

המפה של ישראל על הקיר.
המשרד של יצחק לוי.

 .3של מי השאלות?
 .4של מי המחשב?
 .5של מי הספרים?
 .6של מי התמונה?

השאלות של התלמידים.
המחשב של דניאל.
הספרים של התלמידים.
התמונה של יונתן.

ִ ּכ ְתב ּו ׁ ְש ֵאלוֹת :איפה ה ?...של מי ה( ?...בספר עמ’ )53

איפה הספר של מיכאל?

הספר של מיכאל על השולחן.

של מי העט?

העט של המורה רחל.

 .1של מי הספר?

הספר של דניאל.

 .2איפה הספרייה?

הספרייה מול הקניון.

 .3איפה השוק?

השוק על יד העירייה.

 .4של מי המחברות?

המחברות של התלמידים.

 .5של מי הסימפוניה “ארואיקה”?

טהוֹבן.
ֶ
“ארוֹ ִא ָיקה” של ֶ ּב
הסימפוֹ ניָ ה ֵ
ִ

 .6איפה העירייה?

העירייה על-יד התחנה המרכזית.

 .7של מי המחשב?

המחשב של הילדים.

 .8של מי הספר “מלחמה ושלום”?

“מלְ ָח ָמה וְ ׁ ָשלוֹ ם” של טוֹ לְ ְסטוֹ י.
הספר ִ

 .9איפה האולפן?

האולפן בין השוק ובין הקניון.

 .10של מי המשרד?

המשרד של המנהל.

 .11איפה הבית של המורה רחל?

הבית של המורה רחל ברחוב הרצל.

בַ .ה ְת ִאימוּ( :בספר עמ’ )54

ההגנה לישראל) -
(צ ָבא ֲ
ָ .1צ ָה”ל ְ
“הת ְקוָ ה” -
ִ
.2
התנָ ”ך -
ָ .3
המנוֹ ָרה -
ְ
.4
ָ .5מגֵ ן ָדוִ ד -

ג .הצָ בָ א של ישראל
ההמְ נוֹ ן של ישראל
הִ .
ד .הספר של היהודים
ב .הסֵ מֶ ל של ישראל
א .הסֵ מֶ ל של היהודים

ִ ּכ ְתב ּו לְ ִפי ַהדּ וּגְ ָמה( :בספר עמ’ )55

לומדתבאולפן .התלמיד הטוב לומד באולפן.
הואת ר ו נ ו
טוב -.ה פ
תלמידר י ת
הוא פ ן ע ב
אול

.1

הם עולים חדשים .הם לומדים באולפן .העולים החדשים לומדים באולפן
הוא לומד באוניברסיטה.

 .2הוא בחור נחמד.

הבחור הנחמד לומד באוניבסיטה
היא כותבת סיפורים לילדים.

 .3היא סופרת מפורסמת.

הסופרת המפורסמת כותבת סיפורים לילדים
הוא כותב בעיתון “הארץ”.

 .4הוא עיתונאי מפורסם.

העיתונאי המפורסם כותב בעיתון “הארץ”
היא מטיילת בטבריה.

 .5היא תיירת נחמדה.

התיירת הנחמדה מטיילת בטבריה
הן עובדות כפקידות בבנק.

 .6הן בחורות יפות.

הבחורות היפות עובדות כפקידות בבנק
היא לומדת בבית ספר.

 .7היא ילדה טובה.

הילדה הטובה לומדת בבית ספר
היא עובדת בקופת-חולים.

 .8היא רופאה טובה.

הרופאה הטובה עובדת בקופת-חולים
ִ ּכ ְתב ּו לְ ִפי ַהדּ וּגְ ַמאוֹת( :בספר עמ’ )56

זה ספר.

הספר מעניין.

הספר הזה מעניין.

זה עט.

העט של דניאל.

העט הזה של דניאל.

זה עיתון חדש.

העיתון החדש של יוסף.

העיתון החדש הזה של יוסף.
המחשב יקר.

 .1זה מחשב.

המחשב הזה יקר
 .2זה מחשב.

המחשב של המורה רחל.

המחשב הזה של המורה רחל
 .3זאת מחברת.

המחברת של התלמיד.

המחברת הזאת של התלמיד
האישה יפה.

 .4זאת אישה.

האישה הזאת יפה
אולפן עברית  -הפתרונות

הספרים של התלמידים.

 .5אלה ספרים.

הספרים האלה של התלמידים
המחברות של מירי.

 .6אלה מחברות.

המחברות האלה של מירי
המשרד של  אדון לוי.

 .7זה משרד.

המשרד הזה של אדון לוי
המסעדה הטובה של משפחת גולן.

 .8זאת מסעדה טובה.

המסעדה הטובה הזאת של משפחת גולן
הדירה היפה של  העיתונאי המפורסם.

 .9זאת דירה יפה.

הדירה היפה הזאת של העיתונאי המפורסם
 .10אלה ספרים מעניינים.

הספרים המעניינים של הסופר המפורסם.

הספרים המעניינים האלה של הסופר המפורסם
 .11אלה סיפורים קצרים.

הסיפורים הקצרים של הסופרת חנה לוין.

הסיפורים הקצרים האלה של הסופרת חנה לוין
ַה ְת ִאימוּ( :בספר עמ’ )57

 .1איפה הספר של התלמיד?
 .2איפה התמונה של הנשיא?
הכלֶ ב בתמונה?
 .3איפה ֶּ
 .4איפה העיפרון של דני?
 .5איפה המנהלת של האולפן?
החתוּל בתמונה?
 .6איפה ָ
 .7איפה התלמידים עכשיו?
הכ ֶסף של המנהל?
 .8איפה ֶּ
החמוֹ ר בתמונה?
 .9איפה ָ
 .10איפה החנות של יצחק?
 .11איפה ַהלו ַּח בכיתה?
 .12איפה הבית של מיכאל?
המכוֹ נִ ית של הרופא?
 .13איפה ְ

אולפן עברית  -הפתרונות

ג.
א.
ז.
יא.
ב.
י.
יג.
יב.
ט.
ה.
ו.
ח.
ד.

על השולחן.
על הקיר.
החמוֹ ר ובין החתול.
בין ָ
ַ ּבתיק.
ַ ּבמשרד.
בין הכלב ובין ַה ּ ַת ְרנְגוֹ ל.
ַ ּבכיתה.
ַ ּבבנק.
תחת הכלב.
ַ ּבקניון.
מול התלמידים.
ִ ּברחוב הרצל.
על יד בית החולים.

ַה ׁ ְשלִ ימוּ :יש ,אין ,נמצא ,נמצאת ,נמצאים ,נמצאות (בספר עמ’ )59

 .1איפה יש בנק?
 .2איפה הבנק נמצא?
 .3בטלוויזיה יש תוכניות מעניינות.
 .4בישראל אין נפט.
ַ .5ה ַ ּביִ ת ַהלָ ָבן נמצא בוושינגטון.
ִ .6מגְ דַּ ל אייפל נמצא בפריז.
 .7בקניון יש חנויות יפות ומסעדות טובות.
 .8בקניון אין אוניברסיטה.
 .9בירושלים אין ים.
 .10רותי ,את נמצאת עכשיו בעבודה או בבית?
 .11האוניברסיטה העברית נמצאת בירושלים.
 .12מיכאל ,איפה אתה נמצא עכשיו?
ּ ְ .13ביָ פוֹ יש מסעדות דגים טובות מאוד.
 .14איפה יש עולים חדשים?
 .15חנה ורותי לא נמצאות בבית עכשיו ,הן נמצאות בעבודה.
 .16בספרייה יש ספרים .דניאל נמצא עכשיו בספרייה.
 .17בישראל יש ספארי  .הספארי נמצא ברמת-גן.
 .18בבית הספר יש כיתות  .התלמידים לא נמצאים עכשיו בכיתות.
 .19הילדים לא נמצאים בבית ,הם נמצאים עכשיו בבית הספר.
 .20המנהל לא נמצא במשרד .הוא נמצא בפגישה חשובה במשרד הקליטה.
אִ .ק ְרא ּו וְ ַה ׁ ְשלִ ימ ּו ֶאת ַּה ֶק ַטע במילים הבאות( :בספר עמ’ )60

נמצאים ,מולַ ,ה ְר ֵּבה ,אֶ ֶרץ ,נמצאת ,נשיא ,יש ,חדשים ,אין
ְ ּבאולפן לומדים עבריתּ ְ .בכרמיאל יש אולפןּ ָ .באולפן ְ ּבכרמיאל יש הרבה כיתות.
ַ ּבכיתה של המורה רחל יש שולחנות חדשים  ,יש כיסאות נוחים ,ויש לוח חדש.
אין ַ ּבכיתה טלוויזיה ,אין ַר ְדיוֹ ,ואין מחשב.
ַ ּבכיתה של המורה רחל יש תמונות יפות.
אולפן עברית  -הפתרונות

יש תמונה של הנשיא .
יש גם תמונה של ראש הממשלה.
יש מפה של ארץ ישראל.
המפה של ארץ ישראל נמצאת על הקיר,
מול התלמידים.
התמונה של הנשיא נמצאת על הקיר,
על-יד התמונה של ראש הממשלה.
ַ ּבכיתה של המורה רחל יש תלמידים טובים.
ַ ּבהפסקה התלמידים לא נמצאים ַ ּבכיתה ,הם נמצאים ַ ּבחוּץ.
היום לא כל התלמידים נמצאים ַ ּבכיתה.
יצחק לא נמצא היום ַ ּבכיתה כי הוא נמצא ְ ּבמשרד הפנים.

אולפן עברית  -הפתרונות

