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  שורשים ומשפחות מילים

  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 

  

  .ב- ת-השורש כמ משפחת מיליםשל  "שמש"לפניכם 

  

  ָּכתּוב           ִמְכָּתב          ָּכַתב        

  

    ְּכתּוִבים           ב- ת-כ            ְּכִתיב        

  

  ִּתְכֹּתֶבת            ַּכְתָבִנית         ְּכֹתֶבת         

  

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

  מאותה משפחה.

  

  ֲעבֹוָדה            

  

  ד-ב-ע              

  ֶעֶבד                      
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לעתים הכרת משפחות מילים יכולה לסייע לנו להבין מילים מאותה 

  משפחה.

  

  לדוגמה, קראו את המשפט שלפניכם:

  .ְלֵרֵעהּו ֵמִאיׁש ָמנֹות ִמְׁשלֹוחַ  יאִה  ַהּפּוִרים יֹום ֶׁשל ַהִּמְצוֹות ַאַחת

    ? ִמְׁשלֹוחַ המילה מה פירוש 

על  ַלְחֶמ ְׁשַלח .ַרָּבִנים ִמְׁשַלַחתלדבר מצווה, שליח מו אנו ַמכירים ביטויים כ

  .שלחתי, שלחו, שלחהפני המים. אנו מכירים גם את הפעלים: 

  ח. -ל-שכל המילים האלה הן מאותה משפחה, והשורש שלהן הוא 

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

  .ִמְׁשלֹוחַ את המשמעות של המילה 

  

  דוגמה נוספת

 ְלַגן ִלְדֹאג ֵיׁש ָלֵכן, ְיָלִדים ְּברּוכֹות ִמְׁשָּפחֹות ִמְתגֹוְררֹות ֶׁשָּלנּו ַּבְּׁשכּוָנה

  .ְּבִמְתָקִנים ְוָעִׁשיר ָּגדֹול ַׁשֲעׁשּוִעים

  ?ְּברּוכֹותמה פירוש המילה 

. על ַרְכִּתיּבֵ , ְלָבֵראנו מכירים את המילים: ברכה, מבורך, ואת הפעלים: 

  .ְּברּוכֹותפיהם אנחנו יכולים להבין את משמעות המילה 

  

  ל.- כ- כעת כתבו מילים ממשפחת השורש א

  

      

  

        ל-כ-א                      
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  שייכות יכינוי 
  

  שייך ל... היא שייכותמשמעותה של המילה 

  לדוגמה: המחברת שייכת לי, אז המחברת שלי.

  שלך.  –השמלה שייכת לך, אז השמלה                

  

  למילים בקבוצת שייך ל.. ..מתחו קו בין המילים בקבוצת של.. 1

  שייך לכם    שלך

  שייך לי    שלו

  שייך להן    שלך

  שייך לך    שלה

  שייך להם    שלי

  שייך לנו    שלכן

  שייך לה    שלנו

  שייך לו    שלכם

  שייך לך    שלהן

  שייך לכן    שלהם

  

  החליפו את המילים המסומנות בקו תחתי בכינויי השייכות:. 2

  ___________. שייך ליספר החשבון 

  __________. ששייכת לההמורה בקשה מתמר את המחברת 

  

  ,יכות שלי, שלך וכו'יבמקום לכתוב את שם העצם ואחריו את כינוי הש

  לחבר בין שתי המילים וליצור מילה אחת: אפשר

  פריס   ---- -     הספר שלי 

  שמלתך. ----   השמלה שלך 
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:השלימו על פי הדוגמה.  3  
  ִמְכָתְבֶכם -  המכתב שלכם 

  ___ __________      הראש שלי

  _____________  הספר שלהם 

  _____________     הכבשה שלו

  _____________     הצבע שלה 

  _____________     הבית שלנו 

  

  :שייכות חבור לכינוי שייכות פרודמתחו  קו בין  כינוי . 4

  המשחק שלנו    תמונתך

  הראש שלה    ספרו

  המכתב שלכם    משחקנו

  הרגל שלי    ראשה

  התמונה שלך    מכתבכם

  הספר שלו    רגלי

  

  נוסיף י' לפני תוספת השייכות. ,ברבים מופיע כאשר שם העצם

  ספרינו –הספרים שלנו        מחברותיו –לדוגמה: המחברות שלו 

                 

  :השלימו על פי הדוגמה. 5

  ַרְגָליו  - ם שלויהרגלי

  הצבעים שלה _______________

  הכוסות שלנו _____________

  המכתבים שלכם ___________

  

  בחרו במילה הנכונה בכל משפט וכתבו אותה במקום המתאים: . 6

  ד.וכאבה מאיה ____________של הילדה א.  רגלה/רגל      

     .התנהגותםעל __________ ב. המורה שיבחה את תלמידיה/תלמידה      

  ג.  הילד שיחק במשחקו/במשחקיו _________הרבים עם חברו.      
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  כינויי שייכות במשפחה: –השלימו את הטבלה הבאה . 7

   

  שלהן  שלכם  שלנו  שלה  שלו  שלך  שלי  

  ֲאִביֶהן  םֲאִביכֶ   ָאִבינּו  ָאִביהָ   ָאִביו  ָאִבי  ָאִבי  אבא

                אמא

                אח

                אחות

                סבא

                סבתא

                דוד

                דודה

  

  מלאו בטקסט את המילים החסרות, היעזרו במחסן המילים.

  

קליפטוס הוא עץ ירוק עד. _________ באפריקה. ________של העץ יהא

בה עם השנים. , ________מתעיםמטר לשלושים וחמישהיכול להגיע 

________מוארכים ומסתיימים בחוד. _________מסודרים בצורת תפרחת 

  דמוית סוכך פשוט ומדיפים ריח חזק אשר מושך אליו דבורים.

  

  

  

  :האת המשפטים על פי הדוגמ ימוהשל

  הארץ שלהם –דוגמה: ארצם 

         - חולצתו            -חברם 

         -נעליו            -דעתי 

  _____       -שירו            -התייחסותו 

         -ניגוניו            -סיפורם 

  __________     -שיניו           -עבודתן 

  

 פרחיו,    גזעו   מוצאו,    גובהו,    עליו, 
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  יעִ ידַ ט מֵ ְס ְק טֵ 

  

  .ִׁשיר, ִסּפּור ּוָמָׁשל: ֵטְקְסט ִסּפּוִריאתם כבר מכירים שלושה סוגים של 

  , ֶמֶסרהיא להעביר  ֵטְקְסט ִסּפּוִרימטרתו העיקרית של 

  .ֵמיָדעהיא למסור  ְקְסט ֵמיָדִעיטֵ לעומת זאת מטרתו העיקרית של 

  

לטקסט המידעי מאפיינים (סימנים מיוחדים) שונים מהמאפיינים של 

  . בצורה הפנימיתוגם  בצורה החיצוניתהטקסט הסיפורי גם 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. הטקסט מחולק 1

לפסקות שיש ביניהן 

  רווח

. לכל פסקה יש נושא 2

אחר אבל כל פסקה 

קשורה לרעיון המרכזי 

 של הטקסט

  . אין עלילה1

  . אין רגשות2

  שיח-. אין דו3

 . אין מבנה סיפורי4

הטקסט 
 המידעי

איפיון 
 חיצוני

  איפיון 
 פנימי
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   אותם הבנתם. שיתן הענק", וזהו את משפטי התוכן יקראו את הטקסט "הלוו  . 1

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

  כתבו מעליהם את הפירוש, את התפקיד ולמי הכוונה. ),  ו    קישור 

  ַהִלְוָיָתן ָהֲעָנק

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

ִׁשיםר ַעל ְּפֵני ַּכּדּור ָהָאֶרץ. ָאְרּכֹו ֶׁשל ִלְוָיָתן ּבֹוֵגר ָיכֹול ְלַהִּגיַע ַעד ְּביֹוֵת   ְׁש

טֹונֹות. ַהִּלְוָיָתן ָהֲעָנק ִנּזֹון ִמַּסְרָטִנים  ְוִׁשִּׁשים ֵמָאה ַעד ַמִּגיעַ ָקלֹו , ּוִמְׁש ֶמְטִרים

  ְקַטְנַטִנים ּוִמִּמיֵני ָּדִגים.

  

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

ׁש ַעד ָחֵמׁש ָׁשִנים, ַהּגּור יֹוֵנק ְּבָכל יֹום   ִליֶטר ֵמאֹות ְּכַאְרַּבעּגּור ֶאָחד ַּפַעם ְּבָׁש

ה ִׁשְכַבת ַהֻּׁשָּמן ַהְּמִגָּנה ָעָליו ַעד ֶׁשְּגֵדלָ  ֳחָדִׁשים ִּׁשְבָעהּכְ  ּבֹו ְמַטֶּפֶלת ְוִאּמֹו ָחָלב

  ֵמַהֹּקר, ְוהּוא הֹוֵפ ְלַעְצָמִאי.

  

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

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

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

  ַהְׁשָמַעת ִסְדָרה ֶׁשל ְצִליִלים. ְיֵדי ַעלַאְלֵפי ִקילֹוֶמְטִרים ֶזה ִמֶּזה, 

  

. נֹוָסף ַעל אֹוָתם ָצִדים ַרּבֹות ָׁשִנים ֶׁשְּכָבר ִמּׁשּוםִּטי ֶקֶצב ָהִרּבּוי ֶׁשל ַהִּלְוְיָתִנים ִּא 

, ַהִּלְוְיָתִנים ִנְפָגִעים ִמְרָׁשתֹות ֶׁשל ַּדָּיִגים, ִמִּזהּום ַהַּמִים ּוִמּקֹולֹות ְמנֹוֵעי  ָּכ

   .ַנת ַהְכָחָדהַהִלְויָתן ִנְמָצא ְּבַסּכַ  ַהְּסִפינֹות, ְלִפיָכ

  

  ______________ :סוג הטקסט

  ____________________________________ מקו את קביעתכם:נ

  כעת ענו על השאלות שבדף המשימות. 

5 

10 
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  משימות – תן הענקוייוְ הלִ  

  

  ל פי הטקסט?ע לווייתן,מהם שני השמות של ה  . 1

_________________________________________________  

  

  ו?את מזונ לווייתןהיכן מוצא ה  .     א. 2

  _____________________________________________  

  כמה חלב יונק גור הלווייתן מדי יום?  ב.

    _____________________________________________  

  

  ?10בשורה יח גִ מֵ  פירוש המילהמה   .3

  (בטנו) שוחה על גחונו  א.

  עולה מעל המים בפתאומיות  ב.

  עולה למעלההוא כש יםתיז ממַ   ג.

  

  ?3בשורה  ןֹוּזנִ מה פירוש המילה   .4

  מתקיים  א.

  אוכל  ב.

  שתי התשובות נכונות  ג.

  

  ?13בשורה  אותםהמילה למי מתכוונת   .5

  במיםכל בעלי החיים החיים ל  א.

  יתניםוילול  ב.

  בעלי חיים חברותייםל  ג.
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  ? 5בשורה  שם המילהלמה מתכוונת   .6

  כדור הארץל  א.

  מרכז כדור הארץל  ב.

  הצפוניקוטב ל  ג.

  

  הכחול. לווייתןשל ה הותזעודת הפרטי תאת מלאו   .7

  ______________    אורך הבוגר:   

  ______________      משקל:  

  ______________      :ןמזו  

  ______________    אזור מגורים:  

  ______________  אזור ההמלטה:  

  

  לעצמאי? לווייתןמתי הופך ה  .8

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  

  מהו תפקידה של שכבת השומן בגופו של הלווייתן?  .9

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  

  תי הוכחות לטענה זו מהקטע. הביאו ש .הוא יצור חברותי לווייתןה  .10

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  ?משמיעים יתניםויהלושלמה נועדו הצלילים השונים   .11

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  
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  בסכנת הכחדה. לווייתןה להימצאותסיבות  שלוש נוציי  .12

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  

  ?ת הטקסטמה מטר  .13

  הלווייתן הענק חברותיכמה ד לספר ע  א.

  לווייתן הענקלהציג מידע על ה  ב.

  לווייתן הכחוללתאר את הגור של ה  ג.

  

  :הוא טקסט "הענק לווייתןה".    הטקסט 14

  סיפורי  א.

  מידעי  ב.

  אגדה  ג.

  

  קריאת הטקסט "הלווייתן הענק". כתבו מידע חדש שלמדתם בעקבות  .15

         ________________________________________________  

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

 השלימו את הטבלה במילים מהטקסט: .16
       

  שם תואר  שם עצם

  הענק  

    יונק

  קטנטנים  

    הלווייתן
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אותם הבנתם. שאת משפטי התוכן  קראו את הטקסט "הטיגריס", וזהו      

התפקיד ולמי  סמנו את חסמי הקריאה וכתבו מעליהם את הפירוש, את  

  הכוונה. 

  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 

 זֹאת ְמַכִניםים נִ עָ ְד מַ הַ  – ֹוּדבַ י לְ חַ  ַהִּטיְגִריס. ְוַאָּיִלים ְצָבִאים מֹוים ּכְ לִ דֹוים ּגְ ּיִ חַ 

ל ים עַ יִד עִ ְּמ ים הַ ִ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  – 'יִר יטָ לִ סֹו'

ֹ לְ ְמַגֶּדֶלת ֶאת ַהּגּוִרים ה בָ קֵ ּנְ הַ הּוא ׁשֶ  ,יִר יטָ לִ א סֹוהּו ַהִּטיְגִריסׁשֶ  ּכָ  ת ַר זְ א עֶ ל

  ר.כָ ּזָ הַ 

א הּוה ׁשֶ נָ ּכָ סַ  ׁשיֵ  :רמַ לֹוה, ּכְ דָ חָ כְ ת הַ נַ ּכָ סַ א ּבְ צָ ְמ ּנִ ים הַ ּיִ ל חַ עַ א ּבַ הּו ַהִּטיְגִריס

ים, 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 ם מֵ לֵ עָ יֵ 

י ֵר זֹום אֲ צּוְמ יא צִ ת ִה ֶר חֶ ה ַא ּבָ ִס  .הפָ ּיָ הַ  תֹווָ ְר ל ּפַ ׁשֶ ּבְ  תֹוים אֹוִד ים צָ ּבִ ים ַר ִד ּיָ צַ 

ם לָ עֹוּבָ  ּוּיחַ  ֶּבָעָבר. םהֶ ּבָ  יא חַ הּוׁשֶ ת רֹועָ ת יְ יַת ִר ב ּכְ ֶק עֵ ַהִּטיְגִריס ל ה ׁשֶ יָ ְח ִּמ הַ 

ר בָ ּכְ  ֶּיֶתרים, הַ גִ ה סּוּׁשָ ִמ ק חֲ ַר  רּוֹוְת ם ניֹוכַ , וְ יםִטיְגִריִס ל ים ׁשֶ נִ יִמ -תה ּתַ נָ מֹוְׁש 

  ם.לָ עֹון הָ ִמ  דּוחֲ כְ נִ 

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 

 

  מהו סוג הטקסט: _________________________

  נמקו: ________________________________________________

  כעת ענו על השאלות שבדף המשימות. 

 

5 

10 
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  דף משימות – יסִר יגְ ִט הַ 

  :  טיגריסה לש תזהוהתעודת  פרטי מלאו את  .1

                 

  :____________________ַהַחִּיים ַּבַעל ֵׁשם

  ___:_____________________ִמִּמְׁשַּפַחת

  ____________________________ב ַחי

  __________________________ַמְרֵאהּוֹ 

  ___ :_______________________ְמזֹונֹו

  ___________________:_______אֹוְיָביו

  :___________________ְתכּונֹות

              __________________  

              ___________________  

  ִסיַמני ֵהיֵּכר:_____________________________                         

  

  ?2בשורה ׁשֹוֵכן  פירוש המילהמה   .2

  שכן קרוב  א.

  נושך  ב.

  גר  ג.

  

  ?7בשורה  ַהְכָחָדהמה פירוש המילה   .3

  ַהְכָחָלה  א.

  ַהְׁשָמָדה  ב.

  ַחִּיים  ג.

  

  ?10בשורה  ְיָערֹות" ִריַתתּכְ ביטוי "פירוש המה   .4

  יערות חפירת  א.

  יערות השקיית  ב.

  יערותגדיעת   ג.
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  ?10בשורה  ָּבֶהםי מתכוונת המילה למ  .5

  יערות  א.

  אזורי מחיה  ב.

  שתי התשובות נכונות  ג.

  

  ?14 הבשור "תירֹוִד ים נְ ִּת עִ לְ " פירוש הביטוימה   .6

  לעתים קרובות  א.

  מעולם  ב.

  לעתים רחוקות  ג.

  

  ?13-14 ותבשור ִמַּמָגע ִעם ְּבֵני ָאָדם" ענָ ְמ נִ "הּוא למה הכוונה בביטוי   .7

  אסור לו לגעת בבני אדם.  א.

  הוא אינו טורף בני אדם.  ב.

  הוא אינו יוצר קשר עם בני אדם.  ג.

  

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

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

  

  .צדים את הטיגריסלכך ששתי סיבות  נוציי  .9

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

  

  ., שהטיגריס נמצא בסכנת הכחדההטקסטפי -על וכיחוה  .10

_________________________________________________  

_________________________________________________  
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ן הם באיזה זמ לים המופיעים בטבלה בזמן מסוים.לפניכם שישה פע  .11

  בטור המתאים: סמנו  מופיעים?

  עתיד  הווה  עבר  פעלים  מס'

        ׁשֹוֵכן  .1

        דּוחָ כְ נִ   .2

        ּתֹוֵקף  .3

        יּוחָ   .4

        רּואֲ ּׁשָ יִ   .5

        ַמִּכיִרים  .6

  

  יבהמשימת כת

    .מדוע אין לצוד טיגריסאת הקהל כרזה שתשכנע עליכם להכין   . 12

  ם. כתחילה תכננו את הכרזה של  

  מיהו ְקַהל ַהַּיַעד (כלומר למי מיועדת הכרזה)?  א.

  מהו האיסור?  ב.

  מה הן הסיבות לאיסור?  ג.

לפניכם רשימה של כמה הצעות לסיבות לאיסור ציד. השלימו   

  אותה. 

  ם להכחדה של בעלי החייםציד עלול לגרו  *

  ...יראה העולם בלייכיצד   *

  ם בחיי האדםחייה בעלתפקיד   *

*  ________________________________  

*  ________________________________  

*  ________________________________  

*  ________________________________  

להוסיף חתימה של כעת ַנסחו את הכרזה במחברת. אל תשכחו    

  הקבוצה התומכת באיסור זה.  
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  ןיהמילות קישור ותפקיד

  

  :תפקידים כמהלמילות קישור 

  הבנת הנקראאת שפר לא. 

  ב. לקשר בין חלקי משפט

  (נלמד בכיתה ד') עיוני או מידעי ג. לקשר בין פסקות במאמר

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

  .ים הראשוניםאנו נתייחס כאן לשני הסעיפ

  

  

  

  

  

  

  

  

  ו... וגם           בשביל            לכן               כי              אבל      

  כדי     על כך אולם           מפני ש...      לפיכך          נוסף              

  יתר על כן       למטרתכך             ואך               מכיוון ש...                 

  

  

  

  

  

  

  

 ת קישורמילו

 תכלית הוספה תוצאה סיבה ניגוד
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  שיפור הבנת הנקראא. 

  דוגמות

המקום  –כשהגעתי לכיכר  אבל טיילללכת ל אהקבעתי עם חברתי ל  )1

  ...אולםדקות,  כמההיא לא הייתה שם. חיכיתי  –קבענו להיפגש  שבו

 לא אהאנו למדים של לפיכך .ניגודבמשפט זה מופיעות שתי מילות       

   יצאו לטייל. לאות הגיעה ושתי הבנ

  זהירות של הנהג. -סיבות לתאונות הדרכים. אחת מהן היא איכמה   )2

תנאי הכביש לא תמיד  ,יתר על כן, הולכי הרגל אשמים. נוסף על כך   

  ראויים לנסיעה ברכב.

אנו למדים שבקטע מופיעות  לפיכך ,תוספתשתי מילות  –במשפט   

  .ללא מילת קישור)מהן שלוש סיבות (אחת 

ות קישור שלוש מיל-כדאי ללמוד שתיים ,לשפר את הבנת הנקרא כדי       )3

 ,נוכל לדעת את כוונת המשפט או הקטע ,וכשנזהה אותן מכל קבוצה,

  .תכליתכאן סומנה מילת  גם אם לא נבין את כל המילים.

    

  לקשר בין חלקי משפט  ב.

ת רּובֵ חֲ שהוא ד העקרונות חַ יחסי חברות נשענים על שני עקרונות. ַא   

כל אחד טיול, ואם רוצים ללכת יחד ל ,וויתור הדדי. לדוגמהלזקוקה 

  חייבים לוותר כדי ללכת יחד.  ,אחר ללכת למקום רוצה

  .סובלנותעל כך, ביחסי חברות נדרשת גם נוסף    

אבל  ,מותר להתווכח ,נושא מסויםבאם לשני חברים מחשבות שונות   

. זוהי סובלנות. הידעתם אחרהעל  וֹות את דעתלא צריך לְכּפ איש

   בחברת ילדים ומבוגרים?שוויתור וסובלנות הם שני ערכים הכרחיים 

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: 
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  אותם הבנתם. שט "השקנאים", וזהו את משפטי התוכן קראו את הטקס  . 1

 ]~[, סימני פיסוק ]=[סמנו את חסמי הקריאה (מילים, מאזכרים   . 2

את התפקיד ולמי  ,ומילות קישור    ) וכתבו מעליהם את הפירוש

  הכוונה. 

  

  ברטוב .ט – יםִא נָ ְק ּׂשַ הַ 

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 ֵת צֹוְר ַא ים לְ ִר זְ ם חֹוהֵ ׁשֶ ּכְ  –יב בִ ָא בָ ּו, הּמָ חַ ה הַ יָק ִר פְ ל ַא ת ֶא רֹוָּק ן הַ פֹוּצָ הַ 

ל בָ אֲ  ,ע)בַ ּטֶ י הַ בֵ בְ חֹור לְ ָּק עִ (ּבְ  ַרִּביםים ִׁש נָ אֲ 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

 יכָ פִ ם, לְ יֹוים ּבְ גִ ל ּדָ ה ׁשֶ לָ דֹות ּגְ ּוּמל ּכַ כֵ ֹואי אנַ ְק ל ׂשַ . ּכָ ָּדג ׁשּוםה 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 ר לְ ׁשָ פְ ֶא 

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

  .ַׂשְקָנִאיםר ׂשָ ה עָ ּׁשָ ִמ חֲ ר מֵ ֵת ג יֹוַר הָ וְ  ֹודאס ְ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 הַ ב חַ רֹ ים לְ ִק זָ ים חֲ ִט ים חּוִח ְת מֹו

  ים.יִק ּפִ ְס ם מַ ינָ ֵא  ֵאּלּות נֹורֹוְת יּפִ  ַ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 יא ּפִ צ

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

  

, ֶׁשְּבֶחְלקֹו - עֹוף –ַׂשְקַנאי (ְּבלֹוַעִזית: "ַפִליָקן")   *  ַמִים ָּגדֹול ַּבַעל ַמּקֹור ַאֹר
 ַהַּתְחּתֹון ֵיׁש ְּכֵעין ַׂשק ִמְתַמֵּתַח. הּוא ׁשֹוֶלה ְּבַמקֹורֹו ָּדִגים ַהְּמַׁשְּמִׁשים לֹו

ל.    ָמזֹון. ַהַּׁשְקַנאי ֵמיִטיב ָלעּוף ְוַגם ִלְׂשחֹות ְוִלְצ

  _______________________ ?סוג הטקסטמהו 

  _____________________________ נמקו את קביעתכם

___________________________________________  

___________________________________________  

5  

15  

 

5  
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  רציף-טקסט בלתי

  .רציף-טקסט בלתיקסט שקראתם הוא הט

, 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? ______-ם" הוא טקסט בלתיאיך אפשר לראות שהטקסט "השקנאי

_____________________________________________________  

  מהו המידע שנוסף לקטע הראשי? _____________________________

_____________________________________________________  

  מה אפשר להבין מהמידע שנוסף? _____________________________

_____________________________________________________  

  

  משימות -השקנאים 

  מתי עוברים השקנאים מעל ארצנו?  .1

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  

  שקנאי?מהו   .2

  להקה גדולה  א.

  דג גדול  ב.

  גדול  עוף מים  ג.

  

  ?13בשורה  מֹוְנִעיםמה פירוש המילה   .3

  מפריעים  א.

  עוצרים  ב.

  שתי התשובות נכונות   ג.
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  ?7בשורה  ָּבּהלמה מתכוונת המילה   .4

  ללהקת שקנאים  א.

  לברכת דגים  ב.

  אף תשובה אינה נכונה   ג.

  ?14בשורה  ַאבמה אפשר להחליף את המילה   .5

  גם  א.

  אבל  ב.

  כדי  ג.

  ?7בשורה  ְלהֹוִתירהמילה מה פירוש   .6

  להשאיר  א.

  לשים  ב.

  להוסיף  ג.

  ?10בשורה  ֹוֶשּלמתכוונת המילה  ילמ  .7

  לשקנאי   א.

  לבֵרכת דגים  ב.

  ל דגים ּדֵ גַ לְמ   ג.

  ?9בשורה  זֹוֵעםמה פירוש המילה   .8

  שומר  א.

  כועס  ב.

  זומם  ג.

 עצב. ציינו מי –ביקור השקנאים גורם לחלק מהאנשים שמחה ולחלק   .9

  .שמח ומי עצוב עם ביקור השקנאי

  _________________________________________________  

  _________________________________________________

_________________________________________________  
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  שגורם השקנאי למגדלי הדגים? קמהו הנז  .10

  _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  

  

  מהי הבעיה המוצגת בקטע?  .11

  _________________________________________________

_________________________________________________  

  _________________________________________________  

  תרונות מהטקסט לבעיה המוצגת בקטע.יציינו שני פ  .12

  _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  

מי יכול לומר אותם: שקנאי, מדריך להגנת  ציינו .משפטים כםלפני  .13

   .הטבע או מגדל הדגים

  כות מלאות דגים. ______כדאי לנחות כאן. הבֵר   א.

לפגוע בשקנאים, מפני שהם פוגעים בפרנסתנו.  ישאין ברירה,   ב.

______  

  למגדלי הדגים להרוג שקנאים. ______ שַנרשהתכן ילא י  ג.

  גת בקטע והציעו פיתרונות משלכם לבעיה.דונו בזוגות בבעיה המוצ  .14

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

          _________________________________________________  
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? מה דעתכם על מעשה זה? נמקו את על איזו עבירה עבר מגדל הדגים  .15

  תשובתכם.

  _________________________________________________

_________________________________________________  

  _________________________________________________  

        _________________________________________________  

  . הוסיפו מילים מהטקסט.את הטבלה השלימוא.   .16          

 רבים יחיד מס'
 ּגֹוָזִלים  1
  ּגֹוֵרם 2
  ִּבּקּור 3
 ֲחָזִקים  4
 חּוִטים  5
6     

7     
  

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

  ם מהטקסט.. הוסיפו פעלימאותו השורש

  פועל נוסף  השורש  המילה  מס'

      חֹוְלִפים  1

      חֹוְזִרים  2

      ּגֹוְזִלים  3

      ַמְבִריִחים  4

      ָנֲחתּו  5

6        

7        
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  טבלה בושבצו אותן  ,אתרו אותן .בטקסט מופיעות מילות קישור.    17

  במקומות הנכונים.           

  תזכורת למילות קישור!

  ל, אולם, אך.אב – ניגוד

  לכן, לפיכך, כתוצאה מכך. – תוצאה

 

  

  תוצאהמילת   ניגודמילת   

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

  

  כתיבה

ושלבו בתוכו שלוש ממילות הקישור  בכל נושא שתרצו, כתבו קטע קצר  .18

  המופיעות בטבלה.

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

  

  

  

  

 "!ואז"אין להשתמש במילה 
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  ט שלפניכם וזהו את משפטי התוכן שאותם הבנתם.קראו את הטקס     .א

  סמנו בקו את המילים האלה ותנו להם פירוש:   ב.

  13שורה  –טריפה   13שורה  –חשופים      7שורה  –בחסות          

  סמנו בשני קווים את המאזכרים האלו ורשמו למי הכוונה:     ג. 

     5שורה  –שהיא     5שורה  –אותה         

  ו על השאלות. ענ  ד.

  
  ט. ברטוב / ִאָּמא ִּפיָלה

 ַּבַעל הּוא ַהִּפיל. ַהַּיָּבָׁשה ְּפֵני ַעל ְּביֹוֵתר ַהְּגדֹוִלים ַהַחִּיים ַהְּיצּוִרים ֵהם ַהִּפיִלים

  . ְצַמִחים ֶׁשל ָרָחב ִמְגָון ָהֹאֶכל ִצְמחֹוִני ַחִּיים

 ְּביֹוֵתר ַהְּמֻבֶּגֶרת ַהִּפיָלה. ַהִּפילֹות תַמְנִהיגֹו ֶׁשאֹוָתם, ַּבֲעָדִרים ָנִעים ַהִּפיִלים

 ַמִים ִמּקֹורֹות ְלַאֵּתר ְמַנת ַעל ַהְּמֻעֶּלה ְכרֹוָנּהיְּבזִ  ְוֶנֱעֶזֶרת ָהֵעֶדר ָּכל ֶאת מֹוִביָלה

 אֹוָתּה הֹוִביָלה ָצִעיר ְּבִגיל ֶׁשְּכֶׁשָהְיָתה ֶׁשִהיא זֹוֶכֶרת ִמּׁשּום ,זֹאת ָּכל ,ְלִמְחָיה

  .ֶׁשָּלּה ָהֵעֶדר ַגתְנִהימַ 

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

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

  ָּכל ַהַחִּיים.

 ֵרה ְׁשנֹות ַהִהְתַּבְּגרּות ְמַלֶּמֶדת ִאָּמא ִּפיָלה ֶאת ְּבָנּה אֹו ֶאת ִּבָּתּה ַהֹּכל:ִּבְׁשלֹוׁש ֶעְׂש 
ֵאי ׁשֹוִתים, ֵאי חֹוִצים ָנָהר, ְּבֶאיֶזה ֹּבץ ָנִעים ְלִהָּמַרח, ִמִּמי ָצִרי ְלִהָּזֵהר, ּוָמה 

  ָטִעים ְלַמֲאָכל.

ַסָּכַנת ְטִריָפה, יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ַהִּפיל ַהּבֹוֵגר. ַהִּפילֹות ַהְּקַטִּנים ֲחׂשּוִפים לְ ַהִּפילֹוִנים 

ׁשֹוְמרֹות ַעל ְצִעיֵרי ַהִּמְׁשָּפָחה ִמָּכל ִמְׁשָמר, ּפֹוְקחֹות ֲעֵליֶהם ַעִין ַמָּמׁש ְּכמֹו 

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

ַאֶּיֶמת ַעל ִּפילֹון, ִמָּיד ִנְׁשָמעֹות ַּבַּיַער ְׁשָאגֹות וְקִריאֹות ַאְזָעָקה, ְוָכל ַהִּפילֹות ּוְמ 

  יֹוְצאֹות ְלִמְתָקָפה ַעל ַהּטֹוֵרף.

  ָאָדם. ְּבֵני – ֱאנֹוׁש* 

  הטקסט ________________________סוג מהו 

  _______________________________________ ו את קביעתכםנמק

 

5  

15  

10  
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  משימות – הילָ אמא ּפִ 

  

  מהי הסכנה שאליה חשופים הפילונים הקטנים?  .1

   ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

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

  הפילוניות לצדה של אמא פילה?

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  לבצע: את הפעולות שהפילונים לומדים הקיפו  .3

  לבחור מקום לישון  א.

  לשתות  ב.

  לקרוא לעזרה   ג.

  וכל טעיםלבחור א  ד.

  לחצות נהר  ה.

  לצעוד  ו.

  לזהות אויבים  ז.

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

  פי הטקסט?להשאגה         

  _________________________________________________

_______________________________________________  

  ?7שורה ב "ֹוּמת ִא סּוחֲ ר ּבְ ָא ְׁש "נִ  ביטויקום המה אפשר לומר במ  .5

  אמו מכסה אותו  א.

  נשאר בהשגחת אמו  ב.

  נשאר תינוק בבית אמו  ג.
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  ? העתיקו את התשובה מהטקסט.צמחונימה משמעות המילה   .6

_________________________________________________ .  

  ים?מה תפקידה של הפילה הבוגרת ביותר בעדר הפיל  .7

  להנהיג ולהוביל את העדר  א.

  לשמור על הפילונים  ב.

  למצוא מים  ג.

  ?13שורה ב 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. 

  ?15-14שורות  "תיֹונִ גָ אֲ דַ  יֹותִׁש נֹות אֱ הֹוּמָ ִא ְּכמֹו "מה פירוש הביטוי   .9

  כל האמהות דאגניות  א.

  כמו אמהות של בני אדם הדואגות לילדיהן  ב.

  הפילות הן אמהות דאגניות  ג.

  .   כיצד יודעת הפילה היכן מצויים מים?10

  ________________________________________________  

  שהפילות הן אמהות טובות. , לכךציינו שתי הוכחות מן הכתוב  .11

  _______________________________: ____שורות  מכחה הו   

                                                                          ____: _______________________________ הוכחה משורות   

  

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

  טרףהלביאות מתנפלות על   א.

  צבועים או לביאה מנסים לתקוף פילון צעיר  ב.

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

  

 ניתן לכתוב: 4בשורה  "על מנתבמקום הביטוי "  .13

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

  מנהיגה    אנושיות    משפחה    אמהות      דאגניות  פילונים       

  ________________________________________________  

  ות*:השלימו את הטבל  .16

 נקבה זכר
  ילּפִ 

   יםִר ְמ ֹוׁש

 תדֶ ּמֶ לַ ְמ   
  

 רבות/רבים יחידה/יחיד

 ּבֹוְגרֹות 

 ׁשֹוִתים  
   ֵּבן

   :פועלכל זהו את השורש של   ג.

  שורש  פועל

    ְּתַטֵּפל

    ִנְׁשָארֹות

    ׂשּוִפיםחֲ 

    ֶרֶבתִמְתָק 

  הוסיפו שם תואר לכל שם עצם:  ד.

  תואר  שם

    ִּפְתרֹונֹות

    נהר

    ִּפילֹון

    ַּכַעס

  )במקום טבלאות( טבלה ביחיד טבלות ברבים*

  .א

 

  .ב
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  תפקידי המירכאות

  

  

  

  

  

  שיח-דו. 1

  שיח: -בין שתי החברות התנהל דו

"בואי אליי מחר בבוקר", הציעה יעל. "יש לנו אורחים מחר ולכן אני   

צריכה לעזור לאמא שלי", ענתה רבקה, "יהיה נחמד, גם שוש ואסתי 

  תבואנה", המשיכה יעל. "תיהנו", ענתה רבקה. 

  

      

   ציטוט. 2

הלומד ואינו שונה כזורע דוד סיפר לחברו את מה שלמדו במשנה, "   

להשתתף ב"מתמידים" ט יהחל ,ששמע אותו לאחר ."ואינו קוצר

  ולחזור על הנלמד בכתה.

  

  שימוש בכתוב  או חזרה על דברי האחר במילים שלו               

  נקרא  ציטוט ולכן יופיע במרכאות                    

  

  , שםכינוי. 3

רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל מכונה "החפץ חיים" בשל ספרו החשוב    

    מירת הלשון.   על הלכות ש

  רכאות.ייש להוסיף מ ,כשכותבים כינוי        

  

 לציין

 ִהּפּו ַמְׁשָמעּות ִּכנּוי ֵׁשם ִצּטּוט ִׂשיחַ -ּדּו

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

  כאשר דמויות משוחחות זו עם זו מוסיפים מירכאות
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  יפוךה  )4(

משמעותו  ,רכאותימבאבל אם הוא נכתב  ,הוא מחמאה יפההביטוי    

  . הפוכה

פר למנהל כי התלמידים התנהגו בטיול "יפה". המנהל לא המדריך ִס    

  שמח כלל. אפשר להבין כי התנהגות הבנים בטיול לא הייתה נאותה.

    

  י טבע" צדים את בעלי החיים."חובבֵ          

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

  כשרוצים לומר מילה במשמעות הפוכה היא תופיע במירכאות.    

  

  חברו משפטים ובהם ַישמו את התפקידים השונים של המירכאות שלמדתם. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 שיח-דו

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 ציטוט

 שם/כינוי

 היפוך

126 
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  הדעה ועובד

  דעות.ודרך כלל עובדות משולבות ב ,שאנו קוראיםבטקסטים 

  .נתון קיים, אירוע שקרה, ניתן לבדוק את אמינותו – עובדה

  על עובדות לא ניתן להתווכח!               

  לדוגמה:               

o ביום שישי ירד שלג בירושלים  

o בכתה ג' שלושים ושניים תלמידים  

o " בתל אביב תקוהבשכונת ה " נמצאתפארת יוסףבית ספר  

o לאפרים אחים תאומים ואחות אחת  

o 'בתחרות הקישוט זכתה כתה ג  

                 

ורגשות אישיים, ומשום כך  בותהשקפה, עמדה המבטאת מחש – דעה

 מסוימת.זהו משפט הקובע עמדה כלפי תופעה  .להתווכח עליה אפשר

  ותב .אפשר לבדוק אותה, מכיוון שזוהי דעה פרטית של הכ- אי

  תמיד להתווכח! אפשרעל דעות 

  לדוגמה:

  צטייניםבכתה ג' כל התלמידים מ

  אוהבות לאסוף מכתביותרבות בנות 

  ינהג זה נוסע מהר מדי

  ללא דרך ארץ.התלמיד ענה לרב 

  

, חשוב ..לדעתי, אני סבור ש. הביטויים: רך כללמתלווים בדמשפטי דעה ל

  ...כי 

להסתמך  אפשרן שרק על עובדה ומכיו ,בין דעהוחשוב להבחין בין עובדה 

   בבואנו להסביר מצב מסוים.
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אולם יש לבדוק על אופקינו  מרחיב את הדברכי  ,טוב לקרוא דעות של אנשים

ים לבסס רוצלא להישען על דעה כשאנו שלהיזהר  . ישדעות אלומבוססות מה 

  רעיון מסוים.

  

  טקסט מידעי בנוי רק מעובדות.

  וגם עמדת הכותב נקרא טקסט עיוני. טקסט שמשולב בו גם עובדה

  ?אם כך, כיצד נבחין בין דעה לעובדה

  דוגמה

 ֶׁשֶלג. ֵּביִתי ַחּלֹון ַעל ָנְקׁשּו ְּגדֹולֹות ֶּגֶׁשם ִטּפֹות, ַהָּׁשַמִים ֶאת ִּכּסּו ֲאֹפִרים ֲעָנִנים

 ֵסֶפר ְלָיִדי ָלַקְחִּתי. ֵמַהַּבִית ָלֵצאת ְּכַדאי לֹא, ְמֹאד סֹוֵער ִיְהֶיה ַהּיֹום .ָלֶרֶדת ֵהֵחל

 לֹא ַלִּכָּתה ֲחֵברֹוַתי ָּכל. ָחַׁשְבִּתי, ָּכ נֹוֲהגֹות ֻּכָּלן ְּבַוָּדִאי, ִלְקרֹא ְוִהְתַחְלִּתי ְקִריָאה

 ֲחֶבְרִּתי ֵלָאה ֶׁשל ְלֵביָתּה ִהְתַקַּׁשְרִּתי. ְּבֵביָתן ְוִנְׁשֲארּו ַהֵּסֶפר ְלֵבית ַהּיֹום ָיְצאּו

  ".ַהֵּסֶפר ְלֵבית ָהְלָכה ֵלָאה: "ִאָּמּה ִלי ָעְנָתה ַהְפָתֲעִּתיּולְ  ַהּטֹוָבה

  כעת נחלק את הקטע למשפטים ונציין בתום כל משפט עובדה או דעה:

  עובדה עננים אפורים כיסו את השמים

  עובדהטיפות גשם גדולות נקשו על חלון ביתי  

  דעההיום יהיה סוער מאוד  לדעתי, 

  דעהלא כדאי לצאת מהבית 

  עובדה לקחתי לידי ספר קריאה והתחלתי לקרוא 

  דעהבוודאי כולן נוהגות כך, חשבתי  

  דעהי לכתה לא יצאו היום לבית הספר ונשארו בבית יכל חברות

  עובדההתקשרתי לביתה של לאה חברתי הטובה  

  עובדהענתה לי אמה:  "לאה הלכה לבית הספר" 

  

  עתיקו אותן:קראו את הקטע הבא, זהו עובדה ודעה, סמנו וה

  

  

  _______________________________________________ :עובדה

  ְצַפת ְּבִסְמָטאֹות .ְּביֹוְפָיּה ַמְרִהיָבה ֹקֶדׁש ִעיר ִהיא ְצַפת. ַּבָּגִליל ִנְמֵצאת ְצַפת ָהִעיר

 ֶנֱהנּו'  ג ִּכָּתה ַּתְלִמיֵדי. ַרִּבים ְמַבְּקִרים יםִמְתַּפְּללִ  ֶׁשָּבֶהם ַעִּתיִקים ְּכֶנֶסת ָּבֵּתי ִנְמָצִאים

 ָּבִעיר ּוִבְפעּולֹוָתיו ַהָּקדֹוׁש י"ָהֲאִר  ֶׁשל ְּבַחָּייו ִהְתַעְנְינּו ַהַּתְלִמיִדים ָּכל. ָּבִעיר ְלַסֵּיר ְמֹאד

  .ָהִעיר לׁשֶ  ַהָּיָׁשן ַהְּקָברֹות ְּבֵבית ִנְמָצא ַהָּקדֹוׁש י"ָהֲאִר  ֶׁשל ִקְברֹו. ְצַפת
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_____________________________________________________  

  _________________________________________________: דעה

_____________________________________________________  

 , והעתיקו ממנו עובדה 115השקנאים" בעמוד קראו שוב את הטקסט "

  ודעה.

  עובדה: _______________________________________________

  דעה: _________________________________________________

  

  .דעהאו  עובדההיגדים. כתבו לצד כל אחד מהם אם הוא  תשעהלפניכם 

  ש מאות ילדים.____ א. בבית ספר "חֹוָרִׁשים" לומדים ש

  ____ ב. הילדים בבית הספר נחמדים מאוד.

  ____ ג. ילדים רבים אוהבים לשחק בכדור.

  ____ ד. השוטר עצר את הנהג שנסע במהירות של מאה ושלושים קמ"ש.

  ____ ה. הנהג הזה נוסע מהר מאוד. 

  ____ ו. השמש מחממת את כדור הארץ.

  ____ ז. הצב איטי מאוד כי הוא עצל.

  הבנות בכיתה ג' לא אוהבות להכין שיעורי בית. ____ח.

  ____ט. שירים חסידיים מרגשים את כולם.

  

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

  לכל משפט עובדה חברו משפט דעה מתאים.  ב.

  ______________________________________________ 1עובדה 

  ______________________________________________    1דעה 

  ______________________________________________ 2עובדה 

  ______________________________________________     2דעה 
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  קראו את הסיפור "גזרת הגלות" .

  וענו על המשימות.סמנו את כל מילות הקישור 

  

  ְּגֵזַרת ַהָּגלּות

  

ֵּבן ָעַּטר זיע"א, "ָהאֹור הַחִּיים" ַהָּקדֹוׁש, ָנַהג ִלְׁשֹחט ִמֵּדי יֹום  ַרֵּבינּו ַחִּיים

ת ַהְּׁשָאר  ֲחִמיִׁשי ֵעֶגל ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ֹקֶדׁש. ְלַעְצמֹו ָהָיה לֹוֵקַח ָמָנה ַאַחת ְוֶא 

ל ַהָּבָקר ת ּכָ ֶא ַמֲחָלה ָּפְקָדה ָהָיה ְמַחֵּלק ֵּבין ֲעִנֵּיי ִעירֹו. ְּבַאַחד ַהָּׁשבּועֹות, 

 ֶׁשאֹותֹוִנְמְצאּו ָּכל ַהְּבֵהמֹות לֹא ְּכֵׁשרֹות ַלֲאִכיָלה, ִמְּלַבד ָהֵעֶגל  ְלִפיָכ, ָּבִעיר

נֹוַצר ַמְחסֹור ַרב ְּבָבָׂשר ִלְכבֹוד ַהַּׁשָּבת, ְוַהְּמַעט  ָלֵכן .ָׁשַחט "ָהאֹור ַהַחִּיים"

  ִעירֹו. ֲעִנֵּיית ַהָּבָׂשר ֵּבין ָהַרב ֶא ֶׁשּנֹוַתר ִהְתָייֵקר ְמֹאד. ְּכַדְרּכֹו, ִחֵּלק 

ִּכי ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ְמַחְּלִקים  ָׁשַמע, ָהִעיר ֵמֲעִׁשיֵרי ֶאָחד

ְוִהִּציַע לֹו ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ְלַעְצמֹו ָּבָׂשר ָּפָנה ָהִאיׁש ְלֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב . ָּבָׂשר ַלֲעִנִּיים

ְמַנת ָּבָׂשר, ַא ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש לֹא ָיַכל ְלֵהָעֵתר  ַּבֲעבּורָּגבֹוַּה ְמֹאד  ַּתְׁשלּום

ְלַתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ַהְּקבּוִעים ֶאְצלֹו לֹא ִהְסִּפיקּו ְלַבָּקָׁשתֹו ִמְּפֵני ֶׁשַהָּמנֹות 

 ,ַעל ָּכ ּוְבנֹוָסףִאְטִליז  ת ַּבָּקָׁשתֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר ְּבַטֲעָנה ִּכי ֵאין לֹוָּדָחה ֶא  ְוָלֵכן

ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲעִנִּיים ְקבּוִעים ֶׁשֵאינֹו ָיֹכל ִלְמֹנַע ֵמֵהם ָּבָׂשר ִלְכבֹוד  ֵיׁש

ֶיֶתר ַעל ֵכן, לֹא ִיְהֶיה ְלאֹוָתם ֲעִנִּיים ֵמַאִין ְלַהִּׂשיג ָּבָׂשר ֵמַאַחר  .ַהַּׁשָּבת

  ַהָּבָׂשר ָעָלה ְמֹאד. ֶׁשְּמִחיר

ַעֵּקׁש ֶהָעִׁשיר ְוִהִּציַע ְלַרֵּבנּו ָממֹון ַרב ְוַגם ַּפְרָנָסה ְקבּוָעה, אּוָלם ַרֵּבינּו ִהְת 

ַחִּיים ֶהְחִליט  ַרִּביְלַקֵּבל ֵאת ַהָּצעֹוָתיו. ַלְמרֹות ֵסרּובֹו ֶׁשל  ֵסֵרבַחִּיים 

  ָׂשר ַּגם ִּבְׁשִבילֹו.אּוַלי ְּבָכל זֹאת ִּתָּׁשֵאר ְמַנת ּבָ  ְוִלְבֹּדקֶהָעִׁשיר ְלִהָּׁשֵאר 

ת ְמַנת ַהָּבָׂשר ֶׁשָּלֶהם ְּכִמֵּדי ָׁשבּוַע. ֶא ִּבְׁשִביל ְלַקֵּבל ָהִעיר  ֲעִנֵּייֵּביְנַתִים ִנְכְנסּו 

ַאט חּוְלקּו ָּכל ְמנֹות ַהָּבָׂשר. ְוִהֵּנה, ְּכֶׁשָרָאה ֶהָעִׁשיר ַאְבֵר ֲאֶׁשר ַמִּגיַע - ַאט

ַּתְלִמיד  הּואַּגם "ַהִאם  ר ֶׁשּלֹו ֵהֵחל ֶהָעִׁשיר ִלְצֹעק:ת ְמַנת ַהָּבׂשָ ְלַקֵּבל ֶא 

אֹור "הָ  ָׁשַמע" ?ַּגם ֲאִני ְלַקֵּבל ְמַנת ָּבָׂשר אּוַכלְגָללֹו לֹא ַהִאם ּבִ ָחַכם? 
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ָעָנה ָּדָבר ְוָנַתן ִּביֵדי ַא לֹא  ת ָצֲעקֹוַתיו ֶׁשל ֶהָעִׁשירַהָּקדֹוׁש ֶא  "ַהַחִּיים

  ָּבָׂשר. ת הַ ָהַאְבֵר ֶא 

ְלָכל ָּבָׂשר ַהָּקדֹוׁש ִּכי ָזָכה ְלַחֵּלק  "אֹור ַהַחִּיים"ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ָׂשַמח הָ 

ַׁשָּבת ָחַלם אּוָלם, ְּבֵליל  .ַהָּקֶׁשהַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ָּבֵאי ֵּביתֹו ַלְמרֹות ַהַּמָּצב 

ָּׁשַמע ֵּכיַצד ׁשֶ  ִמְּפֵנילּות ְלָׁשָנה ַאַחת ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ִּכי ַּבָּׁשַמִים ָּגְזרּו ָעָליו ּגָ 

. ַאֶהָעִׁשיר ְמַזְלֵזל ְּבַתְלִמיד ָחַכם    לֹא ָמָחה ַעל ָּכ

ּוְכָבר ְּבמֹוָצֵאי  ,ִּכי ֵאין ֶאְפָׁשרּות ְלַעְרֵער ַעל ְּגַזר ַהִּדין "אֹור ַהַחִּיים"ֵהִבין הָ 

ֵטי ָהַעם, ָלַקח ִעּמֹו ְמַעט ֲחָפִצים ְוָיָצא ְּפשּו ְּכֶׁשלַׁשָּבת ֹקֶדׁש ָלַבׁש ְּבָגִדים 

 ְלָגלּות. ,ַלֶּדֶר
  משימות –גזרת הגלות 

  מה היה כינויו של רבי חיים בן עטר? )1

_____________________________________________  

  מדוע נמצאו כל הבהמות לא כשרות לאכילה? )2

________________________________________________  

  ה היה מנהגו של רבי חיים בן עטר?מ )3

_________________________________________________

_________________________________________________  

מדוע לא הסכים ה"אור החיים" הקדוש למכור מנת בשר לעשיר? ציינו  )4

  שלש סיבות שמנה ה"אור החיים".

_________________________________________________

_________________________________________________  

       _________________________________________________  
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  הוא: 1בשורה  המירכאותתפקיד  )5

  ציטוט  .א

 שיח-דו  .ב

 כינוי  .ג

 היפוך  .ד

  מתייחסת ל: 8בשורה  לוהמילה  )6

  רבי חיים בן עטר  .א

 עשיר  .ב

 בעל האטליז  .ג

 עניי העיר  .ד

  :3 בשורה פקדהלה משמעות המי )7

  ספרה  .א

 ציוותה  .ב

 קרתה  .ג

  היא: 9 בשורה עתרילהמשמעות המילה  )8

  להסכים  .א

 לא להסכים  .ב

 לוותר  .ג

 לקבל  .ד
  הוא: 21-20ות בשור המירכאותתפקיד   )  9

  ציטוט  א. 

  שיח-דו  ב. 

  כינוי  ג. 

  היפוך  ד. 
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  )    מה מוכרים באטליז?10

  פרות וירקות  .א

 דברי מאפה  .ב

 בשר עופות ודגים  .ג

 הכול  .ד
   

  הוא: 4 בשורהלפיכך המילה תפקיד   )11

  ניגוד  .ה

 סיבה  .ו

 תוצאה  .ז

 תכלית  .ח
  

  )    העתיקו מהסיפור שלוש מילות קישור שתפקידן להוסיף על הנאמר:12

  בשורה  ______  ._________________1

  ._________________  בשורה  ______2

 בשורה  ______ __ ._______________3
  

  משפט אם הוא עובדה או דעה:)   לפניכם כמה משפטים. כתבו ליד כל 13

  מחלה פקדה את כל הבקר. ________ .1

 העשיר חשב שיוכל לקנות בשר מרבי חיים._________ .2

 רבי חיים נהג לחלק אוכל לעניי עירו. _____________ .3

רבי חיים חשש שלא יהיה לעניים מאיפה להשיג  .4

 בשר._________

 __העשיר התרגז מאוד כשראה שלא נותר לו בשר. ________ .5
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  מהו החסד שעשה "האור החיים" הקדוש עם בני עירו? )14

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________  

    

  מדוע גזרו על ה"אור החיים" הקדוש גלות של שנה אחת?)    15

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  

  מהו המסר של הסיפור?)   16

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________  

  ספרו על אירוע שקרה בכיתה או בבית, שבו אחד התלמידים או האחים )  17

  פגע בחברו וכיצד התנהגתם באירוע זה. אתם יכולים לספר כיצד תפעלו        

  בעתיד במקרה דומה.       

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  
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  פעלים ושמות

  

  ֹּפַעל היא מילה המבטאת עשיית פעולה או הימצאות במצב מסוים. 

  .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  ,גוף" כלשהואת הפעולה מבצע "

  

  רבים  יחיד  גופים

  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

  

  השלימו את הטבלה הבאה:

  ציווי  עתיד  הווה  עבר

      ּכֹוֵתב  

        ָרִאיִתי

    ֵאֵל    

  ְׁשַמע      

        ִצַּיְרִּתי
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  .גוףוזמן היא מילה שיש לה  ֹּפַעל

  כיצד נזהה פועל?

  נוכל לשאול מי? מתי?  .א

  נוכל להטות בזמנים שונים ובגופים שונים  .ב
  

  אנימי נסע?                                  נסעתידוגמה:               

  אתמול         מתי?                                                                         

                                                            

  

  

  

  אין תשובהמי?                                  נסיעה               

  מתי? אין תשובה                                                           

                                                            

  

  

  

  לפניכם מילים אחדות. בדקו באמצעות שאלות אם הן פעלים:

האם עונה על   המילה

  השאלה מי?

האם עונה על 

  השאלה מתי?

האם ניתן 

  להטות אותה?

  האם היא פועל? 

  - או  Vסמנו 

  ---   ---   --- -  ----   ִּכָּפה

  V  כואב, יכאב  אתמול –כן   הידיים –כן   ָּכֲאבּו

          ִנְרַּדם

          ּבֹוֵדד

          ְּתִפָּלה

         ֵּבַרְכִתי

  

 א.

  אפשר להטות את המילה      .ב

  בעתיד סעאבהווה,  נוסע      

 

   נסעתי המילה
 .היא פועל                

  אי אפשר להטות את המילה  .ב

        

 

  נסיעה המילה
 איננה  פועל.                
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  הן והכללומי

  1תרגיל 

פי סדר  עללמצוא את המצרכים . אם תיאלצו מרכוללפניכם רשימת קניות ב

  ברשימה, ללא ספק תתעייפו מהר מאוד.הופעתם 

  .ניהגיוסדר חשבו על כך ולכן סידרו את הפריטים ב מרכולהגם מנהלי 

בו הם מסודרים ש סדר ההגיונימיינו בטבלה את הפריטים ברשימה לפי ה

  מרכול. תנו לכל קבוצה שם.ב

  

  אגסים      גבינה    מלפפונים

  מעדן       בלח    יוגורט 

  מיץ תפוזים               מים     קולה-קוקה

  סודה    תפוזים    עגבניות

  

      

1.  _____________  

2. ______________  

3. ______________  

4. ______________  

1. ______________  

2. ______________  

3. ______________  

4. ______________  

1. ______________  

2. ______________  

3. ______________  

4. ______________  

  

  . הכללהיצעתם פעולה של כעת בדקו כיצד מיינו חבריכם את הפריטים. ב

  

  

  

 

  

  

  .ןַּתְבִחיטבלה, נקראת כל כותרת (שם) שנתתם לכל טור ב

  .מכנה משותףבאותו טור כמה פריטים שיש להם  לרכזכל תבחין מאפשר 

  .הכללההפעולה המתבצעת היא 

 ן.יּוִמ חלוקת הפריטים לפי תכונה מסוימת (ַּתְבִחין) נקראת 
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   2תרגיל 

את רשימת המצרכים לשתי קבוצות ניעזר בפעולת ההכללה כדי למיין 

  שתי הקבוצות הן מזון ולא מזון.. עיקריות

  השלימו את המצרכים בתרשים.

מים, מברשת, , משחת נעליים, מיץ תפוזיםלחם, גבינה, המצרכים: 

  .ממחטות לחות

  

  

  

  

            

  

  

  

  

את רשימת המזון אפשר למיין לשתי קבוצות נוספות על פי התבחין הזה: 

  דברי מאכל ומשקאות.

  מיינו את רשימת המזון. 

 מצרכים

 לא מזון מזון

       

 מזון
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 2שורה 

  3 תרגיל

  כעת מיינו את רשימת המוצרים שלפניכם:

  מחברת, מחשב, עט, ספר, קלטת, קלמר, תקליטור

  

  

  

  

  

  

            

  

  

   4תרגיל 

  כל קבוצה. מצאו גורם מכליל ל

  בראשית, שמות, ויקרא________  __ _______      סאישולחן, ארון, כ

  ______ מטר, קילומטר, סנטימטר  _________שרה, רבקה, רחל, לאה 

  __________         כוס, ספל, מזלג  _________  כלנית, שושנה, נרקיס

  _____        כיפה, ציצית, סידור __________ ת, לימון, קלמנטינהאשכולי

   5תרגיל 

  :הקיפו את המכנה המשותף בכל קבוצה

   כיסא, שולחן, ארון, מדף. 1

  עבודה ד. כלי   ג. כלי ישיבה    ב. כלי נגינה   א. רהיטים    

  פטיש, מסור, מקדח, מברג. 2

  סוגי מכוניות .ד    ג. כלי עבודה   ב. סוגים של דגנים   א. כלי נגינה    

  זרת, אמה, אצבע, אגודל. 3

  בדיםד. סוגי    אצבעותהג. שמות  מידות בתנ"ך ב.  א. שמות ילדות בסין     

  אדום, כחול, צהוב, סגול. 4

  ד. גירים  ג. ירקות     ב. צבעיםא. מכחולים        

  

     

 מוצרים

 1שורה 
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 דוגמה: 

  תנּוֹוׁשת וְ הּוזֶ 

  ותנו להם שם מכליל.מצאו את שלושת הפריטים הדומים, . 1

  . הקיפו את הפריט שאינו מתאים לקבוצה. 2

  

  ד. שולחן    ג. כורסה    ב. ספר    . א. כיסא1

  רהיטיםשם מכליל: 

  גזרד.     אפרסקג.     תפוחב.             תפוז. א. 2

  שם מכליל: ___________

  ד. מחק    ג. מכחול    ב. עיפרון    . א. עט3

  שם מכליל: ___________

  ספרד.     תפיליןג.     ציציתב.     כיפה. א. 4

  שם מכליל: ___________

  ד. טעים    ג. מלוח    ב. מתוק    . א. מר5

  שם מכליל: ___________

  רותד.                רחלג.     רבקהב.     שרה. א. 6

  שם מכליל: ___________

  ד. רפת      ג. בית    ב. כלוב    . א. לול7

  שם מכליל: ___________

  ד. שרוכים    ג. מעיל    ייםב. מכנס    . א. חולצה8

  שם מכליל: ___________

  ד. כלנית    ג. אורן  קליפטוסיב. א    . א. ברוש9

  שם מכליל: ___________

  ד. כריש    ג. צפרדע    ב. לווייתן    . א. דג10

  שם מכליל: ___________

  פסח  ד.             ג. סוכות  יםכיפורה ב. יום  . א. ראש השנה11

  שם מכליל: ___________
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  ַהְׁשָוָאה

  מה הפעולות שעלינו לבצע בכל השוואה?

  להבין שיש משותף בין הגורמים להשוואה. תחילה עלינו   א. 

  :ציורים אלו עלינו להשוות בין ,למשל  

  

1.  

  

  

  .(עיגול, ריבוע, משולש) צורות הנדסיות :המשותף לשלושת הציורים   

  

להשוואה. למשל, אחר כך עלינו להבחין שיש שוני בין הגורמים   ב.

  הצורות שונות. הצורה משמשת כאן ַתְבִחין להשוואה. 

   

  הנה תבחינים נוספים להשוואה: שימו   

  )רחוק/  קרוב. מרחק (7       . גודל (גדול / קטן)1

  . סוג החומר (קשה / רך)8  . צורה (עגולה / מרובעת / משולשת)2

  ס). משטח החומר (חלק / מחוספ9        . צבע (כהה / בהיר)3

  . טמפרטורה (קר / חם)10                 . טעם (מתוק / מר)4

  . התנהגות (טובה / רעה)11        . רוחב (רחב / צר)5

  . קצב (מהיר / ִאטי)12        . קול (גבוה / נמוך)6

  

  הוסיפו תבחינים נוספים להשוואה.

_______________________    _____________________  

_______________________    _____________________  

_______________________    _____________________  
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  תרגול –מיומנות ההשוואה 

ומלאו את  ,בדיחה. קראו אותוובין בין חידה משווים  בטקסט שלפניכם

  שימו לב למילים המרמזות על השוואה (מודגשות בקו תחתון).הטבלה. 

  בעיקר את השונה.  לכל השוואה יש מטרה: להציג את הדומה אך

  לבדיחה אך בניגוד ,בבדיחה וגם בחידה הסיום מפתיע    

  בה הסיום מפתיע וגם מצחיק, בחידה הפתרון אינו מצחיק.ש     

  בדיחות משמשות שעשוע בזמן הפנוי, וגםחידות  אמנם גם    

  הן אינןשן ווכיממרבית בני האדם מעדיפים בדיחות,  אבל    

  כלי.מחייבות חשיבה ומאמץ ש     

  

  כדאי לארגן השוואה בטבלה.

  יש לסכם כל טבלה ולהסיק מסקנה בתום הסיכום. 

קריטריונים   פרמס
  להשוואה

  דומה/שונה  בדיחה  חידה

  
1  

  

  
  סיום

  
________  

  
_____   _____  

  

  דומה  שעשוע  שעשוע  שימוש  2

3  

  

  העדפת 

  בני האדם
      ________       ________  

  

  :סכמו את הטבלה

  ____________________________________ההשוואה הוא  נושא

  __________________________________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

  

ָהַאֲחרֹונֹות הֹוְלִכים ְוֶנֱעָלִמים ַצֵּבי ַהָּים. ַאַחת ַהִּסּבֹות ְלֵהָעְלָמם ִהיא  ַּבָּׁשִנים

  .ִמְּסָּפָרםֶּיְׁש ָּדִגים ֶׁשִּנּזֹוִנים ִמַּצֵּבי ָים, ֵהם טֹוְרִפים אֹוָתם, ְוָכ ִמְתַמֵעט ׁשֶ 

ִמַּבֲעֵלי ַחִּיים ּוֵמעֹופֹות. ַצַּבת ַהָּים  ִנְׁשֶקֶפת ַהָּים ְלָצֵּבי ָהאֹוֶרֶבת תפֶ נֹוסֶ  ַסָּכָנה

ְמַכָּסה ֶאת ַהֵּביִצים ְּבחֹול, ֲאָבל ְמִטיָלה ֶאת ֵּביֶציָה ַּבחֹוף. ְלַאַחר ַהֲהָטָלה ִהיא 

  ַּבֲעֵלי ַחִּיים ְועֹופֹות אֹוְכִלים ֶאת ַהֵּביִצים עֹוד ִלְפֵני ֶׁשָּבְקעּו ֵמֶהן ַצֵּבי ַהָּים.

אֹוֵיב ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ֶׁשל ַצֵּבי ַהָּים הּוא ָהָאָדם! ַׂשִּקיֹות ַנְילֹון ּוְּפַלְסִטיק אּוָלם הָ 

מֹוְצאֹות ֶאת ַּדְרָּכן ַלַּמִים. ַהַּצִּבים, ַהִּנזֹוִנים ִמֵמדּוזֹות,  זֹוְרִקים םָהָאדָ  ֶׁשְּבֵני

  טֹוִעים ְלִעִּתים ּובֹוְלִעים ֶאת ַׂשִּקיֹות ַהַּנְילֹון ָהֵאֶּלה ּוֵמִתים.

  

  2טקסט מס' 

  ַהָּצב ֶׁשֶּנְחַנק

  

ְתאֹום ָראּו ַצב ָים מּוָּטל ַעל ְוָאִביו ַעל ְׂשַפת ַהָּים. ּפִ  ָרִפי ִטְּילּו ַהָּיִמים ְּבַאַחד

ְלָאִביו. ֵהם  ָרִפיַהחֹוף ְללֹא ְּתזּוָזה. "ַאָּבא, ֲאִני ַחָּיב ְלַהִּציל ֶאת ַהָּצב", ָאַמר 

ְלַהִּציל ֶאת ַהָּצב. "ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַהָּצב ֶנְחַנק  ִנָּסהִהְזִעיקּו ֶעְזָרה. ַהֵוֵטִריָנר ֶׁשִהִּגיַע 

ָּבַלע. ֲאִני ַחָּיב ְלַנֵּתַח אֹותֹו", הֹוִסיף. ַהֵוֵטִריָנר ִנֵּתַח ֶאת ַצב ַהָּים  ִמַּמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא

ְוהֹוִציא ִמּתֹו ֵקיָבתֹו ַׂשִּקית ְּגדֹוָלה ֶׁשָהְיָתה ֲעׂשּוָיה ִמְּפַלְסִטיק ָעֶבה. ַהָּצב 

  ל ֵמי ַהָּים.ָׁשבּועֹות ֻׁשְחַרר ֶא  ַּכָּמהֶהְחִלים ּוְלַאַחר 

  

  בין הסיפור "הצב שנחנק".והטקסט המידעי "צבי הים בסכנה" השוו בין 

), 1(מס' תבחינים כשאנו עורכים השוואה אנו בונים טבלה שיהיו בה 

(מס'  עמודה לציון "שונה" או "דומה") ו3, ומס' 2(מס'  מקורות להשוואה

4.(  
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  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  בעיה נוספת  2

     טורפים את     

  הביצים.    

  

_____  

  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 –של צבי הים  סיבה למותםבשני הקטעים מוצגת ה

החיים -בעליוהיא  ,ה נוספתביסמוצגת  1למוות. בטקסט מס' העלול לגרום 

בכל אחד מהטקסט מוצג הנושא בדרך  .והעופות שטורפים את ביצי *הצבה

  האופיינית לו. 

  מסקנה

שקיות ניילון הן מוצר שהאדם משתמש בו. עליו להיות מודע לסכנות שהן 

  עלולות לגרום לסביבה בכלל ולצבי הים בפרט. 

  נקבת הצב –*צבה 
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  ניתחקר העבוד

  .בדיקהו למידההוא תהליך של ֵחֶקר 

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 תחוםבחי  א.

: סיפורי חז"ל, גדולים בתורה, נפלאות ןינושאים הקשורים לאותו עני   

עולם הצומח,  , רפואה, תרבות,מושגים ביהדות, גאוגרפיה, הבריאה

  עולם החי ועוד.

  בחירת נושא  ב.

נים יבתחום אחד יש מגוון נושאים. יש לבחור שני נושאים שמעני   

  במיוחד.

  איםאיסוף מידע ראשוני על הנוש  ג.

  (שאלת חקר) בניית שאלה הקושרת את שני הנושאים  ד.

  ______ ובין _______? : מה הקשר ביןדוגמה  

   הצגת השערות לגבי השאלה  ה.

  יהיה הקשר בין הנושאים נומה לדעת יםבתכו   

וסימון (בעזרת מדגש) החומר הקשור  קריאת החומר על הנושאים  ו.

  לנושאים

  בניית ראשי פרקים  ז.

  כתיבה  ח.
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  בניית שאלת חקר

  בחירת שני נושאיםא. 

  . זיהום הסביבה2         . הכחדת בעלי חיים1

  מציאת קשר בין הנושאיםב. 

  כיצד משפיע זיהום הסביבה על הכחדת בעלי החיים?

  

    דוגמה

  עולם הצומח – התחום  א.

  התאמת מבנה הצמח לתנאי הסביבה – הנושא  ב.

   לים במים ובין צמחים כשאנו משווים בין צמחים הגד           

  שגדלים באזור דל במים, אנו רואים הבדל במבנה              

  מעניין לדעת איך השינויים קורים. הצמחים.             

  כיתה על המקורות המחנכת מחנך/אשאל את  – איסוף מידע  ג.

  למידע.                 

  צמח?כיצד משפיעים תנאי השטח על מבנה ה – שאלת החקר  ד.

  מבנה העלים של הצמח מותאם כך שלא יוכל – השערות  ה.

   לאבד מים.               

  על צמח החי במדבר. לקרוא חומראפשר   ו.

תוך כדי הקריאה נסמן במדגש משפטים העוסקים במבנה הצמח.   

  בעיקר נחפש מידע על מבנה העלים.

  ראשי פרקים  ז.

  כתיבת העבודה  ח.
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  ערך אנציקלופדי
  

אנציקלופדי הוא טקסט מידעי. בסוג טקסט זה רמת המידע המסופק לקורא ערך 

היא מרבית, מדויקת ואמינה ולכן בטקסט מסוג זה אין מקום להבעת דעה של 

  הכותב. 

  

  תמצות ערך אנציקלופדי

  לפניכם טקסט שישמש דוגמה לתמצות

  )ֶאְנִציְקלֹוֶּפְדָיה(ְמעּוָּבד ִמּתֹו ַהָּׁשֵקד 

ִמיִנים ֶׁשל ֵעִצים  ְּכַאְרָּבִעיםְמֶנה ִעם ִמְׁשַּפַחת ַהַּוְרָדִנִיים, ְוהּוא ּכֹוֵלל ַהָּׁשֵקד נִ 

  ְוִׂשיִחים ְנִׁשיִרים (עֹוְמִדים ְּבַׁשֶּלֶכת). 

ֶאָחד ִמִּמיֵני ַהָּׁשֵקד ַהְּנפֹוִצים ָּבָאֶרץ הּוא ַהָּׁשֵקד ַהָּמצּוי, ַהָּגֵדל ְּבִעָּקר ַּבֲאזֹוֵרי 

 ָעׂשּוי ְלַהִּגיַע ִלְׁשמֹוָנה ֶמְטִרים, ָעַליו ְדמּוֵיי ִאְזֵמל, ְוָאְרָּכם ַמִּגיַע ַעד ָהָהר. ָגְבהֹו

ִלְׁשמֹוָנה ֶסְנִטיֶמְטִרים. ַּבֹחֶרף עֹוֵמד ֵעץ ַהָּׁשֵקד ַּבַּׁשֶּלֶכת, ּוְבסֹוף ַהֹחֶרף הּוא 

ָׁשה ִמְתַּכֶּסה ְּבֶׁשַפע ְּפָרִחים ְּגדֹוִלים, ְלָבִנים אֹו ְוֻרִּדים,  ֶׁשָּקְטָרם ַמִּגיַע ַעד ִלְׁש

  ֶסְנִטיֶמְטִרים.

ַהָּׁשֵקד ֵיׁש ָּגִביַע ַּבַעל ָחֵמׁש אּונֹות ְיֻרּקֹות ַוֲחִמָּׁשה ֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת. ִמְסַּפר  ְלֶפַרח

ִׁשים ֲעָׂשָרה ֵּבין ָנעָהַאְבָקִנים  ָרִחים ֶאָחד. ֵריָחם ֶׁשל ַהּפְ  ֲעִלי, ּוֵביֵניֶהם ְוִׁשָּׁשה ִלְׁש

ָנִעים, ְוֶׁשַפע ַהּצּוף ֶׁשָּבֶהם מֹוֵׁש ֲאֵליֶהם ֲחָרִקים ָרִּבים, ְּבִעָּקר ְּדבֹוִרים, 

ַהַּמֲאִביִקים אֹוָתם. ְלַאַחר ַהַהֲאָבָקה ִמְתַּפֵּתַח ַהְּפִרי. ִּפְריֹו ֶׁשל ַהָּׁשֵקד ִנְקָרא 

ְלִעִּתים ִנְמָּכִרים ַהְּׁשֵקִדים ַהְּצִעיִרים  "ֵּבית ַּגְלִעין", ְוֵיׁש לֹו ִציָפה ְיֻרָּקה ּוְׂשִעיָרה.

ְלַמֲאָכל ִּכ"ְׁשֵקִדים ַרִּכים", ֶׁשַהִּציָפה ֶׁשָּלֶהם ֲעַדִין ְיֻרָּקה ַוֲעִסיִסית, ַא ַּכֲאֶׁשר 

ֵקד) ַמְבִׁשיל ַהְּפִרי, ִמְתַיֶּבֶׁשת ַהִּציָפה. ְלַאַחר ִקּלּוָפּה (ִּביֵדי ַהְּמַגְּדִלים ֶׁשל ֲעֵצי ַהּׁשָ 

ֶנְחֶׂשֶפת ְקִליָּפתֹו ַהחּוָמה ְוַהָּקָׁשה ֶׁשל ַהַּגְלִעין, ֶׁשַרק ַעל ְיֵדי ִּפצּוָחּה ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע 

  ֶאל ַהֶּזַרע ַהָּטִעים ְוַהֶּנֱאָכל. 

ֹות. ְּפִרי ַהָּׁשֵקד, ַהָּיֹרק ִלְפֵני ַהְבָׁשָלתֹו, ֶנֱאָכל ַחי אֹו ְמַׁשֵּמׁש ְלִיּצּור ִרּבֹות ּוֶמְרָקח

ִזְרֵעי ַהָּׁשֵקד ֶנֱאָכִלים ְטִרִּיים אֹו ְקלּוִיים. ְּבַתֲעִׂשַּית ִדְבֵרי ַהְּמִתיָקה ֵהם 

 פרי השקד 



148 

 

ְמַׁשְּמִׁשים ַלֲהָכַנת ַמְרִצָּפן ְוׁשֹוקֹוָלד ְמֻמָּלא ְוַלֲאִפַּית עּוגֹות ְועּוִגּיֹות. ְׁשֵקִדים 

  ַהָּׁשֵקד צֹוֵמחַ  ָּבעֹוָלםַמֲאֵפה.  ְמַׁשְּמִׁשים ַּגם ַלֲהָכַנת ִּדְבֵרי ְמִתיָקה ּוִמיֵּני

  . ַּגם ְּבִיְׂשָרֵאל ְמצּוִיים ַמָטֵעי ְׁשֵקִדים.ּוִבְסָפַרדַהְּבִרית -ָקִליפֹוְרִנָיה ֶׁשְּבַאְרצֹותּבְ 

  

  השקד –דגם למיפוי צמחים 

  

מינים ואזורי   בעולם  שימוש  הפרי  הפרח  תעודת זהות

  גידול

  משפחת

הוורדניים 

  - כוללת כ

  .מינים 40

   –מין נפוץ 

 "שקד מצוי"

  

- פרח לבן

  ורוד

  עלי גביע, 5

  עלי כותרת,

10 –36 

  אבקנים,

  עלי 1

מושך  –צוף 

  חרקים,

 ריחו נעים.
  

" בית 

גלעין" 

ציפה  

  ירוקה,

קליפה 

  חומה,

טעמו 

  משובח.

נאכל חי או 

  קלוי.

משמש לריבות, 

לדברי מתיקה 

ומאפה, 

לשוקולד, 

למרציפן  

 ולמשקה. 
  

  

  קליפורניה 

  ספרד

 ישראל
  

  גליל –שקד מזרחי 

  חרמון –שקד ערבי 

  הר –שקד הרימון 

 הר –שקד מצוי 
  

  

  דוגמה לתמצית

סּוִגים ֶׁשל ֲעֵצי ָׁשֵקד. ֹּגַבּה  ְּכַאְרָּבִעיםַהָּׁשֵקד ַׁשָּי ְלִמְׁשַּפַחת ַהַּוְרָדִנים. ַקָּיִמים 

, ַּבַעל ֲחִמָּׁשה ֲעֵלי ָּגִביַע ַוֲחִמָּׁשה ֲעֵלי ָוֹרד-ָהֵעץ ְׁשמֹוָנה ֶמְטִרים. ֶּפַרח ַהְּׁשֵקִדָּיה ָלָבן

ִׁשים ְוִׁשָּׁשה ַאְבָקִנים ְוצּוף ַרב, ּוְלִפיָכ הּוא מֹוֵׁש  ּכֹוֶתֶרת. ַלֶּפַרח ֵּבין ֲעָׂשָרה ִלְׁש

ֲחָרִקים ַרִּבים. ֵריחֹו ָנִעים. ַהְּפִרי ִנְקָרא "ֵּבית ַּגְלִעין". ֵיׁש לֹו ִציָפה ְיֻרָקה 

ֹוֶפֶכת ְלחּוָמה. ַטְעמֹו ְמֻׁשָּבח. ַהְּפִרי ֶנֱאָכל ַחי אֹו ָקלּוי. הּוא ְמַׁשֵּמׁש ְלִרּבֹות, ַהה

ְלִדְבֵרי ְמִתיָקה ָועֹוד. מֹוָצא ַהְּׁשֵקִדים ְּבַאְרֵצנּו ְּבִעָּקר ְּבֵאזֹור ָהָהר ַּבָּגִליל. ֲאזֹוֵרי 

  ְּתפּוָצה ָּבעֹוָלם: ָקִליפֹוְרִנָיה ּוְסָפַרד.
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  .לתמצת ערך גם בעזרת ראשי פרקים אפשר

  :דוגמהל

  הנָ ֵא ְּת הַ 

  ת"ז

  ִמִּמְׁשַּפַחת ַהּתּוִתִּיים, ָּגְבהֹו ֵּבין ִׁשָּׁשה ִלְׁשמֹוָנה ֶמְטִרים, ָנִׁשיר ַּבֹחֶרף.

  ֵּתאּור

 ִּפְרֵחי ַהְּתֵאִנים ְמֻקָּבִצים ְלִתְפַרַחת, ְוצּוָרָתם ְּכֵעין ָהַאָּגס אֹו ַהַּתּפּוַח.
ְׁשסּוִעים ְלאּונֹות, ִצָּדם ָהֶעְליֹון ְמֻחְסָּפס, ְוִצָּדם ַהַּתְחּתֹון ָׂשִעיר. ֶהָעִלים  ֶהָעִלים

ָעִבים, ַּבֲעֵלי ְּפטֹוָטרֹות ֲאֻרּכֹות ּוַבֲעֵלי עֹוְרִקים ּבֹוְלִטים ְמאֹוד ָהֲערּוִכים ְּכֵעין 

 ֵּבין ֲעָׂשָרה ְלֶעְׂשִרים ֶסְנִטיֶמְטִרים. –ָאְרָּכם ְמִניָפה. 
  ֶאָחד ֵמֵחיִקי ֶהָעִלים.- ַהֵּפרות ְּדמּוֵיי ַאָּגס ְויֹוְצִאים ֶאָחד

  ִׁשּמּוׁש 

ִרּבֹות, ִלְפָּתִנים, ְּדַבׁש  ַלֲהָכַנתֵּפרֹות ַהְּתֵאָנה ְמַׁשְּמִׁשים ַמֲאָכל ָטִרי אֹו ָיֵבׁש ְוֵכן 

ר ְמִכיִנים ִמְּגרֹוָגרֹות ְּתֵאִנים ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפים (ְּכגֹון ָעָרק). ָּבֵצק ְּתֵאִנים ֲאׁשֶ 

ְטחּונֹות, ְמַׁשֵּמש ְלִמּלּוי ִּביְסְקִויִטים, עּוגֹות, ׁשֹוקֹוָלד ְוֻסָּכִרּיֹות. ַּבֲאָרצֹות 

  ֲאָחדֹות ְּבֵאירֹוָּפה ִמְׁשַּתְּמִׁשים ִּבְגרֹוָגרֹות ְּכַתֲחִליף ְלָקֶפה ֵמִּזין ּוָמתֹוק.

ַהִּקְדִמית (ְּדרֹום ִאיָרן, ִעיָרק ְוַאְסָיה ַהְּקַטָּנה, ַעד  ַהְּתֵאָנה ְּגֵדָלה ְּבַאְרצֹות ַאְסָיה

  ִלְדרֹום ֲעָרב).

  ֵעֶר ְּתזּוָנִתי 

ֶעְרָּכּה ַהְּתזּוָנִתי ֶׁשל ַהְּתֵאָנה הּוא ַרב: ִהיא ְמִכיָלה ַּכּמּות ְּגדֹוָלה ֶׁשל ֻסָּכר (ַעד 

ְּגָרם ְּתֵאִנים ֵיֵבׁשֹות  ֵמָאהְבַבְרֶזל. ), ֲעִׁשיָרה ִּבְמיָֻחד ְּבַאְׁשְלָגן, ְּבִסיָדן ּו75%

  ְמַסְּפקֹות ֶאת ָּכל ִּתְצֹרֶכת ַהַּבְרֶזל ַהּיֹוִמית ְלָאָדם.

  
  
  
  
  
  

  
 עלה תאנה פרי התאנה
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  לפניכם הערך "זית

  מלאו את הדגם למיפוי הצומח,

  תמצתו אותו במחברתכם באמצעות אחת משתי הדרכים:

  תמצות בקטע אחד   .א

  ראשי פרקים  .ב

  ַהַּזִית

ְמקֹורֹו ֶׁשל ֵעץ . א ֵעץ ְּפִרי ַהָּגֵדל ְּבֹאֶפן ִטְבִעי ְּבַמָּטִעים ְּבַאְרצֹות ַהָּים ַהִּתיכֹוןַהַּזִית הּו

סּוְרָיה. ֵעץ ַהַּזִית ָנפֹוץ ִּבְמיָֻחד  ּוִבְדרֹוםַהַּזִית הּוא ַּבִּמְזָרח ַהִּתיכֹון ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

  . ָּבעֹוָלם ַהְּגדֹולֹות ַהַּזִית ֶׁשֶמן ְלַיְצָרִניֹותַרד ֶׁשֶּנְחָׁשבֹות ְּבַמָּטִעים ְּבָיָון, ְּבִאיַטְלָיה, ּוִבְספָ 

ְּפָרַחיו ְקַטְנַטִנים ַוֲערּוִכים  ,ַּבַּׁשֶּלֶכת נֹוְׁשִרים ֵאיָנם ָעָליו, ַעד ָיֹרק הּוא ַהַּזִית ֵעץ

ָּבָעה ָעֵלי ּכֹוֶתֶרת ְלָבִנים. ְׁשֵני ְמאּוִחים, ַאְר  ָּגִביעַ  ֲעֵלי ַאְרָּבָעה ְלָפחֹות ַלְּפָרִחים .ְּבֶאְׁשּכֹול

ִּבְתקּוַפת ם ַהַהְבָׁשָלה ִמְתַּכֶהה ֶצַבע ַהְּפִרי ְוִכְמַעט ַמְׁשִחיר, ַהְּפִריָחה עִ  .יַאְבָקִנים, ְוָעלִ 

 ֶהָעִלים ֶנְגִּדִּיים ּוָמֳאָרִכים, ִצָּדם ָהֶעְליֹון ֵקֵרחַ  .ְוַהֵּפרֹות ַמְבִׁשיִלים ַּבְּסָתוָהָאִביב, 

ְּפִרי . ְּדֻמּיֹות ַקְׂשַקִׁשים ְּוְגַּוּנֹו ָאֹפר ַמְכִסיף-ּוַמְבִריק ְוִאּלּו ַהַּתְחּתֹון ְמכּוֶסה ְׂשָערֹות

ּוְבִעָּקר  –ַלַּזִית . ַהַּזִית, ְמַׁשֵּמׁש ַמֲאָכל ְּכֶׁשהּוא ָּכבּוׁש ּוְכמֹו ֵכן ֻמָפק ִמֶּמּנּו ֶׁשֶמן ַהַּזִית

  ֹות ַמֲעלֹות ְּתזּוָנִּתיֹות ּוְרפּוִאיֹות.יּוָחסמ – ְלֶׁשֶמן ַהַּזִית

   ַהַּזִית

  בעולם  שימוש  הפרי  הפרח  תעודת זהות

________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  
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  !  ?עברית שפה יפה

  

אנו מבחינים בשלושה משלבי שפה בסיסיים בכל שפה, וכך גם בשפה 

  העברית.

  ג              ב           א        

  

  

  

  

  

  

  

  

. במירכאותנסמן זאת (ב), בחומר כתוב (ג) ב משלב דבור לֵ ׁשַ אם נרצה לְ 

 הסימן מציין שקיים מעבר ממשלב שפתי אחד לאחר. 
  

  דוגמה

  משלב דבור  משלב כתוב  משלב ספרותי  

  גרוע ,ביקורתכל מתחת ל  ּבּוָשה  ְּכִליָמה  .1

  המון אוכל  ארוחה משובחת  ארוחה דשנה  .2

  בסוף יצא מזה משהו  התפתח  דיםקרם עור וגי  .3

  הסחורה עלתה הרבה   מחיר הסחורה עלה  הסחורה התייקרה  .4

המניעים להתנהגותו   .5

  של..

הסיבות להתנהגות 

  התלמיד..

התלמיד התנהג כך 

  בגלל..

  

איננו משלב נמוך או חסר ערך אם משתמשים בו באופן  משלב דבור

בני אותו גיל ובזמן פנוי. המתאים, למשל, בסיטואציה נכונה: עם חברים 

 ָּ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 

 ויי סלנגביט
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 ראוי, משלבב דבראנשים מבוגרים, עלינו לאנחנו מדברים עם אבל אם 

  .סלנג אינו מכובד ואינו מוכר לכולםה שמשלבמכיוון 

כיתה, גם אם אנחנו מדברים או כותבים, עלינו להשתמש ה אנו בחדראם 

  במשלב כתוב. 

  במשלב הספרותי. אם התבקשנו לכתוב סיפור, עלינו לנצל את הידע שלנו

  

  הקיפו את המשפטים בעלי המשלב הספרותי:

  רחל, גשי לסייע לחברתך שרה בהכנת שיעורי הבית. .1

 "למה הכית את חיים?" שאל מחנך הכיתה. .2
 בחצר.  בלאגןבזמן המשחק בהפסקה היה   .3
 במהלך המשחק התפתחה תגרה בין התלמידים.  .4

 גילה עזרה לאמא להכין את האוכל לשבת.  .5

  פטים למילים ולביטויים הבאים:כתבו מש 

  ______________________________  .  בור ועם הארץ1

  ______________________________  .  ְּכִליָמה2

  ______________________________  .  ארוחה דשנה3

  ______________________________  .  קרם עור וגידים4

  ______________________________  .  התייקרה5

  ______________________________  .  המניעים 6
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  השימוש במילון

הוא ספר מילים הכולל את כל המילים של הלשון ואת הפירוש של כל  ִמלֹון

  .ֵעֶרךמילה במילון נקראת  מילה.

המילים במילון מסודרות לפי סדר הא"ב. המילים המתחילות באותה האות 

לפי סדר האות השנייה במילה, ואחר  :דר א"ב פנימי, כלומרמסודרות לפי ס

  .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'

  משמעויות, תופיע כל משמעות ולידה מספר. כמהכשיש למילה 

שלהם, ולא לפי  שורשלפי האות הראשונה של ה יםם במילון מופיעפעליה

  האות הראשונה שהן כתובות בטקסט.

  השורש של הפועל.  , כדי למצוא את פירוש הפועל ִהְתַרַּגְׁשנּו, נבדוק מהלמשל

השורש  לאחר שהעברנו את הפועל לזמן הווה ולזמן עתיד, ראינו שאותיות

  ַרֵגשִנְת     ִים ַרְגׁשִמְת     .  ש-ג-רהן 

  .שואחריה  גואחריה  רנחפש במילון את האות כעת 

  

  

  מצאו במילון את פירוש הפעלים שלפניכם.

  ַיְחֹּפץ    __________   ___________ תחשבוי      ִמְתַנֵּפץ    ___________ 

  ִהְׁשִחילּו _________   ִנְרָּגם ___________       ___________   ִהְקִּדיׁשּו
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  העשרת השפה

לפניכם עשרים וחמישה ביטויים ועשרים וחמש מילים. קראו אותם והבינו 

  אותם.

  ביטויים

. אם הדוגמה לא כתובה, כתבו משפטים דוגמות באותומחלק מהביטויים ב

  תאימים משלכם.מ

  .עבורובעשה אדם אחר מי שמעריך דבר טוב ש – ֲאִסיר ּתֹוָדה  . 1

  על העזרה שניתנה לו.הוא היה אסיר תודה      

  הידק את שפתיו, שתק, לא דיבר - ְׂשָפָתיו ָאַטם    . 2

  .התלמיד אטם שפתיו כשנשאל מדוע לא הגיע לטיול          

  קשיש ,דוזקן מא – ָּבא ַּבָּיִמים  . 3

  .ניניםויש לו כבר  ,תשעים שניםהוא בן יותר מ .סבא דוד בא בימים     

    בכי מר – ָׁשִליׁש ְּדָמעֹות  . 4

  .בתורה הוא בכה בדמעות שלישציונו הכושל כשיעקב ראה את          

  לא הצליח– ֶהֱעָלה ֶחֶרס ְּבָידֹו  . 5

  העלה חרס בידו ךמשה ניסה להבין את הטקסט א         

  חסר ערך דבר שאינו חשוב כלל.  - ַהּׁשּום ִּכְקִלַּפת  .6

המושב הבטוח ביותר שווה כקליפת השום אם הילד אינו חגור בו          

  כראוי.

  בשפע, בנדיבות – ַהֶּמֶל ְּכַיד  .7

   .כיד המלךדברי מאכל היו  סיום המשניות של כתה ג'במסיבת          

  ות ללכת לקראת אדם במידה רבה.נכונ – ַהַּמְלכּות ֲחִצי ַעד  .8

   .עד חצי המלכות –אעשה כמעט הכל למענכם          

  התחנן  – ִהִּפיל ְתִחָּנתֹו     .9 

  .האברך ִהפיל תחינתו בפני בורא עולם שלא תיפגע פרנסת ביתו          

  השפה הראשונה אותה למד האדם. – ְׂשַפת ֵאם  . 10

  אם שלה היא צרפתית. יעל עולה חדשה מצרפת, שפת ה     
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  בכה מאוד  – ָּבָכה ָמָרה  .11

  הילד בכה מרה כששמע שאביו לא יחזור מבית החולים במהרה.      

   נדיבות -  ָיד ֹרַחב  .12

  הוא עוזר מאד לנזקקים.  .ר' ישראל הוא רחב יד         

  משתתף – נֹוֶטל ֵחֶלק  .13

  נטלתי חלק משמעותי במסיבה הכיתתית.         

  הלך לישון  – ָׁשַקע ִבְתנּוָמה  .14

  התלמיד שקע בתנומה לאחר ליל השימורים.         

  בצעירותו – ִּביֵמי ַּבֲחרּותֹו  .15

  .ללמוד פרקי תהילים בעל פה בימי בחרותו נהג ר' יוסף         

   ׁשיהתבי – ִהְשִּפיל ֶאת ֵעיָניו  .61

  .המנהל נזף בתלמיד שהתבייש והשפיל את עיניו     

  אדם המתאמץ להשכין שלום –רֹוֵדף ָׁשלֹום  .17

  יוסף חברי מהכתה רודף שלום, בסביבתו כולם חברים.        

   יׁשיהתב – ִהְתַמֵּלא ְּכִליָמה  .18

  סבתא שלו גערה בו כי לא עזר לה, והוא התמלא כלימה.      

   מהיר, רץ מהר – ַרְגַלִים ַקל  .19

  ריה אינו יכול לתפוס אותו.הצבי קל רגליים ולכן הא         

  התלהב ממנו  – ִנְשָּבה ִּבְקָסָמיו  .02

  .ו הגאוןרבנשבה בקסמיו של  תלמידה     

  שטויות, דברי הבלה – ְּדָבִרים ְּבֵטִלים  .21

  _________________________________________________  

   ביותרהחלק הטוב ביותר, המשובח  – ַהֻּדְבְּדָבן ֶׁשָּבעּוָגה  .22

  _________________________________________________  

   שלא קוימוהבטחות  – ַהְבָטחֹות ַׁשְוא  .23

  _________________________________________________  

  הבין בבירור את פשר דבריו של אדם אחר. – ְּדָבָריו ְלסֹוף ָיַרד  .25

  דבר ירד לסוף דעתו של הרב.התלמיד התקשה להבין אך בסופו של         
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   מילים

  :קראו את הפירוש וכתבו משפט מתאים

  זמנו ______________________________________ –ִעּתֹוָתיו   .1

  _________________________________________________  

  לכבד ______________________________________ –ְלהֹוִקיר   .2

  _________________________________________________  

  שכבות _____________________________________ –ְרָבִדים   .3

  _________________________________________________  

  משובחת, פורייה __________________________ ,טובה –ֵשָנה ְּד   .5

  _________________________________________________  

  תכנן רעות _____________________________________ –ָזַמם   .7

  _________________________________________________  

  _________________________________ לרחם – לחוס  .8

  _________________________________________________  

  ________פוגם ________________________________ –ֵמִעיב   .9

  _________________________________________________  

  מטרה ______________________________________ –ַּתְכִלית   .10

  _________________________________________________  

  _שנים ____________________________________-רב –ג ֻמְפלָ   .11

  _________________________________________________  

  __________________________________________ צער - יגון   .12

  _________________________________________________  

  בושה ______________________________________ –ְּכִליָמה   .13

         _________________________________________________  

  _______________________________________ חושך – עלטה  .15

  _________________________________________________  

  לקחו ________________________________________ –ָנְטלּו   .16

  _________________________________________________  
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  ____________________ביקש מאוד ______________ –ִהְפִציר   .17

  _________________________________________________  

  _________________________________________ פחד -מורא   .18

  _________________________________________________  

  רכוש _______________________________________ –ְנָכִסים   .19

  _________________________________________________  

  אומץ _______________________________________ –בּוָרה ּגְ   .20

  _________________________________________________ 
  :לכם כדאי ,כדי לזכור את המיליםשימו   

  פה.-להתחיל להשתמש בהם על  א. 

  להתחיל להשתמש בהם בכתב.  ב.

  שכבתית. תחרות כך - ות תחרות כיתתית ואחרלהציע לעש  ג.

ייתכן שהכרתם כמה מהביטויים. קראו את כולם ולמדו אותם. תוך זמן 

ו במהלך קריאה ראובכל פעם שת ,להשתמש בהם בחופשיותקצר תוכלו 

  להבין את הנקרא.יהיה לכם קל יותר  ,מילה מאותו מקבץ אוביטוי 

ה ביטויים או שילוב ביניהם, בכל שבוע תוכלו לבחור ארבע מילים או ארבע

ולבסוף תכתבו  ,תכתבו משפט מתאיםשלהם. כדאי ש את הפירושוללמוד 

  .שלמדתם ביטוייםבבמילים ותוך כדי שימוש  ,קטע קטן לעמית

  

  : השלימו במשפטים הבאים את הביטויים החסרים

  

  הרב נאלץ ____________בעיירת הגבול מאחר והגבול נסגר למעבר.   .1

  _______ של הרב משה לא היו קלים כלל. ____  .2

  ________   .    המנהל קרא לתלמיד שהתחצף לחדרו ונזף בו. התלמיד התמלא 3

   שיסלח לוו____________________. הוא ____________ במנהל        

  על מעשיו והבטיח ל______________ את רבותיו. ולא יענישו        

 להוקיר,  השפיל את מבטו, הפציר,   ימי בחרותו,  כלימה, לשהות 

 


