
   נקודות בסה"כ( 40) לשון :2חלק 

 נקודות( 15:   )'סעיף א

 נק'( 4)                                משרדה - תעובדל  חדשמחשב קנתה  חברת 'עתידים'. 1

 

 ._________________________________________________________ :רביםכתבו ב   

 
              

 נק'( 4) .                                                    לו מסבירההמורה על השאלה אחרי ש עונה. הוא 2

 

 .______________________________________________________ :עברכתבו ב   

 

      

 נק'(       4)                 ללמוד עוד חודשיים. ממשיך יצחק, אבל השבוע  את הלימודים מסיימתחנה . 3

 

 ________________________________________________________. תיד:עכתבו ב   

 

 

    הדלת בשקט, היא סוגרת _______ ,הרחל יוצאת בבוקר לעבוד _____________ .4
                 ל, של, את                                                       כאשר, אולי,  אפשר

 
 
 נק'( 3)                                                                     הילדים ישנים. ____________ 
                                                             י, כאף על פיכדי,  

 
 
 
 

 נקודות בסה"כ( 15:   )'סעיף ב

 נק'( 4)                                   .בדרום עיר קטנה הייתה ידיעה על  הערב-עיתוןב .5

 

 .רוםבד____________________ היו ידיעות על __________________רבים: כתבו ב    

 

 

 נק'( 4)                  .                           גשם יורד, כי בחוץ את התוכנית שלנו משנים. אנחנו 6

                

 _________________________________________________________ עבר:כתבו ב

 

2 



 

 נק'( 4)                                     .                 בבית נשאר יוסיוה בים המלח לחופש נסענו. 7

 

 __________________________________ _______________________עתיד: כתבו ב    
 
 
 
 נק'(   3)                                     .השלימו את המשפט מתוך רשימת המילים למטה. 8

 סובלים מעודף משקל,, שלא רק מבוגרים התברר בבתי הספר ה_________ שנשערכו בבדיקה  

 

         .                                                         החליטו שאחות בית הספר תטפל ________במשרד החינוך  גם ילדים._______ 

 

 אך           ,,       למרות,       בהםםתוא       ,לפני     ,  אלא            

 

 

 

 נקודות בסה"כ( 10)  :'ג סעיף
 

  נבחר הבן שלובצה"ל. קורס לטקס הסיום של  ןהוזמ אחי שבוע שעברב: )פסיבי(סביל . 9

 נק'( 6)            על ידי אשתו.             צולם על ידי המפקדים לחייל מצטיין. הטקס           

 

 קורס בצה"ל. לטקס סיוםאחי  שבוע שעבר ______________  ______ב )אקטיבי(: פעילכתבו ב    

                                 

 ____________ ____ לחייל מצטיין.( הבן שלו של)המפקדים                             

 

 אשתו ____________ ______ הטקס.                            

                                  

                                               

 נק'( 4)                .      לעיתים קרובות נפגשיםדירה בירושלים, היינו  קונההיית  אילו. 10
 

 ___________________________________________________________________אם  
 

 
3 



 נק'( 20)                    משני המשפטים הבאים: אחדעל   אומשני הנושאים   אחד( כתבו על 2

 

             למה? –איזו עונה בשנה אתם אוהבים?  : א.נושאים

 מיהו ישראל בעיניך? ב.          

 ?םמה מיוחד בישראלי            

 

  "לעולם לא אשכח את הערב הזה..."א.  : משפטים

 יש הטוענים כי לפעמים מותר לשקר..."".  ב          

 

_______________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Writing Task: Practicing Writing in 
Hebrew
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