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 1 עולים חדשים
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )"אוסף תמונות"ה זמינה בלהתמונה הגדו(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 5774קרן היסוד השנה העברית של  מלוח הלקוחהתמונה  1

 תבניות
 

 ?אנגליהבמה מדברים ב

 ?ה/ה בא/ מאין את

 ...לא/ כן ?  אתה מדבר עברית

איפה רומא / והם ממילנו , רומאמאנחנו באים 

 .איטליהבמילנו ורומא ? נומילו

אנחנו הולכים לבית של ? לאן אתם הולכים

 היא גרה בנטניה?  איפה גרה הדודה.דודה

 יש לי דגל מישראל

 אוצר מילים
 

 .איפה, לאן, מאין, במה, מה, מי :מילות שאלה

, היא, את, הם, אתם, אנחנו,הוא, אתה, אני: שמות הגוף

 הן, אתן

.  ללמוד)בהווה (לגור ב,  לללכת,  מלבוא, ב  לדבר:פעלים

 ,דודה, בית, פורטוגזית, רוסית, אנגלית, ספרדית: שמות

  ...אולפן, מרבד, משחב, מזוודה, מטוס ,דגל

 , מ, ב, של: מילות יחס

  כחול ולבן, כבד, יפה, חדש:תארים

 גם: מילות קישור
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 תרגילים
 
 

 5ד  עוהוסיפוקראו אותם ו .להלן כמה משפטים המתארים את התמונה .1
 :משפטים

 
 עולים חדשים באים לישראל

 . דליה מפורטוגל

  מדברת פורטוגזיתהיא

  .דודהדני הולך לבית של 

 .הוא גר בתל אביב

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
 
במילות השאלה השתמשו . מילים המודגשות בקופי הכתבו שאלות ל .2

 :הבאות
 
 
 
 

הוא . אנגליתבבעברית והוא מדבר .  באילתבישראל הוא גר. מאנגליה בא גל

 לאולפןהולך 

  במה- מי- מה- מאין- לאן-איפה
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..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

 

 : את המשפטים בפועל המתאיםהשלימו .3
 
 . מרוסיה לישראל................... הם -

 .גם עברית וגם אנגלית. ................ בישראל -

 . לאולפן....................העולים החדשים  -

  . בבית של דודה........הוא ,  דני עולה חדש-

 

 קראו את השיחה וענו על השאלות .4
 

 יעקוב ושושנה עולים חדשים       
  אני יעקוב, שלום - יעקוב

  אני שושנה, נעים מאוד - שושנה

 ? מאין את- יעקוב

 ?ומאין אתה,  אני מרוסיה- שושנה

 אני מאמריקה  -יעקוב

 ? איפה אתה גר בישראל- שושנה

 ?ואת, בחיפה  - יעקוב

 הגם אני גרה בחיפ  -שושנה 

 'אאני בכיתה , אני הולך לאולפןכל יום  -יעקוב
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 !'אבכיתה לומדת  אני  גם- שושנה

 ! יופי-יעקוב

 ! להתראות- שושנה

 :שאלות
 ?מאין שושנה -א

......................................................................................................... 
 ?מאין יעקוב -ב

......................................................................................................... 
 ?איפה גרים שושנה ויעקוב עכשיו -ג

........................................................................................................ 
 ?לאן הולך יעקוב כל יום -ד

........................................................................................................ 
 ? שושנה הולכת לאולפןגם  -ה

....................................................................................................... 
 

 :כםכרצונענו על השאלות הבאות  .5
 
 

 תלמידים     תלמידות
 
 
 
 
 
 

?  מי את-א
.................................................

?  באולפןאת לומדת מה -ב
.................................................

 ?רהגאיפה את  -ג
.................................................

?  מאין את באה לאולפן-ד
.................................................

? ת בבוקרכ לאן את הול-ה
.................................................

 ?במה את מדברת בבית -ו
................................................

.

?  מי אתה-א
.................................................

? באולפן מה אתה לומד -ב
.................................................

?  איפה אתה גר-ג
.................................................

?  בא לאולפןה מאין את-ד
.................................................

?  בבוקרך הולה לאן את-ה
.................................................

?  מדבר בביתהבמה את -ו
................................................

.
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