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ְֲוַהמוע ִַחגיםּלוַח ַה  ִדיםֹ

 

 הָנָׁשאש ַהרֹ - יֵרְשִתְּב' ב' א )2, 1(

 יםִרּויּפם הִּכיֹו - יֵרְשִתְּב' י )10(

 תֹוּכג סּוַח - יֵרְשִתו ְּב"ט )15(

 הָרֹות ּתַחְמִׂש - יֵרְשִתב ְּב"כ )22(

 הָּכנּוג ֲחַח - וֵלְסִכה ְּב"כ )25(

 תנֹויָלִאה ָלָנָשאש ַהרֹ - טָבְשו ִּב"ט )15(

 יםִרּון ּפָששּו, יםוִרג ּפַח - רָדֲאו ַּב"ט, ד"י)15, 14(

 חַסחג ֶּפ - ןיָסִנו ְּב"ט 15

 לֵאָרְׂשת ִייַנִדל ְמת ֶשאּוָמְצַעם ָהיֹו - יירִאְּב' ה )5(

 רֶמעֹוג ָּב"ל - יירִאח ְּב"י )18(

 תעֹובּוג ָשַח - יווןִסְּב' ו )6(

 בָאה ְּבָעְשִּת - בָאְּב' ט )9(

 

 

 

 

 

 

 

 

החנוכה בשבט"טחג ו

 

הפורים חג
 

השנה ראש

 

הכיפוריםי ום
  

הסוכות חג

 
 

הפסח חג
 

בעומר"ל  ג

העצמאות  יום

השבועות באב חג  תשעה

תורה שמחת
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גֹו ַלֲחג- תֹוְגגֹוח יםְגִגֹוח תֶגֶגֹוח חֹוֵגג
 

 .  את יום ההולדת שלוגֵגחֹוָדִוד 

 .ים את חג ּפּוִרתֶגֶגחֹורה ׂש

 . את חג החנוּכהיםִגְגחֹוהילדים 

 . את יום ההולדת של ִאמאתגֹוְגחֹוהילדות 

 . את החגים של יׂשראלגגֹוֲחאוהבים ַלאנחנו 

.Answer the questions .ענו על השאלות

 

 ?איזה חודש אנחנו חוגגים את ראש השנהּב .1

 

 ?איזה חודש אנחנו חוגגים את חג החנוּכהּב .2

 

 ?זה חודש אנחנו חוגגים את חג הּפוריםאיּב .3

 

 ?איזה חודש אנחנו חוגגים את חג הּפסחּב .4

 

 יום העצמאות של מדינת איזה חודש אנחנו חוגגים אְּתּב .5
 ?ראליׂש

 

 ? חוגגת את יום ההולדת שלךאְת/ ּבאיזה חודש אתה חוגג  .6

 

)טז, ל, שמואל א(   "אֹוְכִלים ְושֹוִתים ְוחֹוְגִגים"
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 . שּבצו ּכל ּפועל במשּפט המתאים.לפניכם ּפעלים הקשורים ּבחגי ישראל

Assign each verb to an appropriate sentence. 

 

 שֹוִתים קֹוְרִאים ְמַבְּקִשים יֹוְשִבים

 אֹוְכִלים נֹוְטִעים ְמַׂשֲחִקים רֹוְקִדים

 אֹוְמִרים ָצִמים ַמְדִליִקים חֹוְגִגים

 .  שנה טובה__________נה ּבראש הש .1

 . סליחה__________ּביום הּכיפורים  .2

 . ּבסוּכה שבעה ימים__________ּבחג הסוּכות  .3

 . עם ספר התורה ּבבית הּכנסת__________מחת תורה ּבׂש .4

 . ּבסביבונים__________ּבחג החנוּכה  .5

 . עצים__________ ּבשבט -ו "ּבט .6

 .ּבמגילת אסתר _____ _____ּבחג הּפורים  .7

 . ארּבע ּכוסות יין__________ּבחג הּפסח  .8

 .את יום הולדת של מדינת יׂשראל__________ ּביום העצמאות  .9

 .רותְמדּו__________ ג ּבעומר "ּבל .10

 . גבינות__________ּבחג השבועות  .11

 . ועצובים__________ּבתשעה ּבאב  .12
 

ג ּבעומר"ל
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  .מיליםריך העברי ּבִּכתבו את התא

 

 טָב ִּבְש  )15( יֵר ְּבִתְש אחד     )1(

  ְּבִאייר  )18( ֵלוְס ְּבִכ  )25(

 יוון ְּבִס  )6( ן ְּבִניָס  )15(

 יֵר ְּבִתְש  )22( ב ְּבָא  )5(

 רָדֲא ַּב  )14( טָב ִּבְש  )9(

 יֵר ְּבִתְש  )15( יֵר ְּבִתְש  )28(

  ?יִני ֲאִמ:     ִּכתבו

 

 .דבש ִּבַחּוחג הזה אוכלים תּפּב .1

 .חג הזה לא אוכלים ולא שותיםּב .2

 .ורהיום הזה רוקדים עם ספר ּתּב .3

 .יום הולדת לעצים .4

 ".רֶדֵס"ים חג הזה עוׂשּב .5

 . סביבוןחקים ּבחג הזה מׂשּב .6

 .חוץחג הזה מדליקים אש ּבּב .7

 .ם אוזני המןיחג הזה אוכלּב .8

 .ראליום הולדת של מדינת יׂש .9

 .יושבים ּבסוּכהחג הזה ּב .10
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 הָנָׁשת ַהנֹועֹו
 

 
   )וןָוְש ֶח-י ֵרְשִּת (יוָתְסת ַהַנעֹו*

 .היָרִר ְקַחרּוָה, יםִרָצים ְקִמָיַה

 .יםִצֵעָהים ֵמִלְפים נֹוִלָעֶה

 

 

 )רָדֲא-וֵלְסִּכ (ףֶרחֹות ַהַנעֹו

 , םֶשד ֶגֵריֹו, יםִרָצים ְקִמָיַה

 , דאֹור ְמַק, םִיַמָשים ַּבִנָנֲעש ֵי

 .גֶלד ֶשֵרים יֹוִמָעְפִל

 

 

    )ירָיִא-ןיָסִנ (יבִבָאת ָהַנעֹו

 , םֶשין ֶגֵא, יםִּכרּוים ֲאִמָיַה

 .תדֹוָׂשים ַּבִחָרש ְּפֵי, יםִקרּות ְידֹוָׂשַה

 

 

 

 )ללּוֱא-ןיָוִס (ץִיַקת ַהַנעֹו

 , םֶשד ֶגֵרא יֹולֹ, יםִּכרּוים ֲאִמָיַה

 .ירִרב ָקֶרֶעָבד ּואֹום ְמויר ַחִוֲאג ָהֶזֶמ

 

 .עונה של סתיו = עונת הסתיו* 
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.Complete the sentences .השלימו את המשּפטים

 :ע עונות השנה הםארּב .1

 ____________ _____________      ____________       ____________      

 ____________ ַח הרּו,____________סתיו הימים ּב .2

 ____________  יש עננים,____________חורף יורד ּב .3

 ____________ דות הׂש,____________אביב אין ּב .4

 ____________ בערב ּו____________קיץ מזג האוויר ּב .5

 

.Write in the plural .יםרּבתבו ּבִּכ

 __   ______________________ .היום קצר

 ____________   ____________ .העלה נופל

 ____________   ____________ .היום ארוך

 ____________   ____________ .הׂשדה ירוק

 ____________   ____________ .יורד גשם

 ____________   ____________ .יורד שלג

 ____________   ____________ .הּפרח יפה

 

 ?ולמה,  אוהבתאְּת/  עונה אתה אוהב איזו

  אני 
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.Answer the questions .ענו על השאלות

 ?איזה מזג אוויר אוהב דני .1

 

 ?איזה מזג אוויר אוהב  יוסף .2

 

 ?חורףמה אוכלים ּב .3

 

 ?איזה מזג אוויר אוהב גילי .4

 

 _______________ ואת ________________ את יונתן אוהב .5

 ________________יו העצים עומדים ּבלי סָתּב .6

 ________________מים יש עננים בָשּו 

  י  ּכ,________________דני אוהב את ה  .7

 

  י  ּכ,________________יוסף אוהב את ה  .8

 

  י  ּכ,________________גילי אוהב את  ה  .9

 

  י  ּכ,________________יונתן לא אוהב את ה  .10
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  .הוסיפו שם תואר לשם העצם מתוך הדיאלוג

Add adjectives to the nouns according to the dialog.

   ּפרחים  .5   מרק .1

   טיולים  .6   ּפיצה  .2

   ּבגדים  .7  סיּפורים  .3

   עננים  .8   שמש  .4

 .קריר ומתי חמים ונעיםמתי , קר ומתי חםתי  מ:תבוִּכ

. ּבחורף .ּבחורף יורד גשם

.ּבקיץ . ּבקיץ יש שמש והולכים לים

.יו ּבסָת. ה לגשםָּכַחדמה ְמֲאיו ָהּבסָת

. ו ּבאביב . ּבאביב יש ּפרחים חדשים

 נּו ָלבצּו ָע ,יב ִלצּוָע , נּוב ָלטֹו , יב ִלטֹו:    השלימו    

      חורףּב: יוסף אומר .1

      ּבסתיו : יונתן אומר .2

       ,ּכשאנחנו ׂשמחים .3

       ,ּכשאנחנו לא ׂשמחים .4

      , ש לי יום הולדתּכשֵי .5

      , ּכשאין לנו חברים .6



א קלה  ת  י בעבר ח  י 215 'להצל

.Answer the questions .ענו על השאלות

.  ?יורק-ניּומתי מזג האוויר חם ּב .1

.  ?ּבאיזה חודש ַמְתִחיל האביב .2

.  ?אְּת רוצה לנסוע ּבקיץ/לאן אתה 3

.  ?איזה חג של אור יש ּבחורף .4

.  ?ּבאיזו עונה יום ההולדת שלך .5

.  ?איזה חג יש ּבאביב .6

  ?ת לעׂשות ּבקיץ/אְּת אוהב/ה אתהמ 7

 .

  ?ת לעׂשות ּבחורף/והבאת א/ה אתהמ 8

 .

.Write the opposite word .ִּכתבו את המילה ההפוכה

_________ ים ארוּכ .7 _________ קר  .1

_________ יש .8 _________ גשם .2

 _________ חמים .9 _________ חורף .3

_________ עצוב .10 _________ תַחוַתּפ .4

_________ יום .11 _________ גדול .5

_________ קצת .12 _________ חושְך .6
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 יר ִל ַק≠י ם ִלַח
 

 ּהָל לֹו ְךָל ָךְל יִל  םַח 
   +   
 ןֶהָל םֶהָל ןֶכָל םֶכָל נּוָל  רַק 

 

 

 

 

 

 

 

.Complete the sentences .טיםהשלימו את המשּפ

 .חם לך , שאתה לובש מעילּכ :דוגמה

.   ,לי מעילשאני ּבּכ .1

.   ,שאתם אוכלים מרקּכ .2

.   ,גשםהולכים ּבשהם ּכ .3

.   , מתחת לשמיכהשאְּתּכ .4

.   ,שאנחנו רציםּכ .5

.   ,שהוא שותה ייןּכ .6

.  ,ותחת את החלוןשהיא ּפ ּכ. וגשםחוץ יש רוַחּב .7

.  ,קיץּבּפארק שהן מטיילות ּבּכ.8

 חם לו חם לי קר לה קר להם
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