
 

 מילות יחס

 

, עם, על( השכנים שלנו ודברנו ______ )על, את, בתוך( המצב. .1  ישבנו _______ )את, כְּ

 

, כדי, על( בגדים חמים ______ )אחרי, כי, בגלל, מ( היה לי  .2 התלבשתי ________ )עם, בְּ

 קר.

 

 ראש הממשלה קיבל _______ )את, כ, בגלל, בתוך( פני העולים החדשים. .3

 

( צבע צהוב.אחותי צבעה את ק .4 , מְּ  יר חדרה ______ )עם, על, בְּ

 

 יוסף חלם ______ )בתוך, ליד, אל, על( פרות שמנות. .5

 

, עם, בתוך, מעל( פח האשפה. .6  זרקנו _____ )את, על, עם, אל( הזבל, ______ )מְּ

 

 נשלח _______ )עליו, אליו, בתוכו, שלו( מכתב רשום. .7

 

( יותר זמן ________ )אצלך, אותך, ממך, אני מכירה ______ )אצלו, שלו, אחריו, אותו .8

 שלך(.

 

 אנחנו לומדים _________ )עם, את, על, של( מלחמת ששת הימים. .9

 

, אל, את( הסרט שראינו. .11  שוחחנו ________ )על, בְּ

 

, על( מטיילים את ההוראות. .11 , את, מְּ  המדריך קרא ______ )לְּ

 

 עדה.חבר הכנסת ביקר _________ )אצל, את, ב, ל( החלטת הו .12

 

, עם, בתוך, ל( חברינו ונסענו הביתה. .13  נפרדנו ______ )מְּ

 

 פגשתי ______ )את, עם, אצל, מן( אחותי ברחוב. .14

 

 עניתי ________ )את, על, אל, ב( כל השאלות במבחן. .15

 

 



 

 

 מילות יחס

 

 שמתי את הנעליים _____ )ב, בתוך, מחוץ( המגירה. .1

 ת הממוזגת.הם מעדיפים לשבת ______ )על, ב, בתוך( המכוני .2

 הכנסתי את צלחת ______ )אל, ל, ב( מדיח כלים. .3

 היא קיבלה רשיון לנהיגה _____ )על, ב( טרקטור. .4

 לפי הפתגם: אל תרתום את העגלה ______ )לפני, אחרי, ב, ל( סוסים. .5

 אסור לרשום את תשובות הבחינה ______ )עם, ב, על( עפרון. .6

 ומזלג.אנו נוהגים לאכול _____ )עם, ב, על( סכין  .7

 נסה לזכור לא לסמן את התשובות )ב, על( הדף. .8

 במסעדה הסינית מגישים את המרק _____ )בתוך, על, עם( כף מיוחדת. .9

 המלצר הסיני לא הבין אף מילה _____ )מ, ב, של( עברית. .11

 המילון שקניתי היה לי ______ )ל, ב, עם( עזר רב. .11

 שקניתי.הכנסתי את העטים ______ )ל, ב, לתוך( הקלמר החדש  .12

 אשתו עמדה ללדת ממש ______ )מ, ב, ל( קרוב! .13

 אני מקווה להגיע _____ )לפני, עד, ב( שהשיעור יתחיל. .14

 עליך לסיים את הדף _____ )עד, לפני, ב( סוף השיעור. .15

 שעות. 3המתנתי בתור ______ )ל, אל, ב( רופא כמעט  .16

 קומות כי העלית מקולקלת. 4טפסנו _____ )על, ב, את( מדרגות  .17

 מרכז הספורט החדש יפתח _____ )עד, ב( העשרה בחודש. .18

ַפָני, ַאָחַרי( בתור. .19  אנשים חצופים ניסו להידחף ________ )לְּ

 שקלים יותר מלפתוחה. 31מנוי לבריכה הסגורה עולה ______ )ב, ל, עד(  .21

 בתעודה נרשם כי התלמיד עולה _____ )ל, ב, אל( כיתה ב'. .21

 )בין, ב, אחרי( שעות הצהריים. המורה ביקש לא לטלפן אליו _____ .22

 בשבוע הבא אני עוזבת את ירושלים וחוזרת _______ )ל, ב, אל( המושב. .23

 הסטודנטים מתבקשים לשמור ______ )על, את, ב( השקט בתקופת הבחינות. .24

 הוא תמיד מנסה לקפוץ ______ )מעל, על, מתחת( הגדר, ונופל... .25

 ___ )ב, על( שקט.זו הפעם האחרונה שאני מבקשת ממך להיות ___ .26

 מי שלא מתאמץ לא יכול להצליח ______ )ב, את, עם( חיים. .27

 קשה לי להתרכז ______ )עם, ב, את( חום כזה. .28

 הכנסתי את המכתב ______ )ב, מתחת, על( לדלת. .29

 הנסיעה _____ )עם, ב, על( רכבת נוח מאוד. .31

 

 



 

 

 

 מילות יחס

 

 השלם את המשפטים הבאים:

, על, את, ב( ציונים שלו, והתפלא ____ )על, את, עם, ב( התלמיד התגאה ______ )עם .1
 הכשלון בבחינה האחרונה.

 
ניקיתי את הנעליים _____ )על, ב, עם( שטיח, לפני הפגישה _____ )על, את, ב, עם(  .2

 המנהל.

 

התלהבנו מאוד _____ )על, את, מן,ל( הסרט, שמתאר _____ את, אחרי, של, על, אודות(  .3
 .הכנופיות בניו יורק

 

אסרתי _____ )את, על, מהם, עבורם( התלמידים לצאת מהכיתה, אבל התרתי  .4
 _____)להם, עליהם, אותם, איתם( לאכול.

 

הכלב יצא _____ )מתוך, מפני, בתוך, חוץ( הבית, וישן ______ )בחוץ, החוצה, אל החוץ(  .5
 על הדשא.

 

 ת המחנה.האסירים יצאו _____ )לפני, לקראת, בשביל, על( החיילים ששחררו א .6

 

 משרד החוץ מנסה לשנות _____ )על, ל, את, בשביל( היחס של ממשלת רוסיה לישראל. .7

 

 המתנחלים הפגינו _____ )בגלל, אחרי, נגד, ל( ברק. .8

 

 הפגישה _______ )עם, בין, מן, על( המחבל במהירות. .9

 

 החיילים השתלטו _____ )את, בין, מן, על( המחבל במהירות. .11

 

 ___ )ב, עם( שטיח לפני שנכנסתי ללימודיה.נגבתי את הרגליים _ .11

 

צריך לשנות ______ )על, ל, את, בשביל( היחס של המורים ______ )אל, בעד, על, ב(  .12
 נושא הציונים.

 

 האמא הזהירה _____ )על, את, ב, מפני( הילד _____ )ב, את, על, מפני( הסכנות בכביש. .13

 

 , ולכן סמך ____ )עליו, אותו, איתו(.האבא היה מאוד גאה ___ )עם, על, את, ב( בן שלו .14

 

 הכתבה בעיתון מספרת _____ )אחרי, של, את, על אודות( משפחה בצפון. .15

 

ז'קי כהן הוא מעצב שיער, ומספר _____ )את, של, על אודות, אחרי( כל השחקניות  .16
 והזמרות.

 

ל, ל, את( תלמידי הישיבות מאמינים ___ )ב, על, ל, את( אלוהים, ולא מאמינים ____ )ב, ע .17
 עיתונים.

 

 הפגישה ______ )את, בין, על, מן( אהוד ברק ואריק שרון היתה קצרה. .18

 



 

 הפגישה _____ )עם, את, בין מן( המנהל היתה מפחידה. .19

 

 התלהבתי מאוד ____ )על, את, מ, ל( הבחורה שבקרה ________ )אצלו, אליו, אותו(. .21

 

ן ציפיתי ______ )ל, את, על, מ( העוגה ציפיתי _____ )ל, את, על, מ( אורחים מארה"ב, ולכ .21
 בשוקולד.

 

אני גאה _____ )ב, את, על, מ..( נבחרת שלי, ומרחם ____ )ב, את, על, מ( מי שלא  .22
 משתתף בנבחרת.

 

 נהניתי ____ )מ, את, בעד, עם( הפגישה _____ )את, עם, בין, אל( השחקנים. .23

 

לגבור ______ )אותך, איתך, עליך,  החיילים נצמדו _____ )אל, על, את, מ( הקיר, והצליחו .24
 ממך(.

 

אסרתי _____ )אותך, עליך, ממך, עבורך( לעשן בכיתה, ואני מזהיר ______)אותך, איתך,  .25
 עליך, ממך( שלא תעשה את זה שוב.

 

רדפתי _____ )את, אחרי, אותו, על( הכלב, אבל הוא הצליח לצאת ______ )החוצה, בחוץ,  .26
 אל החוץ(.

 

______ )ב, על, את, עם( ברק בבחירות הקודמות, אבל התאכזבו  הרבה אנשים תמכו .27
 _______ )ממנו, בו, איתו, עליו(.

 

מה שאמרת לי פגע _____ )בי, אותי, עלי, איתי( מאוד. אני מתפלא ______ )עליך, איתך,  .28
 אותך, בך(.

 

פני, הוא הסתכסך ____ )על, את, עם, ליד( הבוס שלו בעבודה, ______ )בגלל, מפני, על  .29
 לפני( שלא עבד כמו שצריך.

 

_____ )בגלל, מפני, למען, כלפי( המצב הבטחוני, החייל התחזה ____ )על, את, ל, עם(  .31
 ערבי.

 

 השתמשתי ___ )ל, את, עם, ב( כפפות ______ )בשביל, בשל, ליד( הקור והרוח. .31

 

 כל האזרחים יצאו ______ )על, למען, לקראת( המכונית של נשיא ארה"ב. .32

 

נכתב ______ )על ידי, בשביל, על, לפי( אגאתה כריסטי, ומספר _____ )על ידי,  הספר .33
 בשביל, על, לפי( חוטף באנגליה.

 

 רוב חברי הכנסת הצביעו _____ )בלעדי, בעד, כלפי, לשם( התקציב. .34

 

אני לא יכול לחיות _______ )בלעדיך, כלפיך, לפניך, עבורך(, ומוכן לעשות הכל ______  .35
 דיך, למענך(.)לפניך, בלע

 

אסרתי ________ )אותך, איתך, עליך( לצאת מהבית _______ )בשביל, בשל, למען(  .36
 המלחמה בחוץ.

 

 התלהבתי מאוד ____ )את, על, מ, ב( הסרט, ונהניתי ___ )את, על, ב, מ( האוכל במסעדה. .37

 

 אם תאמין ___ )על, ב, את, מ( עצמך, תוכל לגבור ___ )את, על, ב, מ( כל הבעיות. .38



 

 
 

 

 

 מילות יחס –חזרה 

 

 להשלים את המשפטים עם המילים הבאות: .א

  

בגלל, בשל, לפני, לך, ל..., כדי, מפני, על, את, ב..., בין, מן,                                      בשביל,      

 בעד, מחוץ, בתוך, בך, אותך, עליך, עם, מ...

 

 כעסתי ______ כי לא הכנת שעורי בית. .1
 

 התלהב ______ שעורי לשון. אדם מאוד .2

 

 הפגישה _____ ההורים שלי והמנהל היתה קצרה. .3

 

 המורה העיפה אותי ____ השיעור, _____ שהפרעתי. .4

 

 ישבתי _____ ללימודיה ודברתי בפלפון ______ חברים שלי. .5

 

 צריך לשנות ____ היחס לתלמידים בלימודיה. .6

 

 חברי הכנסת הצביעו ________ שנוי שיטת הבחירות. .7

 

 אני יצאתי החוצה _______ לעשן סיגריה, ואבי יצא ______ החברה. .8

 

 יצאנו החוצה ______ סוף השיעור ______ הפסקת חשמל. .9

 

 שמעתי ______ היום יותר מדי. .11

 

 נסעתי _____ החברים שלי ______ אוטובוס. .11

 

 יש _____ הרבה דברים טובים, ולכן יש _____ הרבה חברים. .12

 

 מחר לימודים.______ השלג לא יהיו  .13

 

 נסעתי באוטובוס ____ ירושלים _____ תל אביב _____ לשחות בים. .14

 

 לבשתי מעיל _____ הקור והגשם. .15

 

 הוצאתי את הסנדוויץ ________ התיק _______ לאכול. .16
 

 

 



 

 חבר משפט נוסף לכל מילת יחס. .ב

 

 

 
 

 


