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  בס"ד

  

  

  תלמידים שלום רב,

  

  חוברת זו שבידיכם היא חוברת תרגול בכישורי שפה.

מטרתה להקל עליכם להתמודד עם טקסט, להבינו ולהביע התייחסות 

וכך תוכלו  ,באמצעותה את שפתכםתעשירו , על כך לגביו בכתב. נוסף

סופרים לליצור "פנקס  כדאי לכם לכתוב סיפורים במשלב ראוי.

בו תוכלו לאסוף מילים וביטויים חדשים שתלמדו במהלך שצעירים" 

  השנה. 

  נושא הידע הלשוני נלמד בחוברת זו בהקשר לטקסט. 

  

  למידה נעימה,                 

  המחברות                   
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  עמ'                     

  1                כללי שיח –הקדמה 

    2                * כיצד נזהה שיר?

  7                * כיצד נשאל שאלות

  17                * מלים לא מוכרות

  20                  * משפט תקין

  22                * קריאת הוראות

  23                * תשובה תקינה

  26            * סוגי שאלות (איתור וארגון מידע)
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  56                           * תשובה  מנומקת
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  69                  * שמות תואר

  73                  * שם מספר

  75                  * תוכן סמוי

  77                    * מסר

  97                  * יחיד ורבים

  99              ורשים ומשפחות מילים* ש

  101                  * כינוי שייכות

   104                * טקסט מידעי

  113              * מילות קישור ותפקידיהן

  116                * טקסט בלתי רציף

  125                * תפקידי המירכאות

   127                  * דעה ועובדה 
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  135                * פעלים ושמות 

  137                  * מיון והכללה

  141                  ואה* השו

    145                * עבודה חקרנית

  147              * תמצות ערך אנציקלופדי

    151            עברית שפה יפה –* משלבי שפה 

  153                * השימוש במילון

  154                * העשרת השפה 

  159          * כותבים המלצה או עמדה על ספר קריאה

  162              תזכורת –* סיפור חוויה 

  166                חוויה * כתיבת סיפור
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  187              * ניתוח סיפור לפי מרכיביו 

  192                * ביטויי זמן (חזרה)

  193                * כותרת לסיפור

  198                  פיון דמות* א

  200                * תהליך של השבחה

  210                  * כתיבת פתיח

  212          * "בעיות" שיכולות לשמש נושא לסיפור

  213                * כתיבת גוף לסיפור

  213    * כתיבת סיום לסיפור                                                          

  214                * סיום לסיפור

  

  215                  נספחים
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  ְּכָלֵלי ִׂשיחַ 

  

  ).ִׂשיָחה( ִׂשיחַ  יְּכָללֵ  ַעל ֶׁשַּנְקִּפיד בׁשּוחָ , הָּת ּכִ ּבַ  ִּדּיּוןַנֲהִלים ְמ  ְּכֶׁשָאנּו

  ִלְדָבָריו. ִּתָּכְנסּוַהְקִׁשיבּו ְלִמי ֶׁשְּמַדֵּבר, ְוַאל   א.

ם ְלַדֵּבר, ַהְצִּביעּו, ַקְּבלּו ֶאת ְרׁשּות ִאם ֵאיְנֶכם ַמְסִּכיִמים ִעּמֹו, ַחּכּו ֶׁשְּיַסּיֵ   ב.

ַהִּדיּבּור, ְוִאְמרּו: "ֵאיֶנִּני ַמְסִּכים ִעם ְּדָבָריו ֶׁשל..." אֹו "ַּדְעִּתי ׁשֹוָנה ִמּזֹו 

  ֶׁשל..."

ִאם ַאֶּתם ַמְסִּכיִמים, ִאְמרּו: "ֲאִני ַמְסִּכים ִעם ְּדָבָריו ֶׁשל..." אֹו "ֲאִני   ג.

  ..." אֹו "ַּדְעִּתי ּדֹוָמה ְלזֹו ֶׁשל..." ֲחֵבִריְבֵרי ַמְסִּכים ִעם ִּד 

ֶׁשֵּכן ַהֲחָזָרה ּגֹוֶרֶמת  ,ָחׁשּוב ֶׁשּלֹא ַּתְחְזרּו ַעל ְּדָבִרים ֶׁשְּכָבר ֶנֶאְמרּו  ד.

, ִאם חֹוְזִרים ַעל ָמה ֶׁשֶנֱאַמר, ִמיֶׁשהּו ָעלּול ְלֵהָעֵלב,  ְלִׁשֲעמּום. נֹוָסף ַעל ָּכ

  ָׂשִמים ֵלב ִלְדָבָריו.  ֶׁשֵאיְנֶכםהּוא ַיְרִּגיׁש ֶׁשֵאיְנֶכם ַמְקִׁשיִבים לֹו אֹו ִמּׁשּום ׁשֶ 

ִאם ַאֶּתם רֹוִצים ְלהֹוִסיף ַעל ְּדָבִרים ֶׁשֶּנֶאְמרּו, ִאְמרּו: "ֲאִני ְמַבֵּקׁש   ה.

  ְלהֹוִסיף ַעל ִּדְבֵרי ֲחֵבִרי..."

      

, ַּכֲאֶׁשר ִּתָּתְקלּו ִׂשיחַ  יְּכָללֵ ּבֹו  תֹוִסיפּווְ , יָּתִתיּכִ  ִׂשיחַ  ַּתָּקנֹון ֶׁשְּתַנְּסחּו ְּכַדאי

  ה.ָּת ּכִ ּבַ  טֹוָבה יתִר בֵ חֲ  ַלֲאִויָרה םרֹ ִיְת  ָּכֶזה ַּתָּקנֹון, ָסֵפק ְללֹא. ִּבְבָעָיה

 

   

  ִּכָּתִתי ִׂשיחַ  ַּתָּקנֹון

1__________________________________________________ .  

2____________ .______________________________________  

3__________________________________________________ .  

4__________________________________________________ .  

5__________________________________________________ .  
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ִׁשיר ְנַזֶהה ֵּכיַצד  
 

.ִׁשיר ֵאיֶנּנּו ְוַהֵּׁשִני ִׁשיר הּוא ָהֶאָחד, ְקָטִעים ְׁשֵני ִלְפֵניֶכם  

.ִׁשיר הּוא ֵמֶהם ִמי וִקְבעּו, ַהְּקָטִעים ינֵ ְׁש  ֶאת ִקְראּו  

 

ָיִאיר. מ /ְמתּוָקה ָׁשָנה  

 

ַקְלָמר ַּגם ַמְחָּברֹות, ַהַּיְלקּוט מּוָכן  

.ַהִּמָּטה ְלַיד ִלי ְמַחִּכים  

ָמָחר ִנָּפֵגׁש ַהֵּסֶפר ְּבֵבית  

.ַהִּכָּתה ֶאל ֶאְצַעד ָחהְּבִׂשְמ   

 

ֲעטּוִפים ְסָפִרים  

.ְוָיִפים ְנִקִּים  

.ַמְדֵּבָקה ָּכל ַעל ָרׁשּום ְׁשִמי  

ְצָבִעים ,ֶעְפרֹונֹות  

,ָנִאים לֹוְרִדים ַּגם  

.ְמתּוָקה ַהְתָחָלה ֶׁשל ֵריחַ   

 

 ָמָחר

ַמְתִחיָלה ֲחָדָׁשה ָׁשָנה  

ִמְׁשָאָלה ְטמּוָּנה ְּבִלִּבי  

ְּתִפָּלה ָּׂשאֶא  ְּבִגיָלּה  

ֻמְצַלַחת ַהָּׁשָנה ֶׁשְּתֵהא  

!ָנַחת ֹרב ִיְרוּו ְוהֹוֵרינּו  

 

?______ִׁשיר הּוא ַהֶּקַטע ַהִאם   
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  ֶאְסֵּתר/  חֹוֶזֶרת ׁשּוב ִלּמּוִדים ְׁשַנת

  ְלָמרַק , ָחָדׁש ַיְלקּוט ִאָּמא ִלי קֹוָנה ָׁשָנה ִּכְבָכל. ֲחָדָׁשה ִלּמּוִדים ְׁשַנת ַמְתִחיָלה ָמָחר

 ֶאת ִלְראֹות ִהיא ִנְפָלָאה ַהְרָּגָׁשה ֵאיזֹו. ּוַמְחָּברֹות ְסָפִרים, ַהְּכִתיָבה ַמְכִׁשיֵרי ָּכל ּובֹו

. ְׁשִמי ִעם ְמיֶֻחֶדת ַמְדֵּבָקה ֻּכָּלם ְוַעל ֲאִחיָדה ַּבֲעִטיָפה ֲעטּוִפים ּוַמְחְּברֹוַתי ְסָפַרי ָּכל

 ְּבִׂשְמָחה ִלִּבי ֶאת ַמִציף, ָּׁשָנה ְתִחַּלת ֶׁשל ְמיָֻחד ֵריחַ , ֲחָדִׁשים ּוְסָפִרים ַיְלקּוט ֵריחַ 

  .ָנַחת ֹרב הֹוַרי ֶאת ְוַאְרֵווה ֻמְצַלַחת ָׁשָנה זֹו ֶׁשְּתֵהא ְמַלָּוה אֹוִתי ָזָּכה ְּתִפָּלה, ֲעצּוָמה

  

  ___   ?האם הקטע הוא שיר

  

  .הקטע שורות ואת השיר שורות את מספרו  .   1

  .לושה סימנים מהשיר המבשרים על שנת לימודים חדשהו שציינ  .2

  הסימנים הם:       

1___________________________________________.  

2___________________________________________.  

3___________________________________________.  

  . משאלהמופיעה המילה  13בבית האחרון בשורה    .  3

  ____________________________________ ?משאלהי א. מה

  משאלות בשיר?עוד האם מופיעות ב.    

  _____________________________________________  

  שהייתם מוסיפים לשיר. שתי משאלותכתבו ג.   

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

ות לדמות בשיר ישנה משאלה שניתן להבין אותה כשתי משאל  .   4

  זו בזו. הסבירו.הקשורות 

       ______________________________________________  

       ______________________________________________  



4 

 

 ר" משתמש ברגשות וחושים כדי להציג את ההתרגשותה"אני הש    . 5

השנה החדשה. ציינו שלושה מהם. אתם יכולים להעתיק את לקראת 

  .המשפטים המתאימים

        __________________________________________________  

        __________________________________________________  

בינים שזמן השיר הוא יום לפני תחילת שנת מקריאת השיר אנו מ  . 6

  הלימודים. הוכיחו זמן זה בשתי דרכים שונות.

       __________________________________________________  

       __________________________________________________  

  המופיעים בשיר.שני רגשות ציינו א.     .7

     _____________________________________________  

     _____________________________________________  

  קטע.המופיעים ב שני רגשותב. ציינו       

     ________________________________________________  

     ________________________________________________  

  והעתיקו אותו. ,רפֶ סֵ ית ּבֵ  צירוףשל ה חפשו במילון את הפירושא.    .8

    _____________________________________________  

    _____________________________________________  

   ?רפֶ ית סֵ ּבֵ  צירוףל לכםמה הפירוש ש  . ב    

   ________________________________ י הואיבית הספר בעינ     

    _____________________________________________  

    ________________________________________________  

קר היום הראשון לשנת ושעלו במוחכם בבש שאלות שלכתבו   .9

  הלימודים.

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  
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  שיר של מאפינים

  
בין המבנה החיצוני והאמצעים הספרותיים ובכל שיר קיים שילוב בין התוכן 

  (האמנותיים). 

   ינִ יצֹוה ִח נֶ בְ ִמ   א.

  בין תוכנו.ויש קשר בין המבנה החיצוני של השיר 

  ה יזָ ִר חֲ   ב.

יוצרות  ,זההתנועה בכל שתי מילים המסתיימות בשתי אותיות זהות ו   

 3ושורה  1שורה  :החריזה מעניקה צליל נעים לאוזן. לדוגמה חריזה.

 הלצליל מסתיימות ב 14-12שורות ) מחר, קלמר( רָ  ◌בצליל מסתיימות

  ). ְּתִפָּלה, ִמְׁשָאָלה, ַמְתִחיָלה(

  י)ִת נּוּמָ (ָא  יִת רּופְ י ִס עִ צָ ְמ ֶא   ג.

ַמכירים שני  רעיון. אנו עאפשר להביספרותיים האמצעים ידי ה על

  אמצעים כאלה: דימוי והאנשה.

', כידי האות  או על מֹוּכְ ידי המילה  מוי עליאפשר לזהות ד   י:ּוּמִּד 

  צב. מֹוּכְ אילה, אטי ּכְ  ההנצמדת למדומה. מהיר

: אנו משנים משמעות של מילה או של הלָ ָא ְׁש ה, הַ ָר פֹוטָ ית, מֵ ִר יּון צִ ֹוׁשלָ 

  ית למשמעות ייחודית.ציור ביטוי ומרחיבים אותה בצורה

  .שמחה ש של רג – ִהְתרֹוְממּות רּוחַ לדוגמה: 

תכונה או פעולה של בן אדם לצמח, לדומם או מייחסים אנו ה: ׁשָ נָ אֲ הַ 

  שאשב עליו.הכיסא התחנן , לי תודה העץ לחשלבעל חיים. 

  חוזרים על מילים או על שורש או על מבנה של משפט.  :הָר זָ חֲ 

  מילים שיש להן משמעות דומה. :תפֹוּדָ ְר ים נִ ּלִ ִמ 

  : מילים שיש להן משמעות הפוכה.תדֹוגָ נֻ ים ְמ ּלִ ִמ 

  : שאלות שהתשובה עליהן ידועה.תיֹוִר טֹות ְר לֹוֵא ְׁש 

  קסּוי ּפִ נֵ ימָ ִס    ד.

  לסימני השאלה ולסימני הקריאה יש משמעויות שונות.  

  בין "לא!". ויש הבדל בין "לא?"  ,למשל  
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  )מבניתית ניתוח שיר (באמצעות תבנ

  

  כותרת / שם המחבר
  מ. יאירשנה מתוקה/ 

       

  ב. אמצעים אמנותיים    א. תוכן

 

  הרעיונות:
  
סימנים של התחלת  –והשני  ראשוןהבית ה

  שנה
  
  תפילה ותקווה לשנה חדשה – לישישהבית ה
  
  

  סימני פיסוק מיוחדים  
  :חריזה / מבנה

  שלושה בתים קצרים – מבנה חיצוני
  ראשוןהבית ב שורות כל שתי – חריזה

  התחלה מתוקה – ציור לשוני / דימוי
 –יחוס תכונות אנושיות לדומם   – האנשה

   הספרים והמחברות מחכים לי
  – סימני פיסוק

  תפילה, משאלה – מילים נרדפות
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  שאל שאלות?נכיצד 

  

 נותנים ינםאסובבים אותנו בעיקר כשה ,רובנו שואלים שאלות בלי הרף

? המצב נכון ,תופעה מוכרת לכולנוה .נו מבקשיםשא המידע אתתמיד 

 ,מחייבת חשיבהזו משתנה כשאנו שואלים שאלות על טקסט כתוב. פעולה 

  פה.-אותה כפי שאנו עושים בעל "לשלוף" אפשר איו

  

  ֻּדְגמֹות

  .ִּבירּוָׁשַלִים ָּגָרה רֹוִנית. 1

  ָמקֹום> - ?רֹוִנית ָּגָרה ֵהיָכן .ש

  .ָׁשַלִיםִּבירּו ָּגָרה רֹוִנית .ת

    ֵׁשם> - ?ִּבירּוָׁשַלִים ָּגָרה ִמי. ש

  .ִּבירּוָׁשַלִים ָּגָרה רֹוִנית .ת

  .ְּבֶׁשַבע ַּבֹּבֶקר ַהֵּסֶפר ְלֵבית ִהִּגיעַ  ְׁשמּוֵאל. 2

  ְזַמן >- ?ַהֵּסֶפר ְלֵבית ְׁשמּוֵאל ִהִּגיעַ  ָמַתי .ש

  .ְּבֶׁשַבע ַּבֹּבֶקר ַהֵּסֶפר ְלֵבית ִהִּגיעַ  ְׁשמּוֵאל .ת

  ֵׁשם>- ?ְּבִאחּור ַהֵּסֶפר ְלֵבית ִהִּגיעַ  ִמי .ש

  .ְּבִאחּור ַהֵּסֶפר ְלֵבית ִהִּגיעַ  ְׁשמּוֵאל .ת

  ָמקֹום> -? ְּבִאחּור ְׁשמּוֵאל ִהִּגיעַ  ְלָאן .ש

  .ַהֵּסֶפר ְלֵבית ְּבִאחּור ִהִּגיעַ  ְׁשמּוֵאל .ת

ִׁשים. 3   .ָרִביַהַּמעֲ  ַּבֹּכֶתלִּבְּקרּו ֶאֶמׁש  ְיָלִדים ְׁש

  ַּכּמּות> - ?ַּבֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִביִּבְקרּו ֶאֶמׁש  ְיָלִדים ַּכָּמה .ש

ִׁשים .ת    .ַּבֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִביִּבְקרּו ֶאֶמׁש  ְיָלִדים ְׁש

ִׁשים ֶאֶמׁש ִּבְּקרּו ֵהיָכן .ש   ָמקֹום> -? ְיָלִדים ְׁש

ִׁשים .ת    .ֲעָרִביַהּמַ  ַּבֹּכֶתל ֶאֶמׁשִּבְּקרּו  ְיָלִדים ְׁש
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  .ִּבְמִהירּות ַהחֹוָמה ַעל ִטְּפסּו ַהְּיָלִדים. 4

  ֹאֶפן> - ?ַהחֹוָמה ַעל ַהְּיָלִדים ִטְּפסּו ֵּכיַצד .ש

  .ַהחֹוָמה ַעל ִּבְמִהירּות ִטְּפסּו ַהְּיָלִדים .ת

  

  ."ִּפּסּוק ִסיָמֵני ַעל ְלַהְקִּפיד ֵיׁש: "ָאְמָרה ַהּמֹוָרה. 5

  ?ָרהַהּמֹו ָאְמָרה ָמה .ש

  .ִּפּסּוק ִסיָמֵני ַעל ְלַהְקִּפיד ֶׁשֵּיׁש ָאְמָרה ַהּמֹוָרה .ת

  

  ְּבִמְׂשָחק ַרְגלֹו ֶאת עקַ נָ  ִּכי ,ֶאְתמֹול ִׂשֵחק לֹא יֹוֵסף. 6

  ִסָּבה >- ?ֶאְתמֹול יֹוֵסף ִׂשֵחק לֹא ַמּדּועַ  .ש

  .ַרְגלֹו ֶאת עַק נָ  ִּכי ֶאְתמֹול ִׂשֵחק לֹא יֹוֵסף .ת

  

  ָהַרב ְׁשֵאַלת ַעל ָעָנה ַהָּנבֹון ַהַּתְלִמיד. 7

  ֹּתַאר םׁשֵ > - ?ַהְּׁשֵאָלה ַעל ָעָנה ַּתְלִמיד ֵאיֶזה .ש

  .ָהַרב ְׁשֵאַלת ַעל ָעָנה ַהָּנבֹון ַהַּתְלִמיד .ת

  

  .תלמיד חדש הגיע לכתה

  :כתבו שאלות שחשוב לכם לשאול את התלמיד 

  ____?_____________________________מה

  _?______________________________איפה

  ___?______________________________מי_

  _____?__________________________כמה

  ______?_________________________מתי

  _________?____________________מדוע
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  בנק מילות שאלה
  

  

  

  

 

        

הפעולה   מילת השאלה 
  הנדרשת

  דוגמה  מילה/ביטוי מרמז

  כי, מכיוון ש...,  סיבהלחפש   מדוע?
  מפני ש...

כי הילד הצליח 
  השקיע עבודה רבה.

  הצליח...?מדוע 

מילה מתארת   פן, מצבאו לחפש  כיצד?
  פעולה או שם, 

    צמודה לפועל

   .לאטהלכו 
  הלכו? כיצד 

  כמותלחפש   כמה?
  שם מספר

תלמידים ענו  חמישה
  על השאלה.  נכון 

  תלמידים?כמה 

  היכן/איפה?
  לאן?

  מאין?

  מקוםלחפש 
  אירועאו 

  ציון מקום 
  או אירוע

לחנות הילדים הגיעו 
  הצעצועים?

  הגיעו...? לאן

  מי?
  מי הם?

 ,בני אדםלחפש 
או  בעלי חיים

  צמחים
  

  

  רונן פגש את הרב.
  פגש? מי

  

  מה?
  מה הם?

שם עצם לחפש 
הצמוד או משפט 

  לפועל

  לעתים תופיע 

  .כיאו  שהמילה 

שיש המורה אמרה 
להתכונן לקראת 

  החגיגה.
  המורה? מה אמרה

  מילה המייצגת 
, בעלי חיים אנשים

  או צמחים.

  איזה?/איזו?
  אילו?

שם תואר לחפש 
  צמוד לשם

  החדשההמורה   שם צמוד לתואר
  הגדוליםהילדים 

תאריכים, שעות,   זמןלחפש   מתי?
שעון, חלקי היום, 

  השבוע, מועדים.
  חג, ארועים- זמני

  בסוף השנה 
  יצאנו לחופשה

  יצאתם לחופשה? מתי
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)1( )2( )3( 

  סיכום

מטרת יודעים מה  לפי מילת השאלה .לכל שאלה יש מטרה שונה  א. 

  השאלה.

  לשם.  (מילת הפעולה) יש להקדים את הפועל ,כששואלים שאלה  ב.

  ? נה למורהימה אמרה ד דוגמה:   

  ?נה אמרה למורהימה דולא:    

  בתשובה יש להפוך את הסדר, להתחיל בשם ואחר כך הפועל.   

  ורה ש...נה אמרה למידלמשל:   

  "?"סימן שאלה מופיע משפט שאלה בסוף   ג.

יש לכתוב את התשובה לשאלה ולראות אם  ,כדי לבדוק אם שאלנו נכון  ד.

  שאלה.הבין יש קשר בין התשובה ל

      דוגמה:         

  יחדיו.בית הספר להחברים הלכו  ניש        

  :ש תשובות לשלוש שאלותיבמשפט הזה   

  ?למסיבה יחדיו חברים הלכו כמה. 1  

  ?הלכו שני החברים יחדיו לאן. 2  

  ?הלכו שני החברים כיצד. 3  

  

זכרו  היעזרו בקווים מתחת למילים. שלפניכם.ו שאלה למשפטים רבח

  להוסיף סימן שאלה בסוף כל שאלה. 

  .אתמול לפנות ערבביצענו את המשימה   .1
  _______________________________________________  ש.
  באולםהאירוע החגיגי התקיים   .2

  _______________________________________________  ש.
  סיפרו סיפור. הילדים  .3

  _______________________________________________  ש.



11 

 

  קומות. חמשלבניין זה   .4
  _______________________________________________  ש.
  .הרעשנושהשכנים טענו   .5

  _______________________________________________  ש.
  .תה חולהיהי כיגיעה למסיבה תמר לא ִה   .6

  _______________________________________________  ש.
  

שאלה שתרצו כל  לושאתוכלו לאין שאלות מודגשות לכן במשימה זו 

  . (בתנאי שיש לה תשובה)

  הילדים רצו לביתם כי פחדו.  . 1

  _______________________________________________  ש.

  הבנות חזרו בשמחה ממסיבת הסידור.  .2

  _______________________________________________  ש.

  חרו לטיול. יחמישה ילדים א  .3

  _______________________________________________  ש.

  חששו מהסופה הְקֵרבה. נוסעיםה  .4

  _______________________________________________  ש.

  הבעיה העיקרית היא באיכות המים.  .5

  _______________________________________________  ש.

  

כתבו את ֵמַרב השאלות  שאלות. כמהלבנות  אפשרלפניכם משפטים. לכל משפט 

  )מות השאלותכהשורות לא מרמז על  פר(מס .והשוו עם חבריכם שתוכלו

מצאה בתחנת האוטובוס שקית כחולה ובה שתי אפודות זהות  רבקה  .1

  בצבע ירוק.

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  
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שלש  על אדן החלון בביתנו קן ובו ונתןאתמול בבוקר, גילה אחי י  .2

  ביצים.

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

הילדים סיפרו להוריהם שראו חפץ חשוד בתחנת האוטובוס שבקצה   .3

  השכונה.

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

כך שלכל  ,שונותשאלות  ששבמחברתכם חברו לפניכם קטע קצר.         

  תהיה תשובה בקטע.שאלה 

  

  ָמֵלא עֹוָלם ִהִּציל ְּכִאּלּו – ַאַחת ֶנֶפׁש ַהַּמִּציל
  

 ִמֶּמָּנהו, ַהְצָּדָקה ֻקַּפת ַעל ְמֻמֶּנה ָהָיה הּוא .ַהַּצִּדיק ִּבְנָיִמין ַרִּבי ָהָיה ֶחֶסד ִאיׁש

 ְוִהֵּנה ,ֹּצֶרתּבַ  ְׁשַנת ָהְיָתה ַהָּׁשִנים ִמן ַאַחת. ְלִמְחָייָתם ִעירֹו ְלַעִנֵּיי ְוֶהֱעִניק ָנַטל

 ִּבְנָיִמין ְמֹאד ִהְצַטֵער!" ַּפְרְנֵסִני, "ַרִּבי: לֹו ְוָאְמָרה ֲעִנָּיה ִאָּׁשה ֵאָליו ִהִּגיָעה

 לֹו ָאְמָרה". ְּכלּום ְצָדָקה ֶׁשל ַּבֻּקָּפה ֶׁשֵאין ַּבעִנְׁש  ֲהֵריִני: "ּהלָ  ְוָאַמר ַהַּצִּדיק

".  ָּבָרָעב ָנמּות ָּבַני ְוִׁשְבַעת ֲאִני ֲהֵרי, ְמַפְרְנֵסִני ַאָּתה ֵאין ִאם, ַרִּבי: "ָהִאָּׁשה

  . ָלִאָּׁשה ַתןְונָ  ַהְּפָרִטי ִמַּכְסּפֹו הֹוִציא, ַהַּצִּדיק ִּבְנָיִמין זֹאת ְּכֶׁשָּׁשַמע

 ַהָּקדֹוׁש ִלְפֵני ַהָּׁשָרת ַמְלָאֵכי ָאְמרּו. ָלמּות ְוָנָטה ַהַּצִּדיק ִּבְנָיִמין ָחָלה, ְלָיִמים

 ִמִּיְׂשָרֵאל ַאַחת ֶנֶפׁש ַהְּמַקֵּים 'ָּכל: ָאַמְרָּת  ַאָּתה, עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו": הּוא ָּברּו

 ְּבִגיל ָימּות ָּבֶניהָ  ְוִׁשְבָעה ִאָּׁשה ֶׁשֶהֶחָּיה ַהַּצִּדיק ְנָיִמיןּובִ  'ָמֵלא עֹוָלם ִקֵּים ְּכִאּלּו

 ִלְחיֹות ֶׁשהֹוִסיף ֶאָּלא ִּבְלַבד זֹו ְולֹא ,ַהַּצִּדיק ִּבְנָיִמין ֶהְחִלים ִמָּיד "?ָצִעיר ֹּכה

  .ָׁשָנה ּוְׁשַּתִים ֶעְׂשִרים עֹוד

  קראו את הסיפור וענו על השאלות שאחריו
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  יֹוֵבל 'נ / ֲחָדָׁשה ַיְלָּדה

  

 ,המַ ה צָ חָ ְמ צָ  ָׂשָרהלְ ְלַהִּכיר ֶאת ַהְּיָלִדים:  ְקָצתָקֶׁשה  ַּביֹום ָהִראׁשֹון ַלִּלּמּוִדים

ְּבִמְסֶּגֶרת.  ִיםפַ ָק ְש ִמ  היבָ ּכִ ְר מַ  ָרֵחלִּפְתאֹום ִנְרֵאית ַאֶחֶרת, וְ  ִרְבָקה ָּגְבָהה. טֹוָבהוְ 

 ֲחָדׁשֹות ּוְנִקּיֹות. ִּכְמַעט ֻּכַּלן ןֻּכּלָ , ְוַהַמְחָּברֹות ֶׁשל תֹוייגִ גִ ים חֲ יִ לַ עֲ נָ  ָּבְתָיהלְ 

ַּבת ּזּוג  הַא ָמצְ  ַאַחתִמן ַהָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה, ְוִכְמַעט ָּכל  רֹותִלְפֹּגׁש ֲחבֵ  שֹֹותִמְתַרּגְ 

ָעְמָדה ִמן ַהַּצד,  ֻׁשְלָחן. ַרק ַיְלָּדה ַאַחת ָעְמָדה ְלַבָּדּה. ַיְלקּוט ָחָדׁש ָהָיה ְּבָיָדּה,לַ 

  אֹוָתּה. ִהִּכיָרהלֹא  ֵמַהָּבנֹות ַאַחת, ְוַאף ֶּפה לֹא ָּפְצָתה

ָעְנָתה ַהְּקַטָּנה  ,ַהּמֹוָרה ִנְּגָׁשה ֵאֶליָה ִמָּיד ְוָאְמָרה: "ַאְּת ַהַּיְלָּדה ַהֲחָדָׁשה?" "ֵּכן"

?" ְוָלֲחָׁשה: "עֹוָלה ֲחָדָׁשה. ֵאיֹפה ָלֶׁשֶבת ְּבַבָקָׁשה?" "ּו  ,""סֹוִפי". "ֹיִפי –ָמה ְׁשֵמ

, ַאְּת ְּכָבר ְמַדֶּבֶרת?"  ,ָאְמָרה ַהּמֹוָרה ..." ָעְנָתה -"לֹא ָּכל –"ֵאי ָהִעְבִרית ֶׁשָּל ָּכ

. ִהיא הלָ יִה ְּת  ְלַידָאְמָרה ַהּמֹוָרה, "ְּתַקְּבִלי ֶעְזָרה, ְׁשִבי  ,ַהַּיְלָּדה. "ֵאין ָּדָבר"

  ַגם ַּתְלִמיָדה טֹוָבה. ִהיא ַּתֲעֹזר ָל ְּבַאֲהָבה".ַיְלָּדה ֲחִביָבה וְ 

ֲהֵרי ֵהן  יֹוֶכֶבד, ְלַידָלֶׁשֶבת  ָרְצָתהְמֻאְכֶזֶבת ְמאֹוד, ִהיא  ָהְיָתה הילָ ִה ְּת ֲאָבל 

ַיְלָּדה ָזָרה ֶׁשִהיא  ְלַידִּכְמַעט ִהְתִחיָלה ִלְבּכֹות: ָלֶׁשֶבת  הילָ ִה ֲחֵברֹות ָוִתיקֹות! ְּת 

ְרצּוָיה. ָעצּוב ִלְהיֹות ַיְלָּדה ְּדחּוָיה!  לֹא ִהְרִּגיָׁשהֵאיָנּה ַמִּכיָרה?! סֹוִפי ִּבְכָלל 

ָלֶׁשֶבת ְלָיָדּה! ְׁשֵּתיֶהן ִמְסַּתְּכלֹות זֹו ָּבזֹו  ָרְצָתה לֹא ִהיאלֹא ֶנְחָמָדה! ַּגם  הילָ ִה ְּת 

ה: "ֶּבֱאֶמת לֹא ָנֶאה. ָר ְמ ָא ה , ּוְׁשֵּתיֶהן ְּבַיַחד רֹוצֹות ִלְבּכֹות. ַהּמֹוָר ְמֻאְכָזבֹות

  ָּכ ִנְרֶאה!"- ַעְכָׁשו ֵׁשְבָנה ַיַחד, ַאַחר

ְוֹכל ַאַחת  ,ָאְמָנם ְּבַיַחד, ֲאָבל ְלַבד –ִמְתַיְּׁשבֹות ּוַמְפנֹות ַצד ֶאל ַצד  ְׁשֵּתיֶהן

אׁשֹון ְּכָבר ָהִר ַהּיֹום  ,ְמֹאדטֹוָעה!' ּוְלָכל ַאַחת ִאְכַּפת  ַהּמֹוָרה'חֹוֶׁשֶבת ְּבִכְסָאה: 

 ֹ   .ֶנְחָמדא ל

 תֹוּפֹוְתח תֹוָּכל ַהַּתְלִמיד ,ְוִדְבֵרי ַהְּבָרָכה, ְקִריַאת ַהֵּׁשמֹות ַהְּתִפָּלהַאֲחֵרי 

, ִּכי ִאם ַהַּׁשַער ַמְסִּביר ָּפִנים, ָנִעים ְלַהְמִׁשי ְמַצְּירֹותת ֶר ּבֶ ְח מַ ר לַ עַ שָ וְ ַמְחָּברֹות 

 ,ְמַצֶּיֶרת ַּבַּׁשַער ֶׁשָּלּה ַיְלָּדה ְקַטָּנה ְּבִׂשְמָלה ְּכֻחָּלה הילָ ִה ְּת ְוִלְכֹּתב ִּבְפִנים. 

ְּבָזִוית  .. ִהיא ָרְצָתה ִלְצֹּבַע אֹותֹו ְּבָסֹגל, ַא ַהֶּצַבע ָחֵסרֲעָנקַמֲחִזיָקה ְּבָיָדה ָּבלֹון 

ֶטת ָיֶפה ַעל ַהַּׁשַער ְרטֶ ׂשַ רֹוָאה ֵאי סֹוִפי צֹוַבַעת, ֻּכָּלּה ְׁשקּוָעה, ְמ ה ילָ ִה ְּת ָהַעִין 

ְלַבֵּקׁש  ַהִאם'ִמְתַלֶּבֶטת ְוחֹוֶׁשֶבת:  ְּגדֹוָלה, ְרָחָבה ּוְסגָֻּלה. ְּתִהיָלהֶׁשָּלּה ִמְסֶּגֶרת 
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לֹא ָנִעים ְלַבֵּקׁש  –ָסֹגל ְּבַהְׁשָאָלה? ֹקֶדם ָלֵכן ִהְתַיַחְסִּתי ֵאֵליָה ְּבֵאיָבה  ֶצַבעִמֶּמָּנה 

ָרה. ֲאִני לֹא ַה"ָּזָרה", ֵאיֶנִּני ְצִריָכה ׁשּום טֹובֹות ְוֶעזְ מ"ִהיא", , ֵמהָ ּוִבְכָללטֹוָבה. 

! ... ַא ֶצַבע ָסֹגל ִיְהֶיה ֹּפה ַמְתִחיָלהֶׁשִהיא לֹא ַּתְחֹׁשב ֶׁשֲאִני  ,ִמָּלה ׁשּוםַאִּגיד ָלּה 

 ֹ  'את? ֵּכן אֹו לֹא?ַמְתִאים... ָלָּמה ִּבְכָלל ֲחֵסִרים ִלי ְצָבִעים? אּוַלי ֲאַבֵּקׁש ְּבָכל ז

ְלַצֵיר ֶאת ַהַּׁשַער ֶׁשָּלּה ַּבַּמְחֶּבֶרת, ְוִהיא  ִסְּיָמה לֹא ֶׁשְּתִהיָּלה ,סֹוִפי ִהְרִּגיָׁשה

ִמְסַּתֶּכֶלת ַלַּצד ֶׁשל סֹוִפי ְוַלַּקְלָמר ֶׁשָּלּה, ְורֹוָאה ֶׁשֵאין ָלּה ַהְרֵּבה ְצָבִעים. ָהָיה ֶרַגע 

ְוסֹוִפי ָאְמָרה ָלּה: "ְקִחי,  ,ֶׁשִּנְפְּגׁשּו ָּבֵעיַנִים, ַאֶּתם יֹוְדִעים)ֶאָחד ְמֹאד לֹא ָנִעים (ּכְ 

ְוָׂשְמָחה. סֹוִפי ִהִּניָחה ֶאת ַהַּקְלָמר ֵּביֵניֶהן,  ִלְרָוָחהָנְׁשָמה  הילָ ִה ְּת ַאְּת ְצִריָכה?" 

ֶׁשל ֲחֵברּות ְּגדֹוָלה ְוִׁשּתּוף זֹו ָהְיָתהַ◌ַהְתָחָלה ָחן, ֶׁשִּיְהֶיה ִלְׁשֵּתיֶהן. ְּבֶאְמַצע ַהֻּׁשלְ 

ִּכי ֵמאֹותֹו ֶרַגע ֵהן ִהְתַּיְדדּו ְוַיַחד ָעְבדּו, ִׂשֲחקּו  ,ְּפֻעָּלה ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה

ֵהן ֲאִפּלּו ִּפְטְּפטּו ַּבִּכָּתה ַעד ֶׁשַהּמֹוָרה ש, טֹוָבה ֹּכה ָהְיָתה ַהֲחֵברּותְוָלְמדּו. 

  ִיָּתֵכן! עֹוד ֶאְצָטֵר ְלַהְפִריד ֵּביֵניֶכן!"ָּכֲעָסה: "לֹא 

   

  משימות – ילדה חדשה

  את מילות ההוראה לפני שאתם והדגישו במדגש את מילות השאלה  . אשימו    

  עונים על השאלה.            

  ור שאפשר לענות בעזרתן עלב. הדגישו במדגש את השורות בסיפ         

  .שמו לידן את מספר השאלהורהשאלה             

  ציינו אלו שינויים חלו בתלמידות לקראת השנה החדשה.    . 1

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

אפשר לזהות שסופי ילדה חדשה? הדגישו במדגש את היה כיצד   .2

  כך כתבו את תשובתכם. -המשפטים בטקסט, ואחר

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ושל סופי בתחילת הסיפור? תהילהת של ֹוׁשחּוְּת הַ מה היו   .3

העתיקו שני משפטים המוכיחים את תשובתכם. לכל ילדה התאימו   

  משפט. 

25 

30 

35 



15 

 

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

התחלה נוספת, התחלה של חברות. ציינו במה התבטאה  – .     בסיפור4

  החברות.

        ________________________________________________  

       ________________________________________________  

  ושל סופי בסוף הסיפור? תהילהשל  תֹוׁשחּוְּת הַ מה היו .     5

    או כתבו כתבו משפטים מהסיפור, ( .הוכיחו מהכתוב את תשובתכם  

  ).במילים שלכם        

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  בין סופי?ו תהילהחל שינוי ביחסים בין  תֹוכּוזְ ירוע שּבִ מה היה הֵא   .6

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  מהו המסר של הסיפור?  .7

  גם ילדים לא מוכרים יכולים להפוך לידידים  א.

  יחסים טובים מפתחתנתינה   ב.

  חייבים לעזור לעולים להשתלב בחברה   ג.

  כל התשובות נכונות  ד.

  

  ו בסיפור שכתב.הרעיון שהכותב מבקש ללמד אותנו בשיר א – ֶמֶסר
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  "דיאלוג עם טקסט"

  

  שיח) עם טקסט? נשמע קצת מוזר, לא?-דיאלוג (דו

  קריאה ְסָּתִמית.  להדיאלוג מתייחס לקריאה ְּפִעיָלה של טקסט ולא 

תית ותפקידה להתרשם יהקריאה הראשונה היא כמובן קריאה חווי

  הבנו).שמסופר בו (מה שמהטקסט ולקבל מושג כללי על מה 

שיח עם הטקסט כדי "לפצח -ה השנייה אנו מנהלים מעין דובקריא

חסמים" (מלים לא מוכרות, מאזכרים, סימני פיסוק ומילות 

  קישור).

באמצעות הדיאלוג נוכל להעמיק את הבנת המשמעות של הטקסט 

  פה ובכתב. -ונוכל להתייחס אליו בעל

  

  :"חסמי קריאה"מקרא סימנים ל
  

  חסמי הקריאה

  

  הסימנים

  

  א מוכרתמילה ל

  

  למילה   מתחתקו 

  

  מאזכר

  

  מתחת למילה   שני קווים

  

  ~   ו גלי מתחת למילה ק  סימן פיסוק

  

  ילת קישורמ

  

  מעגל מסביב למילה  
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  מילים לא מוכרות

  (אפשר להוסיף קווים) עבודה בזוגות

או  הקשיים בהבנת הנקרא הוא להבין את פירושי המילים הלא מובנותאחד 

  לא מוכרות.ה

  

  

  

  לעשות  אפשרמה                 

  כשנתקלים במילה               

  לא ידועה?                     
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  נכון!

ואין בידינו  ,מה נעשה אם אין באפשרותנו לשאול אבל .אפשר לשאול מישהו

  על השאלה.בעזרתה תוכלו לענות שלפניכם דוגמה  ?מילון

  במשפט של המילה הקשר בושלנו גיון יהנשתמש ב     שיטה א'

   .או בקטע                 

    דוגמה

 ףיוסהמורה ביקש מנעדר מהלימודים ולכן התקשה בשיעורי הבית,  גד

  בשיעורי הבית.  גדל שְיַסֵּיעַ 

   איזו מילה יכולה לבוא  קובדנ ,ְיַסֵּיעַ איננו יודעים את פירוש המילה אם 

   נקבל משפט הגיוני. ,'זוריע' במילה 'עסייי'במקומה. אם נחליף את המילה 

  ."עַ ּיֵ סַ "יְ המילה אחר, שתהיה בו כתבו משפט 

__________________________________________________  

__________________________________________________  

  

וכתבו משפט  מודגשת,כתבו פירוש למילה ה הבאיםבכל אחד מהמשפטים 

ילדה "(המשפטים לקוחים מהסיפור  מודגשת.המילה ה אחר שתהיה בו

  )"חדשה

  ַרק ַיְלָּדה ַאַחת ָעְמָדה ְלַבָּדּה. ַיְלקּוט ָחָדׁש ָהָיה ְּבָיָדּה, ָעְמָדה ִמן ַהַּצד,  .     1

  אֹוָתּה. ִהִּכיָרהלֹא  ֵמַהָּבנֹות ַאַחתֶּפה לֹא ָּפְצָתה, ְוַאף    

  __.הוא ________ ָּפְצָתהפירוש המילה   

  ______________________________________ משפט אחר:  

  ________________________________________________  

  לֹא ָנִעים ְלַבֵּקׁש טֹוָבה. – ֵאיָבהֹקֶדם ָלֵכן ִהְתַיַחְסִּתי ֵאֵליָה ּבְ   .2

  .הוא ___________ "היבָ ֵא "פירוש המילה   

  ______________________________________ משפט אחר:  

  ________________________________________________  
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    ְּדחּוָיהְרצּוָיה. ָעצּוב ִלְהיֹות ַיְלָּדה  סֹוִפי ֵמְרִּגיָׁשה לֹא.     3

  (הפרוש נמצא במשפט!).הוא _________ "חּוָיהְּד "פירוש המילה    

  ______________________________________ משפט אחר:  

  ________________________________________________  

  

  גדול כשלא הורשתה לשבת ליד יוכבד. עוולתהילה חשבה שנעשה לה   .4

  .הוא ________________ "עוול"פירוש המילה   

  ______________________________________ משפט אחר:  

  ________________________________________________  

  

  נחפש מילה נרדפת.       יטה ב'ש

ויש לה משמעות  ,מוכרת צמודה למילה אשר מוכרת לנו לעתים המילה הלא

  דומה. 

  אפשר  ,חזקאת המילה אם מזהים  .קזָ חָ ן וְ יָת ֵא הנער נראה לי   :1דוגמה 

  כי זו מילה נרדפת. ,ןיָת ֵא פירוש המילה  מהלדעת 

  . יבִה ְר מַ ה וְ פֶ יָ נו היה ימחזה שנגלה לנגד עינ: ה2 דוגמה

  .מרהיבפירוש המילה  מהלדעת  נוכלולכן  ,יפהאת המילה  נוזיהי

  טעימים מאוד. יםכִ עָ ּכְ ת ּויֹוגִ עּובמעדניה שממול מכינים  :3 דוגמה

כי  ,יםכִ עָ ּכְ המילה מה פירוש  אפשר לדעתולכן  ,עּוִגּיֹותאת המילה  נוזיהי

  .המשמעות של שתי המילים דומה

  

  :את המילה הנרדפת למילה המסומנת וכתבו את פירושההקיפו  בכל משפט 

  כי פגע בו.  ,ּוְמִחיָלהמחברו סליחה  יעקב ביקש . 1

  _____________________________________________ - ְמִחיָלה      

  .ְוֶאְביֹוןאביו של ר' יעקב היה עני   . 2

  _______________________________________________ - ֶאְביֹון      

  .ִגיָלההפורים מתמלא בית הספר באווירה של שמחה וְ  יום.   לקראת 3

  ________________________________________________– ִּגיָלה      
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  משפט תקין

פי כללי הלשון. בכל שפה יש דיבור תקין  למשפט תקין הוא משפט הבנוי ע

חשוב כיצד אלא ד מדברים, שלא חשוב כיצהחושבים  שאינו תקין. יש דיבורו

יש  ,הפ-לגם בכתב וגם בע ,בשני התחומים ,אולם למעשה כותבים.

  לבנות משפטים תקינים.

  כללים

  לציין את עושה הפעולה יםבכל משפט חייב  ) 1

  .על ַמה מדובר במשפט /: על ִמי הלהיות תשובה לשאלחייבת 

  ים לציין את הפעולה עצמה.בכל משפט חייב  )2

באיזה או " "ה הפעולה?ׂשֵ עֹוה ׂשֶ מה עֹולשאלה: " תשובה תחייבת להיו   

   עושה הפעולה?" מצב נמצא

  )2 -ו 1עושה הפעולה לפעולה (רכיבים אין להפריד בין   )3

  לת המשפט או בסופו.יבתחבדרך כלל זמן יצוין ה  )4

   (הפעולה)  2פי רוב, אם הזמן מצוין בתחילת המשפט, יבוא רכיב  על        

   (עושה הפעולה). 1 פני רכיב ל        

  דני שיחק אתמול בכדור.דוגמה:         

  אתמול שיחק דני בכדור.                      

  : למשפט תקין דוגמה

  שוחחו בחצר האחורית אתמול אחר הצהריים. תלמידיםה

  התלמידיםעל          ?:    על מי מדבריםניתוח

  שיחקו         ?תלמידיםה מה עשו         

  . עושה הפעולה אינו נפרד מהפעולה עצמה         

  אתמול אחר הצהריים              מתי?          

  . הזמן נמצא בסוף המשפט         

  בחצר האחורית        היכן?         
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  : משפט לא תקיןדוגמה ל

  .בחצר האחורית אתמול שיחקו אחר הצהריים תלמידיםה

  מדוע משפט זה אינו תקין? 

 (שיחקו)עצמה בין הפעולה ות הפרדה בין עושה הפעולה (הנערים) קיימ  א.

  .לא תקין –

  לא תקין. – "אחר הצהריים"בין ו "אתמולהזמנים "קיימת הפרדה בין   ב.

  לת המשפט או בסופו.ייבוא בתחכולו זמן ה  

  מופיע באמצע המשפט. "אתמולהזמן "  

  תקינה. כתבו אותם בצורה .ַתקינים) (לא לפניכם משפטים משובשים

  הכניסו ספר תורה ביום ראשון לבית הכנסת.   .1

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  ורה אנגלית לימדה מילים חדשות.מבשיעור ה  .2

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  הילדים. במסיבת החומששרו ורקדו   .3

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  אחר הצהריים יחד. קהם אוהבים לשח שמואלוחברים טובים  חיים  .4

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  .גן החיותלאתמול לא יצאה לטיול הכיתתי  יעל  .5

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  .לבד השושניטנה אתמול הלכה ילק  .6

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  אישורים חתומים רק. כשהילדים לטיול יוצאים   .7
  _________________________________________________  
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  קריאת הוראות  

  

  !הוראותשתקראו תחילה את התר ביוחשוב  רו!עצ ?המשימקיבלתם לבצע 

שימו בכל משימה רשומה הוראה. קראו אותה, וכך לא תצטרכו לשאול את 

  המורה שאלה מיותרת כמו: 'מה צריך לעשות כאן?'

  

   .שונותהוראות  עשרלימוד השונים שלכם והעתיקו פתחו את ספרי ה

  את המשימה. ועבצ ,עכשיו

1 .  _________________________________________________  

2 .  _________________________________________________  

3 .  _________________________________________________  

4 .  _________________________________________________  

5 .  _________________________________________________  

6 .  _________________________________________________  

7 .  _________________________________________________  

8 .  _________________________________________________  

9 .  _________________________________________________  

10 .  _________________________________________________  

  

  שלא הבנתם. ואת אלהדגישו מבין עשר ההוראות שהעתקתם 

הבנתם והיא תכתוב אותן על הלוח. קראו הוראות לא  ואלמורה אמרו ל

  אולי ִתַזכרו בהוראה דומה שבצעתם בעבר?  ?אולי כעת תבינו ,בעיוןאותן 
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 לא תקין לא תקין

 תקין

  

  

  תשובה תקינה

  :הבתשובה תקינה היא תשובה שיש      

  להמשפט שחוזר על חלק מהשא א.     

  .ועל מילות ההוראה השאלהמילות עונה על משפט ש ב.     

  

  

  :דוגמה

  מדוע חזרת מאוחר מבית הספר?

  

  

  

  

    

  

  

  

  

 כי האוטובוס לא הגיע יעהאוטובוס לא הג

חזרתי מאוחר מבית הספר מכיוון 

 שהאוטובוס של השעה אחת לא הגיע. 
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   דוגמה מהסיפור "ילדה חדשה"

  

  ?שהמורה הושיבה אותה ליד סופי התלמידה החדשה תהילהמדוע הצטערה 

  כתבו תשובה תקינה.

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

  

  תשובה תקינהלמחוון 

  ביצוע  התבחין

  מילות את . האם הדגשתם את מילות השאלה או 1

  ההוראה?    

  . האם חזרתם על חלקי השאלה?2

  ?1ות מסעיף ת של השאל. האם עניתם על כל הדרישו3

  כן / לא

  

  כן / לא

  כן / לא

בנו הדגישו במדגש את השורות בטקסט ששם מצויה התשובה.  :המלצה

  משורות אלו תשובה המתאימה לשאלה שלכם. 

  

   .הניתק תכם ובדקו אם תשוב 23 ודחזרו לעמ

  לפניכם שתי שאלות ולהן מספר תשובות בחרו בתשובה התקינה:

  פה המורה בתלמידות?מדוע נזשאלה:     

  תשובות:  א.  הן דברו באמצע השיעור.

  ב. כי הן דברו באמצע השיעור.                 

  ג. המורה נזפה בתלמידות כי הן דברו באמצע השיעור.                 

  מדוע לא הכנת שיעורים?שאלה:      

  תשובות:   א. כי לא הבנתי את החומר.

  הכנתי שיעורים כי לא הבנתי את החומר.ב. לא                   

  ג.  לא הבנתי את החומר.                  
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  תזכורת - גופים

  

  זכר             

  גוף ראשון רבים –אנחנו              גוף ראשון יחיד  –אני 

  גוף שני רבים –אתם              גוף שני יחיד –אתה 

  גוף שלישי רבים –ם ה             גוף שלישי יחיד –הוא 

  

  נקבה                 

  ותגוף ראשון רב –אנחנו           גוף ראשון יחידה  –אני 

  ותגוף שני רב –אתן              גוף שני יחידה  –את 

  ותגוף שלישי רב –הן             גוף שלישי יחידה  –היא 

  

  טבלה ובה פעלים בגופים שונים.  לפניכם

והשלימו את העמודה  ,בעמודה המתאימה ועלבו מופיע הפשרשמו את הגוף 

  :השלישית

  

  זכר/נקבה  גוף  פועל

  . ָקְרָאה1

  . ֶאְׁשֹמר2

  . ָלְמדּו3

  ִּתְקִני. 4

  . ִסַּפְרֶּתם5

  . ָיָׁשְנָּת 6

  . ָחְלָמה7

  . ָקַׁשר8

  גוף שלישי יחידה –ִהיא 

  גוף ראשון יחידה –אני 

  ן _____________ם הֶ הֶ 

_____________  ____  

 ____ _____________  

_____________  ____  

_____________  ____  

_____________  ____  

  

  נקבה

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

  

  

 דוגמה
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  ...ְׁשֵאלֹותת לַ יִא ְׁש 

  הן:של תוכןאנו מחלקים את השאלות לסוגים שונים מבחינת ה

  ילּון ּגָ כֶ ּתֹ שאלות של   א. 

  מידע רּוּתִא . שאלות של 1  

  מידע ןּוּגְר ִא . שאלות של 2  

  ימּון סָ כֶ ּתֹ שאלות של   ב.

  תנֹוָק ְס מַ . הסקת 1  

  רסֶ מֶ . הבנת ה2  

    .ַּפְרָׁשנּותשאלות של   ג.

  דעת הקורא כולל נימוק, הסבר והוכחה.   

  

  שלהן. מבנהוהן סגנולסוגים שונים גם מבחינת ההשאלות מתחלקות 

  הלָ ֵא ת ְׁש לֹונפתחות בִמ שאלות ש  א.

  .הלָ ֵא ן ְׁש ימַ ִס שאלות כאלה מסתיימות ב  

  דוגמות: מי? מה? למה? איפה? כיצד?  

  הֹוָרָאהת לֹונפתחות בִמ שאלות ש  ב.

  .הּדָ קֻ נְ שאלות כאלה מסתיימות ב  

  דוגמות: ציינו, פרטו, הסבירו, הוכיחו, נמקו.  

  "תחֹותּוּפְ שאלות "  ג.

בשאלות כאלה עליכם לענות על השאלה באופן עצמאי. התשובה   

  צריכה להיות מלאה וַתקינה. הקפידו על כללי הפיסוק.

  הָר ֵר ּבְ -בַר שאלות   –" תרֹוגּוְס שאלות "  ד.

בשאלות כאלה מוצעות כמה תשובות, ועליכם לבחור מתוכן את   

  התשובה הנכונה.

כך לסמן את -ורק אחרהאפשרויות  כללשם כך עליכם לקרוא בעיון את   

  התשובה הנכונה ביותר. 
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  קראו את הסיפור וענו על השאלות שאחריו

  שפירא 'נ?/ ָזָהב ֵלב ֵיׁש ְלִמי

  

 ַרק, ּתֹוָרה ַהַּתְלמּוד ִמן ַהָּצֳהַרִים ְלַהְפָסַקת ֱאִליֶעֶזר ַהּיֹום ַּגם ָחַזר, יֹום ְּבָכל ְּכמֹו

 ִעם ְמׂשֹוֵחחַ  לֹא ַאף הּוא, ָּפָניו ַעל ַעְצבּות ֶׁשל ּדֹוק, ֶכלָּבאֹ  נֹוֵגעַ  לֹא ֱאִליֶעֶזר ֶׁשַהּיֹום

  . לֹו ֵמִציק ַמֶּׁשהּו. ִאָּמא

. ְלַחָּייו ְּבמֹוָרד ִּפְתֹאם ָלֶרֶדת ֵהֵחּלּו ְּדָמעֹות" ?ְל ּכֹוֵאב ַמֶּׁשהּו, ֱאִליֶעֶזר ,ָקָרה ָמה"

 ֶאת ִלי ַיֲחִליף' ֶׂשה ְלִהְתַּפֵּלל ֶאְפָׁשר ִאםהַ , ִאָּמא, "ָעצּוב ְּבקֹול ֱאִליֶעֶזר ָאַמר ,"ִאָּמא"

  ?"ֶצַבעהַ  תֶא  ֶׁשַּיֲחִליפּו ְּתרּוָפה אֹו ַמֲאָכִלים ֵיׁש אּוַלי? ְׂשַעִרי ֶצַבע

, ַּדי" .ִהְמִׁשי ֱאִליֶעֶזר ַא ,"ָיֶפה הּוא ָלָאָדם נֹוֵתן' ֶׂשה ֶצַבע ָּכל": לֹו ָעְנָתה ִאָּמא

 ַהֵּׂשָער ַּבַעל ְלאּוִריֵאל, ֶּפָחם ְּכמֹו ֵׂשָער לֹו ֶׁשֵּיׁש אֹוְמִרים לֹא ֲחֵבִרי ְלָדִוד, ִלי ִנְמַאס

 .ַהּיֹום ָּכל ֶּגֶזר ֹאֶכל ֶׁשֲאִני אֹוְמִרים ִלי ַרק, ֵעץ ֶׁשל ֶּגַזע ְּכמֹו ֶׁשְּׂשָערֹו אֹוְמִרים לֹא ַהחּום

  . ָחנּוק ְּבקֹול ָעָנה ,"יֹוֵתר ָיֹכל ֵאיֶנִּני

 ֵׂשָער ְל ְוֵיׁש, ָזָהב ֵלב ְל ֵיׁש, ֱאִליֶעֶזר" :לו ְוָאְמָרה ֱאִליֶעֶזר ֶׁשל ִּכְתפֹו תֶא  ִאָּמא ִחְּבָקה

  ..."ֶׁשְּלָלֹאִפי  ַמְתִאיםׁשֶ  ַהֵּׂשָער תאֶ  ְל ָנַתן' ה. ָזָהב ֶׁשל

 ְמַכִנים ֶׁשַהְּיָלִדים ְּכמֹו, י'ְנגִ 'ִגי ֶׁשהּוא אֹוֶמֶרת לֹא ִאָּמא. ִּפְתֹאםאֹורּו  ֱאִליֶעֶזר ֶׁשל ֵעיָניו

   ."ָזָהב ֵלב" ִעם ֶיֶלד ֶׁשהּוא אֹוֶמֶרת ִאָּמא, אֹותֹו

 ִעם, ַהֶּזה ַהֶּיֶלד" :ְּבִחּיּו ִאָּמא לֹו ָעְנָתה?" ָזָהב ֵלב ִלי ֶׁשֵּיׁש יֹוַדַעת ַאְּת  ֵאי, ִאָּמא" 

 ֵלב ַּבַעל ַהֶּיֶלד, ַהַּמֹּכֶלת ִמן ַמֵהר ְוֵהִביא דְוָיַר , ָחָלב ַהּיֹום ֶׁשֵאין ָיַדע, ַהָּזהּוב ַהֵּׂשָער

 ְוִאָּמא ,"ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית אֹותֹו ְוהֹוִביל, ַהְּכִביׁש תֶא  ַלֲעֹבר ַהָּקִׁשיׁשַלָּׁשֵכן  ָעַזר ַּגם ַהָּזָהב

 ."ַהְּקַטִּנים ָהַאִחים ְלטֹוַבת ַהִּמְׂשָחק ַעל ָּפָעַמִים ִוַּתְרָּת  ֶׁשֶאְתמֹול ָרִאיִתי" :ִהְמִׁשיָכה

 ֲחֵבִרי ַיעְנִקי" :ְלִאָּמא ְוִסֵּפר הֹוִסיף ְוָאז .ֶׁשִּנְזַּכרֱאִליֶעֶזר ּכְ  ֶׁשל ָּפָניו ַעל ָעָלה ָּגדֹול ִחּיּו

 ָהַרב ִּבֵּקׁש ַהּיֹום .ָעָליו ָמֵגן ָּתִמיד ַוֲאִני ,אֹותֹו ַמְקִניִטים ָּבִּכָתה .ִמְׁשָקַפִיםַמְרִּכיב 

 ֶׁשֵּיׁש ָאַמר ְוַהְּמַלֵּמד ְמקֹוִמי תֶא  ְוָנַתִּתי ַקְמִּתי ִמָּיד, ַיעְנִקי ִעם ָמקֹום ַּיֲחִליףׁשֶ  ִמְתַנֵּדב

  ."ָזָהב ֵלב ִלי

 ֵאּלּו. ַהִחיצֹוִני ֵמְרֵאנּו ֶאת ִלְקֹבעַ  ְיכֹוִלים לֹא ֲאַנְחנּו" ,ִאָּמא ָאְמָרה ,"ֱאִליֶעֶזר ,ְרֵאה "

. ֶׁשְּל ְּכמֹוָזהּוב  ֵׂשָער – ָלֶאָחד, ָׁשֹחר ֵׂשָער ֵיׁש ָלֶאָחד. נּולָ  ַמֲעִניק ֶׁשַהּבֹוֵרא ְּדָבִרים

 ַהְּתָנִאים. ַּבֲהִליָכה ְמֻסָּים ֹקִׁשי ׁשיֵ  ְוַלְּׁשִליִׁשי, ְלַיעְנִקי ְּכמֹו ְרִאָּיה ֹקֶצר ֵיׁש ָלַאֵחר

 ַלֲעבֹוַדת אֹותֹו ְמַנְּצִלים ֲאַנְחנּו ֵאי, ֶׁשָּלנּו ַהֵּלב הּוא ָהִעָּקר, ֲחׁשּוִבים ֵאיָנם ַהִחיצֹוִנִּיים

 ֶאת ִלְקֹבעַ  ְיכֹוִלים לֹא ֲאַנְחנּו. ָיֶפה ַהֹּכל – ְוטֹוָבה ָיָפה ָהָאָדם ֶׁשל ַהְּפִניִמּיֹות ִאם'. ה
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 תַהּטֹובֹוַּבִּמּדֹות  ִנְׁשַּתֵּמׁש ֵאי ִלְקֹבעַ  ְיכֹוִלים ֵּכן ֲאַנְחנּו ,ְגָוֵניֶהם ְוֶאת ָּפֵנינּו ויָּתוֵ 

  ".ָלנּו ָנַתן' ֶׂשה ַהּטֹוִבים ּוַבֵּכִלים

 עֹוִׂשים ֶׁשֲאַנְחנּו ָהִעָּקר: "ִסְּכָמהוְ  ָהֲאֻרִּכים  ְּדָבֶריהָ  ְלַאַחר ֲאִויר ְמַעט ָׁשֲאָפה ,ִאָּמא

ר ִלְדבַ  ְוָרִצים, טֹוִבים ִלְמקֹומֹות הֹוְלִכים ֶׁשֲאַנְחנּו ָהִעָּקר, ֶׁשָּלנּו ְּבָיַדִים ְוֶחֶסד טֹוב

 ֶאת ְולֹא ֲחֵבֵרינּו ַמֲעלֹות ֶאת ַא רֹוִאים ,ַלֵּׁשִני עֹוְזִרים, ִמְתַּפְּלִלים ,ִמְצָוה

 ִׂשְמָחה .ָעצּוב ָהָיה לֹא ְּכָבר ֱאִליֶעֶזר ְּדָבֶריהָ  ֶאת ִאָּמא ְּכֶׁשִּסְּיָמה ."ֶחְסרֹונֹוֵתיֶהם

".  םֶחְסרֹונַ  ְולֹא ֲחֵבֵרינּו ַמֲעלֹות ֶאָחד ָּכל ְרֶאהֶׁשּנִ " ַהִּׁשיר ִהְתַנֵּגן ּוְבִפיו ָּפָניו ַעל ִנְרֲאָתה

  .ּתֹוָרה ְלַתְלמּוד ֲחָזָרה ָרץ ,ַרָּבה ְּבִׂשְמָחה ,ְוָכ

 

  תוכן גלוי –סוגי שאלות 

  ."יש לב זהבי למ"קראו שוב את הסיפור 

  ?היכן לומד אליעזר :שאלה

  .התשובהאפשר למצוא את  1קל לענות על השאלה הזו, כי בשורה 

  אליעזר לומד בתלמוד תורה.: תשובה

  את התשובה מהסיפור. צריך לעשות שינויים מעטים                  כמעט להעתיקאפשר 

  ? עזריהבעיה שמציקה לאל מהי :שאלה

אלא  ,להעתיק תשובה מהכתוב אפשר-איכי  לענות, פחותעל השאלה הזו קל 

  שנות את הכתוב. יש ל

ד והוא מרגיש שונה מא צבע השיער שלו. דועזר מפריע מאילאל תשובה:

  וחברים בכיתה מקניטים אותו.

אפשר להעתיק אותה ללא שינויים -שימו   התשובה מצויה בסיפור, אך אי

  מתאימים.

אמא אומרת שלאליעזר יש לב זהב. ציינו שתי פעולות שעשה  שאלה:

  אליעזר, אשר מוכיחות זאת.

  .בלי שבקשו ממנומ . אליעזר ירד למכולת וקנה חלב1: תשובה

       . אליעזר עזר לקשיש לעבור את הכביש והוביל אותו לבית2        

  הכנסת.            
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  שימותמ – למי יש לב זהב

  

 מתי חזר אליעזר לביתו? .1
       ___________________________________________________  

 מדוע לא רצה אליעזר לאכול ארוחת צהרים? .2

  רעבאליעזר לא היה   .א

 אליעזר לא אהב את האוכל שאמא הכינה   .ב

 אליעזר היה עצוב מאוד  .ג

 מה הציק לאליעזר? .3
____________________________________________________  

____________________________________________________ 

 . הכוונה היא:"דוק של עצבות על פניו"כתוב  2בשורה  .4

  מראה עצוב על פניו  .א

 שפניו היו עצובות קודם סימנים  .ב

 אליעזר חבש מסכה עם פנים עצובות  .ג

 

  מדוע אומרים החברים של אליעזר כי הוא אוכל גזר כל היום? .5

  המילה גזר מתחרזת עם המילה אליעזר  .א

 לגזר יש צבע כתום כמו לשערו של אליעזר  .ב

 אליעזר מביא כל יום גזר לבית הספר  .ג

 

   .ציינו ארבעה מעשים טובים שעשה אליעזר .6

1_._________________________________________________ 
2      __________________________________________________.

3__________________________________________________. 
4_________________________________________________.  
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 סיפור.כיצד הרגיש אליעזר בתחילת הסיפור? הוכיחו מה .7
___________________________________________________  

___________________________________________________  

 כיצד הרגיש אליעזר בסוף הסיפור? הוכיחו מהסיפור. .8
    _____________________________________________________  

    _____________________________________________________  

 מה גרם לאליעזר להרגיש שמח כשחזר לכיתה? .9
    ____________________________________________________  

  יש כמה פירושים. מהו הפירוש המתאים ביותר לסיפור? מעלותלמילה  .10

  מדרגות  .א

 תכונות טובות  .ב

  יתרונות  .ג

 בחרו חבר מכיתתכם וכתבו מהן לדעתכם המעלות שלו. .11
  חבר:_____________________שמו של ה

  מעלותיו:_____________________________________________

            _____________________________________________ 

 :. הוסיפו פעלים מהסיפור והשלימוהשלימו את הטבלה הבאה .12
  גוף שני יחיד  זכר/נקבה   יחיד/רבים  גוף  שורש  המילה

  ִחַּבְקּתָ   נקבה  יחיד  ישי של  ח.ב.ק  ִחְּבָקה

            הֹוְלִכים

            ָחַזְרנּו

            ָעְנָתה

           ָיַׁשְבִּתי
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ַטע ֶאת ִקְראוּ  עוּ  ַהּקֶ ימֹות ֶאת ּוַבּצְ ׂשִ ֲאַחַריו ַהּמְ   . ׁשֶ

  ּוְלִאָּמא ְלַאָּבא ִמְכָּתב

. ִּבירּוָׁשַלִים ִרָּנה ּדֹוָדה ֶׁשל ַלֲחֻתָּנה לִמיָכֵא  ֶׁשל הֹוָריו ָיְצאּו ָּבֶעֶרב ְרִביִעי ְּביֹום

 ִּבְצָבָעיו ְוָצַבע ִצֵּיר: ַעְצמֹו ֶאת ְלַהֲעִסיק ֵּכיַצד ִחֵּפׂש, ַּבַּבִית ְלַבּדֹו ֶׁשִּנְׁשַאר ,ִמיָכֵאל

ָנַטל  ,ָּבחַלִּמְט  ָּפָנה, ָרֵעב ִלְהיֹות ְּכֶׁשֵהֵחל .ִּבְמכֹוִנּיֹות ִׂשֵחקוְ  ִסּפּור ָקָרא, ַהֲחָדִׁשים

ׁשֹוקֹו ְוָכִרי  ּכֹוס ָיַדִים ֵּבֵר ַהּמֹוִציא ְוָאַכל ֶאת ֲארּוַחת ָהֶעֶרב ֶׁשִאָּמא ֵהִכיָנה לֹו,

  ָסָלט ּוֵביָצה. ּובֹו

 ,ַהִּמְטָּבח ְּבִקיר ַהָּתלּוי ַהָּׁשעֹון ַעל ִמיָכֵאל ִהְסַּתֵּכלְלַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, 

 ֵּכיַצד .ִּבירּוָׁשַלִים ַּבֲחֻתָּנה ֲעַדִין ְוהֹוָריו ,ָׁשָעָּתִיים ַרק ָחְלפּו ִּכי ֹותְלַגּל ְוִהְתַּאְכֵזב

 ְּכֶׁשַהֹּכל ַּבֶחֶדר ְלַבד ִלְהיֹות ָנִעים לֹא. ִליֹׁשן ָלֶלֶכתהּוא ּפֹוֵחד ? ְזַמּנֹו תֶא  ַיֲעִביר

  .ָחׁשּו

 לֹא ַהְּזַמן ַא, ַהִּלּמּוִדים ַמֲעֶרֶכת ֶאת ַּגם ֵהִכין, ְלָמָחר ְּבָגָדיו ֶאת ִמיָכֵאל ֵהִכין

  .ְמֹאד ָעֵיף ְּכָבר הּוא, חֹוֵלף

 ֵּכיַצד ָלֶהם ְלָתֵאר ָרָצה ַּבִּמְכָּתב .ְלהֹוָריו ַעִּליז ִמְכָּתב ִלְכֹּתבֶהְחִליט  ִמיָכֵאל

  :ְוָכַתב וְלָיָדי ְוֵעט ַּדף ָלַקח .ְלַבד ִלְהיֹות ֶנֱהָנה ְוֵכיַצד ָיֶפה ַעְצמֹו תֶא  ֶהֱעִסיק

א א ְוִאּמָ   !ְיָקִרים ַאּבָ

ְקְראוּ  ּתִ ׁשֶ ב ֶאת ּכְ ְכּתָ ַטח, ַהּזֶה ַהּמִ ָבר ּבֶ ן ּכְ ַמע ֹלא. ִאיׁשַ חַ  קֹול ֶאת ֶאׁשְ ְפּתֵ ֶלת ַהּמַ ּדֶ  ְוַגם, ּבַ

יִטים, ָעַלי ִנְכָנִסים, ֶאְתֶכם ֶאְרֶאה ֹלא ִכים ִחיּּוךְ  ַמּבִ ִני ְוֶאָחד, ְמַחיְּ ֵ  יָכֵאלמִ " אֹוְמִרים ַלׁשּ

נוּ  ּלָ ּבֹור הּוא ׁשֶ   !"ּגִ

ו ן. יָֹכל ֹלא ֲאִני ֲאָבל ַעְכׁשָ בֹות ֶנֱעָצמֹות ֹלא ֵעיַני ִליׁשֹ י ַרּבֹות ּוַמְחׁשָ ָראׁשִ ָבר. עֹוְברֹות ּבְ  ּכְ

יִתי ל ָעׂשִ ר ָמה ּכָ ֶאְפׁשָ ִתיִתי ַלֲעׂשֹות: ׁשֶ י, ׁשֹוקוֹ  ׁשָ ִריךְ  ָאַכְלּתִ  ףְואַ  ִסּפּור ָקָראִתי, ֶאת ַהּכָ

י ָגַדי תאֶ  ֵהַכְנּתִ י. ְלָמָחר ְוֶאת ַיְלקּוִטי ּבְ הלַ  ִנְכַנְסּתִ ְמקֹום ַאךְ  ִמּטָ  ֵעיֵני ֵאת ַלֲעֹצם ּבִ

ִליֹות ֲאִני רֹוֶאה ּנֹות. ׁשֹונֹות ְצּלָ ְדֻמיֹּות אֹותוֹ  ּוֵמִציף ְלַחְדֵרי ִנְכַנס ָהְרחֹוב אֹור ּוְמׁשֻ  ּבִ

אֹוִתי ר ַאךְ  ַלֲחׁשֹשׁ  ָמה ֵאיןשֶׁ  יֹוֵדעַ  ֲאִני, ַמְפִחידֹות ׁשֶ ּבֵ י ְלִהְתּגַ   .יָֹכל ֵאיֶנּנִ

ל ךְ  ּכָ ב ָרִציִתי ּכָ ב ִלְכּתֹ יז ִמְכּתָ ֵמַח, ַעּלִ ִלי ַאךְ  ְוׂשָ ּוָָנה ּבְ ב ִלי יָָצא ּכַ   .ְקָצתָעצּוב  ִמְכּתָ

א... האָ  י.. ִאּמָ ְרּתִ ַמע ְקִריַאת, ִנְזּכַ ה ַעל ׁשְ ּטָ י ֶטֶרם ַהּמִ א טֹוב, ַלְיָלה, ָאַמְרּתִ א ְוִאּמָ  ַאּבָ

ָקִרים ו, ַהיְּ טּוחַ  ֲאִני ַעְכׁשָ ן ּבָ ַנת ֶשִאיׁשַ ִרים ׁשְ   ."ְיׁשָ

  ִמיָכֵאל                                                                                                  
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  ְׁשֵאָלה

  ?ְלהֹוָריו ִלְכֹּתב ַהֶּיֶלד ִהְתַּכֵּון ִמְכָּתב ֵאיֶזה  . א

  ?ְלַבּסֹוף ָּכַתב ִמְכָּתב ֵאיֶזה  .ב

  ? ________ִסַּמְנֶּתם ׁשּורֹות ֵאילּו. ַהְּתׁשּוָבה ְמקֹור ֶׁשֵהן ַהּׁשּורֹות ֶאת ַהְדִגיׁשּו

ּוְבִלי ַּכָּוָנה , ַמְצִחיק ִמְכָּתב ָלֶכם ִלְכֹּתב ִהְתַּכַּוְנִּתי: "ַהִּמְׁשָּפט ֶאת ְלַהְעִּתיק ֵאין

  "ָעצּוב ְכָּתבִמ  ָיָצא

  ?ַמּדּועַ . ַלְּׁשֵאָלה ְּתׁשּוָבה ִלְהיֹות ַמְתִאים ֵאיֶנּנּו ַהֶּזה ַהִּמְׁשָּפט

   ְּבגּוף ִלְכֹּתב ָצִרי ַהְּתׁשּוָבה ֶאת ְוִאּלּו ,)ֲאִני( ִראׁשֹון ְּבגּוף ָּכתּוב ַהִּמְׁשָּפט   .1

  ).הּוא( ְׁשִליִׁשי            

  ?ַלְּתׁשּוָבה ְלַהְכִניס ָצִרי ִלי ַּכָּוָנה ָיָצא"ּבְ " ַהֵחֶלק ֶאת ַהִאם   .2

 ֲאָבל, ַמְצִחיק ִמְכָּתב ְלהֹוָריו ִלְכֹּתב ִהְתַּכֵּון ַהֶּיֶלד ה:ְּתִקינָ  ְּתׁשּוָבה ִנְכֹּתב ויַעְכׁשָ 

  .ָעצּוב ָהָיה ְלַבּסֹוף ֶׁשָּכַתב ַהִּמְכָּתב

  .ִנּגּוד ַעל ַמְרֶאה ַהִּמְׁשָּפט ִּכי 'ֲאָבל' ַהִּקּׁשּור ִמַּלת ֶאת הֹוַסְפנּושימו   

  

ׁש ַצּיּנּו   .ְלַבד ְּכֶׁשִּנְׁשַאר ַהֶּיֶלד ֶׁשָעָׂשה ְּפֻעּלֹות ָׁש

ׁש   ) ַּבֶּטְקְסט ְלַהְדִּגיׁש ִלְׁשֹּכחַ  לֹא( :ָהיּו ְלַבד ְּכֶׁשִּנְׁשַאר ַהֶּיֶלד ֶׁשָעָׂשה ַהְּפֻעּלֹות ְׁש

  _______________________________________________  .א

  _______________________________________________  .ב

  _______________________________________________  .ג

  

ׁש ַצּיּנּו   ). ּפֹוֵחד ַהִּמָּלה ֶאת ְלַצֵּין ְּבִלי( ָּפַחד ֶׁשַהֶּיֶלד הֹוָכחֹות ָׁש

  _______________________________________________  .א

  _______________________________________________  .ב

  _______________________________________________  .ג

  

  "ַעְכָׁשו ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשִאיַׁשן ְׁשַנת ְיָׁשִריםַמּדּוַע ָּכַתב ַהֶּיֶלד ְּבסֹוף ַהִּמְכָּתב "..

__________________________________________________  
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  משימות –מכתב לאבא ואמא 

         

 לאן נסעו הוריו של מיכאל? .1
____________________________________________________  

  

 מדוע לדעתכם הסכים מיכאל להישאר לבד בבית? .2
____________________________________________________  

____________________________________________________  

        

  תה הבעיה של מיכאל?ימה הי .3
____________________________________________________

____________________________________________________  

   

 כיצד ניסה מיכאל לפתור את הבעיה? .4
____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  לבד בבית? אתםכיצד אתם מעסיקים את עצמכם כאשר  .5
____________________________________________________

____________________________________________________  

            

הוכיחו מהסיפור כי מיכאל התכוון לכתוב להוריו מכתב עליז. (קראו את  .6
  ילתו של המכתב)תח

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  היא: 7בשורה חלפו .  א.    משמעות המילה 7      

  א.    עפו           

  ב.    פסקו           

  ג.    החליפו           

  וד.    עבר           

  ב.   שורש המילה חלפו הוא: _____________     
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 כתובות בגוף ראשון יחיד:המילים  שלושהעתיקו מהסיפור  .8
1  ___________.2 ____________.3____________.  

  

 המשפטים שלפניכם משובשים. תקנו אותם: .9
  נסעו הוריו של מיכאל ביום רביעי לירושלים.  .א

______________________________________  

  מכתב כתב בלילה מיכאל להוריו.  .ב
______________________________________  

  חפשו בסיפור מילים המתארות רגשות והעתיקו לטבלה:  .10
  

  רגשות שליליים  רגשות חיוביים

    

    

  

 מתחו קו בין המילים בטור א' להיפוכן בטור ב':   .11
           

  

       

  

        

  

  

 כתבו חוויה דומה שעברתם כאשר נשארתם לבד בבית.    .12
        

  

  

  

  

  

  

  

  טור ב'  טור א'

  ֹחֶׁש  ָׂשֵמחַ 

  ָעצּוב  ִּנְכָנִסים

  ָׁשַכְחִּתי  ֹורא

  יֹוְצִאים  ִנְזַּכְרִּתי

 ֶנֱעָצמֹות ִנְפָקחֹות
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ּפּור ֵאת ִקְראוּ  ָרה" ַהּסִ ת ׁשֹוֶמֶרת ּפָ ּבָ עוּ " ׁשַ ימֹות ֵאת ּוַבּצְ ׂשִ ַאֲחָריו ַהּמְ   . ׁשֶ

  

  ַׁשָּבת ׁשֹוֶמֶרת ָּפָרה

  "ַהִּדְּברֹות ֲעֶׂשֶרת" ִמִּמְדָרׁש ְמֻעָּבד

  

 אֹוָתּה ָקַׁשר ,ָּפָרתֹו ִעם ָהִאיׁש ָיָצא יֹום יֹום .ַאַחת ָּפָרה לֹו ֶׁשָהְיָתה ְּבָחִסיד ַמֲעֶׂשה

 ָעַבד לֹא ְּבַׁשָּבת ַא, ַהָּׁשבּועַ  ְימֹות ָּכל ָעָׂשה ָּכ. ָׂשֵדהּו ֶאת ְוָחַרׁש ַהַּמֲחֵרָׁשה ֶאל

  .ַהּתֹוָרה ֶׁשִּצְּוָתה ְּכִפי, ְמנּוָחה ָנַתן ַפָרּתֹולְ  ְוַגם

 ְימֹות ְּבָכל. ֶאָחד ְלָנְכִרי ָּפָרתֹו תֶא  ִלְמֹּכר ְוֶנֱאַלץ ִמְּנָכָסיו ַצִּדיק אֹותֹו ָיַרד ְלָיִמים

, ְרצֹונֹו ִלְׂשִביעּות  ִעָמּה ְוָחַרׁש הַלָּׂשדֶ  אֹוָתּה הֹוִציא, ַצָּואָרּה ַעל ָהֹעל ָקַׁשר ַהָּׁשבּועַ 

 לֹו ִהִּניָחה ְולֹא ַהָּפָרה ָרְבָצה, ַלָּׂשֶדה ְלהֹוִציָאּה ִּבֵּקׁש ְוַהּגֹוי ַהַּׁשָּבת ִמֶּׁשִהִּגיָעה ַא

 הַהָּפָר  ַא אֹוָתּה, ָמַׁש, ָּבּה ִהָּכה, אֹוָתּה ִלְגֹרר ַהָּנְכִרי ִנָּסה. ַלָּׂשֶדה ְלהֹוִציָאּה

  .ָהֲאָדָמה ׁשֹוֶכֶבת ַעל, ְּבֶׁשָּלּה

 ֶאת לֹו ֶׁשָּמַכר ַלְּיהּוִדי ָּפָנה, ַהָּפָרה תֶא  ְלָהִקים ַמְצִליחַ  ֶׁשֵאינֹו ַהּגֹוי ְּכֶׁשָרָאה

 רֹוֶצה ֵאיָנּה ַּׁשָּבת ּוְביֹום ָעְבָדה ָיִמים ִׁשָּׂשה! ָּפָרְת תֶא  ַקח :"לֹו ְוָאַמר ַהָּפָרה

 ִלי ְוָהֵׁשב ָּפָרְת תֶא  ַקח ִלי. הֹוִעיל לֹא ֶׁשָעִׂשיִתי ָמה ָּכל, ִרְבָצה םִמְּמקֹו ָלֵצאת

  !" ַּכְסִּפי תֶא 

 ָּגְרָמה לֹא ֵמעֹוָלם, ִהיא ּוְׁשֵקָטה טֹוָבה ָּפָרה ֲהלֹא":ְוָאַמר ֶהָחִסיד ְמֹאד ִהְתַּפֵּלא

 לֹא ִהיא ְוִהֵּנה, ַהַּׁשָּבת ֶׁשִהִּגיָעה ַעד, ָּכ ָחַׁשְבִּתי ֲאִני ַּגם"ַהּגֹוי: לֹו ָעָנה ."ָצרֹות ִלי

  ."ָלקּום מּוָכָנה

 ִאְּת ָאבֹוא. "ְּבַׁשָּבת ַלֲעֹבד ְרִגיָלה ָהְיָתה לֹא ַהָּפָרה. ָקָרה ָמה ֶהָחִסיד ֵהִבין ַעָּתה

  .ַהִּנְרָּגז ַלּגֹוי ֶהָחִסיד ָאַמר ,"ַלֲעׂשֹות אּוַכל ָמה ְוֶאְרֶאה

 ְּבָיַדי ְּכֶׁשָהִיית, ָּפָרה אֹוי,: "ְּבָאְזָנּה ְוַלַחׁש ֶהָחִסיד ֵאֶליהָ  ָּפָנה, ָּפָרההַ  ֶאל ְּכֶׁשִהִּגיעּו

 ּוֻמְכָרח ָעִני ְוָנֲעֵׂשיִּתי ָּגְרמּו ֲעוֹונֹוַתי ְוַעָּתה,, ֲאִני ַׁשָּבת ׁשֹוֵמר ִּכי, ְּבַׁשָּבת ַנְחְּת 

 קּוִמי, ַׁשָּבת ִלְׁשֹמר ָצִרי ֵאינֹו ְוָלֵכן, יְיהּוִד  ֶׁשֵאינֹו ֶזה ְלִאיׁש אֹוָת ִלְמֹּכר ָהִייִתי

  .ַלְחֹרׁש ְוִהְתִחיָלה ָעְמָדה , ָּכ ָלּה ֶׁשָאַמר ֵּכיָון". ֶהָחָדׁש ֲאדֹוֵנ ְרצֹון ַוֲעִׂשי

 ִּכַׁשְפָּת  ַהִאם, ִלי ַהֵּגד" לֹו: ְוָאַמר ֶּבָחִסיד ָחַׁשד ַהַּמֲעֶׂשה, ֶאת ַהָּנְכִרי ָרָאה ַּכֲאֶׁשר

 ַּבַּׁשָּבת ַּגם ִאם ֶאֱעֶׂשה ָמה! ָלּה ָעִׂשיתָ  ָמה ִלי ֶׁשַּתִּגיד ַעד ְל ַאִּניחַ  לֹא? ָתּהאֹו
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, ְמַכֵּׁשף ְולֹא ֲאִני קֹוֵסם לֹא" ֶהָחִסיד: לֹו ָעָנה?" ַלֲעֹבד ַהָּפָרה ִּתְרֶצה לֹא ַהָּבָאה

, ְּבַׁשָּבת ָנחֹות ַהְּבֵהמֹות ְוַגם ָּבתׁשַ  ִלְׁשֹמר ְמֻצִּוים ִיְׂשָרֵאל ַעם ִּכי ַלָּפָרה ָאַמְרִּתי

 ְצִריָכה ִהיא ַהַּׁשָּבת, ְׁשִמיַרת ַעל ְמֻצֶּוה ֶׁשֵאינֹו ּגֹוי ִּביֵדי ְּכֶׁשִהיא ַעְכָׁשו, ֲאָבל

   ."ַלֲעֹבד

  : ְוָאַמר ְוִנְזַּדְעַזע ִנְבַהל, ָּכ ַהּגֹוי ֶׁשָּׁשַמע ֵּכיַון

  , ּבֹוְרָאּה תֶא  ִהִּכיָרה ְּתבּוָנה ְולֹא ַּדַעת לֹא ָלּה ֶׁשֵאין, זֹאת ָּפָרה "ָמה

  , ּוִביָנה ֵּדָעה ִלי ְוָנַתן, ּוִבְדמּותֹו ְּבַצְלמֹו הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשְּבָרָאִני ,ַוֲאִני

 ּתֹוָרה ִלְלֹמד ְוָזָכה ,ְוִנְתַּגֵּייר ָהַל ִמָּיד "?ּבֹוְרִאי תֶא  ְלַהִּכיר ִלי ָראּוי ִיְהֶיה לֹא

  . ּתֹוָרָתא ִּבן יֹוָחָנן ַרֵּבי ְוִנְקָרא

  משימות – פרה שומרת שבת
 

  ה בשבת?צָ בְ ִר מדוע לא הסכימה הפרה לקום מֵ   . 1

  ___________________________________________תשובה:   

  _________________________________________________  

  .הצָ בְ ִר ה קמה מֵ עד שהפרציינו מה הפעולות שעשה הנוכרי   .2

  עליכם לאתר את כל הפעולות שעשה הנוכרי.  

       הפעולות שעשה הגוי עד שהפרה קמה מרבצה:תשובה:            

  _______________________________________________א.   

  ב. _______________________________________________  

  האירועים: סדרו את המשפטים הבאים על פי רצף  . 3

  החסיד ירד מנכסיו ומכר את הפרה לנוכרי ___

  הפרה לא הסכימה לעבוד בשבת ___

  הנוכרי התגייר ___

  לאיש חסיד הייתה פרה ___

 החסיד לחש על אוזנה של הפרה כי כבר אינה שייכת ליהודי ___
   

  

  

25 

30 
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 מה חשב הגוי כשראה שהצדיק לוחש לאוזנה של הפרה?      .4
______________________________________________

______________________________________________  

 עליה מדובר בסיפור שלנו?שמהי המצווה       .5
         _______________________________________________  

  .      מדוע החליט הגוי להתגייר?6 

     ______________________________________________  

     ______________________________________________  

  

  פעולה בזוגות

מתוך הסיפור "פרה שומרת  איתורחברו במחברותיכם ארבע שאלות ברמת 

  שבת". ענו על השאלות ותנו לעמיתים לתת לכם משוב.

  

. אם לדעתנו במשוב אנו מציינים מה לדעתנו טוב בסימן   שימו  

כדאי לכתוב לדעתי ינות יש לכתוב השאלה או התשובה לא תק

  .שנית

  פעולה כיתתית

  וענו עליהן: ארגוןחברו שתי שאלות ברמת 

  :   _____________________________________________1 שאלה

         _____________________________________________  

  _____________________________________________ :1תשובה 

         _____________________________________________  

  _____________________________________________  :2שאלה 

        _____________________________________________  

  _____________________________________________ :2תשובה 

        _____________________________________________  
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  סיכום

   

מדנו שני סוגים של שאלות שאפשר לענות עליהן על פי תוכן הטקסט בלבד. ל

  . ֹתֶכן ָּגלּוישני סוגי השאלות הם בתחום של 

  

  

  שאלות של תוכן גלוי

  

  

  

  

  

  

  איתור מידע

מותר להעתיק את 

התשובות מהטקסט 

בהתאמה לנדרש 

 בשאלה.

  ארגון מידע

אין להעתיק את 

 התשובות מהטקסט.

  צאו בטקסט את כל המשפט. מ1

  פיו תשובה.-שתוכלו לכתוב על    

  הדגישו אותו במדגש.    

  . חזרו למילת השאלה, או למילת2

  ההוראה והדגישו אותן.    

  . העתיקו רק את החלק המתאים3

  לשאלה. אם צריך, התאימו את    

 המשפט לשאלה.     

  המשפטים כל. מצאו בטקסט את 1

  הדגישו הקשורים לשאלה, ו    

  אותם.    

  . חזרו למילת השאלה, או למילת2

  ההוראה והדגישו אותן.    

  . נסחו תשובה עצמאית ומתאימה3

 לשאלה.      
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  אירועיםרצף 

  35פי הסיפור "פרה שומרת שבת" בעמוד -נחזור על דרך הפעולה. הדגמה על

  ו' –ר סדר הפעולות מא' ִעְקבּו אח

  

  ) 1נרשום בקצרה את כל הפעולות בסיפור על פי הסדר: (רשימה   . א

  המשך הפעולות)ההתיחסות לכוכביות ולמספרים תבוא ב(        

  סדר הפעולות לפי הסיפור :1רשימה מס' 

  )1לאיש חסיד אחד הייתה פרה * (  . 1  

  יום שבת, יום המנוחהחרש החסיד עם הפרה בכל ימות השבוע מלבד ב  .2  

  )2החסיד ירד מנכסיו ומכר את הפרה לגוי * (  .3  

  חרש הנוכרי עם הפרה בימות השבוע  .4  

  )3ביום שבת סירבה הפרה לקום ולעבוד * (  .5  

  ניסה הנוכרי בכל דרך להקים את הפרה אך ללא הועיל    .6  

  .    הנוכרי הלך לחסיד 7  

  יפר כי הפרה אינה מוכנה לעבוד בשבת.    הנוכרי כעס על החסיד וס8  

  החסיד הבין כי הפרה רגילה לשמור שבת    .9  

  )4.    החסיד ניגש אל הפרה ואמר לה באוזנה כי עליה לעבוד בשבת * (10

  .    הנוכרי ביקש לדעת כיצד גרם החסיד לפרה לקום11

  )5.    הנוכרי התבייש והתגייר * (12

  

  )2ף המשימות. (רשימה נקרא את המשפטים שניתנו בד  .ב

  2רשימה מס' 

  ___החסיד ירד מנכסיו ומכר את הפרה לנוכרי

  ___הפרה לא הסכימה לעבוד בשבת

  ___הנוכרי התגייר

  ___לאיש חסיד הייתה פרה

  ___החסיד לחש על אוזנה של הפרה כי כבר אינה שייכת ליהודי
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את המשפטים  1* (כוכבית) לצד המשפטים ברשימה מס' -נסמן ב  .ג

  . 2שמופיעים ברשימה מס' 

  שאין להם כוכביות. 1נמחק את יתר המשפטים ברשימה מס'   . ד

נותרו חמישה משפטים מסומנים בכוכבית. נכתוב על יד כל משפט עם   .ה

  כוכבית את מספרו לפי הסדר. 

.    כעת נעתיק את המספרים שסומנו על יד הכוכביות למשפטים דומים ו

  בתרגיל שקיבלנו: 

           

  __החסיד ירד מנכסיו ומכר את הפרה לנוכרי2_

  __הפרה לא הסכימה לעבוד בשבת3_

  __הנוכרי התגייר5_

  __לאיש חסיד הייתה פרה1_

  __החסיד לחש על אוזנה של הפרה כי כבר אינה שייכת ליהודי4_

  

  פי הרצף. -"  עלאמא ולאבמכתב לאסדרו את המשפטים  מהסיפור "

  לך לישוןוה הילד קרא קריאת שמע __ 5_

  מיכאל הכין שוקו ואכל עוגיות  __ 

  לחתונה נסעוההורים    1  

  מיכאל הכין את בגדיו ואת מערכת הלימודים שלו למחר___ 

  להוריו כתב מכתב ___ הילד 

  

  פי הרצף.-סדרו את המשפטים מהסיפור "לב של זהב" על

  אליעזר חוזר בשמחה לתלמוד תורה ___

  יהיה שונה ___ אליעזר מבקש שצבע שערו

  אמא אומרת שיש לאליעזר לב זהב ___

  ___ אליעזר חזר עצוב מתלמוד תורה

  אליעזר נזכר במעשים טובים שעשה___
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  חזרה - זכר ונקבה
  תזכורת

(חוץ  ה'או באות  ת'רוב השמות והפעלים בצורת נקבה מסתיימות באות 

  ממספרים).

  דוגמה

  תמטפל      הילד

  תרוקד      המנור

  תפֶ ִמְרצֶ       החביל

  .ת -או את הַ  ה -לעתים נוכל למצוא את צורת הזכר אם נמחוק את הַ 

  מטפל. –ילד, מטפלת  –דוגמות: ילדה 

  ואין להן צורת זכר. ,רק בצורת נקבהאולם יש מילים המופיעות 

  דוגמות: חבילה, מנורה, תמונה, ִמרצפת, ַמחברת, מעטפה. 

  נקבה.  ואין להן צורת בצורת זכריש מילים שקיימות רק 

  דוגמות: ִגיר, ִּכיֵסא, ׁשּוְלחן, ָארֹון, ַחלֹון, ָמַגׁש, ֵסֶפר, ַּדף, ֶּדֶבק. 

  

  מלאו את הטבלה:

  נקבה  זכר

  

          _________  

  לֶ מֶ          

          _________  

  רטֵ ֹוׁש         

  רֹוֵפא         

          _________  

  ןנַ ּגַ          

  אילַ ְק חַ         

  

  תֶר מֶ ֹוׁש             

          _________  

  ְּפִקיָדה             

          _________  

          _________  

  ֶיֶרתּדַ              

          _________  

          _________  
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  . ת'- או ב ה'- מילים רבות בצורת נקבה אינן מסתיימות ב

להוסיף את המילה "גדול" או שיטה טובה לזהות את צורת השם היא 

  סימן לצורת נקבה.  –סימן לצורת זכר, "גדולה"  –"גדולה": "גדול" 

  דוגמות

  זכר    גדולה  או   גדול   כיסא

  נקבה    גדולה  או   גדול  יד

  זכר    גדולה  או  גדול  פה 

לדעת אם השם הוא בצורת זכר או בצורת  ישכשרוצים להוסיף תואר לשם, 

  נקבה.

   

  

  

  תדוגמו

  זכר –עיפרון חד 

  נקבה –פינה חדה 

  נקבה –מחט קצרה 

  זכר –חוט ארוך 

  

  הוסיפו תואר לכל שם.

  תואר  שם

  מוָרה

  ַמְחֶּבֶרת

  ַׂשק

  ֶרֶגל

  ַאְרָנק

  ֵסֶפר

  ָנָהר

____________  

____________  

____________  

____________  

____________  

____________  

____________  

  זכרצורת קבל תואר ביזכר צורת שם ב

 .נקבהצורת קבל תואר בינקבה צורת שם ב
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  מאזכרים ותפקידם

  תזכורת

מאזכרים הם מילים המחליפות שמות עצם כדי שלא יחזרו מספר רב של 

  פעמים.

  :  המילים המשמשות מאזכרים                                    

  הוא, היא, הם, הן          

  אותו, אותה, אותם, אותן         

  אצלו, אצלה, אצלם, אצלן          

  להם, שלהןשלו, שלה, ש          

  זו, זה, אלה, אלו         

  בו, בה, בם, בהן         

  כל מילות היחס בנטייה של גוף שלישי         

  

  :דוגמה

  טקסט ללא מאזכרים

 ֵלָאה ֶׁשל ַהַהָּצָעה ַעל ָׂשְמָחה ִרְבָקה. ְלִטּיּול ִאתן ָלבֹוא ֵמִרְבָקה ִּבְּקׁשּו ְוִדיָנה ֵלָאה

 ּוְלִדיָנה ַלֵּלֶאה ָקְנָתה ִרְבָקה. ַהִּגָּנה ְלַיד ִּדיָנה ְוֶאת ֶאהלֵ  ֶאת ָּפְגָׁשה ִרְבָקה. ְוִדיָנה

  .ָלִרְבָקה ְוהֹודּו ֶׁשָּמחּו ְוִדיָנה ֵלֶאה. ְּגִליָדה

  

  הטקסט בעזרת מאזכרים

 .ֶׁשָּלֶהן ַהַהָּצָעה ַעל ָׂשְמָחה ִרְבָקה. ְלִטּיּול ִאתן ָלבֹוא ֵמִרְבָקה ִּבְּקׁשּו ְוִדיָנה ֵלָאה

  .ָלּה ְוהֹודּו ָׂשְמחּו ֵהן ,ְּגִליָדה ָלֶהן ָקְנָתה ִהיא. ַהִּגָּנה ְלַיד אֹוָתן ָּפְגָׁשה ִהיא

  

", סמנו מאזכרים בשני קווים תחתיים פרה שומרת שבתחזרו לסיפור "

וכתבו מעליהם למי הכוונה.
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קראו את הסיפור שלפניכם. סמנו שני קווים מתחת למאזכרים, 

כוונה. (שימו לב, משתתפים ארבעה ורשמו מעל המאזכרים למי ה

  ).חברים

ֹמה   ְמַחְּפִׂשים ֶאת ְׁש

ֹמהַחִּיים ְוָאִבי ָהְלכּו ְלַבֵּקר ֶאת ֲחֵבָרם  . ֵהם ִהִּגיעּו ְלֵביתֹו, ִצְלְצלּו ַּבַּפֲעמֹון,  ְׁש

 ְלָּׁשם", ֲאָבל ִאיׁש לֹא ָּפַתח. "אּוַלי ִנְמָצא אֹותֹו ְּבִמְגַרׁש ַהִּמְׂשָחִקים, ּבֹוא ֵנלֵ 

ִהִּציַע ַחִּיים. ְּבַדְרָּכם ְלִמְגַרׁש ַהִּמְׂשָחִקים ָּפְגׁשּו ֶאת מֹוִטי ֲחֵבָרם, ֶׁשָהָיה ְּבַדְרּכֹו 

ְוָאִבי.   ַעל ְׁשֵאָלָתם ֶׁשל ַחִּיים  ֵמַהִּמְגָרׁש ְלֵביתֹו. "הּוא לֹא ַּבִּמְגָרׁש", ָעָנה מֹוִטי

ֶהם מֹוִטי. "ְּכַדאי ָלֶכם ִלְבֹדק ִאם הּוא ֶאְצלֹו. ִאם , ָאַמר לָ ""הּוא ֶּבַטח ֵאֶצל ְצִבי

ִּתְפְּגׁשּו אֹותֹו ֵאֶצל ְצִבי, ִאְמרּו לֹו ֶׁשִאָּמא ֶׁשּלֹו ְמַחֶּפֶׂשת אֹותֹו". ֵהם ִׁשּנּו ִּכּוּון 

  . ְוָהְלכּו ְלְצִבי

  כמה מאזכרים מצאתם? ______

  

  לא תקין.לפניכם סיפור 

, בות השמות במאזכרים (אותו, אותה, אותם, אותן, השביחו אותו באמצעות החלפ

  בה, בהם, בהן, לה, להם, להן, ֲאליהם, ֲאליהן).

  את המאזכרים תוכלו לרשום מעל השמות המודגשים. 

  הציעו שם לסיפור. 

  : ____________שם הסיפור

ָאַמר ֶאְפַרִים. ָאִבי  . "ּבֹואּו ִנָּפֵגׁש ֶאְצִלי",ְלַטֵּילְׁשלֹוָׁשה ֲחֵבִרים ֶהְחִליטּו ָלֶלֶכת 

 ֲאִני". ּוְלֹמֶׁשה ְלָאִביָאַמר ֶאְפַרִים  "ְמַעְנֵין ָמקֹוםּוֹמֶׁשה ִהְסִּכימּו. "ַּתְחְּׁשבּו ַעל 

  .ּוֹמֶׁשה ָאִבי!" ָקָרא ֶאְפַרִים ְלֵעֶבר ַאְרַּבעְּבָׁשָעה  ָלֶכם ְמַחֶּכה

 ְוֶאל ָאִבי ֶאל ְוִהְצָטֵרף ִמֵּביתֹו ָיָצא ִיםֶאְפַר . ְּבַאְרַּבע ְּבִדּיּוק ִהִּגיעּו ּוֹמֶׁשה ָאִבי

 .ָחֵצר ִמְׂשָחֵקי ַמֲעִדיִפים ּוֹמֶׁשה ָאִבי ֲאָבל, ַּבָּׂשֶדה ְלַטֵּיל אֹוֵהב ֶאְפַרִים. ֹמֶׁשה

 ַהֻחְרָׁשה ֶאת ַמִּכיר ֲאִני". ּוְלֹמֶׁשה ְלָאִבי ֶאְפַרִיםִהִּציַע  "ְּבֻחְרָׁשה ְלַטֵּיל ֵנֵל ּבֹואּו"

 ֵיְלכּו ְלָאן ְלִהְתַוֵּכחַ  ֵהֵחּלּו ּוֹמֶׁשה ָאִבי, ֶאְפַרִים. ְלֶאְפַרִים ֹמֶׁשהָאַמר  "ְמֻצָּין ֹוַהּז

 ֶׁשּנֹוָתר ָּכל. ֵמַהַּבִית ְלִהְתַרֵחק ָטַעם ָהָיה לֹא ְּכָבר, ְּבָׁשעֹון ַמָּבט ּוְכֶׁשֵהִעיפּו

  .ַהְׁשכּוָנִתית ַלִּגָּנה תָלֶרדֶ  ַרק הּוא ַלֲעׂשֹות ּוְלֹמֶׁשה ְלָאִבי ,ְלֶאְפַרִים
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  סימני פיסוק

  .ב'- ומכיתות א' לכם מוכרים רוב סימני הפיסוק 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דוגמות

  .הילדים ישבו וחיכו למורה  .1

  !שבו ואל תקומו  .2

  ?הגיע היום חייםהאם   .3

 ענבים ,אפרסקים ,אגסים :ֵּפרֹותלארוחת עשר כדאי להביא   .4

  .דובדבניםו

  .נהיקשה תמר מדיב ,"אחר הצהריים ונשחק ינה, בואי אלייד"  .5

  

  קראו את הקטע ושבצו סימני פיסוק מתאימים, כך שהקטע יובן.

רפי שיחק מונופול עם חבריו אני רוצה להיות הקופאי אמר רפי מה פתאום 

שתהיה קופאי אמר אליהו אתה תבלבל את כל הכסף בקופה הוסיף אליהו. 

לדים התחילו להתווכח לאחר זמן קצר הגיעו האחים הבוגרים של רפי הי

ולקחו את המשחק זה מה שקורה כשלא מוותרים אמרה אמא לרפי כשסיפר 

  לה את הסיפור.

  שימו   נסמן את סימני הפיסוק בכל טקסט בעזרת הסימן ~!

 ְּפסיק

 תאֹוכָ ְר מֵ  הלָ ֵא ן ְׁש ימַ ִס  הדָ קֻ נְ  היאָ ִר ן ְק ימַ ִס 

 יםיִ ָדַת קֻ נְ 

, 

! . ? ' / " 

: 

בין       

 פריטים
  לציון קריאה,

  התפעלות,

  קביעה,

 הוראה

בסוף 

 משפט
בסוף 

  משפט

 שאלה

  לציון 

 שיח-דו

לפני 

  פירוט

  ולפני 

 שיח-דו
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  לותיו של לומד עצמאי בקריאת טקסטופע

  : במה יעסוק הקטע? ותהשערוהעלו , הכותרתקראו את   א. 

  ?הראשונית מהקריאהאתם מבינים  מההמורה תקרא את הטקסט.   ב.

  ברצף. ההתרחשויותסדרו את   ג.

(מילים לא חסמי קריאה קראו את הטקסט בקריאה דמומה, וסמנו   ד.

  מוכרות, מאזכרים, סימני פיסוק). 

שחררו את החסמים: מעל כל אחד מהם כתבו מה פירושו, למי הוא   ה.

  כוון, מה תפקידו וכדומה.מת

  לאחר שחרור חסמי הקריאה כתבו מה עוד הבנתם.  ו.

  כעת אתם יכולים להתחיל לענות על השאלות שבדף המשימות.  ז.

  

  דוגמה

  אתם עומדים לקרוא את הסיפור "מלכה".

  על פי הכותרת יסופר בסיפור על מלכה (אשת מלך). –ה ּכָ לְ מַ   א.

  י שקוראים לה מלכה. בסיפור יסופר על מישה –או          

  לאחר קריאת המורה הבנתי ש...  ב+ג.

  מלכה הוא שמה של לביאה בספארי  .1

  הלביאה איבדה שלושה גורים  .2

  עובדי הספארי חיפשו אותם  .3

  בסוף מצאו את הגורים  .4

  החסמים מסומנים  ד.

  שחררו את החסמים  ה.

  לאחר שחרור החסמים כתבו מה עוד הבנתם.   ו.

  

מילים :  כל מה שחוסם (מפריע) את הבנת הנקרא – ריאהחסמי ק  שימו

  , מאזכרים, ביטויים מיוחדים וסימני פיסוק.  לא מוכרות
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5  

10  

15  

20  

~ 

  / מעובד מתוך ירחון לילדים ַמְלָּכה

  

כעת קראו את הסיפור ונסו לשחרר את "חסמי הקריאה" (מילים, מאזכרים 

   וסימני פיסוק).

  

ָקָרה  ָהֲעָרִבים ְּבַאַחדֲחִמָּׁשה ּגּוִרים. ְוָלּה ַּבָּסָפאִרי ֶׁשַחָּיה ָאה ְׁשָמּה ֶׁשל ַהְּלִבי ֶזהּו

ָרִגיל. ְּכֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ָׁשְקָעה ַוֲאֵפָלה ְּכֵבָדה ִהְׂשָּתְרָרה ַעל ְּפֵני ַהָּסָפאִרי, -ִּבְלִּתיְמֹאָרע 

ּו ֵאֶליָה. ֶיֶתר ְׁשלֹוֶׁשת ָחְזָרה ַמְלָּכה ִלְמקֹום ְמגּוֶריָה, ְוַרק ְׁשֵני ּגּוִרים ִהְתַלּו

  ַהּגּוִרים לֹא ָחְזרּו.

 ָקֶׁשה ְוָהָיהָיַדִים, -ְּפֵני ֶׁשַטח ְרַחב-ָהֲאָריֹות ַּבָּסָפאִרי ִהְתּגֹוְרָרה ַעל ִמְׁשַּפַחת

  ָהֲאָריֹות ַהֶנֱעָדִרים. ּגּוֵרי ֶאת ִלְמצֹא

ֵהָעְדָרם ֶׁשל ַמְרִּבית ּגּוֶריָה. ַמְלָּכה * ַהַּלְיָלה ְוִהְבִחיָנה ּבְ ְלִמְרָּבץַמְלָּכה ִהִּגיָעה 

  ָהְיָתה ַחְסַרת ְמנּוָחה ְוָדֲאָגה ְלגּוֶריָה ָהֲאבּוִדים.

ָהֲאָריֹות. ֵהם ֵהֵחּלּו  ּגּוֵריַהָּסָפאִרי ִהְבִחינּו ַאף ֵהם ְּבֶחְסרֹוָנם ֶׁשל ְׁשלֹוֶׁשת  עֹוְבֵדי

ִרי ְּבַזְרקֹוִרים, ָנְסעּו ְלִפּנֹות ִניָּדחֹות, ַא ִמָּיד ְּבִחּפּוִׁשים ְוֵהִאירּו ֶאת ַהָּסָפא

  ַלָּׁשְוא! ִעְקבֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהּגּוִרים ֶנֶעְלמּו.

ְללֹא הֹוִעיל. עֹוְבֵדי ַהָּסָפאִרי ֶהְחִליטּו ְלָצֵרף ֶאת  ַאִּכְׁשָעַתִים ִנְמְׁשכּו ַהִחּפּוִׂשים 

יָאה ָעְצָמה ָעְמָדה ְלַצד ַהְּמַחְּפִׂשים ְוִהְקִׁשיָבה ַמְלָּכה ְלֶצֶות ַהְּמַחְּפִׂשים. ַהְּלבִ 

ִּבְדָמָמה. ְלֶפַתע ָׁשֲאָגה ְּבקֹוֵלי קֹולֹות ּוָפְנָתה ְלִכּוּון ָהֲאֵפָלה. ַהַּדּקֹות ִנְמְׁשכּו 

  ְּכָׁשעֹות, ְוָהעֹוְבִדים ָהיּו ְמתּוִחים ְוָחְׁשׁשּו ְלגֹוַרל ַהּגּוִרים.

ן ַהַּזְרקֹור ֶאת ְצָלִליָתּה ֶׁשל ַמְלָּכה ְוִעָּמּה ְׁשלֹוֶׁשת ּגּוֶריָה ֶקֶר  ָלְכָדה ְלֶפַתע

ָהֲאבּוִדים. ְּבאֹותֹו ָהֶרַגע ָחׁשּו עֹוְבֵדי ַהָּסָפאִרי ֲהַקָּלה ְּגדֹוָלה ְוָׂשְמחּו ֶׁשִּנְמְצָאה 

ִביָאה נֹוֶהֶמת ָהֲאֵבָדה. וְבעֹוָדם ִמְתּבֹוְנִנים ְּבִאחּוד ֲהֵאם ְוגּוֶריָה, ָראּו ֶאת ַהּלְ 

: "ַמֵהר, ַהַּבְיָתה, ׁשֹוָבִבים, ַאל ִּתְתַרֲחקּו ׁשּוב ָאְמָרהְּכִאיּלּו  ְלִכּוּון ּגּוֶריהָ 

  ֵמִאָּמא!"

  מקום בו נאספים האריות לשנת הלילה. – ִמְרָּבץ* 

 



48 

 

  משימות – מלכה

  

  כמה גורים היו למלכה?  . 1

  _________________________________________________  

  כמה גורים לא חזרו עם מלכה?  .2

  _________________________________________________  

  הקיפו את התשובה הנכונה. 6 – 3בשאלות 

  ?2שבשורה  ֲאֵפָלה מה פירוש המילה  .3

  חושך  א.

  שקט  ב.

  פחד  ג.

  שמחה  ד.

  ?5שבשורה  ָיַדִים"-"ְרַחבמה פירוש הביטוי   .4

  אזור צפוף  א.

  טןשטח ק  ב.

  שטח גדול  ג.

  כל התשובות נכונות.  ד.

  ?12" שבשורה "ְללֹא הֹוִעילמה פירוש הביטוי   .5

  באכזבה  א.

  בלי הצלחה  ב.

  בלי עזרה  ג.

  בלי חכמות  ד.

  ?20-19בשורות המירכאות מה תפקיד   .6

  לציין ציטוט  א.

  לציין שם  ב.

  לציין שאלה  ג.

  אף תשובה אינה נכונה  ד.
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  מהמילים המודגשות?מתייחסת כל אחת  למי  .7

  : ____________3בשורה  מגוריההמילה   א.

  ___: ________5בשורה  התגוררההמילה   ב.

  : _________11בשורה  עקבותיהםהמילה   ג.

  : ___________16בשורה  צלליתההמילה   ד.

  

  רגיל המצוין בתחילת הקטע?-מהו המאורע הלא  .8

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  ציינו שתי סיבות שבגללן היה קשה למצוא את גורי האריות.  .9

_________________________________________________  

_________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

ציינו שתי הוכחות מהסיפור לכך שעובדי הספארי דאגו מאוד לגורים   .10

  שנעלמו. 

  1_______________ (________________________________  

        _______________________________________________  

  2_______________________________________________ (  

      _______________________________________________  

  מדוע לדעתכם צירפו עובדי הספארי את "מלכה" לצוות המחפשים?  .11

  דעתי עובדי הספארי צירפו את "מלכה" לצוות המחפשים, מכיוון ש... ל  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  
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  לדים קטנים?מה אפשר ללמוד מהסיפור על התנהגות של י  .12

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  ה בשם מלכה?מדוע לפי דעתכם בחר הכותב לקרוא ללביא  .13

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  2מס'                                       1מס'   השלימו את הטבלה.  .14

  נקבה  זכר    רבים  יחיד

  ָּדֲאָגה  ________      ַזְרקֹוִרים  ________      

  ________    ָנַסע    ________    ָׂשַמח

  נֹוֶהֶמת  ________      ֶנֱעָדִרים  ________      

  ָּפְנָתה  ________      ________    ֶׁשַטח

  ________    ָרָאה    ְמַחְּפִׂשים  ________      

  

ם או שמות (לאו דווקא מהסיפור) שלושה פעלי 1הוסיפו לטבלה מספר   .15

הוסיפו פעלים בצורת  2בצורת יחיד או בצורת רבים. לטבלה מספר 

  זכר או בצורת נקבה. 

  

  פעלים    פעלים או שמות

  נקבה  זכר    רבים  יחיד

          

          

          

2 1 
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 ירדה חושך

 בלי תועלת

 אל הלביאה

 גדול

 שהלכו לאיבוד

 עובדי הספארי שמו לב

 אבל

 פחדו

 הצל

 משמיעה קול

 דו שיח

 מרוחקות

 צלחהבלי ה

~ 

  / מעובד מתוך ירחון לילדים מלכה

  דף בקרה

  

ישה גורים. באחד הערבים קרה חמולה בספארי  חיהזהו שמה של הלביאה ש

כבדה השתררה על פני הספארי,  ואפלהמאורע בלתי רגיל. כשהשמש שקעה 

. יתר שלושת אליהחזרה מלכה למקום מגוריה, ורק שני גורים התלוו 

  הגורים לא חזרו.

, והיה קשה ידיים-רחבפני שטח  משפחת האריות בספארי התגוררה על

  למצוא את גורי האריות הנעדרים.

 מלכה הגיעה למרבץ הלילה (מקום לשנת האריות) והבחינה בהיעדרם של 

  האבודים.מרבית גוריה. מלכה הייתה חסרת מנוחה ודאגה לגוריה 

החלו  הםאף הם בחסרונם של שלושת גורי האריות.  הבחינועובדי הספארי 

מיד בחיפושים והאירו את הספארי בזרקורים, נסעו לפינות נידחות, אך 

  ! עקבותיהם של הגורים נעלמו.לשווא

כשעתיים נמשכו החיפושים אך ללא הועיל. עובדי הספארי החליטו לצרף 

את מלכה לצוות המחפשים. הלביאה עצמה עמדה לצד המחפשים והקשיבה    

בדממה. לפתע שאגה בקולי קולות ופנתה לכיוון האֵפלה. הדקות נמשכו 

  הגורים. לגורלוחששו כשעות, והעובדים היו מתוחים 

של מלכה ועמה שלושת גוריה  צלליתהלפתע לכדה קרן הזרקור את 

האבודים. באותו הרגע חשו עובדי הספארי הקלה גדולה ושמחו שנמצאה 

 נוהמתהאבדה. בעודם מתבוננים באיחוד האם וגוריה, ראו את הלביאה 

לכיוון גוריה, כאילו אמרה: "מהר, הביתה, שובבים, יותר אל תתרחקו 

  א!"מאמ

  

  

5 

15 

10 
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  . קראו את הסיפור שלפניכם ושחררו את חסמי הקריאה המסומנים

  

  כ' גרסון"/ ֲחֵברֹות ַאֲהַבת "ֵעץ

  

  

  

 ִמְבָצע ְּבֹּתם. ְּבֶפַתח ִּתְקָוה" ַמְרָּגִלית ְנאֹות" ֵסֶפר ְּבֵבית 'ג ְּבִכָתה לֹוְמדֹות ְוָרֵחִלי ֶאְסִּתי

 ְצָבִעים.  ִמיֵני ְּבָכל ִעָּפרֹון יִצְבעֵ  ֶעְרַּכת ַהִּכָתה ִמְמַחֵנֶכת ַׁשי ֶאְסִּתי ִקְּבָלה " טֹובֹות  ִמּדֹות"

   .ְיַתְּבלּו ְלַבל ֶׁשָּלּה ְוָׁשְמָרה ֲעֵליֶהם ַהְּצָבִעים ֶעְרַּכת ֶאת ְמֹאד ָאֲהָבה ֶאְסִּתי

 ַהַחִגים ִּפַּנת ֶאת טְלַקּׁשֵ  ְמַנת ַעל ֵעִצים ְלַצֵיר ַהַּתְלִמידֹות ִּבְׁשָבט ִהְתַּבְּקׁשּו ּו"ט ִלְקַראת

 ַּכף ְּבצּוַרת  ְרָחִבים ְוָעִלים ַרִּבים ֲעָנִפים ַּבַעל ָרָחב ֵעץ ְוִצְּיָרה ֶאְסִּתי ְלַיד ָרֵחִלי ָיְׁשָבה .ָּבִּכָתה

 ֵחן ָמָצא לֹא ֶׁשִּצְּיָרה ֵעץ ָּכל, ְלַצֵּיר ְמֹאד ִמְתַקָּׁשה ֶאְסִּתי. ְּבִמינֹו ּוְמּיַֻחד ַמְרִהיב ֵעץ. ָיד

 ֶאְסִּתי ִהְסַּתְּכָלה. ָעֹקם  ַהֶּגַזע ּוָבַאֵחר ַצר ַהֶּגַזע ְּבֶזה, ְמֹאד ָּגבֹוּהַ  ְוֶזה, ִמַּדי ָקָטן ֶזה. ְּבֵעיֶניהָ 

 ִּבְּקָׁשה. ָּכ ָּכל ִהְצִליָחה לֹא ַּבּזֹאת ַּגם ַא, ְּבִדּיּוק ָּכֶזה ֵעץ ְלַצֵּיר ְוָרְצָתה ָרֵחִלי ֶׁשל ָהֵעץ ַעל

 ַלֲעֹזר ַּגם ְואֹוֶהֶבת ְלַצֵּיר ְמֹאד ֶׁשאֹוֶהֶבת, ָרֵחִלי .ּדֹוֶמה ֵעץ ָלּה ְלַצֵּיר ִמָרֵחִלי יֶאְסִּת 

  ְּגדֹוִלים ֲעָנִפים ַּבַעל, ָרָחב ֵעץ, ְמֹאד ִמּיַֻחד ֵעץ ְלֶאְסִתי ְוִצְּיָרה ְּבִׂשְמָחה ֶנֶעְנָתה, ַלֲחֵברֹוֶתיהָ 

 ְּפָרִחים ִמְסָּפר ַּגם ִצְּיָרה ּוֵביֵניֶהם ֵלב ְּבצּוַרת ִיְהיּו ֶׁשֶהָעִלים הָּדֲאגָ  ִהיא ַהַּפַעם. ָרִּבים ְוָעִלים

  ".ֲחֵברֹות ַאֲהַבת ֵעץ" לֹו ְוָקְרָאה ָהֵעץ ַעל ְלִהְסַּתֵּכל ֶנֶהְנָתה, ְמֹאד ָׂשְמָחה ֶאְסִּתי. ָיִפים

  ְמֻדָּיק ָּבֹאֶפן אֹוָתם ִלְצֹּבעַ  ּוִבְּקָׁשה ִפיםַהּיָ  ַהִּצּיּוִרים ַעל ַהֲחֵברֹות ְׁשֵּתי ֶאת ַהּמֹוָרה ִׁשְּבָחה

 ַהִּצּיּור ְּבִצְבֵעי ֶאת ֵהֵחָּלה ִלְצֹּבעַ  ֶאְסִּתי. ַהַחִגים ִּפַּנת ֶאת ִעָּמם ְלַקֵּׁשט ֶׁשּתּוַכל ְמַנת ַעל

 ֵאיֵנ ַמּדּועַ " .ַהִּצּיּור לעַ  ְוִהִּביָטה ַהַּצד ִמן ָיְׁשָבה ָרֵחִלי ַא ,ֵמַהְּמַחֶּנֶכת ֶׁשִּקְּבָלה ָהִעָּפרֹון

 ַהְּצָבִעים" :ֵעיֶניָה ְוָאְמָרה ֶאת ָרֵחִלי ִהְׁשִּפיָלה ,"ְצָבִעים ִלי ֵאין" .ֶאְסִּתי ָׁשֲאָלה?" צֹוַבַעת

". הֲחָדׁשָ  ְצָבִעים ֲחִביַלת ֶּכֶסף ִלְקִנַּית ָּכֵעת ֵאין ּוְלהֹוַרי ִהְּתָּבלּו ִלי  ִּבְתִחַּלת ַהָּׁשָנה ֶׁשָּקנּו

 ֶׁשּלֹא ֲעֵליֶהם ׁשֹוֶמֶרת ֹּכה ִהיא .ֶׁשָּלּה ַהְּצָבִעים ֲחִביַלת ַעל ְוִהִּביָטה ,ֶהְחִריָׁשה ֶאְסִּתי

 ֶאל ֶאְסִּתי ִחְּיָכה. ְצָבִעים ֵאין ֶׁשַּלֲחֶבְרָּתּה ַרב ַצַער ִהְצַטֲעָרה ַא ,ִיָּׁשְברּו ִיְתַקְלְקלּו ְוֶׁשּלֹא

 ַעל ּתֹוָדה ּוְכאֹות ֶׁשִּלי ַהָּיֶפה ִצּיּור ָהֵעץ ֶאת ַעְכָׁשו צֹוַבַעת ֲאִני ְזכּוֵתּבִ : "ָלּה ָרֵחִלי ְוָאְמָרה

  . "ַהְּצָבִעים ֶׁשִּלי ֶאת ָל ְלַהְׁשִאיל ְׂשֵמָחה ֲאִני ,ִלי ְרצֹוֵנ ַלֲעֹזר

 ָזְכָתה 'ג ִּכָּתה .ֹותּתַהּכִ  ֵּבין ִקּׁשּוט ַּתֲחרּות ַהֵּסֶפר ָעְרָכה ְמַנֶהֶלת ֵּבית, ִּבְׁשָבט ּו"ְּבט

 ֶהְחִליָטה ַהְּמַנֶהֶלת  .וָרֵחִלי ֶאְסִּתי ֶׁשל ַהָּיִפים ִציּוֵריֶהן ְּתלּוִיים ָהיּו ַהַחִגים ְּבִפַּנת .ַּבַּתֲחרּות
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 ֶהְחִליָטה ְלִמי  .ְמיָֻחִדים ְּבִמיָנם ִעָּפרֹון ִצְבֵעי ֶעְרַּכת – ְּבִצּיּור ְלִמְצַטֶּיֶנת ַהִּכָּתה ַׁשי ְלַהֲעִניק

  ...ָנכֹון ִנַחְׁשֶּתם ?ַהְּצָבִעים ֶאת ָלֵתת ַהְּמַחֶּנֶכת

  
  

  משימות – "ות"עץ אהבת חבר  

    

  עץ? הצייר לתש אסתי מרחלי  המדוע ביקש  .1

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  ?16בשורה  ההשפילוש המילה מה פיר  . 2

  הרימה את עיניה  א.

  ה את עיניההוריד  ב.

  עיניהאת  הפתח  ג.

  ?18בשורה  ההחרישמה פירוש המילה   .3

  ההתבייש  א.

  הכעס  ב.

  השתק  ג.

  ?21בשורה   להשאיללמה הכוונה במילה   .4

  להציג שאלה  א.

  לבקש משהו כדי להחזיר אחר כך  ב.

  לקחת  ג.

  . למי הכוונה ? ___________איהלה מופיעה המי 11בשורה   .5

    

  ________________  ?18בשורה מספר א יהלמי הכוונה   .6

  ?14" בשורה "על מנת מה מציין הצירוף  .7

  זמן  א.

  מקום  ב.

  סיבה  ג.2
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  ?4בשורה  לקראת  המילהמה מציינת   .8

  זמן  א.

  סיבה  ב.

  תוספת  ג.

  ?16בשורה סימן השאלה מה תפקיד   .9

  לסיים שאלה  א.

  לסיים משפט  ב.

  לציין ציטוט  ג.

  ?1בשורה  הנקודהמה תפקיד   .10

  לציין תחילת משפט  א.

  לציין שאילת שאלה  ב.

  לציין סיום משפט  ג.

  ?יהאת עינ מדוע לדעתכם השפילה רחלי  .  א. 11

  _____________________________________________

_____________________________________________  

  

 ה/. אם אתם מתקשים בקשו מחבררחלי היירו את העצים שציירצ  .12

  לצדכם לעזור לכם. ת/שיושב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אסתיהעץ של  רחליהעץ של 
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  מספרו את המשפטים לפי הרצף המתאים לסיפור.   .13

  .בית הספר רחלי קבלה צבעים ממנהלת___   

  .הכתה כתערכת צבעים ממחנ אסתי קבלה___   

  .עץ בעל עלים בצורת לב רחלי ציירה לאסתי___   

  שלה.את הצבעים  אסתי השאילה לרחלי___   

  .___ כתה ג' זכתה בפרס בתחרות הקישוט  

  

  .התשובות המתאימותהקיפו  את האותיות המסמנות את   .14

  :ציור עץ  כי אסתיל הצייר רחלי  

  לצייר רק עצים קטנים תיודע אסתי  א.

  לצייר עצים יפים מאוד תיודע רחלי  ב.

  וחדיםיש צבעי עפרון מי אסתירק ל  ג.

  האת הציורים שצייר תהבולא א אסתי  ד.

  עץה לצייר ל רחלימ הביקש אסתי  ה.

  

  מה ניחשתם? נמקו תשובתכם."ניחשתם נכון..." כתוב:  25בשורה   .15

  _________________________________________________

_________________________________________________  

  

  קרה לכם עם חבר מהכיתה:כתבו מקרה דומה ש  .16

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

        _________________________________________________  

  " מתאים לטקסט?ותץ אהבת חברעהאם לדעתכם השם "  .17

  . נמקו את תשובתכם.כן / לא  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  
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10  

5  

     

  תשובה מנומקת

  ?  לנמקתשובה. למה הכוונה בדרישה  לנמקלעתים אנו נדרשים 

  מאת ב' יוספסברג.ניצל"  "ברוךזאת נלמד באמצעות הסיפור 

  קראו את הסיפור, וענו על השאלה שאחריו.

  

  ב' יוספסברג/  ִנַּצל ָּברּו  

יֹוסי ֱאִליֶעֶזר ּוָברּו ָיְרדּו ִּבְׁשעֹות ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ַלֲחַצר ֵּביָתם ְּכֵדי ְלַׂשֵחק ְּבַכּדּור. 

יֵחי ַהִהיִּביְסקּוס. ַהַּכּדּור ִהְמִׁשי ְלִהְתַּגְלֵּגל ָּברּו ָּבַעט ַּבַּכּדּור, ְוֶזה ָחַלף ֵמַעל ְלִׂש 

ְמאֹוד.  ַעל ַהִּמְדָרָכה ּוִמָּׁשם ְלֵעֶבר ַהְּכִביׁש, ֶׁשָהָיה ְּבָׁשָעה זֹו ֶׁשל ַהּיֹום סֹוֵאן

  ֵרי ַהַּכּדּור.ְמכֹוִנּיֹות ַרּבֹות ָנעּו ַּבְּכִביׁש. ָּברּו ָּפַרץ ֶּדֶר ַהָּגֵדר ְוָרץ ְּבָכל ֹּכחֹו ַאחֲ 

ַהֶּיֶלד ָׁשַכח ְלֶרַגע ֶאת ָּכל ְּכָלֵלי ַהְּזִהירּות ֶׁשָּלַמד ְּבֵבית ַהֵּסֶפר, ְולֹא ִהְתּבֹוֵנן ָיִמיָנה 

  ּוְׂשמֹאָלה ְּכֵדי ִלְבֹדק ִאם ַהְּכִביׁש ָּפנּוי.

, ִהָּזֵהר!" ָצֲעָקה ְּבקֹו , ָּברּו ה ִמַּבַעד ְלַחּלֹון ֵּביָתּה, ִאָּמא ֶׁשל יֹוִסי ֶׁשֵהִציצָ  ל"ָּברּו

ְוִהְבִחיָנה ְּבָברּו ֶׁשָרץ ְלֵעֶבר ַהְּכִביׁש. ַהַּכּדּור ִהְמִׁשי ְלִהְתַּגְלֵּגל ְּבמֹוָרד ַהְּכִביׁש, 

  ּוָברּו ָרץ ַאֲחָריו.

. הּוא ְלֶפַתע ָּבְלָמה ְלָידֹו ְמכֹוִנית. ַהֶּנָהג ָיָצא ֵמַהְּמכֹוִנית ְוַכַעס ְמאֹוד ַעל ָּברּו

  ָׁשַאל אֹותֹו ַמּדּוַע ָחָצה ֶאת ַהְּכִביׁש ֶׁשּלֹא ְּבַמֲעַבר ֲחִצָּיה.

  .ָאסֹון ָמַנע ּוְבָכ, ַּבְּזַמןָהג ֶׁשָעַצר ּנֶ ָּברּו ֵהִבין ֶׁשָּׁשָגה... הּוא הֹוָדה לַ 

  

  

  שאלה

? נמקו את "ברוך ניצל"מה דעתכם על התנהגותו של ברוך בסיפור 

  תשובתכם.

  מורכבת משני חלקים:השאלה 

  מילת שאלה. –דעתכם?  מהא. 

  מילת הוראה. –את תשובתכם  נמקוב. 
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  מה דעתכם?   –א' 

  1אפשרות מס' 

  לדעתי, ברוך לא התנהג כראוי כשרץ אחרי הכדור לכיוון הכביש.

  ".טובייתכן שהייתם כותבים: "לדעתי, ברוך לא התנהג 

שהתשובות שלנו תכלולנה במילים "טוב" ו"רע" אנו מרבים להשתמש, וכדי 

שפה עשירה, נבנה "בנק אוצר מילים". הוסיפו מילים משלכם במהלך 

  שיעורי השפה לעמודות. 

  מילים חלופיות למילה 
  טוב

מילים חלופיות למילה 
  רע

  ראוי
  חיובי
  אמיץ
  צודק
  בוגר
  זהיר

  אחראי
______________  
______________  
______________  
______________  

______________  

  לא ראוי
  שלילי
  פחדן

  לא צודק
  ילדותי

  לא זהיר
  לא אחראי

______________  
______________  
______________  
______________  
______________  

  2אפשרות מס' 

  לדעתי, ברוך התנהג שלא בזהירות כשרץ אחרי הכדור לכיוון הכביש.

  או: ברוך לא היה זהיר ... 

כמו  מילת סיבהו בדעה זו. לכן עלינו להשתמש במדוע בחרנ לנמקכעת יש 

  כי, מפני ש..., מכיוון ש...

  נמקו את תשובתכם.  –ב' 

  1אפשרות מס' 

  מכונית הייתה עלולה לדרוס אותו.... מפני ש

  2אפשרות מס' 

אסור לרוץ לכביש. בכביש נוסעות מכוניות במהירות וצריך לעצור  ... כי

  לפני שעוברים את הכביש. ולהסתכל ימינה, שמאלה ושוב ימינה
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מילת 
 סיבה

  התשובה במלואה

  1אפשרות מס' 

לדעתי ברוך לא התנהג כראוי כשרץ אחרי הכדור לכיוון הכביש, מפני 

  שמכונית הייתה עלולה לדרוס אותו.

  2אפשרות מס' 

לדעתי, ברוך התנהג לא בזהירות כשרץ אחרי הכדור לכיוון הכביש, כי אסור 

ת במהירות, וצריך לעצור ולהסתכל לרוץ לכביש. בכביש נוסעות מכוניו

  ימינה, שמאלה ושוב ימינה, לפני שעוברים את הכביש.

  המלצות

  לא כדאי לענות בצורה כזו:  מה לדעתכםעל שאלה שפותחת במילים   א. 

אינו  –...' 'דעתי היא שדעתי היא שברוך לא התנהג כראוי. הצירוף   

  "לדעתי".צירוף ראוי, לכן כדאי להתחיל במילה 

רצוי לפרט באיזו התנהגות מדובר (כשרץ אחרי הכדור לכיוון הכביש).   .ב

  התוספת מסבירה לקורא לאיזו התנהגות אתם מתכוונים בתשובתכם.

יעזור לכם לכתוב בניסוח תקין.  , זהכשרץ> - כש> -שימו לשימוש ב 

  .כאשרבא להחליף את המילה  כש... -השימוש ב

  שני חלקים.עד כה למדנו שתשובה מנומקת בנויה מ

  

  

  

  ההוכחה מהטקסט.עכשיו נלמד שתשובה מנומקת בנויה מחלק נוסף: 

  

  

  או ההוכחה לכך היא ש...          

  

  

  

  

מילת  הדעה
 סיבה

 הנימוק

זאת ניתן  הדעה
 לראות

 הנימוק ההוכחה מהטקסט
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ה" בעמוד    וענו על השאלה. 47קראו את הסיפור "ַמְלּכָ

מדוע צירפו אנשי הספארי את מלכה לחיפוש אחר הגורים? חשבו במה יכלה 

  לעזור להם.

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  

  סיכום

  מי היא הדמות שמצאה חן בעיניכם ביותר בסיפור? השאלה: 

  נמקו את תשובתכם.

  לפניכם שתי דוגמות של תשובה מנומקת.

  

  'תשובה א

" היא __________ כי הדמות שמצאה חן בעיני בסיפור "___________

  הוא ילד שאוהב מאוד לעזור לחבריו.

  

אם תיָדרשו להוכיח את תשובתכם, תצטרכו להוסיף דוגמות מהסיפור 

  המוכיחות שהילד עזר לחבריו.

  

  (השלימו כרצונכם) תשובה ב'

הדמות שמצאה חן בעיני בסיפור "____________" היא/הוא _________ 

לילדי הכיתה. לאורך כל הסיפור מסופר  כי הוא ילד שאוהב מאוד לעזור

כיצד הלך לבתיהם של ילדי הכיתה כדי לעזור להם כשהיו חולים. הוא ביקר 

  את __________ כשלא יכול היה ללכת, מכיוון שהיה לו גבס.

  נוסף על כך, עזר ל _________ בהכנת השיעורים. 
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  תשובה תקינה ומנומקת 

  

  1דוגמה 

ספארי את מלכה לחיפושים? נמקו והוכיחו את מדוע צירפו אנשי ה – שאלה

  פי הסיפור "מלכה").-תשובתכם (על

  בניית תשובה

  אנשי הספארי צירפו את מלכה לחיפושים (חזרה על חלק מהשאלה).

  כי  (מילת קישור לפני הנימוק):

  היא אמא שלהם ויכלה לזהות אותם על פי הריח.    נימוק

ה והודיעה שמצאה את כשצירפו את מלכה, היא מיד שאג  הוכחה

  גוריה.

  תשובה תקינה

אנשי הספארי צירפו את מלכה לחיפושים, כי היא יכולה הייתה לזהות 

אותם על פי הקול והריח שלהם. כל אמא יכולה לזהות את ילדיה טוב יותר 

מאנשים זרים, כי היא ַמכירה את הריח ואת הקול שלהם. ואכן, כשצירפו 

  ה שמצאה את גוריה.את מלכה, היא מיד שאגה והודיע

  2דוגמה 

" מתאים לסיפור? נמקו את ות"עץ אהבת חברהאם לדעתכם, השם  – שאלה

  תשובתכם.

  תשובה

  :כי" מתאימה לדעתי לסיפור ותעץ אהבת חבר "הכותרת 

עץ  תהלחבר תמאוד לצייר ומצייר תאוהב רחליהיא מרמזת על התוכן.   א. 

כאות ה יקרים לאת הצבעים ה המשאיל אסתיעם עלים בצורת לב. 

  .ות. הסיפור מצביע על אהבה בין חבררחלי התודה על הציור שצייר

  הכותרת מסקרנת כי לא קיים עץ בשם כזה.    ב.

 תומכים
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ובצעו את משימות טרום  הבאבטרם תקראו את הסיפור עברו לעמוד   * 

  הקריאה.

קראו את הסיפור "יום הולדת". בסיפור זה סומנו חלק מחסמי   **

  ישור בעיגול, מאזכרים בשני קווים.הקריאה: מילות ק

***סמנו חסמי קריאה נוספים, שחררו את כולם, ואחר כך ענו על השאלות 

  שבדף המשימות. 

  

  נ' הראל ֻהֶּלֶדת /-יֹום

  קראו את הסיפור וענו על השאלות.

  

ַמֶּׁשהּו ִלְבנֹות  ְלהֹוִדיעַ ֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשִּנְגַמר ַהִּשעּור ָהֲאַחרֹון, ִּבְקָׁשה ֶנָחָמה ֵמַהּמֹוָרה ְרׁשּות 

 ְוֶׁשִהיאַהִּכָּתה. ִהיא ָקָמה, ֶנֶעְמָדה, ּוְבקֹול ִנְרָּגׁש ָאְמָרה ֶׁשַהּיֹום הּוא יֹום ֻהַּלְדָּתּה, 

  ַהָצֳהַרִיים. ַמְזִמיָנה ֶאת ֻּכָלן ֵאֶליָה ְּבָחֵמׁש ַאַחר

     ַּפֲעמֹון ִצְלֵצל, ֻּכָּלן ָקמּו, ְולֹא ָיֹכְלִּתי אּוַלי ָרְצָתה ְלַהִּגיד עֹוד ַמֶּׁשהּו, אּוַלי לֹא... הַ 

ֵהן לֹא ִמְתּכֹוְננֹות ָלֶלֶכת 'ֲאָבל ֶאת ַהַּמָּבִטים ֶׁשל ַהְּיָלדֹות ָרִאיִתי,  .אֹוָתּהִלְראֹות 

ָנה ָחַׁשְבִּתי. ֶנָחָמה ַּתְלִמיָדה ֲחָדָׁשה, ִהיא ָּגָרה ִּבְׁשכּו 'ִלְמִסַּבת יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשָּלּה

ַּבֶּדֶר ַהַּבְיָתה, ִנְזַּכְרִּתי ַּבֲחלֹום ֶׁשָהָיה חֹוֵזר  .ְמֻרֶחֶקת ּוְבַוָּדִאי ָקֶׁשה ָלֶהן ְלַהִּגיַע ְלֵביָתּה

  ֵאַלי ְּבָכל ָׁשָנה ִלְפֵני יֹום ָהֻהֶּלֶדת ֶׁשִּלי.

ֹואּו ַלֲחִגיָגה. ֶאת ָּכל ְּבנֹות ַהִּכָּתה י ָיַׁשְבִּתי ְלַבִּדי ַּבַּבִית, ְוִחִּכיִתי ָלאֹוְרִחים ֶׁשָּיבַּבֲחלֹוִמ 

ָהמֹון ְמקֹומֹות. ָיָצאִתי ִלְקִנּיֹות, ָעַרְכִתי ֻשְלָחן, ָעַבְדִתי ָקֶׁשה,  יִּת נְ כַ הֵ וְ ִהְזַמְנִּתי, 

, 'ֶר ּדֶ ּבַ  ְּבַוַּדאי ןהֵ ּוְכֶׁשַהֹּכל ָהָיה מּוָכן, ִהְתַחְלִּתי ְלַחּכֹות. ְּבָחֵמׁש ֲעַדִּין לֹא ִהִּגיַע ִאיׁש. ' 

ַעד ֶׁשֵהן ָּבאֹות...' ָּכל ֶרַגע ֵהַצְצִתי ִמַּבַעד ַלַחּלֹון. אּוַלי ֵהן לֹא יֹוְדעות ֶאת 'ָחַׁשְבִּתי, 

? אּוַלי ָיבֹואּו ָמָחר ְּבָטעּות? ָמה ָקָרה?  עּוָּת ַהְּכֹתֶבת? אּוַלי ֵהן ִהְתַּבְלְּבלּו? אּוַלי     ַּבֶּדֶר

ְלִּתי ְלָהִבין ֶׁשַאף ַאַחת ֵמַהֻּמְזָמנֹות לֹא ָּתבֹוא, ִמְּפֵני ֶשֵהן ֵאיָנן רֹוצֹות ְּבָחֵמׁש ָוֵחִצי ִהְתחַ 

, ְוִהְתַחְלִתי ָאבּודיֹום ֻהֶּלֶדת ְוֶזהּו. ְּבֵׁשש ָיַדְעִּתי ֶׁשַהֹּכל  . ָּפׁשּוט ְמאֹוד. ְולֹא ִּתְהֶיהָלבֹוא

. ַרק ְּכֶׁשִהִּגיַע יֹום תֹוּבטֻ ְר ֶּזה ִעם ֵעיַנִים ֵמַהֲחלֹום הַ  ִמְתעֹוֶרֶרתִלְבּכֹות. ָּתִמיד ָהִייִתי 

ָּבאּו, ְוַהֹּכל ָהָיה ְּבֵסֶדר, ָהִייִתי צֹוֶחֶקת ֵמַעְצִמי. ֵאיזֹו  ְוַהֲחֵברֹותָהֻהֶּלֶדת ָהֲאִמִּתי, 

         ִטְּפִׁשי...  . ַמָּמׁשמּוְּׁש ּגַ ְת יִ ... ַלֲחֹׁשב ֶׁשֲחלֹומֹות ָרִעים תטּוְׁש 

5  

10  

15  
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ָרִאיִתי ֶאת ֶנָחָמה עֹוֶמֶדת ִלְפֵני ַהִּכָּתה, ָיַדְעִּתי ֶׁשַהֲחלֹום ֶׁשִּלי ִיְתַּגֵּׁשם ֶאְצָלה. ׁשֶ ֲאָבל ּכְ  

 ֻּכָּלן ִהיא ַּתְלִמיָדה ֲחָדָׁשה, לֹאַּבת ַאַחת לֹא ָּתבֹוא ְליֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשָּלה.  ילּוֲהֵרי ַאפִ 

לֹא ִיְהֶיה ּבֹו  – יןכִ ִּכּבּוד ֶׁשָת  ָּכל, כּוָנה ַאֶחֶרתאֹוָתּה ּוְבנֹוָסף ִהיא ָּגָרה ִּבְׁש  ַמִּכירֹות

ֶׁשַרק לֹא  .ִׁשּמּוׁש. ְוָאז ָהָיה ִלי ָּברּור ֶׁשֲאִני ֻמְכָרחה ָלֶלֶכת ַּגם ִאם ֶאְהֶיה ַהְּיִחיָדה

  ּיּוק ָדַפְקִּתי ַעל ֶּדֶלת ַהַּבִית ֶׁשָּלּה.ְד ִיְתַּגֵּׁשם ַהֲחלֹום. ְּבָחֵמׁש ּבִ 

  ִלי ֶאת ַהֶּדֶלת, "ֲאַנְחנּו ְּכָבר ְמַחִּכים". ְּכֶׁשָּפְתָחהָאְמָרה ֶנָחָמה  "ִּתָּכְנִסי "ּבֹואי,

  "ֲאַנְחנּו?" ִהְתַּפֵּלאִתי, "ִמי עֹוד ָּבא ִמְּלַבִּדי?"

  .  ָזָרהַּבחֲ  יהָ לֶ י אֵ ִּת כְ יַ ִח ְּכֶׁשִּנְכַנְסִּתי, ָרִאיִתי ֶאת ַהּמֹוָרה ִאיָלָנה. ִהיא ִחְיָכה ֵאַלי, ַוֲאִני 

ְׁשָלְׁשֵּתנּו ְּבֶׁשֶקט, ָיַׁשְבנּו ְוִחִּכינּו, ָחֵמׁש ְוֶעֶׂשר ַּדּקֹות, ָחֵמׁש  ָיַׁשְבנּולֹא ָאַמְרנּו ׁשּום ָּדָבר. 

ָוֶרַבע. "ְנַחֶּכה ַעד ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים, ְוַנְתִחיל", ָאְמָרה ֶנָחָמה. ָמה ָיכֹוְלנּו ְלַהִּגיד? ָהָיה 

  ..ֶׁשֶקט ֶׁשָּכֶזה.

, ִנְׁשְמָעה ְּדִפיָקה ַּבֶּדֶלת. ֶנָחָמה ָרָצה תטֶ ּׁשֶ ֻק ְּמ הַ ֶאת ָהעּוָגה  סרֹ פְ לִ ְוָאז, ְּכֶׁשֶּנָחָמה ָקָמה 

ִלְפֹּתח. ַּבֶּפַתח ָעְמָדה ִסיָמה. ַּכֲעֹבר ֶרַגע ָּדְפָקה אֹוִרית ַעל ַהֶּדֶלת, ְוַאֲחָריו ִּגיָלה, ּוְבֵׁשׁש 

  ַּבֲחלֹום.  ָהָיה ְּכמֹולֹא  ֶזה, ְוַהֲחִגיָגה ִהְתִחיָלה. יםִס פּוְּת ר ָהיּו ָּכל ַהִּכְסאֹות ַּבֶחדֶ 

  

  פעילות טרום קריאה
  

  שערו על מה יסופר בסיפור "יום הולדת"?

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  ריאת המורה?מה הבנתם מק

1_______________________________________________________ .  

2_______________________________________________________ .  

3_______________________________________________________ .  

4_______________________________________________________ .  

  ברתם לסיפור? מה חיבר אתכם אליו?האם התח

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

20  

25  

30  
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  משימות –יום הולדת 

  מה הודיעה נחמה לבנות הכיתה?  .1

   ________________________________________________  

  

  כיצד התכוננה הילדה המספרת ליום הולדתה? (בחלום)  .2

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  

  ?5בשורה  אותהלמי הכוונה במילה   .3 

  למורה  א.

  לנחמה  ב.

  לתלמיד  ג.

  אף תשובה אינה נכונה  ד.

  

  ?20בשורה אבל מה אפשר לכתוב במקום המילה   .4

  אולם  א.

  כדי  ב.

  רק  ג.

  לכן  ד.
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  ?24בשורה  אנחנו.   למי הכוונה במילה 5

  לנחמה ולמורה אילנה   א.        

  רה לנחמה ולילדה המספ  ב.        

  לילדות הכיתה   ג.        

  אף תשובה אינה נכונה   ד.        

  

  ?12בשורה  ןהלמי הכוונה במילה   .6

  א. לאורחות שבאו לחגיגה      

  לילדות מהכיתה בחלום     ב.     

  לחברות מהכיתה     ג.     

  אף תשובה אינה נכונה     ד.     

  

ת הכתה לא יגיעו הוכיחו מהסיפור מדוע חשבה הכותבת כי תלמידו  .7

  למסיבת יום ההולדת של נחמה.

  _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  

  

(בחלום) בכתה הילדה. ציינו שלוש סיבות שגרמו לה  ביום ההולדת  .8

  לבכות.

  _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  
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  ה?מדוע החליטה הילדה המספרת ללכת ליום ההולדת של נחמ  .9

  כי לא רצתה שהחלום שלה יתגשם אצלה.  א.

  כי אהבה ללכת לימי הולדת.  ב.

  כי לא רצתה שיהיה לה עצוב ביום הולדתה.  ג.

  ג נכונות. -תשובות א' ו  ד.

  

 "והחגיגה התחילה. זה לא היה כמו בחלום".בסוף הסיפור כתוב:   .10

  למה הכוונה?

  _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  

  

  מה היו לדעתכם חששותיה של נחמה לקראת השעה חמש?   .11

  _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  

  

הכיתה ליום ההולדת של נחמה? נמקו  ותמדוע לדעתכם הגיעו כל ילד  .12

  את תשובתכם.

  _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  
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  שימו    סיפור החלום הוא סיפור פנימי בתוך הסיפור הכללי של יום  

  " ויש לו מטרה. סיפור בתוך סיפורההולדת. אמצעי זה נקרא "      

  ה בהמשך, ענו עליה ודונו במטרה. קראו את השאל    

  

סמנו  ת הקטע של החלום?הכניסה הסופרת לסיפור אמדוע לדעתכם   .13

  את התשובה המתאימה ביותר.

שכל ילד חולם חלומות, לפעמים חלומות  התכוונה לכךהסופרת   .א

  ולפעמים חלומות רעים. ,טובים

באמצעות החלום אפשר יהיה להבין את תחושותיו של ילד שלא   .ב

 ם ליום הולדתו.באי

  בחלום. תהבכ תבאמצעות החלום אפשר להבין מדוע המספר  .ג

  

  .שלפניכם וכתבו במחברתהנושאים מבחרו באחד   .14

כתבו סיפור, והציגו בו משאלת לב (מעין חלום) שהייתם רוצים   א.

שתתגשם. בסיפורכם הציגו את המשאלה ואת הניסיונות להגשימה. 

  קינה ועל אוצר מילים מגוון. הקפידו על מבנה הסיפור, על שפה ת

  

תארו מסיבת יום הולדת שלכם או של חבריכם, שהייתה מיוחדת.   ב.

בתיאורכם התייחסו לרגשות שלפני המסיבה, לחוויה עצמה ולמה 

  שהיה מיוחד בה. 

  

  שימו       בטקסט מופיע סימן הפיסוק "..." (שלוש נקודות) 

א יחשוב מדוע הפסיק הגיבור בסימן זה אנו משתמשים כשאנו רוצים שהקור

 ְּבֶיֶתראת אמירתו או את מחשבתו. שימוש בסימן זה גורם לקורא להזדהות 

  ת עם הדמות. ֵא ְׂש 
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  עצם מותש

  שם עצם הוא מילה המציינת שם של דבר חי, צומח או דומם או מושג. 

  

  מיינו את המילים המופיעות במסגרת לטבלה הבאה:

  שם עצם מן הדומם  צומחשם עצם מן ה  שם עצם מן החי

      

      

      

      

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  , פרח, כלב, ציפור, נרות, דשא, דג, מלפפון, ספר, ארנק

 אפרוח, לולב, אתרוג, יונה, ציצית, כבש, כיפה, פמוט, רימון

  שם עצם מּוָחִׁשי

אפשר לחוש : מוחשיים

אותם באחד מחמשת 

: ראייה, שמיעה, החושים

  מישוש, טעם, ריח

  

 בית, ילד, ארון, כוס, שיר

  שם עצם ְּפָרִטי

: שמות של פרטיים

אנשים, מקומות או 

  צמחים.

  

ישראל, ירושלים, 

 הדס, משה, תמר

  שם עצם ֻמְפָׁשט

אי אפשר לחוש אותם  :מופשטים

  באחד מחמשת החושים.

  

 שנאה, אהבה, רעיון, חכמה, התלהבות

 קיימים שלושה סוגי שמות עצם
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  :מיינו את שמות העצם בטבלה    

  שמות עצם פרטיים  פשטיםושמות עצם מ  שמות עצם מוחשיים
     ____________  
     ____________  
     ____________  
     ____________  

    ______________  
    ______________  
    ______________  
    ______________  

    ______________  
    ______________  
    ______________  
    ______________  

  

, ִסיָמה, רחּפֶ , ַּכד, ִהְתַרְּגׁשּות, ִיְׂשָרֵאל, ָרצֹוןֶפר, , סֵ ַהְׁשָוָאה, סףיֹו, ֻׁשְלָחןְלִמיָדה, 

  .ִוילֹון

סמנו בצבע אדום את שמות העצם המוחשיים . יםלפניכם מספר משפט

  את שמות העצם המופשטים: – ובצבע כחול

  

  .ָהֱאֶמת ֶאת ְלַהִּגיד ֵמָרֵחל ִּבְּקָׁשה ַהּמֹוָרה.         1

  .ַהְּתעּודֹות ֶאת הָרּבָ  ְּבִהְתַרְּגׁשּות ִקְּבלּו ַהִּכָתה ַּתְלִמיֵדי   .2

  .ַאֲהָבהּבְ  ֶּפַרח ְלִאּמֹו ֶהֱעִניק ְרָפֵאל   .3

  .ִהְתָנָהגּותֹו ַעל ַהַּתְלִמיד ֶאת ִׁשַּבח ַהּמֹוֶרה   .4

  .ַעל ַּדַעת ֻּכָּלן ִהְתַקֵּבל ַלְּמַחֶּנֶכת ַמָּתָנה ִלְרִכיַׁשת ָׂשָרה ֶׁשל ָהַרְעיֹון    .5

  הקיפו את שמות העצם בכל פתגם: .לפניכם פתגמים

  .סֹוד ָיָצא ַיִין ִנְכַנס .1

  .ֹוָרהּת ֵאין ֶקַמח ֵאין ִאם .2

  .ַעְכָּבר הֹוִליד ַהַהר .3

 .ַסָּכָנה ַהְּפִזיזּות – ְּבָרָכה ַהְּזִהירּות .4

 ֵאין ַהַּנְחּתֹום ֵמִעיד ַעל ִעיָּסתֹו. .5
  באדום רק שמות עצם מוחשיים: וצבע

  מפה  התנהגות  ְׁשמּוֵאל  ציצית  מהירות  ירושלים

  חלה  רחל  סידור  זהירות  בני ברק  גבינה

  גבינה  מוטפ  התלהבות  ישראל  חלב  כיפה
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  שמות תואר

  

  שם תואר הוא מילה המצטרפת לשם עצם ומייחסת לו תכונה כלשהי. 

  שם התואר מתאר את שם העצם. 

מתארת את  ,הקטנה :המילה ,הילדה הקטנה אכלה תפוח אדום :במשפט

  מתארת את התפוח.  ,אדום :הילדה, והמילה

 .השמחמשמשת את הכותב לצורך ה באמצעות שם תואר, כל הרחבה

אם תהיינה כולן  גםר אחד מאלף מילים וצי בטווציור הוא כמו אור יהת

  מילות תואר. 

  

  של שמות תואר םקיימים שני סוגי

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  קראו שוב את הסיפור "יום הולדת", ומצאו בו עשר מילות תואר. כתבו אותן . 1

  להתאים בין שם תואר בצורת במחברת, וחברו לכל אחת מהן משפט. הקפידו   

  זכר לשם עצם בצורת זכר, ובין שם תואר בצורת נקבה לשם עצם בצורת נקבה.   

 מילים שנוצרו ִמֵשמֹות מילים מקוריות

  ַחם

  ָּגדֹול

  ָיֶפה

  ָּגבֹוּהַ 

  סֹוֵער

  ְמַעְנֵין

  ָאֹפר

 

  ִי תוספת של 

  אביִבי    ָאִביב    

  ֵקיִצי    ַקיץ      

  ִית  תוספת

  ַּכְפִרית    ַּכְפִרי    

  ִּפְרִאית       ֶפֶרא  

  ִצּבּוִרית         ִצּבּור
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  *קטגוריותפי מילות תואר ל

  

  

  

  

  

נחנו ממיינים א , היא תבחין. כאשר אנו ממיינים מילים לפי קטגוריותקטגוריה 

  ו עוד קטגוריות.אותן לפי תכונה משותפת או לפי הנושא שלהן. הוסיפ

  אתם נמצאים כעת בכיתתכם..  2

  הסתכלו סביבכם ורשמו בטור א' חפצים שאתם רואים סביבכם           

  (שמות עצם). בטור ב' תארו את החפצים שבחרתם (מילות תואר).       

  .לצורך התיאור היעזרו בקטגוריות המופיעות בתרשים למעלה      

  

  תיאור  שם החפץ

  מפה צבעונית –שולחן המורה רחב וגבוה, ועל השולחן   שולחן המורה

    ילקוט החבר 

    מחברת עברית

    

    

    

    

  

  מופיעות כמה מילות תואר לשם     13" בעמוד ילדה חדשה"בסיפור .   3

  . העתיקו אותן מן הסיפורילדההעצם       

  

1__________.2_________.3________.4________.5_______ .  

  

  רוחב צבע צורה גודל 
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  מטור קו בין מילת תואר  שני הטורים שלפניכם מילות תואר. מתחוב.  4

  א' למילת תואר הפוכה לה בטור ב'.      

  טור ב'    טור א'

  אמיץ    טעים

  עצוב    חזק

  מתוק    פחדן

  תפל    שמח

  חלש    חריף

  

  מילות התואר מהטבלה  יםבהם מופיעשמשפטים שני כתבו .   5 

  הקודמת:       

       1_______.__________________________________  

2_____________________________.____________  

   .לפניכם רשימה של שמות תואר.  6 

  ב פנימי)"א. סדרו אותם לפי סדר הופעתם במילון (שימו לב לא    

 ליד כל שם תואר שלילי --חיובי ו  ליד כל שם תואר √ב. סמנו      

  פטן, אחראי, מאושר, זריז, צעקן,זהיר, אדיב, טוב לב, פט

 ותרן, משעמם, עקשן, חוצפן, רציני, אמיץ, חרוץ, דייקן
      .9  √  אדיב  .1

2.      10.      

3.      11.      

4.      12.      

5.      13.      

6.      14.      

7.      15.      

      .16  --   חוצפן  .8
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  .. קראו אותו והדגישו את מילות התואר במדגשסיפורלפניכם 

  ם חדשים למילות התואר שסימנתם.כתבו משפטי

  

  ְוִלְקחֹוים ּנַ פַ ֹוַמֲעֶׂשה ָּבא

  

ָאְמָרה לֹו  ,"ַהֲחָדׁשים ְּכֶׁשַאָּתה יֹוֵרד ִמן ַהִּמְדָרָכה ִעם ָהאֹוַפַּנִים , ִהָּזֵהר"ַיֲעֹקב

 ,ָּמאִא  ,ִּתְדֲאִגי ַאל"". ָהָראִׁשיִאּמֹו, "זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשַאָּתה יֹוֵצא ָלְרחֹוב 

ֵמַהְּׁשכּוָנה ּוָפָנה ָיָצא ָּטחֹון. ַיֲעֹקב יָעָנה ָלּה ַיֲעֹקב ְּבבִ  ,ֶאַּסע ַרק ַעל ַהִּמְדָרָכה"

. ִּביֵמי ַהֻחְפָׁשהֶלָחֵצר ָהֲאחֹוִרית ֶׁשל ֵּבית ַהֵּסֶפר, ָׁשם ִנְפָּגִׁשים ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַהִּכָּתה 

  .יםֹוַפַּנִים ַהֲחָדׁשת ָהאַיֲעֹקב ָרָצה ְלַהְראֹות ַלֲחֵבָריו ֶא 

. ְּבמֹוָרד ִלְרֹכבאֹותֹו ֵּכיַצד ֵיׁש  ֶׁשִהְדִרי ,ַהְּבכֹורָאִחיו  ,ת ֱאִליהּוַּבֶּדֶר ָּפַגׁש אֶ 

ַיֲעֹקב עֹוד לֹא ָלַמד ֵּכיַצד ֵיׁש ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  .ַמֵהר ִלְנֹסעַ ַהְּכִביׁש ֵהֵחּלּו ָהאֹוַפַּנִים 

 ֶאת"ֵּכיַצד ֲאִני ָיֹכל ְלָהֵאט  :ָקָרא ְּבקֹול הואל ָהאֹוַפַּנִים. ַּבְּבָלִמים ַהְּמיָֻחִדים ׁשֶ 

" ָעָנה לֹו !ְלַחץ ָעָליו ,ָיֹרק" "ְּבַצד ָיִמין ֶיׁש ַּבָּלם ַיד !ָהאֹוַפַּנִים? ֲאִני לֹא ַמְצִליחַ 

  .ֵמַרחֹוקָאִחיו 

ֵּבד ְׁשִליָטה ַעל ָהאֹוַפַּנִים, ִהְסּתֹוֵבב, ַיֲעֹקב ִא  ָהָאֹדםַהֶהֶגה  ,ִמַּדיָחָזק  ָלַחץַיֲעֹקב 

 ַהְּלָבָנה חּוְלָצתֹות ָּדם ַרב ִלְכֵל ֶא  ָרץ ֵאָליו ָאִחיו ְוָעַזר לֹו ָלקּום. ְוָנַפל ַעל ָּפָניו.

  ֶׁשל ַיֲעֹקב.

  ִנְבַהל ֱאִליהּו. ,ָּגדֹול ַעל חּוְלָצְּתך ַהְּלָבָנה" ָאֹדםַיֲעֹקב? ֵיׁש ֶּכֶתם  ,"ָמה ָקָרה ְל

ָרָצה ַיֲעֹקב ַלֲענֹות ְלָאִחיו ִהְתָּבֵרר לֹו ֶׁשִּנְפַצע ִּבְׂשָפָתיו, ָּפַתח ֵאת ִּפיו ְוִגיָלה ִּכי ְּכׁשֶ 

ַּפַעם זֹוִהי הַ " ,ָאַמר ַיֲעֹקב ,. "אֹוי, ַּכָּמה ִאָּמא ִּתְצַטֵער"ַהִּקְדִמית ִנְׁשְּבָרה לֹו ַהֵּׁשן

  .ְכָבר ִנְפַצְעִּתי"ִראׁשֹוָנה ֶׁשֲאִני יֹוֵצא ִעם ָהאֹוַפַּנִים ּוהָ 

  

1__________________________________________.  

2__________________________________________.  

3__________________________________________.  

4__________________________________________.  
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  ספרהמשם      

  וָנה דפים?ְׁשמֹוֶנה דפים או שמ  מהי הצורה הנכונה?

  הבה נלמד את הכלל. 

  

  

  

  

  

  

  ׁשׁשֵ     ַאַחת          הּׁשָ ִׁש     ֶאָחד  

  עבַ ׁשֶ     ְׁשַּתִים          העָ בְ ִׁש     ְׁשַנִים  

  הנֶ מֹוְׁש     ָׁשלֹוׁש          ְׁשמֹוָנה  ְׁשלֹוָׁשה  

  עׁשַ ֵּת     ַאְרַּבע          העָ ְׁש ִּת   ַאְרָּבָעה  

      רׂשֶ עֶ     ָחֵמׁש          הָר ׂשָ עֲ   הּׁשָ ִמ חֲ   

  

המספר מופיע תמיד לפני שם העצם, מלבד המספר אחד או אחת שם 

  שמופיעים לאחר שם העצם. לדוגמה: תשעה חודשים   חודש אחד

  בת אחתשבע בנות                                                                        

  . כתבו את המספרים במילים

   _____ ) 3(לטיול. באמצע הדרך  ________ חברים כשיצאנו) 9(היינו . 1

  .________) 5(לא הרגישו טוב והחליטו לחזור הביתה. נשארנו  חברים    

  . למתקני השעשועים שהקימו לכבוד החופשההתכנית הייתה ללכת     

  א לא רוצה לעלות עלווה ,גבהים פחד ואמר שיש ל הילדים_____  )1(

כוניות המתנגשות, את המ ) ______ ילדים העדיפו2הגלגל הענק. ( )2(

  ולכן התפצלנו, וכל אחד נהנה בדרכו שלו.
  

המספרים בצורת זכר 

ה◌-מסתיימים ב ָ  

(בשונה מהכלל הרגיל לגבי 

 מילים בזכר)

בה אין למספרים בצורת נק

סיומת מיוחדת, ושם 

המספר קצר מזה של 

 המספרים שבצורת זכר.
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  ) _______5(-ו 1) _______בנות מכתה ג' 7. ליום הולדתה של רחל הגיעו (2

  ) ________חברות מהשכונה. 8רחל הזמינה גם ( . 2בנות מכתה ג'     

הוסיפו לכל מספר מילה בצורת רבים, והתאימו את שם המספר לפי . 3

   הדוגמה.

  בנות _______ 7        חמישה בתים    5

  _______   _______ 4      תינוקות _______     8

6    _______  _______      3 _______  _______  

9   _______   _______      2 _______   ____ ___  

  

  

  רכיבים להכנת סלט עגבניות מבושל.  ניכםלפ     

  ות התואר ממחסן . העתיקו את שמכתבו את הספרות במילים     

   המילים המצוי בתוך העגבניה.     

  

  ___________עגבניות _____________ 4

  _______      פלפלים ______________   2

  פלפל __________ אחד     

  _________שיני שום קצוצים ________.  5     

  מלח ושמן.    

  

  

  לסיכום נזכיר את מיקום השמות במשפט:

  . שם התואר3. שם העצם  2שם המספר  . 1ברבים: 

  לדוגמה:       שלוש                 בננות          צהובות .

  . שם המספר3. שם התואר   2. שם העצם  1ביחיד:  

  כיסא                    גבוה               אחד.                    

  שם תואר בא תמיד לאחר שם העצם כי הוא בא לתאר אותו.

  אדומות, חריף,   

  ירוקים, דק   
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  (נסתר) מויתוכן סָ 

אנו כבר יודעים לענות על שאלות של איתור מידע ושל ארגון מידע. את 

התשובות לשאלות כאלה אנחנו מוצאים בטקסט, ולכן הן נקראות שאלות 

  . תוכן ָגלוישל 

בעצמנו.  , כלומר: להביןלהסיק כיםצריאנו הן ילעיש שאלות שאת התשובה 

 בצורה מפורשת וברורה, אלא כתובה הינאבל התשובה א ,רמזיםיש אמנם 

  יש להסיק אותה.

  

  :1דוגמה 

  . 47קראו שוב את הסיפור "מלכה" בעמוד 

  ציינו שתי סיבות. ?ת הגוריםאמדוע התקשו עובדי הספארי למצוא  שאלה

  תשובהחיפוש ה

קשה למצוא את גורי כתוב שהיה  5 הנאמרה במפורש. בשור סיבה אחת

הוקצה ש צגה קודם לכן היא שהשטחהעובדה שהו האריות הנעדרים.

. זהו ביטוי המבטא גודל. גם אם לא יםייד-רחבהיה  בספארי, לאריות

  אפשר להבין את המילה רחב. ,יודעים את פירוש הביטוי

שאפלה כבדה  כתוב 2בשורה  .כסיבה אינה מופיעה במפורש היהסיבה השני

להבין אפשר  ,את המילה אפלה אחרי שהבנופני הספארי.  השתררה על

  מציאת גורי האריות. אתשהחושך ִהְקָׁשה 

, קשה למצוא מישהו שהלך לאיבוד ,ך והשטח גדולושכשחש אוהגיון יהה

  .אם הוא בעל חייםבעיקר 

  התשובה

בו אחת הסיבות שעובדי הספארי התקשו למצוא את הגורים היא שהשטח 

יה היה גדול מאוד. הסיבה השנייה היא ששטח הספארי ההתגוררו האריות 

  חשוך מכיוון שהשמש כבר שקעה.
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  2 דוגמה

  27" בעמוד לב של זהבשוב את הסיפור " קראו

   שאלה

  מדוע סיפרה אמו של אליעזר על מעשיו הטובים באותו היום?

   תשובה

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________  

        

  3דוגמה 

  .31בעמוד  "מכתב לאמא ולאבאיפור "קראו שוב את הס

  שאלה

  מדוע החליט הילד לכתוב מכתב להוריו?

  תשובה

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

   אלהש

  מדוע לדעתכם שמח הילד שהוריו יצאו לחתונה?

  תשובה

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
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  רסֶ מֶ הַ 

  כיצד נזהה מסר של סיפור?

  מסר. אחד הנושאים החשובים בתחום התוכן הסמוי הוא ה

רוב הסיפורים המעניינים באמת מלמדים אותנו משהו על החיים שלנו. 

לפעמים אנחנו אפילו לא מרגישים שהסיפור לימד אותנו משהו, ופתאום 

  כפי שהכותב התכוון שנתנהג. אנחנו מוצאים את עצמנו מתנהגים

  

  הרעיון שהכותב רוצה שנלמד ונבין.  – ֶמֶסר

  

  השלבים לזיהוי המסר:

כשאתם מסיימים לקרוא סיפור, קראו שוב את הבעיה, סמנו אותה,   א.

  מצאו את הפיתרון בסיפור וסמנו אותו.

שאלו את עצמכם אם הבעיה מוכרת לכם מהחיים שלכם. לפעמים   ב.

געת ישירות אלינו, אבל אנחנו מכירים בעיה כזו אצל הבעיה אינה נו

  אחרים.

שאלו את עצמכם אם הפיתרון של הסיפור נכון, אם גם אתם הייתם   ג.

פותרים את הבעיה באותה הצורה, מה טוב בפיתרון בסיפור, ומה לא 

  טוב בו?

לפעמים מסופר בסיפור על בעלי חיים או על דמויות דמיוניות אבל   ד.

להתנהגות של בני אדם. יש להתאים את הדמות לסוג הכוונה היא 

. וכו' אנשים שאתם מכירים: חזקים, חלשים, טובים, רעים, יהירים

  מה שהבנתם מהפיתרון הוא המסר. 
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  הפָ נָ אֲ הָ 

  

ן ים ִמ נִ מֵ ים ְׁש גִ ּדָ  טּוים ׁשָ ִד דּוְר ם הָ יִ ּמַ ל. ּבַ חַ ּנַ ת הַ פַ ל ְׂש ה עַ לָ ּיְ ם ִט יִ לַ גְ ת ַר ּכַ רֻ אֲ  הפָ נָ אֲ 

ֹ פָ נָ אֲ ל הָ בָ , אֲ  ְּביֹוֵתריהָ לֶ ב עָ הּוָא ג הָ ּוּסהַ  ֹ כֵ לָ  ,עגַ ֶר  תֹואֹוה ּבְ בָ עֵ ה ְר ָת יְ א הָ ה ל א ן ל

  ם.יִ ּמַ ן הַ ם ִמ ָת אֹו תלֹוְׁש לִ וְ ד חַ הַ  ּהָר ֹוּקת מַ ח ֶא ּתֹ פְ לִ  החָ ְר טָ 

ת ֶר חֶ ם ַא יגִ ת ּדָ ַק הֲ ה לַ ָת יְ ר הָ בָ ל, ּכְ ב ַק עָ ָר ה ּבְ פָ נָ אֲ הָ  ְּכֶׁשָחָׁשהה, מָ -ןמַ זְ  רבֹ עֲ ּכַ 

ֹ בָ ם, אֲ לָ ְד גָ ים ּבְ ּיִ נִ ינֹוים ּבֵ גִ ּדָ  הּלֶ ֵא  יּו. הָ ְסִביָבּה   .דחָ יֻ ְמ ים ּבִ יִמ עִ א ְט ל ל

ֹ הֶ ים מֵ בִ ים טֹוגִ אי ּדָ ּדַ וַ ּבְ  יעּוּגִ ט יַ עַ ד ְמ ת. "עֹוֹוּכחַ ה לְ יטָ לִ ְח הֶ  הפָ נָ אֲ הָ   ֶאְטַרחא ם, ל

  .ּהמָ צְ עַ ה לְ ָר ְמ ָא  "ֵאֶּלהיל בִ ְׁש ּבִ 

ים יגִ גִ ק ְד ַר  חּום ׂשָ יִ ּמַ ּבַ ל בָ אֲ ן, גֶ הֹ ה ּכַ בָ עֵ ה ְר פָ נָ אֲ הָ ה ָת יְ ר הָ בָ ה ּכְ ּלָ ַק  העָ ר ׁשָ בֹ עֲ ּכַ 

 ,ם"נָ עֲ מַ י לְ אִר ּוָ ת צַ ף ֶא פֵ ֹוכאֲ ים ׁשֶ וִ ם ׁשָ ינָ ֵא  ֵאֶּלה"ט... ּוׁשּפָ ג הַ ּוּסן הַ ים, ִמ ּנִ טַ נְ טַ ְק 

  .הּוָ אֲ גַ ה ּבְ פָ נָ אֲ ה הַ ָר ְמ ָא 

ם ּוּׁשִמ  –ים גִ ים. ּדָ עִ לָ תֹובְ ת ּונֹוזֹולְ חֶ ק ּבְ ּפֵ ַּת ְס ִה ה לְ פָ נָ אֲ הָ  ֶנֶאְלָצהר, בָ ל ּדָ ׁשֶ  ֹופֹוסּבְ 

ֹ בָ ּכְ  –ג ּוס   .ׁשיֵ ה ּׁשֶ מָ ה ּבְ ָק ּפְ ַּת ְס ת ִה ֶק ּנֶ פֻ ְּמ ת הַ ֶר בֶ ּגְ הַ ם, וְ יִ ּמַ ּבַ  אּוְר נִ  אר ל

  

  הבה נזהה את המסר של הסיפור

  מה הבעיה? שימו לב לתכונות של האנפה.  א. 

  יה נפתרה כפי שרצתה הדמות?מה הפיתרון? האם הבע  ב.

  , ונסחו את המסר. 11היעזרו במילה הכתובה בשורה   ג.

  המסר של הסיפור "האנפה":

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________ 

5  
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קראו שוב את הסיפור, שחררו את חסמי הקריאה המסומנים, הוסיפו 

כך השלימו את התרשים וענו - חסמי קריאה ושחררו גם אותם. אחר

  .על השאלות

  האנפה

   שטו דגים  דיםהרדות רגליים טיילה על שפת הנחל. במים ארוכ הפנא

יתה רעבה באותו י, אבל האנפה לא הביותר שמנים מן הסוג האהוב עליה

 מן המים. אותם ולשלותקורה החד לפתוח את מַ  טרחהלכן לא  ,רגע
  תה להקת דגים אחרת יהאנפה ברעב קל, כבר הי ֶׁשָחָׁשהּכְ מה, - ןמז ורכעב

  .ים במיוחדדגים בינוניים בגודלם, אבל לא טעימ להלרגליה. היו א

, לא מהםחליטה לחכות. "עוד מעט יגיעו בוודאי דגים טובים ה הפנאה

  אמרה לעצמה. ,"האלבשביל  ֶאְטַרח

ים שחו רק במל אבאנפה רעבה כהוגן, הה קלה כבר הייתה כעבור שע

את  שאכפוףאינם שווים  האלדגיגים קטנטנים, מן הסוג הפשוט... "

  .הואמרה האנפה בגאו ,צווארי למענם"

 –האנפה להסתפק בחלזונות ובתולעים. דגים  ֶנֶאְלָצהל דבר, ש ופוסב

  נראו במים, והגברת המפונקת הסתפקה במה שיש. כבר לא –ג ומשום ס

  תרשים

העתיקו למלבנים הקטנים את מצבה של האנפה (מבחינת הרעב), 

  ולמלבנים הגדולים העתיקו את מצב הדגים בנחל המקביל למצב האנפה.

  הזמן רצף      הדגים          האנפה              

  א

  

  ב

  

  ג

  ד

5  

10  

 

 

 רעבה כהוגן

 

 

 

 דגיגים קטנטנים

 

 באותו רגע

 מה- כעבור זמן

 כעבור שעה קלה

 בסופו של דבר
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  דף משימות – האנפה 

  היכן טיילה האנפה?  .1

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ?3שורה ב ָטְרָחה ירוש המילה פמה   .2  
  יסתהנ  א.
  תאמצהה  .ב
  צתהר  .ג

  ד.     יכלה
  

  ?3שורה ב ִלְׁשלֹותירוש המילה פמה   .3
  למשוך החוצה  א.
  מהמים הוציאל  .ב
  פנימה ראותל  .ג

  ב' נכונות-ד.      תשובות א' ו
  

  ?3שורה ב אֹוָתם מילהבמתכוונים  למי  .4
  השמנים גיםדל  א.
  גים אהוביםדל  .ב
  קטנטנים גיגיםדל  .ג

  ד.     ללהקת הדגים
  

  ?6שורה ב ֵמֶהם מילהבמתכוונים  למי  .5
  בינונייםגים דל  א.
  גים אהוביםדל  .ב
  הקת דגים לל      .ג

  ג' נכונות- ד.     תשובות א' ו
  

  ?10שורה ב ְלַמֲעָנם מילהבמתכוונים  .     למי6

  גים שמניםדל  א.

  לזונותחל  .ב

  גיגים פשוטיםדל  .ג

  ד.      אף תשובה אינה נכונה
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  ?2בשורה  ֲאָבלילת הקישור ממה מציינת   .7

  וספתת  א.

  יגודנ  .ב

  נימוק  .ג

  ד.     סיבה

(היעזרו  יינו שלושה סוגי דגים שהאנפה פגשה כשטיילה על שפת הנחלצ  .8

  .בתרשים)

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

  

את שלושת סוגי הדגים  לאכולהאנפה שלא  שלמה היו הנימוקים   .9

  שפגשה?

  הנימוק הראשון: _______________________________  א. 

  הנימוק השני: _________________________________  ב.

  הנימוק השלישי: _______________________________  ג.

  

  ה אכלה האנפה לבסוף?מ  .10

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

  יינו שתי תכונות של האנפה, המופיעות בסיפור. צ  .11

  ליד כל תכונה העתיקו את המשפט המרמז עליה.   

_______________________________________________  

_______________________________________________  

  הציעו שם שונה לסיפור, ונמקו את בחירתכם.  .12

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  
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  ה המסר של הסיפור?מ.   13

  ת מפונקים.לא כדאי להיו  א.

  לא כדאי להיות בררניים.   .ב

  .יחסרכדאי לתכנן את האוכל לזמן ש  .ג

  ל התשובות נכונות.כ  .ד

  :ו את הטבלההשלימ  .14

  יםבר  ידיח  

  __________           הבָ עֵ ְר   1

  יםבִ טֹו  __________           2

  תנֹוזֹולְ חֶ   __________           3

  __________           ןמֵ ׁשָ   4

  __________           גסּו  5

  .שלימו את הטבלהה  .15

  בהקנ  רזכ  

  הָת יְ הָ   __________           1
  __________           לַק   2
  הָק ּפְ ַּת ְס ִה   __________           3
  ְּגֶבֶרת  __________      4
  __________           טּוׁשּפָ   5
  תֶק ּנֶ פֻ ְמ   __________           6

  

  עה בכתבהב   .61
  בחרו באחד מהנושאים שלפניכם וכתבו עליו במחברתכם. 

  ַּגַאְוָתנּות.תבו סיפור בנושא כ  א.
פורכם הציגו בעיה ודרכים להתמודד עמה. תוכלו לשלב את יסב  

  סיפור "האנפה".ההמסר שלמדתם מ
לוח בו לא תכננתם היטב את ש ,תבו על מקרה שקרה לכםכ  ב.

ולבסוף לא  ,דמי הכיס שלכםבהשימוש שלכם או את  הזמנים
   שגתם את מטרתכם.ִה 

ומה  ,פורכם תוכלו להציג את המטרה שרציתם להגיע אליהיבס  
  הבעיה שמנעה מכם להגיע למטרה זו.
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  .תענית כאמתלמוד בבלי מסכת סיפור מעובד  /ַּגְמזּו ִאיׁש ַנחּום

  

 יּכִ  "?ַּגְמזּו ִאיׁש" לֹו ָקְראּו ַמּדּועַ ּו ".ַּגְמזּו ִאיׁש ַנחּום" ָהָיה ִיְׂשָרֵאל ֵמַחְכֵמי ֶאָחד

 אֹוֵמר ַנחּום ָהָיה, ְוַרע ָקֶׁשה ִנְרֶאה  ָהָיה ִאם ַּגם, לֹו קֹוֶרה ֶׁשָהָיה ָּדָבר ָּכל ַעל

 עֹוֶׂשה ַהקב"ה ִאם, ְּכַרע ִנְרָאה ֶׁשְּבֵעיֵננּו ָּדָבר ֶׁשַּגם ֶהֱאִמין הּוא !"ְלטֹוָבה זֹו ַּגם"

. ַהְּיהּוִדים ַעל ָקׁשֹות ְּגֵזרֹות ַהֵּקיָסר ָּגַזר ְוִהֵּנה .ְלטֹוָבה ֶׁשֶּזה ּוָלנ ָּברּור, זֹאת

חַ  ַהְּיהּוִדים ֶהְחִליטּו  ֶׁשְּיַבֵּטל ְּכֵדי ּוְבָזָהב ְּבַיֲהלֹוִמים ָעמּוס ַאְרָּגז ַלֵּקיָסר ִלְׁש

. ְמֹאד ָּפֲחדּו ֻּכָּלם, ֶלַלּמֶ  ָלֶלֶכת ִהְסִּכים לֹא ְיהּוִדי ׁשּום. ַהָּקָׁשה ַהְּגֵזָרה תֶא 

  ַּתְצִליחַ  ּוְבַוַּדאי, ְּבִנִּסים הּוא ְמֻלָּמד, "ַהְּיהּוִדים ָאְמרּו", ַנחּום תֶא  ִנְׁשַלח"

  ".ַהֵּקיָסר ֵאֶצל ֶׁשּלֹו ַהְּׁשִליחּות

 ַּבַּלְיָלה. ָזָהב יּוְבַתְכִׁשיטֵ  ְּבַיֲהלֹוִמים ְוָעמּוס ָמֵלא ַאְרָּגז ּוְבָידֹו ְלַדְרּכֹו ַנחּום ָיָצא

 ָהַאְרָּגז תאֶ  ִהִּניחַ  הּוא, ְוַחְמָדִנים ָרִעים ֲאָנִׁשים ֶׁשל ְּבֻפְנָּדק ַנחּום ִהְתַאְכֵסן

 ּוְכֵדי, ְתכּוָלתֹו תֶא  רֹוְקנּו, ָהַאְרָּגז תֶא  ָמְצאּו ֲאָנִׁשים אֹוָתם ַא, ַלִּמָּטה ִמַּתַחת

 ִעם ָיָצא ,ָּדָבר ָיַדע ֶׁשּלֹא ,ַנחּום. ְּבָעָפר ָהַאְרָּגז תֶא  אּוִמּלְ  ַּבְּגֵנָבה ַיְרִּגיׁש לֹא ֶׁשהּוא

 ַמְּתַנת תאֶ  ְוִהִּגיׁש, ְמנֶֻּמֶסת ִקָּדה ַקד, ְּפִניָמה ִנְכַנס, ַהֵּקיָסר ֶׁשל ְלַאְרמֹונֹו ַׁשַחר

 ִּויםְמַק  ֵהם, ֵאֶלי אֹוִתי ָׁשְלחּו ַהְּיהּוִדים ַאַחי, "ַהֵּקיָסר ִּבְפֵני ַהְּיהּוִדים

 רֹוֲחִׁשים ֶׁשֵהם ְוַהָּכבֹוד ַההֹוָקָרה ְּתחּוַׁשת תֶא  ְלַהִּביעַ  ַּתְצִליחַ  ָהַאְרָּגז ֶׁשְּתכּוַלת

 ְּכֶׁשָרָאה, ְּבָפָניו ִנָּכר ַרב ְוַכַעס, ָהַאְרָּגז תאֶ  ִלְפֹּתחַ  ַהֵּקיָסר ִצָּוה". ַמְלכּותֹו ְלהֹוד

 ָּבא הּוא. "ַהֵּקיָסר ָצַעק!" ַלהֹוֵרג אֹותֹו ִציאּוהֹו. "ָּפׁשּוט ְּבחֹול ָמֵלא ֶׁשָהַאְרָּגז

 זּו ַּגם" ְּכֶהְרֵּגלֹו ְׂשָפָתיו ָלֲחׁשּו, ְּבַנחּום אֹוֲחִזים ַהַחָּיִלים ּוְבעֹוד!" ִלי ִלְלֹעג

  ."ְלטֹוָבה

 ֶׁשל רְּבָעפָ  ְמֻדָּבר אּוַלי, ַהֶּמֶל "ֲאדֹוִני: ְוָאַמר ַהַּׂשִרים ַאַחד ָקַפץ ֶרַגע ְּבאֹותֹו

 ֶׁשָהַפ ָעָפר ֲעֵליֶהם ָזַרק הּוא ְּבאֹוְיָביו ָאִבינּו ַאְבָרָהם ְּכֶׁשִּנְלַחם! ָאִבינּו ַאְבָרָהם

 ִּבְׂשֵדה ֶהָעָפר תֶא  ְלַנּסֹות ְוִצָּוה ַנחּום ֶׁשל ָהִריָגתֹו תֶא  ַהֶּמֶל ִעֵּכב .ְלִחִּצים

 ִמְלָחָמה ָלֶהם ָהְיָתה ּבֹושֶ  ַּבָּמקֹום ֶהָעָפר תאֶ  ְוִנּסּו ַהֶּמֶל ַחָּייֵלי ָיְצאּו. ַהְּקָרב

 ֶׁשֵהִביא ֶהָעָפר תֶא  ִהְׁשִליכּו. ִלְכֹּבׁש ִהְצִליחּו ֶׁשּלֹא ְמִדיָנה ִעם ְּבָׁשִנים ֲאֻרָּכה

 ְּגדֹוָלה ִׂשְמָחה ַהֵּקיָסר ָׂשַמח. ַהְּמִדיָנה תֶא  ָּכְבׁשּו ֵהם .ַהְצָלָחה ְוָנֲחלּו ַנחּום

 ֲחֹזר ְּבַדְרּכֹו. ַהֵּקיָסר ִמֵּבית ְּבַמָּתנֹות ָמֵלא ְּכֶׁשָהַאְרָּגז ְלַדְרּכֹו ַנחּום תֶא  ְוִׁשֵּלחַ 
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 ַהַּיֲהלֹוִמים ָיַדע ֶׁשָּׁשם הּוְחֵלפּו לֹא הּוא, ָהַאְכַסְנָיה ְּבאֹוָתּה ׁשּוב ַנחּום ִהְתַאְכֵסן

 ָעָׂשה ָמה ֶׁשָּׁשְמעּו ,ַהֻּפְנָּדק יּוַבֲעלֵ , לֹו ֶׁשָּקָרה ַהֵּנס ַעל ָלֶהם ִסֵּפר הּוא. ְּבָעָפר

 ֶאל אֹוָתם ְוֵהִביאּו ְּגדֹוִלים ַאְרָּגִזים ּוִמְּלאּו ִמֲהרּו, ַהֻּפְנָּדק ֵמֲחַצר ֶׁשִּנְלַקח ֶהָעָפר

, ָחְקרּו. ְּכֶׁשָהָיה ָעָפר ִנְׁשַאר הּוא ַא ֶהָעָפר תֶא  ַהֶּמֶל ְׁשִּליֵחי ָּבְדקּו. ַהֵּקיָסר

 ַהַּיֲהלֹוִמים ְוֶאת ַהָּזָהב תֶא  ֶׁשָּגְנבּו ָהֲאָנִׁשים ֵהם ַהֻּפְנָּדק ְּבָעֵלי ִּכי ִבינּוְוהֵ  ָּבְדקּו

  .ְלהֹוֵרג אֹוָתם הֹוִציאּו ְוָלֵכן ַּגְמזּו ִאיׁש ִמַּנחּום

  

  משימות –נחום איש גמזו 

  

  .1  ?מדוע רצו יהודי העיר לשלוח מתנות לקיסר

_______________________________________________    

  .2  ".  "גם זו לטובההסבר את משמעות הביטוי 

_______________________________________________    

_______________________________________________    

  3  "?נחום איש גמזומדוע קראו לנחום היהודי "

_______________________________________________

_______________________________________________  

  

  ."וכדי שהוא לא ירגיש": כתוב 11-12שורה ב

  ?_________________הואהכוונה במילה מי ל

  מה לא היה צריך להרגיש? ___________________________

______________________________________________  

4.  

  .5  אמר זאת? מי. "שלחו אותי" :כתוב 14שורה ב

    היהודיםא.  

    הקיסרב.  

    נחום איש גמזוג.  

  ד. בעל האכסניה
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  היא: 6בשורה  עמוסמשמעות המילה 

  א. מלא מאוד

  ב. חסר תוכן

  ג. רב משקל

  ד. מלא בחלקו

6.  

  ?11בשורה  רוקנומהו פירוש המילה 

  א. צבעו בירוק

  ב. השאירו ריק

  ג. הוציאו תוכן

  ' וג' נכונותד. השליכו תשובות ב

7.  

  היא:  8 בשורה הואהכוונה במילה 

  א. לקיסר

  ב. לארגז

  ג. לנחום איש גמזו

  ד. ליהודי

8 .  

  מתייחסת ל: 14בשורה הם המילה 

  א. הקיסר

  ב. היהודים

  ג. התכשיטים

  ד. בעלי הפונדק

9.  

  .10  מה היה אומר נחום איש גמזו על כל צרה שהגיעה?

    .ובההכל לט –כל מה שה' עושה א.  

    גם זו לטובהב.  

    אם הקב"ה עושה ברור שזה לטובה. –גם דבר שנראה בעיננו רע ג.  

  .כל התשובות נכונותד.  
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  .11  ציווה הקיסר להוציא את נחום איש גמזו להורג?מדוע 

_______________________________________________    

    

ל נחום איש גמזו היה שאכן כל מה שעבר עכתבו שתי הוכחות לכך 

  .לבסוף לטובה:

12.  

  ____________________________________________א.  

     ____________________________________________  

  

    ____________________________________________ב.  

    _____________________________________________    

    

  .13  בעלי האכסניה את הארגז בעפר? מדוע מילאו

_______________________________________________  

_______________________________________________  

  

  מה חשבו בעלי האכסניה כשהביאו לקיסר עפר מחצרם?

_______________________________________________  

_______________________________________________  

  

14.  

  בסיפור. י סדר התרחשותםפ-מספרו את המשפטים על

  ._____ הקיסר גזר להוציא את נחום איש גמזו להורג

  ._____בעלי הפונדק רוקנו את הארגז מתכשיטים

  ._____נחום איש גמזו הגיש לקיסר את הארגז

  ._____בזכות העפר ניצח הקיסר את אויביו

  .קשה על היהודים _____הקיסר גזר גזירה

  ._____הקיסר שמח ונתן לנחום ארגז מלא בזהב ובתכשיטים

  ._____היהודים שלחו את נחום איש גמזו לתת מתנה לקיסר

  

15.  

  העתיקו מהסיפור  חמישה שמות עצם מוחשיים:

1_________.2_________.3__________.4__________.  

16.  
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  השלימו את הטבלה הבאה:

  ף ראשון יחידגו  שורש  נקבה  זכר

        נלחם  

        רוקן  

        השליך  

        נכנס  
  

17.  

  .18  .לוש מילות תוארשוסיפו לכל שם עצם ה

    __________   ___________   ___________      –ארגז א. 

    __________   ___________    ___________     –אנשים ב. 

. כתבו כיצד נמצא מתוארות כמה בעיות נחום איש גמזובסיפור 

  פיתרון לבעיות.

  בעיה ראשונה: גזירתו הקשה של הקיסר

  הפיתרון שהציעו היהודים:____________________________

  האם הפיתרון היה מוצלח? נמקו תשובתכם.

_______________________________________________  

_______________________________________________  

  השנייה: בארגז שהוגש לקיסר נמצא עפר. הבעיה

  הפיתרון שנמצא בדרך נס:____________________________

_______________________________________________  

_______________________________________________  

  תכם.בהאם הפיתרון הצליח? נמקו תשו

_______________________________________________  

_______________________________________________  
  

19.  

  (במחברת) הבעה בכתב

  כתבו סיפור על בעיה שעמדה בפניכם וכיצד באה על פיתרונה.

20.  

  . 21  מהו המסר של הסיפור? (כתבו במחברת)
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  ַהַּׁשָּבת ָׁשְמָרה ֶאת ׁשֹוֵמר ַהַּׁשָּבת
  

  שאחריו. קראו את הסיפור וענו על השאלות 

ִעם ָהָיה ָצִרי ִלְבֹרַח  ִמְתַרֵחׁש ְּבַאַחת ִמְּמִדינֹות ֲעַרב. ַהְּיהּוִדי סּוִליָמן ִסּפּוֵרנּו

ָהַעְרִבים ֶאת ַהְּיהּוִדים ְּבאֹותֹו ָמקֹום.  ָּׂשְנאּוׁשֶ ִמֵּביתֹו ִּבְגַלל ַהִּׂשְנָאה ִמְׁשַּפְחּתֹו 

ְּדָבִרים, ֲאָבל ָזְכרּו ָלַקַחת ָּפמֹוטֹות  ַהְרֵּבה ָלַקַחת ִהְסִּפיקּו לֹאסּוִליָמן ְוִאְׁשּתֹו 

  ַהַּיִין ֶׁשל ַהִּקּדּוׁש. ְּגִביעַ ְוֵנרֹות ֶׁשל ַׁשָּבת ְוֶאת 

ְרִביִעי ְּבאֹותֹו ַהָּׁשבּוַע ֵהם ִהְצָטְרפּו ְלַׁשָיָרה ֶׁשל ֲאָנִׁשים ֶׁשָרצּו ַלֲעֹבר ֶאת  ְּביֹום

. ֵהם ָהיּו ְצִריִכים ְלַהִּגיַע ְלִעיר זֹו ְּביֹום ַלִּמְדָּבר ֶׁשֵּמֵעֶבריר ָלעִ  ַהִּמְדָּבר ּוְלַהִּגיעַ 

. ִהִּגיַע יֹום ִׁשִּׁשי ַוֲעַדִיין לֹא ָיְצאּו ִמן ַהִּמְדָּבר.  ָלֶהם ִׁשִּׁשי ְוִהֵּנה ִהְתָאְרָכה ַהֶּדֶר

 ַיְמִׁשיכּו ַהִאםָמה ַיֲעׂשּו?  ֻמְדָאגֹות: ָפִניםּבְ  ִהְסַּתְּכלּו סּוִליָמן ְוִאְׁשּתֹו ֶזה ָּבֶזה

 ְדָּבר ַהַּמְפִחידַּבִּמ  תּואֹו ִיָּׁשֲארּו ְוִיְׁשּבְ , ֶאת ַהַּׁשָּבת ִויַחְּללּו ְוִיְּסעּו ִעם ָהֲאָנִׁשים

  ֶׁשַּיִּציל אֹוָתם?   'ָּבּה ְוִיְבְטחּו

ת ֶׁשָּלֶהם ַעל ָהָאֶרץ  ְּבִלי ְלַדֵּבר ֵּביֵניֶהם ִהִּניחּו סּוִליָמן ְוִאְׁשּתֹו ֶאת ַהֲחִבילֹו

  ִתָּמהֹון:ֶאת ַהַּׁשָּבת. ָהֲאָנִׁשים ָהֲאֵחִרים ִהְסַּתְּכלּו ֲעֵליֶהם ּבְ  ֵּללְלחַ  ֶׁשּלֹא ְוֶהְחִליטּו

  ?הַהְּיהּוִדים ָהֵאּלֶ  ֵהם, י ַּדַעתַחְּסֵר ַהִאם 

ִּמְדָּבר. ֵהם ִהְׁשִאירּו ָלֶהם ֶׁשִרֲחמּו ֲעֵליֶהם, ִּכי ָהיּו ְּבטּוִחים ֶׁשָּימּותּו ּבַ  הָהיּו ָּכֵאּלֶ 

  ֶׁשַּיְסִּפיקּו ָלֶהם ְליֹוַמִים, ְוִנְפְרדּו ֵמֶהם. ֹאֶכל ּוַמִים

ַהַּפַחד  ַּבִּמְדָּבר ַהָּגדֹול. עֹוד ְמַעט ִּתְׁשַקע ַהֶּׁשֶמׁש.ִנְׁשֲארּו סּוִליָמן ּוְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו 

 .ר ְלִהְתַעֵּצב ְּבַׁשָּבת! ּבֹוִאי, ַהְדִליִקי ֵנרֹות"סּוִליָמן ָאַמר: "ָאסּו , ֲאָבלָהָיה ָּגדֹול

, ְוקֹולֹות  ִהְדִליָקה ֶאת ַהֵּנרֹותָהִאָּׁשה  ּוֵבְרָכה ֲעֵליֶהם ִּבְדָמעֹות. ָיַרד ַהֹחֶׁש

ַהַחּיֹות לֹא ֵהֵעּזּו ְלִהְתָקֵרב ִּבְגַלל ָהֵאׁש  ָּסִביב, ֲאָבלַמְפִחיִדים ֶׁשל ַחּיֹות ִנְׁשְמעּו 

ַהַּפַחד ֶׁשָהָיה ְּבִלּבֹוֵתיֶהם,  ְלָהִפיג ְמַעט ֶאת ָלֶהם ל ַהֵּנרֹות. ְּתִפַּלת ַהַּׁשָּבת ָעְזָרהׁשֶ 

  ַהֵּנרֹות ְוָאז ָיבֹואּו ַּבֲעֵלי ַהַחִיים... ְכּבּוֲאָבל עֹוד ְמַעט יִ 

ְּבקֹול ְזִמירֹות  ְוִהְתִחיל ָלִׁשיר, , ָאַמר סּוִליָמן ְלַעְצמֹו'מּוָטב ֶׁשּלֹא ַנְחֹׁשב ַעל ָּכ'

קֹולֹות ַהַחּיֹות ִהְתָקְרבּו ֲאֵליֶהם. ֵהם ָראּו ְּדמּות ֶׁשל . ִּכְמַעט ָּכבּוַׁשָּבת. ַהֵּנרֹות 

ִהְבִחינּו ְּבעֹוד ְּדֻמּיֹות ֶׁשִהְתָקְרבּו ֲאֵליֶהם. ֵאֶּלה לֹא ָהיּו  ַחָּיה ְקרֹוָבה ְמאֹוד, ְוָאז
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ַּבִמְדָּבר. ַהֶּבדּוִאים ָראּו ֶאת ָהאֹור ַהָּקָטן  ֶׁשָּגרּו דּוִאיםֲאָנִׁשים, ּבֶ ָהיּו  הַחּיֹות. ֵאּלֶ 

  ַּבִמְדָּבר.ּוָבאּו ִלְראֹות ִמי ֲחַסר ַהַדַעת ַהִּנְׁשָאר ְלַבּדֹו 

ִעם סּוִליָמן ּוִמְׁשַּפְחתֹו ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהַּלְיָלה ְוָׁשְמרּו ֲעֵליֶהם ִמְּפֵני ִנְׁשֲארּו ַהֶּבדּוִאים 

ּוְביֹום , סּוִליָמן ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ָלֹאָהִלים ֶׁשָּלֶהם ַׁשָּבת ֵהִביאּו ֶאת ְּבמֹוָצֵאי ֹות.ַהַחּי

ָׁשֲאלּו , ל ְקרֹוֵביֶהםַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ֶא . ַלִמְדָּבר ֶֹשֵּמֵעֶבר◌ָהִעיר אֹוָתם ֶאל ִראׁשֹון ִלּוּו

ם? ַוֲהֵרי ָמְצאּו ֶאת ָּכל ָהֲאָנִׁשים ְלִהָּׁשֵאר ַּבַחִּיי ִהְצַלְחֶּתם ֵאי"ַהְּקרֹוִבים: 

  .ִהְתַנְּפלּו ֲעֵליֶהם" ִּכי ׁשֹוְדִדים ֶׁשָּנְסעּו ַּבַּׁשָּיָרה ֶׁשָּלֶכם ְוֻכָּלם ֵמִתים,

. ֵנס ָקָרה ָלֶהם. ֵהם ָענּו ִלְקרֹוֵביֶהם: "ַהַּׁשָּבת ִהְתַרְּגׁשּו ְמֹאדסּוִליָמן ְוִאְׁשּתֹו 

  יָרה אֹוָתנּו ַּבַחִּיים".        ְוִהְׁשִא  ָׁשְמָרה ָעֵלינּו

  

  .ציירו את כל האביזרים הקשורים ליום השבת
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  משימות – מרה השבת את שומר השבתש

  .1  מדוע היה צריך סולימן לעזוב את ביתו?

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

  

  .2  סולימן ואשתו לפני שיצאו לדרך?עמם מה לקחו 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

  

  .3   ?תארכההוש המילה ירפמה ". להם הדרך תארכההוהנה : "כתוב 7שורה ב

    תאריך השתנה.הא.  

    דרך השתנתה.הב.  

    .יותר יתה ארוכהידרך ההג.  

    בות נכונות.ול התשכד.  

  .4  ?יג"פִ הָ לְ "ה ילוש המירפמה  ָהִפיג מעט את הפחד"."לְ : כתוב 20שורה ב

    הפחיתלא.  

    הרגיעלב.  

    הפחידלג.  

    נכונות ב' - ושובות א' תד.  

    

  .5  ?הםבמילה הכוונה למי  .יו צריכים להגיע..."הם ה"כתוב:  6שורה ב

    נשי השיירהאלא.  

    אשתולולימן וסלב.  

    בדואיםלג.  

    נכונות 'ב - ו 'שובות אתד.  
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במילה  ". למי הכוונהנשאר לבדו במדברה חסר הדעת מי" :כתוב 26שורה ב

   ?חסר דעת

6.  

    חיות הרעותלא.  

    משפחתולסולימן ולב.  

    בדואיםלג.  

    וביםקרלד.  

  .7  מי ליווה את מי? ."אל העיר אותםיוו לכתוב " 29שורה ב

    שודדים ליוו את השיירה.הא.  

    ליוו את השיירה. בדואיםהב.  

    משפחתו.את בדואים ליוו את סולימן והג.  

    בדואים ליוו את השודדים.הד.  

  .8  ?תמשפחתו לשמור את השבליצד עזרו הבדואים לסולימן וכ

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  .9  ?סולימן ומשפחתו ממשיכים עם השיירההיו מה היה קורה אילו 

    .ם היו מחללים את השבתהא.  

    .ם היו יכולים לחזור לביתםהב.  

    .ם היו נשדדים בדרךהג.  

    ג' נכונות. - ת א' ושובותד.  

  .10  בסיפור. י סדר התרחשותםפ-מספרו את המשפטים על

    הצטרפו לשיירה. סולימן ומשפחתו____  

    סולימן ומשפחתו נפרדו מאנשי השיירה כאשר התקרבה השבת.____  

    סולימן ומשפחתו ברחו מביתם בגלל שנאת ערבים.____  

  הם , ום לעיר שמעבר למדברגיעו בשלכאשר סולימן ומשפחתו ִה ____  

  שיירה נשדדו.השמעו שאנשי            

  

    משפחתו.על והבדואים שמרו על סולימן ____  
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  .11  .. כתבו אותם בזמן הווהעברזמן בעלים פחמישה לפניכם 

    _______________ –ָיַרד             א.  

    _______________ –ָעְזָרה           ב.  

    _______________ –יָקה       ִהְדלִ ג.  

    _______________ –ִהְתִחיל        ד.  

    _______________ –ָׁשְמרּו          ה.  

  _______________________כיצד שמרה השבת על סולימן ועל אשתו?

____________________________________________________  

12.  

  בל בכבוד את פניה של שבת המלכה.כתבו מה עושים בביתכם כדי לק

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

13.  

  אילו מאכלים מיוחדים נוהגים להכין בביתכם לקראת יום השבת?

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

14.  

  אילו פעילויות מיוחדות נוהגים לעשות בביתכם ביום השבת?

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

15.  

  .16  בת?אילו תחושות מעוררות בכם תפילות הש

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  .17  _________________________________ נו כותרת אחרת לסיפור.ת

  משימת כתיבה

  סיפור על אנשים שניצלו בנס ממצב מסוכן. במחברתכם ו כתב

  אליו, נקלעו שהאנשים תוכלו לתאר את המצב המסוכן  בסיפורכם

  .ניצלו ממנּוהם וכיצד 

18.  
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קראו את הסיפור ושחררו את החסמים. אחר כך ענו על השאלות שבדף 

  המשימות.

  ַהַּמְסֵמר

  

 ןר ִמּכֵ ְלַאחַ סֹוֵחר ֶאָחד ָעָׂשה ִעְסָקאֹות טֹובֹות ַרּבֹות, ָמַכר ְוָקָנה ְוִהְתַעֵּׁשר ְמאֹוד. 

ָלַקח ֶאת ַהַּׂשק ַהָּמֵלא ְּבֶכֶסף,  הּואָרָצה ָלׁשּוב ַהַּבְיָתה ּוְלַהִּגיַע ִלְפֵני ֶרֶדת ַהַּלְיָלה. 

  .ִמָּׁשםַעל סּוסֹו, ְוָרַכב  אֹותֹוֶהֱעִמיס 

. ְּכֶׁשָרָצה ְלַהְמִׁשי ַהְלָאה, הֹוִציא ָּבּהִּבְׁשַעת ָצֳהַרִיים ִהִּגיַע ֶאל ִעיר ַאַחת ְוָנח 

, ְוָאַמר: "ֲאדֹוִני, ָּבֶרֶגל ָהֲאחֹוִרית ֵאָליו אֹותֹוָׁשֵרת ַהַּבִית ֶאת סּוסֹו, ֵהִביא ְמ 

  ַהְּׂשָמאִלית של ַהּסּוס ָחֵסר ַמְסֵמר ַּבַּפְרָסה".

נֹוְתרּו ִלי ִלְרֹּכב, ַּתֲחִזיק  ֶׁשעֹוד"ֶׁשֶּיְחַסר", ֵהִׁשיב לֹו ַהּסֹוֵחר, "ְּבֵׁשׁש ַהָּׁשעֹות 

  ַמֲעָמד".ַהַּפְרָסה 

ֶלֶחם ֶלֱאֹכל,  לֹוַאַחר ַהָּצֳהַרִיים, ַאֲחֵרי ֶׁשָּיַרד ׁשּוב ִמַּגב סּוסֹו ְּבֻפְנָּדק ַאֵחר, ְוָנַתן 

ֲחֵסָרה ַּפְרָסה ָּבֶרֶגל  ֶׁשְּלסּוס ֲאדֹוִני, לַ "ִנְכַנס עֹוֵזר *ַהַּסָּיס ַלֶחֶדר ְוָאַמר: 

  ֶאל *ַהַּנָּפח?" תֹואֹוַהְּׂשָמאִלית ָהֲאחֹוִרית. ַהִאם ָלַקַחת 

, "ַּבָּׁשעֹות ָהֲאָחדֹות ֶׁשּנֹוְתרּו ִלי ִלְרֹּכב, יּוַכל ַהּסּוס ָהָאדֹון לֹו"ֶׁשֶּתְחַסר", ֵהִׁשיב 

  ְלַהְחִזיק ַמֲעָמד. ֲאִני ְמַמֵהר".

ַע.  אהּו ה מָ - ָצַלע ְזַמן הּואָרַכב ִמָּׁשם, ֲאָבל ַאֲחֵרי ְזַמן לֹא ַרב ִהְתִחיל ַהּסּוס ִלְצ

  ְוַרְגלֹו ִנְׁשְּבָרה., ּוְלַאַחר ְזַמן ָקָצר ָצַנח ָלָאֶרץ ִלְמֹעדְתִחיל ְה וְ 

 אֹותֹוֵמָעָליו ֶאת ַהַּׂשק, ְלַהֲעִמיס  ְלָפֵרקַהּסֹוֵחר ֶנֱאַלץ ְלַהְׁשִאיר ֶאת ַהּסּוס ׁשֹוֵכב, 

  ָעה ְמֻאֶחֶרת ַּבַּלְיָלה.ִהִּגיַע ַרק ְּבׁשָ  הּואַעל ְּכֵתָפיו, ְוָלֶלֶכת ָּבֶרֶגל ְלֵביתֹו ֶׁשֵאָליו 

  ְלַעְצמֹו, "ָאֵׁשם ַהַּמְסֵמר". רמַ אָ  "ָהֵאֶּלה"ְּבָכל ַהָּצרֹות 

  ָאֵׁשם? ִמי ְלַדְעְּתֶכם, קֹוְרִאים ְיָקִרים, ְוַאֶּתם

  

  מטפל בסוסים. –ַסָּיס 
  בעל מקצוע העוסק במתכות. –ַנָּפח  

5 

10 

15 
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  משימות – המסמר 
  

  ו?לאן רכב הסוחר, ומה הוא לקח עמ  . 1

_________________________________________________  

  

  מה אמר המשרת לסוחר? ___________________________  .      א.2

  מה ענה לו הסוחר? ________________________________  ב. 

        ______________________________________________  

  

   מה אמר עוזר הסייס לסוחר?  .     א.3

_____________________________________________  

  מה ענה לו הסוחר?   ב.

_____________________________________________  

  

  את מי הביאו אל מי? "אותו אליו"כתוב:  5בשורה   .4

  את המשרת אל הסוחר  א.

  את הסוס אל הסוחר  ב.

  את הסוחר אל הסוס  ג.

  

  מי קיבל לחם?  ."נתן לו לחם"כתוב:  9בשורה   .5

  סוסה   א.

  סוחרה  ב.

  משרתה  ג.

  

  . למי הכוונה?הואמופיע פעמיים שם הגוף  14בשורה   .6

  רכב: הכוונה ל_________________. הוא   

  לא צלע: הכוונה ל___________________. הוא   
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  ?14בשורה  אבלמה תפקיד המילה   .7

  לציין זמן  א.

  לציין ניגוד  ב.

  להוסיף מידע  ג.

  

  לאו את הטבלה.מ  .8

  תגובת הסוחר  מצב הסוס  האירוע  
כשהמשרת פגש את   .1

  הסוחר
____________  
_____________  

_______________  
_______________  

כשהסייס פגש את   .2
  הסוחר

____________  
_____________  

_______________  
_______________  

  ____________  לא רב לאחר זמן  .3
_____________  

_______________  
_______________  

  ____________  בסוף הסיפור  .4
_____________  

_______________  
_______________  

  

לפי האמירות של המשרת ושל עוזר הסייס, נראה שנוצרה לסוס בעיה.   .9

  מה הבעיה?

  מצב הליכתו של הסוס החמיר.  א.

  הסוס עלול ליפול.  ב.

  שתי התשובות נכונות.  ג.

  

  הסוחר למשרת ולעוזר הסייס?של תשובות אפשר ללמוד מן המה   .10

  הסוחר מיהר לפתור את הבעיה.  א.

זהרות של המשרת ושל עוזר אהסוחר לא התייחס ברצינות ל  ב.

  הסייס.

  שתי התשובות נכונות.  ג.
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  ?מהו המסר של הסיפור  .11

  כשממהרים, אפשר לדחות פתירת בעיות.  א.

  תרון.יהפאת בר בהתחלה, ולא לדחות כדאי לפתור בעיות כ  ב.

  תרונן.יבעיות שמתעוררות אצל בעלי חיים, אפשר לדחות את פ  ג.

  

פי הסיפור "המסמר", מה היה צריך הסוחר לעשות לפני יציאתו -על  .12

  לדרך?

  ידה לדרך לימים הראשונים.כין צֵ לה  א.

  יר לנסיעה.ִׁש ּכָ  בו, עונסשהחליט לי התחבורה לִ בדוק אם ּכְ ל  ב.

  אם יקרה לו נזק. התחבורה,י לִ כלים כדי לתקן את ּכְ  תקחל  ג.

  לו בדרך. תעזורנהמפות ש תקחל  ד.

  כל התשובות נכונות.  ה.

  

  מי לדעתכם אשם בנפילת הסוס? נמקו את תשובתכם.  .13

  דוגמה לתשובה

לדעתי הסוחר אשם בנפילת הסוס, כי הוא דחה פעמיים את תיקון 

עם הראשונה אמר המשרת לסוחר כי הפרסה, ולכן הסוס נפל. בפ

חסר מסמר בפרסה. בפעם השנייה אמר עוזר הסייס לסוחר שחסרה 

פרסה. בשני המקרים הסוחר לא הקשיב והמשיך לרכוב על הסוס. 

  ולכן הסוחר אשם בנפילת הסוס. 

  

  כתבו במחברתכם סיפור עם בעיה ומסר דומים.   .14

  ____________הבעיה היא: ____________________________  

  _________________________________________________  

  המסר הוא: ________________________________________  

  _________________________________________________  

 דעה + נימוק

 דוגמה

 דוגמה

  סיום תוצאה
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  יחיד ורבים

  

  זכרצורת    

  חדשים     ׁשדָ חָ         ילדים    ד לֶ יֶ 

  מעניינים    ןיֵ נְ עַ ְמ       ספרים    רפֶ סֵ 

       ילדים חדשים     ילד חדש       

      ספרים מעניינים    ספר מעניין               

   

  נקבהצורת 

  טובות     טובה        ילדות                ּהדָ לְ יַ          

  טעימות  הימָ עִ ְט       ארוחות    החָ רּואֲ         

  טובותילדות         טובהילדה                 

  ארוחות טעימות        ארוחה טעימה                    

    

  :נסכם

  בצורת הרבים.  ִיםלרוב השמות שהם בצורת זכר, מוסיפים 

  בצורת הרבים. ֹות לרוב השמות שהם בצורת נקבה, מוסיפים 

  

הפכו כל צירוף בצורת יחיד לצורת רבים, וכל צירוף בצורת רבים לצורת 

  יחיד.

  לפני שתעלו זאת בכתב. בעל פהיפוך נסו לבצע את הה

  __________________________________       חברה טובה 

  __________________________________      שטח גדול

  __________________________________      מורים טובים

  __________________________________    שטחים רחבים

  __________________________________    מדרכות צרות
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מצאו את כיוון החץ, ופעלו בהתאם. אם בקצה החץ מופיע שם בצורת 

יחיד, הפכו אותו לצורת רבים, ואם בקצה יש שם עצם בצורת רבים, הפכו 

  אותו לצורת יחיד.

  

  
  ְצָרִכים                 

  

  ֲחֵבִרים                     

  ְּכָלִבים        

  ְּבָגִדים                   ִּתְקָרה              

  

  ֵסֶפר

  

  ָּדג                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ֶּכֶלב                           

  ָנהמּוְּת                     


