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מתחו קו  ן,הו אות. זַ במילים ובמשפטים מרכאותמסומנות  לפניכםבקטע ש   .5

  ).עזרו בטבלהי(ה ן.את תפקוד ןו מעליהכתבו יהן,מתחת

כבר הייתי חולה. המשפט של אמי "לא  ,כשיצאתי .לא יכולתי להמשיך במסע

 ,אני עקשן כזה ,מהמסע כשאתה חולה" הדהד עוד באוזני. אבל ככה ,כל ליהנותתו

"מהפכן" קוראים לי בחברה. "למה אתה צריך תמיד להפוך  .תמיד עושה ההפך

" ,רונן חברי ערב לפני הטיול. "תמיד משהו לא מוצא חן בעיניך יל?" נבח עליוהכ

בראשו רוב הזמן כשהיו ה לגלעד שהיה מתגרד 'כך קראו החבר .הוסיף "גורדון"

 יהם הרי יתנפלו עלי ?ה שאני לא יכול להמשיך'איך אגיד להם, לחבר"ידיו פנויות. 

אבל  ,הרהרתי לעצמי. לא יודע איך ומתי ,"שסתם שיניתי להם את המסלול

" ,"מזל שהוא לא שמן .מסביבי המולה וקולות ,מצאתי את עצמי שוכב במיטה

" לא .היינו צריכים להשאיר אותו בשדה"אחרת  ,שמעתי את קולו של איתמר

ששוב  יפחדתי לפתוח את העיניים שלא יתנפלו עלי .ידעתי אם לחייך או לבכות

"ואולי אני חולם?" חשבתי לעצמי. אם לא אפתח את  .הרסתי להם את הטיול

  הרי לא אדע.  ,העיניים

  כשאתם הופכים את המספרים למילים. ,כתבו את הקטע מחדש   .6

) ז'ריקנים של 4) בנות. לקחנו (11( - ) בנים ו9(היינו  .ל בשביל ישראליצאנו לטיו

) 8( -חילקנו את מצרכי המזון ל על כך, עזרה ראשונה. נוסף י) תיק3( -מים ו

  כך שרוב הבנים נשאו את האוכל. ,תרמילים

  ) קופסאות של תירס. 7( -ו) קופסאות של טונה 5בין המצרכים היו (

) מכלי 4הוספנו (ו ,) קופסאות חומוס12אפשר אז קנינו (- בלי חומוס אי ,כמובן

  ) כוס מים נגיע לטחינה מצוינת. 1( -בבערבוב  .םוחינה משומשט

) שקיות קפה ועוד 3יהפכו לחביתה לפני הערב. (י) ביצים בתקווה שלא 25לקחנו (

לקחנו גם  !נזכרתיו) שקיות סוכר יעזרו לנו להתעורר בבוקר אני מקווה אהה 35(

) פינז'ני קפה וזהו. בכל זאת כשנחזור אני 2( ,) למרק1שקיות מרק, סיר ( )6(

  מא שלו. ימאמינה שכל אחד יתנפל על האוכל של א

  מה בין עובדה לדעה

 

 

 


