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  תלמידים שלום רב,

  

  חוברת זו שבידיכם היא חוברת תרגול בכישורי שפה.

מטרתה להקל עליכם להתמודד עם טקסט, להבינו ולהביע התייחסות 

וכך תוכלו  ,באמצעותה את שפתכםרו תעשי, על כך לגביו בכתב. נוסף

סופרים לכדאי לכם ליצור "פנקס  לכתוב סיפורים במשלב ראוי.

צעירים" בו תוכלו לאסוף מילים וביטויים חדשים שתלמדו במהלך 

  השנה. 

  נושא הידע הלשוני נלמד בחוברת זו בהקשר לטקסט. 

  

  למידה נעימה,                 

  ציפי משולם                

  תודה לנעמי אבין

              על עזרתה בעריכת החוברת. 
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  הנקרא!? הבנת
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  ְּכָלֵלי ִׂשיחַ 

  

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

  ַהְקִׁשיבּו ְלִמי ֶׁשְּמַדֵּבר, ְוַאל ִתְתָּפְרצּו ִלְדָבָריו.  א.

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

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

  ֶׁשל..."

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

  ַמְסִּכים ִעם ִּדְבֵרי ַחְבִרי ..." אֹו "ַּדְעִּתי ּדֹוָמה ְלזֹו ֶׁשל..."

ּלֹא ַּתְחְזרּו ַעל ְּדָבִרים ֶׁשְּכָבר ֶנֶאְמרּו. ֶׁשֵּכן ַהֲחָזָרה ּגֹוֶרֶמת ָחׁשּוב ׁשֶ   ד.

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

  ִלְדָבָריו.  ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ַיְרִּגיׁש ֶׁשֵאיְנֶכם ַמְקִׁשיִבים לֹו, אֹו ֵאיְנֶכם ָׂשִמים ֵלב

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

  ְלהֹוִסיף ַעל ִּדְבֵרי ֲחֵבִרי..."

      

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

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

 

   

  תקנון שיח כיתתי

1__________________________________________________ .  

2__________________________________________________ .  

3___________________________________________ ._______  

4__________________________________________________ .  

5__________________________________________________ .  
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  כיצד נזהה שיר?               1 היחיד      
  האחד הוא שיר והשני איננו שיר., לפניכם שני קטעים

  שיר.  מי מהם הוא עּובְ וִק שני הקטעים, את  אּוְר ִק 

  

  / ְּגֻאָּלה ַאְלֹמג ְׁשַנת ִליּמּוִדים ׁשּוב חֹוֶזֶרת

  ְׁשַנת ִליּמּוִדים ׁשּוב חֹוֶזֶרת

  ַהֹּכל ֻמָּכר ְוַאֶחֶרת,

  ְלֶאְתמֹול ְּכָבר קֹוְרִאים ַה"ָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה"

  ַהֹּכל ָחָדׁש ְוַהֹּכל ְּכָבר ָקָרה.

  חֹוְזִרים ֲחָזָרה,

  ִיְהֶיה טֹוב? ִיְהֶיה ַרע?

  ַהְרָּגָׁשה מּוָזָרה.

  

  ַוֲאִני ֶׁשָּגַדְלִּתי ִּפְתאֹום ְּבָּׁשָנה,

  ָמה ִּבי ִנְׁשַאר ּוָמה ַהְׁשָּתָנה?

  ַמְרִּגיׁש ְּכָתִמיד ּוְבָכל זֹאת ַאֵחר.

  ּוִמי ַהָּׁשָנה ְּתֵהא ַהּמֹוָרה?

  ָמה ָקבּוַע ֵמרֹאׁש ּוָמה ִנָּתן ִלְבִחיָרה?

  ֵּדר?ָׁשָנה ֲחָדָׁשה, ֵּכיַצד ֶאְסּתַ 

  ַעל ָמה אֹו ַעל ִמי ֶאְצָטֵר ְלַוֵּתר?

  ָהמֹון ְׁשֵאלֹות ָצצֹות ּופֹוְרחֹות

  ּוִמְׁשָאלֹות לֹא ָּפחֹות.

  ֵּבית ַהֵּסֶפר ִמָּלה ַּבִּמּלֹון

  ַא ֶאְצִלי ַּבֵּלב ֵּפרּוִׁשים ָלּה ִמיְליֹון.

  
  )הקיפו במעגל.(כן / לא       ?שירהוא  האם הקטעא. 

  המשיכו את הקווקּוו, כך שיתאיםהוא תוספת למטרות למידה.  ווקּווהק ב.

  לשורות.     
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אקסל /שנת לימודים שוב חוזרת   

ְּבָכל ְּתִחַּלת ָׁשָנה ֵיׁש ִלי אֹוָתּה ַהַהְרָּגָׁשה. ַהֹּכל ִנְרֶאה ֻמָּכר, ּוְבָכל זֹאת ְקָצת 

י ַהִּכָּתה. ֵיׁש ִלי ְּתחּוׁשֹות ֶׁשל ְלַיְלּדֵ ַאֶחֶרת. ֵיׁש אֹוָתן ִהְתַלְּבֻטּיֹות ְּבַיַחס ַלּמֹוָרה ּו

ִׂשְמָחה, ֲאָבל ַּגם ְקָצת ֶׁשל ַּפַחד. ַהַּפַחד עֹוֵבר ִלי ְּכֶׁשֲאִני ּפֹוֶגֶׁשת ׁשּוב ֶאת ַהְיָלִדים 

  !ְוֶאת ַהּמֹוָרה. ָאז ֶזה לֹא נֹוָרא

  

   )הקיפו במעגל.( ן / לא   כ   ?האם הקטע הוא שיר

  

  .ואת שורות הקטע שורות השיר את רּוּפְ ְס מַ   . 1

  

  ופיעות בשיר.המחמש שאלות העתיקו   .2

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  

  המופיעים בשיר.שני רגשות ציינו א.   .3

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  .קטעהמופיעים ב שני רגשותב. ציינו    

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  
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  . משאלות) מופיעה המילה 16בסוף השיר (שורה   .4

  ____________________________________ ?הלָ ָא ְׁש ִמ מהי  א.  

  האם מופיעות משאלות בשיר?ב.    

  _____________________________________________  

  שהייתם מוסיפים לשיר. שתי משאלותכתבו ג.   

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  

  עתיקו אותו.וה ,"רפֶ סֵ ית ּבֵ "חפשו במילון את הפירוש של המילה   .5

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  

   ?רפֶ ית סֵ ּבֵ למילה  לכםמה הפירוש ש  .6

   ________________________________ י הואיבית הספר בעינ  

  _____________________________________________  

  ________________________________________________  

  

קר היום הראשון לשנת ושעלו במוחכם בבחמש שאלות כתבו   .7

  הלימודים.

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  
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  מאפיינים של שיר
בכל שיר קיים שילוב בין התוכן לבין המבנה החיצוני והאמצעים 

  ותיים (האמנותיים). הספר

   ינִ יצֹוה ִח נֶ בְ ִמ   א.

  יש קשר בין המבנה החיצוני של השיר לבין תוכנו.

  ה יזָ ִר חֲ   ב.

יוצרות  ,כל שתי מילים המסתיימות בשתי אותיות זהות ותנועה זהה   

 1שורה  :החריזה מעניקה לקורא צליל נעים לאוזן. לדוגמה חריזה.

מסתיימות  7-3שורות ) ֶרתאח, ֶרת(חוז ֶרת בצליל מסתיימות 2ושורה 

  ). ָרה, מוזַרע, ָרה, ָק ָרה(שעב ָרהצליל ב

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

רעיון. אנו ַמכירים שני  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 הנצמדת למדומה. מהיר 

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

  ציורית למשמעות ייחודית. ביטוי ומרחיבים אותה בצורה

  (הוא לא ביצע בפועל הרמה של אף.) האג= הת הרים את האףלדוגמה: 

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

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

  עליו.

  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.  

  למשל יש הבדל בין "לא?" לבין "לא!".   
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  )מבניתניתוח שיר (באמצעות תבנית 

  

  כותרת / שם המחבר
  גאולה אלמוג/  שנת לימודים שוב חוזרת

       

  ם אמנותייםב. אמצעי    א. תוכן

 

  הרעיונות:
  
  שורש ה –רעיון המחזוריות  – ראשוןהבית ה
  שחוזר על עצמו.ר -ז-ח
  
ודאות לגבי השנה -שאלות של אי – שניהבית ה

  הבאה.
  
  

  סימני פיסוק מיוחדים  
  :חריזה / מבנה

קצר  הראשון :שני בתים – מבנה חיצוני
  והשני ארוך ביותר.

מראות על שורות ארוכות וקצרות 
  ות.התלבט
  .ראשוןהבית ב כל שתי שורות – חריזה

  שאלות "פורחות" – ציור לשוני / דימוי
  – האנשה

  מראים  –סימני שאלה  – סימני פיסוק
  חוסר ידיעה.על על התלבטות, 

  לא צעיר לא בוגר, כתמיד ובכל – ניגוד
  זאת אחר. 
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  שאל שאלות?נכיצד 

  

 המידע את נותנים ינםבעיקר כשההורים א ,רובנו שואלים שאלות בלי הרף

? המצב משתנה כשאנו שואלים נכון ,תופעה מוכרת לכולנוה .שאנו מבקשים

 "לשלוף" אפשר-איו ,מחייבת חשיבהזו שאלות על טקסט כתוב. פעולה 

  פה.-אותה כפי שאנו עושים בעל

  

  אותדוגמ

  .רונית גרה בירושלים

  > מקום- גרה רונית? היכן ש.

  בירושלים.רונית גרה  ת.

    > שם- גרה בירושלים? מיש. 

  גרה בירושלים. רונית ת.

  הגיע לבית הספר באיחור.תומר 

  זמן >- הגיע תומר לבית הספר? מתי ש.

  באיחור.תומר הגיע לבית הספר  ת.

  >שם- ?הגיע לבית הספר באיחור מי ש.

  הגיע לבית הספר באיחור. תומר ת.

  > מקום-הגיע תומר באיחור?  לאן ש.

  ור לבית הספר.תומר הגיע באיח ת.

  .ילדים היו אמש במסיבה שלושים

  > כמות- ילדים היו אמש במסיבה? כמה ש.

  ילדים היו אמש במסיבה. שלושים ת.

  > מקום-היו אמש שלושים ילדים?  היכן ש.

  שלושים ילדים היו אמש במסיבה.  ת.
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  .הילדים טיפסו על החומה במהירות

  אופן> - טיפסו הילדים על החומר?   כיצד ש.

  הילדים טיפסו במהירות על החומה. ת.

  

  המורה אמרה: "יש להקפיד על סימני פיסוק."

  אמרה המורה? מה ש.

  ..המורה אמרה שיש להקפיד על סימני פיסוק ת.

  

  .כי נקע את רגלו באימון ,ערן לא שיחק אתמול

  סיבה >- לא שיחק ערן אתמול? מדוע ש.

  באימון.נקע את רגלו  כיערן לא שיחק אתמול  ת.

  

  הגבוהה נראית כמו מהאגדות.האישה 

  > שם תואר- ?כמו באגדות יתאישה נרא איזו ש.

  ., נראית כמו באגדותהאישה הגבוהה ת.

  

טבלה זו מופיעה . מגוון מילות שאלה סיכום שלמובא  עמוד הבאבבטבלה ש

אתם רשאים  את הדף בסוף החוברת, בחלק האחרון של החוברת.גם 

לן אותו ולשמור אותו בקלסר "ארגז כלים" שילווה בקש לניי, ללתלוש

  אתכם עד סוף כיתה ו'.
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  בנק מילות שאלה
  

  

  

  

  

 

        

הפעולה   מילת השאלה 
  הנדרשת

  דוגמה  מילה/ביטוי מרמז

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

כי הילד הצליח 
  השקיע עבודה רבה.

  הצליח...?מדוע 

מילה מתארת   אופן, מצב לחפש  כיצד?
  פעולה או שם, 

    צמודה לפועל

   .לאטהלכו 
  הלכו? כיצד 

נערים הצליחו  חמישה  שם מספר  כמותלחפש   כמה?
לטפס מעל החומה.  

  נערים?כמה 

  היכן/איפה?
  לאן?

  מאין?

  מקוםלחפש 
  אירועאו 

  ציון מקום 
  או אירוע

ליום הילדים הגיעו 
  של ערן. ההולדת

  הגיעו...? לאן

  מי?
  מי הם?

 ,בני אדםלחפש 
או  בעלי חיים

  צמחים
  

  

זיהו את  השומרים
  הפורץ.

  זיהה? מי

  

  מה?
  ם?מה ה

שם עצם לחפש 
הצמוד או משפט 

  לפועל

  לעתים תופיע 

  .כיאו  שהמילה 

שיש המורה אמרה 
להתכונן לקראת 

  החגיגה.
  המורה? מה אמרה

  מילה המייצגת 
אנשים, בעלי חיים 

  או צמחים.

  איזה?/איזו?
  אילו?

שם תואר לחפש 
  צמוד לשם

  ;היפההמורה   שם צמוד לתואר
  הגדוליםילדים ה

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 ישנה מטרה שונה  א. 

  השאלה.

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

  ? מה אמרה דנה למורה דוגמה:   

  ?מה דנה אמרה למורהולא:    

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

  דנה אמרה למורה ש...למשל:   

  "?"סימן שאלה ומשפט שאלה   ג.

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

  שאלה.הבין שר בין התשובה ליש ק

  דוגמה:         

  למסיבה יחדיו.החברים הלכו  ניש  

  :ש תשובות לשלוש שאלותיבמשפט הזה   

  ?חברים הלכו למסיבה יחדיו כמה. 1  

  ?הלכו שני החברים יחדיו לאן. 2  

  ?הלכו שני החברים כיצד. 3  

  

זכרו  ים.היעזרו בקווים מתחת למיל שלפניכם. 6-1ו שאלה למשפטים רבח

  להוסיף סימן שאלה בסוף כל שאלה. 

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

  _______________________________________________  ש.
  סיפרו סיפור. הילדים  .3

  _______________________________________________  ש.
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  קומות. חמשלבניין זה   .4
  _______________________________________________  ש.
  .שעשינו רעשהשכנים טענו   .5

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

  _______________________________________________  ש.
  

(בתנאי שאלה שתרצו כל  לושאתוכלו לאין שאלות מודגשות לכן במשימה זו 

  . שיש לה תשובה)

  הילדים רצו לביתם כי פחדו.  . 1

  _______________________________________________  ש.

  הילדים רצו מהר לביתם.  .2

  _______________________________________________  ש.

  חרו לטיול. יחמישה ילדים א  .3

  _______________________________________________  ש.

  הילדים חששו מהסופה הְקֵרבה.  .4

  _______________________________________________  ש.

  הבעיה העיקרית היא באיכות המים.  .5

  _______________________________________________  ש.

  

כתבו את ֵמַרב  שאלות. כמהלבנות  אפשרכם משפטים. לכל משפט לפני

מות כהשורות לא מרמז על  פר(מס .והשוו עם חבריכם השאלות שתוכלו

  )השאלות.

רכבנו במהירות על האופניים לכיוון הפרדס כדי לחפש את בובי כלבנו   .1

  האהוב.

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  
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  החתולה המליטה שלושה גורים חמודים במהלך הלילה.  .2

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

הילדים סיפרו להוריהם שראו חפץ חשוד בתחנת האוטובוס שבקצה   .3

  השכונה.

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  

  

כך שלכל שאלה  ,שונותשאלות  ששבמחברתכם חברו לפניכם קטע קצר. 

  תהיה תשובה בקטע.

  

ט בבית וגם בחוץ, ורק מדי פעם עברה באמצע הלילה התעוררתי. היה שק

התריס, זז על התקרה. דרך חריצי וראיתי את האור שלה, שנכנס  ,מכונית

ל בגלל המדידה. ביום שני שעבר רצנו והתהפכתי אבל לא נרדמתי. הכ

 ככה . קוראים לריצה הזאת"משולש"בשיעור התעמלות בפעם הראשונה 

הספר, שהם ביחד בצורת שרצים מחוץ לחצר, ברחובות שליד בית  משום

מכך  תיפתעוהלכן משולש. בערך. אני לא כל כך טוב בריצות קצרות, 

אבל לא קשה כמו  ,שהגעתי בין הראשונים. זה היה קשה נורא, הריצה הזאת

  ריצות קצרות. קשה, כי צריך להחזיק מעמד הרבה זמן.

  הקטע לקוח מתוך "תחרות ריצה"/גדי טאוב.
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  ֹוֵבלנּוִרית י /  ילדה חדשה

  

יונית גזזה את ַּביֹום ָהִראׁשֹון ַלִּלּמּוִדים ְקָצת ָקֶׁשה ְלַהִּכיר ֶאת ַהְּיָלִדים: 

מרכיב  , ְרָנִנית ְׁשזּוָפה ְוחּוָמה, ִׁשיָרן ִּפְתאֹום ִנְרֵאית ַאֶחֶרת, ְוֵעָרןהַצמה

ָּלם ֲחָדׁשֹות , ְוַהַמְחָּברֹות ֶׁשל ּכֻ צמחו שנִים קדמיות ְּבִמְסֶּגֶרת. ְלִזיו משקפִים

ּוְנִקּיּות. ִּכְמַעט ֻּכָּלם ִמְתַרְּגִׁשים נֹוָרא ִלְפֹּגׁש ֲחֵבִרים ִמן ַהָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה, ְוִכְמַעט 

ָּכל ֶאָחד ָמָצא ִמי ֶׁשּמּוָכן ִלְהיֹות ֵּבן אֹו ַּבת ַהּזּוג ֶׁשּלֹו ְלֻׁשְלָחן. ַרק ַיְלָּדה ַאַחת 

ָדׁש ָהָיה ְּבָיָדּה, ָעְמָדה ִמן ַהַּצד, ֶּפה לֹא ָּפְצָתה, ְוַאף ֶאָחד ָעְמָדה ְלַבָּדּה. ַיְלקּוט חָ 

  לֹא ִהִּכיר אֹוָתּה.

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

?" ַהְּקַטָּנה ְוָלֲחָׁשה: "עֹוָלה ֲחָדָׁשה. ֵאיֹפה ָלֶׁשֶבת ְּבבַ   –ָקָׁשה?" "ּוָמה ְׁשֵמ

, ַאְּת ְּכָבר ְמַדֶּבֶרת?"   –"סֹוִפי". "ֹיִפי טֹוִפי!" ָאְמָרה ַהּמֹוָרה: "ֵאי ָהִעְבִרית ֶׁשָּל

..." ָעְנָתה ַהַּיְלָּדה. "ֵאין ָּדָבר," ָאְמָרה ַהּמֹוָרה, "ְּתַקְּבִלי ֶעְזָרה, ְׁשִבי -"לֹא ָּכל ָּכ

  ְלָּדה ֲחִביָבה ְוַגם ַּתְלִמיָדה טֹוָבה. ִהיא ַּתֲעֹזר ָל ְּבַאֲהָבה".ַיד ִזיָוה. ִהיא יַ -ַעל

ַיד יֹוֶכֶבד, ֲהֵרי ֵהן ֲחֵברֹות -ֲאָבל ִזיָוה ְמֻאְכֶזֶבת ְמאֹוד, ִהיא רֹוָצה ָלֶׁשֶבת ַעל

ְכָלל ַיד ַיְלָּדה ָזָרה ֶׁשִהיא ּבִ -ָוִתיקֹות! ִזיָוה ִּכְמַעט ִהְתִחיָלה ִלְבּכֹות: ָלֶׁשֶבת ַעל

ְרצּוָיה. ָעצּוב ִלְהיֹות ַיְלָּדה ְּדחּוָיה! ִזיָוה -ֵאיָנּה ַמִּכיָרה?! סֹוִפי ֵמְרִּגיָׁשה לֹא

ַמְגִעיָלה ְולֹא ֶנְחָמָדה! ַּגם ֲאִני לֹא רֹוָצה ָלֶׁשֶבת ְלָיָדּה! ְׁשֵּתיֶהן ִמְסַּתְּכלֹות זֹו ָּבזֹו 

ּכֹות. ַהּמֹוָרה ְמַצָּוה: "ֶּבֱאֶמת לֹא ָנֶאה. ַעְכָׁשו ֶנְחָנקֹות, ּוְׁשֵּתיֶהן ְּבַיַחד רֹוצֹות ִלבְ 

  ָּכ ִנְרֶאה!"- ֵׁשְבָנה ַיַחד, ַאַחר

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

ל ַאַחת נֹוָרא ִאְכַּפת חֹוֶׁשֶבת ְּבִכְסָאה: 'ַה"ִהיא" ָרָעה, ְוַהּמֹוָרה טֹוָעה!' ּוְלכָ 

  ֶׁשַהּיֹום ָהִראׁשֹון ְּכָבר ְמֻזָּפת.

ַאֲחֵרי ַהְּבָרכֹות, ְקִריַאת ַהֵּׁשמֹות ְוַהִּדּבּוִרים ָּכל ַהַּתְלִמיִדים יֹוְׁשִבים ּוְמַּצְּיִרים, 

ים ּפֹוְתִחים ַמְחָּברֹות ְועֹוִׂשים "ְׁשָעִרים", ִּכי ִאם ַהַּׁשַער ַמְסִּביר ָּפִנים, ָנעִ 

ְלַהְמִׁשי ְוִלְכֹּתב ִּבְפִנים. ִזיָוה ְמַצֶּיֶרת ַּבַּׁשַער ֶׁשָּלּה ַיְלָּדה ְקַטָּנה ְּבִׂשְמָלה ְּכֻחָּלה 

ָעֹמק, ַא - ַמֲחִזיָקה ְּבָיָדה ָּבלֹון ֲעָנִקי. ִהיא ָרְצָתה ִלְצֹּבַע אֹותֹו ְּבָסֹגל, ִחְּטָטה ָעֹמק

ְּבָזִוית ָהַעִין ִזיָוה רֹוָאה ֵאי סֹוִפי צֹוַבַעת, ֻּכָּלּה  ַהֶּצַבע ֵאיֶנּנּו. ָחֵסר ְוִנְגָמר!
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  ְׁשקּוָעה, ְמַסְרֶטֶטת ָיֶפה ַעל ַהַּׁשַער ֶׁשָּלּה ִמְסֶּגֶרת ְּגדֹוָלה, ְרָחָבה ּוְסגָֻּלה. ִזיָוה
ַיַחְסִּתי ִמְתַלֶּבֶטת ְוחֹוֶׁשֶבת ָלּה: 'ְלַבֵּקׁש ִמֶּמָּנה ָסֹגל ְּבַהְׁשָאָלה? ֹקֶדם ָלֵכן ִהְת 

לֹא ָנִעים ְלַבֵּקׁש טֹוָבה. ּוַבְכָלל, ֵמָה"ִהיא", ה"זֹאִתי" ַה"ָּזָרה",  –ֵאֵליָה ְּבֵאיָבה 

ֵאיֶנִּני ְצִריָכה ׁשּום טֹובֹות ְוֶעְזָרה. ֲאִני לֹא ַאִּגיד ָלּה ַאף ַּפַעם ִמָּלה. ֶׁשִהיא לֹא 

ְהֶיה ֹּפה ַמְתִאים... ָלָּמה ִּבְכָלל ֲחֵסִרים ַּתְחֹׁשב ֶׁשֲאִני ִמְתִחיָלה! ... ַא ֶצַבע ָסֹגל יִ 

ִלי ְצָבִעים? אּוַלי ֲאַבֵּקׁש ְּבָכל זֹאת? ֵּכן אֹו לֹא? אּוף! ָסֹגל ְמֻטְמָטם ֶׁשַהֹּכל 

ִּבְגָללֹו!' סֹוִפי ִהְרִּגיָׁשה (ָּתִמיד ַמְרִּגיִׁשים, לֹא יֹוַדַעת ִעְבִרית, ֲאָבל ֵיׁש ָלּה 

ִהְפִסיָקה, ֵאיֶנָּנּה ּגֹוֶמֶרת ְלַצֵיר ֶאת ַהַּׁשַער ֶׁשָּלּה ַּבַּמְחֶּבֶרת, ְוִהיא  חּוִׁשים!) ֶׁשִּזיָוה

ִמְסַּתֶּכֶלת ֲחִצי ִּבְפִזיָלה ַלַּצד ֶׁשל סֹוִפי ְוַלַּקְלָמר ֶׁשָּלּה, ְורֹוָאה ֶׁשֵאין ָלּה ַהְרֵּבה 

 ָּבֵעיַנִים, ַאֶּתם יֹוְדִעים) ְוסֹוִפי ְצָבִעים. ָהָיה ֶרַגע ֶאָחד ְמֹאד לֹא ָנִעים (ְּכֶׁשִּנְפְּגׁשּו

ָאְמָרה ָלּה: "ְקִחי, ַאְּת ְצִריָכה?" ְוִזיָוה ָנְׁשָמה ָלְרָוָחה ְוָׂשְמָחה ְוִלְּטָפה ֶאת ָיָדּה. 

סֹוִפי ִהִּניָחה ֶאת ַהַּקְלָמר ֵּביֵניֶהן, ְּבֶאְמַצע ַהֻּׁשְלָחן, ֶׁשִּיְהֶיה ִלְׁשֵּתיֶהן. ַא זֹו 

ק ַהַהְתָחָלה ֶׁשל ֲחֵברּות ְּגדֹוָלה ְוִׁשּתּוף ְּפֻעָּלה ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה. ִּכי ָהְיָתה ַר 

ָּכ טֹוָבה ַהֲחֵברֹות ָהְיָתה, -ֵמאֹותֹו ֶרַגע ֵהן ִהְתַּיְדדּו ְוַיַחד ָעְבדּו, ִׂשֲחקּו ְוָלְמדּו. ָּכל

ָרה ָּכֲעָסה: "לֹא ִיָּתֵכן! עֹוד ֶאְצָטֵר ְלַהְפִריד ֵהן ֲאִפּלּו ִּפְטְּפטּו ַּבִּכָּתה ַעד ֶׁשַהּמֹו

  ֵּביֵניֶכן!"

  

  "דיאלוג עם טקסט"        שימו 

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

    הדיאלוג מתייחס לקריאה ְּפִעיָלה של טקסט ולא קריאה ְסָּתִמית.  

להתרשם  הקריאה הראשונה היא כמובן קריאה חוויתית ותפקידה

  מהטקסט ולקבל מושג כללי על מה מסופר בו (מה הבנו?).

שיח עם הטקסט כדי "לפצח חסמים" -בקריאה השנייה אנו מנהלים מעין דו

  (מלים לא מוכרות, מאזכרים, סימני פיסוק ומילות קישור).

באמצעות הדיאלוג נוכל להעמיק את הבנת המשמעות של הטקסט ונוכל 

  תב. פה ובכ-להתייחס אליו בעל
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  דף משימות: ילדה חדשה

  

את מילות ההוראה לפני ושימו    א. הדגישו במדגש את מילות השאלה 

  שאתם עונים על השאלה.

שאפשר לענות בעזרתן על  ,ב. הדגישו במדגש את השורות בסיפור                

  .השאלה, ורשמו לידן את מספר השאלה

  

  נה שעברה.בהשוואה לשעשו שינויים הילדים בכיתה   . 1

לזיו צמחו ִשניים  .ערן מרכיב משקפיים .יונית גזרה את הצמה  

  .קדמיות

  ציינו עוד שלושה שינויים שעשו הילדים.  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

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

  כך כתבו את תשובתכם. -המשפטים בטקסט, ואחר

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  יפור?ת של זיוה ושל סופי בתחילת הסֹוׁשחּוְּת הַ מה היו   .3

העתיקו שני משפטים המוכיחים את תשובתכם. לכל ילדה התאימו   

  משפט. 

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  
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  של זיוה ושל סופי בסוף הסיפור? תֹוׁשחּוְּת הַ מה היו   .4

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

  ).במילים שלכם

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  חל שינוי ביחסים בין זיוה לבין סופי? תֹוכּוזְ ע שּבִ ירומה היה הֵא   .5

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ו המסר של הסיפור?מה  .6

  גם ילדים לא מוכרים יכולים להפוך לידידים.  א.

  נתינה עוזרת לפיתוח יחסים טובים.  ב.

  חייבים לעזור לעולים להשתלב בחברה הישראלית.  ג.

  כל התשובות נכונות.  ד.

  

  

  שכתב. בסיפוראו  בשירהרעיון שהכותב מבקש ללמד אותנו  – ֶמֶסר

  

  ...כדי להפיק מסר עלינו

  ,פתרונהאת בעיה של הסיפור וקרוא שוב את הל  א.  

לנסות ולשייך את הבעיה ואת הפתרון לחיים שלנו, ולראות מה יכולנו   ב.

  ללמוד מהמקרה שקרה בסיפור. 
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  מילים לא מוכרות

  (אפשר להוסיף קווים) עבודה בזוגות

או  הקשיים בהבנת הנקרא הוא להבין את פירושי המילים הלא מובנותאחד 

  ת.לא מוכרוה

  

  לעשות  אפשרמה                 

  כשנתקלים במילה               

  לא ידועה?                     
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  נכון!

ואין  ,מה נעשה אם אין באפשרותינו לשאול אבל .אפשר לשאול מישהו

  על השאלה.בעזרתה תוכלו לענות שלפניכם דוגמה  ?בידינו מילון

  במשפט של המילה הקשר בושלנו ון גייהנשתמש ב     שיטה א'

   .או בקטע                

  דוגמה

  י בשיעורי הבית. לחגַ  עַ ּיֵ סַ המורה ביקשה מדני שיְ 

איזו מילה יכולה לבוא  קובדנ ,עַ ּיֵ סַ יְ איננו יודעים את פירוש המילה אם 

   נקבל משפט הגיוני. ,זוריע במילה סייעבמקומה. אם נחליף את המילה י

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

__________________________________________________  

__________________________________________________  

  

וכתבו משפט אחר  מודגשת,כתבו פירוש למילה ה 5-1בכל אחד מהמשפטים 

  מודגשת.שתהיה בו המילה ה

ְלִהָּמֵלט ּויכול לטפס מהר על העץ וא הכי  ,החתול התפאר בפני השועל  . 1

  כשמתקרב הכלב למולו.

  הוא __________. להמלטפירוש המילה   

  ______________________________________ משפט אחר:  

  ________________________________________________  

  

אל אמה לספר לה את מה  הצָ ָא והילדה סיימה לשמוע את הסיפור   .2

  עה.ששמ

  .הוא ___________ "הצָ ָא "פירוש המילה   

  ______________________________________ משפט אחר:  

  ________________________________________________  
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 ,יִּת עְ ּתַ ְר נִ  ,הוא גבוה תי לקנותרצישהמחיר של הכדור שכששמעתי   .3

  והחלטתי לחשוב שוב על העניין.

  .הוא _________ "יִּת עְ ַּת ְר נִ "פירוש המילה   

  ______________________________________ משפט אחר:  

  ________________________________________________  

  

 'אולי הוא פצוע?, 'חשבתי 'אולי הוא רעב?'. בּבֵ יַ ְמ שמעתי קול של כלב   .4

  רצתי לחפש אותו. 

  ._הוא _______________ "בּבֵ יַ ְמ "פירוש המילה   

  ______________________________________ משפט אחר:  

  ________________________________________________  

  

  נחפש מילה נרדפת.       שיטה ב'

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

  דומה. 

   

אפשר  ,חזקאת המילה ם אם מזהי ק. זָ חָ ן וְ יָת הנער נראה לי ֵא   :1דוגמה 

  כי זו מילה נרדפת. ,ןיָת ֵא את פירוש המילה לדעת 

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

  .מרהיבפירוש המילה  מהלדעת  נוכלולכן  ,יפהאת המילה  נוזיהי

  ים טעימים מאוד.כִ עָ ּכְ ת ּויֹוגִ במעדניה שממול מכינים עּו :3 דוגמה

כי  ,יםכִ עָ ּכְ המילה מה פירוש  אפשר לדעתולכן  ,עוגיותת המילה א נוזיהי

  .המשמעות של שתי המילים דומה
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  משפט תקין

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

חשוב כיצד אלא שלא חשוב כיצד מדברים, החושבים  וכזה שאינו תקין. יש

יש  ,הפ-לגם בכתב וגם בע ,תחומיםבשני ה ,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

זה באיה הפעולה? או "ׂשֵ עֹוה ׂשֶ מה עֹולשאלה: " תשובה חייבת להיות   

   עושה הפעולה?" מצב נמצא

  .2 -ו 1 הרכיביםאין להפריד בין   )3

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

  . 1לפני רכיב  2פי רוב, אם הזמן מצוין בתחילת המשפט, יבוא רכיב -על

  דני שיחק אתמול בכדור.דוגמה: 

  אתמול שיחק דני בכדור.              

  : למשפט תקין דוגמה

  הנערים שוחחו בחצר האחורית אתמול אחר הצהריים.

  על הנערים         ?:    על מי מדבריםניתוח

  שיחקו         ?הנערים מה עשו         

  עושה הפעולה אינו נפרד מהפעולה עצמה.          

  אתמול אחר הצהריים              מתי?          

  הזמן נמצא בסוף המשפט.          

  בחצר האחורית        ?היכן         

  : משפט לא תקיןדוגמה ל

  הנערים בחצר האחורית אתמול שיחקו אחר הצהריים.

  מדוע משפט זה אינו תקין? 
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 (שיחקו)עצמה קיימת הפרדה בין עושה הפעולה (הנערים) לבין הפעולה   א.

  .לא תקין –

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

  לת המשפט או בסופו.ייבוא בתחולו כזמן ה  

  מופיע באמצע המשפט. "אתמולהזמן "  

  

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

  ים ולא לישון נותנים.חהכלבים בשכונה בלילה נוב  .1

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  ורה אנגלית לימדה מילים חדשות.מבשיעור ה  .2

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  שרו ורקדו בחגיגת ספר תורה הילדים.  .3

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  אחר הצהריים יחד. קרונן חברים טובים ואייל הם אוהבים לשח  .4

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  ספארי.לדנה אתמול לא יצאה לטיול הכיתתי   .5

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  .לבד יטנה אתמול הלכה אוריתילק  .6

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  אישורים חתומים רק. כשהילדים לטיול יוצאים   .7

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  
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  קריאת הוראות

  

  !הוראותשתקראו תחילה את הביותר חשוב  עצרו!! ?המשימקיבלתם לבצע 

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

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

  

   .שונותהוראות  עשרלימוד השונים שלכם והעתיקו פתחו את ספרי ה

  את המשימה. ועבצעכשיו 

1 .  _________________________________________________  

2 .  _________________________________________________  

3 .  _________________________________________________  

4 .  _________________________________________________  

5 .  _________________________________________________  

6 .  _________________________________________________  

7 .  _________________________________________________  

8.   _________________________________________________  

9 .  _________________________________________________  

10 .  _________________________________________________  

  

  את אלה שלא הבנתם.הדגישו מבין עשר ההוראות שהעתקתם 

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

  בעיון אולי כעת תבינו. אולי ִתַזכרו בהוראה דומה שבצעתם בעבר? אותן 
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 לא תקין לא תקין

 תקין

  

  

  2יחידה         

  

  תשובה תקינה

  ...הבתשובה תקינה היא תשובה שיש      

  ;שפט שחוזר על חלק מהשאלהמ א.     

  .ועל מילות ההוראה השאלהמילות עונה על משפט ש ב.     

  

  

  :דוגמה

  מדוע חזרת מאוחר מבית הספר?

  

  

  

  

    

  

  

  

  

ילד האשים אותי 

שלקחתי לו את 

 הקלמר

ילד האשים אותי  כי

 שלקחתי לו את הארנק

חזרתי מאוחר מבית הספר מכיון שילד 

מהכיתה האשים אותי שלקחתי לו את 

 הקלמר והייתי צריך להוכיח לו שהוא טועה
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   דוגמה מהסיפור "ילדה חדשה"

  

  מדוע הצטערה זיוה שהמורה הושיבה אותה ליד סופי התלמידה החדשה?

  כיתבו תשובה תקינה.

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

  

  תשובה תקינהלמחוון 

  ביצוע  התבחין

  מילות את . האם הדגשתם את מילות השאלה או 1

  ההוראה?    

  . האם חזרתם על חלקי השאלה?2

  ?1ות מסעיף האם עניתם על כל הדרישות של השאל. 3

  כן / לא

  

  כן / לא

  כן / לא

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

  משורות אלו תשובה המתאימה לשאלה שלכם. 

  

  ובדקו האם תשובותיכם תקינות?  23 'חזרו לעמ

  ה שנית., שהתשובה אליה לא תקינה וכתבו אותשאלה אחתהעתיקו 

  שאלה ______________________________________________

  ______________________________________________  

  תשובה _____________________________________________

    _____________________________________________  

    _____________________________________________  
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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 –הם              גוף שלישי יחיד –הוא 

  

  נקבה                 

  ותגוף ראשון רב –נחנו א          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

רשמו את הגוף בו מופיע הפועל, בעמודה המתאימה והשלימו את העמודה 

  השלישית.

  

  זכר/נקבה  גוף  פועל

  ָקְרָאה. 1

  . ֶאְׁשֹמר2

  . ָלְמדּו3

  . ִּתְרְקִדי4

  . ִסַּפְרֶּתם5

  . ָיָׁשְנָּת 6

  . ָחְלָמה7

  . ָקַׁשר8

  גוף שלישי יחידה –ִהיא 

  גוף ראשון יחידה –אני 

  ן _____________ם הֶ הֶ 

_____________  ____  

_____________  ____  

_____________  ____  

_____________  ____  

________  _________  

  

  נקבה

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

  

  

 דוגמה
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  ת שאלות...לַ ִא ְׁש 

  

  שלהן: 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  

  י:מּון סָ כֶ ּתֹ שאלות של   ב.

  ;תנֹוָק ְס מַ . הסקת 1  

  .רסֶ מֶ . הבנת ה2  

    .פרשנותשאלות של   ג.

  דעת הקורא כולל נימוק, הסבר והוכחה.   

  

  שלהן. מבנהוהסגנון לסוגים שונים גם מבחינת ההשאלות מתחלקות 

  הלָ ֵא ת ְׁש לֹונפתחות בִמ שאלות ש  א.

  .הלָ ֵא ן ְׁש ימַ ִס שאלות כאלה מסתיימות ב  

  דוגמאות: מי? מה? למה? איפה? כיצד?  

  ְׁשֵאָלהת לֹונפתחות בִמ שאלות ש  ב.

  .הּדָ קֻ נְ שאלות כאלה מסתיימות ב  

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

  "תחֹותּוּפְ שאלות "  ג.

בשאלות כאלה עליכם לענות על השאלה באופן עצמאי. התשובה   

  ַתקינה. הקפידו על כללי הפיסוק.צריכה להיות מלאה ו

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

בשאלות כאלה מוצעות כמה תשובות, ועליכם לבחור מתוכן את   

  התשובה הנכונה.

כך לסמן את -האפשרויות ורק אחר כללשם כך עליכם לקרוא בעיון את   

  התשובה הנכונה ביותר. 

  ת המשימה שאחריו. קראו את הסיפור שלפניכם, ובצעו א
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  עליא אבו שמיס ֶּפֶתק ֵמִאָּמא /
 חזרתיָאח! ֵאיֶזה ֵּכיף ַלְחֹזר ַהַּבְיָתה ַאֲחֵרי יֹום ָאֹר ֶׁשל ִלּמּוִדים. יֹום ֶאָחד 

ַהַּבְיָתה ִעם ֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה ִמֶּמִּני, ָאַחְזִּתי אֹוָתּה ְּבָיָדּה ַהְּקַטָּנה, ֵמַהַּגן ְוַעד 
. ִצְלַצְלִּתי ׁשּוב צילצלתי בפעמון, אבל אף אחד לא ענהּו ַהַּבְיָתה. ֶׁשִהַּגְענ

  ַּבַּפֲעמֹון ְוִחִּכיִתי, ֲאָבל ַאף ֶאָחד לֹא ָעָנה.
ֶׁשָהָיה ִלי ַּבִּכיס, ָּפַתְחִּתי ֶאת ַהֶּדֶלת ְוָקָראִתי: "ִאָּמא,  את המפתח הוצאתי

ד לֹא ָעָנה. ִחַּפְׂשִּתי ַּבִּמְטָּבח, ִחַּפְׂשִּתי ִאָּמא, ָחַזְרנּו, ֵאיֹפה ַאְּת?" ֲאָבל ַאף ֶאחָ 
ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַּבִּמְטָּבח. ְּבֶּפֶתק ָהָיה ָּכתּוב:  ראיתי פתק מנחַּבֲחַדר ַהֵּׁשָנה, ּוִפְתֹאם 

  "ָהַלְכִתי ְלַבֵּקר ֶאת ּדֹוָדה ַסְלָמה, ֶאְחֹזר ְּבָקרֹוב, אֹוֶהֶבת ֶאְתֶכם. ִאָּמא."
י ַלֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה, "ִאָּמא ַּתְחֹזר עֹוד ְמַעט ִמּדֹוָדה ַסְלָמה. "טֹוב," ָאַמְרִּת 

  ֵּביְנַתִים, ּבֹוִאי נֹאַכל ֲארּוַחת ָצֳהַרִים."
ְלִאָּמא ֵיׁש ֶהְרֵּגל ֶאָחד ֶׁשֲאִני אֹוֵהב ְמֹאד: ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִהיא הֹוֶלֶכת, ִהיא ַמְׁשִאיָרה 

  ָאן ָהְלָכה ּוָמַתי ַּתְחֹזר.ָלנּו ֶּפֶתק, ְּכֵדי ֶׁשֵּנַדע לְ 
,  הפתק את ָלַקְחִּתי ְוֶהְחַזְקִּתי אֹותֹו ָחָזק ְּבַכף ָיִדי, ּוְכֶׁשֵהְחַזְקִּתי אֹותֹו ָּכ

ָּכ -, ְוַאַחראכלנוִהְרַּגְׁשִּתי ְּכִאּלּו ִאָּמא ִאָּתנּו ַּבַּבִית. ַׂשְמִּתי ֶאת ַהֶּפֶתק ַּבִּכיס, 
  ְוִהְסַּתַּכְלנּו ַּבֵּטֵלִויְזָיה.ָיַׁשְבנּו ַּבָּסלֹון, 

  אֹותֹו ֵמַהִּכיס, ְוָקָראִתי אֹותֹו עֹוד ַּפַעם.  נזכרתי בפתק, הוצאתיׁשּוב 
  "ָהַלְכִּתי ְלַבֵּקר ֶאת ּדֹוָדה ַסְלָמה, ֶאְחֹזר ְּבָקרֹוב, אֹוֶהֶבת ֶאְתֶכם. ִאָּמא."

ְבִּתי, 'ַהִאם "ְּבָקרֹוב" ֶזה ַעְכָׁשו? ִהיא ִמְתַּכֶּוֶנת ַּבִּמָּלה "ְּבָקרֹוב"?', ָחׁשַ  'ְלָמה
  ְּבעֹוד ֲחִצי ָׁשָעה? ְּבעֹוד ָׁשָעה? ְּבעֹוד...'

  ֲאִני ָצִרי ְלַחּכֹות. –ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע 
ֶאת ַהֶּפֶתק ַלִּכיס, ִהְסַּתַּכְלִּתי ַעל ֲאחֹוִתי, ְוִחַּיְכִּתי. לֹא ָרִציִתי ֶׁשֵּתַדע  ֶהְחַזְרִּתי

הכנסתי את ָאג. ִהְמַׁשְכִּתי ְלִהְסַּתֵּכל ַּבֵּטֵלִויְזָיה, ּוְבִלי ָלִׂשים ֵלב ׁשּוב ֶׁשֲאִני ֻמְד 
. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָּנַגְעִּתי ּבֹו, ִהְרַּגְׁשִּתי טֹוב, ִּכי ָיֹכְלִּתי היד לכיס ולטפתי את הפתק

י ָׁשָעה, ִאָּמא ֲעַדִין לֹא ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהִּמִּלים, ְּכִאּלּו ִאָּמא אֹוֶמֶרת אֹוָתן. ֲעְבָרה ֲחצִ 
  ָחְזָרה, ַוֲאִני ִהְמַׁשְכִּתי ְלַלֵּטף ֶאת ַהֶּפֶתק ֶׁשְּבתֹו ַהִּכיס.

  ּוִפְתֹאם, טּוק... טּוק... ְּדִפיקֹות ַּבֶּדֶלת.
  ְלֵעֶבר ַהֶּדֶלת. "ִמי ָׁשם?" ָׁשַאְלִּתי ְּבקֹול ָרם. קפצתי ממקומי, ורצתי

  ַתח ֶאת ַהֶּדֶלת, ִעיָסא.""ֲאִני," ָעְנָתה ִאָּמא, "ּפְ 
, ָקַפְצִּתי ִלְקָראָתּה ְּבִׂשְמָחה, ְוָאַמְרִּתי ָלּה: "ָקָראִתי ֶאת הדלת את פתחתי

, ְוֶזה ָהָיה ַרְעיֹון טֹוב, ִאָּמא."   ַהֶּפֶתק ֶׁשָּל
ִּתי ְוִחְּבָקה ֶאת ֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה ְואֹוִתי. ַוֲאִני, ַאֲחֵרי ֶׁשָּסַגְר  אמא נכנסה הביתה

  ֶאת ַהֶּדֶלת, הֹוֵצאִתי ֶאת ַהֶּפֶתק ֵמַהִּכיס, ְוָזַרְקִּתי אֹותֹו.
  ר? ַעְכָׁשו ִאָּמא ָּכאן!ְלֵׁשם ָמה ֲאִני ָצִרי ֲחִתיַכת ְניָ 

  (הפעולות מסומנות בקו לטובת שאלת הרצף.)         
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  תוכן גלוי –סוגי שאלות 

  "פתק מאימא".קראו שוב את הסיפור 

  ?מאודאימא, שהילד אהב מה ההרגל של  :שאלה

  התשובה.אפשר למצוא את  12קל לענות על השאלה הזו, כי בשורה 

מאוד, הוא שכשהיא הולכת, היא אהב : ההרגל של אימא, שהילד תשובה

  משאירה לו פתק כדי שידע לאן הלכה ומתי תחזור.

      את התשובה מהסיפור. צריך לעשות שינויים מעטים            כמעט להעתיקאפשר 

כמו: כשהיא הולכת ֵידע (במקום ֵנדע), מכיוון ששאלו רק על הילד. עם זאת 

  אם תעתיקו בדיוק מה שכתוב, זה תקין.

  ? אמומה הבין הילד מהפתק שכתבה  :שאלה

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

  צריך לשנות את הכתוב. 

א. כי אמו הלכה לבקר את דודתו סלמה; ב. הילד הבין מהפתק  תשובה:

  שהיא תחזור בקרוב; ג. שהיא אוהבת אותו ואת אחותו.

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

  מתאימים.

  ציינו שתי פעולות שעשו הילדים כשחזרו מבית הספר ומהגן.   שאלה:

בית הספר ומהגן, הילדים           ), כשחזרו מ16, 15(מצויה בשורות  תשובה

  א. אכלו; ב.  ישבו בסלון וצפו בטלוויזיה.

, ונוסף על כך, יש להמיר (לשנות) את הגוף מגוף לחוד יש לציין כל פעולה

  רבים ("אכלו" ו"ישבו"). שלישי לגוףרבים ("אכלנו", ו"ישבנו")  ראשון

אתם , תשובה עוניםאתם השוני נובע מכך שהילד מספר בגוף ראשון וכש

  לענות בגוף שלישי.מדווחים, ולכן עליכם 

  

  שימו אפשר לכתוב תשובה גם בעזרת ו' החיבור או מילות קישור. 

צפו בטלוויזיה בסלון. ודוגמה: כשחזרו הילדים מהגן ומבית הספר הם אכלו 

  נושא זה יורחב בהמשך. 
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  ו. קראו את הקטע "גיבור" מאת נירה הראל ובצעו את המשימה שלאחרי

  / ִניָרה ַהְרֵאל ִּגּבֹור

  ִאָּמא ְוַאָּבא ְיָקִרים!

ֶאת ַהִּמְכָּתב ַהֶּזה, ֶּבַטח ְּכָבר ִאיַׁשן. לֹא ֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ַהַּמְפֵּתַח  ְּכֶׁשִּתְקְראּו

ַּבֶּדֶלת, ְוַגם לֹא ֶאְרֶאה ֶאְתֶכם ִנְכָנִסים ַלֶחֶדר ּוְמַכִּסים אֹוִתי ִּבְׂשִמיָכה. ֲאָבל 

  ו ֲאִני לֹא ָיכֹול ִליׁשֹון.ַעְכׁשָ 

  ָהֵעיַנִים ֶׁשִּלי ָּפׁשּוט לֹא ֶנֱעָצמֹות.

ָאַכְלִּתי ׁשֹוקֹוָלד, ָׁשַמְעִּתי ַרְדיֹו, ָצִפיִתי  –ְּכָבר ָעִׂשיִתי ָּכל ָמה ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות 

  ַּבֵּטֵלִויְזָיה, ְוָקָראִתי ֵסֶפר.

ֹות ַּבֵטֵלִויְזָיה לֹא ְמַעְנְינֹות אֹוִתי. ַּגם ֶאת ַהֵּסֶפר ַהּׁשֹוקֹוָלד ִנְגַמר, ְוַהָּתְכִנּי ֲאָבל

  ָּגַמְרִּתי ִלְקרֹא. ּוְכָבר ֵאין ִלי ָמה ַלֲעׂשֹות.

  ּופֹוֵחד. –ַעְכָׁשו ֲאִני ׁשֹוֵכב ַּבִּמָּטה, ִמֻּכֶּסה ַעד ָהָאְזַנִים 

  ּפֹוֵחד ִלְהיֹות ַּבַּבִית, ְלַבִּדי.

ֶעֶרב ַאֶּתם יֹוְׁשִבים -ַלְטֶּתם ָלֶלֶכת ָהֶעֶרב ַלֵּתיַאְטרֹון. ֶעֶרבֶּבֱאֶמת ָׂשַמְחִּתי ֶׁשֶהְח 

  ַּבַּבִית. ֶּבַטח נֹוָרא ְמַׁשְעֵמם ָלֶכם.

. ֲאִני רֹוֶצה שֵּתָראּו -, ְּכֶׁשִהְתּכֹוַנְנֶּתם ָלֵצאת, ִנְרֵאיֶתם ְׁשֵניֶכם ָיִפים ָּכלָהֶעֶרב ָּכ

  ִית.ָּכָכה ָּתִמיד. ַּגם ְּכֶׁשַאֶּתם ַּבבַ 

ַהָּכל ַעְכָׁשו ָחׁשּו ּוַמְפִחיד. ַהַּצֲעצּוִעים ַעל ַהַּמָּדף ִנְרִאים ְּגדֹוִלים ּוְׁשֹחִרים, 

  ְוַהָּׁשעֹון ְמַתְקֵתק ְּבקֹול ָרם, ְוַקר ִלי.

  ֲאִני ִמְתַּגְעֵּגַע ֲאֵליֶכם, ְּכִאּלּו ְיָצאֶתם ֵמַהַּבִית ִלְפֵני ָׁשבּוַע.

ֶעֶרב ְוׁשֹוֲאִלים -ַׂשְחָקִנים ֵיׁש ְיָלִדים, ֶׁשּׁשֹוְכִבים ְלַבָּדם ֶעֶרבחֹוֵׁשב ֶׁשַּגם לְ  ֲאִני

  ָמַתי ְּכָבר ִּתָּגֵמר ַהַהָּצָגה? ָמַתי? –ָּכמֹוִני 

  ַאָּבא ְוִאָּמא ֶׁשִּלי!

  ִהְתַּכַוְנִּתי ִלְכֹּתב ָלֶכם ִמְכָּתב ַמְצִחיק, ְוָיָצא לֹא ְּבַכָּוָנה ִמּכָּתב ָעצּוב.

  י.ה, ַאל ִּתְכֲעסּו ָעלַ ְּבַבָּקׁשָ 

  !ָּכ ִהְׁשַּתַּדְלִּתי ִלְהיֹות ִּגּבֹור-ָּכל
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  שאלה

  איזה מכתב התכוון הילד לכתוב להוריו?  א. 

  איזה מכתב כתב לבסוף?  ב.

  ם? ________תהדגישו את השורות שהן מקור התשובה. אילו שורות סימנ

ק, ויצא לא אין להעתיק את המשפט: "התכוונתי לכתוב לכם מכתב מצחי

  בכוונה מכתב עצוב."

  מדוע? .המשפט הזה איננו מתאים להיות תשובה לשאלה

המשפט כתוב בגוף ראשון (אני) ואילו את התשובה צריך לכתוב בגוף   .1

  שלישי (הוא).

  האם את החלק "יצא לא בכוונה" צריך להכניס לתשובה?  .2

יק, חכתב מצהילד התכוון לכתוב להוריו מ – תקינה עכשיו נכתוב תשובה

  אבל המכתב שכתב לבסוף היה עצוב.

  

  כי המשפט מראה על ניגוד. אבלשימו  הוספנו את מילת הקישור 

  

  ציינו שלוש פעולות שעשה הילד כשנשאר לבד.

  שלוש הפעולות שעשה הילד כשנשאר לבד (לא לשכוח להדגיש בטקסט) היו:

  _______________________________________________  א.

  _______________________________________________  ב.

  _______________________________________________  ג.

  

  ציינו שלוש הוכחות שהילד פחד (בלי לציין את המילה פוחד). 

  _______________________________________________  א.

  _______________________________________________  ב.

  _______________________________________________  ג.
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קראו את הסיפור "איתן שותל עץ" מאת עודד בורלא, ובצעו את המשימות 

  שאחריו. 

  

  / עֹוֵדד בורלא ֵאיָתן ׁשֹוֵתל ֵעץ

ִּבְׁשָבט ִלְׁשֹּתל , ָיְצָאה ַהִּכָּתה ְּבט"ּו 'ִלְפֵני ַהְרֵּבה ָׁשִנים, ְּכֶׁשָהָיה ֵאיָתן ְּבִכָּתה ב

ָּכ ָׁשרּו ְוָרְקדּו ְסִביב -ֵעִצים. ַהְּיָלִדים ָׁשְתלּו ֵעִצים ַעל ִּגְבָעה ְרחֹוָקה, ַאַחר

ַהְּׁשִתיִלים ּוֵבְרכּו אֹוָתם ֶׁשִּיְגְּדלּו ְוִיְהיּו ַיַער! ֵאיָתן לֹא ָרָצה ִלְׁשֹּתל ִעם ֻּכָּלם. הּוא 

ְבָעה ֲחׂשּוָפה ְוַׁשם ָׁשַתל ֶאת ַהְּׁשִתיל ֶׁשּלֹו ְוִהְׁשָקה ָלַקח ֶאת ַהְּׁשִתיל, ָעָלה ַעל ּגִ 

  אֹותֹו. 

"ֶזהּו," ָאַמר, "ָׁשלֹום, ְׁשִתיל. ֲאִני ְמַאֵחל ְל ֶׁשִּתְצַמח ְוִתְגַּדל ְוִתְהֶיה ֵעץ ֶנֱאָמן 

"!   ְלמֹוַלְדְּת

ֹבת, ֲעָנָפיו ְּפרּוִׂשים ְוַצַּמְרּתֹו ְוָאֵכן, ִעם ֲעֹבר ַהָּׁשִנים ָהָיה ַהְּׁשִתיל ַהָּקָטן ְלֵעץ עָ 

ְרָחָבה ִויֻרָּקה. ַהְרֵּבה ְמַטְּיִלים ָיְׁשבּו ְוָנחּו ְּבִצּלֹו, ְוַהְרֵּבה ִצֳּפִרים ִקְּננּו ֵּבין ֲעָנָפיו. 

  ַּגם ֵאיָתן ָּגַדל, ּוְכֶׁשִהִּגיַע ַהְּזַמן ִהְתַּגֵּיס ְלַצַה"ל ְוָהָיה ְלָקִצין.

ָחמֹות ָיָצא ִעם ְּפֻלַּגת ַחָּיִלים ְלֶעְזַרת ֶמֶׁשק ְּבָמצֹור. ָּכל ַהָּלְיָלה ָצֲעָדה ַהִּמלְ  ְּבַאַחת

ַהְּפֻלָּגה ְּבֶׁשֶקט. ֵהם ָעלּו ַעל ְּגָבעֹות ְוָיְרדּו ְּבֵגָאיֹות, ַעד ֶׁשָּׁשְמעּו ֵמָרחֹוק ַרֲעֵמי 

ִהְתַנְּפצּו לֹא ַהְרֵחק ֵמֶהם. ְלֶפַתע ָצַעק ְיִרּיֹות. ַהְיִרּיֹות ָהְלכּו ְוָקְרבּו ְוָגְברּו, ּוְפָגִזים 

ֵאיָתן: "ִהְתּכֹוְפפּו! ִמְצאּו ַמֲחֶסה!" ְוהּוא ַעְצמֹו ָזַחל ִּבְמִהירּות ּוָמָצא ַמֲחֶסה 

ֵמַאחֹוֵרי ֵעץ ֶׁשָעַמד ְּבַדְרּכֹו. ָּפָגז ָׁשַרק ִּבְמעּופֹו, ָּפַגע ְּבֶגַזע ָהֵעץ ְוִהְתּפֹוֵצץ! ָהֵעץ 

ָנַפל ְּבִרְׁשרּוׁש, ְּכמֹו ֲאָנָחה ֲאֻרָּכה. ֵאיָתן ָהָיה ָהמּום ִמן ַהִהְתּפֹוְצצּות, ַא ִנְגַּדע וְ 

ָיָצא ָׁשֵלם ּוָבִריא, ְּבִלי ְׂשִריָטה. ָּכל ַהָּלְיָלה ִנְמַׁש ַהְּקָרב. ִעם אֹור ַהּיֹום ִנְגַמר 

לֹו! הּוא ִהִּביט ֶאל ָהֵעץ ַהָּגדּוַע ַהָּמקֹום ֻמָּכר  –ַהֹּכל. ֵאיָתן ִהִּביט ְסִביבֹו, ְוִהֵּנה 

ֶׁשָהָיה ֻמָּטל ְלָפָניו, ּוִפְתֹאם ֵהִבין ֵאיָתן! ֶזה ָהָיה ָהֵעץ ֶׁשהּוא ָׁשַתל ְּבט"ּו ִּבְׁשָבט 

  ! ָהֵעץ ִהִּציל ֶאת ַחָּייו.'ִלְפֵני ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה ָׁשִנים, ְּכֶׁשָהָיה ְּבִכָּתה ב
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  תיל שלו כשהיה בכיתה ב'?: מה עשה איתן בששאלה  . 1

  ___________________________________________תשובה:   

  _________________________________________________  

  : ציינו שתי פעילויות שאפשר היה לבצע בזכות העץ.שאלה  .2

  : שתי פעילויות שאפשר היה לבצע בזכות העץ היו:תשובה  

  _______________________________________________א.   

  ב. _______________________________________________  

  

  פעולה בזוגות

מתוך הסיפור "איתן שותל  איתורברמת ארבע שאלות במחברותיכם חברו 

  עץ".

  ענו על השאלות ותנו לעמיתים לתת לכם משוב.

  

לדעתנו . אם בסימן  טוב במשוב אנו מציינים מה לדעתנו  שימו  

כדאי לכתוב  לדעתי השאלה או התשובה לא תקינים יש לכתוב

  .שנית

  

  

  פעולה כיתתית

  וענו עליהן: ארגוןחברו שתי שאלות ברמת 

  :   _____________________________________________1 שאלה

         _____________________________________________  

  _____________________________________________ :1תשובה 

         _____________________________________________  

  _____________________________________________  :2שאלה 

        _____________________________________________  

  _____________________________________________ :2תשובה 

        _____________________________________________  
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  סיכום

   

פי תוכן הטקסט בלבד. -מדנו שני סוגים של שאלות שאפשר לענות עליהן עלל

  . ֹתֶכן ָּגלּוישני סוגי השאלות הם בתחום של 

  

  

  שאלות של תוכן גלוי

  

  

  

  

  

  

  איתור מידע

מותר להעתיק את 

התשובות מהטקסט 

בהתאמה לנדרש 

 בשאלה.

  מידע ארגון

אין להעתיק את 

 התשובות מהטקסט.

  . מצאו בטקסט את כל המשפט1

  פיו תשובה.-שתוכלו לכתוב על    

  הדגישו אותו במדגש.    

  . חזרו למילת השאלה, או למילת2

  ההוראה והדגישו אותן.    

  מתאים. העתיקו רק את החלק ה3

  לשאלה. אם צריך, התאימו את    

 המשפט לשאלה.     

  המשפטים כל. מצאו בטקסט את 1

  הקשורים לשאלה, והדגישו     

  אותם.    

  . חזרו למילת השאלה, או למילת2

  ההוראה והדגישו אותן.    

  . נסחו תשובה עצמאית ומתאימה3

 לשאלה.      
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  אירועיםרצף 

  

  .)27(עמ'  אימא"נחזור על דרך הפעולה. הדגמה עפ"י הסיפור "פתק מ

  

  ו את הפעולות העיקריות בסיפור לפי הסדר. נרשמ  א. 

  סדר הפעולות לפי הסיפור :1רשימה מס' 

  הילד חזר הביתה.  . 1  

  הילד צלצל בפעמון ולא ענו.  .2  

  הילד פתח את הדלת במפתח.  .3*

  הילד ראה פתק.  .4*

  הילד אכל והסתכל בטלוויזיה.  .5*

  היה בכיס.הילד הוציא את הפתק ש  .6  

  הילד ליטף את הפתק שהיה בכיס.  .7*

  נשמעה דפיקה, הילד פתח את הדלת.  . 8  

  אימא נכנסה.  .9 *

  אימא חיבקה אותו.  .10

  

  ו את המשפטים שניתנו בדף המשימות. נקרא  ב.

  2רשימה מס' 

  אימא נכנסה.  
    

    ראיתי פתק על השולחן.   
  
  .תחתי את הבית בעזרת מפתחפ   

  
  בטלוויזיה שבסלון.הסתכלתי    

  
  .ליטפתי את הפתק  
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את המשפטים  1רשימה מס' ב* (כוכבית) לצד המשפטים  -מנו ביס  ג.

  . 2מרשימה מס' 

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

מופיע הו קודם את המשפט ננותרו חמישה משפטים לסדר. עכשיו סדר  ה.

את המשפט המופיע אחרון בסיפור  ) ואחר כך1ראשון בסיפור (מס' 

  ).5(מס' 

  

  הילד פתח את הדלת במפתח.  –הפעולה הראשונה   1

  אחר כך ראיתי פתק 2  

  לאחר מכן הסתכלתי בטלויזיה 3  

  ליטפתי את הפתק 4  

  אמא נכנסה. –הפעולה האחרונה   5

  

  עכשיו נשארנו עם שלושה משפטים שעלינו לסדר לפי הכתוב בסיפור:

  מה:נחזור לרשי

  .5זוהי פעולה אחרונה, נסמן  –אמא נכנסה   
    

  זוהי פעולה שניה. –ראיתי פתק על השולחן    
  

  . 1זוהי פעולה ראשונה, נסמן  –פתחתי את הבית בעזרת מפתח   
  

  זוהי פעולה שלישית. –הסתכלתי בטלויזיה   
  

  זוהי פעולה רביעית.  –ליטפתי את הפתק   
  
  

5 

2 

1 

3 

4 



36 

 

  יפורי מהסיפור "גיבור" נירה הראלסדרו את המשפטים על פי הרצף הס

  ___ הילד שוכב במיטה מכוסה עד האוזניים ופוחד.

  _ ההורים חוזרים והילד כבר ישן.5_

  ההורים נראו יפים לפני שיצאו.   1  

  ___ הילד אכל שוקולד ושמע רדיו.

  ___ הילד מתגעגע להוריו.

  

  ."תל עץאיתן שו"מהסיפור  סדרו את המשפטים על פי הרצף הסיפורי

  השתיל הפך לעץ. ___

  ___ איתן התגייס לצבא והיה לקצין.

  העץ קיבל פגז ונגדע וכך הציל את איתן. ___

  מצאו מחסה". –איתן צעק לחייליו "התכופפו    4  

  ___ איתן שתל עץ על גבעה חשופה.

  איתן מצא מחסה מאחורי העץ שלו.   ___

  

רים יותר משפטים בין לפניכם רצפים יותר מורכבים מאחר וחס  שימו 

  האחד לשני. 

  פי הרצף מהסיפור "גיבור".-סדרו את המשפטים על

  ___ לילד היו פחדים כשנשאר לבדו.

  ___ הילד כתב להוריו מכתב.

  ___ הילד אכל שוקולד וקרא ספר.

  ___ הילד שמח שהוריו יצאו לתיאטרון.

  פי הרצף מהסיפור "איתן שותל עץ".-סדרו את המשפטים על

  יתן נצל בזכות העץ ששתל.___ א

  ___ איתן ֵּברך את השתיל.

  ___ השתיל הפך לעץ גדול.

  ___ העץ נכרת ונפל כי פגע בו פגז. 
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  (חזרה) זכר ונקבה
  תזכורת

 'או באות  ה  'נקבה מסתיימות באות  תצורת מילים (שמות ופעלים) בהרוב 

  מספרים).חוץ מ(

  דוגמה

  תמטפל      הילד

  תרוקד      המנור

  תִמְרֶצפֶ       החביל

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

  מטפל. –ילד, מטפלת  –ילדה דוגמאות: 

  אין להן צורת זכר.ו ,נקבהצורת רק בהמופיעות אולם יש מילים 

  חברת, מעטפה. , מַ רצפת: חבילה, מנורה, תמונה, ִמ דוגמאות

  ן להן צורת נקבה. ואי זכרצורת בשקיימות רק ילים יש מו

  ׁשּוְלחן, ָארֹון, ַחלֹון, ָמַגׁש, ֵסֶפר, ַּדף, ֶּדֶבק.  ,איסֵ יר, ּכִ דוגמאות: גִ 

  

  מלאו את הטבלה.

  נקבה  זכר

  

          _________  

  לֶ מֶ          

          _________  

  רטֵ ֹוׁש         

  אפֵ רֹו         

          _________  

  ןנַ ּגַ          

  אילַ ְק חַ         

  

  תֶר מֶ ֹוׁש             

          _________  

  הינָ צִ ְק              

          _________  

          _________  

  ֶיֶרתּדַ              

          _________  

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

או  "גדול"היא להוסיף את המילה ת צורת השם לזהות אשיטה טובה 

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

  דוגמאות

  זכר    גדולה  או   גדול   סאיכ

  נקבה    גדולה  או   גדול  יד

  זכר    גדולה  או  גדול  פה 

כשרוצים להוסיף תואר לשם, צריך לדעת אם השם הוא בצורת זכר או 

  ת נקבה.בצור

   

  

  

  דוגמאות

  זכר –עיפרון חד 

  נקבה –פינה חדה 

  נקבה –מחט קצרה 

  זכר –חוט ארוך 

  

  שם.כל הוסיפו תואר ל

  תואר  שם

  מוָרה

  מחברת

  שק

  רגל

  ארנק

  ספר

  נהר

____________  

____________  

____________  

____________  

____________  

____________  

____________  

  ;זכרצורת קבל תואר ביזכר צורת שם ב

 .נקבהצורת קבל תואר בינקבה צורת שם ב
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  3יחידה       

  מאזכרים ותפקידם

  

  תזכורת

שמות עצם כדי שלא יחזרו מספר רב של  ותמאזכרים הם מילים המחליפ

  פעמים.

  :  מאזכריםמשמשות המילים ה                                    

  הוא, היא, הם, הן          

  אותו, אותה, אותם, אותן         

  ה , אצלם, אצלןאצלו, אצל          

  שלו, שלה, שלהם, שלהן          

  זו, זה, אלה, אלו         

  בו, בה, בם, בהן         

  וכל מילות היחס בנטייה של גוף שלישי         

  

  :דוגמה

  טקסט ללא מאזכרים

תן לסרט. גלי שמחה על ההצעה של נעמה ִא  אנעמה ודנה ביקשו מגלי לבו

דנה להקולנוע. גלי קנתה לנעמה ו דנה ליד ביתאת ודנה. גלי פגשה את נעמה ו

  . נעמה ודנה שמחו והודו לגלי.משקאותפופקורן ו

  

  הטקסט בעזרת מאזכרים

גלי  .שלהןתן לסרט. גלי שמחה על ההצעה ִא  אנעמה ודנה ביקשו מגלי לבו

שמחו  והן ,משקאותפופקורן ו להןקנתה  היאליד בית הקולנוע.  אותןפגשה 

  .להוהודו 
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ורשמו מעל  ,ניכם. סמנו שני קווים מתחת למאזכריםקראו את הסיפור שלפ

  ).חברים ארבעהמשתתפים  ,(שימו לב .המאזכרים למי הכוונה

  ְמַחְּפִׂשים ֶאת יֹוָתם

ֵעָרן ְוָאִבי ָהְלכּו ְלַבֵּקר ֶאת ֲחֵבָרם יֹוָתם. ֵהם ִהִּגיעּו ְלֵביתֹו, ֲאָבל לֹא ָהְיָתה 

ִמְגַרׁש ַהִּמְׂשָחִקים, ּבֹוא ֵנֵל ְלָּׁשם," ִהִּציַע ֵעָרן. ְּתׁשּוָבה. "אּוַלי ִנְמָצא אֹותֹו ּבְ 

ְּבַדְרָּכם ְלִמְגַרׁש ַהִּמְׂשָחִקים ָּפְגׁשּו ֶאת ֹּתֶמר ֲחֵבָרם, ֶׁשָהָיה ְּבַדְרּכֹו ֵמַהִּמְגָרׁש 

ַגׁש ֶאת ְלֵביתֹו. "הּוא לֹא ַּבִּמְגָרׁש," ָעָנה ֹּתֶמר ַעל ְׁשֵאָלָתם ֶׁשל ֵעָרן ְוָאִבי, ִאם ּפָ 

יֹוָתם ַּבִּמְגָרׁש. "הּוא ֶּבַטח ֵאֶצל ָיִניב," ָאַמר ָלֶהם ֹּתֶמר. "ְּכַדאי ָלֶכם ִלְבֹדק ִאם 

הּוא ֶאְצלֹו. ִאם ִּתְפְּגׁשּו אֹותֹו ֵאֶצל ָיִניב, ִאְמרּו לֹו ֶׁשִאָּמא ֶׁשּלֹו ְמַחֶּפֶׂשת אֹותֹו." 

  ֵהם ִׁשּנּו ִּכּוּון ְוָהְלכּו ְלָיִניב.

  רים מצאתם? ______כאזכמה מ

  

  .תקיןלפניכם סיפור לא 

(אותו, אותה, אותם, במאזכרים השמות אמצעות החלפת בהשביחו אותו 

  ליהן).ליהם, אֲ , אֲ ן, לה, להם, להןהם, בה, בהאותן, בן, ב

  ודגשים. את המאזכרים תוכלו לרשום מעל השמות המ

  הציעו שם לסיפור. 

  

  ____________ :סיפורהשם 

ה ֲחֵבִרים ֶהְחִליטּו ָלֶלֶכת ְלֶסֶרט. "ּבֹואּו ִנָּפֵגׁש ֶאְצִלי," ָאַמר ַרן. ֹּתֶמר ְׁשלֹוׁשָ 

. "ֶאְצִלי ְּבָׁשָעה ְלֹּתֶמר ּוְלָאִמירְוָאִמיר ִהְסִּכימּו. "ַּתְחְּׁשבּו ַעל ֶסֶרט," ָאַמר ַרן 

  ֵׁשׁש!" ָקָרא ַרן ְלֵעֶבר ֹּתֶמר ְוָאִמיר.

. תמר ואל אמירִדּיּוק ְּבֵׁשׁש. ַרן ָיָצא ִמֵּביתֹו ְוִהְצָטֵרף ַאל ֹּתֶמר ְוָאִמיר ִהִּגיעּו ּבְ 

"ּבֹואּו ֵנֵל  ֲעִדיִפים ְסָרִטים ְמֻצָּיִרים.מַ  תמר ואמירַרן אֹוֵהב ִסְרֵטי ְּפֻעָּלה, ֲאָבל 

," ֶּפה-ַעל. "ֲאִני ַמִּכיר ֶאת ַהֶּסֶרט ַהֶּזה ּבְ לתמר ולאמירל"ָהאִרי ּפֹוֶטר," ִהִּציַע ַרן 

ָאַמר ָאִמיר ְלַרן. ַרן, ֹּתֶמר ְוָאִמיר ֵהֵחּלּו ְלִהְתַוֵּכַח ְלֵאיֶזה ֶסֶרט ֵיְלכּו ּוְכֶׁשֵהִעיפּו 

לרן, ַמָּבט ַּבָּׁשעֹון, ְּכָבר לֹא ָהָיה ַטַעם ְלִהָּכֵנס ְלאּוַלם ַהּקֹוְלנֹוַע. ָּכל ָמה ֶׁשּנֹוַתר 

  ְרן.ַלֲעׂשֹות ֶזה ַרק ֶלֱאֹכל ּפֹוְּפקֹו לתמר ולאמיר
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  סימני פיסוק

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דוגמאות

  .הילדים ישבו וחיכו למורה  .1

  !שבו ואל תקומו  .2

  ?האם יורם הגיע היום  .3

ענבים  ,אפרסקים ,אגסים :רותלארוחת עשר כדאי להביא פֵ   .4

  .דובדבניםו

  .קשה תמר מדנהיב ",אחר הצהריים ונשחק יבואי אלידנה, "  .5

  

  כך שהקטע יובן. ,ושבצו סימני פיסוק מתאימים הקטע ראו אתק

אמר רונן מה רונן שיחק בכדורגל עם קבוצתו אני רוצה להיות השוער 

כנסו לשער יפתאום שתהיה שוער אמר עוז הכדור יעיף אותך ושניכם ת

ח לאחר זמן הגיעו הילדים הבוגרים וכוהוסיף עוז. הילדים התחילו להת

מא לרונן כשסיפר לה ירשו אותם זה מה שיוצא כשלא מוותרים אמרה איוג

  את הסיפור.

  שימו   נסמן את סימני הפיסוק בכל טקסט בעזרת הסימן ~!

41 

 ְּ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  מה .קרא את הטקסטתהמורה   ב.

  ברצף. ההתרחשויותדרו את ס  ג.

-לא (מיליםחסמי קריאה ו נוסמ ,קריאה דמומהקראו את הטקסט ב  ד.

  , מאזכרים, סימני פיסוק). ותרמוכ

הוא , למי ומה פירושמעל כל אחד מהם כתבו  :החסמים ו אתשחרר  ה.

  .מהודוכ ותפקידמה מתכוון, 

  .תםמה עוד הבנ כתבו שחרור חסמי הקריאה לאחר  ו.

  דף המשימות.על השאלות שבאתם יכולים להתחיל לענות  כעת  ז.

  

  דוגמה

  ."עיניים"אתם עומדים לקרוא את הסיפור "מלכה" מעובד מתוך 

  ).מלך (אשת על מלכהבסיפור יסופר  תעל פי הכותר –ה ּכָ לְ מַ   א.

  ה מלכה. שקוראים ל יבסיפור יסופר על מישה –או          

  לאחר קריאת המורה הבנתי ש...  +ג.ב

  .ישמה של לביאה בספאר ואמלכה ה  .1

  שה גורים.והלביאה איבדה של  .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 חסמי קריאה  שימו

     לא מוכרות, מאזכרים, ביטויים מיוחדים וסימני פיסוק. 
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5  

10  

15  

20  

~ 

   הּכָ לְ מַ 

  )מעובד מתוך "עיניים"(

  

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

  פיסוק). ניוסימ

  

ִליָטה ַּבָּסָפִרי ֲחִמָּׁשה ּגּוִרים. ֶעֶרב ֶאָחד ָקָרה ְמֹאָרע ְׁשָמּה ֶׁשל ַהְּלִביָאה ֶׁשִהְמ  ֶזהּו

ְּפֵני ַהָּסָפִרי, ָחְזָרה -ִהְׂשָּתְרָרה ַעלְּכֵבָדה  ַוֲאֵפָלהָרִגיל. ְּכֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ָׁשְקָעה -לֹא

ַהּגּוִרים לֹא ֵאֶליָה. ֶיֶתר ְׁשלֹוֶׁשת ַמְלָּכה ִלְמקֹום ְמגּוֶריָה, ְוַרק ְׁשֵני ּגּוִרים ִהְתַלּוּו 

  ָחְזרּו.

ָיַדִים, ְוָקֶׁשה ָהָיה ִלְמצֹא -ְרַחבְּפֵני ֶׁשַטח -ָהֲאָריֹות ַּבָּסָפִרי ִהְתּגֹוְרָרה ַעל ִמְׁשַּפַחת

  ֶאת ּגּוִרי ָהֲאָריֹות ַהֶנֱעָדִרים.

יָה. ַמְלָּכה ַמְלָּכה ִהִּגיָעה ְלַמְרֵּבץ* ַהַּלְיָלה ְוִהְבִחיָנה ְּבֵהָעְדָרם ֶׁשל ַמְרִּבית ּגּוֶר 

  ָהְיָתה ַחְסַרת ְמנּוָחה ְוָדֲאָגה ְלגּוֶריָה ָהֲאבּוִדים.

ֵהם ֵהֵחּלּו ַאף ֵהם ְּבֶחְסרֹוָנם ֶׁשל ְׁשלֹוֶׁשת ּגּוִרי ָהֲאָריֹות.  ִהְבִחינּוִרי ַהָּספָ  עֹוְבֵדי

ִניָּדחֹות, ַא ַלָּׁשְוא! ֹות ִרי ְּבַזְרקֹוִרים, ָנְסעּו ְלִפּנִמָּיד ְּבִחּפּוִׁשים ְוֵהִאירּו ֶאת ַהָּספָ 

  ִעְקבֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהּגּוִרים ֶנֶעְלמּו.

ִרי ֶהְחִליטּו ְלָצֵרף ֶאת ְללֹא הֹוִעיל. עֹוְבֵדי ַהָּספָ  –ִּכְׁשָעַתִים ִנְמְׁשכּו ַהִחּפּוִׂשים 

ים ְוִהְקִׁשיָבה ַמְלָּכה ְלֶצֶות ַהְּמַחְּפִׂשים. ַהְּלִביָאה ָעְצָמה ָעְמָדה ְלַצד ַהְּמַחְּפִׂש 

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

  ְוָחְׁשׁשּו ְלגֹוַרל ַהּגּוִרים.ְּכָׁשעֹות, ְוָהעֹוְבִדים ָהיּו ְמתּוִחים 

ָּכה ְוִעָּמּה ְׁשלֹוֶׁשת ּגּוֶריָה ְצָלִליָתּה ֶׁשל ַמלְ ָּתְפָסה ֶקֶרן ַהַּזְרקֹור ֶאת  ְלֶפַתע

ָהֲאבּוִדים. ְּבאֹותֹו ָהֶרַגע ָחׁשּו עֹוְבֵדי ַהָּסָפִרי ֲהַקָּלה ְּגדֹוָלה ְוָׂשְמחּו ֶׁשִּנְמְצָאה 

נֹוֶהֶמת ָהֲאֵבָדה. ּוְבעֹוָדם ִמְתּבֹוְנִנים ְּבִאחּוד ֲהֵאם ְוגּוֶריָה, ָראּו ֶאת ַהְּלִביָאה 

ֲעָנה: "ַמֵהר, ַהַּבְיָתה, ׁשֹוָבִבים, ַאל ִּתְתַרֲחקּו ׁשּוב ִאיּלּו טָ ְלִכּוּון ּגּוֶריָה, ּכְ 

  ֵמִאָּמא!"

  מקום בו נאספים האריות לשנת הלילה. –* ַמְרֵּבץ 
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  דף משימות: "מלכה"

  

  כמה גורים היו למלכה?  . 1

  _________________________________________________  

  ?כמה גורים לא חזרו עם מלכה  .2

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  

  הקיפו את התשובה הנכונה. 6 – 3בשאלות 

  ?2שבשורה  "ֲאֵפָלה"פירוש המילה מה   .3

  חושך  א.

  שקט  ב.

  פחד  ג.

  שמחה  ד.

  ?5 שבשורה ָיַדִים"-"ְרַחבפירוש הביטוי מה   .4

  אזור צפוף  .א

  שטח קטן  ב.

  שטח גדול  ג.

  כל התשובות נכונות.  ד.

ֹ "לְ פירוש הביטוי מה   .5   ?12שבשורה  יל"עִ א הֹול

  באכזבה  א.

  בלי הצלחה  ב.

  בלי עזרה  ג.

  בלי חכמות  ד.
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  ?20-19ות בשורהמרכאות מה תפקיד   .6

  לציין ציטוט  א.

  לציון שם  ב.

  לציון שאלה  ג.

  אף לא אחת מהתשובות  ד.

  

  מתייחסת כל אחת מהמילים המודגשות? ילמ  .7

  : ____________.3שבשורה  מגוריההמילה   א.

  ____________.: 5שבשורה  התגוררהמילה ה  ב.

  ____________.: 11שבשורה  עקבותיהםהמילה   ג.

  ____________.: 61שבשורה  צלליתההמילה   ד.

  

  רגיל המצוין בתחילת הקטע?-מהו המאורע הלא  .8

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  בגללן היה קשה למצוא את גורי האריות.שציינו שתי סיבות   .9

_________________________________________________  

_________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

רים לגומאוד שעובדי הספארי דאגו לכך  ,הוכחות מהסיפורציינו שתי   .10

  שנעלמו. 

  1 (_______________________________________________  

        _______________________________________________  

  2 (_______________________________________________  

      _______________________________________________  



46 

 

  ספארי את "מלכה" לצוות המחפשים?לדעתכם, צירפו עובדי ה ,מדוע  .11

  עובדי הספארי צירפו את "מלכה" לצוות המחפשים, כיוון ש...  ילדעת  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  שר ללמוד מהסיפור על התנהגות של ילדים קטנים?מה אפ  .12

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  בחר הכותב לקרוא ללביאה בשם מלכה? ,לפי דעתכם ,מדוע  .13

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

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

  נקבה  זכר    רבים  יחיד

  הגָ אֲ ּדָ   ________      יםִר קֹוְר זַ   ________      

  ________    עסַ נָ     ________    חמַ ׂשָ 

  תמֶ הֶ נֹו  ________      יםִר דָ עֱ נֶ   ________      

  הָת נְ ּפָ   ________      ________    ֶׁשַטח

  ________    הָא ָר     יםִׂש ּפְ חַ ְמ   ________      

שלושה פעלים או שמות (לאו דווקא מהסיפור)  1הוסיפו לטבלה מס'   .15

הוסיפו פעלים בצורת זכר  2בצורת יחיד או בצורת רבים. לטבלה מס' 

  או בצורת נקבה. 
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 בלי תועלת

 חושך

 אל הלביאה

 גדול

 שהלכו לאיבוד
 עובדי הספארי שמו לב

 אבל

 פחדו

 הצל

 משמיעה קול

 דו שיח

 ירדה

 מרוחקות

 בלי הצלחה

~ 

  / מעובד מתוך "עיניים" מלכה

  קרהדף ב

  

ה זהו שמה של הלביאה שהמליטה בספארי חמישה גורים. ערב אחד קר

פני הספארי, -כבדה השתררה על ואפלהמאורע לא רגיל. כשהשמש שקעה 

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

  הגורים לא חזרו.

, וקשה היה ידיים-רחבשטח י נפ-משפחת האריות בספארי התגוררה על

  למצוא את גורי האריות הנעדרים.

 הלילה והבחינה בהיעדרם של  נת האריות)(מקום לש מלכה הגיעה למרבץ

  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 

  ו.לשווא! עקבותיהם של הגורים נעלמ

ללא הועיל. עובדי הספארי החליטו לצרף את  –כשעתיים נמשכו החיפושים 

   מלכה לצוות המחפשים. הלביאה עצמה עמדה לצד המחפשים והקשיבה 

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

  לגורל הגורים.וחששו כשעות, והעובדים היו מתוחים 

של מלכה ועמה שלושת גוריה  צלליתההזרקור את לפתע תפסה קרן 

רי הקלה גדולה ושמחו שנמצאה אעובדי הספחשו האבודים. באותו הרגע 

 נוהמתובעודם מתבוננים באיחוד האם וגוריה, ראו את הלביאה  .האבדה

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

  "!מאימא

  

  

5 

15 
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  לפניכם ושחררו את חסמי הקריאה המסומנים. קראו את הסיפור ש

  

  אוסייבה 'ו / ַמּדּוַע ֲעֵלי ָהֵעץ ְּכֻחִלים

  (ִעְּבָדה: ַחִגית אהרונוף)

  

סֹוְנָיה ְוָדָנה לֹוְמדֹות ְּבאֹוָתּה ִּכָּתה. ְלסֹוְנָיה ֵיׁש ַקְלָמר ּובֹו ֶעְפרֹונֹות ִצְבעֹוִנִּיים 

ָבִעים: ָאֹדם, ָּכֹחל, ָצֹהב ּוָוֹרד. יֹום ֶאָחד, ַרק ַאְרָּבָעה צְ  –ַרִּבים, ּוְלָדָנה 

ְּכֶׁשַהְיָלִדים ַּבִּכָּתה ָהיּו ֲעסּוִקים ְּבִצּיּור, ִּבְּקָׁשה ָּדָנה: "סֹוְנָיה, ַהְׁשִאיִלי ִלי ִעָּפרֹון 

  ָּכ ָעְנָתה:-ָיֹרק." סֹוְנָיה ָׁשְתָקה ֶרָגע ְוַאַחר

ָבל ָעַלי ִלְׁשֹאל ֶאת ִאִּמי." ְלָמֳחָרת ִנְפְּגׁשּו ַהָּבנֹות "ָהִייִתי נֹוֶתֶנת ָל ְּבָרצֹון, אֲ 

ַהֵּסֶפר. סֹוְנָיה ָחְׁשָבה ֶׁשָּדָנה ָׁשְכָחה ֶאת ִעְנַין ָהִעָּפרֹון, ַא ָּדָנה ָּפְנָתה -ְּבַדְרָּכן ְלֵבית

  ֵאֶליָה ְוָׁשֲאָלה:

"?   "סֹוְנָיה, ַהִאם ָׁשַאְלְּת ֶאת ִאֵּמ

ֶזה הּוא ֹוְנָיה ֵּתרּוץ ְוָעְנָתה: "ִאִּמי ִהְסִּכיָמה, ַא ָעַלי ִלְׁשֹאל ֶאת ָאִחי, ִּכי ִחְּפָׂשה ס

ְוִהְׁשִּפיָלה ֶאת ֵעיֶניָה. ֶׁשָּנַתן ִלי ֶאת ַהְּצָבִעים ְליֹום ֻהַלְדִּתי." ָּכ ָאְמָרה סֹוְנָיה 

ה: "סֹוְנָיה, ֶּבֱאֶמת לֹא ָנִעים ִלי ְלָמֳחָרת ׁשּוב ִנְפְּגׁשּו ַהְּיָלדֹות, ְוׁשּוב ָאְמָרה ָּדנָ 

ִלְׁשֹאל..." ֲאָבל ָּדָנה לֹא ִהְסִּפיָקה ְלַסֵּים ֶאת ַהִּמְׁשָּפט, ִנְכְנָסה סֹוְנָיה ִלְדָבֶריָה 

ְוָאְמָרה: "ַאְּת רֹוָצה ָלַדַעת ַעל ָהִעָּפרֹון? ּוְבֵכן, ָאִחי ִהְרָׁשה ִלי, ַא ָהֱאֶמת ִהיא 

  " חֹוֶׁשֶׁשת.ֶׁשֲאִני 

  "ִמָּמה?" ָׁשֲאָלה ָּדָנה.

  ָרצֹון.-"ֲאִני חֹוֶׁשֶׁשת ֶׁשִּתְׁשְּבִרי ֶאת ָהִעָּפרֹון," ָעְנָתה סֹוְנָיה ְּבִאי

  "ֶאְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ִּבְזִהירּות," ִהְבִטיָחה ָּדָנה.

ַאל ַּתִּניִחי  יו,"טֹוב," ָאְמָרה סֹוְנָיה, "ַא ִזְכִרי: ַאל ְּתַחְּדִדי אֹותֹו, ַאל ִּתְלֲחִצי ָעלַ 

  ְּבִפי ֶאת ָקֵצהּו, ְוַאל ְּתַצְּיִרי ּבֹו יּוֵתר ִמַּדי."

  ַע ַרק ַּכָּמה ָעִלים ֶׁשִּצַּיְרִּתי.""לֹא ֲאַצֵּיר ּבֹו יּוֵתר ִמַּדי," ִהְבִטיָחה ָּדָנה. "ָעַלי ִלְצּבֹ 

.""ְּבֵסֶדר," ָעְנָתה ָלּה סֹוְנָיה. "ֲאִני ְמַקָּוה ֶׁשֵאין יֹוֵתר ִמּדַ    י ָעִלים ָּבֵעץ ֶׁשָּל
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סֹוְנָיה הֹוִׁשיָטה ְלָדָנה ֶאת ָהִעָּפרֹון, ַא ָּדָנה לֹא ָלְקָחה אֹותֹו. ִהיא ַרק ָאְמָרה 

  ָרֶפה: "ּתֹוָדה, ֵאין ִלי ְּכָבר ֹצֶר ָּבִעָּפרֹון."ְּבקֹול 

ֶׁשר ִהִּגיָעה ְלַמְחַּבְרָּתּה ֶׁשל ִהְתּבֹוְנָנה ַהּמֹוָרה ְּבִצּיּוֵרי ַהַּתְלִמיִדים. ַּכאֲ  ְלָמֳחָרת

ָּדָנה, ָאְמָרה ְּבִהְתַּפֲעלּות: "ְראּו, ְיָלִדים, ָּדָנה ִצְּיָרה ֶאת ֲעֵלי ָהֵעץ ְּכֻחִלים. ַּכָּמה 

ֶׁשֶהם ְּכֻחִלים. ַהִאם ָיֶפה! ִלְפָעִמים, ַּבֹחֶרף ֶהָעִלים ִנְרִאים ֵּכִהים ְמאֹוד, ְוִנְדֶמה 

  ְּת ָּדָנה?" ָׁשֲאָלה ַהּמֹוָרה.ְלָכ ִהְתַּכַּונְ 

ָּדָנה ּכֹוְפָפה רֹאָׁשה ְוָאְמָרה ְּבֶׁשֶקט: "לֹא, לֹא ְלָכ ִהְתַּכַּוְנִּתי. ָּפׁשּוט לֹא ָהָיה ִלי 

  ִעָּפרֹון ָיֹרק."

"?   "ְוָלָּמה לֹא ָׁשַאְלְּת ִעָּפרֹון ֵמֲחֶבְרֵּת

ָלה: "ָרִציִתי ָלֵתת ָלּה, ְוִהיא לֹא ָרְצָתה ֶהְחִריָׁשה ְוסֹוְנָיה ִהְסִמיָקה ּוִמְלְמ ָּדָנה 

  ָלַקַחת."

  ַהּמֹוָרה ֵהִביָנה, ַּגם ַהְיָלִדים ַּבִּכָּתה ֵהִבינּו.

  ת." ְוָאז ָאְמָרה ַהּמֹוָרה: "ְּכֶׁשּנֹוְתִנים, ָצִרי ָלֵתת, ָּכ ֶׁשִּיְהֶיה ָרצֹון ָלַקחַ 
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  דף משימות: "מדוע עלי העץ כחולים?"

    

  תה צריכה דנה לבקש מסוניה צבע ירוק?יהימדוע   .1

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  

  ?)10(שורה  ה"ילָ ּפִ ְׁש "ִה פירוש המילה מה   . 2

  הרימה את עיניה  א.

  הורידה את עיניה  ב.

  פתחה את עיניה  ג.

  

  ?)31(שורה  ה"יׁשָ ִר ְח "הֶ לה פירוש המימה   .3

  התביישה  א.

  כעסה  ב.

  שתקה  ג.

  

  )?30(שורה  "ְּת לְ ַא "ׁשָ למה הכוונה במילה   .4

  להציג שאלה  א.

  לבקש משהו כדי להחזיר אחר כך  ב.

  לקחת  ג.

  

  . למי הכוונה במילה?"הוא"מופיעה המילה  10בשורה   .5

  _________________________________________________  

  

  ?"הם". למי הכוונה במילה "ונדמה שהם כחולים"כתוב:  27בשורה   .6

  _________________________________________________  
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  ?9בשורה  י""ּכִ מילת הקישור מה מציינת   .7

  זמן  א.

  מקום  ב.

  סיבה  ג.

  

  ?33בשורה  ם""ּגַ מילת הקישור מה מציינת   .8

  זמן  א.

  סיבה  ב.

  תוספת  ג.

  

  ?8בשורה סימן השאלה  תפקידמה   .9

  סיים שאלהל  א.

  סיים משפטל  ב.

  ציטוטלציין   ג.

  

  ?1בשורה  הנקודהתפקיד מה   .10

  תחילת משפטלציין   א.

  שאלה תלישאלציין   ב.

  ם משפטוסילציין   ג.

  

רשות כדי לתת לדנה מהם לקבל רצתה  סוניהש ציינו שני אנשים  .  א. 11

  .יפרון הירוקאת הע

  _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________  

  ?ו של כל אחד מהםיתה תשובתימה ה  ב. 

  _____________________________________________  

  _____________________________________________  
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  עיפרון.לגבי האת כל האזהרות שהזהירה סוניה את דנה רשמו   .12

  _________________________________________________

_________________________________________________  

  _________________________________________________  

  

  רצף המתאים לסיפור. לפי הרו את המשפטים פסמ  .13

  ציירה את עלי העץ כחולים.___ דנה   

  רצה תירוצים כדי לא להשאיל לדנה את הצבע.י___ סוניה ת  

  ___ סוניה ודנה לומדות באותה כיתה.  

  ___ דנה ביקשה צבע ירוק מסוניה.  

  ___ המורה אמרה: "צריך לתת כך שיהיה נעים לקחת."  

  

  .התשובות המתאימותהקיפו במעגל את האותיות המסמנות את   .41

  ...א לקחה את הצבע הירוק מסוניה כידנה ל  

  יתה צריכה בכלל את הצבע הירוק.יהיא לא ה  א.

  היא הרגישה שסוניה לא רוצה לתת לה את הצבע.  ב.

  לציור עלים.ביותר היא חשבה שצבע כחול מתאים   ג.

  האזהרות של סוניה.מהיא נעלבה מהדיבורים ו  ד.

  לא היה לה נעים לקחת מסוניה שכעסה.  ה.

  

מה הבינו "המורה הבינה, גם הילדים הבינו." : כתוב 33רה בשו  .15

  המורה והילדים?

  _________________________________________________

_________________________________________________  
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  צריך לתת כך שיהיה רצון לקחת." ,"כשנותניםהמורה אמרה:   .16

  כיתה באמצעות המשפט?איזה מסר רצתה המורה להעביר ל  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  

  טקסט?" מתאים למדוע עלי העץ כחולים?השם "לדעתכם האם   .17

  . נמקו את תשובתכם.כן / לא  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

   _________________________________________________  

  

  .בחרו אחד מהסעיפים א' או ב', וכתבו מכתב משימת כתיבה.

  סבירו לה במה טעתה.הו ,א. כתבו מכתב לסוניה  .18

  צער על התנהגותה. ובו הביעו. כתבו מכתב לדנה בשם סוניה, ב  

  . , כללי פיסוק וֵהיצג הדף)שם ,(הקפידו על תאריך, ברכה פותחת  

  

                

                                                                   _______________  

  

________________  

  

  

  

  

                                                                  _______________ 
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10  

5  

  תשובה מנומקת

    ?לנמקבדרישה  למה הכוונה .תשובה לנמקאנו נדרשים לעתים 

  ברוך יוספסברג. מאת"יותם ניצל" זאת נלמד באמצעות הסיפור 

  שאחריו. ה, וענו על השאלרקראו את הסיפו

  

  / ברוך יוספסברג יֹותם ניצל

יֹוָרם, ֱאִליֶעֶזר ְויֹוָתם ָיְרדּו ִּבְׁשעֹות ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ַלֲחַצר ֵּביָתם ְּכֵדי ְלַׂשֵחק 

י ְּבַכּדּוֶרֶגל. יֹוָתם ָּבַעט ַּבַּכּדּור, ְוֶזה ָחַלף ֵמַעל ְלִׂשיֵחי ַהִהיִּביְסקּוס. ַהַּכּדּור ִהְמִׁש 

 ְלִהְתַּגְלֵּגל ַעל ַהִּמְדָרָכה ּוִמָּׁשם ְלֵעֶבר ַהְּכִביׁש ֶׁשָהָיה ְּבָׁשָעה זֹו ֶׁשל ַהּיֹום סֹוֵאן
. ְמכֹוִנּיֹות ַרּבֹות ָנעּו ַּבְּכִביׁש. יֹוָתם ָּפַרץ ֶּדֶר ַהָּגֵדר ְוָרץ ְּבָכל ֹּכחֹו ַאֲחֵרי ְמאֹוד

  ַהַּכּדּור.

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

  ּוְׂשמֹאָלה ְּכֵדי ִלְבֹדק ִאם ַהְּכִביׁש ָּפנּוי.

"יֹוָתם, יֹוָתם, ִהָּזֵהר, ֶיֶלד!" ָצֲעָקה ְּבקֹוֵלי קֹולֹות ִאָּמא ֶׁשל יֹוָרם ֶׁשֵהִציָצה 

ְוִהְבִחיָנה ְּביֹוָתם ֶׁשָרץ ְלֵעֶבר ַהְּכִביׁש. ַהַּכּדּור ִהְמִׁשי  ִמַּבַעד ְלַחּלֹון ֵּביָתּה,

  ְלִהְתַּגְלֵּגל ְּבמֹוַרד ַהְּכִביׁש, ְויֹוָתם ָרץ ַאֲחָריו.

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

  ָצה ֶאת ַהְּכִביׁש ֶׁשּלֹא ְּבַמֲעַבר ֲחִצָּיה.ָׁשַאל אֹותֹו ַמּדּוַע חָ 

  יֹוָתם ֵהִבין ֶׁשָּׁשָגה... הּוא הֹוָדה ַלֶּנָהג ֶׁשָעַצר ַּבְּזַמן, ְוָכ ִנַּצל ֵמָאסֹון.

  

  

  שאלה

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

  תשובתכם.

  השאלה מורכבת משני חלקים:

  ילת שאלה.מ –דעתכם?  מהא. 

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

  1אפשרות מס' 

  .וי כשרץ אחרי הכדור לכיוון הכבישיותם לא התנהג כרא ,לדעתי

  ."טוביותם לא התנהג  ,לדעתי" :יתכן שהייתם כותביםי

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

. הוסיפו מילים משלכם במהלך "בנה "בנק אוצר מיליםנ ,שפה עשירה

   .לעמודות שיעורי השפה

   חלופיות למילהמילים 
  טוב

 חלופיות למילהמילים 
  רע

  ראוי
  חיובי

  ץאמי
  צודק
  בוגר
  זהיר

  אחראי
______________  
______________  
______________  
______________  
______________  

  לא ראוי
  שלילי
  פחדני

  קלא צוד
  ילדותי

  לא זהיר
  לא אחראי

______________  
______________  
______________  
______________  
______________  

  2מס'  אפשרות

  יותם התנהג לא בזהירות כשרץ אחרי הכדור לכיוון הכביש. ,לדעתי

  או יותם לא היה זהיר ... 

כמו  יבהמילת סלהשתמש ב עלינולכן  .בדעה זו נומדוע בחר נמקיש ל כעת

  כי, מפני ש..., כיוון ש...

  נמקו את תשובתכם.  –ב' 

  1אפשרות מס' 

  לדרוס אותו. עלולהיתה ימכונית המפני ש... 

  2אפשרות מס' 

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

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

  ואההתשובה במל

  1 מס' אפשרות

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

  אותו. סולה לדרועליתה ישמכונית ה

  2 מס' אפשרות

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

 וצריך לעצור ולהסתכל ימנה ,לרוץ לכביש. בכביש נוסעות מכוניות במהירות

  לפני שעוברים את הכביש. ,ושמאלה ושוב ימינה

  המלצות

  לא כדאי לענות בצורה כזו:  דעתכם?למה על שאלה   א. 

דעתי היא שיותם לא התנהג כראוי. הצירוף דעתי היא ש אינו צירוף   

  "לדעתי". במילהראוי, לכן כדאי להתחיל 

ון כשרץ אחרי הכדור לכיו(רצוי להוסיף על איזו התנהגות מדובר   ב.

. התוספת מסבירה לקורא לאיזו התנהגות אתם מתכוונים )הכביש

  כשאתם עונים.

  ם לכתוב בניסוח תקין.כ> כשרץ, זה צירוף שיעזור ל- כש> -שימו לצירוף 

  .   בא להחליף את המילה כאשר הצרוף כש 

  

  עד כה למדנו שתשובה מנומקת בנויה משני חלקים.

  

  

  

  ההוכחה מהטקסט. :בנויה מחלק נוסףעכשיו נלמד שתשובה מנומקת 

  

  

  ש או ההוכחה לכך היא          

  

  

מילת  הדעה
 סיבה

 הנימוק

זאת ניתן  הדעה
 לראות

 הנימוק ההוכחה מהטקסט
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  וענו על השאלה. 40-41 מ"עב "ַמְלָּכה"הסיפור קראו את 

חישבו במה  ?רפו אנשי הספארי את מלכה לחיפוש אחר הגוריםימדוע צ

  .יכלה לעזור להם

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  

  סיכום

בסיפור? נמקו את ביותר הי הדמות שמצאה חן בעיניכם ימהשאלה: 

  תשובתכם.

  לפניכם שתי דוגמאות של תשובה מנומקת.

  

  א תשובה

הדמות שמצאה חן בעיני בסיפור "___________" היא __________ כי 

  .הוא ילד שאוהב מאוד לעזור לחבריו

  

 ,תצטרכו להוסיף דוגמאות מהסיפור ,רשו להוכיח את תשובתכםדָ יאם ת

  המוכיחות שהילד עזר לחבריו.

  

  ב תשובה

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

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

הוא ביקר די לעזור להם כשהיו חולים. הלך לבתיהם של ילדי הכיתה ככיצד 

  כיוון שהיה לו גבס.מ ,את __________ כשלא יכול היה ללכת

  בנוסף, עזר ל _________ בהכנת השיעורים. 
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  ומנומקת  תשובה תקינה

  

  1 דוגמה

רפו אנשי הספארי את מלכה לחיפושים? נמקו והוכיחו את ימדוע צ – שאלה

  .פי הסיפור "מלכה")-(על תשובתכם

  בניית תשובה

  רפו את מלכה לחיפושים (חזרה על חלק מהשאלה).יאנשי הספארי צ

  כי  (מילת קישור לפני הנימוק),

  פי הריח.-ליכלה לזהות אותם עאמא שלהם והיא     נימוק

היא מיד שאגה והודיעה שמצאה את  ,רפו את מלכהיכשצ  הוכחה

  גוריה.

  תשובה תקינה

לזהות אותם היתה כי היא יכולה  ,רפו את מלכה לחיפושיםיאנשי הספארי צ

יותר מא יכולה לזהות את ילדיה טוב יפי הקול והריח שלהם. כל א-לע

רפו יכשצואכן, הקול שלהם. את כירה את הריח וכי היא מַ  ,מאנשים זרים

  היא מיד שאגה והודיעה שמצאה את גוריה. ,את מלכה

  2 דוגמה

 מתאים לסיפור??" מדוע עלי העץ כחוליםהשם " ,דעתכםהאם ל – שאלה

  נמקו את תשובתכם.

  תשובה

  :כיהכותרת "עלי העץ הכחולים" מתאימה לדעתי לסיפור 

דנה בסיפור צובעת את עלי העץ בכחול מחוסר  תוכן.ה לעהיא מרמזת   א. 

ולכן היא  ,רה. חברתה סוניה לא רוצה לתת לה את הצבע הירוקבֵר 

  צובעת בצבע שיש לה.

בנוסף הכותרת אין עלים כחולים ו בדרך כללכי הכותרת מסקרנת   ב.

  מופיעה כשאלה וזה מוסיף לסקרנות הקורא. 

 ומכיםת
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~ 

ובצעו את משימות טרום  60בטרם תקראו את הסיפור עברו לעמ'   * 

  הקריאה.

חלק קראו את הסיפור "יום הולדת" מאת נירה הראל. בסיפור זה סומנו   **

  מחסמי הקריאה: מילות קישור בעיגול, מאזכרים בשני קווים.

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

  שבדף המשימות. 

  

  נירה הראל ֻהֶּלֶדת /-יֹום

  קיראו את הסיפור וענו את השאלות.

  

הֹוִדיַע ַמֶּׁשהּו ֹוָרה ְרׁשּות לֶ ֲאַחרֹון, ִּבְקָׁשה ֶנָחָמה ֵמַהּמֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשִּנְגַמר ַהִּשעּור הָ 

ֻהֶּלֶדת, ְוִהיא ַמְזִמיָנה - ׁש ָאְמָרה ֶׁשֵּיׁש ָלה יֹום. ִהיא ָקָמה, ֶנֶעְמָדה, ּוְבקֹול ִנְרּגָ הַלִּכָּת 

  ים.יִ ַר הֳ צָ הַ - יֵר חֲ אַ  ׁשמֵ חָ ֶאת ֻּכָלם ֵאֶליָה ּבְ 

ֹ לַ , אּוהּוּׁשֶ ד מַ יד עֹוּגִ הַ ה לְ תָ צְ י ָר לַ אּו ֹ , וְ מּום ָק ּלָ ל, ּכֻ צֵ לְ ן צִ מֹועֲ ּפַ א... הַ י ל י ִּת לְ כֹ א יָ ל

י. ִּת עְ מַ ם ׁשָ הֶ ּלָ ק ׁשֶ חֹוּצְ ת הַ ֶא י, וְ יִת ִא ים ָר ִד לָ ּיְ ל הַ ים ׁשֶ ִט ּבָ ּמַ ת הַ ל ֶא בָ . אֲ אותהת אֹוְר לִ 

ֹ ם? ִה ֹואְת ה ּפִ ן. מָ עֹוּגָ ה? ִׁש מָ חָ ל נֶ ת ׁשֶ דֶ ּלֶ הֻ הַ -םיֹות לְ כֶ לֶ לָ  ֹ ה וְ דָ מָ ְח א נֶ יא ל ית ִת רּובְ א חַ ל

ֹ וְ  ֹ ה וְ פָ א יָ ל ֹ ּכָ  היאים. עִ נָ  רבָ ם ּדָ ּוׁש אין בהה. מָ כָ א חֲ ל ֹ את, נּוז  נּוייִ הָ וְ ה, ּקָ ה ּדַ ָר בְ א עָ ... ל

ת דֶ ּלֶ הֻ הָ -םי יֹונֵ פְ ה לִ נָ ל ׁשָ כָ י ּבְ לַ ר ֵא זֵ ה חֹויָ הָ ם ׁשֶ לֹוחֲ י ּבַ ִּת ְר ּכַ זְ י נִ נִ אֲ ה, וַ תָ יְ ּבַ הַ  ֶר ּדֶ ּבַ  נּוּלָ ּכֻ 

  י.ּלִ ׁשֶ 

ה ָּת ּכִ ל הַ ת ּכָ ה. ֶא יגָ גִ חֲ לַ  אּובֹוּיָ ים ׁשֶ ִח ְר ֹואי לָ יִת ּכִ ִח ת, וְ יִ ּבַ י ּבַ ִּד בַ י לְ ִּת בְ ׁשַ ם יָ לֹוחֲ ּבַ 

ל ּכֹ הַ ׁשֶ כְ ה, ּוׁשֶ י ָק ִת ְד בַ ן, עָ חָ לְ י שֻ ִת כְ ַר ת, עָ ֹוּינִ י ְק יִת ִׂש ת. עָ מֹוקֹון ְמ מֹוהָ  יִּת נְ כַ הֵ וְ י, ִּת נְ מַ זְ ִה 

ֹ  ִּיןדַ עֲ  ׁשמֵ חָ ת. ּבְ ֹוּכחַ י לְ ִּת לְ חַ ְת ן, ִה כָ ה מּויָ הָ  י. ִת בְ ׁשַ חָ  ',ֶר ּדֶ אי ּבַ ּדַ וַ  הם'. יׁשִא  יעַ ּגִ א ִה ל

ֹ י הֵ לַ ן. אּוֹוּלחַ ד לַ עַ ּבַ י ִמ ִת צְ צַ ע הֵ גַ ל ֶר ... ּכָ 'יםבִ חָ ְס נִ ם הֵ ד ׁשֶ עַ ' ת? בֶ תֹ ּכְ ת הַ ים ֶא עִ ְד א יֹום ל

 ׁשמֵ חָ ה? ּבְ ָר ה קָ ת? מָ עּוטָ ר ּבְ חָ מָ  אּובֹוי יָ לַ ? אּוֶר ּדֶ ּבַ  עּוָּת י לַ . אּולּוּבְ לְ ּבַ ְת ם ִה י הֵ לַ אּו

ֹ חַ ף ֶא אַ ין ׁשֶ בִ הָ י לְ ִּת לְ חַ ְת י ִה צִ חֵ וָ  ֹ חַ ף ֶא ַא  י ׁשֶ נֵ ּפְ א, *ִמ בֹוא יָ ד ל ט ּוׁשא. ּפָ בֹוה לָ צֶ א רֹוד ל

ֹ ד. וְ אֹוְמ  ת. ֹוּכבְ י לִ ִת לְ חַ ְת ִה ד, וְ בֹול ָא ּכֹ הַ י ׁשֶ ִּת עְ דַ ש יָ ׁשֵ . ּבְ הּוזֶ ת. וְ דֶ ּלֶ הֻ - םה יֹויֶ ְה א יִ ל

ת דֶ ּלֶ הֻ הָ -םיֹו יעַ ּגִ ִה ׁשֶ ק ּכְ . ַר תֹוּבטֻ ְר ם יִ נַ יעֵ ה ּבְ ּזֶ ם הַ לֹוחֲ הַ ר מֵ ֵר עֹוְת י ִמ יִת יִ יד הָ ִמ ָּת 

ב ׁשֹ חֲ ... לַ תטּוְׁש  יזֹוי. ֵא ִמ צְ עַ ק מֵ חֵ י צֹוִת יִ ר, הָ דֶ סֵ ה ּבְ יָ ל הָ ּכֹ הַ , וְ אּוים ּבָ ִר בֵ חֲ הַ י, וְ ִּת ִמ אֲ הָ 

          ִטְּפִׁשי... ׁשּמָ . מַ מּוְּׁש ּגַ ְת יִ ים עִ ת ָר מֹולֹוחֲ ׁשֶ 

5  

10  

15  
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ה. לָ צְ ם ֶא ּׁשֵ ּגַ ְת י יִ ּלִ ם ׁשֶ לֹוחֲ הַ י ׁשֶ ִּת עְ דַ ה, יָ ּתָ ּכִ י הַ נֵ פְ ת לִ דֶ מֶ ה עֹומָ חָ נֶ ת י ֶא יִת ִא ָר ׁשל ּכְ בָ *אֲ 

ֹ חַ ף ֶא י ַא ֵר הֲ  ֹ ּלָ ה. ּכֻ ּלָ ת ׁשֶ דֶ ּלֶ הֻ הַ - םיֹוא לְ בֹוא יָ ד ל יא ִה ה ׁשֶ ל מָ ּכָ , וְ אותהים לִ בְ א סֹום ל

ֹ ַר יד. ׁשֶ ִח ה יָ יֶ ְה ם אֶ ם ִא ת. *ּגַ כֶ לֶ ח לָ ָר כְ י מֻ נִ אֲ ר ׁשֶ רּוי ּבָ ה לִ יָ ז הָ ָא ר. וְ ֵא ּׁשָ יִ  יןכִ ָּת  א ק ל

  .ּהּלָ ת ׁשֶ יִ ּבַ ת הַ לֶ ל ּדֶ י עַ ִּת ְק פַ ק דָ ּוּיִד ּבְ  ׁשמֵ חֲ בְ ם. ּולֹוחֲ ם הַ ּׁשֵ ּגַ ְת יִ 

  ים."ּכִ חַ ר ְמ בָ ּכְ  נּוְח נַ ת, "אֲ לֶ ּדֶ ת הַ י ֶא ה לִ חַ ְת ּפָ ׁשֶ ה ּכְ מָ חָ ה נֶ ָר ְמ ס," ָא נֵ ּכָ א, ִּת ֹו"ּב

  י?"ִּד בַ ּלְ א ִמ ד ּבָ י עֹוִמ י, "אִת ּלֵ ּפַ ְת ?" ִה נּוְח נַ "אֲ 

  ה.  ָר זָ חֲ  יהָ לֶ י אֵ ִּת כְ יַ ִח י נִ אֲ י, וַ לַ ה ֵא כָ יְ יא ִח ה. ִה נָ ילָ ה ִא ָר ֹוּמת הַ י ֶא יִת ִא י, ָר ִּת ְס נַ כְ ּנִ ׁשֶ ּכְ 

 ֹ  ׁשמֵ חָ  ַּדּקֹות, רׂשֶ עֶ וְ  ׁשמֵ חָ  ,ינּוּכִ ִח וְ  נּובְ ׁשַ ט, יָ ֶק ׁשֶ ּבְ  נּוּתֵ ְׁש לָ ְׁש  נּובְ ׁשָ ר. יָ בָ ם ּדָ ּוׁש נּוְר מַ א אָ ל

ה זֶ ה ּכָ יָ יד? הָ ּגִ הַ לְ  נּולְ כֹוה יָ ה. מָ מָ חָ ה נֶ ָר ְמ יל," ָא ִח ְת נַ ים, וְ ִר ְׂש עֶ וְ  ׁשמֵ ד חָ ה עַ ּכֶ חַ ע. "נְ בַ ֶר וָ 

  ט...ֶק ׁשֶ 

ה צָ ה ָר מָ חָ ת. נֶ לֶ ּדֶ ה ּבַ יָק פִ ה ְּד עָ ְמ ְׁש , נִ תטֶ ּׁשֶ ֻק ְּמ הַ ה גָ עּות הָ ֶא  סרֹ פְ לִ ה מָ ה ָק מָ חָ ּנֶ ׁשֶ ז, ּכְ ָא וְ 

 יּוהָ  ׁשׁשֵ בְ ית, ּולִ יו ּגָ ָר חֲ ַא ת, וְ לֶ ּדֶ ל הַ י עַ ִר ק אּופַ ע ּדָ גַ ר ֶר בֹ עֲ ל. ּכַ יגָ ה ִס דָ ְמ ח עָ ַת ּפֶ ח. ּבַ ּתֹ פְ לִ 

ֹ  וזהה. ילָ ִח ְת ה ִה יגָ גִ חֲ הַ , וְ יםִס פּוְּת ר דֶ חֶ ת ּבַ ְסאֹוּכִ ל הַ ּכָ    ם. לֹוה חֲ יָ א הָ ל

  

  פעילות טרום קריאה
  

  ?הולדת"- שערו על מה יסופר בסיפור "יום

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  מה הבנתם מקריאת המורה?

1_______________________________________________________ .  

2_______________________________________________________ .  

3________ ._______________________________________________  

4_______________________________________________________ .  

  האם התחברתם לסיפור? מה חיבר אתכם אליו?

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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  דף משימות: "יום הולדת"

  מה הודיעה נחמה לכיתה?  .1

   ________________________________________________  

  

  כיצד התכונן הילד המספר ליום הולדתו? (בחלום)  .2

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  

  )?5(שורה  "אותה"למי הכוונה במילה   .3 

  למורה  א.

  לנחמה  ב.

  לתלמיד  ג.

  לא אחת מהתשובותאף   ד.

  

  )?20(שורה "אבל" מה אפשר לכתוב במקום המילה   .4

  אולם  א.

  כדי  ב.

  רק  ג.

  לכן  ד.
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  )?24(שורה  "אנחנו"למי הכוונה במילה   .5

  לנחמה ולמורה אילנה   א.

  לנחמה ולילד המספר   ב.

  לילדים מהכיתה   ג.

  אף תשובה אינה נכונה   ד.

  

  )?12(שורה  "הם"למי הכוונה במילה   .6

  לאורחים שבאו לחגיגה   א.

  לילדים מהכיתה בחלום   ב.

  לחברים מהכיתה   ג.

  אחת מהתשובות  לאאף   ד.

  

שנחמה לא נחשבה ילדה "מקובלת"  ךכלמהסיפור,  הוכחותו שתי כתב  .7

  בין חברי הכיתה.

  _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  

  

  ביום ההולדת (בחלום) בכה הילד. ציינו שלוש סיבות שגרמו לו לבכות.  .8

  _________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________  
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  ע החליט הילד (המספר) ללכת ליום ההולדת של נחמה?מדו  .9

  כי לא רצה שהחלום שלו יתגשם אצלה.  א.

  כי אהב ללכת לימי הולדת.  ב.

  כי לא רצה שיהיה לה עצוב ביום הולדתה.  ג.

  ג נכונות. -תשובות א' ו  ד.

  

למה  ".וזה לא היה חלום ,"והחגיגה התחילהבסוף הסיפור כתוב:   .10

  הכוונה?

  _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  

  

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

  _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  

  

מדוע, לדעתכם, הגיעו כל ילדי הכיתה ליום ההולדת של נחמה? נמקו   .12

  את תשובתכם.

  _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

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

  וך סיפור" ויש לו מטרה. ההולדת. אמצע זה נקרא "סיפור בת      

  קראו את השאלה בהמשך, ענו עליה ודונו במטרה.     

  

הסופרת נירה הראל את הקטע של הכניסה לסיפור לדעתכם,  ,מדוע  .13

  סמנו את התשובה הנכונה ביותר. החלום?

הסופרת רצתה לספר שכל ילד חולם חלומות, לפעמים חלומות   .א

  טובים ולפעמים חלומות רעים.

חלום אפשר יהיה להבין את תחושותיו של ילד, שלא באמצעות ה  .ב

 באים ליום הולדתו.

  באמצעות  החלום אפשר להבין מדוע המספר בכה בחלום.  .ג

  

  .וכתבו במחברת שלפניכםהנושאים מבחרו באחד   .14

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

סיונות להגשימה. שתתגשם. בסיפורכם הציגו את המשאלה ואת הני

  הקפידו על מבנה הסיפור, על שפה תקינה ועל אוצר מילים מגוון. 

  

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

בתיאורכם התייחסו לרגשות שלפני המסיבה, לחוויה עצמה ולמה 

  שהיה מיוחד בה. 

  

  )קודות.שלוש נ( "..."פיסוק הסימן בטקסט מופיע       שימו 

בור יהפסיק הג עודאנו משתמשים כשאנו רוצים שהקורא יחשוב מזה סימן ב

הזדהות יותר קורא לגורם לשימוש בסימן זה  מחשבתו.את את אמירתו או 

  עם הדמות. 
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  עצם מותש

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

  .שםאו  שבמילון מצוין ליד המילה 

  סוגי שמות עצםושה שלקיימים 

  

  ם עצם ְּפָרִטיש    ֻמְפָׁשט עצם םש    ם עצם מּוָחִׁשיש

  פרטיים      ֻמְפָׁשִטים      ייםִׁש חַ מֻ 

  

  אפשר לחוש                  שמות פרטיים של-אפשר לחוש אותם             אי
  מקומות, של אנשים            באחד  אותם   באחד מחמשת                

  או של צמחים             ייה,                מחמשת החושיםהחושים (רא
  שמיעה, ריח, 

              מישוש, טעם)    
  

  ערן        שנאה        בית

  תמר        אהבה        ילד

  ירושלים      שעמום        ארון

  ישראל        קנאה        דלת

  שדרות רוטשילד        חכמה        כוס

  

  מיינו את שמות העצם בטבלה!

  שמות עצם פרטיים  פשטיםוצם משמות ע  שמות עצם מוחשיים
     ____________  
     ____________  
     ____________  
     ____________  

    ______________  
    ______________  
    ______________  
    ______________  

    ______________  
    ______________  
    ______________  
    ______________  

רח, ֶפר, ָרצון, ישראל, התרגשות, ּכד, פֶ ִמיָדה, שולחן, יותם, השוואה, סֵ לְ 

  סמדר, ִוילֹון.

  

ה שמות עצם חמישומצאו בו  ,59עמ'  "יום הולדת"סיפור קראו שוב את ה

  בטבלה במחברתכם.ו אותם רשמו ,מכל סוג
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  תואר מותש

  

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

  התואר מתאר את שם העצם. 

מתארת את  הקטנההמילה  הילדה הקטנה אכלה תפוח אדוםבמשפט 

  מתארת את התפוח.  אדוםהילדה, והמילה 

התאור  .שהמחמשמשת את הכותב לצורך ה באמצעות שם תואר, כל הרחבה

אם תהיינה כולן מילות  גםר אחד מאלף מילים וצי בציור. טוהוא כמו 

  תואר. 

  

  שמות תוארשל  םי סוגיקיימים שנ

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  עשר מילות תואר. בו ומצאו  ,סיפור "יום הולדת"קראו שוב את ה

שם התאים בין וחברו לכל אחת מהן משפט. הקפידו ל במחברת, אותןכתבו 

בין שם תואר בצורת נקבה לבין בצורת זכר ועצם שם בין תואר בצורת זכר ל

  קבה.בצורת נעצם שם 
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 מילים שנוצרו משמות מילים מקוריות

  חם

  גדול

  יפה

  גבוה

  סוער

  מעניין

  אפור

 

  ִי תוספת של 

  אביִבי    אביב    

  ֵקיִצי    ַקיץ      

  ִית  תוספת

  ַּכְפִרית    ַּכְפִרי    

  פראית       ֶפֶרא  

  ִצּבּוִרית         ִצּבור
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  *קטגוריותפי מילות תואר ל

  

  

  

  

היא תבחין, כאשר אנו ממיינים מילים לפי קטגוריות, אנחנו ממיינים קטגוריה  *

   אותן לפי תכונה משותפת או לפי הנושא שלהן. הוסיפו עוד קטגוריות. 

  

  הדגישו את מילות התואר במדגש.קראו אותו, ולפניכם קטע. 

ם ַהּמּוָזִרים ִהְסּתֹוְבבּו ֵּבין ַהָּבִּתים ַּבְּכָפר, ּוִמַּמָּבֵטיֶהם ִנַּכר ֶׁשֵהם ְׁשֵני ַהְּנָעִרי

  ָמה. -ְמַחְּפִׂשים ְּדַבר

  ָהָיה ֶזה ֶאְמַצע אֹוְקטֹוֶּבר, ַוֲעַדִין ַהַּקִיץ ַהַחם ֵסֵרב ַלֲעֹזב.

  ְלַצֵּנן ֶאת גּוֵפנּו, ְוִחִּכינּו. ָיַׁשְבנּו ַעל ִמְרֶּפֶסת ָהֵעץ ַהְּדהּוָיה. ָׁשִתינּו ֵּתה ַקר ְּכֵדי

ָרִצינּו ָלַדַעת ָמה עֹוִׂשים ְׁשֵני ַהְּנָעִרים ִּבְׁשעֹות ַהַּלְיָלה, ֵהיָכן ֵהם ְיֵׁשִנים. ָיַׁשְבנּו 

ם ָרִאינּו אֹוָתם נֹוְׂשִאים ַעָּמם ַׂשק ָׁשֹחר ֶׁשִּנְרֶאה ֵּדי ָּכֵבד. ֵהם ָצֲעדּו ֹוְוִחִּכינּו. ִּפְתא

ּון ַהחֹוף. לֹא ָיַדְענּו ָמה ַלֲעׂשֹות: ָלקּום, ְלָרֹּדף ַאֲחֵריֶהם, ט ּוִבְמִהירּות ְלִכּוְּבֶׁשֶק 

  ּוָמה נֹאַמר ָלֶהם?...

ַּבֹּבֶקר ֶׁשְּלָמֳחָרת ָהָיה ֶמֶזג ֲאִויר ִנְפָלא ְּכֶׁשָהַלְכנּו ִלְבדֹוק ִאם ִמיֶׁשהּו ָחֵסר אֹו 

 ֹ   א ָהָיה ָחֵסר ָּדָבר.ַמֶּׁשהּו ָחֵסר,  ִהְתָּבֵרר ָלנּו ֶׁשּל

  ֶקר ֶאת ַהִּסּפּור. "ֶּבַטח ֲחַלְמֶּתם," ָאְמָרה ִאָּמא ְּכֶׁשִּסַּפְרנּו ָלּה ַּבּבֹ 

"ָיַדְענּו ֶׁשּלֹא ַיֲאִמינּו ָלנּו," ָאַמר ָאִחי. "ָהְיינּו ְצִריִכים ִלְרֹּדף ַאֲחֵריֶהם ְוִלְתֹּפס 

 אְלֶרַצח." "ֵאיֶזה ֶרַצח?" ָׁשֲאָלה ִאּמָ אֹוָתם ַעל ַחם, ְוָאז ָהְיָתה ָלנּו הֹוָכָחה 

ְּבֶבָהָלה "ָצִרי ָלַקַחת ָּכאן ִמיֶׁשהּו ְלרֹוֵפא?" ָׁשֲאָלה ִּבְדָאָגה. ֶנֱעַלְמנּו ֵמַהָּמקֹום 

  ִּבְּמִהירּות, ְויֹוֵתר לֹא ִּדַּבְרנּו ַעל ַהַּלְיָלה ַההּוא.

  רוחב צבע צורה גודל 
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  4יחידה            

  (נסתר) מויתוכן סָ 

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

התשובות לשאלות כאלה אנחנו מוצאים בטקסט, ולכן הן נקראות שאלות 

  . תוכן ָגלוישל 

בעצמנו.  להביןכלומר , להסיק כיםצריאנו הן ילעישנן שאלות שאת התשובה 

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

  יש להסיק אותה.

  

  :1דוגמה 

  . 43קראו שוב את הסיפור "מלכה" בעמ' 

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

  תשובהחיפוש ה

קשה היה למצוא את גורי כתוב ש 5-6נאמרה במפורש. בשורות  סיבה אחת

 ,ספאריהעובדה שהוצגה קודם לכן היא שהשטח של ה האריות הנעדרים.

. זהו ביטוי המבטא גודל. גם אם לא יםייד-רחבהיה  ,הוקצה לאריותש

  אפשר להבין את המילה רחב. ,יודעים את פירוש הביטוי

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

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

  מציאת גורי האריות. תאשהחושך ִהְקָׁשה 

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

  .אם הוא בעל חייםבעיקר 

  התשובה

א שהשטח יאחת הסיבות שעובדי הספארי התקשו למצוא את הגורים ה

א ששטח הספארי היה יה לאריות היה גדול מאוד. הסיבה השנייה הצשהוק

  .השקעכבר חשוך מכיון שהשמש 
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  2 דוגמה

  .27מאימא" בעמ'  קשוב את הסיפור "פת קראו

   שאלה

  (הדגישו במדגש).המוכיחות שהיה מודאג  ,עשה הילדשציינו שלוש פעולות 

   תשובה

  שלוש הפעולות המוכיחות שהילד היה מודאג הן? 

1___________________________________________________ .  

2_________________________ .__________________________  

3___________________________________________________ .  

        

  3דוגמה 

  .29 'בעמ יפור "גיבור"סשוב את הו קרא

  שאלה

  לא רצה להיחשב פחדן.משפטים המוכיחים שהילד  ניהעתיקו ש

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

   אלהש

  מדוע חשב הילד על ילדי השחקנים?

  עובדים עד שעות מאוחרות וילדיהם נשארים לבד. השחקנים גם  –רמז 

  תשובה

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
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  רסֶ מֶ הַ 

  

  כיצד נזהה מסר של סיפור?

  מסר. אחד הנושאים החשובים בתחום התוכן הסמוי הוא ה

ינים באמת מלמדים אותנו משהו על החיים שלנו. ירוב הסיפורים המענ

ופתאום  ,אנחנו אפילו לא מרגישים שהסיפור לימד אותנו משהולפעמים 

  התכוון שנתנהג. הכותבש פיאנחנו מוצאים את עצמנו מתנהגים כ

  

  הרעיון שהכותב רוצה שנלמד ונבין. הוא  – ֶמֶסר

  

  השלבים לזהוי המסר:

סמנו אותה,  ,בעיהקראו שוב את ה ,מסיימים לקרוא סיפוראתם כש  א.

  .וסמנו אותו יפורהפתרון בסמצאו את 

, לפעמים כםמהחיים של כםאם הבעיה מוכרת ל כםו את עצמלשא  ב.

אבל אנחנו מכירים בעיה כזו אצל  ,נוגעת ישירות אלינו ינההבעיה א

  ?אחרים

אם גם אתם הייתם  ,אם הפתרון של הסיפור נכוןשאלו את עצמכם   ג.

א מה לו ,מה טוב בפתרון בסיפור, פותרים את הבעיה באותה הצורה

  ?בו טוב

אבל או על דמויות דמיוניות  סיפור על בעלי חייםמסופר בלפעמים   ד.

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

ים, טובים, רעים, כאלה שאנשים שאתם מכירים: חזקים, חל

  .ם משהו מיוחדשהשחושבים 

  מה שהבנתם מהפתרון הוא המסר.   ה.
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  הפָ נָ אֲ הָ 

  )63ליון יג ,וך "ילדי טבע הדברים"תמ(מעובד 

  

ים גִ ם ּדָ הֶ לָ  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 ּוּסן הַ ים ִמ נִ מֵ ְׁש   ,עגַ ֶר  תֹואֹוה ּבְ בָ עֵ ה ְר ָת יְ א הָ ה ל

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

ת ֶר חֶ ים ַא גִ 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 ה ּדָ ּלֶ ֵא  יּו. הָ יהָ לֶ גְ ַר לְ    .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 ,הּלֶ יל ֵא 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 ה ַק עָ ר ׁשָ בֹ עֲ ּכַ 

" ,םנָ עֲ מַ י לְ אִר ּוָ ת צַ ף ֶא פֵ ֹוכאֲ ים ׁשֶ וִ ם ׁשָ ינָ ה ֵא ּלֶ ט... "ֵא ּוׁשּפָ ג הַ ּוּסן הַ ִמ ים, ּ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

  

  המסר של הסיפורהבה נזהה את 

  מה הבעיה? שימו לב לתכונות של האנפה.  א. 

  הדמות? פי שרצתהמה הפתרון? האם הבעיה נפתרה כ  ב.

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

  המסר של הסיפור "האנפה":

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________ 

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

  ו את התרשים וענו על השאלות.השלימכך - קריאה ושחררו גם אותם. אחר

  האנפה

  63וך "ילדי טבע הדברים" גליון מתמעובד 

   שטו להם דגים  הרדודיםת רגליים טיילה על שפת הנחל. במים ארוכ הפנא

יתה רעבה באותו יה , אבל האנפה לאביותר שמנים מן הסוג האהוב עליה

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

  .לרגליה. היו אלה דגים בינוניים בגודלם, אבל לא טעימים במיוחד

, לא מהםבים חליטה לחכות. "עוד מעט יגיעו בוודאי דגים טוה הפנאה

  " אמרה לעצמה.,אלהבשביל  ֶאְטַרח

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

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

  .הו" אמרה האנפה בגאו,צווארי למענם

 –ם האנפה להסתפק בחלזונות ובתולעים. דגי ֶ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  
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 רעבה כהוגן

 

 

 

 דגיגים קטנטנים

 

 טיילה

 כעבור זמן מה

 כעבור שעה קלה

 בסופו של דבר
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  מות: "האנפה"דף משי

  היכן טיילה האנפה?  .1

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  

  )?3(שורה  "ָטְרָחה"ירוש המילה פמה   .2

  יסתהנ  א.

  תאמצהה  .ב

  צתהר  .ג

  

  )?3(שורה  "ִלְׁשלֹות"ירוש המילה פה מ  .3

  פתוחל  א.

  הוציאל  .ב

  ראותל  .ג

  

  )?3(שורה  "אותם"מילה במתכוונים  למי  .4

  גיםדל  א.

  גים אהוביםדל  .ב

  גיגיםדל  .ג

  

  )?6(שורה  "ֵמֶהם"מילה במתכוונים  למי  .5

  גים שמניםדל  א.

  גים אהוביםדל  .ב

  הקת דגים לל  .ג
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  )?10(שורה  ם""למענמילה במתכוונים  למי  .6

  גים שמניםדל  א.

  לזונותחל  .ב

  גיגים פשוטיםדל  .ג

  

  ?2בשורה  "אבל"ילת הקישור ממה מציינת   .7

  וספתת  א.

  יגודנ  .ב

  נימוק  .ג

  

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

  .בתרשים)

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

  

מה היו הנימוקים שהעלתה האנפה כשלא אכלה את שלושת סוגי   .9

  הדגים שפגשה?

  הנימוק הראשון: _______________________________  א. 

  ___הנימוק השני: ______________________________  ב.

  הנימוק השלישי: _______________________________  ג.

  

  ה אכלה האנפה לבסוף?מ  .10

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  
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  , המופיעות בסיפור. יינו שתי תכונות של האנפהצ  .11

  ליד כל תכונה העתיקו את המשפט המרמז עליה.   

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

  

  הציעו שם שונה לסיפור, ונמקו את בחירתכם.  .12

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

  

  ה המסר של הסיפור?מ  .13

  לא כדאי להיות מפונקים.  א.

  ות בררניים. לא כדאי להי  .ב

  כדאי לתכנן את האוכל לזמן שלא יהיה.  .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
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  .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

  במחברתכם. שלפניכם וכתבו עליו  אחד מהנושאיםבחרו ב

  ת".נּוָת וְ ַא תבו סיפור בנושא "ּגַ כ  א.

פורכם הציגו בעיה ודרכים להתמודד עמה. תוכלו לשלב את יסב  

  סיפור "האנפה".ההמסר שלמדתם מ

בו לא תכננתם היטב את הזמן שלכם  ,תבו על מקרה שקרה לכםכ  ב.

  תם את מטרתכם.שגולבסוף לא ִה  ,או את דמי הכיס שלכם

ומה  ,פורכם תוכלו להציג את המטרה שרציתם להגיע אליהיבס  

  הבעיה שמנעה מכם להגיע למטרה זו.
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  ֵלָאה ָנאֹור /  ַעל ֹאֶרן ְוָהֹאֶרן ֶׁשּלֹו

  

ֶׁשֹאֶרן נֹוַלד, ָׁשְתלּו ֶאת ֵעץ ָהֹאֶרן ֶּבָחֵצר ְוָקְראּו ִלְׁשֵניֶהם ְּבאֹותֹו ֵׁשם. ְּכֶׁשֹאֶרן ּכְ 

ַיד ָהֹאֶרן ְוִסְּמנּו ֶאת ַהֹּגַבּה ֶׁשּלֹו. ֵעץ ָהֹאֶרן -ְּכָבר ֵהֵחל ַלֲעמֹוד, ֶהֱעִמידּו אֹותֹו ַעל

  ָהָיה ְקַצת ָּגבֹוַּה ֵמֹאֶרן.

ִאם  ים,ַעְכָׁשו ָהֹאֶרן ַמִּגיַע ַלּקֹוָמה ַהְּׁשִליִׁשית, ְוֹאֶרן ַמִּגיַע ָלֲארֹון ֶׁשל ַהַּמְמַתִּק 

  ְקצֹות ָהֶאְצָּבעֹות.  הּוא עֹוֵמד ַעל

ָּבֹאֶרן ָּגִרים ְדרֹוִרים, זּוג יּוֵני ָּבר, ְוִנְדֶמה ְלֹאֶרן ֶׁשַּגם ֻּבְלּבּוִלים ָּגִרים ָׁשם, ִּכי הּוא 

ָצֹהב ֵּבין ֶהָעִלים. ֹאֶרן אֹוֵהב ַלֲעלּות ַעל ָהֹאֶרן ְוִלְבֹּדק ֶאת ִקֵּני  ַמֶּׁשהּו רֹוֶאה

. ִּבְגַלל ַהְּׂשָרף.- לִאָמא לֹא ּכָ ַהִּצֳּפִרים.    ָּכ

ּסֹור ֵמָכִני. ֹאֶרן ִּבְמכֹוִנית, ְמֻצָּיִדים ְּבֻסָּלם ּוְבמַ  ַּפַעם ָּבאּו עֹוְבֵדי ֶחְבַרת ַהַחְּׁשַּמל

  ֵעץ ָהֹאֶרן ֶׁשּלֹו. "ָמה ַאֶּתם עֹוִׂשים?" ָׁשַאל ֹאֶרן. ָרָאה אֹוָתם ִנָּגִׁשים ֵאל

  ָהֵעץ ַהֶּזה."ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְכרֹות ֶאת "

  ָלָּמה?""

  "ָצִרי ְלַהֲעִביר ַקו ַחְׁשַמל ַלִּבְנָין ֶהָחָדׁש."

 ֶאְפָׁשר!" ָאַמר ֹאֶרן, "ָּבֹאֶרן ָּגִרים ָהמֹון ְּדרֹוִרים ְוזּוג יּוֵני ָּבר, ִנְדֶמה ִלי ֶׁשַּגם-ִאי"

  ֻּבְלּבּוִלים, ֵיׁש ָהמֹון ּגֹוָזִלים ַּבִּקִּנים, ֻּכָּלם ָימּותּו."

  ָאְמרּו עֹוְבֵדי ֶחְבַרת ַהַחְׁשַמל." ֲאַנְחנּו ִמְצַטֲעִרים, ֲאָבל ֵאין ְּבֵרָרה,"

  ֹאֶרן ָרץ ַהַּבְיָתה ְלִאּמֹו ְוִסֵּפר ָלּה ַהֹּכל. 

  ָאְמָרה ִאּמֹו." ֲאִני יֹוַדַעת,"

  אּוַלי ֵהם ְיכֹוִלים ְלַהֲעִביר ֶאת ַקו ַהַחְׁשַמל ֶׁשָּלֶהם ְקָצת ַּבַצד?""

ַאְלִּתי. ֵהם ֻמְכָרִחים ְלַהֲעִביר ֶאת ַהחּוט ֵמַעּמּוד ַהַחְׁשַמל ֲהִכי ָּקרֹוב ַעד ְּכָבר ׁשָ "

  "ַהַּבִית ֶהָחָדׁש. ְוֶזה עֹוֵבר ְּבִדּיּוק ֶּדֶר ָהֹאֶרן ֶׁשָּלנּו.

ף ַּפַעם ִמַּבחּוץ ִנְׁשַמע ָהַרַעׁש ַהּנֹוָרִאי ֶׁשל ַהַּמּסֹור. ֹאֶרן ָּפַרץ ַהחּוָצה. ִנְדֶמה לֹו ֶׁשַא 

ִהְצִליַח ְלַטֵּפס ַעל ָהֵעץ ִּבְמִהירּות ָּכזֹאת. ִלְפֵני ֶׁשַהַּמּסֹור ָנַגע ַּבֶּגַזע,  ַאף ֶאָחד לֹא

  ָהֹאֶרן. ָהָיה ְּכָבר ֹאֶרן ְלַמְעָלה ַעל
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ֹאֶרן לֹא ָעָנה ְולֹא . ֵרד ִמָּׁשם, ֶיֶלד, ַאָּתה ִּתָּפַצע!" ָקְראּו עֹוְבֵדי ֶחְבַרת ַהַחְׁשַמל"

  ַרד. יָ 

ֵהם רֹוִצים ִלְכרֹות ֶאת "ְואּוִדי ָּבאּו ִמן ַהַּבִית ַהָּׁשֵכן ְוָׁשֲאלּו ָמה ָהִעְנָיִנים.  ִזיָוה

  ָצַעק ֹאֶרן ִמְּלַמְעָלה." ָהֵעץ!

 ִזיָוה ַדְוָקא ָּפֲחָדה: ִהיא ַאף ַּפַעם לֹא ִהְצִליָחה ְלַטֵּפס ַעד ֶהָעָנף ַהְּׁשִליִׁשי. ֲאָבל

  ָלּה, ּוְׁשֵניֶהם ִטְּפסּו ְלַמְעָלה. ָעַזר ִדיַהַּפַעם אּו

ָּכ ִּבְצָעקֹות -ּוס, ַאַחרִנּסּו ְלַהְסִּביר ְּבֶׁשֶקט ּוְבִנּמ עֹוְבֵדי ֶחְבַרת ַהַחְׁשַמל

  ּוְבִאיּוִמים, ֲאָבל ַהְיָלִדים לֹא ָיְרדּו.

ְיָלִדים ּוִמֻבָגִרים. ַהְיָלִדים ְלקֹול ַהְּמהּוָמה ָיְצאּו ַהְּׁשֵכִנים ִמן ַהָּבִּתים ַהְּסמּוִכים, 

ָהֵעץ, ְוַהְּמֻבָּגִרים ָעְמדּו ְוִהְתַּוְּכחּו ְלַמָטה. ַּגם ִאָּמא ֶׁשל ֹאֶרן ָיְצָאה  ְוָעלּו ַעלִטְּפסּו 

   ִמן ַהַּבִית ִלְראֹות ָמה ִיְקֶרה.

ָׁשר ְלַהֲעִמיד ַעּמּוד ִהְסִּבירּו ְלָכל ִמי ֶׁשָרָצה ִלְׁשֹמַע, ֶׁשֶאפְ  עֹוְבֵדי ֶחְבַרת ַהַחְׁשַמל

 1000ְׁשָקִלים. ְלַאף ֶאָחד ִמן ַהְּׁשֵכִנים לֹא ָהיּו  1000ַיֲעֶלה  ֶזהף, ֲאָבל נֹוסָ 

  ְׁשָקִלים.

  ֲאִני ְמַוֵּתר ַעל ֲחִגיַגת יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשִּלי!" ָקָרא ֹאֶרן ִמְּלַמְעָלה."

ל ַהְּיָלִדים ֶׁשַעל ָהֵעץ. ְוׁשּוִקי, ֶׁשָהָיה כָ ַּגם ֲאִני! ַּגם ֲאִני!" ָאְמרּו ִזיָוה ְואּוִדי וְ "

ָאַמר: "ַוֲאִני ְמַוֵּתר ַעל ֲחִגיַגת , ִמֻּכָּלם, ְוַהּקֹול ֶׁשּלֹו ְּכָבר ִהְתִחיל ְלִהְתַחֵּלף ָּגדֹול

  ֶׁשִּלי."ִמְצָוה -ַהַּבר

ִנים לֹא ָחְגגּו ֲחִגיַגת ָּכ ָקָרה ֶׁשֵעץ ָהֹאֶרן ִנְׁשַאר ִּבְמקֹומֹו, ּוְלַאף ֶאָחד ִּבְרחֹוב ָהֳאָר 

  ַּבָׁשָנה ַהִהיא.    ֻהֶּלֶדת יֹום
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  ל אורן והאורן שלועדף משימות: 

  

  .1  מה רצו עובדי חברת חשמל לעשות?

_______________________________________________    

    

הכוונה בכל  אתבכותרת פעמיים. הסבירו מופיעה  "אורן"המילה 

  מהפעמים. תאח

2.  

_______________________________________________    

_______________________________________________    

    

  3  של מי ?. גובה שלו""ה: כתוב 2ורה בש

_______________________    

    

  ."ולפר לה הכיץ הביתה וס"ר: כתוב 17שורה ב

  מי אורן סיפר?_________________ל

  ___________________________________ ?ורןא מה סיפר

4.  

_______________________________________________    

    

  .5  אמר זאת? מי. כבר שאלתי"" : כתוב 20שורה  ב

    מאיא.  א

    ורןאב.  

    ברת החשמלחובד עג.  

    יוהזד.  

    

  .6  שגרות על עץ האורן. מות הציפוריםשעתיקו מן הסיפור את ה

_______________________________________________    

    



80 

 

  .7  כך?  מדוע? -כלאהבה  מא של אורן לאיה אמ

    שזה מסוכן. משוםיא לא אהבה שאורן טיפס על העץ הא.  

    כלך את בגדיו.ליא לא אהבה שאורן  עלה על העץ כי השרף הב.  

    שרף.יישהוא  יא פחדהההיא לא אהבה שאורן נמצא על העץ כי ג.  

    ., כי הם צייצו והרעישויא לא אהבה ציפוריםהד.  

    

  .8  ו על עץ האורן?ימדוע טיפסו אורן וחבר

_______________________________________________    

    

רצו להעביר קו חשמל לבניין החדש. רשמו מה  ברת החשמלחובדי ע

הפתרון של ומה היה  ,ברת החשמלחהיה הפתרון של עובדי 

  .הילדים

9.  

  _______________________ עויצִה " ברת החשמל"חובדי עא.  

     ____________________________________________  

  

    _________________________________ ציעוילדים  ִה הב.  

    ____________________________________________    

    

  .10  שילדי השכונה שיתפו פעולה ביניהם. לכךשתי הוכחות כתבו 

_______________________________________________  

_______________________________________________  

  

    

  ת יום הולדת לאף ילד ברחוב בשנה ההיא?ודוע לא חגגו חגיגמ

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

11.  
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  .12  .במיליםאת המספרים תבו כ

    ____________________.  –ים ִד ּוּמעַ  3א.  

    ____________________. –  יםִד בְ עֹו 4ב.  

    ___________________. –ים ִר ּפֳ צִ  5ג.  

    )95(העזרו בעמ' 

  .13  .לוש מילות תוארשוסיפו לכל שם עצם ה

    ____________.   ___________   ___________   –ב חֹוְר א.  

    .____________   ___________   ___________   –ה יגָ גִ חֲ ב. 

    .____________   ___________   ___________  –ץ       ג. עֵ 

  קו את תשובתכם. ________מה דעתכם על פעולתו של אורן? נמ

_______________________________________________

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

  

14.  

  מה המסר של הסיפור?  .15

  ?מה הייתה הבעיה  א.

  מה היה הפתרון שהילדים הציעו?  ב.

  ח?ים? מה הוא מוכהאם הפתרון טוב, בעיניכ  ג.

  כעת תוכלו לנסח את המסר.

  

  

  

  הבעה בכתב  .16

כתבו במחברתכם סיפור על ילדים שוויתרו על הנאה אישית למען   

  טובת הציבור. 
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  ה ַהַּׁשָּבת ֶאת ׁשֹוֵמר ַהַּׁשָּבתְמָר ׁשָ 
  

  . שאחריו קראו את הסיפור וענו על השאלות

  

ָהָיה ָצִרי ִלְבֹרַח ִמֵּביתֹו  ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ְּבַאַחת ֵמַאָרצֹות ֲעָרב. ַהְּיהּוִדי סּוִליָמן

ֹום. לֹא ִהְסִּפיקּו סּוִליָמן ָהַעְרִבים ֶאת ַהְּיהּוִדים ְּבאֹותֹו ָמק ֶׂשָּׂשְנאּוִּבְגַלל ַהִּׂשְנָאה 

ְּדָבִרים, ֲאָבל ָזְכרּו ָלַקַחת ָּפמֹוטֹות ְוֵנרֹות ֶׁשל ַׁשָּבת ְוֶאת  ְוִאְׁשּתֹו ָלַקַחְּת ַהְרֵּבה

  ָּגִביַע ַהַּיִין ֶׁשל ַהִּקּדּוׁש.

ָרצּו ַלֲעֹבר ֶאת ַּבּיֹום ָהְרִביִעי ְּבאֹותֹו ַהָּׁשבּוַע ֵהם ִהְצָטְרפּו ְלַׁשָיָרה ֶׁשל ֲאָנִׁשים ׁשֶ 

ָלִעיר ֶׁשַאֲחֵרי ַהִמְדַּבר. ֵהם ָהיּו ְצִריִכים ְלַהִּגיַע ְלִעיר זֹו ְּביֹום  ַהִּמְדָּבר ּוְלַהִּגיעַ 

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

ְוִיְּסעּו  ֻמְדָאגֹות: ָמה ַיֲעׂשּו? ַהַיְמִׁשיכּו ִּבָפִנים ן ְוִאְׁשּתֹו ֶזה ָּבֶזהִהְסַּתְּכלּו סּוִלימָ 

 ְוִיְבְטחּו ְדָּבר ַהַּמְפִחידַּבִּמ  תּואֹו ִיָּׁשֲארּו ְוִיְׁשּבְ , ֶאת ַהַּׁשָּבת ִעם ָהֲאָנִׁשים, ְיַחְּללּו

  ֶׁשַּיִּציל אֹוָתם?   'ָּבּה

יחּו סּוִליָמן ְוִאְׁשּתֹו ֶאת ַהֲחִבילֹות ֶׁשָּלֶהם ַעל ָהָאֶרץ, ִּכי ְּבִלי ְלַדֵּבר ֵּביֵניֶהם ִהּנִ 

  ִתָּמהֹון:ֶאת ַהַּׁשָּבת. ָהֲאָנִׁשים ָהֲאֵחִרים ִהְסַּתְּכלּו ֲעֵליֶהם ּבְ  ֵּללְלחַ ֶהְחִליטּו לֹא 

  ַהְּיהּוִדים ָהֵאֶּלה? ַהִאם ְמֻׁשָּגִעים ֵהם,

, ִּכי ָהיּו ְּבטּוִחים ֶׁשָּימּותּו ַּבִּמְדָּבר. ֵהם ִהְׁשִאירּו ָלֶהם ָהיּו ָּכֵאֶּלה ֶׁשִרֲחמּו ֲעֵליֶהם

  ִים, ְוִנְפְרדּו ֵמֶהם.יֹומַ ֶׁשַּיְסִּפיקּו ָלֶהם לְ  ֹאֶכל ּוַמִים

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

סּוִליָמן ָאַמר: "ָאסּור ְלִהְתַעֵּצב ְּבַׁשָּבת! ּבֹוִאי, ִאָּׁשה, ַהְדִליִקי ֵנרֹות."  , ֲאָבלָהָיה

,  ַהֵּנרֹות ִהְדִליָקה ָהִאָּׁשה ֶאת ּוֵבְרָכה ֲעֵליֶהם, ְּכֶׁשְּדָמעֹות ְּבֵעיֶניָה. ָיַרד ַהֹחֶׁש

ַהַחּיֹות לֹא ֵהֵעּזּו ְלִהְתָקֵרב  ָבלִמָּסִביב, אֲ ְוקֹולֹות ַמְפִחיִדים ֶׁשל ַחּיֹות ִנְׁשְמעּו 

ַהַּפַחד  ְלסּוִליָמן ְלָהִפיג ְמַעט ֶאת ִּבְגַלל ָהֵאׁש ֶׁשל ַהֵּנרֹות. ְּתִפַּלת ַהַּׁשָּבת ָעְזָרה

  ם...יַהֵּנרֹות ְוָאז ָיבֹואּו ַּבֲעֵלי ַהַחיִ   ּבּוֶׁשָהָיה ְּבִלּבֹוֵתיֶהם, ֲאָבל עֹוד ְמַעט ְיכְ 

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

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

ּו ֲאֵליֶהם. ֵאֶּלה לֹא ָהיּו ִהְבִחינּו ְּבעֹוד ְּדֻמּיֹות ֶׁשִהְתָקְרב ַחָּיה ְקרֹוָבה ְמאֹוד, ְוָאז
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ַּבִמְדָּבר. ָראּו ַהֶּבדּוִאים ֶאת ָהאֹור ַהָּקָטן  ֶׁשָּגרּו ַחּיֹות. ָהיּו ֵאֶּלה ֲאָנִׁשים, ֶּבדּוִאים

  ַּבִמְדָּבר.ּוָבאּו ִלְראֹות ִמי ַהְּמֻׁשָּגע ַהִּנְׁשָאר ְלַבּדֹו 

תֹו ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהַּלְיָלה ְוָׁשְמרּו ֲעֵליֶהם ִמְּפֵני ִנְׁשֲארּו ַהֶּבדּוִאים ִעם סּוִליָמן ּוִמְׁשַּפְח 

ּוְביֹום , סּוִליָמן ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ָלֹאָהִלים ֶׁשָּלֶהם ַׁשָּבת ֵהִביאּו ֶאת ְּבמֹוָצֵאי ַהַחּיֹות.

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

ְלִהָּׁשֵאר ַּבַחִּיים? ַוֲהֵרי ָמְצאּו ֶאת ָּכל  ִהְצַלְחֶּתם ֵאי? ַאֶּתם ַחִּיים"ַהְּקרֹוִבים: 

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

ָרה ָלֶהם. ֵהם ָענּו ִלְקרֹוֵביֶהם: "ַהַּׁשָּבת ִהְתַרְּגׁשּו סּוִליָמן ְוִאְׁשּתֹו ְמאֹוד. ֵנס ָק 

  ְוִהְׁשִאיָרה אֹוָתנּו ַּבַחִּיים."         ָׁשְמָרה ָעֵלינּו

  

  ציירו את כל האביזרים המוכרים לכם הקשורים ביום השבת.
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  "מרה השבת את שומר השבתשדף משימות: "

  

  .1  מדוע היה צריך היהודי 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 מעט את הפחד...".  יג פִ הָ לְ : "...כתוב  20שורה ב

    הפחיתלא.  

    הרגיעלב.  

    הפחידלג.  

    ב' - ושובות א' תד.  

    

  .5  ?הםמילה בהכוונה למי יו צריכים להגיע...". הם ה" :כתוב 6שורה ב

    נשי השיירהאלא.  

    אשתולולימן וסלב.  

    בדואיםלג.  

    'ב - ו 'שובות אתד.  
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  .6  כוונה?נשאר לבדו במדבר". למי הההמשוגע  מי: "...כתוב  26שורה  ב

    חיות הרעותלא.  

    משפחתולסולימן ולב.  

    בדואיםלג.  

    קרוביםלד.  

  .7  אל העיר..." מי ליווה את מי? יוו אותםלכתוב ".. 29שורה  ב

    שודדים ליוו את השיירה.הא.  

    ליוו את השיירה. בדואיםהב.  

    משפחתו.את בדואים ליוו את סולימן והג.  

    ו את השודדים.בדואים ליוהד.  

  .8  ?תמשפחתו לשמור את השבליצד עזרו הבדואים לסולימן וכ

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

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

    .ת השבתם היו מחללים אהא.  

    .ם היו יכולים לחזור לביתםהב.  

    .ם היו נשדדים בדרךהג.  

    ג' נכונות. - שובות א' ותד.  

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

    הצטרפו לשיירה. סולימן ומשפחתו____  

    סולימן ומשפחתו נפרדו מאנשי השיירה כאשר התקרבה השבת.____  

    ודי סולימן ומשפחתו ברחו מביתם בגלל שנאת ערבים.היה____  

  הם , גיעו בשלום לעיר שמעבר למדברכאשר סולימן ומשפחתו ִה ____  

  שיירה נשדדו.השמעו שאנשי            

  

    משפחתו.על והבדואים שמרו על סולימן ____  
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  .11  .הווהה בצורתו אותם כתב .מן הסיפור עבר צורתעלים בפחמישה  לפניכם 

    ________________. –            ד ַר יָ א.  

    ________________. –ה           ָר זְ עָ ב.  

    ________________. –ה       יָק לִ ְד ִה ג.  

    ________________. –יל        ִח ְת ִה ד.  

    ________________. –          רּוְמ ׁשָ ה.  

  .12  אשתו?על כיצד שמרה השבת על סולימן ו

  סולימן ואשתו החליטו לא לחלל את השבת ועזבו את השיירה. השיירה 

  המשיכה בדרכה ו... _____________________________________

____________________________________________________  

  

  .13  (פעולה בזוגות) מהן הפעולות המתבצעות עם כניסת שבת?

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  .14  (פעולה בזוגות) מה משפחה שומרת שבת לא תעשה במהלך השבת?

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  .15  (פעולה בזוגות) מה הפעולות המתבצעות עם צאת השבת?

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  .16  _________________________________ נו כותרת אחרת לסיפור.ת

  בהימשימת כת

  סיפור על אנשים שניצלו בנס ממצב מסוכן. במחברתכם ו כתב

  אליו, נקלעו שהאנשים בסיפורכם תוכלו לתאר את המצב המסוכן 

  .צלו ממנּוניהם וכיצד 

17.  
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כך ענו על השאלות שבדף -קראו את הסיפור ושחררו את החסמים. אחר

  המשימות.

  ַהַּמְסֵמר

  פי "הכֹול בגלל מסמר קטן" מתוך "אגדות האחים גרים")-(על

  

סֹוֵחר ֶאָחד ָעָׂשה ַהְרֵּבה ִעְסָקאֹות טֹובֹות, ָמַכר ַהֹּכל ְוִהְתַעֵּׁשר ְמאֹוד. ַעְכָׁשו ָרָצה 

ָלַקח ֶאת ַהַּׂשק ַהָּמֵלא ְּבֶכֶסף,  הואב ַהַּבְיָתה ּוְלַהִּגיַע ִלְפֵני ֶרֶדת ַהַּלְיָלה. ָלׁשּו

  .משםַעל סּוסֹו, ְוָרַכב  אותוֶהֱעִמיס 

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

, ֲאָבל ָאַמר: "ֲאדֹוִני, ָּבֶרֶגל ָהֲאחֹוִרית אליו אותוֹו, ֵהִביא ְמָׁשֵרת ַהַּבִית ֶאת סּוס

  ַהְּׂשָמאִלית ָחֵסר ַמְסֵמר ַּבַּפְרָסה."

"ֶׁשֶּיְחַסר," ֵהִׁשיב לֹו ַהּסֹוֵחר: "ְּבֵׁשׁש ַהָּׁשעֹות ֶׁשֵּיׁש ִלי עֹוד ִלְרֹּכב, ַּתֲחִזיק ַהַּפְרָסה 

  ַמֲעָמד."

ֶלֶחם ֶלֱאֹכל,  לֹוי ֶׁשָּיַרד ׁשּוב ִמַּגב סּוסֹו ְּבֻפְנָּדק ַאֵחר, ְוָנַתן ַאַחר ַהָּצֳהַרִיים, ַאֲחֵר 

ֲחֵסָרה ַּפְרָסה ָּבֶרֶגל  שלך, ַלּסּוס אדוניַהַּסָּיס ַלֶחֶדר ְוָאַמר: "*ִנְכַנס עֹוֵזר 

  ַהַּנָּפח?"*ֶאל  אותוַהְּׂשָמאִלית ָהֲאחֹוִרית. ָלַקַחת 

: "ַּבָּׁשעֹות ָהֲאָחדֹות ֶׁשּנֹוְתרּו ִלי ִלְרֹּכב, יּוַכל ַהּסּוס האדון לו"ֶׁשֶּתְחַסר," ֵהִׁשיב 

  ִזיק ַמֲעָמד. ֲאִני ְמַמֵהר."ְלַהְח 

ַע.  הוא לֹא ָצַלע ְזַמן  הואָרַכב ִמָּׁשם, ֲאָבל ַאֲחֵרי ְזַמן לֹא ַרב ִהְתִחיל ַהּסּוס ִלְצ

  ָלָאֶרץ ְוָׁשַבר ֶרֶגל. שצנחעד , ְולֹא ָמַעד ַהְרֵּבה ְזַמן, למעדַרב ַעד ֶׁשִהְתִחיל 

 אותוֵמָעָליו ֶאת ַהַּׂשק, ְלַהֲעִמיס  לפרקַהּסֹוֵחר ֶנֱאַלץ ְלַהְׁשִאיר ֶאת ַהּסּוס ׁשֹוֵכב, 

  ִהִּגיַע ְלָׁשם ַרק ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ַּבַּלְיָלה. הואַעל ְּכֵתָפיו, ְוָלֶלֶכת ָּבֶרֶגל ְלֵביתֹו. 

  ."המכשףְצמֹו, "ָאֵׁשם ַהַּמְסֵמר ְלעַ  אמר," האלה"ְּבָכל ַהָּצרֹות 

  , קֹוְרִאים ְיָקִרים, ִמי, ְלַדְעְּתֶכם, ָאֵׁשם?ואתם

  

  מטפל בסוסים. –ַסָּיס 
  בעל מקצוע העוסק במתכות. –ַנָּפח  
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  דף משימות: "המסמר"
  

  לאן רכב הסוחר, ומה הוא לקח עמו?  . 1

_________________________________________________  

  

  מה אמר המשרת לסוחר? ___________________________  א.    .  2

  מה ענה לו הסוחר? ________________________________  ב. 

        ______________________________________________  

  

  מה אמר עוזר הסייס לסוחר?   .     א.3

_____________________________________________  

  לו הסוחר? מה ענה   ב.

_____________________________________________  

  

  את מי הביאו ואל מי? "."אותו אליוכתוב:  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?"הוא"מופיע פעמיים שם הגוף  14 בשורה  .6

  רכב: הכוונה ל_________________. הוא   

  לא צלע: הכוונה ל___________________. הוא   
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  ?14בשורה  "אבל"מה תפקיד המילה   .7

  לציין זמן  א.

  לציין ניגוד  ב.

  להוסיף מידע  ג.

  

  מלאו את הטבלה.  .8

מס' 
  שאלה

  חרתגובת הסו  מצב הסוס  האירוע

כשהמשרת פגש   .1

  את הסוחר

    

כשהסייס פגש את   .2

  הסוחר

    

      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 ד מן האפשר ללמומה   .10

  הסוחר מיהר לפתור את הבעיה.  א.

הסוחר לא התייחס ברצינות להזהרות של המשרת ושל עוזר   ב.

  הסייס.

  שתי התשובות נכונות.  ג.

  

  



90 

 

  ?מהו המסר של הסיפור  .11

  כשממהרים, אפשר לדחות פתירת בעיות.  א.

  הפתרון.את ות כדאי לפתור בעיות כבר בהתחלה, ולא לדח  ב.

  בעיות שמתעוררות אצל בעלי חיים, אפשר לדחות את פתרונן.  ג.

  

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

  לדרך?

  ידה לדרך לימים הראשונים.כין צֵ לה  א.

  יר לנסיעה.ִׁש ּכָ  בו, עונסהחליט לשי התחבורה לִ בדוק אם ּכְ ל  ב.

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

  מפות שיעזרו לו בדרך. 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 

ת לסוחר כי הפרסה, ולכן הסוס נפל. בפעם הראשונה אמר המשר

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: ________________________________________  

  _________________________________________________  

  הוא: __________________________ 11המסר המופיע בשאלה   

  _________________________________________________  

 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 

  יפות    ה  פָ יָ         ילדות                ּהדָ לְ יַ          

  טעימות  הימָ עִ ְט       ארוחות    החָ רּואֲ         

  ילדות יפות        ילדה יפה                

  ארוחות טעימות        ארוחה טעימה                    

    

  נסכם

  בצורת הרבים.  םיִ לרוב השמות שהם בצורת זכר, מוסיפים 

  בצורת הרבים. ֹות לרוב השמות שהם בצורת נקבה, מוסיפים 

  

צירוף בצורת רבים לצורת  כלו רביםצורת יחיד לצורת צירוף בכל הפכו 

  .יחיד

  זאת בכתב. נסו לבצע את ההיפוך בע"פ לפני שתעלו

  __________________________________       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                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כלב                           

  ָנהמּוְּת                     
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  משפחות מיליםשורשים ו

  גם למילה יש משפחה!

  

  הלָ יִד ּגְ     ּתָ ָדלְ ּגָ          

  לִגּדֵ             לֹודּגָ         לּדָ גְ ִמ       

 יםלִ ֹודּגְ           יםלִ וּדּגִ           
  

  .אותיות שורשל והן נקראות -ד-האותיות החוזרות בכל המילים הן ג

  .משפחת מיליםכל המילים שיש להן אותן אותיות שורש, שייכות לאותה 

  

  .השורש כ.ת.במ משפחת מיליםשל  "שמש"לפניכם 

  

  בתּוּכָ            בָּת כְ ִמ           בַת ּכָ         

  

    יםבִ תּוּכְ            ב- ת-כ             יבִת ּכְ        

  

  תבֶ ּתֹ כְ ִּת             יתנִ בָ ְת ּכַ          תבֶ תֹ ּכְ          

  

לפניכם "שמש" של משפחת מילים מהשורש ע.ב.ד. כתבו בה מילים נוספות 

  מאותה משפחה.

  

  ֲעבֹוָדה            

  

  ד-ב-ע              

  ֶבדעֶ                       
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לעתים הכרת משפחות מילים יכולה לסייע לנו להבין מילים מאותה 

  משפחה.

  

  לדוגמה, קראו את המשפט שלפניכם. 

בעזרת הדואר האלקטרוני והאינטרנט יכולים תלמידים לתקשר עם 

  .חבריהם ועם מוריהם

    ? ְלַתְקֵׁשרהמילה מה פירוש 

  הביתה.ר ׁשֵ ַק ְת ִה לְ , ְקֹׁשֶרתִּת , אמצעי ֶקֶׁשראנו ַמכירים ביטויים כמו ליצור 

  ר/ -ש-קכל המילים האלה הן מאותה משפחה, והשורש שלהן הוא 

אנו מבינים את המשמעות המשותפת למילים הללו. לכן אנחנו יכולים להבין 

  . ליצור קשר טוב עם אחרים.ְלַתְקֵׁשראת המשמעות של המילה 

, אך הוא מהמשפחה של ר-ש-ק- , הוא תְלַתְקֵׁשרשימו לב, השורש של המילה 

  ר.- ש-השורש ק

  

  דוגמה נוספת

במקום לפתור בעיות בדרך של אלימות אפשר לנסות בדרך של תקשורת 

  והדברות. 

  ?תרּובְ ּדָ ִה מה פירוש המילה 

פי הם אנחנו יכולים להבין את -, ועלְלַדֵּבר, ִּדַּבְרִּתיאנו מכירים את הפעלים 

  .הידברותהמילה 

  

  ל.-כ-פחת השורש אכעת כתבו מילים ממש

  

      

  

        ל-כ-א                      
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  שם מספר

  ְׁשמֹוֶנה דפים או שמוָנה דפים?: איך נכון לומר

  הבה נלמד את הכלל. 

  

  

  

  

  

  

  ׁשׁשֵ     תחַ ַא           הּׁשָ ִׁש     דחָ ֶא   

  עבַ ׁשֶ     םיִ ַּת ְׁש           העָ בְ ִׁש     םיִ נַ ְׁש   

  הנֶ מֹוְׁש     ׁשלֹוׁשָ           הנָ מֹוׁש  הׁשָ לֹוְׁש   

  עׁשַ ֵּת     עּבַ ְר ַא           העָ ְׁש ִּת   העָ ּבָ ְר ַא   

      רׂשֶ עֶ     ׁשמֵ חָ           הָר ׂשָ עֲ   הּׁשָ ִמ חֲ   

  כתבו את המספרים במילים. 

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

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

_____ הבנות אמרה שיש לה פחד ) 1(פארק. -התכנית הייתה ללכת ללונה

______ בנים העדיפו את ) 2(והיא לא רוצה לעלות על הגלגל הענק.  ,גבהים

  המכוניות המתנגשות, ולכן התפצלנו, וכל אחד נהנה בדרכו שלו.

  בנו לעצמכם תרגילים.

המספר לפי והתאימו את שם  ,רביםצורת ספר מילה במהוסיפו לכל 

  הדוגמה. 

  בנות _______ 7        חמישה בתים    5

  _______ _______ 4      _______ תינוקות    8

6   _______ _______      3 _______ _______  

9  _______ _______      2 _______ ____ ___  

95 

המספרים בצורת זכר 

ה◌-מסתיימים ב ָ  

(זאת בשונה מהכלל הרגיל 

 לגבי מילים בזכר).

רים בצורת נקבה אין למספ

סיומת מיוחדת, ושם 

המספר קצר מזה של 

 המספרים שבצורת זכר.
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  5יחידה  

  יעִ ידַ ט מֵ ְס ְק טֵ 

  

  .ִׁשיר, ִסּפּור ּוָמָׁשל: ּוִריֵטְקְסט ִסּפאתם כבר מכירים שלושה סוגים של 

  . ֶמֶסרהיא להעביר  ֵטְקְסט ִסּפּוִרימטרתו העיקרית של 

  .ֵמיָדעהיא למסור  ֵטְקְסט ֵמיָדִעילעומת זאת מטרתו העיקרית של 

  

  ).164 -ו 162(עמ'  ִּדוּוחַ , למשל, טקסט מידעייש סוגים שונים של 

  גם הדיווח מוסר מידע. 

  

ם (סימנים מיוחדים) שונים מהמאפיינים של לטקסט המידעי מאפייני

  . בצורה הפנימיתוגם  בצורה החיצוניתהטקסט הסיפורי גם 

  

  הטקסט 
  המידעי

  
  

  

  

  ) אין עלילה1    ) הטקסט מחולק לפסקות שיש1

  ) אין רגשות2          ביניהן רווח.    

  שיח-) אין דו3    אבל ,) לכל פסקה יש נושא אחר2

  ) אין מבנה סיפורי4      ון כל פסקה קשורה לרעי    

  המרכזי של הטקסט.    

  

  ִאפיון

 חיצוני
  ִאפיון

 פנימי
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, וזהו את משפטי התוכן אותם "הלוויתן הענק" קראו את הטקסט  . 1

   הבנתם. 

סמנו את חסמי הקריאה (מילים, מאזכרים (=), סימני פיסוק (~) ומילות   . 2

  את התפקיד ולמי הכוונה.  ,וכתבו מעליהם את הפירוש )קישור    

  ָהֲעָנק ַהִלְוָיָתן

ָהֲעָנק ַהִּנְקָרא ַּגם ַהִּלְוָיָתן ַהָּכֹחל, הּוא ַהּיֹוֵנק ַהָיִמי ּוַבַעל ַהֲחִּיים ַהָּגדֹול  ָתןַהִּלְויָ 

ֶמֶטר,  30ְּפֵני ַּכּדּור ָהָאֶרץ. ָאְרּכֹו ֶׁשל ִלְוָיָתן ּבֹוֵגר ָיכֹול ְלַהִּגיַע ַעד -ְּביֹוֵתר ַעל

  ְוָיָתן ָהֲעָנק ִנּזֹון ִמַּסְרָטִנים ְקַטְנַטִנים ּוִמִּמיֵני ָּדִגים.טֹונֹות. ַהּלִ  160ּוִמִׁשָקלֹו ַעד 

ַהִּלְוָיָתן ַחי ְּבֵאזֹור ַהֹּקֶטב ַהְּצפֹוִני, ָׁשם הּוא מֹוֵצא ֶאת ְמזֹונֹו. ִּבְתקּוַפת 

י ָׁשם ַהַּמִים ַהִהְזַּדְּוגּות ְוַהַהְמָלָטה נֹוְדִדים ַהִּלְוְיָתִנים ְלֶמְרַּכז ַּכּדֹור ָהָאֶרץ, ּכִ 

  ַחִּמים יֹוֵתר.

ַהִחּזּור ְמַבְּצִעים ַהִּלְוְיָתִנים ַּתְרִּגיֵלי ַאְקרֹוָּבִטיָקה ְמיָֻחִדים. ַהְּנֵקָבה  ְּבַתֲהִלי

ׁש ַעד ָחֵמׁש ָׁשִנים, ַהּגּור יֹוֵנק ְּבָכל יֹום ּכְ  ִליֵטר  400 -ַמְמִליָטה ּגּור ֶאָחד ַּפַעם ְּבָׁש

ן ַהְּמִגָּנה ְיֵדי ִאּמֹו, ַעד ֶׁשְּגֵדָלה ִׁשְכַבת ַהֻּׁשּמָ -ל ְּבֶמֶׁש ִׁשְבָעה ֳחָדִׁשים ַעלָחָלב ּוְמֻטּפָ 

  ָעָליו ֵמַהֹּקר, ְוהּוא הֹוֵפ ְלַעְצָמִאי.

ֹחל הּוא ַּבַעל ַחִּיים ַחְברּוִתי. הּוא ַחי ְּבזּוגֹות אֹו ִּבְקבּוצֹות. ַהִּלְוָיָתן ַהּכָ  ָתןְויָ ּלִ הַ 

ְלִפְרֵקי ְזַמן ְמֻמָּׁשִכים, ּוֵבין ְצִליָלה ִלְצִליָלה ֵמִגיַח ֵמַעל ִלְפֵני ַהַּמִים ְּכֵדי צֹוֵלל 

ִלְנֹׁשם. ַהִּלְוְיָתִנים ְמַקְּיִמים ֵּביֵניֶהם ִּתְקֹׁשֶרת, ַּגם ְּכֶׁשֵהם ִנְמָצִאים ְּבֵמְרָחק ֶׁשל 

  ְדָרה ֶׁשל ְצִליִלים.ְיֵדי ַהְׁשָמַעת ִס -ַאְלֵפי ִקילֹוֶמְטִרים ֶזה ִמֶּזה, ַעל

 , ֶקֶצב ָהִרּבּוי ֶׁשל ַהִּלְוְיָתִנים ִּאִּטי ִּבְגַלל ַצִיד ֶׁשִּנְמַׁש ְזַמן ַרב. נֹוָסף ַעל ָּכ

ַהִּלְוְיָתִנים ִנְפָגִעים ִמְרָׁשתֹות ֶׁשל ַּדָּיִגים, ִמִּזהּום ַהַּמִים ּוִמּקֹולֹות ְמנֹוֵעי 

   .ַנת ַהְכָחָדהן ִנְמָצא ְּבַסּכַ ַהִלְויָת  ַהְּסִפינֹות. ְלִפיָכ

  

  ______________ :סוג הטקסט

  ____________________________________ :מקו את קביעתכםנ

  כעת ענו על השאלות שבדף המשימות. 

5 

10 

15 
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  תן הענק"יוְ דף משימות: "הלִ 

  

  פי הטקסט.-לע ,תןילווימהם שני השמות של ה  . 1

_________________________________________________  

  

  את מזונו? תןילוויהיכן מוצא ה  .     א. 2

  _____________________________________________  

  בתקופת ההזדווגות וההמלטה? תןילוויהיכן חי ה  ב.

    _____________________________________________  

  

  ?12בשורה יח" גִ "מֵ פירוש המילה מה   .3

  טנו)(ב שוחה על גחונו  א.

  עולה מעל המים בפתאומיות  ב.

  כשעולה למעלה יםתיז ממַ   ג.

  

  ?3בשורה  ן"ֹוּז"נִ פירוש המילה מה   .4

  מתקיים  א.

  אוכל  ב.

  שתי התשובות נכונות  ג.

  

  ?13בשורה  "הם"המילה מתכוונת  ילמ  .5

  במיםכל בעלי החיים החיים ל  א.

  יתניםוילול  ב.

  בעלי חיים חברותייםל  ג.
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  ?5בשורה  "שם"המילה  למה מתכוונת  .6

  כדור הארץל  א.

  מרכז כדור הארץל  ב.

  קוטב הצפוניל  ג.

  

  הכחול. יתןוילושל ה הותזעודת הפרטי תאת מלאו   .7

  ______________    אורך הבוגר:   

  ______________      משקל:  

  ______________      :ןמזו  

  ______________    אזור מגורים:  

  ______________  אזור ההמלטה:  

  

  לעצמאי? יתןוילומתי הופך ה  .8

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  

לצורך הזדווגות והמלטה תנאי הקוטב אינם מתאימים. לאילו תנאים   .9

  ?לצורך זה יתןוילוזקוק ה

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  

  הביאו שתי הוכחות לטענה זו מהקטע.  .הוא יצור חברותי יתןוילוה  .10

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  
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  ?משמיעים יתניםויהלושהשונים למה נועדו הצלילים   .11

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  

  בסכנת הכחדה. יתןוילוה להימצאותסיבות  שלוש נוציי  .12

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  

  ?ת הטקסטמטרמה   .13

  כמה הוא חברותי. ,הענק יתןוילולספר על ה  א.

  הענק. יתןילוולהציג מידע על ה  ב.

  הכחול. תןילווילתאר את הגור של ה  ג.

  

  ..הוא טקסט. "הענק יתןוילוה".    הטקסט 14

  פוריסי  א.

  מידעי  ב.

  אגדה  ג.

  

יתן הענק."וים בעקבות קריאת הטקסט "הלולמדתו מידע חדש שכתב  .15

    

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  
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   ", וזהו את משפטי התוכן אותם הבנתם. הטיגריס" סטקראו את הטק  . 1

סמנו את חסמי הקריאה (מילים, מאזכרים (=), סימני פיסוק (~) ומילות   . 2

  את התפקיד ולמי הכוונה.  ,וכתבו מעליהם את הפירוש) קישור    

  

  יסִר יגְ ִט הַ 

  

ה יֵ ְר ַא ל הָ ר, ׁשֶ מֵ ּנָ ל הַ ה ׁשֶ חָ ּפָ ְׁש ב ִמ רֹוא ְק הּום, וְ יּיִ לִ תּוחֲ ת הַ חַ ּפַ ְׁש ִמ לְ  ּיָ יס ׁשַ ִר יגְ ִּט הַ 

י לֵ עֲ ף ּבַ ֵר טֹות וְ רֹועָ יְ ן ּבַ כֵ ֹוׁשַהִּטיְגִריס ים. יִר ּכִ מַ  נּולָ ּכֻ ׁשֶ ת, יִ ּבַ ל הַ תּול חֲ ׁשֶ  ּוּלפִ אֲ וַ 

ים נִ עָ ְד מַ הַ  – ֹוּדבַ י לְ חַ  ַהִּטיְגִריסה. מֶ ֹוּדכַ ים וְ לִ ּיָ ים, ַא יִר זִ חֲ  מֹוים ּכְ לִ דֹוים ּגְ ּיִ חַ 

ים ִר בָ ְּד ד הַ חַ ה. ַא ּדָ בַ ה לְ ּיָ ה חַ בָ ֵק ּנְ הַ וְ  ,ֹוּדבַ י לְ ר חַ כָ ּזָ הַ  –י ִר יטָ לִ ה סֹוזֶ ים לָ ִא ְר קֹו

ְמַגֶּדֶלת ֶאת ַהּגּוִרים ה בָ ֵק ּנְ הַ הּוא ׁשֶ  ,יִר יטָ לִ א סֹוהּו ַהִּטיְגִריסׁשֶ  ל ּכָ ים עַ יִד עִ ְּמ הַ 

ֹ לְ    ר.כָ ּזָ ת הַ ַר זְ א עֶ ל

ם לֵ עָ א יֵ הּוה ׁשֶ נָ ּכָ סַ  ׁשר יֵ מַ לֹוה, ּכְ דָ חָ כְ ת הַ נַ ּכָ סַ א ּבְ צָ ְמ ּנִ ם הַ יּיִ ל חַ עַ א ּבַ הּו ַהִּטיְגִריס

ים ִד ּיָ ים, צַ יִס ִר יגְ יד ִט ר צֵ סֵ אֹוק הָ חֹ ת הַ רֹוְמ ּלַ יא ׁשֶ ִה  כָ ת לְ חַ ה ַא ּבָ ם. ִס לָ עֹוהָ מֵ 

ים ִׁש נָ אֲ יו לַ ָת מֹוצְ ת עַ ים ֶא ִר כְ ף מֹוַא ה, וְ פָ ּיָ הַ  תֹווָ ְר ל ּפַ ׁשֶ ּבְ  תֹוים אֹוִד ים צָ ּבִ ַר 

ל ה ׁשֶ יָ ְח ִּמ י הַ ֵר זֹום אֲ צּוְמ יא צִ ת ִה ֶר חֶ ה ַא ּבָ י. ִס ּוּפר ִר ׁשֶ ן ּכֹ הֶ ּבָ  ׁשּיֵ ים ׁשֶ ינִ ִמ אֲ ּמַ הַ 

- תה ַּת נָ מֹום ְׁש לָ עֹוּבָ  ּוּיחַ  ָעָברּבֶ . םהֶ ּבָ  יא חַ הּוׁשֶ ת רֹועָ ת יְ יתַ ִר ב ּכְ ֶק עֵ ַהִּטיְגִריס 

ן ִמ  דּוחֲ כְ ר נִ בָ ּכְ  ֶּיֶתרים, הַ גִ ה סּוּׁשָ ִמ ק חֲ ַר  רּוֹוְת ם ניֹוכַ , וְ יםִטיְגִריִס ל ים ׁשֶ נִ יִמ 

  ם.לָ עֹוהָ 

א ת הּויאּוצִ ְּמ ל ּבַ בָ ת, אֲ ידֹוִח פְ ת מַ דֹוּגָ ר אַ פֹוְס - יןֵא ה לְ ָא ָר ְׁש הַ  ׁשּמֵ ׁשַ ְמ  ַהִּטיְגִריס

ן ף ּבֶ ֵק ֹוּת ִּטיְגִריסת ירֹוִד ים נְ ִּת עִ ק לְ ַר ם, וְ דָ י ָא נֵ ם ּבְ ע עִ ּגָ ּמַ ל, ִמ לָ ּכְ  ֶר דֶ ע, ּבְ נָ ְמ נִ 

  ם.דָ ָא 

 

  _________________________ :סוג הטקסטמהו 

  ________________________________________________ :ונמק

  כעת ענו על השאלות שבדף המשימות. 

 

5 

10 
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  יסִר יגְ ִט דף משימות: הַ 

  

  לטיגריס. תו תעודת זהוכער  .1

  ____________________________________________  

  ____________________________________________  

  ____________________________________________  

  

  ?2בשורה "ׁשֹוֵכן" פירוש המילה מה   .2

  שכן קרוב  א.

  נושך  ב.

  גר  ג.

  

  ?7בשורה  "ַהְכָחָדה"פירוש המילה מה   .3

  ַהְכָחָלה  א.

  ַהְׁשָמָדה  ב.

  ַחִּיים  ג.

  

  ?11בשורה  "תרֹועָ יְ  ִריַתת"ּכְ  רוףיצפירוש המה   .4

  יערות חפירת  א.

  יערות השקיית  ב.

  יערותגדיעת   ג.

  

  ?10בשורה  ן"הֶ "ּבָ  ה מתכוונת המילה למ  .5

  אנשיםל  א.

  פרוותל  ב.

  עצמותל  ג.
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  ?15בשורה  ת"ירֹוִד ים נְ ִּת עִ "לְ פירוש הביטוי מה   .6

  לעתים קרובות  א.

  אף פעם לא  ב.

  לעתים רחוקות  ג.

  

  ?15-14 ותבשור ם"דָ י ָא נֵ ם ּבְ ע עִ גָ ּמַ ִמ  ענָ ְמ נִ א "הּווי למה הכוונה בביט  .7

  .לגעת בבני אדם אסור לו  א.

  .בני אדם טורף ינואהוא   ב.

  .עם בני אדם יוצר קשר ינואהוא   ג.

  

  .הדָ חָ כְ שתי סיבות לכך שהטיגריס נמצא בסכנת הַ  נוציי  .8

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

  

  .צדים את הטיגריסלכך ששתי סיבות  נוציי  .9

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

  

  שהטיגריס נמצא בסכנת הכחדה. ,הטקסטפי -על וכיחוה  .10

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  
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מופיעים בטבלה בזמן מסוים. סמנו באיזה זמן לפניכם שישה פעלים ה  .11

  בטור המתאים. הם מופיעים. סמנו 

  עתיד  הווה  עבר  פעלים  מס'

        ׁשֹוֵכן  .1

        דּוחָ כְ נִ   .2

        ּתֹוֵקף  .3

        יּוחָ   .4

        רּואֲ ּׁשָ יִ   .5

        ַמִּכיִרים  .6

  

  משימת כתיבה

    .וד טיגריסמדוע אין לצאת הקהל כרזה שתשכנע עליכם להכין   . 12

  תחילה תכננו את הכרזה שלהם.   

  ד (כלומר למי מיועדת הכרזה)?עַ ּיַ ל הַ הַ מיהו ְק   א.

  מהו האיסור?  ב.

  מה הן הסיבות לאיסור?  ג.

לפניכם רשימה של כמה הצעות לסיבות לאסור ציד. השלימו   

  אותה. 

  ולה לחסל בעל חייםלהכחדה ע  *

  יראה העולם אחרינו בלי...יכיצד   *

  ..האדם. ם בחייחייה בעלד תפקי  *

*  ________________________________  

*  ________________________________  

*  ________________________________  

*  ________________________________  

סחו את הכרזה במחברת. אל תשכחו להוסיף חתימה של כעת נַ    

  הקבוצה התומכת באיסור זה.  
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"הלוויתן הענק", וזהו את משפטי התוכן אותם  את הטקסטקראו   . 1

  הבנתם. 

סמנו את חסמי הקריאה (מילים, מאזכרים (=), סימני פיסוק (~) ומילות   . 2

  וכתבו מעליהם את הפירוש את התפקיד ולמי הכוונה. ) קישור    

  

  טל ברטוב – יםִא נָ ְק ּׂשַ הַ 

  (מעובד מתוך החוברת "פשוש")

ת צֹוְר ַא ם מֵ ּכָ ְר דַ ּבְ  –ו ָת ְּס ל: ּבַ ֵא ָר ְׂש י יִ מֵ ְׁש ים ּבִ ִא נָ ְק ּׂשַ ים הַ פִ לְ ה חֹונָ ׁשָ ם ּבְ יִ מַ עֲ ּפַ 

  ם.יהֶ תֵ צֹוְר ַא ים לְ ִר זְ ם חֹוהֵ ׁשֶ ּכְ  –יב בִ ָא בָ ה; ּוּמָ חַ ה הַ יָק ִר פְ ל ַא ת ֶא רֹוָּק ן הַ פֹוּצָ הַ 

ל בָ ע). אֲ בַ ּטֶ י הַ בֵ בְ חֹור לְ ָּק עִ ים (ּבְ ִׁש נָ ה אֲ ּבֵ ְר הַ ה לְ ּבָ ה ַר חָ ְמ ם ִׂש ֵר ֹוּג ַהַּׂשְקָנִאיםר ּוּקּבִ 

  ק. זֶ ם נֵ ֵר גֹוַהַּׂשְקָנִאים ר ּוּקים ּבִ גִ ּדָ י הַ לֵ ְּד גַ ְמ לִ 

  ים?גִ ּדָ י הַ לֵ ְּד גַ ְמ לִ  ַהַּׂשְקָנִאיםים יִק ּזִ מַ  יֵא 

ֹ ה וְ מָ לֵ ים ְׁש גִ ת ּדָ כַ ֵר ד ּבְ חָ ר ֶא ֶק בֹ ן ּבְ ֵק רֹוה לְ לָ כֹוית יְ נִ ינֹוּבֵ  ַׂשְקָנִאיםת ַק הֲ לַ  א ל

ר ׁשָ פְ ֶא  יכָ פִ ם, לְ יֹוים ּבְ גִ ל ּדָ ה ׁשֶ לָ דֹות ּגְ ּוּמל ּכַ כֵ אי אֹונַ ְק ל ׂשַ ג. ּכָ ף ּדָ ה ַא יר ּבָ ִת הֹולְ 

  .תֹוּסָ נָ ְר ת ּפַ ל ֶא לָ ְמ אֻ ים הָ גִ ּדָ ל הַ ּדֵ גַ ְּמ ים ִמ לִ זְ ֹוּג ַהַּׂשְקָנִאיםין ׁשֶ בִ הָ לְ 

ים גִ ּדָ ת הַ כַ ֵר בְ ּבִ  תּוחֲ ּנָ ׁשֶ  ְקָנִאיםׂשַ ם ּבְ עֵ ים זֹוגִ ל ּדָ ּדֵ גַ ע ְמ גַ ה ּפָ מָ -ןמַ י זְ נֵ פְ ת, לִ מֶ אֱ בְ ּו

  .ַׂשְקָנִאיםר ׂשָ ה עָ ּׁשָ ִמ חֲ ר מֵ ֵת ג יֹוַר הָ ד  וְ ֹואס ְמ עַ א ּכָ . הּולֹוׁשֶ 

  ה?יָ עָ ּבְ ת הַ ר אֶ ֹוּתפְ ים לִ ִּס נַ ְמ  יֵא 

ים ִר חֵ . אֲ ַהַּׂשְקָנִאיםת ים ֶא יִח ִר בְ מַ  כָ א וְ ָר נֹו ׁשעַ ים ַר יִמ ִק ְּמ ים הַ גִ י ּדָ לֵ ְּד גַ ְמ  ׁשיֵ 

י נֵ ּפְ -לת עַ חֹונְ לִ ַהַּׂשְקָנִאים ים מֵ עִ נְ מֹו כָ ת וְ כֹוֵר ּבְ ב הַ חַ רֹ ים לְ ִק זָ ים חֲ ִט ים חּוִח ְת מֹו

  ים.יִק ּפִ ְס ם מַ ינָ ה ֵא ּלֶ ת ֵא נֹורֹוְת ּפִ  ַא  ם.יִ ּמַ הַ 

ֹ ְמ לִ וְ  ׂשּפֵ חַ ב לְ ּוׁשן חָ כֵ לַ  י לֵ ְּד גַ ְמ לִ וְ  ַּׂשְקָנִאיםלַ  ימּוִא ְת ּיַ ים ׁשֶ פִ סָ ת נֹונֹורֹוְת א ּפִ צ

ֹ ְמ ים לִ ִּד ְק ּנַ ל ׁשֶ כָ ּכְ  ים.גִ ּדָ הַ    .נּוּלָ כֻ ב לְ ן ִיּטַ ּכֵ  ,הּלֶ ֵא ת ּכָ נֹורֹוְת א ּפִ צ

  

ק ין ׂשַ עֵ ּכְ  ׁשן יֵ ֹוּתְח ַּת הַ  קֹולְ חֶ ּבְ , ׁשֶ רֹ ר ַא ֹוּקל מַ עַ ל ּבַ דֹום ּגָ יִ מַ -ףעֹו –ִליָקן") ית: "פַ זִ עַ לֹואי (ּבְ נַ ְק ׂשַ   * 
ת חֹוְׂש ם לִ גַ ף וְ עּויב לָ יִט אי מֵ נַ ְק ּׁשַ ן. הַ זֹומָ  ים לֹוִׁש ְּמ ׁשַ ְּמ ים הַ גִ ּדָ  רֹוקֹומַ א ׁשֹוֶלה ּבְ . הּוחַ ֵּת מַ ְת ִמ 
  ל. צְ לִ וְ 

  _______________________ ?סוג הטקסטמהו 

  ______________________________________ נמקו את קביעתכם

____________________________________________________  

5  
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  רציף-יטקסט בלת

  .רציף-טקסט בלתיהטקסט שקראתם הוא 

, ונוסף לו חלק מידע הכתוב בצורה קטע ראשירציף מופיע -בטקסט בלתי

  וכדומה.  איור, טבלה, מפה, הערת שוליים, תוספת קטע ממקור אחרשונה: 

בעזרת החלקים הנוספים לקטע הראשי, אפשר להבין טוב יותר את הנאמר 

  בקטע. 

  רציף? ______-ט "השקנאים" הוא טקסט בלתיאיך אפשר לראות שהטקס

_____________________________________________________  

  מהו המידע שנוסף לקטע הראשי? _____________________________

_____________________________________________________  

  ______מה אפשר להבין מהמידע שנוסף? _______________________

_____________________________________________________  

  

  מתי עוברים השקנאים מעל ארצנו?  .1

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  

  שקנאי?מהו   .2

  להקה גדולה  א.

  דג גדול  ב.

  עוף מים גדול   ג.

  

  ?13בשורה  "מֹוְנִעים"מה פירוש המילה   .3

  מפריעים  א.

  עוצרים  ב.

  שתי התשובות נכונות   ג.
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  ?7בשורה  "ָּבּה"למה מתכוונת המילה   .4

  ללהקת שקנאים  א.

  לברכת דגים  ב.

  אף תשובה אינה נכונה   ג.

  

"במה אפשר להחליף את המילה   .5   ?14בשורה  "ַא

  גם  א.

  אבל  ב.

  כדי  ג.

  

  ?7בשורה  "ְלהֹוִתיר"המילה מה פירוש   .6

  להשאיר  א.

  לשים  ב.

  להוסיף  ג.

  

  ?10בשורה  ֹו""ֶשּלמתכוונת המילה  ילמ  .7

  לשקנאי   א.

  לבֵרכת דגים  ב.

  ל דגים ּדֵ גַ לְמ   ג.

  

  ?9בשורה  "זֹוֵעם"מה פירוש המילה   .8

  שומר  א.

  כועס  ב.

  זומם  ג.
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ינו מי ביקור השקנאים גורם לחלק מהאנשים שמחה ולחלק עצב. צי  .9

  .שמח ומי עצוב עם ביקור השקנאי

  _________________________________________________  

  _________________________________________________

_________________________________________________  

  

  שגורם השקנאי למגדלי הדגים? קמהו הנז  .10

  _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  

  

  מהי הבעיה המוצגת בקטע?  .11

  _________________________________________________

_________________________________________________  

  _________________________________________________  

  

  ציינו שני פתרונות (מהטקסט) לבעיה המוצגת בקטע.  .12

  _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  

  

מי יכול לומר אותם: השקנאי, מדריך להגנת  . ציינומשפטים םכלפני  .13

   .הטבע או מגדל הדגים

  כות מלאות דגים. ______כדאי לנחות כאן. הבֵר   א.

אין ברירה, צריך לפגוע בשקנאים, מפני שהם פוגעים בפרנסתנו.   ב.

______  

  למגדלי הדגים להרוג שקנאים. ______ שַנרשהתכן ילא י  ג.
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  גות בבעיה המוצגת בקטע והציעו פתרונות משלכם לבעיה.דונו בזו  .14

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  

זה?  מה עשה מגדל הדגים שכעס על השקנאים? מה דעתכם על מעשה  .15

  נמקו את תשובתכם.

  _________________________________________________

_________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  

  .את הטבלה השלימוא.   .16

 רבים יחיד 
 ּגֹוָזִלים  1
  ּגֹוֵרם 2
3   
 ֲחָזִקים  4
 חּוִטים  5

  

מצאו את אותיות השורש של המילים שלפניכם, וכתבו פועל נוסף   ב.

  מאותו השורש.

  פועל נוסף  השורש  המילה  מס'

      חֹוְלִפים  1

      חֹוְזִרים  2

      ּגֹוְזִלים  3

      ַמְבִריִחים  4

      ָנֲחתּו  5
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טבלה בושבצו אותן  ,אתרו אותן .ות מילות קישורבטקסט מופיע  .17

  במקומות הנכונים.

  תזכורת למילות קישור!

  אבל, אולם, אך. – ניגוד

  לכן, לפיכך, כתוצאה מכך. – תוצאה

 

  

  

  תוצאהמילת   ניגודמילת   

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

  

  כתיבה

ות הקישור ושלבו בתוכו שלוש ממיל כל נושא שתרצו,ב כתבו קטע קצר  .18

  המופיעות בטבלה.

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________  

  

 

 "!ואז"אין להשתמש במילה 
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  שלפניכם וזהו את משפטי התוכן אותם הבנתם. קראו את הטקסט   א.

  :ותנו להם פירוש אלהסמנו בקו את המילים ה   ב.

  אלה:סמנו בשני קווים את המאזכרים ה ג.        ;1שורה מס'  –בחסות   

  ;9שורה  –לה      ;8שורה מס'  –כמיילדות   

  ;9שורה  –ותו א    ;10שורה מס'  –חשופים   

  ו למי הכוונה. רשמו    .10שורה מס'  –טריפה   

  ענו על השאלות.   ד.
  

  ַטל ַּבְרטֹוב / ִאָּמא ִהיא ִאָּמא ַּגם ִאם ִהיא ִּפיָלה

  (עֹוֵבד ִמּתֹו "ֵעיַנִיים")

  ר ְּבֲחסֹות ִאּמֹו ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות, ַמָּמׁש ְּכמֹו ֵאֶצל ְּבֵני ָהָאָדם. ַהִּפילֹון ִנְׁשָא 

ַהִּפילֹוִנים ִנְׁשָאִרים ִעם ִאָּמא ַעד ִּגיל ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה, ְוַהִּפילֹוִנּיֹות ִנְׁשָארֹות ְלִצָּדּה 

  ָּכל ַהַחִּיים.

ֶעְׂשֵרה ְׁשנֹות ַהִהְתַּבְּגרּות ְמַלֶּמֶדת ִאָּמא ִּפיָלה ֶאת ְּבָנּה אֹו ֶאת ִּבָּתּה -ִּבְׁשלֹוׁש

חֹוִצים ָנָהר, ְּבֶאיֶזה ֹּבץ ָנִעים ְלִהָּמַרח, ִמִּמי ָצִרי ֵאי ׁשֹוִתים, ֵאי  ַהֹּכל:

  ְלִהָּזֵהר, ּוָמה ָטִעים ְלַמֲאָכל.

ִּפיָלה ַמְמִליָטה ַרק ַּפַעם ְּבָחֵמׁש ָׁשִנים, ְלַאַחר ֵהָריֹון ֶׁשל ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֳחָדִׁשים. 

ְּלדֹות, ְוִאם ְלַאַחר ַהֵּלָדה ֵאין ָלּה ָחָלב, ַהִּפילֹות ַהּבֹוְגרֹות ּפֹוֲעלֹות ְסִביָבּה ִּכְמיַ 

  ַהִּפילֹון ְיֻאַמץ, וֵאם ַאֶחֶרת ְּתַטֵּפל ּבֹו וֵתיִניק אֹותֹו.

ַהְּקַטִּנים ֲחׂשּוִפים ְלַסָּכַנת ְטִריָפה, יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ַהִּפיל ַהּבֹוֵגר. ַהִּפילֹות ַהִּפילֹוִנים 

ה ִמָּכל ִמְׁשָמר, ּפֹוְקחֹות ֲעֵליֶהם ַעִין ַמָּמׁש ְּכמֹו ׁשֹוְמרֹות ַעל ְצִעיֵרי ַהִּמְׁשָּפחָ 

ַדֲאָגִנּיֹות. ִאם ְלִביָאה ְרֵעָבה אֹו ַלֲהַקת ָצבֹוִעים ִמְתָקֶרֶבת  *ִאיָּמהֹות ֱאנֹוִׁשּיֹות

לֹות ּוֵמַאֶּיֶמת ַעל ִּפילֹון, ִמָּיד ִנְׁשָמעֹות ַּבַּיַער ְׁשָאגֹות, ְקִריאֹות ַאְזָעָקה, ְוָכל ַהִּפי

  יֹוְצאֹות ְלִמְתָקָפה ַעל ַהּטֹוֵרף.

  ְּבֵני ָאָדם. –* ָאנּוׁש 

  הטקסט ________________________סוג מהו 

  _______________________________________ ו את קביעתכםנמק

 

5  

10  
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  ה"ילָ דף משימות: "אימא היא אימא גם אם היא ּפִ 

  

  כמה זמן נמשך היריון של פילה?  .1

   ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  

כמה שנים נשארים הפילונים עם אימא פילה, וכמה שנים נשארות   .2

  הפילוניות לצדה של אימא פילה?

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  

  את הפעולות שהפילונים לומדים.  הקיפו במעגל  .3

  לבחור מקום לישון  א.

  לשתות  ב.

  לקרוא לעזרה   ג.

  לבחור אוכל טעים  ד.

  לחצות נהר  ה.

  לצעוד  ו.

  לזהות אויבים  ז.

  

ים שאגות, מה יכול להיות מקור אם אנחנו מטיילים בספארי ושומע  . 4

  פי הטקסט)?להשאגה (

  _________________________________________________

_______________________________________________  

  



113 

 

  )?1(שורה  "ֹוּמת ִא סּוחֲ ר ּבְ ָא ְׁש "נִ  צירוףמה אפשר לומר במקום ה  .5

  אמו מכסה אותו.  א.

  נשאר בהשגחת אמו.  ב.

  נשאר תינוק בבית אמו.  ג.

  

. למה ת"דֹולְ יַ ְמ ה ּכִ יבָ בִ ת ְס לֹועֲ ֹות ּפרֹוגְ ֹוּבת הַ ילֹוּפִ "הַ כתוב:  8בשורה   .6

  הכוונה?

  הפילות מתנהגות כילדות קטנות.  א.

  הפילות עוזרות לפילה ללדת.  ב.

  הפילות עומדות סביבה בזמן הלידה.   ג.

  

  ?"אותו"ה במילה למי הכוונ ".תֹויק אֹוינִ ֵת "וְ כתוב:  9בשורה   .7

  לכל פיל  א.

  לפיל הבוגר  ב.

  לפילון שנולד  ג.

  

  )?10(שורה  ה"יפָ ִר ת ְט נַ ּכָ סַ ים לְ פִ ּוׂש"חֲ מה פירוש הביטוי   .8

  עלולים לשמוע אותם.  א. 

    עלולים לטרוף אותם.  ב. 

  עלולים לראות אותם.   ג. 

  

  )?12-11(שורות  ת"יֹונִ גָ אֲ דַ  תיֹוִׁש נֹות אֱ הֹוּמָ ִא  מֹוּכְ "מה פירוש הביטוי   .9

  כל האמהות דאגניות.  א.

  כמו אמהות של בני אדם הדואגות לילדיהן.  ב.

  הפילות הן אמהות דאגניות.  ג.
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  שנה? 15כמה המלטות יכולות להיות לפילה במשך   .10

  ________________________________________________  

  

  הות טובות.שהפילות הן אמ לכך ,ציינו שתי הוכחות מן הכתוב  .11

  : ___________________________________ שורות מהוכחה    

                                                                          : ___________________________________ הוכחה משורות   

  

  פי הטקסט, מדוע עשויות להישמע ביער קולות אזעקה?-על  .12

  ת מתנפלות על טרף.הלביאו  א.

  צבועים או לביאה מנסים לתקוף פילון צעיר.  ב.

  ידי צייד ומשמיע קול אנחה.-חיים נלכד על-בעל  ג.

  

בין הפילות קיים קשר הדדי. העתיקו את המשפט המוכיח זאת.   .13

________________________________________________  

  

  

  ?ם אם היא פילה""אימא היא אימא גלמה הכוונה בכותרת:   .14

  לפיל יש יותר מאימא אחת.  א.

  גם הפילה אוהבת להיות אימא.  ב.

  גם הפילה היא אימא טובה כמו אצל בני האדם.   ג.

  

  א"ב (חיצוני ופנימי). - סדרו את המילים לפי סדר ה     15

    פילונים    משפחה    אמהות    ממליטה    דאגניות   

  ________________________________________________  
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  .אותהשלימו את הטבל  .16

 נקבה זכר
  ילּפִ 

   יםִר ְמ ֹוׁש

 תדֶ ּמֶ לַ ְמ   
  תאֹוצְ יֹו  

  

 רבות/רבים יחידה/יחיד

 תרֹוגְ ֹוּב 

 יםִת ֹוׁש  
   ןּבֵ 

    תּבַ 

  

  פועל. כל זהו את השורש של   ג.

  שורש  פועל

    ְּתַטֵּפל

    ִנְׁשָארֹות

    ׂשּוִפיםחֲ 

    ֶרֶבתִמְתָק 

  הוסיפו שם תואר לכל שם עצם.  ד.

  תואר  שם

    תנֹורֹוְת ּפְ 

    יםגִ ל דָ ּדֵ גַ ְמ 

    ןילֹוּפִ 

    סעַ ּכַ 

  

  א

 

  ב
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  תפקידי המרכאות

  

  

  

  

  

  רות התנהל דו שיח של חרשים (ביטוי).בבין שתי הח שיח-דו  )1(

"בואי נלך לים מחר בבקר" הציעה יובל "אני כולי שרופה ולא   

גם שוש ויעלי יבואו"  ף"יהיה כי .תה לה שירמתקרבת לים" ענ

"אז מתי אנחנו  .המשיכה יובל "תהנו לכן" ענתה שיר "אני לא באה"

  נפגשות"? שאלה יובל. 

  

  מה פירוש הביטוי "שיח של חרשים" _______________________  

  _________________________________________________  

   ציטוט  )2(

כנסו י"אל תשאביו אמר לו לאמר להם,  מהריו את יורם מסר לחב   

אפשר לדעת ֵאילו בעלי חיים נמצאים שם." לאחר -אי .לעובי היער

שאר צמודים לחלק ילא להתרחק יותר מדי ולההחלטנו  ,ששמענו אותו

  הקדמי הקרוב למקומות המגורים.

נקרא ציטוט ולכן יכנס  ,מה שאמר אבא של יורם ליורם ויורם אמר לנו   

  מרכאות.ל

  , שםכינוי  )3(

ראובן. את הוא החברים קוראים לו "רולר" אבל באמת השם שלו    

טובה הכי הוא הנער שמחליק בצורה  ,ה'החבר"רולר" נתנו לו השם 

  . "דסרולר בלי"ביותר ב
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 לציין

 ִהּפּו ַמְׁשָמעּות נּוי ֵׁשםּכִ  ִצּטּוט ִׂשיחַ -ּדּו

)1( )2( )3( )4( 

  כאשר דמויות משוחחות זו עם זו מוסיפים מרכאות
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החלו  ",בוביונצא לס בלידס" רולר"תביא את ה ,ראובן" :מרובמקום ל   

ומאז  ,ל היה מובןווהכ "יבוב?נצא לס ,'רולר"" :לו מרהחברים לו

   "רולר."נשאר לו השם 

  יש להוסיף מרכאות. ,כשכותבים כינוי   

  יפוךה  )4(

משמעותו  ,מרכאותבאבל אם הוא נכתב  ,הוא מחמאה יפההביטוי    

  . הפוכה

 יפים"."אנשים  הם סא הגלגליםיהאנשים שהעליבו את הנערים בכ   
  גרוע.כלומר אפשר להבין שהם מכוערים ומתנהגים 

  טבע" צדים את בעלי החיים. י"חובב   

  חובבי טבע.  אינםהחיים, -אפשר להבין שהאנשים שצדים את בעלי  

  כשרוצים לומר מילה במשמעות הפוכה מכניסים אותה למרכאות.    

  

של המרכאות השונים שמו את התפקידים חברו שלושה משפטים ובהם יַ 

  שלמדתם. 

___________________________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________  
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  דעה ועובדה

  דעות.ועובדות  ,דרך כללב ,משולבותאנו קוראים שבטקסטים 

  לבדוק אותה בכל ספר לימוד או אנציקלופדיה. אפשראמירה ש – עובדה

מכיוון שזוהי דעה פרטית של כותב  ,לבדוק אותה אפשר- ישאאמירה  – דעה

  המאמר.

  

להסתמך  אפשרן שרק על עובדה ומכיו ,דעהלבין חשוב להבחין בין עובדה 

  צב מסוים.בבואנו להסביר מ

אולם יש לבדוק  ,כי זה מרחיב את מחשבותינו ,טוב לקרוא דעות של אנשים

  דעות אלו.מבוססות על מה 

  ים לבסס רעיון מסוים.רוצצריך להיזהר לא להישען על דעה כשאנו 

בטקסט עיוני. ישנם טקסטים  ,בדרך כלל ,עובדהלבין בין דעה  מבחינים

ֵמידעי. אולם ישנם טקסטים וג מסאלה הם טקסטים  .מעובדות רקהנבנים 

  בהם עמדת הכותב.  תמשולבש

  ?עובדהבין כיצד נבחין בין דעה לאם כך, 

  דוגמה

"ָחׁשּוב ְמאֹוד ְלַהְקִּפיד ַעל ְּפִעילּות ְסּפֹוְרִטיִבית ְוַעל ְּתזּוָנה ְנכֹוָנה," אֹוְמִרים 

ה עֹוֶזֶרת ְלַהִּגיַע ְלגּוף ְמֻחָּטב ְתזּוָנִאים. ַהְקָּפָדה ַעל ְׁשֵני ֶעְקרֹונֹות ֵאּלֶ רֹוְפִאים ּו

," ָאְמָרה ָּדָנה ְלַעְצָמּה ְלַאַחר ֶׁשִהְקִׁשיָבה ְלַהְרָצַאת  ְוִלְבִריאּות ַתִּקיָנה. "ִאם ָּכ

ֵלי ְסּפֹוְרט, ַוֲאַקֵּצץ ֶאת ַהָּמזֹון יַהִּדיֵאָטִנית, "ֶאֱעֶׂשה ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ְּביֹום ַּתְרּגִ 

  ַּמָּטָרה ַמֵהר יֹוֵתר."ִצי, ְוָכ ַאִּגיַע לַ ַהּיֹוִמי ְּבחֵ 

. ָּתָמר ָׁשֲאָלה ֵאי ִהִּגיָעה ְלָּתְכִנית זֹו, ָרה ְלָתָמר ֲחֶבְרָּתּה ַעל ָּתְכִניָתּהָּדָנה ִסּפְ 

ָטִנית. ָּתָמר, ֶׁשַּגם ִהיא ָרְצָתה ִלְרזֹות, ְוָדָנה ִסְפָרה ֶׁשָּׁשְמָעה ַהְרָצָאה ֶׁשל ִדיֵא 

ק ֶאת ה ְמאֹוד ְולֹא ֶהְגיֹוִנית, ָלֵכן ָהְלָכה ִלְבּדֹוֶׁשַהָּתְכִנית ֶׁשל ָּדָנה ָקׁשָ ָחְׁשָבה 

  ָהִעְנָין, ְוָאז ִהְתָּבֵרר ֶׁש...
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  הו עובדה ודעה מהקטע, סמנו והעתיקו אותן.זָ 

  _______________________________________________ :עובדה

_____________________________________________________  

  _________________________________________________: דעה

_____________________________________________________  

  

עובדה אחת העתיקו ממנו ו ,105 'בעמ שקנאים"הטקסט "קראו שוב את ה

  .ודעה אחת

  __עובדה: _____________________________________________

  דעה: _________________________________________________

  

  .דעהו א עובדהכתבו לצד כל אחד מהם אם הוא  .היגדיםחמישה לפניכם 

  ילדים. 600____ א. בבית ספר "חֹוָרִׁשים" לומדים 

  ____ ב. הילדים בבית הספר מאוד נחמדים.

  ____ ג. הרבה ילדים אוהבים לשחק כדורגל.

  קמ"ש. 130וטר עצר את הנהג שנסע במהירות של ____ ד. הש

  ____ ה. הנהג הזה נוסע מאוד מהר. 

  

  שני משפטי עובדה.ממנו והעתיקו  ,פתחו ספר מדעים  א. 

  משפט דעה מתאים.חברו לכל משפט עובדה   ב.

  ______________________________________________ 1עובדה 

  ______________________________________________    1דעה 

  ______________________________________________ 2עובדה 

  ______________________________________________     2דעה 
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  ןיהמילות קישור ותפקיד

  

  :תפקידים כמהלמילות קישור 

  ;הבנת הנקראאת שפר לא. 

  ;ב. לקשר בין חלקי משפט

  ;למד בכיתה ד') עיוני או מידעיג. לקשר בין פסקות במאמר (נ

  .)נלמד בכיתה ד'(ד. לשמור על רצף הכתוב 

  

  .אנו נתייחס כאן לשני הסעיפים הראשונים

  

  ר הבנת הנקראופישא. 

  

  

  

  

  

  

  ו... וגם           בשביל            לכן               כי              אבל      

  כדי     על כך מפני ש...      לפיכך          נוסף     אולם                    

  כך             יתר על כן       למטרתואך               מכיוון ש...                 

  

  

  דוגמאות

מקום שם  –כר יקבעתי עם חברתי ליאת ללכת לסרט אבל כשהגעתי לכ  )1

  אולם... ,תה שם. חיכיתי מס' דקותיהיא לא הי –קבענו להיפגש 

אנו למדים  לפיכך .ניגודבמשפט זה מופיעות פעמיים שתי מילות       

  ראו סרט באותו ערב.  לאהגיעה ושתי הבנות  לאשליאת 

 מילות קישור

 תכלית הוספה תוצאה סיבה ניגוד
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  זהירות של הנהג. -מספר סיבות לתאונות הדרכים. אחת מהן היא אי  )2

, הולכי הרגל אשמים. יתר על כן תנאי הכביש לא תמיד על כך נוסף   

  סיעה ברכב.ראויים לנ

אנו למדים שבקטע מופיעות שלוש  לפיכך ,תוספתבמשפט שתי מילות   

  ללא מילת קישור).מהן סיבות (אחת 

בבתי הספר עמה אנו מתמודדים שתופעה  היא אלימות בין בני נוער  )3

על  ה. נוסףזכלפי  זהשלנו. אלימות נגרמת כי  בני הנוער אינם סובלנים 

שהם רוצים להיות תמיד בעדיפות מול הם אינם ותרניים מפני  כך

  אחר.ה

  אחת. תוספתומילת  סיבהבמשפט שתי מילות   

במשפט השלישי הזכרנו שתי סיבות לאלימות. לכן כשמחפשים דרכי   )4

ותרנות וחייבים להגיע למסקנה שיש לחנך את בני הנוער ל ,פתרון

צריך להתחיל בגיל מוקדם הטיפול . לפיכך אחרולסובלנות כלפי ה

  כבר בגיל ַהַיְנקּות (כשהתינוק יונק).אוד מ

 ,מילה כלבלי שנבין  ,מלמדות אותנו כאןשתי מילות קישור המופיעות      

  .תוצאהשהמשפטים עוסקים ב

קישור  ותשלוש מיל-כדי לשפר את הבנת הנקרא כדאי ללמוד שתיים  )5

 ,נוכל לדעת את כוונת המשפט או הקטע ,מכל קבוצה. וכשנזהה אותן

  .תכליתכאן סומנה מילת  לא נבין את כל המילים. גם אם

    

  לקשר בין חלקי משפט  ב.

ת רּובֵ שחֲ הוא ד העקרונות חַ יחסי חברות נשענים על שני עקרונות. ַא   

ולכל אחד  ,אם רוצים ללכת יחד לסרט ,וויתור הדדי. לדוגמהלזקוקה 

  חייבים לוותר כדי ללכת יחד.  ,יש רצון לראות סרט אחר

  .סובלנותכך, ביחסי חברות נדרשת גם  עלנוסף    

אבל  ,מותר להתווכח ,נושא מסויםבאם לשני חברים מחשבות שונות   

. זוהי סובלנות. הידעתם אחרעל ה וֹות את דעתאחד לא צריך לְכּפאף 

    משטר  –שוויתור וסובלנות הם שני ערכים הכרחיים במשטר דמוקרטי 
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זכויות וחובות. זהו משטר  ולכולם יש אותן אחר,שבו כל אזרח שווה ל

  שלנו. מדינההקיים גם ב

בין בין המשפט הראשון ל מחברתהמסומנת במלבן  על כך המילה נוסף   

שני בבר וקטע מדב לפיכך ,מילת תוספתהמשך. המילה היא ה

  . סובלנות. 2 ;. ויתור הדדי1עקרונות: 

  

  קראו את הקטע שלפניכם. 

  כל קבוצה בצבע אחר.  ,למדתםש הדגישו בקטע את כל מילות הקישור  א. 

  במילת קישור נרדפת.שבקטע החליפו את מילת הקישור   ב.

  

הלכנו לבקר את ִאיַתי כי הוא חלה ולפיכך נשאר בבית. הוא מאוד הצטער 

שלא יכל היה להשתתף בתחרות הכיתתית בכדורסל. "אבל הרווחת שלא 

אצטרך לעשות עשית בחינה במתמטיקה" אמר לו בועז. "לא הרווחתי כלום, 

  את הבחינה לכשאחזור" ענה איתי.

החברים ניסו להעביר לאיתי את החווייה הכיתתית אולם הוא לא יכול היה 

להבין מדוע הם צוחקים כל כך. "כדי להבין את הבדיחות הכיתתיות צריך 

  להיות בכיתה" סיכם עודד.
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  פעלים ושמות

  

  ות במצב מסוים. ֹּפַעל היא מילה המבטאת עשיית פעולה או הימצא

  .בר, הווה, עתיד, ציוויע :באחד מהזמנים הללוכל פועל מבוָטא 

  

  ייוּוצִ       ידִת עָ       הוֶ הֹו        רבַ עָ 

  ְׁשֹמר      ֶאְׁשֹמר      ׁשֹוֵמר    ָׁשַמְרִּתי

  ִּכְתִבי      בֶאְכּתֹ     ּכֹוֶתֶבת    ָּכַתְבִּתי

  

  .כינוי גוףכהמופיע כשם עצם או  ,את הפעולה מבצע "גוף" כלשהו

  

  רבים  יחיד  ופיםג

  נּוְח נַ אֲ   ינִ אֲ   ןֹואׁשף ִר ּוּג

  ְנֵקָבה  ָזָכר   ְנֵקָבה  ָזָכר  

  ןֶּת ַא   םֶּת ַא   ַאְּת   הָּת ַא   ינִ ף ׁשֵ ּוּג

  ןהֵ   םהֵ   יאִה   אהּו  ייִׁש לִ ף ְׁש ּוּג

  

  .שם הפועלולבין  פשטושם עצם מבין ל פועלמתבלבלים בין אנו לפעמים 

  הנה דוגמאות:

  להתרגש    לשנוא    לאהוב    שם פועל: 

  התרגזתי  שונאים    אוהב      פועל:

  התרגזות/ֹרֶגז    שנאה    אהבה  שם עצם מופשט: 

123 



124 

 

 

  

  .גוףוזמן מילה שיש לה  אל  היעַ ּפֹ 

            י?ִמי? מַת כדי לזהות פועל נשאל שתי שאלות? 

  בנוסף את הפועל אפשר להטות בזמנים שונים ובגופים שונים. 
  

  ֶהֱחַזְקִּתי             דוגמה

  

  ניתן להטות את הפועל:          אני      מי החזיק?
  ַמְחִזיק בהווה, ַאחִזיק בעתיד           אתמול      מתי 

  

  פועל                 

  

  ְנִסיָעה       

  

  לא ניתן להטות           !אין תשובה      מי? 
  . לא ניתן לאמר את המילה         !אין תשובה    מתי? 
  אני נסיעה.                 

  

  

  מו זה לא נסע או נוסעשי         

  שאותם כן ניתן להטות          

  כי הם פעלים. 

  המילה איננה פועל היא מבטאת

  פעולה שמבצעים אבל היא שם עצם

  

  אם הם פעלים.בעזרת שאלות בדקו  ,לפניכם מספר מילים

  , ְלִמיָדה, ֶאְלַמדַמְלִּבישים, ַהְרָקָדה, ָרְקָדהאהבה, ִהְכִניס, ֶאְתֹרם, 

  

 111בעמ'  את הסיפור "אמא היא אמא גם אם היא פילה"ב שוקיראו 

  חמישה פעלים וחמישה שמות. למחברתכם ממנו העתיקו ו
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  6יחידה             

  

  הן והכללומי

  1תרגיל 

פי סדר -עללמצוא את המצרכים . אם תיאלצו מרכוללפניכם רשימת קניות ב

  תתעייפו מהר מאוד. ,ברשימה, ללא ספק תםהופע

  חשבו על כך ולכן סידרו את הפריטים בהיגיון. מרכוללי הגם מנה

 מרכול.מיינו בטבלה את הפריטים ברשימה לפי ההיגיון בו הם מסודרים ב

  תנו לכל קבוצה שם.

  

  אגסים      גבינה    מלפפונים

  מילקי       בלח    יוגורט 

  מיץ תפוזים    שוופס     קולה-קוקה

  סודה    תפוזים    עגבניות

  

      

1.  _____________  

2. ______________  

3. ______________  

4. ______________  

1. ______________  

2. ______________  

3. ______________  

4. ______________  

  

1. ______________  

2. ______________  

3. ______________  

4. ______________  

  . הכללהכעת בדקו כיצד מיינו חבריכם את הפריטים. ביצעתם פעולה של 

  

  

  

 

  .ןַּתְבִחיכל כותרת (שם) שנתתם לכל טור בטבלה, נקראת 

  .מכנה משותףבאותו טור כמה פריטים שיש להם  לרכזכל תבחין מאפשר 

  .הכללהעת היא הפעולה המתבצ

 ן.יּוִמ חלוקת הפריטים לפי תכונה מסוימת (ַּתְבִחין) נקראת 
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   2 תרגיל

את רשימת המצרכים לשתי קבוצות נער בפעולת ההכללה כדי למיין 

  שתי הקבוצות הן: מזון ולא מזון.. עיקריות

  השלימו את המצרכים בתרשים.

, נייר , מברשת, משחת נעליים, קולהמיץ תפוזיםלחם, גבינה, המצרכים: 

  .טואלט

  

  

  

  

            

  

  

  

  

על פי התבחין הזה: נוספות את רשימת ה"מזון" אפשר למיין לשתי קבוצות 

  דברי מאכל ומשקאות.

  מיינו את רשימת המזון. 

 מצרכים

 לא מזון מזון

       

 מזון
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 2שורה 

  3 תרגיל

  צרים שלפניכם. וכעת מיינו את רשימת המ

  מחברת, מחשב, עט, ספר, פלאפון, קלמר, דיסקט

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  כל קבוצה. מצאו גורם מכליל ל 4תרגיל 

  _________מכונית, רכבת, עגלה  _________       סאישולחן, ארון, כ

  _____ מטר, קילומטר, סנטימטר  _________      פרון, עט, נייריע

  _________         כוס, ספל, מזלג  _________  כלנית, שושנה, נרקיס

  _____ נהאשכולית, לימון, קלמנטי

  מכנה המשותף בכל קבוצה.את ההקיפו  5תרגיל 

  כיסא, שולחן, ארון, מדף

  ד. כלי עבודה    ג. כלי ישיבה    ב. כלי נגינה    א. רהיטים

  פטיש, מסור, מקדח, מברג

  ד.סוגי מכוניות    ג. כלי עבודה  ב. סוגים של דגנים    א. כלי נגינה

  זרת, אמה, אצבע, אגודל

  ד. סוגי גופיות אצבעותשל ג. שמות  מידות בתנ"ךילדות בסין ב.של א. שמות 

  אדום, כחול, צהוב, סגול

  ד. גירים    ג. ירקות    ב. צבעים    א. מכחולים

  

     

 מוצרים

 1שורה 
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 דוגמה

  תנּוֹוׁשת וְ הּוזֶ 

  להם שם מכליל. נוות ,הפריטים הדומים תאת שלוש ו. מצא1

  שאינו מתאים לקבוצה. במעגל את הפריט  יפו. הק2

  

  ד. שולחן    ג. כורסה    ב. ספר    . א. כיסא1

  _____רהיטיםשם מכליל: _

  ד. טלוויזיה    ג. ארון    ב. כיסא    . א. שולחן2

  ל: ___________ישם מכל

  ד. מחק    ג. מכחול    ב. עיפרון    . א. עט3

  שם מכליל: ___________

  ד. קוביות    ג. קלפים    ב. מחשב    . א. גולות4

  שם מכליל: ___________

  יםד. טע    ג. מלוח    ב. מתוק    . א. מר5

  שם מכליל: ___________

  ד. אריה    ג. דגים    ב. חתול    . א. כלב6

  שם מכליל: ___________

  ד. רפת      ג. בית    ב. כלוב    . א. לול7

  שם מכליל: ___________

  ד. שרוכים    ג. מעיל    ב. מכנסיים    . א. חולצה8

  שם מכליל: ___________

  ד. כלנית    ג. אורן    ב. אקליפטוס    . א. ברוש9

  כליל: ___________שם מ

  ד. כריש    ג. צפרדע    ב. לווייתן    . א. דג10

  שם מכליל: ___________

  ד.יום העצמאות          ג. סוכות  יםכיפורה ב. יום  . א. ראש השנה11

  שם מכליל: ___________
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  ַהְׁשָוָאה

  מה הפעולות שעלינו לבצע בכל השוואה?

  להשוואה.  להבין שיש משותף בין הגורמיםתחילה עלינו   א. 

  :הציורים האלה עלינו להשוות בין ,למשל  

  

1.  

  

  

(עיגול, ריבוע,  המשותף לשלושת הציורים הוא שהם צורות הנדסיות   

  .)משולש

  

למשל,  .כך עלינו להבחין שיש שוני בין הגורמים להשוואה-אחר  ב.

  הצורות שונות. הצורה משמשת כאן ַתְבִחין להשוואה. 

   

  ם נוספים להשוואה. הנה תבחינישימו   

  . מרחק (קצר / ארוך)7       . גודל (גדול / קטן)1

  . סוג החומר (קשה / רך)8  . צורה (עגולה / מרובעת / משולשת)2

  . משטח החומר (חלק / מחוספס)9        . צבע (כהה / בהיר)3

  . טמפרטורה (קר / חם)10      ).... טעם (מתוק / מר4

  טובה / רעה). התנהגות (11        . רוחב (רחב / צר)5

  . קצב (מהיר / ִאטי)12        . קול (גבוה / נמוך)6

  

  הוסיפו תבחינים נוספים להשוואה.

_______________________    _____________________  

_______________________    _____________________  

_______________________    _____________________  
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  לתרגו –השוואה המיומנות 

ומלאו את  ,בדיחה. קראו אותולבין בין חידה משווים  לפניכםבטקסט ש

  שימו לב למילים המרמזות על השוואה (מודגשות בקו תחתון).הטבלה. 

  לכל השוואה יש מטרה: להציג את הדומה אך בעיקר את השונה. 

  לבדיחה, אך בניגודבבדיחה וגם בחידה הסיום מפתיע.     

  צחיק, בחידה הפתרון אינו מצחיק.בה הסיום מפתיע וגם מ     

  שעשוע בזמן הפנוי,לבדיחות משמשות  וגםחידות  אמנם גם    

  הן אינןשן וומרבית בני האדם מעדיפים בדיחות, כי אבל    

  מחייבות חשיבה ומאמץ שכלי.     

  

  כדאי לארגן השוואה בטבלה.

  כל טבלה יש לסכם ולהוציא מסקנה בתום הסיכום. 

קריטריונים   מס'
  וואהלהש

  דומה/שונה  בדיחה  חידה

  
1  

  

  
  סיום

  
________  

  
_____   _____  

  

  דומה  שעשוע  שעשוע  שימוש  2

3  

  

  העדפת 

  בני האדם
            ____       ________  

  

  :סכמו את הטבלה

  _____________________________________ -אה הוא וונושא ההש

  ___________________________________ -החידה והבדיחה דומים 

  ___________________________________ -החידה והבדיחה שונים 

  בני האדם מעדיפים _______________________________________

  מה אפשר להסיק מתוך ההשוואה?

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
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  השוואה בין קטעים

  1טקסט מס' 

  

  ַהָּים ְּבַסָּכָנה ַצֵּבי

  (מעובד מהחוברת "בעקבות החוף" המרכז לחינוך טכנולוגי)

  

ָהַאֲחרֹונֹות הֹוְלִכים ְוֶנֱעָלִמים ַצֵּבי ַהָּים. ַאַחת ַהִּסּבֹות ְלֵהָעְלָמם ִהיא  ַּבָּׁשִנים

  ָרם.ַּצֵּבי ָים, ֵהם טֹוְרִפים אֹוָתם, ְוָכ ִמְתַמֵעט ִמִּסּפָ ֶׁשֶּיְׁשָנם ָּדִגים ֶׁשִּנּזֹוִנים ִמ 

נֹוֶסֶפת ָהאֹוֶרֶבת ְלַצֵּבי ַהָּים ִהיא ִמַּבֲעֵלי ַחִּיים ּוֵמעֹופֹות. ַצַּבת ַהָּים ְמִטיָלה  ַסָּכָנה

ל ַּבֲעֵלי ה ֶאת ַהֵּביִצים ְּבחֹול. ֲאבָ ֶאת ֵּביֶציָה ַּבחֹוף. ְלַאַחר ַהֲהָטָלה ִהיא ְמַכּסָ 

  ַחִּיים ְועֹופֹות אֹוְכִלים ֶאת ַהֵּביִצים עֹוד ִלְפֵני ֶׁשָּבְקעּו ֵמֶהן ַצֵּבי ַהָּים.

אֹוֵיב ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ֶׁשל ַצֵּבי ַהָּים הּוא ָהָאָדם!! ַׂשִּקיֹות ַנְילֹון ּוְּפַלְסִטיק אּוָלם הָ 

ַּדְרָּכן ַלַּמִים. ַהַּצִּבים, ַהִּנזֹוִנים  ְיֵדי ְּבֵני ָהָאָדם מֹוְצאֹות ֶאת-ַהִּנְזָרקֹות ַעל

  ִמֵמדּוזֹות, טֹוִעים ְלִעִּתים ּובֹוְלִעים ֶאת ַׂשִּקיֹות ַהַּנְילֹון ָהֵאֶּלה ּוֵמִתים.

  

  2טקסט מס' 

  ַהָּצב ֶׁשֶּנְחַנק

  (מעובד מהחוברת "בעקבות החוף" המרכז לחינוך טכנולוגי)

  

ב ָים מּוָּטל ַעל ַהחֹוף ל ְׂשַפת ַהָּים. ִּפְתאֹום ָראּו צַ ֶאָחד ִטְּילּו רֹוִעי ְוָאִביו עַ  יֹום

ְללֹא ְּתזּוָזה. "ַאָּבא, ֲאִני ַחָּיב ְלַהִּציל ֶאת ַהָּצב," ָאַמר רֹוִעי ְלָאִביו. ֵהם ִהְזִעיקּו 

ָּצב ֶנְחַנק ֶעְזָרה. ַהֵוֵטִריָנר ֶׁשִהִּגיַע ָעָׂשה ִנְּסיֹונֹות ְלַהִּציל ֶאת ַהָּצב. "ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשהַ 

ִמַּמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא ָּבַלע. ֲאִני ַחָּיב ְלַנֵּתַח אֹותֹו," הֹוִסיף. ַהֵוֵטִריָנר ִנֵּתַח ֶאת ַצב ַהָּים 

ְוהֹוִציא ִמּתֹו ֵקיָבתֹו ַׂשִּקית ְּגדֹוָלה ֶׁשָהְיָתה ֲעׂשּוָיה ִמְּפַלְסִטיק ָעֶבה. ַהָּצב 

  ְחַרר ַאל ֵמי ַהָּים.ֶהְחִלים ּוְלַאַחר ִמְסַּפר ָׁשבּועֹות ׁשֻ 

  

5 

5 
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  השוו בין הטקסט המידעי "צבי הים בסכנה" לבין הסיפור "הצב שנחנק".

), 1(מס' תבחינים כשאנו עורכים השוואה אנו בונים טבלה שיהיו בה 

(מס'  "דומה" או "שונה" לציוןעמודה ) ו3, ומס' 2(מס'  מקורות להשוואה

4.(  

  

  4מס'                 3מס'                         2מס'                           1מס'              

  שונה / דומה  הצב שנחנק  צבי הים בסכנה  תבחינים  

בליעת  –הבעיה   1

שקיות ניילון 

  כמזון

  . הצבים בולעים1

  ,שקיות ניילון    

  כי הם חושבים    

  שהן מדוזות.    

הצב בלע שקית 

  .ניילון ונחנק

  דומה

  חיים -בעלי .2  תבעיה נוספ  2

  .הביצים טורפים    

  

_____  

  שונה

  טקסט מידעי  סוגה  3

  

  שונה  סיפור

  

  סיכום הטבלה

. אחד מהטקסטים צבי יםמותם של  נושא ההשוואה בין שני הטקסטים הוא

). 2), והאחר הוא טקסט סיפורי (טקסט מס' 1הוא טקסט מידעי (טקסט מס' 

חנק משקיות ניילון עד  –הים  של צבי סיבה למותםבשני הקטעים מוצגת ה

ידי -והיא טריפת ֵּביֵצי הצבה על ,ה נוספתביסמוצגת  1למוות. בטקסט מס' 

  נית לו. יבכל אחד מהטקסט מוצג הנושא בדרך האופי בעלי חיים ועופות.

  מסקנה

שקיות ניילון הן מוצר שהאדם משתמש בו. עליו להיות מודע לסכנות שהן 

  לצבי הים בפרט. עלולות לגרום לסביבה בכלל ו
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  ניתחקר העבוד

  .בדיקהו למידההוא תהליך של ֶקר חֵ 

היא עבודה בנושא שמעניין אותנו במיוחד, והיינו רוצים להרחיב  רֶק חֵ עבודת 

  את הידע שלנו עליו.

למדנו בעבודת חקר אנחנו שואלים שאלה וצריכים לענות עליה לאחר ש

  ובדקנו את הנושא. 

  השלבים בעבודת חקר

  רת תחום בחי  א.

עולם הצומח, עולם החי, היסטוריה, : ןינושאים הקשורים לאותו עני   

  טחון, תחבורה, רפואה, תרבות, מסורת ועוד...יגאוגרפיה, ב

  בחירת נושא  ב.

נים יבתחום אחד יש מגוון נושאים. יש לבחור שני נושאים שמעני   

  במיוחד.

  איסוף מידע ראשוני על הנושאים  ג.

  ת חקר) הקושרת את שני הנושאים.ת שאלה (שאלייבנ  ד.

  ______ לבין _______?  : מה הקשר ביןדוגמה  

  השערות לגבי השאלה  תצגה  ה.

  יהיה הקשר בין הנושאים. נו,לדעת ,מה יםבתכו   

קריאת החומר על הנושאים וסימון (בעזרת מדגש) החומר הקשור   ו.

  לנושאים

  בניית ראשי פרקים  ז.

  כתיבה  ח.

  בניית שאלת חקר

  בחירת שני נושאיםא. 

  . זיהום הסביבה2         . הכחדת בעלי חיים1

  מציאת קשר בין הנושאיםב. 

  כיצד משפיע זיהום הסביבה על הכחדת בעלי החיים?
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    דוגמה

  עולם הצומח. – התחום  א.

  התאמת מבנה הצמח לתנאי הסביבה.  – הנושא  ב.

כשאנו משווים בין צמחים הגדלים במים לבין צמחים    

אנו רואים הבדל במבנה  ,באזור דל במים שגדלים

  מענין לדעת איך השינויים קורים. הצמחים.

אשאל את הספרנית של בית הספר על  – איסוף מידע  ג.

  אינטרנט.ב בדוקהמקורות שם או א

כיצד משפיעים תנאי השטח על מבנה  – שאלת החקר  ד.

  הצמח?

הצמח יתאים את העלים שלו כדי דעתי ל  – השערות  ה.

  יתבזבזו מים.שלא 

  .צמח החי במדבר על לקרוא חומראפשר   ו.

סמן במדגש משפטים העוסקים נבתוך כדי הקריאה   

  מידע על מבנה העלים., ובעיקר נחפש במבנה הצמח

  .ראשי פרקים  ז.

  .העבודה תביכת  ח.
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  תמצות ערך אנציקלופדי

  לפניכם טקסט שישמש דוגמה לתמצות

  

  ַהָּׁשֵקד

  יקלופדיית "ִמְּכָלל")(ְמעּוָּבד ִמּתֹו אנצ

  

ִמיִנים ֶׁשל ֵעִצים ְוִׂשיִחים  40 -ַהָּׁשֵקד ִנְמֶנה ִעם ִמְׁשַּפַחת ַהַּוְרָדִנִיים, ְוהּוא ּכֹוֵלל ּכְ 

ְנִׁשיִרים (עֹוְמִדים ְּבַׁשֶּלֶכת). ֶּבָעָבר ִנְכַלל ַהָּׁשֵקד ְּבִמְׁשַּפַחת ְּפרֹונֹום, ֶׁשָּבה ְּכלּוִלים 

י ַהְּנפֹוִצים: ָׁשִזיף, ִמְׁשֵמׁש, ֲאַפְרֵסק ְוֻדְבְּדָבן, ַא ְּבֶׁשל ַהֹּׁשִני ְּבצּוַרת ַּגם ֲעֵצי ַהְּפִר 

  ַהְּפִרי, ֻהְגַּדר ְּכָזן ִנְפָרד.

ֶאָחד ִמִּמיֵני ַהָּׁשֵקד ַהְּנפֹוִצים ָּבָאֶרץ הּוא ַהָּׁשֵקד ַהָּמצּוי, ַהָּגֵדל ְּבִעָּקר ַּבֲאזֹוֵרי 

ְלַהִּגיַע ִלְׁשמֹוָנה ֶמְטִרים, ָעַליו ְדמּוֵיי ִאְזֵמל, ְוָאְרָּכם ַמִּגיַע ַעד ָהָהר. ָגְבהֹו ָעׂשּוי 

ִלְׁשמֹוָנה ֶסְנִטיֶמְטִרים. ַּבֹחֶרף עֹוֵמד ֵעץ ַהָּׁשֵקד, ָּכָאמּור, ַּבַּׁשֶּלֶכת, ּוְבסֹוף ַהֹחֶרף 

, ֶׁשָּקְטָרם ַמִּגיַע ַעד הּוא ִמְתַּכֶּסה ְּבֶׁשַפע ְּפָרִחים ְּגדֹוִלים, ְלָבִנים אֹו ְוֻרִּדים

ָׁשה ֶסְנִטיֶמְטִרים.   ִלְׁש

ַהָּׁשֵקד ֵיׁש ָּגִביַע ַּבַעל ָחֵמׁש אּונֹות ְיֻרּקֹות ַוֲחִמָּׁשה ֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת. ִמְסַּפר  ְלֶפַרח

, ּוֵביֵניֶהם ֱעֵלי ֶאָחד. ֵריָחם ֶׁשל ַהְּפָרִחים ָנִעים, ְוֶׁשַפע 30-ל 10ָהַאְבָקִנים ֵּבין 

ּוף ֶׁשָּבֶהם מֹוֵׁש ֲאֵליֶהם ֲחָרִקים ָרִּבים, ְּבִעָּקר ְּדבֹוִרים, ַהַּמֲאִביִקים אֹוָתם. ַהּצ

ְלַאַחר ַהַהֲאָבָקה ִמְתַּפֵּתַח ַהְּפִרי. ִּפְריֹו ֶׁשל ַהָּׁשֵקד ִנְקָרא ְּבִפי ַהּבֹוָטָנִאים "ֵּבית 

ִּתים ִנְמָּכִרים ַהְּׁשֵקִדים ַהְּצִעיִרים ַּגְלִעין", ְוֵיׁש לֹו ִציָפה ְיֻרָּקה ּוְׂשִעיָרה. ְלעִ 

ְלַמֲאָכל ִּכ"ְׁשֵקִדים ַרִּכים", ֶׁשַהִּציָפה ֶׁשָּלֶהם ֲעַדִין ְיֻרָּקה ַוֲעִסיִסית, ַא ַּכֲאֶׁשר 

ַמְבִׁשיל ַהְּפִרי, ִמְתַיֶּבֶׁשת ַהִּציָפה. ְלַאַחר ִקּלּוָפּה (ִּביֵדי ַהְּמַגְּדִלים ֶׁשל ֲעֵצי ַהָּׁשֵקד) 

ְיֵדי ִּפצּוָחּה ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע -ֶנְחֶׂשֶפת ְקִליָּפתֹו ַהחּוָמה ְוַהָּקָׁשה ֶׁשל ַהַּגְלִעין, ֶׁשַרק ַעל

ֶאל ַהֶּזַרע ַהָּטִעים ְוַהֶּנֱאָכל. ֶזַרע ָׁשֵקד ַהַּבר ֵמִכיל ֹחֶמר ָרִעיל ַהִּנְקָרא ַאִמיְגְדִלין, 

  .ַהַּמֲעִניק לֹו ֵריַח ִטּפּוִסי ְוַטַעם ַמר

ָהָאָדם ִּתְרֵּבת ֶאת ַהָּׁשֵקד עֹוד ִּביֵמי ֶקֶדם ּוִפַּתח ָזִנים ַרִּבים, ֶׁשִּזְרֵעיֶהם ֵאיָנם 

ָמִרים ְוַטֲעָמם ְמֻׁשָּבח. ֶעְרָּכם ַהְּתזּוָנִתי ֶׁשל ִזְרֵעי ַהָּׁשֵקד הּוא ַרב, ְוֵהם ְמִכיִלים 
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ן. ַרק ֱאגֹוִזים ֲאָחִדים, ְּכגֹון ֻׁשּמָ  50% - ַּפְחֵמימֹות ְויֹוֵתר ִמ  20%ֶחְלּבֹון,  18% -כ

ֱאגֹוֵזי ַהֶּפָקן, עֹוִלים ַעל ַהָּׁשֵקד ְּבֶעְרָּכם ַהְּתזּוָנִתי. ִמּׁשּום ָּכ ִמַׁשְּמִׁשים ַהְּׁשֵקִדים 

ַמְרִכיב ָחׁשּוב ְּבַתְפִריָטם ַהּיֹוִמי ֶׁשל ַהִּצְמחֹוִנים ְוַהִּטְבעֹוִנים, ֶׁשֵאיָנם אֹוְכִלים ֶאת 

  ר ּומּוָצָריו.ַהָּבׂשָ 

ִיּצּור ִרּבֹות ּוֶמְרָקחֹות. ְּפִרי ַהָּׁשֵקד, ַהָּיֹרק ִלְפֵני ַהְבָׁשָלתֹו, ֶנֱאָכל ַחי אֹו ְמַׁשֵּמׁש לְ 

ִזְרֵעי ַהָּׁשֵקד ֶנֱאָכִלים ְטִרִּיים אֹו ְקלּוִיים. ְּבַתֲעִׂשַּית ִדְבֵרי ַהְּמִתיָקה ֵהם 

ֹוקֹוָלד ְמֻמָּלא ְוַלֲאִפַּית עּוגֹות ְועּוִגּיֹות. ְׁשֵקִדים ְמַׁשְּמִׁשים ַלֲהָכַנת ַמְרִצָּפן ְוׁש

ְמַׁשְּמִׁשים ַּגם ַלֲהָכַנת ִּדְבֵרי ְמִתיָקה ּוִמיֵּני ַמֲאֵפה. ִמן ַהְּׁשֵקִדים ְמִכיִנים ַּגם 

ָּׁשֵקד ֵמִזין, ְּדמּוי ָחָלב, ַהִּנְקָרא ְּבַעְרִבית "לּוז" (ַּבתנ"ך ִנְקָרא הַ ּוַמְׁשֶקה ַקל, ַלָבן 

ַּגם "לּוז"). ַיְצָרִנּיֹות ַהְּׁשֵקִדים ַהְּגדֹולֹות ָּבעֹוָלם ֵהן ְמִדינֹות ָקִליפֹוְרִנָיה 

  ַהְּבִרית ּוְסָפַרד. ַּגם ְּבִיְׂשָרֵאל ְמצּוִיים ַמָטֵעי ְׁשֵקִדים.-ֶׁשְּבַאְרצֹות
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מינים ואזורי גידול 

 גיאוגרפיים

  

  

  

  שקדייה / שקד (עפ"י אנציקלופדיית מכלל)

  

  

  

  

  

  

  מיפוי צמחים

  

 ת"ז.
יצרניות 

שקדים 

 בעולם

  

ערכו 

 התזונתי

  

 שימוש
  

 הפרי
  

 הפרח

  ורוד- פרח לבן

  5 –עלי גביע 

  5 –עלי כותרת 

  אבקנים 36 – 10

  עלי 1

  מושך חרקים –צוף 

 נעים –ריח 

  " בית גלעין"

  ירוקה –ציפה 

  פה חומהקלי

  מר –הזרע בטבע 

 –הזרע התרבותי 

 טעמו משובח.

  נאכל חי או קלוי.

משמש לריבות, 

לדברי מתיקה 

ומאפה, לשוקולד, 

למרציפן, למשקה 

 (לוז).

  חלבון 18%

  פחמימות 20%

  שומן 50%

חשוב לצמחונים 

 ולטבעונים.

  קליפורניה 

  ספרד

 ישראל

  גליל –שקד מזרחי 

  חרמון –שקד ערבי 

  הר –שקד הרימון 

 הר –שקד מצוי 

  ריאת הערך האנציקלופדי.. יש לקבוע את לפני ק1שימו          

 . מהרשום בכל עמודה יש ליצור משפטים.2                  
 . את המשפטים לרכז לפסקה. (דוגמה בעמוד הבא).3                  

  משפחת

  הורדניים

  מינים 40

  מין נפוץ

 "שקד מצוי"
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  הנה דוגמה לתמצית

סּוִגים ֶׁשל ֲעֵצי ָׁשֵקד. ֹּגַבּה ָהֵעץ  40 - ַהָּׁשֵקד ַׁשָּי ְלִמְׁשַּפַחת ַהַּוְרָדִנים. ַקָּיִמים כ

ְׁשמֹוָנה ֶמְטִרים, ְוהּוא ְמַסֵּמל ֶאת ַחג ט"ּו ִּבְׁשָבט. "ְׁשֵקִדָּיה" הּוא ְׁשמֹו ָהֲעָמִמי. 

ד ַּבַעל ֲחִמָּׁשה ֲעֵלי ָּגִביַע ַוֲחִמָּׁשה ֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת. ַלֶּפַרח ֵּבין ָורֹ -ֶּפַרח ַהְּׁשֵקִדָּיה ָלָבן

ִׁשים ְוִׁשָּׁשה ַאְבָקִנים ְוצּוף ַרב, ּוְלִפיָכ הּוא מֹוֵׁש ֲחָרִקים ַרִּבים.  ֲעָׂשָרה ִלְׁש

הֹוֶפֶכת ְלחּוָמה. ֵריחֹו ָנִעים. ַהְּפִרי ִנְקָרא "ֵּבית ַּגְלִעין". ֵיׁש לֹו ִציָפה ְיֻרָקה הַ 

ַהֶּזַרע ַּבֶּטַבע ַמר, ַא ָהָאָדם ִּתְרֵּבת אֹותֹו, ּוְלִפיָכ ַטְעמֹו ְמֻׁשָּבח. ַהְּפִרי ֶנֱאָכל ַחי 

אֹו ָקלּוי. הּוא ְמַׁשֵּמׁש ְלִרּבֹות, ְלִדְבֵרי ְמִתיָקה ָועֹוד. ַלָּׁשֵקד ֵעֶר ְּתזּוָנִתי ַרב, 

 20%ֶחְלּבֹון,  18%ב ְלִצְמחֹוִנים ּוְלִטְבעֹוִנים. ֵיׁש ּבֹו ְוהּוא ְמַׁשֵּמׁש ָמזֹון ָחׁשּו

ֻׁשָּמן. מֹוָצא ַהְּׁשֵקִדים ְּבַאְרֵצנּו ְּבִעָּקר ְּבֵאזֹור ָהָהר ַּבָּגִליל.   50% - ַּפְחֵמימֹות ו

  ֲאזֹוֵרי ְּתפּוָצה ָּבעֹוָלם: ָקִליפֹוְרִנָיה ּוְסָפַרד.

  

  .םאפשר לתמצת ערך גם בעזרת ראשי פרקי

  :הנה דוגמה

  הנָ ֵא ְּת ס הַ יקּופִ 

  

  ת"ז

  ִמִּמְׁשַּפַחת ַהּתּוִתִּיים, ָּגְבהֹו ֵּבין ִׁשָּׁשה ִלְׁשמֹוָנה ֶמְטִרים, ָנִׁשיר ַּבֹחֶרף.

  

  ֵּתאּור

 ִּפְרֵחי ַהְּתֵאִנים ְמֻקָּבִצים ְלִתְפַרַחת, ְוצּוָרָתם ְּכֵעין ָהַאָּגס אֹו ַהַּתּפּוַח.
נֹות, ִצָּדם ָהֶעְליֹון ְמֻחְסָּפס, ְוִצָּדם ַהַּתְחּתֹון ָׂשִעיר. ֶהָעִלים ֶהָעִלים ְׁשסּוִעים ְלאּו

ָעִבים, ַּבֲעֵלי ְּפטֹוָטרֹות ֲאֻרּכֹות ּוַבֲעֵלי עֹוְרִקים ּבֹוְלִטים ְמאֹוד ָהֲערּוִכים ְּכֵעין 

 ס"מ. 20-10ְמִניָפה. ָאְרָּכם 
  ֵחיִקי ֶהָעִלים.ֶאָחד מֵ - ַהֵּפרות ְּדמּוֵיי ַאָּגס ְויֹוְצִאים ֶאָחד
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  ִׁשּמּוׁש 

ֵּפרֹות ַהְּתֵאָנה ְמַׁשְּמִׁשים ְּכַמֲאָכל ָטִרי אֹו ָיֵבׁש ְוֵכן ַלֲהָכַנת ִרּבֹות, ִלְפָּתִנים, ְּדַבׁש 

ְּתֵאִנים ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפים (ְּכגֹון ָעָרק). ָּבֵצק ְּתֵאִנים ֲאֶׁשר ְמִכיִנים ִמְּגרֹוָגרֹות 

ש ְלִמּלּוי ִּביְסְקִויִטים, עּוגֹות, ׁשֹוקֹוָלד ְוֻסָּכִרּיֹות. ַּבֲאָרצֹות ְטחּונֹות, ְמַׁשּמֵ 

  ֲאָחדֹות ְּבֵאירֹוָּפה ִמְׁשַּתְּמִׁשים ִּבְגרֹוָגרֹות ְּכַתֲחִליף ְלָקֶפה ֵמִּזין ּוָמתֹוק.

ַהְּקַטָּנה, ַעד ַהְּתֵאָנה ְּגֵדָלה ְּבַאְרצֹות ַאְסָיה ַהִּקְדִמית (ְּדרֹום ִאיָרן, ִעיָרק ְוַאְסָיה 

  ִלְדרֹום ֲעָרב).

  

  ֵעֶר ְּתזּוָנִתי 

ֶעְרָּכּה ַהְּתזּוָנִתי ֶׁשל ַהְּתֵאָנה הּוא ַרב: ִהיא ְמִכיָלה ַּכּמּות ְּגדֹוָלה ֶׁשל ֻסָּכר (ַעד 

ְּגָרם ְּתֵאִנים ֵיֵבׁשֹות  100), ֲעִׁשיָרה ִּבְמיָֻחד ְּבַאְׁשְלָגן, ְּבִסיָדן ּוְבַבְרֶזל. 75%

  קֹות ֶאת ָּכל ִּתְצֹרֶכת ַהַּבְרֶזל ַהּיֹוִמית ְלָאָדם.ְמַסּפְ 
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  עברית שפה יפה ! ?
  

אנו מבחינים בשלושה משלבי שפה בסיסיים בכל שפה, וכך גם בכל שפה 

  בשפה העברית.

  ג              ב           א        

  

  

  

  

  

  

  

  

. במרכאותנסמן זאת  ,(ב)בחומר כתוב (ג) ב משלב דבור לֵ ׁשַ אם נרצה לְ 

 הסימן מציין שקיים מעבר ממשלב שפתי אחד לאחר. 
  

  

לפניכם קטע שיש בו ערבוב משלבים לשוניים. ַזהו את המילים ואת 

וכתבו את הדו שיח מחדש במחברתכם במשלב  הביטויים במשלב הָדבור

  ראוי. 

  תמר: "התרגילים בחשבון לא בא לי עליהם".

  ו סבבה. אבל בתורה היה מאֶפן".רתם: "למה? דווקא התרגילים בחשבון הי

  תמר: "בכלל כל השיעורים האלה לא בראש שלי היום".

  

 ָּדבּורב לָ ְׁש ִמ  ָּכתּובב לָ ְׁש ִמ  יִת רּופְ ב ִס לָ ְׁש ִמ 

נהוג בעיקר 

 ביצירות ספרותיות

נהוג בחומר הכתוב 

שאינו ספרותי 

 (עיוני)

נהוג בשפה 

המדוברת כמו 

 סלנג ביטויי
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  דוגמה

  משלב דבור  משלב כתוב  משלב ספרותי  

טיפש (מילה לא   בור חסר השכלה  בור ועם הארץ  .1

מתאימה, אך 

נמצאת 

  בשימוש)

 ,ביקורתכל מתחת ל  ּבּוָשה  ְּכִליָמה  .2

  גרוע

  פּול אֹוֵכל   בחתארוחה משו  ארוחה דשנה  .3

Full מאנגלית  

בסוף יצא מזה   התפתח  קרם עור וגידים  .4

  משהו

אין פוצה פה   .5

  ומצפצף

  אף אחד לא ׂשם  אין תגובה

  

משלב דבור איננו משלב נמוך או חסר ערך, אם משתמשים בו באופן 

המתאים, למשל, בסיטואציה נכונה: עם חברים בני אותו גיל ובזמן פנוי. 

 ראוי, משלבב דבראנשים מבוגרים, עלינו לו מדברים עם אנחנאבל אם 

  כירים.מכיוון שאת משלב הסלנג לא כולם מַ 

אם עברנו לחדר כיתה, גם אם אנחנו מדברים או כותבים, עלינו להשתמש 

  במשלב כתוב. 

  אם התבקשנו לכתוב סיפור, עלינו לנצל את הידע שלנו במשלב הספרותי.

. ובטלפון נייד, הולך ומתפתח משלב חדשמאז שאנו משתמשים באינטרנט 

  נקרא לו  משלב תקשורתי. ,עד שימציאו לו שם

 ובכתיבת )ֵמייִלים( דואר אלקטרוני ה בכתיבתהשימוש במשלב זה נעשֶ 

  .)SMSִמסרונים (
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  משלב תקשורתי               
   ,צורת כתיבה המקובלת במחשב, להעברת מידע למטרות שונות  דואר

מחייבת עמידה בכללי ולכן היא  ,כתיבהליא משמשת האולם   אלקטרוני 

אם השתמשנו בסלנג, נשתמש למשל, הכתיבה המקובלים. 

בסימני יש להשתמש המשפט צריך להיות תקין, ו ;מרכאותב

  פיסוק.

  

מטרת התקשורת היא  טלפון הנייד.בצורת כתיבה המקובלת לשימוש    ןִמְסרֹו

ואף מילת סלנג. לעתים העברת מסר קצרצר. לעתים תהיה זו מילה 

הכללים בכתיבה זו בלחץ של זמן, ויש פחות מקום. לכן הכתיבה היא 

  חלים.הרגילים אינם 

  

  משלב תקשורתי

  

  

  

  . חוסר התייחסות לעקרונות 1    . כותבים יותר (כמותית) מאשר1

  בסיסיים של הכתיבה.             כתבו בעבר.    

  בושי כתיבה עלולים. שי2  . כותבים גם אנשים שלפני כן לא2

  לעבור ממשלב התקשורתי              כתבו כלל.    

  למשלב הכתוב.          . כותבים כבר מגיל צעיר.3

  . שיבושי הבנה כתוצאה מחוסר3      . מפתחים את הקריאה. 4

  ,שימוש בעקרונות הכתיבה                           

  שימוש בסימני פיסוק-למשל ִאי                      

  או מבנה משפט לא תקין.                      

  

)SMS( 

 (מיילים)

 חסרונות יתרונות

  סרון העיקרייהח

התרחקות מהשפה הספרותית וחוסר ידיעה שהעברית שפה 

 יפה באמת!
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  השימוש במילון

הוא ספר מילים הכולל את כל המילים של הלשון ואת הפירוש של כל    ןלֹוִמ 

  מילה במילון נקראת ֵעֶרך. מילה.

המילים במילון מסודרות לפי סדר הא"ב. המילים המתחילות באותה האות 

ייה במילה, ואחר מסודרות לפי סדר א"ב פנימי, כלומר לפי סדר האות השנ

  .וכן הלאה כך השלישית

כל ההסברים והעניינים המיוחסים במילון לאותה מילה.  –ערך מילוני 

כתובה באותיות מובלטות, ולצדה מופיע קיצור אליה מתייחסים שהמילה 

  שהוא הסוג הדקדוקי שלה:

   שם עצם בנקבה; – נ' שם עצם בזכר; – ז'

  שם עצם בצורת זכר או נקבה; –זו"נ 

  .פועל -  פ'   ;תואר – 'ת

  כשיש למילה מספר משמעויות, תופיע כל משמעות ולידה מספר.

שלהם, ולא לפי  שורשלפי האות הראשונה של ה יםם במילון מופיעפעליה

  האות הראשונה שהן כתובות בטקסט.

  , כדי למצוא את פירוש הפועל ִהְתַרַּגְׁשנּו, נבדוק מה השורש של הפועל. למשל

השורש  נו את הפועל לזמן הווה ולזמן עתיד, ראינו שאותיותלאחר שהעבר

  ִנְתַרֵגש    ִמְתַרְגִׁשים     .  ש-ג-רהן 

  .שולאחריה  גולאחריה  רנחפש במילון את האות כעת 

  

  .מצאו במילון את הפירוש (פירושים) של הפעלים שלפניכם

  ץ    __________ ַיְחּפֹ   ִיְבְּגדּו ___________       ִמְתַנֵּפץ    ___________ 

  ִהְׁשִחילּו _________   ִנְרָּגם ___________       ___________   ִהְקִּדיׁשּו

מילים" הפעלים כתובים בצורת "העבר הנסתר" שלהם. -במילון "רב

  לדוגמה, את פרוש הפועל ִהְתַרַּגְׁשנּו נמצא בערך ִהְתַרֵּגׁש.

ד" שלהם. למשל, את יחי-"במילון ההווה" הפעלים כתובים בצורת ה"הווה

  הפועל התרגשנו נמצא בערך ִמְתַרֵּגׁש.
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  העשרת השפה

  

  מילים. קראו אותם, והבינו אותם. 25 -ביטויים ו 27לפניכם 

  ביטויים

. כאשר אין דוגמאות, כתבו משפטים דוגמאות באותומחלק מהביטויים ב

  מתאימים.

מקללים ומשליכים  ,םכולם צועקיאין תגובה  –ֵאין ּפֹוֶצה ֶּפה ּוְמַצְפֵצף   . 1

  ואין פוצה פה ומצפצף. ,חפצים

נדמה לי שאתם לראות בבירור את המציאות  –ִלְראֹות ְנכֹוָחה   . 2

  מתייחסים לעניין בשטחיות ומעדיפים לא לראות נכוחה את הדברים.

התכנסנו כאן כדי לטכס עצה ולעזור לחברנו להתייעץ  –ְלַטֵּכס ֵעָצה   . 3

  הנמצא בצרה.

התכנית עדיין בחיתוליה ולא קרמה עור התפתח  –עֹור ְוִגיִדים  ָקַרם  . 4

  וגידים.

משאת נפשנו היא להקים מרכז לנוער בעל רצון עז  –ַמְׂשַאת ֶנֶפׁש   . 5

  צרכים מיוחדים.

תוכל לדעת באילו נושאים אנו  ,טה אוזןאם תַ להקשיב  –ן ֹות ֹאזֶ ְלַהּט  . 6

  דנים.

ההתנהגות הפרועה של ופש מוחלט לתת ח –ְלַהִּתיר ֶאת ָהֶרֶסן   .7

  תם את הרסן.רְ תַ התלמידים נובעת מכך שהִ 

מפח הוא לא קיבל את הביקורת ממנהלו ויצא באכזבה  – ַמַּפח ֶנֶפׁש  .8

  נפש.

  רוע במיטב בגדיהם.יגיעו לאהם הִ בגדים נאים  –ֵמיַטב ְּבָגָדיו   .9

הדעת של  הזעפתי פנים כששמעתי את חוותכעס  –ִהְזִעיף ָּפִנים   .10

  .יהמדריך על ההתנהגות הפרועה של חניכי

פילה תחינתה בפני המנהל כדי שיקבל האם הִ התחנן  –תֹו יל ְתִחּנָ ִהּפִ   .11

  את בנה לבית הספר.
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הם גידפו אותה והעליבו אותה אבל היא גבוהה  –ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה   . 12

  .הלכה בקומה זקופה ולא ענתה

הילד בכה מרה כששמע שאביו לא יחזור מבית בכה מאוד  –ה ה ָמָר כָ ּבָ   .13

  החולים במהרה. 

לא הוא אולי  ,בלי לאמר שלום יהוא חלף על פניעבר  –י נֵ ָחָלף ַעל ּפְ   .14

  ראה אותי. 

  רועי המשפחה.ינטלתי חלק משמעותי באמשתתף  –נֹוֶטל ֵחֶלק   .15

 שקעשהוא קשה להעיר אותו מאחר הלך לישון  –ַקע ִבְתנּוָמה ׁשָ   .16

  בתנומה.

יותר בימי בחרותי השקעתי במשחקים בחוף בצעירותו  –ִּביֵמי ַּבֲחרּותֹו   .17

  יושב מול המסך. בדרך כלל אניש ,מאשר היום

  הוא קיבל את הביקורת והשפיל את עיניו. ׁשיהתבי –יו ֵעינָ ֶאת יל ִהְשּפִ   .18

  ל ליבי.אני בא להתנצל כי העניין מעיק עהציק לו  –ֵהִעיק ַעל ִלּבֹו   .19

והוא  ,סבתא שלו גערה בו על שלא עזר לה יׁשיהתב –ִהְתַמֵּלא ְּכִליָמה   .20

  התמלא כלימה.

געתי ולכן הִ  ,היה לי דין ודברים עם המנהלויכוח  –ִּדין ּוְדָבִרים   .21

  באיחור.

ה ומאז יהוא פגש אותה ונשבה בקסמהתלהב ממנו  –ו ימָ סָ ְק ה ּבִ ִנְשּבָ   .22

  ה. לא יכול לשכוח אות

  חלה _________________________________ְת הַ  –ְּפִריַצת ֶּדֶרך   .23

  _________________________________________________  

  ברית אמת _______________________________ –ְּבִרית ָּדִמים   .24

  _________________________________________________  

  השתתקו _________________________________ –ם ֶנֶאְלמּו ּדֹ   .25

  _________________________________________________  

  הבטחות לא מקוימות _____________________ –ַהְבָטחֹות ַׁשְוא   .26

  _________________________________________________  

  ים__________________בבכי גדול ובתחנונים רב – ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש  .27
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   מילים

  וכתבו משפט מתאים. ,את הפירוש קראו

  זמנו ______________________________________ –ִעּתֹוָתיו   .1

  _________________________________________________  

  לכבד ______________________________________ -ְלהֹוִקיר   .2

  _________________________________________________  

  שכבות _____________________________________ –ְרָבִדים   .3

  _________________________________________________  

  __________סלנג _______________________________ –ָעָגה   .4

  _________________________________________________  

  משובחת, פורייה __________________________ ,טובה – ֵשָנהְּד   .5

  _________________________________________________  

או משמיץ, כלומר מוציא  ;מדבר בלועזית, כלומר בשפה זרה –לֹוֵעז   .6

  שם רע ____________________________________________

  ___________________תכנן רעות __________________ –ָזַמם   .7

  _________________________________________________  

  לשלב ולשתף _________________________________ –ִלְרֹּתם   .8

  _________________________________________________  

  פוגם ________________________________________ –ֵמִעיב   .9

  _________________________________________________  

  מטרה ______________________________________ –ַּתְכִלית   .10

  _________________________________________________  

  _שנים ____________________________________-רב –ג ֻמְפלָ   .11

  _________________________________________________  

  פשות אי ידיעה ______________________________יט –ּבּורּות   .12

  _________________________________________________  

  בושה ______________________________________ –ְּכִליָמה   .13
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  שחצנות ____________________________________ –ְיִהירּות   .14

  _________________________________________________  

  תקיף _______________________________________ –ה נְֻקׁשֶ   .15

  _________________________________________________  

  לקחו ________________________________________ –ָנְטלּו   .16

  _________________________________________________  

  ביקש מאוד __________________________________ –ִהְפִציר   .17

  _________________________________________________  

  צער __________________________________________ –ָיגֹון   .18

  _________________________________________________  

  _____________________רכוש __________________ –ְנָכִסים   .19

  _________________________________________________  

  אומץ _______________________________________ –בּוָרה ּגְ   .20

  _________________________________________________  

  פחד ________________________________________ –מֹוָרא   .21

  _________________________________________________  

  __________________________________ חבר, ִלְׁשֹזרל –ִלְטוֹות   .22

  _________________________________________________  

  ________________ , להימצא זמן במקום כלשהובעכלהת –ִלְׁשהֹות   .23

  ___________________לרחם ____________________ –ָלחּוס   .24

  חושך _______________________________________ –ֲעָלָטה   .25

  :כדי לזכור את המילים אני מיעצת לכםשימו   

  פה.-להתחיל להשתמש בהם בעל  א. 

  להתחיל להשתמש בהם בכתב.  ב.

  כך שכבתית.- להציע לעשות תחרות כיתתית ואחר  ג.

ת הפירושים. זה יכול להיות לבדוק אם ההורים שלכם יודעים א  ד.

  מעניין, לא? 
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כמה מהביטויים. קראו את כולם, ולמדו אותם. בתוך זמן  הכרתםייתכן ש

ו במהלך קריאה ראובכל פעם שת ,להשתמש בהם בחופשיותקצר תוכלו 

  להבין את הנקרא.יהיה לכם קל יותר  ,מילה מאותו מקבץ אוביטוי 

רבעה ביטויים או שילוב ביניהם, בכל שבוע תוכלו לבחור ארבע מילים או א

ולבסוף תכתבו  ,תכתבו משפט מתאיםשלהם. כדאי ש את הפירושוללמוד 

  .שלמדתם ביטוייםבכשאתם משתמשים במילים ו ,קטע קטן לעמית

  

  למשל, נשלב את ארבעת הביטויים הראשונים: 

  ף;צֵ פְ צַ ְמ ה ּוה ּפֶ צֶ ֹוין ּפ. ֵא 1

  ה;חָ ֹוכת נְ אֹוְר . לִ 2

  ה;צָ ס עֵ ּכֵ טַ . לְ 3

  ים.יִד גִ ר וְ ם עֹוַר . ָק 4

  

  משפטים

המצב בשכונה הוא גרוע ביותר: ילדים מסתובבים ללא מעשה, בלילות   .1

מנפצים זכוכיות של חלונות ראווה, פורצים ופוגעים בעוברי אורח. 

  .אין פוצה פה ומצפצףפנינו לעירייה בנידון, אך 

 ,את המצב הלראות נכוחכדי לפתור את הבעיה צריכים אנשי הרווחה   .2

ולא להסתתר מאחורי תירוצים שונים. עליהם לזהות מיהם הנערים 

המשוטטים ולמצוא להם פתרון תעסוקתי כדי שיחזרו לחיים 

  היצירתיים. אין ספק שחלקם ישתקם ולא יתעסק עם עבריינים.

ולמצוא  לטכס עצהכל הגורמים המתעסקים עם נוער בעירייה צריכים   .3

  .את הפתרונות המתאימים

ואמנם לאחר כמה פגישות החלה התכנית של אנשי השכונה בשיתוף   .4

, והיא תצא לפועל בעוד חודשים לקרום עור וגידיםאנשי הרווחה 

  אחדים.
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  ברמת קטע

המצב בשכונה הוא גרוע ביותר: ילדים מסתובבים ללא מעשה, בלילות 

פנינו מנפצים זכוכיות של חלונות ראווה, פורצים ופוגעים בעוברי אורח. 

. כדי לפתור את הבעיה צריכים אנשי אין פוצה פה ומצפצףלעירייה בנידון ו

ת המצב ולא להסתתר מאחורי תירוצים שונים. א לראות נכוחההרווחה 

עליהם לזהות מיהם הנערים המשוטטים ולמצוא להם פתרון תעסוקתי כדי 

שיחזרו לחיים היצירתיים. אין ספק שחלקם ישתקם ולא יתעסק עם 

ְלַטֵּכס עצה ינים. כל הגורמים המתעסקים עם נוער בעירייה צריכים עברי

ולמצוא את הפתרונות המתאימים. ואמנם לאחר כמה פגישות החלה 

, והיא לקרום עור וגידיםהתכנית של אנשי השכונה בשיתוף אנשי הרווחה 

  תצא לפועל בעוד חודשים אחדים.

  

ים בשש מילים מתוך כתבו סיפור על כל נושא שתחפצו תוך שאתם משתמש

  הדגישו בקו את המילה החדשה. .מאגר המילים היפות

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  
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  כותבים המלצה או עמדה על ספר קריאה

  

  כדי לקבוע דעה על ספר נדרשים כמה תבחינים.

  באיזו מידה הנושאים קרובים לעולם הקורא! – תוכן הספר  .1

אילו דמויות מופיעות? מה מיוחד בדמויות? מה תפקידם  – דמויות  .2

  מויות?בספר? כיצד מאופיין הדיאלוג בין הד

  מערכת היחסים ביניהן? כיצד פעולותיהן מקדמות את העלילה?מהי   

  האם הספר בנוי כיחידה אחת או מחולק לפרקים? – מבנה  .3

  האם הפתיח והסיום מעניינים?      

  מהו קצב התפתחות העלילה?      

האם המסרים או המסקנות משמעותיים לקורא? האם הם  – מסרים  .4

  נותנים חומר למחשבה?

  האם המשלב נוח לקריאה?   – פת הספרש  .5

  האם הקריאה זורמת? (יש לתת דוגמאות.).        

מה סוג הכריכה? האם יש איורים? האם הם מתאימים  – צורה חיובית  .6

  לתוכן ולבעיה המוצגת?

האם יש תיאורים המצליחים להמחיש לקורא את  – תיאורים  .7

  המציאות בספר?

  

  י בשני נושאים.אין צורך להתייחס לכל הנושאים. ד

  .יש להציג עמדה לגבי הנושאים ולהוכיח אותה בדוגמאות מתוך הספר

  

פיהם את ההמלצה על ספר שקראתם. -בחרו שלושה תבחינים שתציגו על

משלב המוצגת, ותבחין אחד הקשור ל בעיהבחרו תבחין אחד הקשור ל

  של הספר.  השפתי
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  הנה דוגמה למבנה ההמלצה.

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  העזרו בעמוד הבא כתבו המלצה בעצמכם. כעת

    

  

בחרתי להמליץ על הספר "________________________" שנכתב 

  ידי ___________________.-על

  _________________________________הספר עוסק בנושא ____

___________________________________________________  

  הבעיה המרכזית המוצגת בספר היא ש _______________________

__________________________________________________  

  הספר מצא חן בעיניי מכמה סיבות.

  _____________________מבחינת הדמויות, ________________

  מבחינת השפה, _______________________________________

  מבחינת המסר, _______________________________________

 

  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________ 
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  המלצה על ספר

אני רוצה להמליץ לכם על ספר בשם "יומנו של חנון" ספר שלישי, 

  שכתב ג'ף ֵקיִני. 

הספר מספר על נער בשם גרג הכותב יומן בו הוא מתייחס בעיקר לבני 

ביתו. אביו של גרג חושב על בנו שהוא חנון ורוצה להפוך אותו לחזק 

  קשוח. לשם כך הוא שולח אותו לפנימייה צבאית. ו

  האם יצליח לשנות את גרג? זאת תדעו אם תקראו את הספר.

אהבתי בספר במיוחד את שילובם של האיורים בכתוב. האיורים 

משתתפים בסיפור. הם לא "סתם" איורים הם כמו איור "מדבר". לא 

רים, עיצוב ניתן להבין את התפתחות העלילה ללא קריאת הכתוב באיו

  הדמויות באיורים והאמירות בהם משעשעים מאוד. 

  לפנים דוגמה:

גרג מאוד מאוכזב מהמתנות שקיבל לחג המולד ביניהם היה ספר לשון 

  כדי שיעשה "חשק" ללמוד לשון. 

  

 


