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 אבותהבבית 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אוצר מילים

 
 , איזה, כמהאיך, , מתילמה :מילות שאלה

 : לרצות, לשתות, לאכול, לשבת, לנגן ב, פעלים

  , לקרוא, לשמועלבקר את

בירה, יין,  תות, : בית אבות, קפה, תה, עוגיות,שמות

כובע, גרב, שפם,  , כורסה.סוכר, כינור, פסנתר

 משקפיים, נעליים. עיתון. 

  ,לפעמים כל שבוע, אחרי הצהריים,היום, : ביטויי זמן

 בסוף השבוע

 . צבעים., זקןטעים: תארים

 יחד: תואר הפועל

 , כאשרכי: מילות קישור

 : לחיים! בבקשה. שונות
 

 תבניות
 

 אבות? המתי אתם הולכים לבית 

 אבות כל שבוע.האנחנו הולכים לבית 

 למה את מבקרת בבית אבות? כי סבא שם.

את מי הם מבקרים בבית אבות? הם מבקרים את 

 .אסבת

סבא וסבתא אוכלים עוגיות ושותים  אחרי הצהריים,

 קפה.

 .הזקנים יושבים על הכורסה. 

 יחד. הם אוכלים ושרים 

 .פסנתרבסוף השבוע המדריך מנגן ב



 7מס' מונה ת                                                                                  לומדים עברית בעזרת תמונות
 

 

2 

 

 

 תרגילים
 
 

    הסתכלו בתמונה: מי מוצא מהר יותר...? .1
 

 איש אחד ישן על הכורסה 
 אשה שותה תה 
 נעלים אדומות 
 גרב על הרצפה 
  מעיל מלא מדליות 
 מפה לבנה על שולחן צהוב 
 בקבוק לבן 

 
 

 כמה...? ספרו וענו: .2

 ?כמה כובעים יש בתמונה 

  ?כמה אנשים מחייכים 

  לחיים"?כמה אנשים עושים" 

 ?ם פָֹ  לכמה אנשים יש ש ָֹ

 ?לכמה אנשים יש משקפיים 

 ?כמה תותים יש על השולחן 

 ?כמה תמונות יש על הקיר 

 ?כמה כסאות וכורסאות יש  

 

 כתבו את השאלות לתשובות הבאות: .3

 ..............................................................................................? -א. 

 ם אוכלים תותים.עכשיו ה -    

 ..............................................................................................? -ב. 

 אבות רק בסוף השבועהמשפחה מבקרת בבית ה -    

 ..............................................................................................? -ג  

 מנגן טוב. ואכי ה  -   

 ..............................................................................................?  -ד.

 כאשר באים לבקר את סבא.  -   

 ..............................................................................................? -ה. 

  "הארץ" עיתוןאת ההוא קורא    -    
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 א. כתבו שאלות על התמונה .4

 ב. שבו בזוגות, וענו על השאלות של החבר/ה שלכם: 

 

 מתי.............................................................................? -א. 

 כאשר................................................................................ -    

 

 ...?מתי ......................................................................... -ב. 

    - .................................................................................... 

 

 כמה פעמים ..................................................................? -ג. 

   - ..................................................................................... 

 

 כמה שעות ...................................................................?  -ד. 

    - ....................................................................................... 

 

 ............................?למה ...................................................  -ה. 

 כי.......................................................................................  -    

 
 

 .ביניהןשיחה ו התמונה וכתב בשתי דמויות מןבחרו בזוגות,  א.  .5
 
- ................................................................................................................. 
 
- ................................................................................................................. 
 
- ................................................................................................................. 
 
- ................................................................................................................. 
 
- ................................................................................................................. 
 
- ................................................................................................................. 
 
 
 
 שכתבתן! ההמחיז את השיחהתכוננו ל ב


