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  תלמידים שלום רב,

  

ובמיומנויות  חוברת זו שבידיכם היא חוברת תרגול בכישורי שפה

  .למידה

להקל עליכם להתמודד עם טקסט, להבינו ולהביע  הן היתומטר

, באמצעותה תוכלו לכתוב סיפורים על כך ביו בכתב. נוסףהתייחסות לג

  .קינהולענות על שאלות עיוניות בצורה ַת  במשלב ראוי

  . יםנושא הידע הלשוני נלמד בחוברת זו בהקשר לטקסט

דרכי בקרה  לכם, הלומדים העצמאיים, תוצגוחוברת מב ,יתרה מזאת

  .והשבחה

  

  !למידה נעימה                 

  

  םציפי משול                
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  כללי שיח

  

  שנקפיד על כללי שיח (שיחה). תה, חשובימים דיון בכיכשאנו מקי

  הקשיבו לילד שמדבר, ואל תתפרצו לדבריו.  א.

ים לדבר, הצביעו, קבלו את ידבריו, חכו שיסעם אם אינכם מסכימים   ב.

בור, ואמרו: "אינני מסכים עם דבריו של..." או "דעתי שונה ירשות הד

  מזו של..."

" או "אני אם אתם מסכימים, אמרו: "אני מסכים עם דבריו של...  ג.

  מסכים עם דברי חברי ..."

ב שלא תחזרו על דברים שנאמרו. אם חוזרים על מה שכבר נאמר, וחש  ד.

מישהו עלול להיעלב, משום שהוא ירגיש שאינכם מקשיבים לו. נוסף 

  תורמת דבר לדיון. ינהעל כך, החזרה על דברים משעממת מאוד וא

: "אני מבקש אם אתם רוצים להוסיף על דברים שנאמרו, אמרו  ה.

  להוסיף על דברי חברי (על דבריו של...)" 

      

תקלו יתתי, ובו תוסיפו כללי שיח בכל פעם שִת יכדאי שתנסחו תקנון שיח כ

  תתכם.יירה חברית טובה בכום לאוובבעיה. ללא ספק, תקנון כזה יתר

   .תוכלו לרשום כאן הצעות

  תקנון שיח

  . אין להצביע כשחבר מהכיתה מדבר.1

  זו לא מילה גסה. ',חהסלי'. 2

3_________________________ ._____________  

4_________________________ ._____________  

5_________________________ ._____________  

6_________________________ ._____________  
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  1יחידה                                

  

  מאפייני שיר
 ,חזרות חלוקה לבתים,, צליליות, מקצב חריזה,הבולטים בשיר הם המאפיינים 

  .דימויים והאנשות

מתחלקים , והם אמצעים ספרותייםאו  אמצעים אמנותייםהמאפיינים מכונים 

  ציורים לשוניים.ללמבנה ו

  הללו.המאפיינים לבין שר בין התוכן משמעות השיר נבנית מתוך הֶק 

  

  שלומית כהן אסיף /ת ֶר ׁשֶ ְר ׁשַ 

  )יס"ּכִ ה ּבַ יָק ִׁש מתוך "נְ (           

  ד            א 

  ִיםּבֹואּו ַנֲחִזיק ָידַ         םיִ דַ יק יָ זִ חֲ נַ  אּוֹוּב

  ְּביֹום ְּכַחְלַחל,          ל,חַ לְ חַ ם ּכְ יֹוּבְ 

  ,ינִ אֲ ה וַ ָּת ַא ַבע ׁשֶ ְוִנּׁשָ           ...ע ׁשֶ בַ ּׁשָ נִ וְ 

  ֲאַנְחנּו ַהַּמְעָּגל.          .לּגָ עְ ּמַ הַ  נּוְח נַ אֲ 

  ה            ב   

  ,ץעֵ  ֻּכָּלנּו ַיַחד        ,תֶר ׁשֶ ְר ד ׁשַ חַ יַ  נּוּלָ ּכֻ 

  ה.לֶ עָ  ְוָכל ֶאָחד          ז.רּוד חָ חָ ל אֶ כָ וְ 

  ,רדֶ ד עֵ חַ יַ  נּוּלָ ּכֻ         ,חלַ א ּפֶ ד הּוחָ ל ֶא ּכָ 

  ה.לֶ ד טָ חָ ל אֶ כָ וְ         ז.ּוּפד ַּת חַ יַ  נּוְח נַ אֲ 

  ו              ג  

  םיִ דַ יק יָ זִ חֲ נַ  אּוֹוּב        ,רא חֹ ד הּוחָ ל ֶא ּכָ 

  ל,חַ לְ חַ ם ּכְ יֹוּבְ           ת.ׁשֶ ד ֶר חַ יַ  נּוּלָ ּכֻ 

  ןמֹועֲ ּפַ  נּוּלָ ּכֻ ע ׁשֶ בַ ּׁשָ נִ         ,עבַ א צֶ ד הּוחָ ל ֶא ּכָ 

  ל.ּבָ נְ ד עִ חָ ל אֶ כָ וְ         ת.ׁשֶ ד ֶק חַ יַ  נּוְח נַ אֲ 
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  אמצעים אמנותיים

  שלו. צורניהמבנה ה –פי העיצוב על הדף -סיפור עלבין להבחין בין שיר ל שראפ
  מבנה השיר:

לזהות שטחים לבנים בין  אפשרחלוקה לבתים. בר מאופיין בשורות קצרות ושי
  בית לבית.

  פזמון החוזר על עצמו בין בית לבית. שבשירים רבים י
  .מבנה השירתייחס לכעת נ

  

  שלומית כהן אסיף /שרשרת 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כולנו יחד שרשרת,
  וכל אחד חרוז.

  כל אחד הוא ֶּפַלח
 אנחנו יחד תפוז

  בואו נחזיק ידיים
  ביום כחלחל.

  ש ונישבע
 אנחנו המעגל.

  בואו נחזיק ידיים
  ביום כחלחל,

  ונישבע ש: אתה ואני,
 מעגל.אנחנו ה

  כולנו יחד עץ
  וכל אחד עלה.
  כולנו יחד עדר
 וכל אחד טלה.

  בואו נחזיק ידיים
  ביום כחלחל,

  נישבע שכולנו פעמון
 וכל אחד ענבל.

  כל אחד הוא חור
  כולנו יחד רשת.

  צבע כל אחד הוא
 אנחנו יחד קשת.
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  חריזהא. 

במילה  קיימתהחריזה ו ,יש ארבע שורותבית  בכל .חריזה לסירוגין נהישבשיר    

בסוף השורה  אוהשלישית השורה  וףבסהאחרונה בסוף השורה הראשונה ו

  הרביעית.בסוף השורה ה ויהשני

מתחרזת עם  כחלחלהמילה מתחרזות:  4 -ו 2ראשון שורות הבית בדוגמה:    

  .מעגלהמילה 

  

  .מצאו את החרוזים בבתים הנוספים  

  ת ואת המילים המתחרזות.ציינו את מספרי השורו

  , ________ ________ :מתחרזותהמילים ה - _____שורות  -בית _____ 

  : ________, ________מתחרזותהמילים ה -שורות _____  -בית _____ 

  : ________, ________ מתחרזותהמילים ה -שורות _____  -בית _____ 

  ______, ________ : __מתחרזותהמילים ה -שורות _____  -בית _____ 

  : ________, ________מתחרזותהמילים ה -שורות _____  -בית _____ 

  

  חזרות  ב.

טרה היא מספר פעמים. המ םעל עצמ יםירים מילה או משפט חוזרלעתים בש

  דגיש ולחדד משמעות מסוימת.לה

  השיר "שרשרת" נפתח במילים:

  נחזיק ידיים בואו"

  "...ביום כחלחל

בבית ה____. משפט זה חוזר כדי להדגיש גם בבית ה____ ומשפט חוזר גם ה

  את חשיבות האיחוד ושיתוף הפעולה.

  .לוהלמשפטים את הבצבע אדום בשיר סמנו 

  פותחים במילים: 5 -ו 3, 2בתים 

  יחד ____ כולנו"

  "...וכל אחד ____

חשיבות ואת הלהדגיש את תרומתו של היחיד לכלל  יאמשפט ההמטרת 

  שיתוף הפעולה.ב

  .ואת המשפטים הללהדגישו בשיר 
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  דימויים  .ג

דימוי הוא אמצעי לשוני המשווה בין שני רכיבים לשוניים מתחומים שונים, 

  שיש ביניהם יסוד משותף, דומה אך לא זהה.

  .דימויים רבים ",שרשרת"בשיר 

  ,חלַ ּפֶ הוא  "כל אחדדוגמה: 

  ..."תפוזביחד  אנחנו

  תו של כל חלק ליצירת השלם.הדימויים בשיר באים להדגיש את חשיבו

  

  בשיר?משתמשת המשוררת נוספים באילו דימויים    

דימויים המסמלים את 
  הפרט

דימויים המסמלים את 
  הכלל

    

    

    

    

    

    

  

  תוכן השיר  .ד

  .שרשרתשם השיר הוא 

: "שורה של חוליות שרשרתשל המילה  פי מילון ספיר)- ל(עפירושה המילוני 

  ".מחוברות זו בתוך זו

שם השיר מציין את הרעיון שמבטא השיר כולו: כל אחד מִאתנו הוא חוליה 

  בשרשרת גדולה, והשרשרת כולה תתרום לשיתוף פעולה.

בכל בית ובית מפורטות דוגמאות שונות לחשיבותו של הפרט כחלק מהשלם 

  באמצעות דימויים.
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  בשיר רסֶ ּמֶ הַ 
  

 "אני השר"ה בלסר לקורא, אשירים מבקשים להעביר מבכמו בסיפורים כך גם 

חייב  ,צריך לעמול קשה יותר כדי להעביר את המסר. השיר, בשונה מסיפור

ולכן כל מילה נבחרת ונבחנת בזהירות רבה. המשלב  ,בצמצוםלהעביר את הרעיון 

  ביטוי.או של  להימשל ולעתים נצטרך לבדוק במילון פירוש  ,הלשוני הוא גבוה

  

כדי להבחין בין  ,"המשורר"ולא בביטוי  ,ר"ני ַהּׁשָ השתמשנו בביטוי "א  שימו  

בונה אותה משורר שה ,המשורר כאדם פרטי לבין הדמות החבויה בשיר

  לטובת כל שיר בנפרד. 

עולם בני  –כדי לזהות את המסר עלינו להעביר את התוכן לעולמנו    

  האדם.

  הנה כמה דוגמאות:

  .                        רסֶ מֶ       ביטויים מהשיר      בתים    

  שיתוף פעולה בין בני אדם      נחזיק ידיים       בית א' 

  ,מסגרתצירת י      אנחנו מעגל      
  דוגמה למסגרות    שרשרת / חרוז      בית ב'

  תפוז / פלח      

  דוגמה למסגרות      חור / רשת      בית ג'
  צבע / קשת      

  חזרה על הצורך בשיתוף      אחזיק ידיים      בית ד'
  פעולה בין בני אדם לצורך      אתה אני      
  בניית מסגרת חזקה      אנחנו המעגל      

  דוגמה נוספת למסגרות      עלה / עץ      בית ה'
  טלה / עדר      

  מסגרת המשמיעה את קולה      ענבל / פעמון      בית ו'
  נבנית מקולם של הפרטים              

  
  סיכום

  מסר  רעיון / ביטויים מהשיר      
  ברה האנושית בנויההח  כל שלב מורכב מפרטים       

  ,תנו כפרטיםמכל אחד מִא       .יםיחיד      
  בין הפרטיםתוף פעולה יורק ש  השרשרת תתפרק ולא        

  .וחוזק , אחדותשלמותיוצר     תחזיק מעמד אם       
  החרוזים לא יהיו        
  .ביניהם  מחוברים חזק       
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  . תחום בחיינויון השיר מתאים לכל ער

  דוגמה      המדיניבתחום 

  ם כל אחד ישמור על כללי הזהירות א            

  בדרכים, תיווצר תחושה של הדדיות            

  ואיכפתיות זה כלפי זה. ערך החיים יעלה.          

  כתבו דוגמאות מתאימות בתחומים שונים. 

  דוגמא      :כתתיה בתחום

          ______________________________  

           ______________________________  

           ______________________________  

          ______________________________  

  חברתיה בתחום

          ______________________________  

           ______________________________  

           ______________________________  

          ______________________________  

  מהו שיר טוב?
  

  

  

על האמצעים האמנותיים המאפיינים את הקפידו לשמור  .בתיםוסיפו לשיר שני ה
  הוא מבטא. שועל הרעיון  ,השיר

       
 

 

  

  

  נבחר שיר זה לפתוח את השנה החדשה?  ,לדעתכם ,מדוע

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

בכל שיר טוב חייב להיות קשר בין התוכן לבין האמצעים האמנותיים 

מר שבו. תפקיד האמצעים האמנותיים הוא לשרת את התוכן, כלו

 להבהיר ולהמחיש את החוויה המרכזית שבשיר. 
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  / שולמית כהן אסיף יםִר בֵ י חֲ לִ  ׁשיֵ 

  

ֹ עִ ים ִר בֵ י חֲ לִ  ׁשיֵ    אׁשם ר

  ב.נָ ם זָ ים עִ ִר בֵ ה חֲ ּבֵ ְר הַ וְ 

  למֹוְת אֶ מֵ  ֵיׁש ִלי ֲחֵבִרים

  ו.ׁשָ כְ עַ ק מֵ ים ַר ִר בֵ חֲ וַ 

  

  יםנִ טָ ּפְ ְט ּפַ  ֵיׁש ִלי ֲחֵבִרים

  ק.ּתֹ ְׁש ים לִ עִ ְד ֹוּיה ׁשֶ ּלֶ ֵא כָ וְ 

  ,בהֵ י אֹונִ אֲ ׁשֶ  ֵיׁש ִלי ֲחֵבִרים

  ק.חֹוים ָר עִ ְס ם נֹום הֵ ִא 

  

  ,םנָ ְׁש יד יֶ ִמ ָּת ׁשֶ  ֵיׁש ִלי ֲחֵבִרים

  ם.ינָ ן אֵ מָ ּזְ ל הַ ּכָ ים ׁשֶ ִר בֵ חֲ וַ 

  ידִמ ל ָּת ׁשֶ  ֵיׁש ִלי ֲחֵבִרים

  ם.ָת ל ְס ים ׁשֶ ִר בֵ חֲ וַ 

  

  ֵיׁש ִלי ֲחֵבִריםוְ 

  י.לִ לָ גְ ם ּבִ הֵ ׁשֶ 

  ֵיׁש ִלי ֲחֵבִריםוְ 

  ם.לָ לָ גְ י ּבִ נִ אֲ ׁשֶ 

  ,יִד עֲ ם ּבַ הֵ וְ 

  ם.דָ עֲ י ּבַ נִ אֲ וַ 

  ,ןימָ ִס  ׂשּפֵ חַ י ְמ נִ אֲ ׁשֶ ם, ּכְ ׁשֶ ם ּגֶ יֹוּבְ 

  ן.נָ עָ ת ּבֶ ׁשֶ א ֶק ם הּוהֶ ּלָ ב ׁשֶ ּלֵ הַ 
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את מבנה השיר "יש לי חברים"  העתיקו את הטבלה למחברת, ונתחו לפיה  . 1

  .של שלומית כהן אסיף

 חיצונימבנה   כותרת
  (בתים)

  ניגודים  חזרות  חריזה

  השערות
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  כמה?
  

  שווים?

באילו 
  שורות?

אילו ב
  שורות?

מילות 
  :הניגוד

  אילו סוגים של חברים יש לדובר בשיר?  .2

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ,השיר מסתיים במשפט: "ביום גשם, כשאני מחפש סימן  .3

  הלב שלהם הוא קשת בענן."              

  סימן למה? ?"מחפש סימן"בביטוי למה הכוונה   א.

  של מי?  – "הלב שלהם"  ב.

תוספות  םהשיר ההקווים האלכסוניים בשתי השורות האחרונות של   ג.

  בשיר המקורי. יםמופיע םאינהם ו ,שלנו

ר השורות יתשתי השורות הללו הן ארוכות יותר מ כם,לדעת ,מדוע  

  בבית האחרון?

 .הסבירו למה מתכוון הדובר בשיר ,ג' –לאחר שעניתם על השאלות א'   ד.

   _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  
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  ".יש לי חבריםפי השיר "-לאת החבר האמתי ע ואפיינ  . 4

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

  בעיניכם? ,תימיהו חבר אִמ   .5

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  האם יש לכם חבר אִמתי?  .6

  הסבירו מדוע, לדעתכם, הוא/היא חבר אִמתי?  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

  האם אתם חושבים שאתם חברים אמתיים? הסבירו את תשובתכם.   .7

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

אותו  וקימצאו שיר נוסף שנושאו חברות, קשר או שותפות והדב  .8

  ר זה? כתבו מה מצא חן בעיניכם בשי .במחברתכם

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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  שאלות "פיצוח"
  

  מילות הוראה            מילות שאלה            

ית. לעתים אנחנו מבינים מצוין וראה חשיבות מרּבלמילות השאלה ולמילות הה

ולכן  ,מילת ההוראה בשאלהלאת הטקסט אולם לא שמים לב למילת השאלה או 

במצב זה תאמר המורה שאיננו מבינים את הנקרא.  נכונה.-תשובה לאעונים אנו 

ששואלים אותנו, ה באמצעות השאלות הבנתו נעשֶ בין הקשר בין קריאת הטקסט ל

  התלמידים.

  

  .את מילת השאלה ואת מילת ההוראהכדאי שתדגישו   שימו    

   מעל מילת השאלה או ההוראה כדאי לסמן עונים על השאלות, לאחר ש      

  שנתבקשנו.מה כדי לוודא שענינו בדיוק על              

  .בדיוק ןוענו עליה ,חברו שבע שאלות שונות למשפט שלפניכם

למגרש  הרייםהצר ירדו אח ,ם מכיתה ד'עם, שלושה חבריוירון תומר ונ

  המשחקים השכונתי כדי לשחק בכדור רגל.

  . ש. _____________________________________________________1

  ת. _____________________________________________________    

  . ש. _____________________________________________________2

  ת. _____________________________________________________    

  . ש. _____________________________________________________3

  ת. _____________________________________________________    

  . ש. _____________________________________________________4

  ___________________________________________ת. __________    

  . ש. _____________________________________________________5

  ת. _____________________________________________________    

  . ש. _____________________________________________________6

  _____________________________ת. ________________________    

  . ש. _____________________________________________________7

  ת. _____________________________________________________    
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  בנק מילות שאלה
  

    רמזים למציאת תשובה  
  דוגמה  מילה/ביטוי מרמז  הפעולה הנדרשת  מילת השאלה

  
  מדוע?

  

  
  סיבהלחפש 

  
  כי, כיוון ש...,   
  מפני ש...   
  

  
  כיהילד הצליח 

  .השקיע עבודה רבה
  הצליח...?מדוע 

  
  כיצד?

  

  
  אופן, מצב לחפש

  
  - תיאור ביצוע על   
  - ידי פועל או על   
  ידי תיאור מצב   

  
  הילדים טיפסו על

  נכנסו  וכךהחומה 
  נכנסו...? כיצדלגן. 

  
  כמה?

  

  
  כמותלאתר 

  
  שם מספר    

  
  לדים לא י חמישה

  הצליחו לענות על
  השאלה. 

  ?ילדים...כמה 
  

  מתי?
  

  
  זמןלחפש ביטוי     

כש, בזמן ש, ציון 
שעות שעון חלקי, 

שבוע, עונות  ,יום
  שנה, מזג אוויר

  דיברתיבזמן ש
  בטלפון, נכנסו 

  האנשים.
  מתי נכנסו...?

  
  היכן/איפה?

  לאן?
  מאין?

  

      
  מקוםלחפש     

  
  ציון מקום    
  עצם (שם    
  מוחשי,     
  שם עצם     
  מופשט)    

  כי הילד סיפר 
  בחלום לא הגיעו

  ליום הילדים 
  אבל ליום  ,ההולדת

  הולדתה של נחמה
  הגיעו כולם. 

  לא הגיעו...? לאן
  

  מה?
  מהם?

  

  
  שם. לחפש 1   

  פרטי עצם       
  כללי או מופשט,       

  להצמיד לו פועל. 2   
  מתאים        

  מה לשאול. 3   
  

  
  ש, כי... תוספת
   יםהקשורה לפעל

  אמר, שמע,  כמו
  שהיא התשובה קרה,

  .מהלשאלה 

  
  יששהמורה אמרה 

  להקפיד על סימני
  פיסוק כשכותבים

  משפטים.
  אמרה...? מה

  

  
  מי?

  מי הם?
  

  לחפש כל יצור    
  חי (בני אדם או    
  בעלי חיים).    
  משתמשיםכש    
  ייתכן ,מטפורהב    
  .צמח    

  
  ציון בן אדם או    
  בעל חיים    

  
זיהו את  השומרים

  הפורץ. 
  מי זיהה...? 
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שהתשובות עליהן  חברו חמש שאלות שונותו שלפניכם,קטע קראו את ה
  את השאלות כתבו במחברת. מופיעות בקטע.

החליטה חגית לערוך מסיבה גדולה  הלחגית יש יום הולדת. לכבוד יום הולדת

לילדים אותן יברה עם אמה, הכינה הזמנות מקושטות וחילקה דהיא בחצר ביתה. 

בכיתה. בביתה היא קישטה את החדר בשלל בלונים צבעוניים, ערכה שולחן של 

סאות במעגל וישבה לחכות ידרה כיס ,חטיפים, ממתקים ומשקאות מתוקים

  לחברים...

לכל משפט חברו שאלה שהתשובה עליה היא  .לפניכם שלושה משפטים
  המסומן במשפט.הצירוף 

  
  .לאזור עמק חפרתלמידים מכיתה ד' יצאו לטיול ליומיים   א.

  ש. ___________________________________________________  

       ___________________________________________________  

  .כשהייתי חולההתרגשתי מאוד כששלושה חברים מהכיתה באו לבקרני   ב.

  ____________________________________________ש. _______  

       ___________________________________________________  

ולא הגיע לבית הספר במשך  כי היה חולההלכנו שלושתנו לבקר את תומר   ג.

  שלושה ימים. 

  ש. ___________________________________________________  

       ___________________________________________________  

  לפניכם שלושה משפטים. מתחת לכל משפט רשימת מילות שאלה. 
  הקיפו במעגל את מילות השאלה שיש עליהן תשובה במשפט. 

  שרון ועומר הלכו לטייל בפארק הזוחלים ביום שני בבוקר.  א. 

יפה / לאן / מאין, מדוע / למה, איך / כיצד, מי / מיהם, כמה, מתי, היכן / א  

  .מה למען /מה מהם, בשביל  / מה

  בסוף השבוע.אליו הם יוצאים שכל החברים נפגשו כדי להתארגן לטיול   ב.

מדוע / למה, איך / כיצד, מי / מיהם, כמה, מתי, היכן / איפה / לאן / מאין,   

  .מה למען /מה מהם, בשביל  / מה

  היה חולה והפסיד חומר רב.  עזרתי לתומר בחשבון לקראת הבחינה מחר כי  ג.

מדוע / למה, איך / כיצד, מי / מיהם, כמה, מתי, היכן / איפה / לאן / מאין,   

  .מה / למען מה מהם, בשביל / מה
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  בנק מילות הוראה
 מילת ההוראה ודוגמאות הפעולה הנדרשת

כתבו את כל הפרטים והנתונים המתוארים 
 פי סדר הגיוני.-על הנושא על

כלל יש להשתמש במילות בדרך  תארו:
 תואר מתחום  הספרות.

כתבו רק את הנתונים שאתם מתבקשים 
, ללא כל מתן הסבר או תיאור. כתבו לציין

  במשפטים קצרים.
  . ...3. ... 2. ... 1אפשר לכתוב בסעיפים: 

מקביל למילות השאלה  ציינו:
ערים המהן/מהם/מי. ציינו את שמות 

(מהן שמות  .ראשיות של המדינהה
  ערים  הראשיות של המדינה?)ה

כתבו את הרעיון במילים שלכם. יש להבהיר 
משפט או רעיון בניסוח שונה  ופשוט יותר 
מכפי שהם מופיעים בטקסט הכתוב. אפשר 

  לתאר בהכללה, אך אין לתת דוגמה.

: המטרה היא להרחיב את הסבירו
ההתייחסות לרעיון, כדי שהוא יובן 

ך לבטל היטב. הסבירו מדוע ציווה המל
  את הְגֵזרה.

דע הביאו דוגמה או דוגמאות מהכתוב או מיֶ 
  העולם שלכם. 

תפקידה של הדוגמה הוא להמחיש את 
  הרעיונות ולבסס את ההסבר.

לקשור בין היא : המטרה הדגימו
הרעיון לבין הטקסט. כך אפשר לדעת 

  אם הרעיון הובן.

בחרתם בתשובה. יש  מדועעליכם להסביר 
או על ידע עולם או על להתבסס על הכתוב 

  היגיון.
  היעזרו במילות הקישור: כי... מכיוון ש...

להבטיח שהתשובה  המטרה היא נמקו:
  .איננה סתמית

  עליכם לחשוב על מסקנות (הבנות)
שאינן מופיעות במפורש בטקסט. עליכם 

  לגלות  אותן בעצמכם.

  הסיקו מסקנה:
אפשר להסיק מסקנה על חלק 

  .מהטקסט או על כל הטקסט
במקרים רבים לצורך ההוכחה תידרשו  

) משפט או חלק ממנּו מתוך להעתיקלצטט (
  לצורך ביסוס. –הטקסט. הציטוט 

: המטרה היא צטטו/הוכיחו מן הכתוב
לקשור בין הרעיון לבין הטקסט. הקשר 

  הזה מוכיח הבנה.
עליכם להחליט על תבחינים להשוואה 
ולמצוא את נקודות הדמיון ואת נקודות 

י בין מספר גורמים. לאחר שמצאתם השונ
מההשוואה  להסיק מסקנהאותן, עליכם 

  שערכתם. (אפשר להיעזר בטבלה.)
  מקור     מקור     שונה/דומה                                    

  התבחין       א'        ב'                  
  
  

  כשישנם כמה מקורות,  השוו:
מה או את המטרה היא להציג את הדו

  השונה ביניהם.

זהו את הרעיונות המרכזיים (או את 
חלקיהם) בכל  פסקה, וכתבו אותם בתבנית 

  של הסיכום.

: בדרך כלל מסכמים מתוך מאמר סכמו
  עמדה.

לאחר שציינתם את התבחינים העיקריים 
פי - של הערך, מיינו את הטקסט על

התבחינים, ורכזו בפסקה אחת את כל 
  לתבחין.המשפטים השייכים 

בדרך כלל מתמצתים מתוך  תמצתו:
  ערך אנצקלופדי או ספר לימוד.

  

13 
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  מילות הוראההשימוש ב
  

. אולם לאורך שנת הלימודים נעשה עמן פחות מוכרות לכם ההוראה ותמיל

  כרות מקיפה. יה

  

  החברים הטובים... הם מי

את  נמקוו ,ו את שמםציינם בכיתה? כהחברים הטובים של הם מי   .1

   כם.בחירת

  ענו על שלושת החלקים. שאלה מורכבת משלושה חלקים.ה   

  __________________________________ )מילת שאלה( –מי הם?   

  ___________________________________ )מילת הוראה( – ציינו  

ומעניין לשוחח  ,הוא חכם כיחברי הטוב הוא רועי     )מילת הוראה( – נמקו  

  נימוק                                   . עמו

 הוכיחו ,את תשובתכם נמקו ,הסבירו :פגשתם בודאי שאלות מסוג זה  .2

  משפטים להוכחת תשובתכם. צטטומהטקסט או 

  כל המילים הללו הן מילות הוראה והן מחייבות תשובה ברמת הבנה גבוהה.   

  

  

  מהי מילת הוראה?

בקש לעשות כדי לבצע מילות הוראה מציינות את הפעולה המדויקת שהקורא מת

  את המשימה.

  

  

  המלצה!

סמנו קו מתחת למילת השאלה ושני קווים מתחת  ,שאלה קוראיםאתם כאשר 

  , או הדגישו מילות שאלה ומילות הוראה בשני צבעים שונים. למילת הוראה

  כך התחלו בתכנון התשובה. -רק אחר
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  מיומנויות לשיפור הבנת הנקרא (חזרה)
 ,על ההסבר ודלגאל ת ,הקודמות מיומנויות שנזכיר בהמשךבשנים  גם אם למדתם

" בתרגילים. מיומנויות אלה ילוו אתכם כקוראים גם בשלבי למידה ואל "תחפפו

  מתקדמים כמו באוניברסיטה. 

  

  טרום קריאהבשלב       הכותרת        טרום קריאהבשלב                 

  ,מבטלים את השאלה         השערות להעלות עוזרת                 

  גד.ימתייחסים רק להו                  שקופה,   היא אםרק                 

  כלומר מרמזת על                 

  תוכן הטקסט.                

  

  טרום           טרום      
  קריאה          קריאה    

  
  מאזכרים                מילים לא

  מוכרות
  במהלך     יותמיומנו      במהלך        
  הקריאה        הקריאה         

  מילות קישור                סימני פיסוק

  

  לאחר קריאה            לאחר קריאה    

  

  

  טקסט סיפורי          טקסט עיוני/מידעי            

  האם הבנתי את הבעיה בסיפור?  האם הבנתי את הרעיונות של   

  פתחות העלילה?האם שמתי לב להת  ?כל פסקה? את הרעיון הכללי  

   האם הבנתי את הפתרון?  האם הבנתי מה כוונת הטקסט?  

        מהי מטרת הכותב?  
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  טרום קריאה שלב
  

  את   מעתיקיםא. 
  למסגרת כותרתה     

  
                    האם הכותרת                 

  

  הקיפו במעגל את התשובה  המתאימה.
  

פי הכותרת (אם הכותרת -על כתבו מהו, לדעתכם, תוכן הטקסטהשערות: 

  עמומה, לא תוכלו להעלות השערות). 

  השערות נוספות בעקבות שאלות מטרימות.  ב.

  שאלה:    _______________________________________      

  השערה:  _______________________________________      

  _שאלה:    ______________________________________      

  השערה:  _______________________________________      

קראו את השאלות, מחקו את מילות השאלה וההוראה, וכתבו השערות לפי       

  ההיגד שנותר. 

  השערות בעקבות...  ג. 

  __________________________________________ת"ז של הטקסט:     

  ________________________________________ טבלה, תמונה/איור:

  _________________________________________        מפה, תרשים:

  . ________________________________________1 סיכום השערות:     

                2________________________________________ .  

                3______________________________________ .__  

  הקשיבו לקריאת המורה, ועקבו אחרי קריאתה בטקסט שלפניכם.  ד. 

  ה. קראו את הטקסט בעצמכם, קריאה דמומה.

  כתבו בתבנית מה הבנתם לאחר הקריאה.  ו. 

  _____________________________________________              רקע  

  _____________________________________________ רצף עניינים  

  _____________________________________________ סיום ופתרון  

    

    

  

  שקופה למחצה  עמומה/לא מרמזת  שקופה/מרמזת
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  במהלך הקריאהשלב 
כדי שהרגשתנו תהיה טובה.  ,מה הבנו בדוקבתום הקריאה הראשונה יש ל  א. 

  ולא מתוך חרדה וחשש. ,מתוך חוזק הנעשֶ  מובנים-הלאהטיפול בחלקים 

  'ואנחנו לא... ,בכל זאת הבנו משהו'  

את  ,מוכרות-המילים הלאיה נדגיש בקו את יך הקריאה השנבמהל  ב.

סימני ואת  ,נקיף במעגל מילות הקישורנדגיש בשני קווים, את  המאזכרים

  נקודה בסוף משפט) נסמן בכוכבית. חוץ מ( הפיסוק

  

  מקרא

  ____    מילים 

  .            מאזכרים

    מילות קישור

  *  סימני פיסוק

  

  לתהליך זה אנו קוראים

  וג עם טקסט""דיאל
 .ובצעו "דיאלוג עם טקסט" ,נירה הראל מאת "דרור לדרור"קראו את הסיפור 

עליכם רק לשחרר את ַהַחָסִמים (כל מה שחוסם אותנו). ו ,הטקסט כבר מסומן
  פי הסימונים שבטקסט.-מלאו את הטבלאות על

  

  מילים לא מוכרות

  אנו מבינים ש...  אנו נעזרים ב...  המילה / ביטוי  שורה

   ___  

   ___  

   ___  

   ___  

   ___  

___________  

___________  

___________  

___________  

___________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  
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  מאזכרים

  אנו מבינים ש...  אנו נעזרים ב...  המילה / ביטוי  שורה

   ___  

   ___  

   ___  

   ___  

   ___  

___________  

___________  

___________  

___________  

___________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

  

  מילות קישור

  אנו מבינים ש...  אנו נעזרים ב...  המילה / ביטוי  שורה

   ___  

   ___  

   ___  

   ___  

   ___  

___________  

___________  

___________  

___________  

___________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

  

  סימני פיסוק

  אנו מבינים ש...  אנו נעזרים ב...  המילה / ביטוי  שורה

   ___  

   ___  

   ___  

   ___  

   ___  

___________  

___________  

___________  

___________  

___________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

  
  הנושאים: מילות קישור וסימני פיסוק יתורגלו בהמשך.

  תזכורת!
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5  

10  

15  

20  

25  

30  

  נירה הראל /ר רֹוְּד ר לַ רֹוְד 

, שכבה אסנת על השטיח והסתכלה בחוברת חופשת הקיץיום אחד, באמצע 

מצוירת. פתאום נכנסה לחדר להקה של דרורים, כך פתאום, באמצע היום, מבעד 

  לחלון הפתוח.

היא לא העזה לזוז ושכבה לה על השטיח, שכבה  *כך מופתעת!-אסנת הייתה כל

  רים המתעופפות בחדר שלה, שכבה וחיכתה לראות מה יקרה.וִהביטה בציפו

ו להם. רק דרור אחד קטן נשאר. ופרחופתאום צלצלו בדלת, והדרורים נבהלו 

אל מאחורי הארון ולא הצליח לצאת. הוא נפנף בכנפיו בכל  נדחק הואמרוב בהלה 

ו להיחלץ. והדרורים האחרים עמדו על מעקה המרפסת וצייצ ולא עלה בידוכוחו 

  זאת יצליח?-, צייצו וציפו לו. אולי בכללואליו, צייצו וחיכו 

  נשאר לבדו. והואמשראו שאינו יוצא, עפו להם, 

ואז קמה אסנת ובזהירות התקרבה אליו, בזהירות ניגשה אליו, בזהירות הושיטה 

כך לקחה - . בזהירות הוציאה אותו וליטפה את ראשו הקטן. ואחרבויד ואחזה 

  החיים החולים בסביבה.-יואלי, שמטפל בכל בעליאותו אל דוקטור 

"אם תטפלי בו היטב, הוא יוכל  *הרופא חבש את הדרור הפצוע ואמר לאסנת:

  לעוף בקרוב."

, וטוב היה לה לקחת אותואבל  אסנת לא רצתה שדרורי יעוף. נעים היה לה ללטף 

גרגרים אותו לחדר שלה. שם, בתוך קופסה גדולה, העמידה קערית מים וקערית 

  וחיכתה שיאכל וישתה, שירגיש כמו בבית.

עברו יומיים ועוד יומיים ודרורי החל לנפנף בכנפיו. אסנת ראתה שהוא מנסה 

  לעוף, וידעה שהוא עלול לברח. מה לעשות?

ריק. "אכניס  הואתוכים, ועכשיו  בונזכרה אסנת בכלוב הישן שבמחסן. פעם היו 

חשבה ופתחה את דלת המחסן  כדי  להוציא  יישאר שלי," והואאת דרורי לכלוב, 

  את הכלוב.

! דרורים! דרורים בחדר! להקת ומשק כנפיםופתאום... ציוצים, צפצופים 

  הדרורים חזרה!

  ראתה אסנת את הדרורים המתעופפים סביבה, והבינה. 

"*החברים שלך באו, אתה רואה? הם לא שכחו אותך!" אמרה לדרור והוציאה 

  אותו מהקופסה.

דרור, אך נפתח מכסה הקופסה, ניתר ניתור, דילג דילוג, וכבר הוא על המעקה וה

  .ונעלמו מן העיןבין חבריו, ועוד רגע פרחו להם כולם יחד 

  "היה לי דרור," אמרה אסנת ליובל, "ועכשיו אין לי." 

    דרור", אמר יובל. לו"אבל עכשיו יש 

  ושניהם צחקו.
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  רֹור" דף משימות: "דרֹור ַלְּד 

  

  מדוע הייתה אסנת מופתעת?  .1

__________________________________________________  

__________________________________________________  

  

  אסנת לא רצתה שדרורי יעוף. מה עשתה? ____________________  .2

__________________________________________________  

__________________________________________________  

  

  )?6(שורה  "ָּפְרחּו"מה פירוש המילה   .3

  צייצו  א.

  ברחו  ב.

  קפצו  ג.

  

  )? 7(שורה  "הוא"הכוונה במילה  ילמ  .4

  לרופא  א.

  למעקה  ב.

  לדרור קטן   ג.

  

  )?11(שורה  "אליו"הכוונה במילה  ילמ  .5

  לציפור  א.

  לדרור  ב.

  ב' נכונות.  -תשובות א' ו  ג.

  

  . למי הכוונה?"אותו"כתובה המילה  12בשורה   .6

    _____________________________________________________  

  

  . למי הכוונה?"בו"כתובה המילה   14בשורה   .7

  _____________________________________________________  
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  ?ְּדרֹורפירוש המילה  מה  .8

  חופש  א.

  ציפור  ב.

  ב' נכונות. -ותשובות א'   ג.

  

  לפי דברי הרופא, מה צריכה אסנת לעשות כדי שהדרור יוכל לעוף?   .9

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  

מי צריך להצליח? ומה עליו  "אולי בכל זאת יצליח?"כתוב:  9בשורה   .10

  לעשות? 

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  סדרו את המשפטים לפי רצף הסיפור.  .11

  הדרורים האחרים חיכו לדרור שלא הצליח לצאת. -____ 

  אסנת חשבה לשים את הדרור בכלוב.  -____ 

  הרופא חבש את הדרור. -____ 

  דרור קטן לא הצליח לצאת. -____ 

  אסנת החליטה לשחרר את הדרור. -____ 

  דרורים נכנסו לחדר של אסנת.  -____ 

  

  

  ?31בשורה  ר""היה לי דרומה פירוש המשפט של אסנת   . א. 12

    ___________________________________________________  

  ?32בשורה  "אבל עכשיו יש לו דרור"מה פירוש המשפט של יובל   ב.

     ____________________________________________________  

  



22 
 

  .הסיפוריתמלאו את התבנית   .13

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מה עשתה אסנת כשראתה את הדרורים מתעופפים סביבה? מה דעתכם על   .14

  מעשה זה? נמקו את תשובתכם.

   ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  רקע:

  
  :הבעיה

  

הפעולה הראשונה 
  של אסנת

המחשבה של 
  אסנת

  

  הפְתרון:

  

  זמן

________  

________  

________  

  מקום

________  

________  

________  

  דמויות

________  

________  

________  
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  ."ֲעַצת העוף".   אתם עומדים לקרוא את הטקסט 1

  על מה, לדעתכם, יסופר בטקסט?  
  _____________________________________________________  

. מחקו את מילות השאלה, והפכו את ב' -א' ושאלות קראו את שתי ה  .2
  .המשפטים להיגדים

  איזבל טיפלה בציפור שלה.      כיצד טיפלה איזבל בציפור שלה?       :הדוגמ

  ______________________      מה רצתה הציפור של איזבל...      .א        

  ______________________          ב. מה בקשה הציפור מהמשרת?       

  כעת שערו מה יסופר בטקסט.  

מוכרות בקו אחד ומאזכרים בשני -מילים לאבו קראו את הטקסט, וסמנו   .3
  (חלק מהמילים כבר סומנו בטקסט). קווים.

  ., והשלימו את הטבלאותהמתאימה כתבו את המילים בטבלה  .4

  מילים לא מוכרות
  אנו מבינים ש...  אנו נעזרים ב..  המילה

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

  

  מאזכרים

  אנו מבינים ש...  ?זכריםאאת מי מ  המאזכר

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  
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  (מעשייה) העוף ֲעַצת

  ל.ּבֶ יזַ בת נחמדה ויפה ושמה ִא  ולולפני שנים רבות חי בארץ ספרד מלך, 

  משאלותיה.לאו את כל רצונותיה ויוהם מ ,לבת המלך היו משרתים רבים

יתה שרה שירים בכל פעם יה, שהיפיהפור יפילבת המלך היה כלוב מזהב ובו צ

ה אותה, ונראָ  והשקתהפלה יפה בציפור, האכילה יקשה. בת המלך טישאיזבל ב

  שהציפור מאושרת.

פור לחיות בכלוב זהב ולעשות את יקיבלה, נמאס לצשלמרות הטיפול הטוב 

ולחיות בין חברותיה הציפורים, אך היא לא מצוות בת המלך. היא רצתה לצאת 

  יכלה לברוח.

יום אחד שלחה בת המלך את המשרת לעיר רחוקה כדי שיקנה לה דבר מה. שמעה 

פורים שתפגוש בדרך. יקשה מהמשרת: "מסור דרישת שלום לציפור וביזאת הצ

  ".ועל כך שאני רוצה לצאת מהכלוב ,על חיי להןספר 

פר יפורים, וסית צַק הֲ פגש בלַ  ,קשה. כשהגיע לעירהמשרת הבטיח למלא את מבו

פורו, נפלה אחת הציפורים ימיד כשסיים את ס .פור של בת המלךילהן על הצ

  כמתה. ועשתה עצמה

, והציפור לּוִעיֹוהאך כל נסיונותיו לא  פור, ניסה להחיותּהיהִרים המשרת את הצ

  לא זזה.

  פשי.ופור לחיים, ועפה לחיצה הבָ פור על הקרקע. מיד ׁשָ יהניח המשרת את הצ

  פור המוזר שקרה לו.יפור של בת המלך את הסיהמשרת לארמון, סיפר לצ כששב

פור שלה מתה. כעסה בת המלך יבת המלך לכלוב וראתה את הצניגשה לאחר יום 

  פור האהובה עליה.ית הצבמֹו אותם המאשיהועל המשרתים, 

יתה על הקרקע, יפור הישהצפור והשליכה אותה אל החצר. כיהיא לקחה את הצ

  פשי.וה והתעופפה לחיקמה לתחי היא

פורים, יפור שסיפר המשרת על פגישתו עם להקת הצימיד הבינו המשרתים את הס

  פור של בת המלך.יושמחו על הרעיון שהביא חופש לצ

  

  תזכורת!      

  אין בסיס אמיתי לסיפור (כולה דמיון). –מעשייה       

  יס אמתי לסיפור.יש בס –אגדה       

  

  

  

5  

10  

15  

20  
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  ת העוף"עצדף משימות: "

  

  בציפור שלה?כיצד טיפלה איזבל   .1

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  מה רצתה הציפור של איזבל?  .2

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  המילה?פירוש  . מהֲעַצתמופיעה המלה  (בכותרת) פורישם הסב  .3

  א. עץ   

  ב. מקור   

  הג. הצע   

  הד. עוצמ   

  

  ?הכוונהלמה . "מבוקשּה"לה ימופיעה המ 12בשורה   .4

  בקשה שלהלא.    

  בוש שלהללב.   

  קשת שלהלג.   

  קניות שלהל. ד  

  

  למה הכוונה?. "לֹא הֹוִעילּו" כתוב 15 הבשור  .5

  המשרת פעל בלי כוחא.   

  עזרו למשרתב. לא   

  המשרת לא ניסה לעזורג.   

  המשרת לא הצליחד.   
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  ? לולה ילמי הכוונה במ ".…הייתה בת נחמדה ויפה לֹוכתוב: "ו 1בשורה   .6

  א. לעוף

  ב. לנסיכה 

  ג. למלך 

  ד. למשרת

  

לה ילמי הכוונה במ…" פוריוהאשימה אותם במות הצכתוב: " 20ורה בש  .7

  ?אותם

  א. לילדים  

  ב. למשרתים  

  פוריםיג. לצ  

  ד. לכלבים  

  

  לפניכם משפטים מהסיפור. מספרו אותם ברצף המתאים לפי הסיפור.  .8

  ____ הצפור עשתה את עצמה מתה.  

  ____ הציפור קמה לתחייה והתעופפה לחופשי.  

  תה ציפור יפהפייה.ילך הי____ לבת המ  

  צר.לח____ בת המלך השליכה את הציפור   

  הציפור הייתה כלואה בכלוב ורצתה לצאת לחופשי.____    

  

  ). _________23" (שורה פגישתומצאו את השורש של המילה "  .א.9

  הוסיפו שלוש מילים (שונות) מאותו השורש שמצאתם.  

        ____________      ____________        ____________  

 –הפכו את המילים שבצורת רבים לצורת יחיד ואת המילים שבצורת יחיד   ב.

  לצורת רבים.

  _________    ְרחֹוָקה              

  _________    ֶר ּדֶ 

  _________  תרֹוּׁשָ אֻ ְמ 

  _________    הָק הֲ לַ 

  _________    יאבִ הֵ 
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  סיפור בתוך סיפור
  

  

  

  

  

  

  

  נמצא בסיפור "יום הולדת" מאת נירה הראל.  דוגמה לסיפור בתוך סיפור

את השורות בהן מופיע הסיפור  מצאוקראו את הסיפור (המופיע בהמשך). 

  אותו.  והדגישוהפנימי 

  

  השאלה

  שבתוך הסיפור "יום הולדת"? מה תפקידו של הסיפור הפנימי

  

  תשובה לדוגמה

יום  כל לפני רגיל לחלוםהוא היה בסיפור "יום הולדת" נזכר בחלום שהילד 

וכל  ,גיעים למסיבה שהכין עבורםמַ  ינםבחלום הילדים שהזמין א .הולדת שלו

הכיבוד נשאר כפי שהיה. כל חלום כזה היה מסתיים בבכי ובמחשבה שחלומות 

  מתגשמים. ינםרעים א

סיפור החלום מופיע מיד לאחר שהילדה נחמה מזמינה את ילדי הכיתה למסיבת 

רואה את הפרצופים שעושים כל הילדים שרמזו על  והילד המספר ,יום ההולדת

  כך שלא יבואו למסיבת יום ההולדת.

כל הילדים למסיבה של נחמה, ובעצם גיע ר שהילד המספר ִה רבסוף הסיפור מתב

גיעו. זה די מפתיע את הקורא המצפה שאף אחד לא יבוא האחרים ִה אף הם 

  .הלמסיב

גם ומסיבה המספר החליט ללכת להסיפור הפנימי של החלום מסביר מדוע הילד 

פוחדים שלא  –קטנים וגדולים  –כולם  ,הילדים. כנראההגיעו יתר מסביר מדוע 

  יום ההולדת שלהם.מסיבת יבואו ל

 הסבר

פנימיים. לסיפור כזה אנו קוראים  ישנם סיפורים הכוללים בתוכם סיפורים

". לסיפורים הפנימיים יש תפקיד בהבנת הסיפור הראשי, סיפור בתוך סיפור"

ה"חיצוני". כשמבינים את הקשר בין הסיפורים, קל יותר להבין את המסר של 

 הסיפור.
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ולכן אנחנו הולכים למסיבות ימי   יש סיכוי שלא יפגעו בנו. ,אם לא נפגע באחרים

יום ההולדת גם אם הם אינם מקובלים, כדי שלא יקרה שב ,הולדת של ילדים

  שלנו לא יבואו לחגיגה שלנו. 

זר לנו להגיע ובין החלקים וע קשרמ ,את סוף הסיפור סבירמהסיפור הפנימי 

  למסר. 

  

אפשר להפיק יותר ממסר אחד בכל סיפור, אך יש להקפיד להוכיח   שימו    

  אותו מהסיפור.

  

  בנק מילים לשימוש בתשובה          :מבנה התשובה

  להסביר, להדגיש, לחבר,       מי;תמצות הסיפור הפני  .1

  להוכיח, לתאר, לקשר    ציון מקומו של הסיפור הפנימי   .2

  חיצוני;יחס לב   

  ציון תפקידו של הסיפור.  .3

  

  וענו על השאלות: "עצת העוף"כעת קראו שוב את הסיפור 

  מצאו את מקומו של הסיפור הפנימי והדגישו את השורות הנוגעות אליו.  א. 

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  מה תפקידו של הסיפור הפנימי?  ב.

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

כיצד מלמד אותנו המשך הסיפור "החיצוני" על תפקידו של הסיפור   ג.

  "הפנימי"?

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  
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  נירה הראלהולדת / -יום

רגע לפני שנגמר השיעור האחרון, ביקשה נחמה מהמורה רשות להודיע משהו לכיתה. 

הולדת, והיא מזמינה את כולם אליה -היא קמה, נעמדה, ובקול נרגש אמרה שיש לה יום

  הצהריים.-בחמש אחרי

ולי רצתה להגיד עוד משהו, אולי לא... הפעמון צלצל, כולם קמו, ולא יכולתי לראות א

-אותה. אבל את המבטים של הילדים ראיתי, ואת הצחוק שלהם שמעתי. ללכת ליום

ההולדת של נחמה? שיגעון. מה פתאום? היא לא נחמדה ולא חברותית ולא יפה ולא 

כולנו בדרך  נּויְוַהיְ .. לא עברה דקה, חכמה. אין בה שום דבר נעים. היא כזאת, נו.

  ההולדת שלי.-הביתה, ואני נזכרתי בחלום שהיה חוזר אלי בכל שנה לפני יום

בחלום ישבתי לבדי בבית וחיכיתי לאורחים שיבואו לחגיגה. את כל הכיתה הזמנתי 

וכן, המון מקומות. עשיתי קניות, ערכתי שולחן, עבדתי קשה, וכשהכול היה מ ְוֵהַכְנִּתי

... ִנְסָחִביםהתחלתי לחכות. בחמש עוד לא הגיע איש. הם ודאי בדרך, חשבתי. עד שהם 

כל רגע הצצתי מבעד לחלון. אולי הם לא יודעים את הכתובת? אולי הם התבלבלו. אולי 

בדרך? אולי יבואו מחר בטעות? מה קרה? בחמש וחצי התחלתי להבין שאף אחד לא ָּתעּו 

הולדת. וזהו. בשש -א רוצה לבוא. פשוט מאוד. ולא יהיה יוםיבוא. מפני שאף אחד ל

ידעתי שהכול אבוד והתחלתי לבכות. תמיד הייתי מתעורר מהחלום הזה בעיניים 

ההולדת האמיתי והחברים באו והכול היה בסדר, הייתי צוחק - . רק כשהגיע יוםְרטּובֹות

  . ממש טפשי...ִיְתַגְּׁשמּו... לחשוב שחלומות רעים ְׁשטּותמעצמי. איזו 

אבל כשראיתי את נחמה עומדת לפני הכיתה, ידעתי שהחלום שלי יתגשם אצלה. הרי אף 

יישאר.  ָּתִכיןההולדת שלה. כולם לא סובלים אותה, וכל מה שהיא -אחד לא יבוא ליום

ואז היה לי ברור שאני מוכרח ללכת. אפילו אם אהיה יחיד. שרק לא יתגשם החלום. 

  על דלת הבית שלה. ובחמש בדיוק דפקתי

  "בוא, תיכנס", אמרה נחמה כשפתחה לי את הדלת, "אנחנו כבר מחכים".

  "אנחנו?" התפלאתי, "מי עוד בא מלבדי?"

חזרה. לא  ִחַּייְכִּתי ֵאֶליהָ כשנכנסתי ראיתי את המורה אילנה. היא חייכה אלי, ואני 

רה. חמש ורבע. "נחכה אמרנו שום דבר. ישבנו שלושתנו בשקט, ישבנו וחיכינו. חמש ועש

  עד חמש ועשרים ונתחיל", אמרה נחמה. מה יכולנו להגיד? היה כזה שקט...

, נשמעה דפיקה בדלת. נחמה רצה ַהְּמקּוֶּׁשֶטתאת העוגה  ִלְפרֹוסואז, כשנחמה קמה 

לפתוח. בפתח עמדה סיגל. כעבור רגע דפק אורי על הדלת, ואחריו גלית, ובשש היו כל 

 , והחגיגה התחילה. וזה לא היה חלום.ּוִסיםְּתפהכסאות בחדר 

1  
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  סמויה בטקסט סיפוריהמשמעות ההבנת  2יחידה  

  ל במספר שלבים.ופעעלינו ל ,קוראים סיפוראנו כאשר 

  נושא בסיפורהזיהוי  – א'שלב 

  לדמויות, למקום ולתרחישים. –נושא הסיפור קשור לתוכנו 

  יגד משותף.יש לאסוף את כל הפרטים הללו יחד ולבנות ה

  זיהוי רעיון הסיפור – ב'שלב 

  הרעיון הוא משפט המציג עמדה, וקשור לפתרון.

  בטקסטים מצויים פרטים התומכים ברעיון. 

  הרעיון הזה קשור רק לסיפור המסוים שאנחנו קוראים. 

  זיהוי המסר – ג'שלב 

  ן הסמוי שלו.כתוהחלק מהמשמעות הסמויה של הטקסט, מהמסר הוא 

לקורא, והוא אינו מופיע באופן מפורש  "להעביר"שרוצים  מההמסר הוא 

  בטקסט.

כדי למצוא את המסר יש להציג את הדמויות ואת הפעולות בסיפור ולמצוא את 

ן מהסיפור ומשליך ימב שהקוראהמסר הוא מה  המקבילות שלהם במציאות.

זוכרים מה למדנו אך  עצמו, זוכרים את הסיפור ממנו למציאות. לעתים איננו

  ממנו.

 יום-זכרו! הרעיון של הסיפור קשור לסיפור עצמו, ואילו המסר קשור לחיי היום

לעתים קשה לנו לנסח את הרעיון אבל אנו מאוד מתחברים אליו. במצב זה  .שלנו

קל לנו לנסח את המסר. לעומת זאת, כשאיננו מתחברים לסיפור ולרעיון עלינו 

  לעבור את כל השלבים כדי להגיע למסר.

  שאלות מקובלות לשלב ב'       מקובלות לשלב א' שאלות

  סיפור?ה* מהו רעיון         * מהו נושא הסיפור?

  * מהי הבעיה בסיפור?    * כיצד קשור הנושא לכותרת? 

  * כיצד נפתרה הבעיה?            

  שאלות מקובלות לשלב ג'        

  * מהו המסר של הסיפור?       

  * מה למדתם מהסיפור?       

  ללמד אותנו? * מה רצה הסיפור        
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  קראו את הסיפור "הכול בגלל מסמר קטן". 

  "הכול בגלל מסמר קטן"
  (מתוך: "אגדות האחים גרים")

סוחר אחד עשה הרבה עסקאות טובות, מכר הכול והתעשר מאוד. עכשיו רצה 

לשוב הביתה ולהגיע לפני רדת הלילה. הוא לקח את השק המלא בכסף, העמיס 

  אותו על סוסו, ורכב משם.

לעת צהריים הגיע אל עיר אחת ונח בה. כשרצה להמשיך הלאה, הוציא משרת 

הבית את סוסו, הביא אותו אליו, אבל אמר: "אדוני, ברגל האחורית השמאלית 

  חסר מסמר בפרסה."

"שיחסר," השיב לו הסוחר: "בשש השעות שיש לי עוד לרכוב תחזיק הפרסה 

  מעמד."

ו בפונדק אחר, ונתן לו לחם לאכול, נכנס אחר הצהריים, אחרי שירד שוב מגב סוס

לחדר ואמר: "אדוני, לסוס שלך חסרה פרסה ברגל השמאלית  *עוזר הסייס

  ?"**אותו אל הַנָּפח האחורית, לקחְת 

"שתחסר," השיב לו האדון, "בשעות המעטות שנותרו לי לרכוב, יוכל הסוס 

  להחזיק מעמד. אני ממהר."

ב התחיל הסוס לצלוע. הוא לא צלע זמן רב עד הוא רכב משם, אבל אחרי זמן לא ר

  שהתחיל למעוד, ולא מעד הרבה זמן עד שצנח לארץ ושבר רגל.

הסוחר נאלץ להשאיר את הסוס שוכב, לפרוק מעליו את השק, להעמיס אותו על 

  כתפיו, וללכת ברגל לביתו. הוא הגיע לשם רק בשעה מאוחרת בלילה.

  המסמר המכושף." "בכל הצרות האלה," אמר לעצמו, "אשם

  ואתם, קוראים יקרים, מי, לדעתכם, אשם?

  

  מטפל בסוסים. –* סייס 

  מתקין כלי ברזל.  –** ַנָפח 

5  
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  לאחר שקראנו את הסיפור נפעל כך:

ע "דיאלוג עם הטקסט" כדי לשחרר את כל החסמים (מילים לא מוכרות, צנב

  .שלביםבמאזכרים, מילות קישור וסימני פיסוק) אחר כך נפעל 

  זיהוי הנושא בסיפור  –לב א' ש

צע הסוחר כלפי סוסו עד יצע או לא בילצורך משימה זו נסמן את הפעולות שב

  קריסתו של הסוס. –הבעיה 

  * העמיס שק כסף על סוסו.

  * לא תיקן את המסמר בפרסה.

  * לא שם פרסה שחסרה אצלו.

  שהסוס מעד. פי-על-אף* המשיך לרכוב 

  * הסוס צנח ושבר את הרגל.

  

  

  הפעולות שציינו:את כל  משפט המכליל

  אפשרות א'

  הסוחר נהג בסוסו בחוסר רגישות. 

  אפשרות ב'

  הסוחר דחה את פתרון הבעיה לטווח רחוק. 

  

  זהוי הרעיון בסיפור –שלב ב' 

פתרונה. פגיעה בפרסה גורמת למעידה, את לצורך משימה זו נסמן את הבעיה ו

כשהשק על , אלץ ללכת ברגל לביתורגל של הסוס. הסוחר נהלצניחה ולשבירת 

  והגיע לשם באיחור רב. ,גבו

  משפט סיכום:

  אפשרות א'

להגיע באיחור ו להפסיד את סוסו חוסר רגישות של הסוחר כלפי סוסו גרם לו

  כשהוא נאלץ ללכת רגלי לביתו. ,ליעדו

  אפשרות ב'

 ולכן הגיע ליעדו באיחור ,התעוררוהן ידית את הבעיות כשיהסוחר לא פתר מ

  וללא סוסו.

 מכאן ואילך יש לסוחר בעיה.
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  זיהוי המסר –שלב ג' 

  דוגמה לזיהוי המסר

  ההקבלה במציאות        מה שכתוב בסיפור  

  ומזלזלים בה.קטנה מתגלה בעיה       * מתגלה בעיה בפרסה,  

            (חסר רק מסמר) והסוחר לא מתקן.    

  הבעיה מתעצמת, עדיין אין      * מתגלה בעיה חמורה יותר: 

  חר אינו             מתייחסים אליה.חסרה הפרסה כולה. והסו   

  מתקן אותה.    

  חלה התמוטטות בעקבות התעצמות    הבעיה מתעצמת: הסוס צולע.* 

  הבעיה.            

  אין מגיעים למטרה.    המטרה להגיע מוקדם אינה* 

  מתממשת.

  שימו

  עלינו לחשוב על הסוחר כאילו הוא אדם כל שהוא.  . 1

יצג כל יעד שהוא או כל מטרה שאדם רוצה ההגעה לבית הסוחר יכולה לי  .2

  להגיע אליה.

המסמר החסר בפרסה ואובדן הפרסה יכולים לייצג תקלות ובעיות   .3

  המתעוררות לאורך הדרך אל המטרה.

  :סיפורמההמסר 

  

  

  

  אפשר לנסח את המסקנה גם בצורה חיובית.

     

  

  

גרם לכם האם זכור לכם מצב בו השתהיתם ולא פתרתם בעיה שנוצרה וזה 
  עיכוב בהגעה אל היעד? שתפו את חבריכם לכיתה באירוע זה.

כדי שאנו הקוראים, נבין את המסר, כותב הסיפור גורם לדמות לטעות   שימו 

  . החזרה על הטעות עוזרת להדגיש את המסר. מס' פעמים

אדם שאינו מנסה לפתור בעיות כשהן נוצרות ומשהה את פתרונן עלול 

 עומד בפני בעיה יותר גדולה. למצוא עצמו 

כל אדם הרוצה להגיע ליעדו ולהגשים את מטרתו בזמן, ידאג לפתור את 

 הבעיות הקשורות לתהליך מיד כשהן קורות ולא יתעכב בפתרונן. 
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  המשימות. על השאלות שבדף וענו  ,קראו א הסיפור

  / עודד בורלא ןּכֵ ְס ִּמ העופר הַ 

ל קראו לו "עופרי המסכן", כי הייתה לו רגל אחת ועם היה עופר קטן. הכפ

אבל הוא הצליח להינצל, ורק  ,זאב אחד לטרוף אותורצה עקומה. זה מפני שפעם 

הזאב נשך אותה. מאז היה עופרי צולע, והיה אומלל. הוא היה כי  ,רגלו נפצעה

לך רחוק רחוק. כל שיום אחד ברח עופרי מארצו וממשפחתו והעד כל כך אומלל 

אני  ,אינני רוצה לחיות ,רע לי ,אני צולע ,אני אומלל ,אני מסכן"הדרך הלך ובכה 

  "חלש.

אתה אינך מהשבט  ,שלום"כעבור כמה ימים פגש בעופר בן גילו. העופר אמר לו: 

 "שלנו כי אינני מכיר אותך. נראה שברחת מהבית. למה אתה מיילל כל הזמן?

גם אני הייתי פעם "אמר העופר:  !"אני מסכן ?ך רואהאינ"אמר עופרי המסכן: 

מסכן, כאשר התקלקלה לי העין ונשארה לי רק עין אחת. אבל המנהיג שלנו 

הסביר לי שאפשר לראות יפה גם בעין אחת, ולהיות אייל גדול וחזק ויפה וחכם 

  "וגיבור.

 "למה אתה צורח?"לל ופגש בעופרה חמודה. יעופרי המסכן המשיך ללכת ולי

כאשר אני הייתי " !"אני אומלל"צווח עופרי,  "?אינך רואה"שאלה העופרה. 

ראה אותי המנהיג  ,אומללה, זה היה כאשר התעקמה לי הכתף ונשארה עקומה

מא ישלנו. הוא ניחם אותי ועודד אותי, ואמר שאני יכולה להיות עופרה נחמדה וא

יג שלנו, היפה, כדאי לך לדבר עם המנה"כתף עקומה. הם אטובה ומסורה גם 

עופרי המשיך ללכת. אייל צעיר עצר אותו ושאל:  "הגיבור, החכם, החזק והנבון.

אמר האייל  ."רע לי ,אני צולע ?אינך רואה" "למה אתה צורח? מה קרה? ,סליחה"

אז המנהיג שלנו ניחם אותי והבטיח לי שאני אהיה  ,פעם היה גם לי רע"הצעיר: 

לא רע לי כבר. כדאי לך לדבר עם המנהיג  ,מוראני בסדר ג ,ובאמת .בסדר גמור

עופרי המסכן היה כבר סקרן.  "שלנו. הוא חכם ונבון וחזק וגיבור ויפה. כדאי לך.

בוא " ?"המנהיג החכם והיפה והגיבור והנבון והפיקח והחזק שלכם ,איפה הוא"

  אמר האייל. "תי,ִא 

ראה עופרי את  ,על ראש הצוק ,הם הלכו והלכו, והגיעו עד צוק גבוה, ושם

וכשפנה המנהיג  .המנהיג. והוא באמת נראה גדול ונבון וגיבור ויפה וחכם וחזק

  ראה עופרי שהוא צולע. ,ללכת
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  "ןּכֵ העופר המְס "דף משימות: 

  

  מה האירוע שבגללו קיבל העופר את הכינוי "עופרי המסכן"?  .1

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

  .התשובות המתאימותמה עשה העופר כתוצאה מסבלו? הקיפו במעגל את   .2

  ניסה להתמודד עם הקשיים.  א.

  חיפש תכונות טובות בעצמו.  ב.

  חיפש רחמים עצמיים.  ג.

  ברח מארצו.  ד.

  בכה על היותו צולע.  ה.

  כותו. למד מאחרים כיצד להתגבר על נ  ו.

  

  בדרך פגש מספר דמויות. "יום אחד ברח העופר מארצו ומשפחתו..."  .3

   א. את מי פגש? :כך טבלהאת ההשלימו   

  מה הייתה הבעיה של הדמות?ב.                        

  מה אמר המנהיג לדמות? ג.                         

  הדמות

  שפגש

  מה אמר המנהיג לדמות?  של הדמות בעיהה

  

________  

________  

________  

________  

________  

  

  

   __________________  

   __________________  

   __________________  

   __________________  

   __________________  

  

   __________________  

   __________________  

   __________________  

   __________________  

   __________________  
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  מה המשותף לדמויות שפגש עופרי?  א. 4

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

  מה המשותף בדברי המנהיג לדמויות?  ב.  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

  הוכיחו את תשובתכם. כיצד קיבלו הדמויות את דברי מנהיגם?   .5

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

החיים את עופרי לפגוש את מנהיגם? הסבירו את -מדוע שלחו בעלי  .6

  (היעזרו בביטויים: דוגמה אישית, עידוד, השפעה חיובית).  תשובתכם!

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

  הטָ נְ ֶא ֹוּפ  .7

  לנקודה מפתיעה המופיעה לקראת סוף הסיפור אנו קוראים פואנטה.   

  מהי הפואנטה בסיפור "העופר המסכן"?  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

  את תשובתכם! והסבירו וה? נמקווהאם המשפט האחרון בסיפור מבטא תק  .8

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  
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  מסר -הבנת משמעות לא מפורשת 

סמנו בטקסט את הפרטים ואת הדמויות עד לבעיה, ונסחו את נושא   . א

  הסיפור.

  ______________________________________: _הוא נושא הסיפור  

  _____________________________________________________  

  ם ואת התיאורים התומכים ברעיון.סמנו את הפרטים, את ההסברי  .ב

  נסחו את רעיון הסיפור.  

  _: ______________________________________הוא רעיון הסיפור  

  ____________________________________________________  

  יש להתייחס לפרטי הסיפור ולהציגם מול המציאות. המסרכדי לאתר את   .ג

  בילה במציאותהמק           סיפורכתוב ב המ

  להתמודד עם קשיים בעזרת אפשר     עפרי נפגש עם העופר שמספר לו   *

  עידוד ותמיכה.       שבזכות המנהיג למד שאפשר    

                 עין אחת.ביפה גם לראות    

  _________________________         עפרי נפגש עם עפרה  *

  _________________________            שמספרת לו   

  _________________________         עפרי נפגש עם אייל   *

  _________________________       ולומד  עפרי נפגש עם המנהיג  *

  _________________________          שהמנהיג בעצמו נכה  

  שלמדתם מהסיפור. המסרנסחו את כעת 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
כדי לבסס את מיומנות המסר אני ממליצה לתרגל את הנושא על סיפורים נוספים 

  הנמצאים בחוברת זו.

  19. דרור לדרור, עמ' 1

  24. עצת העוף, עמ' 2

  66פסקה, עמ' . ידידות שנ3

  152הסוס המנודה, עמ' . 4

  171. הסוד, עמ' 5
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  .קראו את המשל

  לובי/ מתוך משלי קר הצרצר והנמלה

  

  זה מוזר, צרצר חבר. -            ידידנו הצרצר

  מה קרה לך? ספר!          כל ימי הקיץ שר.

  מה עשית כל הקיץ        אך פתאום הקור הופיע,

  ת?עת מילאתי את הבי          .חורף אל הגן הגיע

  האם לא הכנת מלאי          עננים, –בשמים 

  כמו כל חורף בגיא?          ועצבת בגנים...

  

  מה את סחה, נמלה? -          בשדות אין עוד מזון

  מה זה במוחך עלה?          והגיעה עת רזון.

  ָשבועות!!! –כל הקיץ            לרינה, ניגון וזמר

  לי היו רק הופעות:        בא הקץ, הסוף, הגמר.

  אני אמן! –שימי לב         שיר ערשואיך אפשר לשיר 

  לא היה לי רגע זמן...        אם ריקה, ריקה הכרס?

  

  נו, אם כן... -          מתבונן סביב צרצר

  הרי הסברתי: -          ומרגיש כי צר לו, צר.

  כל עונת הקיץ שרתי...          אז קרב הוא בזחילה

  אל ביתה של נמלה:

  שרת? אז במקום לאכול               

  קום וצא נא במחול...        ...לב-הוי שכנה טובת -

  זה אני... צרצר רעב...

  והנמשל של המשל                

  מוכר לבן וגם לבת    מסר          המותר להיכנס

  - מי שטרח לפני שבת   ישיר           וקצת אוכל לחפש?

  הוא יאכל ביום שבת.           אנא, תני לי פת דקה

  פן אמות בעוד דקה...
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  מסר במשלים
  

על (ללמוד) יש להקיש  ןמהוחיים,  בעלישל ת יוק בפעילועוסהמשל דרך כלל, ב

  בסוף המשל.הנמשל מופיע לעתים  בני האדם.תכונות 

גם המשלים, כמו הסיפור העממי, עוסקים בנושאים שבין אדם לחברו, אך גם 

  מסתיים ברעיון: "הצרצר והנמלה"המשל  ,בעקרונות החיים.  לדוגמה

  .מי שטרח לפני שבת אוכל בשבת

  .כדי ליהנות מתוצאות, יש להשקיע עיון יש להעביר למסר:את הר

אין לו מה  ,שמי שאינו טורח לפני שבת הוא ",והנמלה "הצרצרמשל רעיון של הה

  של החיים שלנו.אך המסר עובר מהשבת אל ההקשר הרחב  לאכול בשבת,

יק סכדי להגיע למסר יש להציג את פעולות הצרצר מול פעולות הנמלה, ולה

  מסקנה.

 הנמלה הצרצר

  שר

 לא משקיע

פועלת, יוצרת, 

 משקיעה

 יש תוצאה אין תוצאה

לאכול  אין לו מה
 בימים קשים

עובדת וחוסכת 
 לימים קשים 

 המסר: .מי שלא משקיע (בכל התחומים) לא יצליח להפיק תוצאות
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  / עיבדה יהודית דישון העורב והנוצות

  

  שקוע בהרהורים! ,על ענף עורב שחור אחד ישב

ין כל העופות, שנוצותיו שחורות? מדוע מכוער אני וקולי ּבֵ "מדוע אני היחיד ִמ 

צרוד? לכל אחד מהעופות יש נוצות צבעוניות ויפות, ירוקות או אדומות, צהובות 

אולם איך אעשה זאת, ואני כל  .יפות את עצמייי לימכוער. עלאו כחולות, רק אני 

שקוע במחשבותיו. לעת ערב נצנץ רעיון  ,כך שחור?" כל היום ישב לו על הענף

  במוחו.

" אמר העורב לעצמו, "אקשט את עצמי ,י שחורות ומכוערותי"אם כל נוצות

אותה  בנוצות של אחרים, אקח לי נוצה אחת מכל עוף, רק נוצה אחת, ואתקע

  ".כך אהפוך לעוף המקושט והיפה ביותר מבין העופות .בגופי

י העופות והוציא לו נוצה אחת מכל קן. כשהיו בידיו נֵ יום לִק - הלך העורב יום

מקושט בשלל צבעים.  ,נוצות רבות, תקע אותן בגופו והופיע בפני אספת העופות

לראווה את  התהלך לו העורב המקושט מלא גאווה לפני העופות, כשהוא פורש

  ".קישוטיו, וכאילו אומר: "ראו מה יפה אני! אין עוף יפה ממני

תמהו העופות: "מי הוא זה, ואי זה הוא העוף הלזה בעל שלל הנוצות! זהו עוף כה 

יפה! מעולם לא ראינו שכמותו. אולם גאוותן הוא העוף הזה ומוזר, וגם צורת 

  ".לזה, "ונבדוק אותו מקרוב" אמרו העופות זה ,עורב לו. בואו ונתקרב אליו

  ניגשו העופות לעורב כדי לבדקו ולעמוד על טיבו מקרוב, והנה אחד צועק:

  "!"שלי הנוצה האדומה שבגופו

  "!והשני צועק: "שלי הנוצה הירוקה

  "וממני לקח את הכחולה..."

כך צעקו כל העופות. מיהרו כולם והתנפלו על העורב. כל עוף חטף את נוצתו מגוף 

  ופרח לו. העורב

   :נשאר העורב הקנאי מבויש ונכלם ללא נוצות, כולו מרוט ושרוט, ואמר בבכי מר

  "."זה סופו של מי שמתקשט בנוצות של אחרים, ואיננו שמח בחלקו ובאשר לו

  

  .נסחו את המסר

  

  

מסר 

 ישיר

15 

10 

5 

20 

 אדם צריך... 
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  שאלה לחשיבה ולדיון

" העורב"המשל מואילו  ,להשקיע"הצרצר והנמלה" למדנו  המשל הראשוןמתוך 

  . האם אין כאן סתירה? להסתפק במה שיש לנו דנולמ

  , הסבירו ותנו דוגמה מחייכם. נמקו

  

  תבנית תשובה:

  אין / יש סתירה

  מכיוון ש... ,... כי נימוק

  הסבר

  (מהחיים) דוגמה

  , לכןלפיכך :סיום

  

: כל אחד מהמשלים מתכוון לתחום אחר בחיים. אחד פונה לרמת חיים רמז

  והשני פונה לאיכות חיים.

  מה ההבדל ביניהם? 

  איכות חיים  רמת חיים

  

  

  

  

  

  

  שבצו את הפריטים שלפניכם במקומות הנכונים בטבלה. 

בגדים מפוארים, התמדה בעבודה, השקעה במטרה, מסירות, רדיפה אחרי יופי 

חיצוני, דאגה לחיי רגע, כמות המוצרים, דאגה לטווח רחוק, איכות המוצר, 

ת קטן עם מעט רהיטים, מלא שמחה וחום. ארמון גדול ורהוטי יוקרה, בי

  הסתפקות במועט. 



42 
 

  סיפור עממיקערת העץ / 

  

  בנו, כלתו ונכדו. ,קטן גרו סבא בבית

סבא היה זקן מאוד. ידיו רעדו, עיניו קהו מראות, ואוזניו כבדו משמוע. גם שיניים 

לך היה האוכל נופל מפיו, נוטף על זקנו ומלכ –לא היו בפיו. ובשעה שהיה אוכל 

  את בגדיו ואת השולחן.

הו בצד, ליד וראו זאת בנו וכלתו והתביישו להושיבו עמם ליד השולחן. הם הושיב

שבור את הכלים היקרים אשר ישולחן קטן, ושמו את מזונו בקערת עץ, כדי שלא 

  בבית.

  נאנח סבא, ישב ליד השולחן הקטן ואכל את סעודתו לבדו.

עץ וסכין, ומגלף משהו -יק בידו בולחזמיום אחד ראו האב והאם שבנם הקטן 

  בני?" שאל האב. ,בעץ. "מה אתה עושה

מא תהיו זקנים, אושיב אתכם י" ענה הילד. "כאשר אתה וא,"אני מגלף קערת עץ

ואאכיל אתכם מתוך קערת העץ הזאת, כפי שאתם עושים  ,ליד שולחן קטן בצד

  לסבא..."

ישב עמם יחד ליד השולחן,  הצטערו ההורים על שהעליבו את אביהם הזקן, ומאז

  והם היו מאכילים אותו ומטפלים בו בכבוד גדול.

  

  מסר 

  

  דור מבוגר –סבא       דור צעיר  –הורים 

  

  ליהם בבוא היום.: כפי שההורים התנהגו לסבא, כך יתנהג בנם ֵא רעיון

  א. ההורים, בדרך התנהגותם, נותנים דוגמה לילדיהם.  : מסר

  הוא חסר אונים. ב. יש לכבד את הזקן, כי  

  ".: * "כבד את אביך ואת אימך למען יאריכון ימיךלקח (פתגמים)

  ".* "והדרת פני זקן        

  ".* "מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך        

        ___________________________ *  
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  / אליהו אגסי מהו רווח יקר

ו מילות של מעשה בילד יחיד להוריו אשר אביו אהבו, אולם התאמץ לטעת ב

תה מפנקת אותו בצנעה ומרגילה אותו יגבורה, תבונה ואומץ לב, ואילו אמו הי

  לנוחות ולחוסר מעש.

לימים גדל הנער לבחור. ראה שחבריו תרים אחרי פרנסות שונות ועוסקים בהן, 

  במסחר. פנה אף הוא אל אביו וביקש שייתן לו כסף למען ישקיעֹו

- תכר לירת זהב, ואחר, אולם לך ותׂשיה בעיניאמר לו אביו: "בקשתך רצויה ויקר

  " .אתן לך את מבוקשך כך

התחיל הבחור מחשב מחשבות ומחפש דרכים להשתכר לירת זהב. חסה עליו אמו 

ונתנה לו לירה. הלך ומסרה לאביו. נטל אביו את הלירה וזרקה דרך החלון 

  ".החוצה, ואמר לבנו: "לך ותשתכר עוד לירה

ר לירה. חסה עליו אמו ונתנה לו. הביא אותה לאביו, קש הבן דרכים להשתכיב

  ".שוב זרק אותה דרך החלון ואמר: "לך והשתכר עוד לירה

כך חזר ונשנה הדבר פעמים רבות, עד שאזלו הלירות אצל האם ואמרה לבנה: 

"צר לי עליך בני, אולם אין בידי עוד כסף לתת לך, וכוונותיו של אביך נעלמו ממני. 

  "רקו דרך החלון, עד אשר יסכים למלא את בקשתך.זָ ירות עוד ימי יודע כמה לי

סחורות, העביר סלים,  *יצא הבחור לשוק ועסק בסבלות: הרים משאות, כיתף

הטעין חמורים והשתכר פרוטה אחר פרוטה עד שנצטברו ללירה. אז פנה שוב אל 

רוק ... חפן האב את המעות ורצה לז*אביו, ושם לפניו חופן של מטבעות שחוקים

עמל רב  !חלילה לך לזרוק"בחור ותפסו בידו וצעק: האותם דרך החלון. קפץ 

  השקעתי במעות אלו עד שהרווחתין!"

ואמר: "עתה ידעתי, כי אמנם עמלת כדי להרוויח  ,קרנו פניו של האב מרוב שמחה

כרת ערכו של עמל ושל את הלירה הזאת, על כן יקרה היא בעיניך. וכיוון שכבר ִה 

עמל, הריני נותן לך את הכסף הדרוש למען תעסוק במסחר, ולבי רווח הבא מ

סמוך ובטוח כי לא תבזבז אותו לריק, אלא תחוס עליו כאשר חסת על הלירה 

  ".הזאת, ותעשה בו שימוש נכון ומועיל

  נשא משא על הכתף, טען על הכתף. –* כיתף 

  ערך.מטבע שנשחק מרוב שימוש וצורתו נמחקה: מטבע פחות  –* מטבע שחוק 

 המסר: 



44 
 

  רווח יקר" / אליהו אגסימהו "הסיכום נערך על הסיפור 

  

  סיכום

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 נושא
  

 רעיון
 

  
 מסר

מתייחס לתוכן של 

הסיפור, בעיקר עד 

  הבעיה.

  

  

  

  

  דוגמה

בחור מתבגר לומד את 

הכסף בדרך ערכו של 

 הקשה. 

מתייחס לבעיה ולפְתרון 

של הסיפור. (נשאר בתוך 

  הסיפור.)

  

  

  

  דוגמה

רק כשהכסף הגיע לאחר 

מאמץ, התנגד הבחור 

לאביו, כשרצה לזרוק 

את כספו. כך למד מה 

  ערכו של כסף. 

מתייחס להפקת הלמידה 

החיצונית של הקורא 

בעקבות המפגש עם הרעיון 

  של הסיפור.

  

  

  

  דוגמה

י ללמוד להעריך כסף כד

צריך קודם להרוויח אותו 

  במאמץ רב. 
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  הִחּבּורו' 
  

   .בדרך כלל שוואהוא הניקוד 
  וְ            

  

  .דוגמה: נעמה ְורן יושבים ְולֹוְמִדים

  

   שורוק.וא של ו' החיבור לוא משתנה השולפני שו
  ּו              
  

  בשְד חלב ּו ארץ זבתאות: דוגמ

  ".נועם אוהב להקשיב לתכנית "שירים ּוְשערים                 

  

  אותיות בומ"פ יהפוך השווא של ו' החיבור לשורוק. לפני 
  ּו             
  

  דוגמה: הם הגיעו מכל קצוות תבל, ממזרח ּוִממערב.

  

  אינה נשמעת.  ו"דהיד שוואית ו' החיבור נהגית בחיריק, ו"לפני יו
  ִוי.                      

  

  .דוגמה: ִויהודה לעולם תשב ִוירושלים לדור ודור

  

  

  לפניכם קטע.

  סמנו את המילים שיש להן ו' חיבור, ונקדו את ו' החיבור לפי הכללים שלמעלה.

  

  לנוער" בריטניקה"אנציקלופדיה התוך מ פרנק, אנה

יה שהיומן שכתבה בזמן השואה ירה יהוד) הייתה נע1945 – 1929אנה פרנק (

זכה לפרסום רב ברחבי העולם. היא נולדה בגרמניה, אך כשעלו הנאצים 

לשלטון (בהיותה בת ארבע בלבד), ברחה משפחתה לאמסטרדם שבהולנד. 

45 
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החלו לשלוח  1942במלחמת העולם השנייה כבשו הנאצים את הולנד, ובשנת 

השמדה. שותפיו ההולנדים של את היהודים ממדינה זו למחנות ריכוז ו

מיהרו לסייע למשפחתו (ולארבעה יהודים נוספים)  ,אוטו פרנק ,אביה

גילו  1944מחבוא שהכינו מעל משרדי החברה. באוגוסט -להסתתר בדירת

הנאצים את הדירה הקטנה (בעקבות הלשנה), וכל דייריה נשלחו למחנה 

רנק ואחותה הבכורה וממנו למחנה ההשמדה אושוויץ. אנה פ –ריכוז תחילה 

בלזן, ושם מתו במרס -מרגוט נשלחו מאוחר יותר מאושוויץ למחנה ברגן

דשיים בלבד לפני שחרור הולנד ותום המלחמה. מכל המסתתרים וח – 1945

  רק אביהן, אוטו פרנק, נותר בחיים.

, ביום הולדתה השלושה עשר. 1942את יומנה החלה אנה פרנק לכתוב בשנת 

צורת מכתבים לחברה דמיונית ששמה קיטי. ידידים היא כתבה אותו ב

הולנדים מצאו את היומן במקום המחבוא לאחר שהמשפחה נאסרה, ולצדו 

מצאו סיפורים קצרים שכתבה אנה מאז ילדותה. "יומנה של נערה" הודפס 

ועד מהרה זכה לפרסום עולמי. הוא  –בהולנדית  1947לראשונה בשנת 

שלוש שפות, נמכר בחמישה עשר מיליון תורגם ללא פחות מאשר חמישים ו

עותקים ושימש כבסיס למחזות ולסרטים. אנה פרנק לא הייתה הנערה 

היחידה שכתבה יומן בתקופה הנוראה. רבים אחרים כתבו יומנים במקומות 

ובהם הנערה מארי ברג, שתיעדה את החיים  –מחבוא, בגטאות ובמחנות 

חייו במחנה ההשמדה בוכנוולד; בגטו ורשה; הנער קרול קוניצקי, שכתב על 

והצעירה אתי הילסום, שכתבה יומן במחנה הריכוז וסטרבורג בהולנד. מדוע 

זכה דווקא יומנה של אנה פרנק לפרסום כה רב? אולי משום שרבים הזדהו 

עם חייה של הנערה המתבגרת, הצמאה לאהבה, המתמרמרת על 

ת, ואינה מאבדת את ניסיונותיהם של המבוגרים לכפות עליה דעות והתנהגו

תקוותה גם ברגעים הקשים ביותר. עובדה היא שרבים מאלה שאינם 

  כלל, קראו את היומן בשקיקה.-מתעניינים בשואה בדרך

אנה פרנק חלמה להיות סופרת, וסיפורים שכתבה במחבוא ראו אור. שנים 

סנטן", מן היומן) ספר ששמו -רבות אחרי מותה כתבה מיפחיס ("מיפון

אנה פרנק". באמסטרדם הפכו את בית המחבוא לאתר הנצחה  "נזכור את

  המושך מאות אלפי מבקרים.
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  הטקסט העיוני

  איזה מהם הוא טקסט ספרותי? .לפניכם שני טקסטים

ובמחוון של סיפור  עזרו במחוון של סיפור העלילהילצורך זיהוי הטקסט הספרותי ה

  חוויה. 

  1קטע 

החוחית. היא בולטת בשירתה ובנוצותיה ציפורי השיר היציבות בארצנו היא מאחת 

ד ולחיים והצוואר לבנים, הקדקהבהיר, -הצבעוניות. מצחה וסנטרה הם בצבע אדום

אדמדם, הבטן לבנה, הזנב שחור, כנפיה שחורות, - שחור, גבה חום, החזה צהבהב

  ובשולי הכנפיים קווים זהבהבים.

ובמטעים, אולם כדי דרות החוחית חיה בין ענפי העצים שבחורשות, בגנים, בׂש

בר קוצניים, -למצוא זרעים, שהם עיקר מזונה, היא יורדת לאדמה ומחפשת צמחי

  (בעיקר החוח, ומכאן שמה). חַ כגון הברקן והחֹו

  את הזרעים היא מוציאה מֵפרות הצמחים האלה בעזרת ַמקורה החזק.

  : __________________________________________________המאפיינים

  טקסט הוא ספרותי / עיוני. (הקיפו את התשובה הנכונה.)ה  

  יום שני, כ"ב בתשרי                2קטע 

  יומני היקר,

השעה כבר מאוחרת, ואני עומד לשכב לישון. אני עייף מאוד. קרה לי משהו מרגש 

הספר, ראיתי ציפור - במיוחד, ואני רוצה לספר לך עליו. בצהריים, כשחזרתי מבית

ת ללא תנועה על האדמה. הצבעים שלה היו מיוחדים: אדום, קטנה ומדהימה מוטל

צהוב, שחור ולבן. היא הייתה יפה מאוד. הרמתי אותה בזהירות, והבחנתי בנשימתה 

קורה הקטן. החלשה. הכנסתי אותה הביתה, ואימא הציעה לי לטפטף טיפות מים למַ 

ותה כך הנחתי א- החזקתי אותה קרוב לגוף, וטפטפתי טיפה אחר טיפה. אחר

גפן, והשמעתי לה מנגינה שקטה. ישבתי לידה, עיינתי -בקופסה מרופדת בצמר

במדריך הציפורים, וגיליתי ששמה חוחית. הנחתי לפניה זרעוני ברקנים כי קראתי 

שזה מזונה. היא לא אכלה, אבל גופה זז קצת. אני מקווה שהמים והמוזיקה ירפאו 

  אותה.

  ____________________________: ______________________המאפיינים

  . וזהו את סוגושאחריו,  , ענו על השאלותשלפניכם טקסטקראו את ה

  / מאיה קאליר נהיגה אחרי הגשם הראשון

  הטקסט הוא ספרותי / עיוני. (הקיפו את התשובה הנכונה.)
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בחורף תמיד מזהירים שיש לנהוג ביתר זהירות, כיוון שכביש רטוב חלק יותר 

עצם, יבש. אחרי הגשם הראשון צריך להיזהר אפילו עוד יותר. מדוע, ב מכביש

  לאחר הגשם הראשון? הכביש מסוכן יותר

◌ לגשם, הצטברו על הכביש אבק, שמן  ֶֹשָּקְדָמהובכן, במהלך התקופה היבשה,

שמבנה הכביש מחוספס, כל החומרים הללו שוקעים בין חריצי  וסולר. מכיוון

לעומת זאת, כשהגשם יורד, מים מציפים את כל  הכביש ואינם מפריעים לנו.

המים), וכך הם הופכים את הכביש לחלק  (שמן הרי צף על פני החומרים למעלה

  ביותר.

עם הכביש חזק, ולכן אחיזת הכביש של הצמיגים  ַהִחּכּו וחכ, כשהכביש יבש

כשהכביש רטוב, כוח החיכוך של הצמיגים חלש יותר, ולכן אחיזת שלהם טובה. 

ות הנסיעה.                                                 הפתרון היעיל ביותר הוא להפחית את מהיר הכביש שלהם גרועה.

  

  סוג הטקסט

  האם לטקסט יש תבנית סיפורית?  . 1

  (זמן, מקום, דמויות, בעיה, רצף עלילה, פתרון וסיום) כן / לא  

   ? כן / לאשיח- האם בטקסט מופיע דו  .2

  רגשות? כן / לאבו מופיעים  האם  .3

  

  אתם צודקים. ,השאלות לוששב לאאם התשובות שלכם היו 

  אלא עיוני. ,לפנינו טקסט לא ספרותי ,אם כך

    

  

  

  

הוא טקסט שיש בו עובדות ודעות. הוא בנוי מפסקות, יש בו  טקסט עיוני

 מעט תיאורים ומעט רגשות. 

5 

10 
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  דף משימות: "נהיגה אחרי הגשם הראשון"

  

  .1  ומדוע? ,מתי יש לנהוג ביתר זהירות

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  

  .2  ?)1(שורה  "ביתר זהירות"הכוונה  בביטוי למה 

    א.  יותר זהירות

    ב.  יותר תשומת לב

    ג.  נהיגה זהירה במיוחד

    ד.  כל התשובות נכונות

    

  .3  ?4בשורה  "הצטברו"לה יפירוש הממה 

    א.  נאספו

    ב.  התקבצו יחד

    ג.  נוספו

    ד.  כל התשובות נכונות

    

  .4  ?9שבשורה  "אחיזת הכביש"יטוי הכוונה בבלמה 

    .א.  הכביש נמדד באחוזים

    .לכביש נצמדיםב.  

    .ג.  הכביש אוחז את המכוניות

    .ד.  כוח החיכוך

    

  .5  ?11שבשורה  "להפחית"פירוש המילה מה 

    א.  להפחיד

    ב.  להמעיט

    ג.  להפוך

    ד.  לשנות
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  .6  "שקדמה לגשם".כתוב:  4בשורה 

    מי קדמה לגשם? __________________________  א.

    ב.  מה קרה בתקופה זו? ______________________

    

  .7  ?7בשורה  "הם"הכוונה במילה למה 

    א.  לשמן

    ב.  לסולר

    ג.  לאבק

    ד.  כל התשובות נכונות

    

  .8  ?6שבשורה  "לנו"הכוונה במילה למה 

    א.  לנהגים

    י רכבב.  לנוסעים בכל

    ג.  לקוראים

    ד.  כל התשובות נכונות

    

  .9  .לתקופה היבשה אפשר לקרוא גם      _______________________

    _.לתקופה הרטובה אפשר לקרוא גם   ______________________

    

  .10  מתי כוח החיכוך של הצמיגים יעיל ביותר?

   כשהכביש יבשא.  

   ב.  כשהכביש רטוב

    וםג.  בי

    ד.  בלילה

    

  .11  מדוע כדאי להפחית את מהירות הנסיעה כשהכביש רטוב? 
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  מה בין עובדה, השערה ודעה?
כלומר יש להישען על הנאמר  ,נובעת מתוך נתונים הקיימים בטקסט עובדה

  בטקסט.

מצוינת ההשערה אינה של הקורא. כלומר: הניסיון ומההיגיון נובעת מ השערה

  רה מפורשת. צוטקסט בב

  אמונה. מהרגשה או מ ,נובעת מתחושה )עמדה( דעה

חשוב מאוד לדעת להבחין בין עובדה, השערה ודעה, גם כשאתם קוראים וגם 

  כשאתם כותבים.

  יש הנוטים להמעיט בערך העובדה ולהסתמך על דעה או על השערה. 

די הסיבה לכך ברורה: לצורך קבלת עובדה יש צורך בקריאה, כדי לקבל דעה 

. כל חבר מעלה את דעת הוריו או את דעתו "לקשקש"לפגוש בחבר או בחברים ו

של חבר אחר. כל אחד מסתמך על "מקור מוסמך", וכך מתפתחת שטחיות 

מסוכנת. אבל בכתיבה, אם אינכם מציינים את מקור האמירה, אינכם יכולים 

  רה כאל עובדה, אלא כאל דעה, וזה, כמובן,לא משכנע.ילהתייחס לאמ

     

  

  מדובר בתופעה שהתרחשה, ויש לה תוצאות שאפשר לבחון אותן.

הביטויים המתלווים למשפטי עובדה: "עפ"י הנתונים...", "ההוכחה לכך היא ש... 

  וכדומה. 

  

  

הביטויים המתלווים למשפטי  .הניסוח זהיר ומתייחס למה שעשוי לקרות

ים מסקנה מתוך הקטע, השערה: ייתכן, עשוי, עלול וכדומה. לעתים אנחנו מסיק

  וזו ההשערה.

  

  

זהו משפט של הבעת עמדה כלפי התופעה המדוברת. הביטויים המתלווים 

  למשפטי דעה: לדעתי, אני סבור ש..., חשוב כי נשים לב ל..., וכדומה.

אין הכֵרַח לציין את הביטויים האלה. מתוך הטקסט אפשר להבחין כי מדובר 

  בהבעת דעה.

 עובדה

 השערה

 דעה
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עובדה (ע), השערה  אשלפניכם. ציינו ליד כל משפט אם הוקראו את המשפטים 

  (ה) או דעה (ד).

  ייתכן שכל היבול ירד לטמיון*, מכיון שהייתה שנה שחונה*.  . 1___ 

אני מתנגד לשבוע לימודים קצר, כלומר לחמישה ימי לימוד ארוכים, כי   . 2___ 

  זה יפגע בהישגים הלימודיים.

  בבחינה בחשבון.מילדי הכיתה נכשלו  20%  .3___ 

יש להניח שהשנה יהיו הבחינות קלות יותר בעקבות הכישלונות של השנה   .4___ 

  שעברה.

  הבחינה לא הייתה קשה. את רוב הבעיות ידעתי לפתור.  .5___ 

  

  לא הצליח. –* ירד לטמיון 

  ללא גשם.  –* שחונה 

  

  קראו את הקטע שלפניכם, ובצעו את המשימות שאחריו.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סודות של סבאה

שני סודות חלק עמי סבי בסוף ימיו. כל בני המשפחה חשבו כי סבא נהיה חירש, 

ורק אני ידעתי כי לא היה כל פגם בשמיעתו. יום אחד החליט סבי כי שמע דיו, 

והחליט לאטום את אוזניו. אבל כאשר לא היה איש בסביבתנו, הוא היה משוחח 

  .ִאתי ומבין את כל דבריי ללא שום קושי

הסוד השני היה קשור בטיול הבוקר שלו. הרופאים אסרו על סבי לאכול 

כך אהובים עליו. סבי לא השלים עם הגֵזרה הזו. - ממתקים מתוקים, שהיו כל

בבוקר הוא היה לוקח את סל הקניות שלו ומניח אותו בחנות המכולת, 

ר כך הוא היה ממה-כשבתוכו רשימת הקניות שביקשה ממנּו סבתא לקנות. אחר

לבית הקפה הסמוך ומזמין לעצמו עוגת קצפת. בדרך מבית הקפה הביתה היה 

  אוסף את סל הקניות מהמכולת ונותן אותו לסבתא שלי. 

מדי פעם היה סבא לוקח אותי ִאתו לבית הקפה, ואני ִהכרתי את טעמן המופלא 

 של כל העוגות שהוגשו בו. כאשר נפטר סבי, ומסע הלוויה יצא מביתו, ליוו אותו

  שתי נשים שאיש מבני משפחתי לא ידע מי הן. רק אני ִהכרתי אותן. 
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לפניכם משפטים. ציינו ליד כל משפט, אם הוא משפט עובדה, משפט השערה או 

  הבעת דעה.

  סבא והנכד חלקו ביניהם שני סודות.  ________ 

  הסוד הראשון של הסב הוא שלא הייתה לו כלל בעיית שמיעה.  ________

הסוד השני של הסב הוא שהוא אכל ממתקים מתוקים למרות   ________

  הרופאים.האיסור של 

סבא החליט להפוך ל"חירש" כיוון שנמאס לו מהמריבות ששמע   ________

  בבית.

  סבא סיכן את חייו בכך שאכל מאכלים אסורים.  ________

הנכד היה צריך לדווח שסבו אוכל מאכלים אסורים, כדי למנוע את   ________

  מחלתו של הסב.

  סבא והנכד אהבו זה את זה מאוד.  ________ 

  סבא ערך לסבתא קניות כל בוקר.  ________

  

  פי ההנחיות.-משפטים עלשלושה חברו 

  משפט המציין עובדה: _________________________________________

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  משפט המציין השערה:  ________________________________________

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  משפט המציין דעה:       ________________________________________

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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  לודוויג ואן בטהובן
  אתם עומדים לקרוא את הטקסט "לודוויג ואן בטהובן.   .1

  ?מה אתם יודעים על לודוויג ואן בטהובן   

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

מילים לא מוכרות בקו אחד, והשלימו את קראו את הטקסט, סמנו בו   .2

  הטבלה.

  אנו מבינים ש...  אנו נעזרים ב...  המילה

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

  והשלימו את הטבלה. ,סמנו בטקסט את המאזכרים בשני קווים  .3

  אנו מבינים ש...  את מי מאזכרים?  המאזכר

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

  

 .זמנים) את כל התאריכים המופיעים בטקסטלפי העתיקו בסדר כרונולוגי (  .4

  את האירוע המתאים באותה שנה. כתבוכל תאריך לצד 

  ן נולד.בטהוב – 1770  

  1783 – ________________________________  

  1787 – ________________________________  

   ____– ________________________________  

   ____– ________________________________  

   ____– ________________________________  

   ____– ________________________________  
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  רשיהמלחין הח –ודוויג ואן בטהובן ל
  )2005,  דצמבר 23ליון י",  ג"גליליאו צעיר(מתוך 

. כבר בצעירותו גילו הוריו את כישרונו 1770נולד בבון שבגרמניה בשנת ֶבן ֹוֶּבְטה

הייחודי. בגיל ארבע התחיל בטהובן ללמוד לנגן בפסנתר, ובגיל שבע המוסיקלי 

י בבית התפילה בעיר ָגַבאּוָהעקיבל משרה כסגן  13כשהיה בן  כבר ניגן במסעדות.

  הולדתו.

האיש  – טְר צַ ֹומינה שבאוסטריה ושם נפגש עם ונסע בטהובן לו 1787בשנת 

חייו. בטהובן הפתיע את המוסיקאי הגדול, ומוצרט ניֵּבא לו עתיד  שהעריץ כל

אר שם נאלץ בטהובן לשוב לארצו בגלל מחלת ִאמו, והוא נש 1792מזהיר. בשנת 

  עד מותו.

 ֵאֶּלהּוְכׁשֶ זמזומים מתמידים באוזניו, מהחל בטהובן לסבול משריקות ו 1798 -ב

פקד את גדול  1802לו, לחרדתו, שהוא מתחרש. בשנת  ִהְתַחֵּור ,בהדרגה גברו

ששלח  ,כאב יּורוהוא איבד את שמיעתו לחלוטין. במכתב  :המוסיקאים אסון כבד

נאלץ לחיות כגולה. כמעט שלחתי יד בנפשי. רק  "אניכתב:  , הואבטהובן לאחיו

אולם החירשות לא גרמה לבטהובן להפסיק  האומנת שלי מנעה ממני לעשות כן."

ליצור, והוא הצליח להפוך את המגבלה ליְתרון. המוסיקה שיצר נעשתה עמוקה 

ומלאת כאב. כמה מיצירותיו המופלאות והידועות ביותר נכתבו לאחר שאיבד את 

בטהובן המוסיקה שיצר הייתה ַמְהְּפכנית, ולא רק מבחינה טכנית. שמיעתו. 

 המשיך להלחין עד שנותיו האחרונות. יצירותיו האחרונות הקדימו את זמנן

  בהרבה, והן עדיין ַמציבות אתגר למלומדים ולמאזינים.

השתתף קהל רב, ובין האבלים היו עמיתיו האמנים וידידיו  1827בהלווייתו בשנת 

  לה אחת: בטהובן.    יצולה. על מצבתו נחקקה מהאמחוגי 
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  רשיהמלחין הח –דף משימות: "בטהובן" 
  .1  עם איזה מוסיקאי נפגש בטהובן? והיכן?

______________________________________________________    

קיבל בביטוי  הכוונהלמה ". קיבל משרה כסגן העוגבאי" :כתוב 3בשורה 

  ? משרה

2.  

    קיבל תפקיד  א.

    עבודההתקבל לב.  

    מישהי ששמה שרהבל מיג.  ק

    ב' נכונות -ד.  תשובות א' ו

  .3  ?בטהובן התכוון בדבריולמה ". כגולה אני נאלץ לחיות" :כתוב 12בשורה 

    נאלץ לחיות כאדם שגורש ממולדתו. הואא.  

    נאלץ לחיות כאדם שאינו מרגיש בנוח. הואב.  

    לחיות כאדם שאינו מרגיש במקומו הטבעי. נאלץ הואג.  

    .ד.  כל התשובות נכונות

. למה הכוונה בביטוי ... והוא הצליח להפוך את המגבלה ליְתרון"כתוב: " 14בשורה 

  ?להפוך מגבלה ליתרון

4.  

    א.  להפוך קושי לחוזק.

    חולשה ליתרון.ב.  להפוך 

    .מגבלות לאפשרויות חדשותג.  להפוך 

    .התשובות נכונות ד.  כל

  .5  " למה הכוונה?יצירותיו האחרונות הקדימו את זמנן בהרבה...כתוב " 17בשורה 

    .מעסיקות את כל זמנוא.  יצירותיו 

    .בלו הערכה לאחר מותויקב.  יצירותיו 

    .מפורסמות גם שנים רבות לאחר שנוצרוג.  יצירותיו 

    .ג' נכונות - ד.  תשובות ב' ו

  .6  נאלץ לשוב?הוא ". לאיזו ארץ לארצו נאלץ בטהובן לשוב" :תובכ 7בשורה 

    א.  לאוסטריה

    ב.  לגרמניה

    וינהוג.  ל

    ד.  לישראל
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  .7  ". איפה הוא נשאר?נשאר שם עד מותו" :כתוב  7בשורה 

    א.  בארצו

    ב.  באוסטריה

    ג.  בגרמניה

    ג' נכונות -ד.  תשובות א' ו

למה מתייחסת המילה  ".גברו בהדרגהוכשאלה " :כתוב 10-9בשורות 

  "?"אלה

8.  

    א.  למחלות של ִאמו

    ב.  לעבודות שקיבל

    ג.  לשריקות ולזמזומים באוזניו

    ד.  לגעגועים לִאמו

  .9  .שרח.לים שהשורש שלהן הוא ימ תימצאו בטקסט ש

   ______________    ____________    

    _________הוסיפו עוד מילה משלכם. _____

  

  .10  א"ב (חיצוני ופנימי). -פי ה-סדרו את המילים על

המילים: משרה, מוסיקאי, מגבלה, זמזום, מוסיקה, מוצרט, מחלה, 

  מהפכנית.

  

,__________ ,___________ ,__________ ,__________ ,________    

.__________ ,_________ ,__________    

  ויים ומשפטים המביעים דעה, ובצבע כתום הדגישו בטקסט בצבע צהוב ביט

  ביטויים או משפטים המציינים עובדה.

11.  

לפניכם אירועים מחייו של לודוויג ואן בטהובן. מספרו אותם על פי רצף   .12

  ).55 וד(היעזרו ברשימת התאריכים בעמ .התרחשותם

  ____ בטהובן איבד את שמיעתו לחלוטין.  

  זומים באוזניו.____ בטהובן שמע שריקות וזמ  

  ____ בטהובן הצליח להפוך את המגבלה ליתרון.  

  ____ בטהובן החל ללמוד לנגן בפסנתר.  

  ____ בטהובן קיבל משרה כסגן העוגבאי בעיר הולדתו.  

  ____ בטהובן נפגש עם מוצרט.  
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גם יכול להופיע הוא אולם  ,רצף זמן יכול להופיע כתאריכים מלוח השנה  שימו 

  פה או עונה. כציון תקו

  .בו את ביטויי הזמןשלפניכם והדגישו קראו את הקטע 

  המסע הארוך ביותר –האדם הקדמון 
  פי "מסע אחר")- ל(מעובד ע

ת שולט האדם על סביבתו קלּו וכשאנחנו מתבוננים בעולמנו ומגלים באיז

הקשים של האנשים שחיו בעולם לפני  תםהקרובה, קשה לנו לתאר את תנאי מחיי

ברת דרך כה ארוכה חיים, שידוע לנו עליו, לא עבר ּכִ - פי שנים. שום בעלמאות אל

ות שלו לתנאים מגוונים היא ליכולת ההסתג ,למעשה .של התפתחות כמו האדם

  ממאפייניו העיקריים לאורך ההיסטוריה.

 :י ההתפתחות של האדם הקדמון לשלוש תקופותאנו מחלקים את שלּב

ופת האבן שארכה כחצי מיליון שנה, קיא תהראשונה, הקשה והארוכה מכולן, ה

  השנייה היא תקופת הברונזה, והשלישית היא תקופת הברזל.

בתקופת האבן חי האדם ביערות, הסתתר בעצים והיה חסר אמצעים להתגונן מול 

חיים קטנים. מראהו הזכיר -רות ומבעליפֵ מהחיות הגדולות. הוא ניזון מצמחים, 

וכפוף, גופו היה שעיר, לסתותיו רחבות, מצחו צר  חיה. הוא היה נמוך, שרירי

יתה תחילת השימוש ימאוד ועיניו קטנות. פריצת הדרך הראשונה בשיפור תנאיו ה

למד להשתמש בה  ,באבן להכנת כלי ציד ועבודה. בהמשך, כאשר גילה את האש

לחימום ולהכנת מזון. בשלב זה היה יכול לסגל לעצמו מגורי  וגם החיים-נגד בעלי

חיים - בע במערות ובבקתות שבנה. הוא למד לעבד את הקרקע ולגדל בעליֶק 

לצרכיו. גם מראהו החל להשתנות בהדרגה, ותווי פניו הנוקשים החלו להתעדן 

  ולהתעגל. 

כיר האדם את הנחושת ולמד בשלב הבא, שהחל לפני כחמשת אלפים שנה, ִה 

צמו בתי אבן, לעבד ל יותר לבנות לעקלייצר את הארד. בתקופה זו כבר היה לו 

  את האדמה ולצוד חיות גדולות.

לפני כשלושת אלפים שנה לערך גילה את הברזל ולמד להכין בעזרתו ציוד חזק 

  הנשק שלו.את כלי ומתוחכם יותר. בעזרת הברזל שיפר האדם את כלי העבודה ו

 .טקסט כרונולוגיטקסט שיש בו ביטויים המציינים רצף זמן, נקרא 
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  ביטויי זמן המתאימים לטקסט כרונולוגי

  
  ... -במאה ה        ...ונהבתקופה הראש    ...1917בשנת   ...בהתחלה 

_______  _____________  _____________    _______________  

_______  _____________  _____________    _______________  

  ...הקודמתבמאה      ...התקופה השנייה  ...שנתיים אחר כך   ...בהמשך

_______  _____________  _____________    _______________  

_______  _____________  _____________    _______________  

  ...במאה הנוכחית           לאחר עשר שנים...  ...אחר כך

_______  _____________  _____________    _______________  

_______  _____________  _____________    _______________  

  ...         ...      ...  ...לבסוף

_______  _____________  _____________    _______________  

_______  _____________  _____________    _______________  

  

  ...בילדותו      ...לפני הקמת המדינה

_______________________    _______________________  

_______________________    _______________________  

  ...בבגרותו    ...שני עשורים אחרי הקמת המדינה

_______________________    _______________________  

_______________________    _______________________  

  ...כשהתגייס לצבא  ...הקמת המדינה שנים אחרי 62כיום 

_______________________    _______________________  

_______________________    _______________________  

  

טקסט כרונולוגי מהווה גורם מארגן של הטקסט. אפשר לארגנו בביטויי זמן 

  בתרשים. ההבנה של הטקסט משתפרת כשניתן לארגנו במבנה ברור. 
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  הטקסט העיוני
סוגות). נכיר שניים מהם: טקסט מידעי וטקסט - לטקסט העיוני מספר סוגים (תת

  .טיעוני

  

  

  

  

                          

  

  

  

  

  

  :סוגים (ֵמיָדִעי וטיעוני) יש מאפיינים משותפים-לשני התת

  מבנה חיצוני  א. 

) בין פסקה 1הטקסט מחולק לפסקות. אפשר לחלק טקסט לפסקות כך:    

        ;יהיה ריק האחרונה בפסקה ) סוף השורה2לפסקה תהיה שורה רווח; 

  .הראשונה של הפסקה ) יהיה רווח בתחילת השורה3

1(     _________       2 (  __________        3       (  __________  
   _________    __________      ____________  
   _________    __________      ____________  
   _________    _______      ____________  

  
   _________    __________           __________  
   _________    __________      ____________  
   _________    _____        ____________  

  
   _________    __________           __________  
   _________    __________      ____________  
   _________    ______      ____________  

  

  (מבנה טקסטואלי) מבנה פנימי  ב.

  לכל פסקה רעיון מרכזי ומשפטים תומכים המסבירים את הרעיון המרכזי.  

כותב הטקסט מתכוון 
נושא ב מידעלהעביר לקורא 

  מסוים.
 עובדותהטקסט יכלול 

 שאפשר לבדוק.

לשכנע כותב הטקסט מתכוון 
אותנו לגבי טענה או דעה 

  שיש לו בנושא מסוים.
עובדות הטקסט יכלול 

  ,דעות(במידה מצומצמת) ו
 .הוכחותאו  דוגמאות

 טקסט מידעי

 טקסט עיוני

 טקסט טיעוני
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  סוגים יש מאפיינים מבדילים:-לשני התת

  ניסוח ושפה  .א

  הניסוח קצר, ענייני וללא מילות רגש.י המידעבטקסט   

  ש..."טקסט טעוני נמצא מילים המבטאות דעה, כמו "כדאי...", "אני סבור ב  

  הניסוח לעתים ארוך ויש חזרה על רעיונות.  

  כוונה, מטרת הטקסט  .ב

א להציג עובדות יה מידעימטרת הטקסט ה מטרה ייחודית. תת סוגהלכל   

  לשכנע ולבקר.  טיעוניהטקסט הבעוד שמטרות ועמדות. 

  מסקנה  .ג

  כשם שלסיפור יש מסר, לטקסט עיוני יש מסקנה.  

  

  אותם, ונמקו את קביעתכם. לפניכם שני טקסטים. אפיינו
  

   )"2000פי אנציקלופדיית "- מעובד על( גמל: 1טקסט מס' 

גופו של הגמל מותאם לפעילותו: שפתיו מכוסות שערות עבות וגסות,  מבנה

צניים הגדלים באזורים שחונים; גבותיו והמאפשרות לו לאכול את השיחים הק

מעברי אוזניו חסומים ברשת  העבות וריסיו הארוכים מִגנים על עיניו מפני החול;

של שערות, ואפילו נחיריו יכולים להיאטם בשעת סערת חול, כפות רגליו מרופדות 

בכריות רכות, המתפשטות כלפי חוץ ומונעות אותו מלשקוע בחול הרך; על ברכיו 

ועל גחונו יש כריות גלדניות, המגנות עליו כשהוא כורע תחת משא כבד או רובץ 

ק"מ ליום, ובלבד שיהיו ניזונים היטב.  110יכולים לעבור עד לנוח. גמלי רכיבה 

קילוגרם), מהירותם קטנה מחמישה ק"מ  200גמלי שיירות העמוסים לעייפה (עד 

  בשעה.

שנה. הוא מסוגל לעמוד בתלאות קשות יותר מכל חיה אחרת,  40-30הגמל חי 

ליטר  100ו והוא מסוגל להחזיר לעצמו אובדן משקל שמקורו בהתייבשות, בשתות

דקות. לעמים רבים הוא משמש מקור לבשר ולחלב, משערו  10מים בתוך 

  מתקינים אריגים, וגלליו המיובשים משמשים להסקה.

- ), והגמל הדו"הערבי"דבשתי (נקרא גם -ידועים שני מיני גמלים: הגמל החד

האי ערב ובאזורים הסמוכים לו, ובכלל זה - דבשתי מצוי בחצי-החדהגמל דבשתי. 

נגב וסיני. כן הוא מצוי בצפון אפריקה ובפרס, והוא נקלט גם בספרד, ה

  בקליפורניה ובאוסטרליה.

דבשתי, רגליו -דבשתי חי באסיה התיכונה. גונו כהה מזה של החד-הגמל הדו

וכפות רגליו קטנות וקשיחות יותר. תכונות אלה שלו מתאימות יפה  ,קצרות יותר
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סה ֵשער ארוך וסמיך, המגן עליו מפני הקרה למדבר הסלעי שהוא חי בו. גופו מכו

בחורף. ֵשער זה נושר באביב, ובמקומו צומח ֵשער קיץ דק יותר. בכמה מאזורי 

דבשתי את הסוס כמעט בכל עבודות -המועצות מחליף הגמל הדו- אסיה של ברית

  השדה.

  י / מידעי (הקיפו במעגל)טיעונהסוגה: 

  _______________________________ הנימוק:

  

  ברכה לבדווי  –הגמל : 2טקסט מס' 

. לגמל תכונות מיוחדות המאפשרות לו לחיות "ספינת המדבר"הגמל מכונה 

  בתנאים קשים ולשמש עוזר נאמן לבדווי. 

ראשית, הגמל יכול לשתות הרבה מים בלגימה אחת ולאכול מזון רב בבת אחת. 

, וכך הוא מוכן המזון שהוא אוכל והמים שהוא שותה מספיקים לו לימים רבים

  לצאת למסע ארוך במדבר ללא מים וללא מזון בדרך.

נוסף על כך, הגמל גדול וחזק, ועל כן הוא יכול לשאת משאות כבדים. לַכפות רגליו 

סוליות עור עבה, ולכן הוא אינו סובל מהחום הלוהט של אדמת המדבר ואינו 

  שוקע בחול.

כל חייו. הוא רוכב עליו ומעמיס הגמל הוא בעל החיים המלווה את הבדווי לאורך 

את כליו ואת חפציו. מצמרו הוא מכין בגדים ויריעות לאוהל. עורו משמש לעשיית 

נעליים וסנדלים. מחלב הנאקה הוא שותה, ואשתו מכינה ממנּו שמן מאכל. 

בעזרת הגמל יכול הבדווי לחרוש את האדמה, ובגללים שלו הוא מסיק את 

  המדורה.

  דווי מרגיש כי הגמל הוא ידידו ועוזרו הקרוב ביותר.לא פלא, אם כן, שהב

  

  וני / מידעי   (הקיפו במעגל).טיעהסוגה:   

  ________________________________________________הנימוק: 

               ________________________________________________  
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  מילות קישור
  

  

  א. קראו את הקטע.

  

  הצוללת
  

חייבים לבנות  ,שהצוללת שטה מתחת למים מאחרמסובך מאוד לבנות צוללת. 

אם אותה כך שהיא תהיה אטומה לגמרי, ולהבטיח שלא תהיה שום חדירת מים. 

  ים כל הנוסעים בה לטבוע.עלוליש חדירה של מים, היא טובעת, ואז 

 –החמצן  כשבונים צוללת, היא בעייתאת הדעת עליה  שיםבעיה נוספת, שצריך ל

האוויר לנשימה לנוסעי הצוללת. כאשר יוצאת הצוללת למסע, ממלאים בתוכה 

  כננת להישאר מתחת למים.ובלוני חמצן שיספיקו לכל הזמן שהצוללת מת

נופים מיוחדים, דרכה , אין רואים ה מאודהצוללת איננה כלי שיט נוח. צפוף ב

איננה כלי שיט המיועד  . לכן הצוללתמאוד והמסע בצוללת יכול להיות משעמם

למסע תענוגות ונופש. הצוללת משמשת בעיקר את הצבא, והיא משמשת ככלי 

מלחמה. חיילים ששטים בצוללת, עסוקים כל הזמן באחזקה ובהבטחה שהצוללת 

לשמור על מערכות ההפעלה של הוא פקד היטב. יש חיילים שהתפקיד שלהם ַת ְת 

ים ומובילים אותה במרחבי מעמקי הצוללת, אחרים דואגים לחמצן, יש שמנווט

  גם מפקדים. ,כמובן ,ויש ,הים, יש שדואגים להכין אוכל לחיילים

בזמן מלחמה, הצוללת היא כלי נשק חשוב ביותר. המיוחד בצוללת הוא שהיא 

היום, בעידן עם זאת יכולה לתקוף מטרות, בלי שיראו אותה או יבחינו בה. 

היתרון המיוחד לפיכך לות מתחת לפני המים. המודרני, פיתחו שיטות לאיתור צול

כך נכון. אבל -שהיה לצוללת, שהיא יכולה לתקוף בלי שיבחינו בה, כבר לא כל

  עדיין יש שיטות המאפשרות לצוללות להסתתר.

  

  __________________________ העתיקו את המילים המוקפות במעגל  ב.

  _____________________________________________________  

  ____________________________________לים שהקפתם הן יכל המ

5 

10 

15 
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  קישוריות

     

  .לפניכם רשימה של מילות קישור. שבצו אותן במקום המתאים  ג.

לאחר מכן, כתוצאה מכך, כי, מאחר ש..., כמו כן, אולם, משום המילים:   

  , אך, בתחילה.כך, הואיל וְ 

  

  מילות קישור

  מילות תוצאה  מילות תוספת  מילות ניגוד  סיבהמילות   זמן

  כאשר      כש

  אחר כך   לפני

  בזמן ש

  תראשי

  שנית

  לבסוף 

  לאחרונה

__________  

__________  

  עקב

  מפני ש

  כיוון ש

  משום ש

__________  

__________  

__________  

  אבל

  אלא

  בניגוד ל

  לעומת

  בהשוואה ל

__________  

__________  

__________  

  כך נוסף על

  יתר על כן

  וגם

  זאת ועוד

__________  

__________  

__________  

  לפיכך

  משום כך

__________  

__________  

__________  

__________  

נוסחים שאינם   מילות ויתור  הסבר
  מוחלטים

מילים 
המביעות 

  ותיהחלט

  מילות תכלית

  כלומר

  דהיינו

  רוצה לומר

  זאת אומרת

  פירושו של דבר

__________  

__________  

  למרות

  אף על פי

  אם כי

  אף ש

__________  

__________  

  כנראה

  ייתכן ש

  קרוב לוודאי

__________  

__________  

  בשביל

  ללא ספק

  אין ספק ש

  לומר ש אפשר

__________  

__________  

  כדי

  למען

  לֵׁשם

__________  

__________  

64 
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  !!תזכורת

  

  

  

  

  

  

  

מילת הקישור, ורשמו את הקיפו את  בכל אחד מהמשפטים שלפניכם  ד.

  תפקידה.

  .פרהסת הלכתי לבי ,פסק הגשם כאשרירד גשם כבד.   . 1

  ________________________________ :תפקיד מילת הקישור  

  דני לא הלך לחוג ג'ודו כיוון שהיה חולה מאוד.  .2

  ________________________________ :תפקיד מילת הקישור  

  זכיתי בחידון השפה. ,, ונוסף על כךקיבלתי ציון טוב במבחן  .3

  ________________________________ :תפקיד מילת הקישור  

רציתי לקנות משחק, אך לא היה המשחק שרציתי, לכן חזרתי מאוכזב   .4

  הביתה.

  _________________________ :הראשונהתפקיד מילת הקישור   

  __________________________ :תפקיד מילת הקישור השנייה  

  גמר.השחק מניצחנו בתחרות הכדורעף, לפיכך עלינו ל  .5

  ________________________________ :תפקיד מילת הקישור  

  צריך לשנן את מילות הקישור כדי להבין את הטקסט.  .6

  ________________________________ :תפקיד מילת הקישור  

  קישור. ושלבו בו לפחות חמש מילות ,כתבו קטע קצר  ה.

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  . ןמנות כתבו את פירושן או את תפקידקראו את הסיפור. מעל המילים המסו

מילות קישור הן מילים המקשרות בין שני משפטים ושומרות על לכידות 

הקישור בתוך המשפט, בין הטקסט. חשוב לזהות את התפקיד של מילת 

  המשפטים ובין הפסקות כדי להבין טוב יותר את הטקסט. 

 מילות הקישור מסייעות בבניית הרצף ההגיוני של הטקסט. 
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~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

  ידידות שנפסקה

יום יום לאחר *. זו לזורינה ויעל הן חברות טובות עוד מהגן. הן גם גרות בשכנות 

נפגשות ומבלות יחד את שעות אחר הצהריים. יום אחד גילו סולם  הןהלימודים 

אמרה:  היאליד הקיר של בית עזוב בשכונה. סקרנותה של יעל התעוררה, ו ניצב

  .אחריהורינה  ,התחילה לטפס על הסולםו" ,"בואי נראה לאן מוביל הסולם

לא  – אפלולית שררהטיפסו וטיפסו, עד שהגיעו לפתח של עליית גג. בעליית הגג 

 שהןכ. גיששו שתי החברות באפלה, דרכונכנסו חלון מלבד הפתח ש בההיה 

, מתוך חרישייברו בקול התיישבו בחלק האחורי של החדר וד הןאוחזות ידיים. 

  פחד, שמא מישהו נמצא שם.

ברחה רמה החדר. רינה נבהלה מאוד, ובצעקה  יתֵ ּכְ ְר יַ לפתע נשמע רעש מוזר מ

וירדה במהירות מהסולם. יעל, שהייתה אמיצה יותר, בדקה מאין בא הרעש 

 היאכשחתולים קטן. לקחה יעל את הגור לפתח וקראה - גור ההמוזר, וגילת

אבל רינה לא   רינה, זה בסך הכול גור קטן, חזרי!" ,צוחקת:  "איזו פחדנית את

יעל קראה לה "פחדנית". התקרבה אל הסולם והזיזה אותו  חזרה. היא נעלבה כי 

רינה בפני מפתח עליית הגג. ביקשה יעל לרדת, אך לא יכלה. היא התחננה 

ת המקום. יעל נבהלה ולא סירבה ועזבה א זושתחזיר את הסולם למקומו, אך 

 ידעה מה לעשות. רק לאחר שעה ארוכה חזרה רינה והחזירה את הסולם למקומו

החתולים בידיה, אמרה לרינה -יעל תוכל לרדת. לאחר שיעל ירדה וגור כדי ש –

רינה לבקש את  השתוקקה" ., אינני חברה שלך עודשוב ייבכעס: "אל תדברי אל

  יותר. אתהמאז לא דיברה ו ,תהאך יעל סירבה ורצה לבי ,סליחתה

10 

15 
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  תפקידי המרכאות

  

  

ציטוט, אמירה,   שיח-דו

  מחשבה

  מטפורה  היפוך  כינוי, מושג, שם

רן: "מדוע לא באת 

חיכיתי  ?י אתמוליאל

  ".לך

רן,  ,בן: "מצטער

באמת שכחתי להודיע 

לך שאני לא יכול 

  סליחה!" .להגיע

  "יש :) הרופא אמר לי1

  להצטייד בכובע,    

  מים ברם הגנה וקב    

  כדי לא לקבל מכת    

  שמש."    

   :) חשבתי לעצמי2

  "מדוע יותם לא    

  אולי ?גיע למסיבהִה     

  הוא חולה? אלך    

  לבקר אותו."    

  ) "לכו לאסוף את3

  "!כל הלכלוך    

  אנו לומדים בספר ) 1

  להיות לומדים "    

  לומד עצמאי".    

  ) כולם קראו לה2

  ""מצחיקונת.    

  מסוכנים"") אגף ה3

  הוא אגף ידוע.    

  ) תן יד לאיגוד "צער4

  .בעלי חיים"    

  ) הם חושבים שהם1

  אנשים "יפים".    

  ) הוא הסביר לו2

  "בעדינות" כיצד    

  יגיב אם לא יקיים    

  את דרישותיו.    

  "זעירה"ה) הדמות 3

  התקרבה לעברנו.    

  ) לרגע נדמה היה 1

  שכל בעלי החיים    

  "בוכים" למראה     

  הפיל השרוע על    

  הרצפה.    

  ) "נחש פתלתל" של2

  מכוניות השתרך    

  לו במעלה ההר.     

67 



68 
 

 

  זהו את תפקיד המרכאות בקטעים שלפניכם.

  .בירוק "היפוך", בכחול"שם" , בכתום "ציטוט", בצהוב "שיח-דו"הדגישו 

  

  קטע א'

רנבת שחצתה את הכביש?" צעקה "ראיתם את הא .קבוצת ילדים נסעה לטיול

" ענתה לה יעלי. "איך את יודעת?" שאלה. ,יתה ארנבתיפתאום ירדן. "זו לא ה

שלקחנו עמנו  'תנו לחיות לחיות'" צעק המדריך. "פתחו את המדריך !"שקט

  "יכוח של ירדן ויעלי.וומצאו את התשובה לו

  " אמר תומר.,יםאלה היו שועל .דאגו שלא יהיו באזור ארנבות 'טובים'"אנשים 

  

  קטע ב'

אמר יואב להוריו ערב אחד. "קשה מאוד  ,""אני רוצה מאוד שתקנו לי כלב

והיא  ," ענו לו הוריו. "משפחת חיזקי מחזיקה כלב,להחזיק כלב בבית מגורים

ה לך שהכלב של משפחת חיזקי עושה " התעקש יואב. "נרֶא ,גרה בקומה מעלינו

" ,עושה חיים עם הכלב שלה ,הבת שלהם ,םחיים?" שאל אבא של יואב. "אבל רות

" התערבה אמו ,ענה יואב. "וזה מה שחשוב!" הוסיף יואב. "זה לא כל מה שחשוב

  " הוסיפה.,וצריך לדאוג שירגיש נוח ,"כלב הוא יצור חי ,של יואב

(...)  
  תפקידי הסוגריים

  

תוספת 

  מידע

 ,הסבר

 ,אוריב

  רושיפ

הערת אגב 

  של הכותב

ציון מראה 

  מקום

תרגום   רוטיפ

  מילולי

החלב עשיר 

בסידן (חומר 

החשוב 

לבניית 

  העצם).

השנה היא 

שנה מעוברת 

(הוספת 

אדר  –חודש 

  ב').

הפרס במקום 

הראשון 

(שאיש לא 

זכה בו) הוא 

  מיליון שקל.

(בראשית א' 

13 ,

"פסיכולוגיה 

חינוכית", 

, עמ' 3כרך 

12.(  

לכנס הגיעו 

כל מנהלי 

הרשתות 

(יוסי כהן, דני 

קב לוי ויע

  גולן).

  בוסתן (גן).
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את המשפטים שיש בהם סוגריים, וכתבו קראו את הטקסט שלפניכם, הדגישו בו 

  תפקידם של הסוגריים. אתל כל משפט מע

  

  והעולם יצחק אתך –ק חַ צְ 

   2003פי מ' מעדיה, "להצליח בעברית," הוצאת דביר, -(מעובד על

  פי י' שמעוני, אתר האינטרנט נענע)-ועל

שוב לחיים נורמליים ובריאים כמו חמצן (חומר החיוני לתהליך הנשימה) הומור ח

לגוף. יש החושבים שֵהָעֵדר (חוסר) חוש הומור או חוסר תגובה להומור הם סימן 

בריאים. אדם בעל חוש הומור יכול להצחיק אנשים ולגרום להם הנאה, - לחיים לא

צמו, על המרֶאה שלו ואין אדם שאינו זקוק לכך. היכולת של האדם לצחוק על ע

ועל הטעויות שלו ושל אחרים (אם הצחוק מקורו בחיבה), היא סימן לחוש הומור 

מפותח. הצחוק עוזר לאדם להתגבר על צרות ועל קשיים. כאשר אדם נמצא במצב 

דחק (מתח נפשי), הצחוק יכול לעזור לו להפחית את המתח ולשחרר אותו מן 

סמו מחקרים על חולים שהבריאו המחשבות הְמציקות לו. לא מזמן התפר

בעקבות צפייה מרוכזת בסרטים קומיים (מצחיקים), שגרמו להם לפרוץ בצחוק 

בריא. בחלק מבתי החולים בארץ ("בלינסון", "דנה") ובעולם דואגים לשלב 

צנים, ובעזרתם יבתהליך הריפוי של החולים גם מופעים מצחיקים של בדרנים ול

  ואת החיוך גם לחולים במחלות קשות יותר. הם לעתים מחזירים את התקווה

 ו. נסכםלהיזכר ברגעים מאושרים שהיו ל ו, נסיםשמח כםלעתים, כאשר אינ

  בבית הספר ובאירועים שונים. כםלהיזכר במקרים מצחיקים שקרו ל

אדם שמצליח להצחיק אחרים, יגלה שאנשים רוצים בחברתו, וחייו הרבה יותר 

לשלטי פרסומת מצחיקים, כמו "הילחם בזיהום  קלים ונעימים. כדאי לשים לב

היה צמחוני"  –רכב על סוסים" (שלט על מכונית); "אל תאכל את עצמך  –האוויר 

  (שלט במסעדה צמחונית).

כדאי לזכור תמיד: הצחוק הוא הדרך הקצרה ביותר לחבר בין שני אנשים. 

שורת) טובה בין הצחוק יוצר אווירה קלילה, וכן הוא עוזר ליצור קומוניקציה (תק

והעולם  –צחק אנשים. הוא גם עוזר להסתכל על החיים באופטימיות (תקווה); 

  יצחק אתך!
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  הפועל

פועל הוא מילה המציינת עשיית מעשה או הימצאות במצב מסוים. לפועל יש גוף 

ובגופים  –עבר, הווה ועתיד  –וזמן. אפשר להטות את הפועל בשלושה זמנים 

  השונים.

  

  יםרב  יחיד  

  מדברים –אנחנו   מדבר –אני   גוף ראשון

  חַ נוכֵ  –אתה   גוף שני

  נוכחת –את 

  יםִח נוכְ  –אתם 

  חותנוכְ  –אתן 

  נסתר –הוא   גוף שלישי

  נסתרת –היא 

  נסתרים –הם 

  נסתרות –הן 

  

  

  הטיות הפועל

  

  

  

  

  תחיליות                   סיומות            

  אני  א            אני ִּתי            

  את  ת  אתה  ת        את  ְּת     אתה   ּתָ 

      היא ת  א    יוה      ִהיא ָ◌ה  הוא    אין סיומת

  נ אנחנו              אנחנו  נּו                  

  אתן  ת  אתם  ת      אתן  ֶּתן    אתם  ֶּתם  

  הן     ת  הם     י        הן     ּו    הם     ּו

  

  

  שימו 

  ף תחילית."אל –תמיד א'  בעתיד בגוף ראשון (אני)

 עתידב בעבר
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  3יחידה      

  חזרה  – רצף אירועים
  

  .קראו את הקטע שלפניכם

באחר מטיוליי על חוף הים צדה עיני ילדה שנראתה לי מוכרת. פתאום נזכרתי 

  הגר בחיפה. שפגשתי אותה במסיבת יום ההולדת של בן דודי 

שתי אליה ושאלתי אותה היכן גיכבר אז היא משכה את תשומת לבי. אני זוכר שנ

חשבתי  'האם היא תזכור אותי?'נו שיחה מעניינת. יוהתפתחה בינ ,היא לומדת

אותו  שמברכיםעס כואף אחד לא כ .אגש ואומר שלום ?מה יכול להיות'לעצמי. 

  גשתי ואמרתי שלום.ינ '.לשלום

  

  פי סדר האירועים שבקטע. -מספרו את המשפטים שלפניכם על

  טוח שהיא תזכור אותי. לא היית ב___ 

  ברנו כל הערב. י___ ד

  מר שלום. והחלטתי לגשת ול___ 

  פגשתי אותה במסיבת יום הולדת של בן דודי. ___ 

  צדה עיני דמות ילדה שנראתה לי מוכרת. ___ 

  

, אך לא הצליח לדבר עם חבריו. הסבירו לרוני מה ICQרוני התקין במחשב תכנת 

  עליו לעשות.

  ת שלפניכם בסדר הנכון.מספרו את הפעולו

  ___ יש להיכנס לתכנה ולמלא שם וססמה.

  ___ יש לצרף חברים לרשימת ַהֶקשר.

  שם החבר שרוצים לדבר אתו. הקיש את___ יש ל

  ___ יש לכתוב הודעה בחלונית התחתונה.

  .Enterידי לחיצה על מקש -___ יש לשלוח את ההודעה על



72 
 

 

  שם עצם
  

  שם של גוף (חי, צומח או דומם) או של מושג. ם עצם הוא מילה המציינתש

  

  שם של גוף.    מכתב, שולחן, ידיים  דוגמאות:

  שם של מושג.  מהירות, שחצנות, ספרות        

  

  ?כיצד נזהה את שמות העצם

  לשם עצם אפשר להוסיף את ה' הידיעה.  . 1

  אושר.ה שולחן,הראש, הכיסא, המחברת, המחשב, ה  

  בצורת יחיד או בצורת רבים, בצורת זכר או בצורת נקבה.  שם עצם יכול להיות  .2

  נקבה, יחידה        – ַׂשְחָקִניתזכר, יחיד         – ַׂשְחָקן  

  נקבה, רבות. – ֹותַׂשְחָקִנּיזכר, רבים    – ַׂשְחָקִנים     

  

  אפשר לחלק את שמות העצם לשלושה סוגים עיקריים.

  

  

  

      

  

  

  

  

  תל אביב               אהבה              מתוק    

  רועש                                  שנאה                                 יוסי            

  ישראל    ________            ________  

  כלנית    ________            ________  

____                    ________                         ____________  

  . כתבו מילים נוספות

שם עצם 

  מוחשי

שם עצם 

  מופשט

שם עצם 

  פרטי

שם הנתפס באחד 
מחמשת החושים 

(מישוש, טעם, ריח, 
  שמיעה, ראייה)

  

שם הנתפס 
במחשבה או 
  קשור ברגשות

  
 

שמות של 
  ,מקומות

של אנשים 
  וכדומה
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  בתמונה שלפניכם רואים פרטים רבים.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מצאו בתמונה לפחות עשרה שמות עצם.  . 1

  _________     _________        _________      _________    

  _________     _________        _________      _________    

  _________            _________ _________      _________    

  

  והוסיפו לכל טור עוד שני שמות משלכם. ,שבצו את שמות העצם בטבלה  .2

  שם עצם פרטי  שם עצם מופשט  שם עצם מוחשי

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  
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  מלאו את הטבלה שלפניכם בשמות העצם שמצאתם.  .3

    

  נקבה, רבות  נקבה, יחידה  רבים ,זכר  יחיד ,זכר

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  

  צורת נקבה.בצורת זכר או בשימו     לא את כל השמות אפשר להטות 

  יש מילים שהן רק בצורת זכר, ומילים שהן רק בצורת נקבה.       

  

  מאות:דוג

  מילים שהן בצורת זכר בלבד:

  הוסיפו מלים משלכם. 

  ______  ______      ןילֹווִ     ריָ נְ     רֹוּתפְ ּכַ        

  ______  _  _____    ןֹוּלחַ     ןחָ לְ ׁשֻ     יץצִ עָ       

      ______  ______  ______  ______  ______  

  

  הוסיפו מלים משלכם.  מילים שהן בצורת נקבה בלבד:

  ______  ______    הָּת ּכִ     תחַ ּלַ צַ   תֶר ּבֶ ְח מַ       

______  ______  ______    לגֶ ֶר     ףּכַ         

    ______  ______  ______  ______  ______  
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  שם תואר
 ושם התואר הוא מילה הבאה אחרי שם העצם כדי לציין את ַמהּותו, את ֵאיכות

  .או את המרֶאה שלו

  התאמה בין שם התואר לבין שם העצם במין ובמספר. חייבת להיות

עתים קרובות ניעזר בשם תואר כדי להחליט אם שם העצם הוא בצורת נקבה או ל

  בצורת זכר. 

ונגלה ששם העצם הוא  ,עגולאת שם התואר  שולחןנצמיד למילה   שולחן    

  שולחנות. הבצורת זכר. לכן נצמיד לו שמות מספר בזכר: שלוש

  

  עבודה בזוגות

  לפניכם תמונות של שלושה כלבים.  . 1

  

  

  

  

  

  

  בחרו כלב אחד, ותארו אותו לחבריכם.  א.

  ______________________________________________  

  ______________________________________________  

  ______________________________________________  

  ______________________________________________  

  

  __________ ת את הכלב שבחרתם?האם חבריכם הצליחו לזהו  ב.

  ______________________________________________  

  

  _________________ אילו מילים עזרו לחבריכם לזהות אותו?  ג.

  ______________________________________________  
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  לפניכם תיאור של חתול.  .2

  ארבע שערות ארוכות. החתול שלנו שחור, בעל עיניים ירוקות ושפם בעל  

  לחתול שתי אוזניים זקורות וזנב קצר ומפוספס.  

וארו סרט אדום, ובמרכזו דיסקית מרובעת וכפות רגליו וחזהו לבנים, ועל צ  

  צהובה שכתוב עליה שמו: מיצי.

  ציירו את החתול המתואר.  א.

  

  

  

  

  

  

  

  

  כן / לא השוו בין הציורים שלכם. האם יש דברים דומים?  .ב

  יורים שלכם דומים? במה הם שונים?במה הצ  

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

הקפידו  .ו בשמות תואר ובשמות המספרתולפניכם קטע קצר. השלימו א  .3

  .ובמספרעל התאמה במין 

לים. ישבנו תחת  ___________חבריי מ) ___________ 3הלכתי עם (  

. יוסי חפר בור ___________על החול  ___________שמשייה 

ילדים  ___________) 5. (___________ורוני בנה ארמון  ___________

החלטנו . ___________רצו על החול והרסו את הארמון  ___________

                 הבנות  ___________) 3(מותינו על החול ואת שמות כתוב את של

מהשמות שלנו. לא  ___________בכתה, ליד כל ביותר   ___________ה

גיע גל ושטף את היצירה ִה כי  ,בחור את שמות הבנותהספקנו ל

  שלנו.  ___________
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  במילון?שתמשים כיצד מ
  

  תופיע המילה במילון? כיצד א. 

  . נסתרבגוף  העברמילים" מופיעים הפעלים בצורת - במילון "רב – לפוע

  .ָהַלבצורת העבר בגוף שלישי  נלךנחפש את המילה  –לקולנוע  נלךדוגמה: מחר 

ה' את יש למחוק  .השמות במילון מופיעים בצורת המקור (יחיד או יחידה) – שם

  הידיעה, את ו' החיבור ואת כינויי השייכות.

  .עגומותת המשחק שלהם היו תוצאו: הדוגמ

  עגום.בצורת המקור שלה ביחיד:  עגומותנחפש את המילה 

  רשמו כיצד הן יופיעו במילון. .לפניכם מספר מילים

  ____________     ֵקְרבּו       ____________     ִנְרְּתעּו 

  ִּבְׁשִליָלה ____________      ____________     ְלגֹוֵנן 

  ְלַׁשְחֵרר   ____________      דּו ____________ִהְתַיְּד 

  יִחים ____________ַמְׁשּגִ       ְּתכּופֹות   ____________

  

  בחר פירוש מתאים? נב. כיצד 

אנו מחפשים פירוש של כאשר לעתים קרובות למילה אחת יש כמה פירושים. 

מילה (ערך) במילון, עלינו לחזור לטקסט ולבדוק איזה מבין הפירושים הוא 

  פי ההקשר.- עלהמתאים ביותר 

  .על בננה החלקהן הובל פצוע עקב לחדר המיולדוגמה, לפניכם משפט: 

  ."רב מילים" המצולם מתוך המילון החלקהִהֵּנה הערך 

  

  

  

  

  

  

: "מעידה, נפילה בגלל דריכה על 2במשפט זה מתאים פירוש מס' החלקה לערך 

  דבר חלק."

77 
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פי - על החלקהם לערך לפניכם שלושה משפטים. מצאו את הפירוש המתאי

  ., וציינו את הפרוש מעל המלהההקשר בכל משפט

  של השטח ההררי. החלקההשתמשו בדחפורים כדי לבצע  6בסלילת כביש   . 1

  גדול. החלקהבמרכז קנדה במטולה יש משטח   .2

  .החלקהנסיעה על כביש רטֹוב כדי להימנע מביש להיזהר   .3

  , וחברו להם משפטים מתאימים.ההחלקבחרו שניים מתוך הפירושים של הערך 

1 .  ____________________________________________________  

2.  ____________________________________________________  

  שני פירושים:ַחָּפר על פי המילון למילה 

  חפר [ש"ע; חפרית, חפרים, חפריות] <חפר> 

   [עח] חופר, העוסק בחפירה (מיושן);  . 1

  [עח] חייל שתפקידו לחפור חפירות צבאיות להגנה.  .2

  קראו את הקטע שלפניכם. 

  ) בסדרת אוכלי חרקים.Talpidaeחפרפרת, יונק ממשפחת החפרפרתיים (

מינים שתפוצתם באירופה, באסיה ובצפון  עשרים ּושנייםהמשפחה כוללת 

א שוכנת אמריקה. לחפרפרת פרווה עבה ועיניים קטנות שראייתה קלושה, והי

קרקעיות שהיא חופרת בעצמה. החפרפרת נודעת ביכולת חפירתה -במחילות תת

  המהירה באדמה.

  ר.-פ-מצאו בקטע ארבע מילים נוספות מהשורש ח

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

  איזה מהפירושים מתאים למילים בקטע?  א.

בעל החיים המופיע של שם ן הביל חפרמה הקשר בין פירוש הערך   ב.

  בקטע?

   _____________________________________________________  

   _____________________________________________________  

  ??הידעתם?

פירוש נוסף: מרגל שנשתל בארגון או במוסד ממשלתי וממלא בו  חפרפרתלערך 

  שובים.תפקיד שמאפשר לו גישה למקורות מידע ח

> היכולת להגיע למקורות מידע - רמז  ?מרגללבין חפרפרת מה הקשר בין 

 78  רבים.
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  המשלב הספרותי
  שזורים בהם מילים וביטויים מהמשלב הספרותישסיפורים 

  

שזורים  בסיפורים האלה "יואב התעלולן" ו"זלמן השובב". :שני סיפורים כםלפני

 ,עם המילים תחילה "נתיידד" לא תכירו אותם. לפיכךשיתכן ימילים וביטויים ש

הנות מקריאת הסיפורים במשלב ספרותי יל לכוכך נו ות,למוכר ןנהפוך אות

  ".שפת סופריםשנקרא לה "

כך  ם.כשמילים וביטויים במשלב הספרותי אינם זרים למכך הנו יעם הזמן ת

  בקרב אנשים משכילים.תעריכו את עצמכם ואף תזכו להערכה 

  

  פי ֶהקשר- הבנה על
  

  וסמנו בקו מילים שאינכם ַמכירים. ,קראו את הסיפור "יואב התעלולן"א. 

  פי הֶהקשר.-ב. נסו לפרש את המילים הללו על

  

  יואב התעלולן

היה הוא  ,בכל פעם שהיינו צריכים לצאת לטיול .מגיל קטן היה יואב שובב גדול

מיד ו ,התברר שהלך לבצע איזה תעלול קטן ,כשהלכנו לברר היכן הוא .נעלם

  הצטרף אלינו לטיול כאילו דבר לא קרה. אחר מכן ל

בליל  ,מעיין התעלולים שלו לא יבש מעולם. בכל פעם המציא תעלול חדש. הפעם

אמו  .את הסאה. היה זה מיד לאחר שאביו החביא את האפיקומן שהגדי ,הסדר

לגלות את האפיקומן כדי להמשיך  הזמןאולם כשהגיע חשבה שהלך לישון בחדרו, 

החלה מהומה. היה ברור  .פשו את האפיקומן ולא מצאויח ,ההגדה בקריאת

 :לכולם שזה עוד אחד מתעלוליו של יואב. האורחים התחלקו מיד לשתי קבוצות

 ;האפיקומןיואב נעלם עם יתכן שינגרה על יואב וטענה שלא קבוצה אחת ִס 

 ,שזה עוד אחד מהתעלולים של יואב תמשוכנעוהייתה  הקטרגוהקבוצה האחרת 

  .ובגללו נעלם האפיקומן
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נעשו הוריו מודאגים והחלו לחפש  ,הארוחה ויואב טרם שב הלאחר שהסתיימ

האפיקומן בידו. הוא כש ,בכל רחבי המושב. לבסוף מצאו אותו ישן באסם ותוא

  בל עונשיוהוא ק ,אבל זה לא עזר לו ,ביע חרטה כתמידִה 

י על שמצאתי את למחרת בבוקר, כשקם, שאל את אביו: "ואיזו מתנה תקנה ל

  האפיקומן?" אביו ִהביט בו במבט זועף אך לא השיב דבר.

"טוב, תחשוב על זה," המשיך יואב, "בינתיים יש לי מה לעשות," ופנה לתעלול 

  הבא...

  

  קראו את המשפטים, ונסו להבין את הפירושים של המילים או הביטויים.ג. 

ם שלא תמיד התוצאה מצחיקה, ילדים שעושים תעלולים לא מביני – ללּועֲ ַּת   . 1

  ולפעמים זה יכול להיגמר באסון. 

  

דן ואיתמר הם כמו חתול ועכבר, רבים כל הזמן, אבל  –ִהְגִּדיׁש ֶאת ַהְּסָאה   .2

  הפעם איתמר הגדיש את הסאה בהתנהגותו כלפי דן. 

  

  קפצתי לשלולית, והמים ניתזו לכל עבר.  – זַּת נִ   .3

  

ומיד קמה מהומה בקבוצת הבנים  ,את תומר רונית העליבה –ה מָ הּוְמ   .4

 שִהציעו להחרים את רונית. 

  

מקטרגת על דנה תמיד לא משנה כמה תשתדל דנה לעזור ליעל, יעל  – רגֹוטֵ ָק   .5

  וַמציגה אותה בצורה שלילית. 

  

   ישנם אנשים שלא משנה מה הם יעשו, תמיד יהיו להם סנגורים.  – רגֹונֵ סָ   .6

  

  גם זיק של תקוה יכול לעודד חולה חשוך מרפא.  – הוָ ְק ל ִּת יק ׁשֶ זִ   .7

  

ֹ פּוחֲ   .8   קרה משהו רע שאתה הולך חפוי ראש? – אׁשי ר

  

דן מלא חרטה על התנהגותו כלפי אבי, אבל אבי לא מוכן  – הטָ ָר א חֲ לֵ ְמ   .9

  לסלוח לו. 
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אני לא רוצה להיות חבר שלך כי הפרת את האמון שנתתי בך,  – רפֵ הֵ   .10

  לאילנית. ית סודוסיפרָת א

  

סבא של נטע הוא חולה חשוך מרפא, אבל הוא עדיין שומר  – ֲחׂשּו ַמְרֵּפא  .11

  על החיוך שלו ועל השמחה שלו, ונכדיו מבקרים אותו מדי יום. 

  

  מתחו קו מכל מילה בטור ימני להסבר שלה בטור השמאלי. ד. 

  מאשים  -          –. הפר 1

  יסימן של סיכו -        –. מלא חרטה 2

  מרגיש אשם -          –. תעלול 3

  מצדיק -         –. חפוי ראש 4

  תנועה שיש בה התרגשות -      –. הגדיש את הסאה 5

  , מבוישעצוב, מדוכא -        –. זיק של תקוה 6

  מעשה שובבות -          –. ניתז 7

  ייםלא ִק  -          –. סנגור 8

  הגזים -          –. קטגור 9

  עף לכיוונים שונים -        –. מהומה 10

  

. מעיין התעלולים לא יבש מעולם"בסיפור "יואב התעלולן" מופיע הביטוי   ה.

הביטוי הזה הוא מטפורה לתיאור דמות שעושה מעשי התחכמות כל הזמן 

  כמו מעיין שאיננו מתייבש.מבלי להפסיק. 

  בדקו אם פירשתם נכון את הביטוי.   

  

י, ללא שום אתם מוכנים לקרוא סיפור הָרוּוי במילים מהמשלב הספרות עכשיו

  .קושי

   

  
 !אלא במלים ,הפכתם עשירים לא בממון
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קראו את הספור "זלמן השובב", סמנו בו מילים שאינכם ַמכירים ונסו להבין אותן 
  כך ענו על השאלות שבדף המשימות. -פי ההקשר. אחר-על

  יעל ויסמן / זלמן השובב

ישבנו בטורים על ספסלים  :שונות מהכיתות של היוםהכיתות של פעם היו קצת 

חן הייתה קסת דיו (קסת היא כלי מיוחד המלא נוזל ליד שולחנות, על כל שול

המשמש לכתיבה: דיו), ומי שהיה עונה למורה היה צריך לקום ממקומו. גם אז 

  בכל כיתה היו ילדים שובבים מאוד.

בכיתה שלנו היה זלמן. תמיד ביותר והנחמד ביותר , המרגיז ביותר הילד השובב

  יבש מעולם.היה ממציא תעלול חדש ומעיין התעלולים לא 

לפניו ישבה דליה, ולה היו שתי צמות ארוכות. זלמן מצא בהן מקור  סאבכי

תיר שעשועים. אם שכחה להעביר את צמותיה לפנים, היה זלמן מושך אותן, מַ 

  אותן בזהירות, קושר פיסות נייר קטנות בקצותיהן או תולה עליהן עפרונות.

  ...פעם אחת הגדיש את הסָאה

חד הימים הצמיד זלמן את צמותיה של דליה אל משענת וכך היה המעשה: בא

נמשך הספסל  ,בנעצים. כשקמה ממקומה לענות למורהעליו, הספסל שישבה 

אחריה, וֶקֶסת הדיו קפצה גם היא ממקומה. הדיו ניתז על הספסל, על הספרים 

  ועל הילדים שישבו בסביבה הקרובה.

  חרר את צמותיה מהנעצים. וִש  ,התוָרן מיהר אל דליה שהייתה נבוכה ומבוהלת

את ההחלטה  בכיתה קמה מהומה. המורה החליטה להטיל על תלמידי הכיתה

  . לגבי העונש

  וכל התלמידים היו ֵחֶבר השופטים. ,ועד הכיתה ניהל את המשפט

תלמידי הכיתה לא יכלו לפתור  .והָסֵנגור ביקש להקל ,הָקטגור דרש עונש חמור

  פנה לדליה.ואז הציע מישהו: נ ,את הבעיה

את ההצעה. דליה הייתה  עעל פניו של זלמן, הנאשם, הופיע זיק של תקווה כֶששמ

  א חרטה. מבטיהם נפגשו. לֵ ְמ ביט עליה ֲחפוי ראש ּווהוא ִה  ,ילדה טובה וסלחנית

  מה פסקה דליה?

ציעה שהוועד יכין רשימת דרישות של התנהגות טובה וימסור אותה דליה ִה 

שעד סוף שנת הלימודים הוא יקפיד על דרישות אלה, היא לזלמן. אם הוא יחתום 

מוכנה לוותר על העונש. אך אם ָיֵפר אפילו סעיף אחד מהרשימה, יהיה צפוי לעונש 

  כבד. זלמן הסכים בהתלהבות להצעתה של דליה.

  הושיבה אותו המורה ליד דליה. ,כדי לוודא שהוא אמנם מקיים את הבטחתו

5 

10 

15 
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  דף משימות: "זלמן השובב"
  )1(שורה  ."הכיתות של פעם היו קצת שונות מהכיתות של היום"  .1

  כיתות של היום.בין הציינו שלושה הבדלים בין הכיתות של פעם ל  

  א) _________________________________________________  

  ב) _________________________________________________  

  ______________________ג) ___________________________  

  

, והסבירו משפטכל קראו  .המשובצים במשפטים שלושה ביטויים כםלפני  .2

  .הביטוי בעזרתו את

  הגדיש את הסאהא.   

הגדיש את  הוא אולם הפעם ,פעמים בגלל התנהגותו פרהזהרתי אותו מס  

  יקבל עונש משמעותי. הוא ולכן  ,הסאה

הפירוש:   

_______________________________________________  

  זיק של תקווהב.   

  שהוא יחלים.  זיק של תקווהלמרות מצבו הגופני הירוד היה בו   

הפירוש:   

_______________________________________________  

  חפוי ראשג.   

  ומלמל סליחה.  ,הוא עמד שם מבויש וחפוי ראש  

הפירוש:   

_______________________________________________  

  

  .המתייחסים לזלמן מהטקסט, שלושה מאפיינים נוציי  .3

  _____________________________________________________  

  ?תפקיד הסנגורמה   .4

  להגן על הנאשם  א.

  לדאוג שהנאשם יקבל עונש קטן  ב.

  להקשות על הנאשם  ג.

  ב נכונות -תשובות א ו  ד.
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  המושבעים?מי ניהל את המשפט והיה חבר   .5

  ועד הכיתה  א.

  התלמידים  ב.

  ועד הכיתה והתלמידים  ג.

  חבריו של זלמן  ד.

  

  ?8בשורה "מתיר" פירוש המילה מה   .6

  קושר  א.

  קולע  ב.

  פורם  ג.

  מושך  ד.

  

  אחרי מי? ."אחריה"מופיעה המילה  13בשורה   .7

  אחרי דליה  א.

  אחרי המורה  ב.

  אחרי הכיתה  ג.

  אחרי קבוצת הילדים  ד.

  

כתוב: "דליה הציעה שהועד יכין רשימת דרישות של התנהגות  24ה בשור  .8

  ?אותהלזלמן". למי הכוונה במילה  אותהטובה וימסור 

  לדליה  א.

  לרשימה  ב.

  למורה  ג.

  התנהגותל  ד.

  

  ?26שבשורה  "אך"את מילת הקישור איזו מילה יכולה להחליף   .9

  אבל  א.

  בגלל  ב.

  אולם  ג.

  ג נכונות -תשובות א ו  ד.
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  ?2בשורה הסוגריים תפקיד מה   .10

  להדגים  א.

  לפרט  ב.

  להסביר  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.

  

  ?1בשורה תיים הנקודָ תפקיד מה   .11

  פירוט  א.

  דיבור ישיר  ב.

  ציטוט  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.

  

  ?19בשורה  "סנגור"ו"קטגור" המילים מאיזה עולם שאולות (לקוחות)   .12

  החימעולם   א.

  ליטיהפועולם המ  ב.

  הצומחמעולם   ג.

  המשפטמעולם   ד.

  

  ?"קטגור"בין " לסנגורהקשר בין "מה   .13

  מילים מנוגדות  א.

  מילים נרדפות  ב.

  מילים הפוכות  ג.

  ג נכונות -תשובות א ו  ד.

  

  ?הכוונהלמה . "מעיין התעלולים לא יבש מעולם" :כתוב 6בשורה   .14

  .זלמן נהג להשתובב ליד המעיינות  א.

  .ידוע בשובבותו הרבהזלמן היה   ב.

  .זלמן נהג להמציא תעלולים פעם אחר פעם  ג.

  .יןימע מהששזלמן היה נוהג להתעלל בילדה   ד.
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  שזלמן התחרט על מעשיו. ,הוכיחו מן הכתוב  .15

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  מדוע? .זיק של תקווהכתוב שעל פניו של זלמן הופיע  21בשורה   .16

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ?הלקחמהו חשוב. דליה לימדה את זלמן לקח   .17

  .כי לא מקבלים עונש ,כדאי להציק  א.

  .דליה דיי- לכדאי להיענש ע  ב.

  .לחנך וללמדהיא מטרת העונש   ג.

  .על כל מעשה מקבלים עונש  ד.

  

 הייתם מעליםלו שני טיעונים ישימשתם כסנגור בכיתה של זלמן, א א. לּו  .18

  ?לזכותו של זלמן

  1_______________________________ (____________________  

  2___________________________________________________ (  

  ?לחובתו של זלמן הייתם מעליםאילו שני טיעונים  ,ב. לו שימשתם כקטגור  

  1___________________________________________________ (  

  2___________________________________________________ (  

  

  מה דעתכם על הצעתה של דליה? נמקו את תשובתכם.  .19

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  הבעה בכתב

לשפר התנהגות של תלמידים. התייחסו  יש הטוענים כי עונשים עוזרים  .20

  .עליה ו דעתכםעוהבי ,זולטענה 

  צד אחד.  רקזכרו! בכתיבת טענה אתם יכולים לבחור   
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 ים,מוכר- לא וביטויים סמנו מילים"שלמה המלך והדבורה".  קראו את הסיפור
מוכרות כבר - מהמילים הלא חלקשימו לב, (הקשר. פי ה- על םתונסו לפרש או

  . )ו לפרש אותןנס .מסומנות
  "דיאלוג" עם הטקסט לפני מתן התשובות לשאלות. לערוך ו רכז
  

  חיים נחמן ביאליק / שלמה המלך והדבורה

ויהי היום וישכב המלך שלמה תחת תאנה בגנו למנוחת צהריים. אך נרדם, 

ותעבור דבורה קטנה על ַאף המלך ַותעְקצהו. ויקּפוץ שלמה ממקומו, כי חד הכאב 

  .מוןיכרם אפו אדום וג –מאוד 

אליו את כל הדבורים ואת כל הזמזומים אשר בגנו להבהיל אז יצווה המלך בכעסו 

  ואשר בכל סביבותיו, הקרובים והרחוקים.

, המונים-נות, המוניםחֲ מַ -נותחֲ מַ אל המלך  ירדואספו כולם מקרוב ומרחוק, ויוי

  ויקרא: , וכולם מזמזמים. והמלך רקע ברגלהומיםכולם בהולים, וכולם 

  "הס!" ויצעק המלך בכאבו ובכעס אפו הבוער:

  "מי בכם אשר העז לעשות כך?" 

ויעבר זמזום ממחנה אל מחנה, זמזום תימהון: "הוי, הוי, מי ומי עשה את 

  זה הוא?"-ז-ז-זה ואי-ז-מי הוא ז התועבה?

  ודבורה קטנה עלתה מתוך המחנה, ותעמוד לפני המלך ותאמר:

  החוטאת!" כיואנך! "הנני בידך, אדוני המל

  .כאריהנהם שלמה  –"את?!" 

, כי רק בלי דעת. ואני דבורה קטנה באפךפגעתי  בזדון"אדוני המלך! כי לא 

  וטיפשה מאוד". 

  והדבורה הוסיפה אומץ ותדבר:

ותועלת גם בקטנה כמוני,  חפץ"ומי יודע אם לא יבוא יום ומצא אדוני המלך 

  לאדוני המלך."גמול והשיבותי 

  המלך קולו בצחוק ויאמר:ויתן 

אם את תגמלי לו? עופי כרגע, ואם  ?חפץ ומועיל"אי חצופה!  הבך ימצא המלך 

  . וישכחנההדבורים -לא..." ולא זכר המלך את בת

ויהי אחרי ימים, ותבוא מלכת שבא מארצה, ואנשיה עמה, לראות את שלמה 

ם והנערות אשר . אז נתנה בידי הנערילו יכלהבארמונו ולנסותו בחידות, ולא 

  הביאה אתה זרי פרחים, כולם מלאכותיים, ורק באחד פרחים חיים. ותאמר:

1  

5  
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"הנה לפניך, המלך שלמה, בידי הנערים והנערות, זרי פרחים, מהם חיים ומהם 

  פרחים מלאכת יד אדם. הבדל נא, המלך, בין אלה לבין אלה." 

השדה מפרחי ומה והפרחים המלאכותיים היו יפים עד להפליא, לא נבדלו במא  

  והגן.

  מאוד. לווירע ויבט שלמה, ולא ידע להבחין ביניהם. ויצטער שלמה 

, והנה שמעה אוזן המלך קול זמזום דק, ויסב המלך את עיניו אל מול נעצבעודנו 

  החלון, ויצהלו פניו, וילחש לאחד השרים:

  "מהר פתח את החלון." 

אשר לא ראה איש מלבד המלך. החלון נפתח, ואל החדר עפה דבורה קלת כנפיים, 

  ותרד הדבורה ותעמוד על אחד מזרי הפרחים.

המלך עבר צחוק קל, ובהצביעו על הזר אשר ירדה עליו הדבורה, קרא  שפתיעל 

  בשמחה, לתימהון מלכת שבא וכל העומדים שם: 

  "זה הוא זר הפרחים החיים!"

  הדבורה גמול למלך.  ככה השיבה

  מתוך "ויהי היום"

  

  שימו  

  

וכתבו  ,את הפירושבמילון מצאו  .משופע במילים מהמשלב הספרותיהטקסט 

  את פירושה המילוני. בסיפור כתבו מעל המילה  משפט לכל מילה.

  ______________________________________________ - ְּבָזדֹון  . 1

  _____________________________________________ -הֹוִמים   .2

  _____________________________________________ - הֹוֵעבָ ּת  .3

  ____________________________________________ - הֹוןִּתּמָ   .4

  ______________________________________________ - ְּגמּול  .5

  

  המלצה:

35  

30  

 אספו את המילים מהמשלב הספרותי בפנקס או במקבץ דפים מיוחד.
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  דף משימות: "שלמה המלך והדבורה"
  מה עשתה הדבורה למלך, וכיצד הגיב המלך?  .1

   _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ?3בשורה  "מוןיכר"אפו אדום מה פירוש הביטוי   .2

  ירד למלך דם מהאף.   א.

  הרימונים הפכו לאדומים.   ב.

  אף המלך נעשה אדום כמו פרי הרימון.   ג.

  

  ?9בשורה  "לעשות כך"ונה בביטוי למה הכו  .3

  להתעופף בסביבה   א.

  לזמזם ליד המלך  ב.

  לעקוץ את אף המלך   ג.

  

  ?21בשורה  "ֵחֶפץ ּומֹוִעיל"מה פירוש הביטוי   .4

  תועלת  א.

  מעיל  ב.

  חפצים  ג.

  

  )?19(שורה ֲהִשיבֹוִתי גמול" מה פירוש הביטוי   .5

  לבוא פעם נוספת  א.

  להחזיר טובה   ב.

  בית המלך לשוב ל  ג.

  

  ?24בשורה  "לֹו"הכוונה במילה  ילמ  .6

  לחידה   א.

  לשלמה  ב.

  למשרת   ג.
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  ?27בשורה "בין אלה ובין אלה" למה הכוונה בביטוי   .7

  בין הנערים לבין הנערות  א.

  בין הפרחים החיים לבין הפרחים המלאכותיים  ב.

  בין הפרחים העשויים מלאכת יד לבין הפרחים המלאכותיים   ג.

  

  ומדוע? ,ה ציווה המלךמ  .8

  ____________________________________________  

  ____________________________________________  

  ____________________________________________  

  

  )20מדוע צחק המלך? (שורה   .9

  ____________________________________________  

  ____________________________________________  

  ____________________________________________  

  

שלוש פעמים פנתה הדבורה אל המלך. כתבו במילים שלכם מה אמרה לו   .10

  בכל פעם.

  א. ____________________________________________

  ב. ____________________________________________

  _______________________________ג. _____________

  

מלכת שבא חידה למלך. הסבירו את החידה ואת הקושי  חדה 27-26בשורות   .11

  שבה.

  ____________________________________________  

  ____________________________________________  

  ____________________________________________  

  ____________________________________________  
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  כיצד ידעה הדבורה על איזה זר לרדת?  .12

  ____________________________________________  

  ____________________________________________  

  כיצד ידע המלך מי מבין זרי הפרחים הוא זר הפרחים החיים?  .13

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

הסבירו למה הכוונה  "ככה השיבה הדבורה גמול למלך"כתוב:  39בשורה   .14

  ."ככה" מילהב

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  : נקודות למחשבהשלבים במציאת המסר   

  דבורה קטנה לעומת מלך גדול. א.   

  שאין למלך. לדבורה יש יתרון  ב.   

  הו גדול או קטן?בחיים שלנו מייצגת הדבורה מש  .ג   

  בחיים שלנו מייצג המלך משהו גדול או קטן? ד.

  ציל את המלך בסוף?מי מַ  ה.

  פרחים טבעיים לעומת מלאכותיים.  ו.

  הקשר בין דבורה לפרחים טבעיים.  ז.

  

  מהו המסר של הסיפור?אם כך,    .15

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  



92 
 

  יוצא דופןבהם רצף שהסיפורים 
  

 יםתחילת הסיפור עוסקברועים בהם אינו רציף. כלומר יישנם סיפורים שסדר הא

  מבינים מה קרה בהתחלה. ,כשהסיפור מתקדם ,באירוע הסופי ולאט לאט

קשים יותר להבנה. הקורא אמור  הם אולםיותר, סיפורים אלה אולי מעניינים 

הוא יכול לחשוב על בסוף  ".ות ל"דיאלוגכך להתפנ-אחרורק לסדר את הרצף 

  מסר.ה

  

  . במה, לדעתכם, יעסוק הסיפור: העלבון"אתם עומדים לקרוא את הסיפור "

_________________________________________________________  

  פי ההיגיון).-לוסדרו את רצף האירועים בסדר הנכון (ע הסיפור, קראו את

מצאו ). 8 – 1(שורות המשך ישיר לפתיח אינו , 9ורה הקטע שמתחיל בששימו   

  את המשכו של הפתיח. 

  

  / חגית אהרונוף ןֹוּבלְ עֶ הָ 

בכיתה רבה. איש לא הבחין בבועז שניגש לרן  המולהפסקה הייתה הכמו בכל ה

ונלמד ביחד לבחינה," וכשבועז אומר  ,היום אחר הצהריים ייאל: "בוא לוואמר 

ן לומר: "אני אסביר לך," כי בועז הוא הילד המצטיין מתכוו הוא ,"נלמד ביחד"

  בכיתה.

לים באוזניו של רן, מהדהדות וצורבות. יהמ מהדהדות ""נלמד ביחד לבחינה...

טובה תחת רעה... מוטב  לו גומל. אכן, בועז בגרונווהוא חש מחנק  ,פניו מאדימות

, כה מביכהבועז, כה ציע לו . העזרה הזו, שמַ נוטר לו טינההיה לרן אילו בועז היה 

  מכאיבה.

, תמונת הטיול השנתי שבה ועולה לשווארן מנסה להשתחרר מהמחשבות, אך 

  לנגד עיניו.

מוביל, מארגן שירה, מזרז את החבר'ה. בסוף  ,הוא, רן, בראש ...ההטיפוס למצד

 ,מתנשף ומתנשם. מחנך הכיתה צמוד אליו ,מזדחל לו בועז ,כנחש להטור המתפת

  אתה יכול, אני בטוח בכך." ו: "עוד מאמץ קטן, בועז, מנסה לעודד

  ואחזור." ,אנוח מעט, בשביליאך בועז בשלו: "זה לא 

  והכיתה כולה רואה בעלבונו של בועז.

5 
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~ 

  בין בועז יקטן."לציעה רינת, "כדי שהרווח בינינו את הקצב," מַ  נאט"

  יעודד אותו להמשיך," אומר חנן. זה"

על הקושי של בועז?  'טרמפ'ל רן בלגלוג, "תפסתם "חבר'ה, מה קורה לכם?" שוא

  מה יש, קשה לכם ואתם מחפשים תירוץ?"

ואז, בלי מחשבה נוספת, שם רן את כפות ידיו על פיו וקורא בקול לעבר בועז: 

!" עיני כל הילדים ננעצות ברן אותנו! אתה מעכב עצמךיאללה, צב, תזיז את *"

  , אך לרן לא אכפת.מוכיחבמבט 

  "...אמר משהו לא נכון? בועז באמת עיכב את המטיילים הוא"מה יש, 

  רן מתעורר מהרהוריו וחוזר להמולת הכיתה.

גם אחרת," הוא חושב, "למשל: הי, בועז עוד טיפת מאמץ!  זאת"אפשר היה לומר 

הטיפוס  שלנוכבר קרוב אלינו," או אולי: "בועז, שלא תחשוב  אתההנה, תראה, 

עומד להיגמר, עוד קצת ודי!" ואולי  זהגם לנו קשה, אבל הזה הוא קלי קלות, 

אפשר היה לשלוח שני ילדים שיעזרו לו בלי שהכיתה תרגיש. לא שיתמכו בו, בועז 

  : סתם ליווי ועידוד. איך הוא לא חשב על כך?...חלילהה כֶ איננו נָ 

  רן חש צורך עז לבקש את סליחתו של בועז, אבל איך? הרי מה שהיה היה...

  מה קורה לך? למה אינך עונה לי?" שמע את בועז מבעד למסך ההרהורים. "רן,

  תודה בועז."*"מה? ... כן! אבוא היום אחרי הצהריים ו... 

  מבטיהם נפגשו.

  "סליחה..." אמרו עיניו של רן.

  חיוך התפשט על פניו של בועז.

  

  של הסיפור? הנושאמהו 

________________________________________________________  

  של הסיפור? הרעיוןמהו 

________________________________________________________  

  של הסיפור? המסרמהו 

________________________________________________________  
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  .תבנית סיפוריתארגנו את הסיפור ב

  

  

*  

     

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .בעיות נוספותבסיפור גם אם יש  ,כזיתבעיה המר* יש להתייחס ל

, מאזכרים, סימני פיסוק ומילות מוכרות-מילים לאחסמי קריאה:  יםבסיפור מסומנ
. אם נתקלתם הטבלאות , והשלימו אתהמתאימה לטבלה ם. העתיקו אותקישור

 םוהעתיקו אות ם, סמנו אותאו בחסמי קריאה נוספים מוכרות נוספות-במילים לא
  .המתאימה לטבלה

 -המילה הלא
  מוכרת

  אנו מבינים ש...  אנו נעזרים ב...

  )1המולה (
  

  פירוש המילה הוא חוסר סדר.  ֶהְקֵׁשר

  )5מהדהדות (
  

    ֵהד -משפחת מילים 

  )6גומל (
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  רקע
  זמן: ___________________________________

  ___________________________מקום: ______
 דמויות: ________________________________

 בעיה

  עלילה
_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
_____________________________________________________  
_____________________________________________________  
_____________________________________________________  

 פתרון
  סיום

_______________________________________  
_______________________________________  

_______________________________________  
_______________________________________  
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  אנו מבינים ש...  את מי הוא מאזכר?  המאזכר

  בועז דיבר אל רן  את רן  )2לו (

  זמין את רן אליובועז ה  את בועז  )2י (יאל

      

      

      

      

   

  

  אנו מבינים ש...  מה תפקידו?  סימן פיסוק

      

      

      

      

      

      

  

  

  אנו מבינים ש...  מה תפקידה?  מילת קישור
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  דף משימות: "העלבון"

  

  איזו תמונה ראה רן לנגד עיניו והתקשה להשתחרר ממנה?  .1

  __________________________________________________  

  __________________________________________________  

  

  ?12בשורה  "מתנשף"פירוש המילה מה   .2

  כלי נשיפה. ךנושף לתו  א.

  מתקשה לנשום.  ב.

  נושף רוח על ידיו.  ג.

  ידי נשיפה.- מעיף אבק על  ד.

  

  ?13בשורה  "אתה"במילה למי הכוונה   .3

  עזבול  א.

  רןל  ב.

  מורהל  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.

  

  ?29בשורה  "הוא"למי הכוונה במילה   .4

  בועזל  א.

  מורהל  ב.

  חברל  ג.

  רןל  ד.

  

  ?12 הבשור "המתפתל כנחש"מה פירוש המילים   .5

  יפה כעור הנחש.  א.

  מסוכן כנחש.  ב.

  ישר. לאורוך א  ג.

  מלא בילדים.  ד.
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  ?18ורה בש "תפסתם טרמפ" מה פירוש הביטוי  .6

  עוצרים טרמפ.  א.

  מגלים טרמפ.  ב.

  מבקשים טרמפ.  ג.

  מנצלים הזדמנות.  ד.

  

  מה אמר בועז לרן בהפסקה?  .7

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ס למצדה?כיצד עודד מחנך הכיתה את בועז במהלך הטיפו  .8

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  למצדה. לטפסבועז היה קשה שלהוכחות  שלוש וגיהצ  .9

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  .רצף ההתרחשויות בסיפור שלפניכם לפיאת המשפטים  וסדר  .10

  מחנך הכיתה מעודד את בועז להתאמץ עוד מעט.  ___

  תו לבחינה.בועז מזמין את רן ללמוד ִא   ___

  בקשת סליחה. תביעומַ עיניו של רן   ___

  רן קורא לעבר בועז למהר ולא לעכב את הכיתה.  ___

  

אחת הדרכים צריכה להיות  להעליבו. ילפנות לבועז בל דרכים הציגו שלוש  .11

  מקורית שלכם. 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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הוכיחו את ציע לו ללמוד אתו למבחן. יתה הרגשתו של רן כשבועז ִה ימה ה  .12

  תשובתכם מהסיפור. 

   _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

(העזרו  .פוגוואת  נוזמאת , ושורשאת מצאו לכל פועל  .לפניכם פעלים  .13

  בתזכורת)

  גוף  זמן  שורש  פועל

        )1(שורה  יןִח בְ ִה 

        )2(שורה  דמַ לְ נִ 

        )35(שורה  טּׁשֵ ּפַ ְת ִה 

        )3(שורה  ירּבִ ְס ַא 

        )5(שורה  תבֹוְר צֹו

        )11(שורה  זֵר זָ ְמ 

        )12(שורה  םּׁשֵ נַ ְת ִמ 

        )20(שורה  אֵר קֹו

  

  תזכורת!

  האותיות החוזרות בצורות הנטייה. – שורש

  עבר, הווה, עתיד. –     זמן

  .לפועל בצורת עבר יש סיומות מיוחדות. בצורת עתיד יש תחילות מיוחדות            

  אני, אנחנו :ראשון –    גוף

  אתה, את, אתם, אתן :שני            

  הוא, היא, הם, הן :שלישי            

  

בחרו ארבעה פעלים, וחברו להם משפטים במחברתכם. הקפידו על מבנה   ..14

משפט תקין הכולל נושא, פועל ותואר. שמרו על התאמה בין מין, גוף 

  ומספר. 
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  שאחריו. המשימה בצעו אתו ,נירה הראל מאתקראו את הסיפור "גיבור" 

  

  נירה הראל / גיבור

  

  אימא ואבא יקרים!

בטח כבר אישן. לא אשמע את קול המפתח  ,הכשתקראו את המכתב הז

בדלת וגם לא אראה אתכם נכנסים לחדר ומכסים אותי בשמיכה. אבל 

  עכשיו אני לא יכול לישון.

  העיניים שלי פשוט לא נעצמות.

אכלתי שוקולד, שמעתי רדיו, הסתכלתי  –כבר עשיתי כל מה שאפשר לעשות 

  בטלוויזיה וקראתי ספר.

והתכניות בטלוויזיה לא מעניינות אותי. גם את הספר  אבל השוקולד נגמר,

  גמרתי לקרוא. וכבר אין לי מה לעשות.

  ופוחד. –עכשיו אני שוכב במיטה, מכוסה עד האוזניים 

  פוחד להיות בבית, לבדי.

ערב אתם יושבים -באמת שמחתי שהחלטתם ללכת הערב לתאטרון. ערב

  בבית. בטח נורא משעמם לכם.

כך. אני רוצה שֵתָראּו -לצאת, נראיתם שניכם יפים כלהערב, כשהתכוננתם 

  ככה תמיד. גם כשאתם בבית. 

הכול עכשיו חשוך ומפחיד. הצעצועים על המדף נראים גדולים ושחורים, 

  והשעון מתקתק בקול רם, וקר לי.

  ליכם, כאילו יצאתם מהבית לפני שבוע.אני מתגעגע אֲ 

ערב ושואלים -בדם ערבאני חושב שגם לשחקנים יש ילדים, ששוכבים ל

  מתי כבר תיגמר ההצגה? מתי? –כמוני 

  אבא ואימא שלי!

  בכוונה מכתב עצוב. -התכוננתי לכתוב לכם מכתב מצחיק, ויצא לא

  בבקשה, אל תכעסו עליי.

  כך השתדלתי להיות גיבור!-כל

  סדרו את האירועים המוזכרים בסיפור לפי סדר הגיוני.

5 

10 

15 

20
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1_________________________  ._________________________  

2.  __________________________________________________  

3__________________________________________________  .  

4__________________________________________________  .  

5__________________________________________________  .  

6______  .____________________________________________  

7__________________________________________________  .  

8__________________________________________________  .  

9__________________________________________________  .  

10__________________________________________ .________  

  

  סדר את הסיפור בעשרה אירועים. שימו    אין חובה ל

  

  אפשר לקרוא לדמות הילד בסיפור גיבור? לדעתכם, האם

  נמקו והסבירו את תשובתכם. 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  

האם קרה לכם שנשארתם לבד? כיצד הרגשתם? כתבו חוויה בנושא "להישאר 

  לבד".

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
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  4יחידה                                

  הסקת מסקנות
  

. התוכן הסמוילבין מיומנות המחברת בין התוכן הגלוי  אהסקת מסקנות הי

מסיקים היסקים  ו. כשאנ"בין השורות"התוכן הסמוי נלמד  ניבטקסט עיו

  .נת)וֶ (דעה מכּו דעה מגמתיתלורמזים ל ,עלינו לשים לב לעובדות ,ומסקנות

  שלבים בדרך להסקת מסקנות

המילים  ואת העובדותאת יש לקרוא את הפסקה, לחפש את הרמזים,   .1

  פיהם להגיע להיסקים.-המיוחדות ועל

המידע הישיר ומתוכם להסיק את את ההיסקים ו* יש לאחד את כל  .2

  המסקנה.

    "מסקנה קטנה" ממספר שורות מצומצם. –היסק                           

  מכלל ההיסקים. –הלמידה מכל הטקסט  –מסקנה                           

  בצעו את המשימות שאחריהם. וקראו את הסיפור 

  ברכה לבדווי –הגמל 
. לגמל תכונות מיוחדות המאפשרות לו לחיות "ספינת המדבר" הגמל מכונה

  בתנאים קשים ולשמש עוזר נאמן לבדווי.

: שפתיו מכוסות שערות עבות וגסות, ומבנה גופו של הגמל מותאם לפעילות

המאפשרות לו לאכול את השיחים הקוצניים הגדלים באזורים שחונים; גבותיו 

יו מפני החול; מעברי אוזניו חסומים ברשת העבות וריסיו הארוכים מגנים על עינ

של שערות, ואפילו נחיריו יכולים להיאטם בשעת סערת חול. כפות רגליו מרופדות 

בכריות רכות, המתפשטות כלפי חוץ ומונעות אותו מלשקוע בחול הרך; על ברכיו 

ועל גחונו יש כריות גלדניות, המגנות עליו כשהוא כורע תחת משא כבד או רובץ 

ק"מ ליום, ובלבד שיהיו ניזונים היטב.  110. גמלי רכיבה יכולים לעבור עד לנוח

קילוגרם) מהירותם קטנה מחמישה ק"מ  200גמלי שיירות העמוסים לעייפה (עד 

  בשעה.

הגמל יכול לשתות הרבה מים בלגימה אחת ולאכול מזון רב בבת אחת. המזון 

מוכן לצאת הוא ם, וכך והמים שהוא שותה מספיקים לו לימים רביאוכל שהגמל 

  למסע ארוך במדבר ללא מים וללא מזון לדרך.
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, הגמל גדול וחזק, ועל כן הוא יכול לשאת משאות כבדים. לכפות רגליו על כך נוסף

סוליות עור עבה, ולכן הוא אינו סובל מהחום הלוהט של אדמת המדבר ואינו 

  שוקע בחול.

ל חייו. הוא רוכב עליו ומעמיס הגמל הוא בעל החיים המלווה את הבדווי לאורך כ

חפציו. מצמרו הוא מכין בגדים ויריעות לאוהל. עורו משמש את את כליו ועליו 

ואשתו מכינה ממנו שמן  ,לעשיית נעליים וסנדלים. מחלב הנאקה הוא שותה

ובגללים שלו הוא מסיק את  ,מאכל. בעזרת הגמל יכול הבדווי לחרוש את האדמה

  המדורה.

  שהבדויי מרגיש כי הגמל הוא ידידו ועוזרו הקרוב ביותר.לא פלא, אם כן, 

  

  סמנו את משפטי הדעה במדגש כתום ואת משפטי העובדה במדגש צהוב.   . 1

לגבי כל עובדה בדקו אם היא מוכיחה לפניכם עובדות הלקוחות מהטקסט,   . 2

  שהגמל מתאים לחיי המדבר, והקיפו את התשובה במעגל. 

  כן/לא.    > - ות לו לאכול עשבים קוצנייםמאפשרשל הגמל שפתיו  )1

  כן/לא.          – מפני החולעל עיניו נים גבותיו וריסיו מגִ  )2

  כן/לא.            > - אוזניו חסומות ברשת שערות )3

  כן/לא.          > - בשעת סערות חול יםנחיריו נאטמ )4

  כן/לא.        > -  לשקוע בחול מבנה כפות רגליו מונע ממנּו )5

  כן/לא.        > -  נות עליוגחונו יש כריות המגִ  על ברכיו ועל )6

  כן/לא.    > -  ק"מ ליום מאה ועשרהגמלי רכיבה יכולים לעבור עד  )7

  ולשאת משקל של ארוכה גמלי שיירות יכולים לעבור דרך  )8

  כן/לא.              > - מאתיים ק"ג ליום     

  ן/לא.כ    > -  - ) הגמל יכול לצאת למסע ארוך במדבר ללא מים וללא מזון 9

  סמך העובדות הללו.-על את המסקנה כעת הסיקו

  

  

              המסקנה:

                 

                 

 ______________ -ישנה התאמה בין מבנה הגוף של ____ ל 



103 
 

  שלאחריו.  ותמשימה בצעו אתו ,קראו את המאמר

  / טלילה נבון הטובים נגד הרעים

  )"מלחמת בני אור בבני החושך" ":עיניים"סס על המאמר מתוך וב(מ

  

'טובים', האחת מייצגת את  ילדים רבים משחקים במשחקים שבהם קבוצה

לפעמים אנשים  ,'טובים' הם בעלי חיים קטניםה'רעים'. לפעמים האת  אחרתוה

 ם'רעים' ההלמשל, ספיידרמן או סופרמן.  ,תמימים ולפעמים דמויות של גיבורים

דינוזאורים, דרקונים, עכבישי ענק או יצורים משונים ובדרך כלל מכוערים. כיצד 

גילם ממציאים כך זה מזה באופיים וב-ים שונים כלקורה שבכל העולם ילד

  ?כך-משחקים דומים כל

- מלחמות בין 'טובים' ל'רעים' מתוארות לא רק במשחקי הדמיון אלא גם באין

פור סיפורים ואגדות. למשל, בסיפורים על הארי פוטר, הנער מתמודד שוב ושוב ְס 

בסיפורים על ו; ובראשם וולדמורט עתיר הכוחות ,כמעט לבדו עם כוחות הרשע

הם ו ,שר הטבעות, הנער פרודו יוצא עם ידידו סם למסע ארוך בארצו של סאורון

  מנצחים את כוחות הרוע.

  כך?-מדוע הסיפור על מלחמות בין הטובים לרעים מושך אותנו כל

יש הטוענים שבני האדם מרגישים עד כמה העולם גדול ומלא סכנות: אסונות 

הטובים עם ועים. לכן הם מזדהים עם החלשים וטבע, תאונות, חיות טרף, פיג

  ורוצים לראות איך הם מנצחים בעורמתם את הרעים שוב ושוב.

ברונו בטלהיים היה חוקר של אגדות ושל מיתוסים (סיפורים על מעשיהם של 

גיע למסקנה שבכל אחד מאתנו יש אוסף של 'מפלצות', האלים בימי קדם). הוא ִה 

יכים'. אנו פוגשים את השדים ואת המפלצות שלנו 'שדים' וגם 'גיבורים' ו'נס

כשאנחנו כועסים או רוצים לנקום ולפגוע במישהו אחר. אנחנו פוגשים את 

הגיבורים שלנו כאשר אנחנו מתגברים על פחד או כאשר אנחנו נדיבים אל מישהו 

כך את הסיפורים -פי דבריו של בטלהיים, הסיבה שאנחנו אוהבים כל- אחר. על

הם נותנים לנו את ההרגשה שהטוב שבתוכנו ינצח את ה'מפלצות', האלה היא ש

  וזה מנחם ומעודד אותנו. 
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  העתיקו את המשפטים שיכולים לעזור בבניית מסקנת המאמר (היסקים).

_____________________________________________________

___________________________  

_____________________________________________________

___________________________  

_____________________________________________________

___________________________  

_____________________________________________________

___________________________  

_____________________________________________________

___________________________  

_____________________________________________________

___________________________  

  

שילדים מכל לגבי הסיבה  מסקנת המאמרהרכיבו מהמשפטים שהעתקתם את 

הסתמכו על  .בין 'טובים' ל'רעים' המלחמאותם משחקים של משחקים העולם 

  כתבו את התשובה בלשונכם.אך  ,המאמר

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

  ם? נמקו את תשובתכם.האם אתם מסכימים עם המסקנה שכתבת

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  
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  קראו את המאמר, ובצעו את המשימות שאחריו. 

  בוה בישראלאסון אקולוגי בהר הג

  הבריחה מהחרמון
  )לקוח מעיתון "מעריב"(

  

השנים האחרונות שינו את אופי  20 -ההתחממות במזג האוויר ומיעוט השלגים ב

  ים תיכוני.אקלים אירופאי לאקלים האקלים בהר הצפוני מ

התוצאה הטרגית: בעלי חיים נדירים כמו צפע החרמון והירגזי הקטן עוזבים 

  וריה ובלבנון.למקומות קרים יותר בס

  

התופעה של מיעוט השלג בהר החרמון וכן עדויות עובדי אתר החרמון לפיהן 

בשנות השמונים נמשכה עונת הסקי חמישה חודשים וכי בעשור האחרון היא 

ירדה לשבועיים בממוצע, באות לידי ביטוי גם בהיעלמות ובהתמעטות של בעלי 

ופעתם של כאלה שלא היו חיים ושל צמחים ייחודיים, חלקם אף בעולם, ובה

  באזור הגאוגרפי הזה בעבר.

גאוגרפי שלו," מסביר -י במובן האקלימיא"החרמון הוא קצה בית גידול אירופ

ד"ר אמיר פרלברג, אקולוג החברה להגנת הטבע. "וככל שהאקלים מתחמם, 

י לאפיון ים תיכוני, כך אנו עדים להופעתם של מיני אומשתנה מאפיון אירופ

  י חיים שהם יותר ים תיכוניים במהותם."צמחים ובעל

כך הולך ונעלם לו סנאי החרמון, כמו גם נחש צפע החרמון הארסי, שזה בית 

הגידול היחיד שלו בעולם, וכן שממית החרמון. גם דובי בנימיני, יו"ר אגודת 

חובבי הפרפרים בישראל, מעיד כי מיני פרפרים, שהמקום היחיד בארץ שהם נצפו 

  הר החרמון, הולכים ונעלמים. בו בעבר היה 

"אנו רואים שיש מיני פרפרים שנדחפים במעלה ההר כי הם אוהבי קור," אומר 

מר בנימיני. "ויש מינים שנכחדו ונעלמו משם. לדוגמה, נימפית טוביה נסוגה 

צפונה ללבנון, והיום לא רואים אותה בכלל. גם זנב סנונית הוורדניים הולך 

מאוד ברמת הגולן. גם את לימונית החרמון לא ראינו ונעלם, לאחר שהיה נפוץ 

 1,850וגם זה רק בגובה של  –כבר כמה שנים, למעט פרטים יחידים בשנה שעברה 

  מ', שזה שלב לפני עזיבתו את הארץ."
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מבין הציפורים יש פחות ופחות הופעות של הַיְרָגִזי הקטן, שעדיין מקנן בחרמון. 

הירגזי המצוי ואפילו דרור  כמו –תיכוניות* עם זאת, יותר ויותר ציפורים ים 

  מוצאות בהר הצפוני** את ביתן החדש.  –הבית 

  אזור ממוזג. –* ים תיכוני 

  הר החרמון.  –** הר צפוני 

  

 התחממות מזג האוויר בצפון ארצנוההשפעה של מהי מסקנת המאמר לגבי   א.

  המאמר. עזרו בכותרתי? הוכיחו את תשובתכם מהכתוב. העל בעלי החיים

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

  

  עצרו!!

  בקשו מהמורה לטבע שתסביר לכם את הסיבה לתופעת התחממות מזג האוויר.

לקרוא עליו  אפשרהתגברות "אפקט החממה" הוא מושג שחשוב ללמוד עליו. 

  במקורות מידע.

לבין תוכן הטקסט  "אפקט החממה"לקשר בין המושג לאחר ההסבר תוכלו 

  הסיק את המסקנה (שאלה א'). שקראתם, וקל יהיה לכם ל

  

  ?"אסון אקולוגי"מדוע נקרא המאמר ב. 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  



107 
 

  בין מציאות לדמיון

מלחמת בני אור קראו את הסיפור " .משלבים מציאות ודמיוןרבים סיפורים ב
ובמדגש  ,וסמנו במדגש צהוב את המשפטים המתארים מציאות ,"חושךבבני 

  .כתום את המשפטים המתארים דמיון
  

  טלילה נבון / מלחמת בני אור בבני חושך

   )מעובד מתוך "עיניים"(

שלוש המפלצות עמדו בעמדת התקפה על קופסת השוקו. הן כיוונו את נשקן הישר 

ם ראו אותם. הם ידעו שמאחורי אל הפרש שרכב בראש טור הלוחמים. הלוחמי

שלוש המפלצות העומדות בתצפית מסתתרות כל היתר וממתינות בחירוק שיניים 

  לקורבנות. הם ידעו שהמפלצות עלולות לתפוס אותם ולקרוע אותם לגזרים.

ובמרכזו  ,לרצפה הפעורה, עמד שולחן האוכל למאחורי טור הלוחמים, מע

שאין בררה, תושבי העיר תלויים בהם. אם התרוממו חומות העיר. הלוחמים ידעו 

, יבוא הסוף עליהם ועל העיר כולה. הפרש חייך. "הביאו מפלצותלא ינצחו את ה

" סינן מבין שיניו. אחד החיילים מיהר למסור לו את ,אליי את הפצצה המיוחדת

הפרש פרץ קדימה בסערה, התקרב אל  .קטנה ותמימה למראה הקופס –הפצצה 

טיל את הפצצה ומיהר להסתובב לאחור ולהתרחק מהמקום. קופסת השוקו, הֵ 

'בום' אדיר זעזע את המטבח. קופסת השוקו התרוממה באוויר ונחתה על צבא 

 מפלצות. היא מעכה אותן וקברה תחתיה רבות מהן. שלושת מפקדי המפלצותה

  התרסקו על הרצפה. 

. "אולי בלחש שאל עדי "מי זה יכול להיות?" .פתאום נשמע קול חריקת דלת

לחש לעברו תומר.  ,"בוא נעלים את סימני השוקו" ".לבוא מא שלי הקדימהיא

שנותרו בשטח ועדיין  מפלצותחיילי ה דיי-לשלא נותקף שוב ע דאוו"צריך ל

" הוסיף עידו. "העיקר שהמפקדים חוסלו" עודד אותו תומר. "נראה לי ,חיים

  י." הציע עד,ור מהשוקותנשתה את מה שנ אבו .שהשטח נקי

מא של תומר מדוע נראה המטבח כמו אחרי קרב. "זה ילמחרת בבוקר שאלה א

גיעו למטבח מכל צחנו את המפלצות שִה י"בקושי נ ," ענה תומר,היה קרב רציני

  הכיוונים". הוסיף. 
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  לעתים הדמיון מתממש, אולם לעתים הדמיון לא הופך למציאות.
ום את המשפטים השייכים קראו את הסיפור "הגמל המעופף", וסמנו במדגש כת

  לעולם הדמיון, ואת המשפטים השייכים לעולם המציאות, הדגישו במדגש צהוב. 

   גמל המעופף"ה"
  )לקוח מתוך "לקט סיפורי תל אביב"(

ביב, היה א- ראש העיר הראשון של תלף, ֹוְנגזֶ יר ִּד ֵמִאים רבות. יה היה לפני שנז

זמין אנשים מן העולם הגדול, עירו הצעירה והתוססת. הוא נהג להבגאה מאוד 

התלהבות על העיר אשר יבנה בעתיד. האורחים שמחו לראות ב והיה מספר להם

ת האלה ווכי בחול, ץָהִקיּבְ  ֵלםֹוחבלבם חשבו כי האיש ואת התלהבותו העצומה, 

  לעולם לא יצמח דבר.

י הזמנתו של דיזנגוף, קבוצה של אמריקנים פ-עם אחת הגיעה ארצה, עלפ

ויש  ," אמר דיזנגוף, "יש להם ניסיון,עזרו לנו לבנות את העירי"הם  מכובדים.

, -ַידּכְ  חהוארל להיחת תםאוַח ֵר ֵא ת כֹוֲהִלים הַ ְנִעי" ראש העיר .להם אמצעים ַהֶּמֶל

ציג לפניהם את הקיים ותיאר ביב. הוא ִה א-לטייל בתל םמלאחר מכן יצא עִ 

  באוזניהם את תכניותיו לעתיד.

לות, הצביע דיזנגוף על גבעה אחת ואמר: "כאן ייבנה אשר טיילו בחוכ

, ָרהּפֶ בסמוך, תוקם אֹו ,ביב לנגן! וכאןא-ו ילמדו ילדי תלבאשר  ,ןֹוְריֹוְנֶסְרָבטֹוק

וכך הצביע על תלוליות חול שונות ותיאר " .עולםהויופיעו בה טובי הזמרים בכל 

  ביב.א -במפורט מה יהיה בקרוב בעירו תל

שירים התבונן בחולות ואמר: "בחולות האלה אתה רוצה חד האמריקנים העא

  ".בר לא יוכל להיבנות כאן. רק גמלים יוכלו לשוטט כאןדהו ִמְדָּבר. זלהקים עיר? 

א יראו את החולות. עוד תראה שתהיה כאן ל –כאשר נבנה " ל כך השיב דיזנגוף:ע

  ".יפה, ותיירים מכל העולם יבואו לבלות בהו עיר גדולה

ואמר: "אם תוכל להצמיח  ,לעגב פקם סרחמיב פקביט בדיזנגוף סִה אמריקני ה

  ".תוכל להפוך מדבר לעיר –נפיים כלגמלים 

ביב גדלה א-אשר תלכיזנגוף שמר את המשפט המכאיב הזה בלבו. לאחר שנים, ד

שו סמל לתערוכה זו, יקלאומית מפוארת. כשב- ןערכה בה תערוכה בינ ,שגשגהו

של האמריקאי וחשב בליבו: 'אכן, צמחו לגמל  םיֲעָגִנּיִ ַהּלַ נזכר דיזנגוף בדבריו 

גמל "הביב סמל א-וכך נקבע לתערוכות תל עיר...'ל כנפיים, שהרי החולות הפכו

  ".  המעופף
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  פף"ודף משימות: "הגמל המע
  איתור מידע

  .1  כיצד נראתה העיר תל אביב בראשית דרכה? 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

  

  "דיאלוג עם טקסט"

ה ילבמקום הממה אפשר לומר ". התלהבותב"והיה מספר להם  :תובכ 3  שורב

  ?תלהבותבה

2.  

    התרגשותבא.  

    התחשבותבב.  

    מבוכהבג.  

    רצינותבד.  

    

  .3  ...וא אדם) ה8ורה ש(  נעים הליכות""דם א

    נומס ואדיב לזולת.מא.  

    הולך היטב.שב.  

    יפה. מקשיב ומדבר בשפהשג.  

    .ג' נכונות -וא'  תשובותד.  

    

  .4  היא) 8 שורה( כיד המלך""רוחה א

    רוחה בארמון המלך.אא.  

    רוחה שאוכלים בידיים.אב.  

    רוחה שיש בה שפע של אוכל.אג.  

    ובה אינה נכונה.ף תשאד.  

    

  .5  מי האיש?   . כי האיש חולם בהקיץ"": כתוב 4שורה ב

    אמריקני המכובדהא.  

    אש העיררב.  

    מל המעופףהגג.  

    חד המבקריםאד.  
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  .6  למי הכוונה? . יעה ארצה"גה": כתוב  6שורה ב

    בוצה של חולותקלא.  

    בוצה של ארצותקלב.  

    ניםבוצה של אמריקקלג.  

    בוצה של גמליםקלד.  

  

  .7  ?םִעמלה יבמלמי הכוונה . ם לטייל"מיצא עִ ": כתוב 9שורה ב

    חולותלא.  

    גמליםלב.  

    םאורחילג.  

    תושביםלד.  

    

  היסק

  .8  ביקור של קבוצת האמריקנים המכובדים? במה ציפה ראש העיר ל

    הם יעזרו לבנות את העיר.שא.  

    גור בארץ.הם יעברו לשב.  

    .הם יהיו אורחים מכובדיםשג.  

    ף אחת מהתשובות אינה נכונה.אד.  

    

  פרשנות

  .9   ?תכווןהלמה ) 16שורה ( .רק גמלים יוכלו לשוטט כאן"": חד האמריקנים אמרא

    בנה עיר במקום.יא.  אין סיכוי שת

    ב.  במדבר משוטטים גמלים.

    של יישוב עירוני.נאים תג.  במקום קיימים תנאי מדבר ולא 

    ג' נכונות.  -וד.  תשובות א' 

  מסקנה ופרשנות

  למה התכוון ראש העיר? . מחו לגמל כנפיים"צאכן ": בכתו 23שורה ב

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

10.  
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  .11  ...הוא אדם אמצעיםויש לו  יוןיסניש לו שדם א

    היה במצבים דומים.שא.  

    יודע לפתור בעיות דומות.שב.  

    יש לו כסף ורכוש.שג.  

    ל התשובות נכונות.כד.  

    

  .12  ... היא תערוכה שבה לאומית-ןערוכה בית

    מוצרים. תשונות מציגודינות מא.  

    ותה.ציגים מכל מדינות העולם באים לראות אנב.  

    נשים מכל העולם יכולים לראות ולהראות את המוצרים שלהם.אג.  

    ל התשובות נכונות.כד.  

    

אדם שראה את העתיד. הוכיחו זאת באמצעות שלוש  –מאיר דיזנגוף היה איש חזון 

  ל אביב. אפשר גם להיעזר במאמר.דוגמאות מהיכרותכם את העיר ת

13.  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

  

  

  פעילות לשונית

(הדגישו את  אותם כתבו כיצד זיהיתם .מן עתידעלים בזפצאו בסיפור ארבעה מ

  סימני הזיהוי.)

14.  

    הפועל בצורת עתיד                                   אופן הזיהוי 

    _____               ______________              א.  

    _____              ______________               ב.  

    _____              _               _____________ג.  

    _____              ______________               ד.  
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  מצאו את הפירוש לכל ביטוי, וכתבו לו משפט מתאים.. 15

  חֹוֵלם ְּבַהִקיץ: _________________________________________  . 1

  ___________________________________________________  

  ַארּוָחה ְּכַיד ַהֶמֶלך: _____________________________________  .2

  ___________________________________________________  

  ְנִעים ַהִליכֹות: _________________________________________  .3

  ___________________________________________________  

  ֲעָגִנִּיים: _______________________________________דברים לַ   .4

  ___________________________________________________  

  

  

  מי שמסוגל לצפות את העתיד והופך חלום למציאות נקרא ___________.

יה זה שצפה את עתידה של מדינת ישראל כשעדיין לא הייתה כלל מי ה

  מדינה? 

____________________________________________________  
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  עברית שפה יפה ! ?
  כיצד נדע?  האמנם? 

  .אנו מבחינים בשלושה משלבי שפה בסיסייםכמו בכל שפה, גם בעברית 

  ג              ב           א        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לו  "נשבר"            

  סע      סעי                  

  סעו               

  ?מה העניינים  

  היא כל היום         !בונים בניינים  

      "חופרת"            

  היא טיפוס        

  "דבֵ ּכָ "      

        

הסימן  –במרכאות אם נרצה לשלב משלב ָדבור (ג) בחומר כתוב (ב), נסמן זאת 

 בר ממשלב שפתי אחד לאחר. מציין שקיים מע

  דוגמה

  המורה". ,סבבההמורה שאל כיצד אני חש ואני עניתי לו: "

  

 ָדבורמשלב  כתובמשלב  משלב ספרותי

נהוג בעיקר 

 ביצירות ספרותיות

נהוג בחומר כתוב 

שאינו ספרותי 

 (טקסט עיוני)

נהוג בשפה 

המדוברת כמו 

 ביטויי סלנג

113 

לא יכול 

 להתמודד

שגרת 

 חיים

להתקדם 

 הלאה

חוקרת 

 ושואלת
זמן רב  הלוקח ל

 לשנות או להחליט
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  אות נוספותדוגמהנה 

  

  משלב דבור  משלב כתוב  משלב ספרותי  

  ,בור ועם הארץ  .1

  ֶהְדיֹוט

  ,בור חסר השכלה

  ַאן אלפא ֵּבית

טיפש (מילה לא 

מתאימה, אך 

  נמצאת בשימוש)

  ֶדִּביל, ָסתּום

  אין לי פנים  ּבּוָשה  ִליָמהּכְ   .2

  

  ל פּול ֹאכֶ   ארוחה משובחת  ארוחה דשנה  .3

)Full  לקוחה

  )מאנגלית

בסוף יצא מזה   התפתח  קרם עור וגידים  .4

  משהו

  

אין פוצה פה   .5

  ומצפצף

  

  אף אחד לא ׂשם  אין תגובה

  

  

בור איננו משלב נמוך או חסר ערך, אם משתמשים בו באופן משלב דָ 

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

מכיוון  ,נו פונים לאנשים מבוגרים, עלינו להחליף את המשלבאאבל אם 

  כירים.שאת משלב הסלנג לא כולם מַ 

  אנחנו מדברים או כותבים, עלינו להשתמש במשלב כתוב. גם בכיתה, כאשר 

  ע שלנו במשלב הספרותי.אם התבקשנו לכתוב סיפור, עלינו לנצל את היד
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עשר מילות סלנג שאתם נוהגים להשתמש בהן, נסו למצוא להן את  כתבו  א. 
  המילה במשלב הכתוב או במשלב הספרותי.  

(בשורות  העבירו את המילים מהמשלב הספרותי למשלבים האחרים בטבלה  ב.
11 – 16( .  

  
  משלב ספרותי  משלב כתוב  המילה במשלב סלנג  
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________________  

  "חרה אפו" (מהתנ"ך)

  ִניח לולא הֵ 

  כל הנטל היה עליו

  אורו עיניו

  ירד מנכסיו

  קילס את חברו
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  משלב תקשורתי
  

, מאז שאנו משתמשים באינטרנט ובטלפון נייד, הולך ומתפתח משלב חדש

  תקשורתי.המשלב זהו ה

ובכתיבת  ),e-mailדואר אלקטרוני (ה בכתיבת השימוש במשלב זה נעשֶ 

  .)SMS( מסרונים

  ישנם יתרונות וחסרונות. הללו יםבאמצע שימושל

  

  

  

  

  

  . חוסר התייחסות לעקרונות 1    . כותבים יותר (כמותית) מאשר1

  בסיסיים של הכתיבה.             כתבו בעבר.    

  . שיבושי כתיבה עלולים2  . 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-ִאי ,למשל                      

  או מבנה משפט לא תקין.                       

  

 חסרונות יתרונות

  סרון העיקרייהח

התרחקות מהשפה הספרותית וחוסר ידיעה 

 שהעברית שפה יפה באמת!



117 
 

  .שתי צורות מקובלות במשלב התקשורתי

   ,להעברת מידע למטרות שונות צורת כתיבה המקובלת במחשב,  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.

  

ורת היא מטרת התקש טלפון הנייד.בצורת כתיבה המקובלת לשימוש    ןִמְסרֹו

העברת מסר קצרצר. לעתים תהיה זו מילה ואף מילת סלנג. לעתים 

הכללים בכתיבה זו בלחץ של זמן, ויש פחות מקום. לכן הכתיבה היא 

  חלים.הרגילים אינם 

  

  בעמודים הבאים תמצאו מילים וביטויים מהמשלב הספרותי ומהמשלב הכתוב.

 את ידיעתנו במשלב הספרותינאזן את עולם המילים והביטויים שלנו ונרחיב  הבה

. כך יהיה לנו קל יותר להבין סיפורים ומאמרים פחות המוכרשהוא המשלב 

אני מאזין זה זמן רב ": זה"רציניים". נסו לומר משפט (בנוכחות מבוגרים) כ

  "ברם אינני מבין מהם כוונותיך. ,למוצא ִפי

  תך."מבין או לא ינא בלא ,: "אני מקשיב לך זמן רבפירוש המשפט

תיווכחו לדעת שכאשר אתם מדברים במשלב גבוה, כולם מביטים בפליאה 

  ובהערכה. 

את המילים החדשות, את הניבים ואת  מיוחדת מחברתבכדאי שתכתבו 

. דפדפו במחברת הזו מדי פעם, למדו את המילים, את הביטויים ואת הביטויים

  הניבים שרשמתם, והרבו להשתמש בהם. 

)SMS( 

 (מיילים)
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  העשרה לשונית
בדרך כלל, מן המקורות  ,ם צירופים קבועים של מילים, שמקורם הואה ניבים

ות לניבים: שינס מותניו, נתן א). דוגמ, לשון ימי הביניים, ספרות(תנ"ך, לשון חז"ל

  דריסת רגל ל..., ירד לטמיון, איש אשכולות.

סיון חיים, עצה או ידבר חכמה, נ בהןשיש  ותת ידועועממי ותאמירהם  פתגמים

  יאכל בשבת." –מוסר השכל. דוגמה: "מי שטרח בערב שבת  ,החיים אבחנה על

לפניכם ניבים, ביטויים ופתגמים העוסקים בעולם הצומח. התאימו לכל ניב את 

  הפירוש המתאים.

  פירוש          ביטויים ופתגמים ,יםניב

  כיצד  –. אם גדולים וחזקים נפגעו 1    עצמו באילן גדול תולה אתא. 

  ים?נהקט יפגעוילא                 

  . כינוי לצעיר אמיץ וחזק.2        בים ולא יערוב. לא ד

  מקור חשוב.. הסתמך על 3    ב עצים לא רואים את היערוג. מר

  לו. מקשיבים , אך לא. מדבר4    ל העצים ואל האבניםאר ּבֵ ד. דַ 

  ים.ובנושא מס . העמיק5    –ה. אם בארזים נפלה שלהבת 

  מה יעשו אזובי קיר?     

  דומה  האנשיםהתנהגות של ה. 6          ו. בחור כארז

  ם.ההורישל ת התנהגול                 

  ., השמידתטחלו. עקר עקירה מ7    ז. התפוח אינו נופל רחוק מן העץ

  קר מתוך הטפל.י. לא רואים את הע8        רשוח. עקר מן הש

  . . לא היה ולא נברא9          כה שרשט. ִה 

  התבסס.רשיו, ו. העמיק את ש10        ש הבעיה.ורי. ירד לש

  כם.יתותשובבדקו את 

  

  .השלימו את המשפטים שלפניכם בעזרת הניבים והפתגמים שלמדתם   
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  כדי להוכיח את דבריו ראש הממשלה _____________________.  א.

  המאמן אמר לשחקניו שלא הקשיבו: "יש לי הרגשה, שאני מדבר   ב.

  ._______________________  

חשבה  ,יד המצטיין העתיק בבחינהלאחר שגילתה המורה שהתלמ  ג.

  בה: ____________________________________.בלִ 

  עליו נאמר _________________. .דני הוא בחור מוכשר מאוד  ד.

 ,מטרים 300תה של שיאנית האתלטיקה זכתה במדליית זהב בריצת ּבִ   ה.

  והקריין הכריז ____________________________________.

החליט לשטות באנשי  ,כאשר יצא למרעה .יר היה משועמםרועה צע  ו.

הכפר. הוא קרא בקול: "זאבים, זאבים..." כאשר הגיעו אנשי הכפר 

  למקום ראו ש_____________________________.

  בידיים ריקות כי _____________________. קושחזרתי מן ה  ז.

  

  ים שלמדתם.כתבו סיפור קצר, ושלבו בו חמישה מן הניבים ומהפתגמ  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

   _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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  רציף-טקסט בלתי  
  

  רציף הוא טקסט שחלק מהמידע שבו מופיע בצורה שונה.- טקסט בלתי

  :של טקסט כזה קיימים כמה סוגים

  מפה;ו.         ;טבלהא. 

  קטע מעיתון;ז.         ;גרףב. 

  דיאגרמה;ח.       ;הגדרה מילוניתג. 

  ;מודעהט.         ;איורד. 

  קטע מעיתון. י.       טקסט ַמְפִעיל;ה. 

  

  רציף:-של הטקסט הבלתי המטרות

  על יותר ממקור אחד; ,באיסוף מידע ,ללמד אותנו להסתמך  . 1

  לחשוף בפנינו דרכי ארגון מגוונות;  .2

  להיעזר במקור אחד כדי להבין מקור אחר.  .3

  

פיעים די הדף מוירציפים קיימים בספרי לימוד. לעתים בצ-טקסטים בלתי

הגדרות, תמונות וקטעי מקור, ולעתים מצורפת טבלה או דיאגרמה בין השורות 

  הכתובות.

    

  מחקר על הקשר בין קריאת ספרים לבין הבנת הנקרא: דוגמה

במחקר שנערך בין תלמידי כיתות ד' בדרום הארץ נמצא כי תלמידים המרבים 

דקו שש כיתות , משפרים את רמת הבנת הנקרא שלהם. במחקר נביםלקרוא ספר

תלמידים) משישה בתי ספר שונים. כל תלמיד היה צריך למלא שאלון, ובו  180(

  היה עליו להשיב על שלוש שאלות:

  א) כמה ספרים הוא קורא במשך חודש;

  ב) אילו ספרים הוא מעדיף לקרוא;

  ג) מה הפעולות הנעשות בכיתה לטובת עידוד קריאה.

לגבי אותם הערכותיהם סור את במקביל התבקשו המורים משש הכיתות למ

  .הבנת הנקראתלמידים במקצוע 
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מספר ספרים 
 שקראו בחודש

  :החוקרים העלו שתי השערות

יתקיים קשר בין הציון של התלמיד בהבנת הנקרא לבין כמות הספרים   א. 

  ;שהוא קרא

בהבנת  ושתפר ציונמכך רב יותר, רא וככל שמספר הספרים שהתלמיד ק  ב.

  הנקרא. 

  חקרמתוצאות ה

  לאמת). =וששו (לאשש השערות המחקר א  א. 

כלומר אפשר  ,מחקר הוכח כי סוג הספרים אינו משפיע על הבנת הנקראב  ב.

  לקרוא את כל סוגי הספרים. 

שלמורה בכיתה ישנה השפעה על תרבות הקריאה של  הוכחכן -כמו  ג.

  התלמידים.

  הנתונים העיקריים של המחקר. יםצגומשלפניכם טבלה ב

  וןמס' וצי                     

  היחס לקריאה

  ציון בהבנת הנקרא  מס' תלמידים

  7.5  120  קוראים

  6.2  60  לא קוראים

  לראות כי השערה א' אוששה. אפשרמתוך הטבלה 

  

  הנתונים העיקריים של המחקר. יםצגולפניכם מבגרף ש

0
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ספר
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שני
ספרים

שלושה
ספרים

ארבעה
ספרים

חמישה
ספרים

שישה
ספרים

  
  

  יתה מפורטת דיה.יה לאהטבלה מכיוון ש ,מהטבלהעלתה שימו     מסקנה זו לא 

 ציון בהבנת הנקרא

 פי הגרף אוששה ההשערה השנייה.-על
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  .שאחריו ההשאלשלפניכם, וענו על טקסט קראו את ה

  מקור א'

ניתוחים שנערכו  כמהכשהם מתים. לאחר  ,י יםּבלאחרונה נמצאו בחופי הארץ צַ 

  נמצא כי הם נחנקו משקיות ניילון שבלעו. ,בגופם

על פעילי תנועות הנוער והחברה להגנת הטבע החלו במבצע הסברה נרחב לשמירה 

" אומרים השלטים. רק אם נתגייס ,פח אשפה יננוניקיון החופים ומי הים. "הים א

  נוכל להמשיך ולהינות מחופים נקיים. ,כולנו לטובת הסביבה

  

  מדוע בלעו צבי הים את שקיות הניילון? : שאלהה

  ., שכן בטקסט הזה לא ניתן המידע הזהקשה לענות על שאלה זו מתוך הטקסט

  על השאלה.נוסף. קראו אותו, וענו  לפניכם קטע מידע

  מקור ב'

רכב מלוחות עצם המכוסים ומהוא  .בי הים, שריונם דומה לזה של צבי היבשהצַ 

  בקשקשי קרן גדולים.

וחלק אחר חי בים.  ,חלק מצבי הים חיים בביצות, אחרים חיים במים מתוקים

. ו מדוזותימיים כמצבים ימיים אוכלים צמחי מים כגון עשבים וכן בעלי חיים 

בדרך כלל שוחים הצבים מתחת לפני המים, אולם מדי פעם הם עולים אל פני הים 

  ויר. וכדי לנשום א

  

המידע על מזונו של צב הים יכול לעזור לנו להבין מדוע בולעים צבי הים את 

  שקיות הניילון.

  לצבי הים כמו מדוזות.  ותרמז: שקיות הפלסטיק נרא

  אחר.  רבהירות במקו-חד יכול להסביר איא רראינו אם כן שמידע במקו

  

  כעת נסחו את התשובה.

  _________________________צבי הים בלעו את שקיות הניילון, משום ש... 

_________________________________________________________  
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  דוגמה נוספת לטקסט בלתי רציף.

  

  טל ברטוב / יםִא נָ ְק ּׂשַ הַ 

  ברת "פשוש")(מעובד מתוך החו

בדרכם מארצות  –ו יפעמיים בשנה חולפים השקנאים בשמי ישראל: בסת

  כשהם חוזרים לארצותיהם. –הצפון הקרות אל אפריקה החמה; ובאביב 

ביקור השקנאים גורם שמחה רבה להרבה אנשים (בעיקר לחובבי הטבע). 

  י הדגים ביקור השקנאים גורם נזק. לֵ ְּד גַ אבל לְמ 

  קנאים למגדלי הדגים?זיקים השאיך מַ 

כת דגים שלמה  ולא להקת שקנאים בינונית יכולה לרוקן בבוקר אחד בֵר 

יר בה אף דג. כל שקנאי אוכל כמות גדולה של דגים ביום, לפיכך אפשר ִת הֹולְ 

  ל הדגים האומלל את פרנסתו.ּדֵ גַ להבין שהשקנאים גוזלים מְמ 

ת הדגים כַ ֵר בְ אים שנחתו ּבִ ל דגים זועם בשקנּדֵ גַ מה פגע ְמ -ובאמת, לפני זמן

  ד  והרג יותר מחמישה עשר שקנאים.ושלו. הוא כעס מא

  איך מנסים לפתור את הבעיה?

י דגים המקימים רעש נורא וכך מבריחים את השקנאים. אחרים לֵ ְּד גַ יש ְמ 

- כות וכך מונעים מהשקנאים לנחות עלמותחים חוטים חזקים לרוחב הבֵר 

  ינם מספיקים.אך פתרונות אלה א פני המים.

לכן חשוב לחפש ולמצוא פתרונות נוספים שיתאימו לשקנאים ולמגדלי 

  כן ִייַטב לכולנו. ,ככל שנקדים למצוא פתרונות כאלה הדגים.

  

  

מים גדול בעל מקור ארוך, שבחלקו התחתון יש כעין שק -עוף –ִליָקן") (בלועזית: "ּפֵ  שקנאי  * 

ים לו מזון. השקנאי מיטיב לעוף וגם לשחות מתמתח. הוא ׁשֹוֶלה בַמקורו דגים המשמש

  ולצלול. 

  

  

  . רציף-זהו טקסט בלתי

  המידע על השקנאי עוזר להבין את הנזקים שהוא עושה לברכות הדגים. 

1  

5  

10  

15  
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  שימו

  תמונת השקנאי אנו מבינים מדוע הוא מסוגל לרוקן בֵרכת דגים שלמה.מ

  להגיע לכל פינה בברכה וגם מתחת למים. מקור ארוך מאוד מאפשר  א. 

  כפות רגליו פרוסות כמו משוטים, כלומר הוא מסוגל לשחות.  ב.

  

  אין ספק! הדגים בברכה שנחתו עליה להקת שקנאים, צריכים להיות מודאגים. 

  

  את הנתון בגרף אפשר להסביר עפ"י הנתונים בטקסט.

  א. מתי יורדת כמות הדגים בבריכות הדגים?

  דווקא בעונות אלו?  ב. מדוע

  כמות דגים                   

  בבריכות הדגים                  

  

    

  עונות השנה                            

  המשלב הספרותי
 אביב    חורף    סתיו    קיץ            
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כתבו משפט מהמילים  תלכל אח לפניכם מילים מהמשלב הספרותי.  א. 
  .מתאים

  ַח _______________________________________ִּפֵּק  –ח ְמֻמּלָ   .1
  _________________________________________________  

  סֹוף __________________________________________ –ֵקץ   .2

  _________________________________________________  

  לקחת בכוח ___________________________________ –ִלְגֹזל   .3

  _________________________________________________  

  במקום משהו ________________________________ –ַּתְחִליף   .4

  _________________________________________________  

  בחור צעיר ____________________________________ –ֶעֶלם   .5

  _________________________________________________  

  ________________________________________ׂשּו ִחּפְ  –ָּתרּו   . 6

  _________________________________________________  

  השקיע מאמץ __________________________________ –ָטַרח   .7

  _________________________________________________  

  אסף ________________________________________ –ץ ִקּבֵ   .8

  לקוח ממקור אחר ______________________________ –ָׁשאּול   .9

  _________________________________________________  

  .יש לפעול בחומרה נגד כל הממרה חוקי מדינהלא לקיים  –ְלַהְמרֹות   .10

  .                                            משום ש... תוגה ניבטה מפניועצב  –ּוָגה ּת  .11

  להפסיק ___________________________________ –ת ֹוְלַהְרּפ  .12

  .התקלסויות הן חלק מההתנהגויות שיש לשים להם קץִקֵּלל  –ִקֵּלס   .13

  שש מילים מתוך הרשימה שהוצגה.בו שבצו ו ,קטעבמחברתכם חברו   ב.

  דוגמה

מרחוק רק כדי לח מאוד. הוא טרח והגיע והעלם שפגשתי אתמול נשמע ממ

חינוך הנוער הצעיר  –לשכנע אותי לא להרפות מהמשימה שלקחתי על עצמי 

כדי שאלמד על  ,לסובלנות. הוא קיבץ עבורי מחקרים שונים מהעולם כולו

  ה בעולם הגדול בנושא זה. הנעׂשֶ 
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כתבו משפט  לכל אחד מהביטויים .לפניכם ביטויים מהמשלב הספרותי  ג.

  .מתאים

  __פרסם ______________________________ל –ר אֹויא לָ צִ הֹולְ   .1

  _________________________________________________  

  ארוחה טובה ____________________________ –ה נָ ׁשֵ חה ְּד ארּו  .2

  _________________________________________________  

  _________________הבריא _________________ – נֹויתָ אֵ ר לְ זַ חָ   .3

  _________________________________________________  

  הסתכל על ________________________________ – טֹוּבל מַ פַ נָ   .4

  _________________________________________________  

  רעיון _____________________________ חשב על – עתֹודַ ה ּבְ לָ עָ   . 5

  _________________________________________________  

  לבקר ____________________________________ –ת ד אֶ קֹ פְ לִ   .6

  _________________________________________________  

  ____________________________ ה הרבהשתנמ –ת כֹוּוּפְה ַּת -בַר   .7

  _________________________________________________  

  הכיר ______________________________ל –ה זֶ ה לָ זֶ  עַ התוודֵ ל  .8

  _________________________________________________  

לאחר תקופה ארוכה אזרתי עז והתנצלתי בפניו נהיה אמיץ  –ז ר עֹ זַ ָא   .9

  .על המעשה שעשיתי

  _____________רצה מאוד __________________ – ֹוׁשפְ ה נַ ָק ְׁש חָ   .10

  _________________________________________________  

 ,יסכימו שאסע לטיול יכדי שהורי הסכיםלגרום לו ל – ֹוּבת לִ אֶ  ּכֵ ַר לְ   .11

  .י לרכך את לבם תחילהיעל

  לגרום לאסון ____________________________ –ן סֹויט ָא ִמ הָ לְ   .12

  _________________________________________________  

  __יש בו בעיה __________________שמשהו טוב  – ּהץ ּבָ קֹוה וְ יָ לְ ַא   .13

  _________________________________________________  
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  שם המספר
  

בשפה העברית גם דוברי העברית ילידי הארץ מתקשים לא אחת להגות את 

 כך . הדבר נובע מםנקבה רביצורת לזכר צורת המספרים כהלכה, והשיבושים בין 

שם התואר בכל הקשור משם העצם ומששם המספר "מתנהג" אחרת מהפועל, 

  שישנם מספרים קבועים ומספרים משתנים. כךוכן מ ,קבהוהנזכר צורת הל

  .מציין כמות –מספר מונה 

  שם המספר "מתנהג" אחרת מאשר שם העצם.כאמור, 

הנקבה (בשם  צורתאת  ָהינת הסיומת למעשה, יש פה היפוך: בדרך כלל מאפי

זכר ה צורתהעצם, בשם התואר ובפועל), ואילו בשם המספר דווקא המספרים מ

  עטים... הספרים... שמונָ  ה: ארבעָ המקבלים סיומת◌ָ 

  נקבה הם ללא סיומת: ארבע מחברות; שש ילדות...  צורתהמספרים מ

  

  מספר

  נקבה  זכר

  נסמך  נפרד  נסמך  נפרד

  ַאַחת  ַאַחת  - דַאחַ   ֶאָחד  1

  - ְׁשֵּתי  ַּתִיםְׁש   - ְׁשֵני  ְׁשַנִים   2

   -ׁשֹולׁשָ   ׁשֹוָׁשל  - ֶׁשתֹוְׁשל  ָׁשהֹוְׁשל  3

  אבל: ְׁשלֹוׁש עשרה

  - ַאְרַּבע  ַאְרַּבע  - ַאְרַּבַעת  ַאְרָּבָעה  4

  - ֲחֵמׁש  ָחֵמׁש  - ֶׁשתֲחמֵ   הֲחִמּׁשָ   5

  -ֵׁשׁש  ֵׁשׁש  -ֵׁשֶׁשת  הִׁשּׁשָ   6

  - ֶׁשַבע  ֶׁשַבע  - תִׁשְבעַ   ִׁשְבָעה  7

  עשרה- אבל:ְׁשַבע

  - ְׁשמֹוֶנה  ְׁשמֹוֶנה  ְׁשמֹוַנת  ְׁשמֹוָנה  8

  - ֵּתַׁשע  ֵּתַׁשע  - ִּתְׁשַעת  ִּתְׁשָעה  9

  עשרה- שעאבל: ְּת 

  - ֶעֶׂשר  ֶעֶׂשר  - ֲעֶׂשֶרת  ֲעָׂשָרה  10

אין  10אחרי   ָעָׂשר-ַאַחד  11
צורת הבדל בין 

צורת בין נפרד ל
  נסמך

אין הבדל  10י אחר  ֶעְׂשֵרה-ַאַחת
בין בין צורת נפרד ל

  צורת נסמך
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כתבו את המספרים במילים. זכרו להתאים בין מין שם העצם לבין צורת    א.
  .שם המספר

  _________ סבונים 11    _________ ארונות  3  
  _________ עצים 12    _________ כפתורים 7  
  _________ פרפרים 13    _________ מכתבים 8  
  בועות_________ שָ  18    _____ ארגזים____ 6  
  _________ מחברות 17    _________ תלמידים 2  

  
  .כתבו את המספרים במילים  ב.

  ) _________ ימים.3חניכי כיתה ד' יצאו למחנה קיץ שנמשך (  .1

) _________ 3( - ) _________ חוברות חשבון ו5התלמידים קיבלו (  .2

  חוברות הבנת הנקרא.

  ) _________ כלניות.15לכבוד שבת זר ובו ( קורל קנתה  .3

 ילוגרמים) _________ ק3מא ביקשה ממני לקנות אצל הירקן (יא  .4

 - מלפפונים ואבטיח שמשקלו כ רמיםגילו) _________ ק2עגבניות, (

  .ילוגרמים) _________ ק8(

  חברות.________ ) 7( -) _________ חברים ו5הלכתי לקולנוע עם (  .5

מספרים בצורת זכר ובצורת נקבה. התאימו לכל מספר את שם  לפניכם  ג.
  העצם בצורתו הנכונה.

  ְׁשלֹוָׁשה _________ רקדנים/רקדניות  
  ֵׁשׁש _________ רופאים/רופאות  
  ִּתְׁשָעה _________ חתולים/חתולות  
  ה _________ בנים/בנותִׁשּׁשָ   
  ֶׁשַבע _________ אבות/אמהות  
  דודים/דודות.ְׁשמֹוָנה _________   

  .כתבו את המספר בצורת זכר, והפכו את הביטוי לצורת נקבה  ד.

  שש זמרות      דוגמה: שישה זמרים  

  __________________    )  _________ ילדים 9(  
  __________________    ) _________ שוטרים12(  
  __________________    ) _________ מוכרים4(  
  __________________    ) _________ מלצרים5(  
  __________________    ) _________ רוקחים3(  
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  השוואההמיומנות 
  

  

  

יש לבדוק מה מטרת ההשוואה. הפריטים חייבים  ,כשמשווים בין שני פריטים

  לערוך טבלה.מקובל אך גם שונים. בהשוואה  ,להיות דומים

  

קריטריונים   מס'

  )תבחינים(

  דומה / שונה  2מקור   1מקור 

  

  

  

  

        

  

  

ש למצוא את הקריטריונים להשוואה. אם ניתנים ימיומנות ההשוואה ב

אלא  ,השוואה יםבצעמ ינכםא ,את הטבלה מלאאתם מתבקשים לו ,הקריטריונים

  מילוי טבלה.תהליך של  מבצעים

  

  ת העבודה:טשי

ת השוואה כמו ופי מיל- ללאתר את שני המקורות להשוואה. זאת נעשה עיש   א) 

  ...מה שונ, באולם, לעומת

שאפשר להשוות הפריטים  את לזהות אהפעולה הראשונה שיש לבצע הי  ב)

  בכל אחד מהמקורות.ביניהם, 

ביטויים שנמצאו ואת ה את המשפטיםבכל אחת מהעמודות רושמים   ג) 

  .להשוואה מתאימים

 ,מאתרים את המשותף בין המשפטים בשני המקורות –מיומנות הכללה   ד)

  יהם.וקובעים תבחין מתאים לשנ

  מכל טבלה יש להסיק את המסקנה הנכונה.  ה)

  כותבים סיכום של ממצאי הטבלה בפסקה אחת רציפה.  ו)
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. קראו חקלאות למסחרלבין  לקיוםחקלאות ה בין אשוונערכת הלפניכם בטקסט ש

  טבלה. בעזרת הבצעו את ההשוואה ו ,אותו

  

יפקו את כל בתקופה הקדומה גידל האדם בעצמו את הגידולים החקלאיים, שס

חסן באסם התבואה, צורכי מזונו ומחייתו במשך כל השנה. את גרעיני החיטה ִא 

הפיק הוא ומהזיתים  ,ומהם טחן קמח ואפה את לחמו. מהענבים הוא ייצר יין

שמן. היין והשמן אוחסנו בכדים ונשמרו במרתפים. התאנים, התמרים והענבים 

. כמות היבולים הייתה בה גדלים רות אלו אינםיובשו בשמש ונשמרו לתקופה שּפֵ 

כלומר לצריכה עצמית.  ,קטנה, וכל התוצרת נועדה בעיקר לכלכלת בני המשפחה

  החקלאות הייתה חקלאות לקיום.

כיום נהוגה במקומות רבים חקלאות מודרנית, והתוצרת החקלאית מיועדת 

 כמעט כולה למכירה ולשיווק. זו חקלאות למסחר. בכסף שהחקלאי מקבל בעבור

הוא קונה את כל הדברים הדרושים לביתו ולעבודתו החקלאית, למשל:  ,היבולים

זרעים, דשנים וכלי עבודה, שבעזרתם תהיה עבודתו קלה יותר ויעילה יותר. אם 

אלא  –חקלאות לקיום  –כן, החקלאות בימינו אינה עוד רק חקלאות עצמית 

  בעיקר חקלאות למסחר.

  

קריטריונים   מס'

  להשוואה

  דומה / שונה  חקלאות למסחר  לקיוםחקלאות 

    למסחר  לצריכה עצמית    1

    גדולה  קטנה    2

ההשקעה   3

  הכספית

      

    גדול  אין  הרווח הכספי  4

    כיום  תקופה קדומהב    5

  

  סכמו את המידע שעולה מן ההשוואה.

  כתבו את סיכומכם במחברת, ואחר כך קראו את הסיכום המוצע בעמוד הבא. 

5 

10 
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  עה הצ – סיכום הטבלה
לעומת זאת כיום  ,לצריכה עצמיתבעיקר התוצרת החקלאית  נועדהבעבר 

זו חקלאות למסחר. בכסף שהחקלאי  ,התוצרת כולה מיועדת למכירה ולשיווק

  מקבל הוא קונה את כל הדרוש לביתו ולעבודתו החקלאית.

  
  הסקת מסקנה מתוך הטבלה 

מכך נובעים  היעדים של החקלאות כיום שונים מאלה שהיו בעבר, וכתוצאה

  ההבדלים ביניהם.

  
  ותה.ו אכמסו ,מלאו את הטבלה אה,ומנו את מילות ההשוס ,קראו את הקטע

  

  ?מהו מזג אוויר ומהו אקלים

כאשר אנו שואלים "מה יהיה מזג האוויר מחר?" אנו רוצים לדעת אם יהיה חם 

י פ-או קר, אם יירד גשם או ינשבו רוחות חזקות. אנו מתכננים את לבושנו על

תחזית מזג האוויר, ויש אנשים (חקלאים, טייסים, אנשי צבא) המתכננים את 

  ה.פי- עבודתם על

מידות החום (הטמפרטורות), כמויות המשקעים (גשם, שלג, ברד וטל), כמויות 

לנו את  ותלו נותנלכל התופעות ה –העננים, עצמת הרוחות וכיוונן ומידת הלחות 

קופת זמן קצרה, למשל: היום, מחר או תמונת מזג האוויר במקום מסוים, בת

  מחרתיים.

לעומת זאת האקלים הוא תיאור של כל תופעות מזג האוויר בתקופות זמן 

  שנה). 20-10ארוכות, כמו עונות שנה או שנים רבות (

 ,מזג אוויר: בצפון הארץ ירדו גשמים בשעות הבוקר לתיאור הנה דוגמאות

 ,ת אחר הצהריים יהיה מעונן חלקיתמעלות. בשעו חמשוהטמפרטורות ירדו עד ל

ר אקלים: בישראל, רוב ואיתל הנה דוגמאותוינשבו רוחות דרום מערביות. 

  הגשמים יורדים בחורף, הקיץ יבש והטמפרטורות, בדרך כלל, גבוהות. 

יום תחזית מזג -יום תמסרנ –עיתונים, רדיו וטלוויזיה  –אמצעי התקשורת ב

של אזור מסוים נוכל למצוא, בדרך כלל, האוויר, ואילו את תיאור האקלים 

  באטלסים, בספרי גאוגרפיה ובספרי הדרכה למטיילים.
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תבחינים   מס'

  להשוואה

  דומה / שונה  מזג אוויר  אקלים

תמונת מזג       1

אוויר במקום 

מסוים בזמן 

  קצר.

  

  

  אטלסים     2

  ספרי גאוגרפיה

  

  

  

  

  

  

  סכמו את הטבלה.

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

  

  

  להסיק מתוך ההשוואה? אפשרמה 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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  מלחמת דבורה ביבין מלך כנען

  

  .ין מלך כנעןבמלחמת דבורה ביבנושא לפניכם שני מקורות 

  

  

  1מס'  מקור

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   2מס' מקור 

  

  

נען ושר לפי הכתוב בספר שופטים (פרק ד'), נלחצו בני ישראל בידי בני יבין מלך כ

אבינועם התייצבו להנהיג את העם בשעה זאת. -צבאו סיסרא. דבורה וברק בן

ברק היה המנהיג בקרב. לפי המסופר, השתתפו בקרב כמה שבטים שסבלו מלחץ 

הכנענים. מקום הקרב היה ליד התבור. פגעי טבע ופני השטח היו לטובת השבטים 

  ל.ולרעת הכנענים. סיסרא נמלט ומצא את מותו בידי יע

  פי ההיסטוריון חנוך רביב)-(על
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 . השוו בין המקורות בעזרת הטבלה.1

תבחינים   מס'

  להשוואה

  שופטים ד' 

23-4  

היסטוריון 

  רביב  –תנ"ך 

דומה / 

  שונה

בני ישראל עשו הרע בעיני     

  ה'

    

יבין מלך להוא מכר אותם     

  שר צבאו סיסראוכנען 

    

      בני ישראל צעקו לה'    

להם את דבורה, ה' שלח     

ודבורה קראה לברק 

ואמרה לו שה' יכניע את 

  סיסרא

    

      ה' המם את מחנה סיסרא    

      סיסרא מת    

      ה' הכניע את יבין מלך כנען    

  

  . סכמו את נתוני הטבלה. 2

  תבחינים.)נעזרים בכתבו את המשותף ולאחר מכן את השונה, כשאתם (    

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  . כתבו את המסקנה העולה מן ההשוואה. 3

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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  מילות יחס
  

  

שמות בין שמות וגם בין שמות לבין מילות יחס מקשרות בעיקר בין פעלים ל

  אחרים.

את מילות היחס אפשר לכתוב כמילים נפרדות המצטרפות לשמות, וכמילים 

פים. דוגמאות: בגלל הגשם, בגללי; על הסיפור, עלייך; כמו אחי, ּובנטייה של הג

למילה שאחריהן. דוגמאות: החוברות ב,כ,ל,מ  אותיות יחסגם קיימות . כמוהו

  מעולם, לעולם. בבית, לילדים,

המילים  הןשימו   המילים המודגשות   מילות יחס.של כמה  הלפניכם הטיי

  . תרגלו ושפרו את שפתכם.ןטועים בה הרובש

  

  

  

  ת"מילת היחס "ֶא 

  

  ֹותי               אֹוָתנּו    א

  ֶאְתֶכםאֹוְת              

  ןכֶ ְת ֶא               אֹוָת

  אֹותֹו              אֹוָתם

 אֹוָתּה             אֹוָתן

  מילת היחס "ִמן"

  

  ִמֶּמנּוִמֶּמִּני                

  ִמֶּכםִמְּמ                

  ִמֶּכןִמֵּמ                

  ֵמֶהם               ִמֶּמּנּו

 ִמֶּמָּנה              ֵמֶהן

  "ֵאֶצלמילת היחס "

  

  ֶאְצִלי                   ֶאְצֵלנּו

  ֶאְצְלֶכםֶאְצְל                  

  ֶאְצְלֶכןֶאְצֵל                  

  ֶאְצָלםֶאְצלֹו                   

 ֶאְצָלןֶאְצָלּה                  

  "ְּכמֹומילת היחס "

  

  ָּכמֹוִני             ָּכמֹונּו

  מֹוֶכםּכְ ָּכמֹו              

  מֹוֶכןּכְ ָּכמֹו              

  מֹוֶהםּכְ ָּכמֹוהּו            

 מֹוֶהןּכְ             ָּכמֹוָה 

  "ֵאלמילת היחס "

  

  ֵאַלי                  ֵאֵלינּו

  ֲאֵליֶכםֵאֶלי                

  ןיכֶ לֵ אֲ                 ֵאַלִי

  ֲאֵליֶהםֵאָליו                 

 ֲאֵליֶהן ֵאֶליָה               
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136 
 

  לפניכם קטע.

  הקודם.שבעמוד  היעזרו בהטיות .ונקדו אותן ,זהו את מילות היחס

  . בקול רם קראו את הקטעכך -אחר

  קבוצת חבריםבין שיח בין חבר ל-דו

נפלא! ומה קורה "מה נשמע אצלכם?"  .ה לא ראיתי אתכם מזמן'ן חבר'"אהל

צות יונית בטיולך באראת קרת את דלית וישמענו שב" "ל טוב אצלי.והכ" "אתך?

והן לא כל כך  ,יקאיהן לומדות בבית ספר אמר" ". מה נשמע אצלן?ריתהב

מרוצות ממנו ומאוד מתגעגעות אליכם. הן התעניינו מה אתם לומדים והאם גם 

   "אתם כמוהן מתגעגעים אליהן. בכל אופן יש לכם דרישת שלום מהן.

  

  .בקטע שלפניכםמ) "זהו את אותיות היחס (בכל

מדוע  ,מאילה צעירה. "אינבהלה וברחה במהירות כאי ,מא של שחףיא ,דורית

ואין מה לפחד ממנו."  ,ל גור פצפוןו"בסך הכ ,בהלת?" שאלה בתה הצעירה שחףנ

. "כן! אך לא " שאלה שחף את אמה?"האם מותר להשאירו בבית ללילה אחד

  " !תודה ,מאיא ,. "תודה לךףמא של שחיא ," ענתה דורית,במיטתך

  

  

  .ןתונקדו או ,מ) ואת מילות היחס"את אותיות היחס (בכלבקטע שלפניכם זהו 

  קראו בקול רם את הקטע.כך -אחר

זו תהיה הפעם האחרונה שתוזמנו לבית דודתכם  –ולא  ,עליכם להתנהג כשורה"

בארה"ב. אינכם יכולים להתנהג שם כמו אצלכם בבית: לזרוק את הבגדים על 

צפה, להשאיר שיירי מזון על כל משטח. אצלם תתנהגו כפי שאתם יודעים הִר 

  "וע מהם שלא חינכנו אתכם כראוי.שצריך. אני לא רוצה לשמ

את הנאום הזה היינו חייבים לשמוע כל יום כשבוע לפני נסיעתנו לארה"ב לבקר 

שיצא לנו החשק לנסוע היא האמת  .משפחתהאת ו –אחות אמנו  –את דודתנו 

  שאר בבית. יאולי מוטב לנו שנ .כל ההזהרות האלה אחרי
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  5יחידה 

  שאלת חקר
  

  

  מהי שאלת חקר?
  .עליו אלה המכוונת את כותב העבודה לתחום הנושא שיכתובש  .א

 שאלה המקשרת בין מה שהכותב יודע לבין מה שהוא רוצה לדעת.  .ב

 שאלה שהכותב ַמציג רק לאחר שיש לו מידע מסוים על הנושא שבחר.  .ג

 שאלה מנוסחת באופן ברור וממוקד.  .ד

 שאלה שיש להתייחס אליה לאחר חיפוש במקורות שונים.  .ה

  

  מיומנויות: פרכישורים במסעל שאלת חקר דרושים כדי לענות 

  ניסוח שאלת חקר  א.

  ך אנציקלופדיֶר ת עֵ ּותמצ  ב.

  מיזוג ממספר ערכים אנציקלופדיים או מקורות מידע אחרים  ג.

  בניית ראשי פרקים  ד.

  מיומנות כתיבת פסקה –פיתוח ראשי פרקים   ה.

  הסקת מסקנות  ו.

  הצגת נתונים באמצעים גרפים  ז.

  )נלמדים באופן מיוחד(מבוא, הקדמה, סיכום ודף ביבליוגרפיה ת כתיב  ח.

  

  שאלת חקר: בניסוחמילים שיעזרו 
 ...מה הקשר בין... לבין  

 ...מהי השפעת ה... על ה 

 ...מהם ההיבטים השונים ל 

  להבין את... אפשרכיצד 

 ...השוו בין... לבין 

 ם?מימסכי םההנחה היא ש... האם את 

 ...מהו התהליך של 

 סיבות לתופעת...מהן ה 
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  חקרמתהליך הצגת שאלת 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 חושבים על תחומים המעניינים אותנו, ובוחרים את התחום המעניין ביותר. שלב א'

 ע ראשוני.אוספים מיד

שואלים שאלות שונות על התחום הנבחר, וכותבים אותן. שואלים גם  שלב ב'
 חברים ומבוגרים, מהן השאלות המעניינות אותם באותו נושא.

שאלות שיודעים את התשובות עליהן, שאלות שהיינו רוצים לדעת את 
 התשובות עליהן, שאלות העוסקות בהתנהגות, בתהליך או בתופעה.

השאלות שנשאלו עוסקות בנושאים שונים. מהנושאים הללו בוחרים שני  שלב ג'
 נושאים שנראה שיש קשר ביניהם.

 מה הקשר בין... לבין...

 מנסחים שאלות לבדיקת הקשר בין שני הנושאים. שלב ד'

 האם קיים קשר? מה סוג הקשר: ישר או הפוך?

 ממקדים את השאלה. שלב ה'

 באוכלוסייה, בגיל ובייעוד.מתקדמים בזמן, במקום, 

 מציגים השערות כתשובות שאלה. שלב ו'

 בהשערות מוגדר הקשר בין הנושאים. הנושאים הם ה"משתנים".

מבודדים את המשתנים, ומגדירים אותם הגדרה מפורטת, כך שאפשר  שלב ז'

 יהיה למדוד אותם.

  שיותומעמושגיות תלוי, הגדרות - קובעים משתנה תלוי ומשתנה בלתי

 (אופרטיביות)

  אותה לאישור. יםציגמו ,חקרמשנית את שאלת ה מנסחים
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  ספציפית,

המושגים שרוצים לברר 

  בה, ברורים,

אפשר למדוד את 

התוצאות שנובעות 

 ממנה.

  משמעי,-ניסוח חד

  ניסוח כשאלה

(אפשר להוסיף מילת 

 שאלה).

עוסקת בשאלה מעוררת 

  חשיבה ודיון

  (אולי מרגיזה),

  אפשר -שאי

 להתעלם ממנה.

  חקרמלא כל שאלה מתאימה להיות שאלת 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לניסוחים: אותדוגמ

אירועים לבין נזקים בהקשר בין מידת החשיפה לרעש במסיבות ומהו  .1

  ?רפואיים עתידיים

 י השכנות בשכונה שלי?מהם הדפוסים האופייניים ליחס .2

  ?עתידית בקהילההפעילות ההשפעת תנועות הנוער על מה היא  .3

  

  ...חקר צריכה להיותמשאלת 
  

  

  

    

  

  

  

   

 מילות שאלה טובות לחקר

  באיזה אופן?

  מה הקשר בין?

  מדוע?

  כיצד?

 מה ההשפעה על?

 מילות שאלה שאינן טובות לחקר

  אילו? איזה?

  האם? מי?

  מה? מתי?

 היכן?

מוקדת, שאפשר מ
 למדוד אותה

מנוסחת כשאלה 
 ובצורה בהירה

 מעניינת, ייחודית
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  תמצות ערך אנציקלופדי
  

  

  

  

  

   :תחוםה

  חיים- בעלי

  
  

  

  

  

  

  

  

  ז"ת
  שם

  משפחה
אזור 
 חיים

מבנה 

 הגוף

סביבת 

 החיים

תפוצה  רבייה

ואזור 

 חיים

יחסי  מזון
גומלין 
בינו 

בין ל
 אדםה

יש לקּבוע את התבחינים (קריטריונים) לפני 

 שקוראים את הטקסט/ים.
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  מצתים ערכים אנציקלופדיים?ַת כיצד ְמ 
עובדות על נושא. את הערך  ות בוצגומשני אנציקלופדי הוא טקסט עיו ערך

דעה או נקודת מבט על  יםמציג ןטקסט איבאנשים.  כמהכותבים בדרך כלל 

  .בלבד אלא עובדות ,הנושא

 אפשר-איחשובים באותה מידה, ו ן, ישנן פסקות שכל המשפטים בהעל כך נוסף

ל פרט החיים כ-גופו של בעל של תיאורפסקה בלוותר על אף אחד מהם. לדוגמה, 

  החיים.- הכרחי לתיאור בעל ,המצוין בפסקה

לפיכך שיטת התמצות של ערך אנציקלופדי תיעשה בסדר קצת שונה מהמקובל. 

בטרם נתחיל בקריאה, נציב תבחינים היכולים לשמש עבורנו מדריך לארגון הידע. 

את  כך נקרא-אחרהתבחינים, נרשום אותם לרוחב העמוד. לאחר קביעת 

  אותם לעמודה המתאימה. נעתיקו ,המשפטיםאת  ןמיינ ,הטקסט

  ו תבחין  ה תבחין  ד תבחין  ג תבחין  ב תבחין  א תבחין

1______ .  

2______ .  

3______ .  

1______ .  

2______ .  

3______ .  

1______ .  

2______ .  

3______ .  

1______ .  

2______ .  

3______ .  

1______ .  

2______ .  

3______ .  

1______ .  

2______ .  

3______ .  

  

שהחומר הוכנס לתוך הטבלה, יש לרכז כל עמודה לידי לאחר בתום הקריאה, 

  פסקה.

  

  מיזוג טקסטים
  

  .עורכים מיפוי אחדלטקסט   . 1

  מעבירים קו מפריד.   .2

 ידערק פרטים שלא נרשמו מהמממנו מוסיפים ו ,קוראים את המקור הנוסף  .3

מודות המתאימות מתחת ירשמו בעי. פרטי מידע חדשים הראשוןטקסט שב

  .לקו המפריד

  .תציתמאת המשלבים את הידע הקודם עם הידע החדש, וכותבים   .4
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  דוגמה
. הקטע הראשון לקוח " משני מקורותאריהערך "אתם עומדים לקרוא את ה

  ". 2000מהאינציקלופדיה "אביב", והשני מ"אנציקלופדיה 
א את הקטע השני כך נקר- תחילה נקרא את הקטע הראשון, נמפה אותו, אחר

  ונמפה אותו. לבסוף נמזג בין שני הקטעים. 

  )מתוך  אנציקלופדיית "אביב"( אריה
. בזכות "שחל"וגם  "לביא"טורף ממשפחת החתולים. נקרא בעברית גם  –אריה 

החיות ונחשב לסמל הגבורה. הוא והמינריט -כוחו הרב וצורתו ההדורה כונה מלך

ס"מ,  90 -מ יותרגובהו  ,ם. אריה מבוגרהם החיות הגדולות במשפחת החתוליי

   ק"ג. 250 -ומשקלו קרוב ל ,מטרים יותר משלושהאורכו מאפו עד קצה זנבו 

קל להבדיל בין אריה לבין לביאה הודות לרעמה העבותה והגדולה המכסה את 

ארוך ומסתיים בציצת שערות. צבע שערו של  ראשו של הזכר ואת כתפיו. הזנב

כסוף. -דמדם. לעתים נוסף גוון שחור או כמעט אפורא- האריה זהוב או חום

ר חלקי הפרווה, והחלק התחתון של גופו יתהרעמה כמעט תמיד כהה יותר מ

(הצלעות והבטן) בהיר יותר מגבו. הלביאות קטנות ובהירות מן האריות הזכרים. 

וכפותיהן  ,ובטנו שקועה, רגליו חטובות ,כגוף החתוליים גוף האריה מהודק מצדיו

לות כריות רכות ורחבות, מזוינות בטפרים הנשלפים בשעת לכידת הטרף. בעת בע

ער שבקצה זנבו הארוך של מנוחה הם מתכנסים בין קפלי העור. בציצת השֵ 

האריה יש זיז, או איבר הדומה לציפורן, אך איש אינו יודע מה תפקידו. שלא 

  בשרם האחרים מטפסים האריות רק לעתים נדירות.-כשארי

  יודעים לשחות ואינם חוששים מפני מים עמוקים.האריות 

ידיים, בערבות עשב, על גבעות מדבריות, -האריות שוכנים במישורים רחבי

מדבר ואף באזורים הרריים וסלעיים. בעונות היבשות פרוותם מתמזגת -בנאות

יפה עם הרקע של האדמה החרוכה והעשבים היבשים. לפעמים הם חיים 

האדירה של האריה הזכר מעידה על תחום מחייתו,  בקבוצות גדולות. שאגתו

  ומטילה אימה על חיות הבר שבסביבתו.

הם אינם נוגעים לרעה  ,האריות טורפים רק כאשר הם רעבים, וכשהם שבעים

כלל ליד מקורות מים שהחיות -חיים אחרים. בלילות הם מסתתרים בדרך-בבעלי

, ומנתרות בהם עוברות האחרות באות לשתות מהם, או ליד שבילי הדרכים שהן

על טרפם. האריה יכול לשבור את גבה של זברה או לרסק את גולגלתה של 

אנטילופה במכה אחת בכפתו. אריה זכר מבוגר עשוי לגרור סוס שלם בכפותיו. 

עשב, זברות, איילות, -בר אוכלות- רים את בשרן של חיותתהאריות מב
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יוצאים כמה אריות יחד לשחר  ואים אפריקניים. לפעמיםאאנטילופות, ג'ירפות ות

  לטרף ומתחלקים בו.

פי שמסוכן להטריד את האריה, אין הוא מתקיף לעתים קרובות את -על-אף

אינו יכול עוד להדביק את א והתנועה, -ה כבדהאדם. אולם יש שאריה זקן נעשֶ 

  והוא פוגע באדם. ,היצורים הפראיים המהירים

 יש שלוש או ארבעלכל זכר  – מבין החתוליים האריה הוא היחיד הפוליגמי

  נקבות.

ארבעה גורים בהמלטה. גם הזכר וגם הנקבה -כלל ממליטה הלביאה שלושה-בדרך

טיות ומגיעים מגדלים את הגורים. הלביאה היא אם מסורה. הגורים גדלים בִא 

שנים. גופותיהם של הגורים מנומרים כתמים קטנים  ששלגודלם הסופי בגיל 

סבורים כי תופעה זו מקורה בכך שהאריות היו לפנים בהיוולדם. יש חוקרים ה

אריות -אותם בין העלים והצללים. כפירים או גורי סוּויער, וסימנים אלה ִה -חיות

הם חיות שעשועים נחמדות, אך עד מהרה הם גדלים ומתחזקים במידה כזאת 

אדם. -שהם מהווים סכנה. נוצרו אגדות על אריות מבוגרים שהתקשרו לבני

שהאריה  ,מלך מצרים ,על רעמססמסופר  :ת שבהן היא על אנדרוקלסהמפורסמ

  היה מלווה אותו בצאתו לקרב.

  בית.-ניה מצויים כיום אריות מבוגרים המוחזקים כחיותבֶק 

האדם הוא אויבו הרציני היחידי של האריה. הלבנים צדים את האריות כשהם 

. לעומתם יש באפריקה הצדים אריות בחניתותם מצוידים ברובים. יש שבטי

שבטים שאינם נוגעים לרעה באריה, משום שהוא טורף את האנטילופות הפוגעות 

  קשה ביבולים.

מצוי לפנים היה . האריה מתקופה קדומה פחד האדם מפני האריה והתפעל ממנּו

ישראל, והוא נזכר פעמים רבות בתנ"ך. הוא נעלם מן הארץ בתקופת - בארץ

הוא מצוי ביבשת זו  ,לחיה אפריקנית, ואכן הצלבנים. כיום נחשב האריה בעיקר

יותר מאשר בכל מקום אחר. אך אריות לפעמים מצויים גם במערבה של הודו. 

ישראל), אך כיום הם -לפנים היו אריות גם באירופה ובמזרח הקרוב (גם בארץ

  נעלמו לגמרי מאזורים אלה, לאחר שהושמדו בידי האדם.

- אפריקה המזרחית ורודזיה. במקורות ארץמדרום לסודן ולחבש,  –אזור תפוצתו 

  הצלב.- ישראליים נזכר האריה לאחרונה לפני מסעי
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 אנציקלופדיית "אביב"הערך  "אריה" /  –חיים -מיפוי בעלי
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

סביבת  רבייה מבנה גוף ת"ז

 החיים

 מזון

שם: אריה / לביא 

  שחל /

  תכינוי: מלך החיו

  משפחה: חתוליים

 90-גובה: יותר מ

  ס"מ

 3-אורך: יותר מ

  מ'

  ק"ג 250משקל: 

תכונות: יודע 

  לשחות

  רעמה: גדולה וכהה

  זנב: ארוך עם שערות

  אדמדם-חום-צבע: זהוב

הבטן: יותר בהירה, 

  שקועה

רגליים: חטובות, כפות 

 בעלות כריות רחבות.

הזכר פוליגמי. 

 4-3לכל זכר 

נקבות. הנקבה 

 4-3 ממליטה

גורים. גם 

הזכר וגם 

הנקבה 

מגדלים את 

  הגורים. 

האריות 

חיים 

במישורים 

על גבול 

מדבריות, 

כלל -בדרך

בנאות מדבר. 

הם חיים 

בקבוצות 

  גדולות. 

  

טורף. 

מנתרים על 

- הטרף בדרך

כלל בלילה. 

אוכלים 

בר -חיות

אוכלות עשב, 

כמו: זברות, 

איילות, 

אנטילופות, 

  ג'ירפות.

יחסי גומלין 

 בינו לאדם

 אזורי תפוצה

יש מקומות 

בהם בני 

אדם צדים  

את האריה 

בעזרת רובים 

  או חניתות.

 

כיום חיים 

יות האר

באפריקה, 

בעיקר 

בחבש,  

באפריקה 

המרכזית 

ומדרום 

 לסודן.
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  תמצות הערך "אריה" 

  מתוך אנציקלופדיה "אביב"

  ז"ת

  שם: אריה / לביא / שחל

  כינוי: מלך החיות

  חה: חתולייםמשפ

  ס"מ 90- מ יותרגובה: 

  מ' 3-מ יותראורך: 

  ק"ג 250משקל: 

  תכונות: יודע לשחות

  מבנה גוף

אדמדם. לזנב -חום-לאריה רעמה גדולה וכהה יותר מצבע הגוף הכללי, שהוא זהוב

הארוך שערות בקצה, ואילו הבטן בהירה ושקועה. הרגליים חטובות והכפיים 

  בעלות כריות רחבות.

  רים וצורת חייםאזורי מגו

כלל בנאות מדבר. הם חיים -בדרך ,האריות חיים במישורים על גבול מדבריות

  בקבוצות גדולות.

  מזון

כלל בלילה, כשהחיות מתקרבות למים -האריה הוא טורף. הטרף מתבצע בדרך

בר אוכלות עשב, כמו: זברות, איילות, אנטילופות, -לשתות. האריה מעדיף חיות

  ג'ירפות.

  רבייה

נקבות. הנקבה ארבע -שלושהרבה נשים). לכל זכר יש לו ר הוא פוליגמי (הזכ

ארבעה גורים. גם הזכר וגם הנקבה מגדלים את הגורים. הגורים - ממליטה שלושה

  שנים. 6מגיעים לגודל סופי בגיל 

  האדם- מערכת יחסים עם בני

  את האריה בעזרת רובים או בחניתות.שבני אדם צדים בהם יש מקומות 

  פוצהאזורי ת

מדרום לסודן. בעבר ו ,כיום חיים האריות באפריקה, בעיקר באפריקה המרכזית

  ישראל אריות, אך הם נעלמו בתקופת הצלבנים.-היו בארץ



146 
 

  )"2000מתוך  אנציקלופדיית (/  אריה

  

  אריה זכר בוגרמשקלו של בר גדולים ובעלי צבע צהבהב. -האריות הם חתולי  

  מטרים. הנקבות נקראות 2.7ועד זנב ק"ג, ואורכו מחוטם  180-כהוא   

  לביאות. הן קטנות מעט מהאריות, ולעומת זאת אין להן רעמה.  

  כלל בקבוצות הנקראות להקות. בלהקה יש זכר-אריות חיים בדרך  

  . לעתים קרובות צדים האריות כצוות.םאחד, נקבות אחדות וכל גוריה  5

  ) אינם עושים זאת.'דמינים אחרים של חתולים (נמרים, ברדלסים וכ  

  האריות צדים בעיקר אנטילופות וזברות. לרוב הציד אחראיות  

  הלביאות. אריות נהגו לשוטט פרא בדרום אירופה, בהודו ובאפריקה,  

  ובתנ"ך מסופר שחיו גם בישראל. עתה הם חיים רק בדרום אפריקה  

   –בע מזרחה ובחלק קטן של הודו. אריות רבים חיים כיום בשמורות טבו  10

  גן.- בישראל הם מצויים בספארי ברמת  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שימו 

  

בדרך כלל, כאשר ממזגים קטעים, מתחילים בקטע הקצר, ומוסיפים לו מידע 

  מהקטע הארוך. 
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  "2000אנציקלופדיית "ואנציקלופדיית "אביב"  /חיים הערך "אריה" -מיפוי בעלי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מזון סביבת החיים רבייה מבנה גוף ת"ז

שם: אריה / לביא / 

  שחל.

  כינוי: מלך החיות.

  משפחה: חתוליים.

  ס"מ. 90-גובה: יותר מ

  מ'. 3-אורך: יותר מ

  ק"ג. 250משקל: 

  תכונות: יודע לשחות.

 

  רעמה: גדולה וכהה.

  זנב: ארוך ושעיר.

- חום-צבע: זהוב

  אדמדם.

הבטן: בהירה יותר, 

  שקועה.

רגליים: חטובות, 

כריות  כפות בעלות

 רחבות.

הזכר פוליגמי. לכל 

נקבות.  4-3זכר 

 4-3הנקבה ממליטה 

גורים. גם הזכר וגם 

הנקבה מגדלים את 

הגורים. הגורים 

מגיעים לגודל סופי 

  שנים. 6בגיל 

האריות חיים 

במישורים על גבול 

כלל -מדבריות, בדרך

בנאות מדבר. הם 

חיים בקבוצות 

גדולות. בעבר היו 

 ישראל אריות,-בארץ

אך הם נעלמו 

  בתקופת הצלבנים.

האריות הם 

טורפים. הם 

מנתרים על 

כלל -הטרף בדרך

בלילה. אוכלים 

בר אוכלות -חיות

עשב, כמו: 

זברות, איילות, 

אנטילופות. 

יחסי גומלין 
בינו לבין 

 האדם

 אזורי תפוצה

יש מקומות 

- בהם צדים בני

אדם את 

האריה. בעזרת 

רובים או 

  בחניתות.

 

כיום חיים האריות 

באפריקה, בעיקר 

בחבש,  באפריקה 

ומדרום המרכזית 

 לסודן.

  שם הנקבה: לביאה.

 

הם חיים בקבוצות  לנקבות אין רעמה.

גדולות הנקראות 

להקות, בכל להקה 

  יש זכר אחד.

 

לעתים הם צדים 

-בצוות, בדרך

כלל הלביאות 

  אחראיות לציד.

 

בעבר נהגו האריות  

לשוטט בדרום 

הודו באירופה, 

  ובאפריקה.

אריות רבים חיים 

כיום בשמורות טבע.  

בישראל הם מצויים 

 גן.-בספארי ברמת

147 
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  הערך "אריה" –מיזוג טקסטים 
  )"2000"אנציקלופדיית ו אביב"ות "אנציקלופדיה(לפי 

  

משלושה  יותרס"מ, אורכו  90 -מ יותרהאריה שייך למשפחת החתוליים. גובהו 

הכינוי  על כך, לאריה שמות מספר: לביא, שחל. נוסף ק"ג. 250ומשקלו  ,יםמטר

  .ביאהת לוראהנקבה נקהמלווה אותו הוא "מלך החיות". 

אדמדם. - חום-לאריה רעמה גדולה וכהה יותר מצבע הגוף הכללי, שהוא זהוב

שערות, ואילו הבטן בהירה ושקועה. יש  וובקצה ,. הזנב ארוךהמללביאה אין רע

  והכפיים בעלות כריות רחבות. ,הרגליים חטובות

 כלל בנאות מדבר. הם חיים-בדרך ,האריות חיים במישורים על גבול מדבריות

  .להקה יש זכר אחד וכמה נקבות. בכל הנקראת להקות בקבוצות גדולות

כשהחיות , ידי הלביאות-כלל בלילה, על-בדרךהאריה הוא טורף. הטרף מתבצע 

בר אוכלות עשב, כמו: זברות, -מתקרבות למים לשתות. האריה מעדיף חיות

  איילות, אנטילופות, ג'ירפות.

נקבות. הנקבה  ארבע-שלושלכל זכר  הרבה נשים).לו יש הזכר הוא פוליגמי (

ארבעה גורים. גם הזכר וגם הנקבה מגדלים את הגורים. הגורים - ממליטה שלושה

  שנים. 6גיעים לגודל סופי בגיל מַ 

  את האריה בעזרת רובים או בחניתות.צדים בהם אדם -בנישיש מקומות 

  .ישראל-רץאפריקה ואפילו באבהודו, בבעבר נהגו האריות לשוטט בדרום אירופה, 

כיום חיים האריות בעיקר באפריקה, בעיקר באפריקה המרכזית, ובדרום סודן. 

  . גן-אריות רבים חיים היום בשמורות טבע, ובישראל ישנם אריות בספארי ברמת

  

מופיעות  "2000מ"אנציקלופדיית  הנוסף שימו   כל התוספות שהתקבלו מהטקסט

  בכתב אחר. 

  . לכידותזר במילות קישור וליצור כדי למזג את הטקסטים יש להיע
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  6יחידה                        

  

  בקרה עצמית
: "הסוס המנודה", "בית ספר לפילים" שלושה טקסטיםאתם עומדים לקרוא 

לכל אחד מהם מצורפים דפי  .עיונייםאחד ספרותי והאחרים  ו"המים שלנו",

  נבדקת.איזו רמת הבנה  וםמשימות. ליד כל שאלה רש

  לה רמות ההבנה:א

  תוכן גלוי  א. איתור מידע

  ב. ארגון מידע

  ג. "דיאלוג" עם טקסט

  סק ומסקנהימסר, ה –ד. תוכן סמוי 

  עמדה + נימוק –ה. פרשנות 

ובקשו מהמורה מחוון תשובות  ,"הסוס המנודהשל הטקסט "השאלות ענו על 

  ההבנה שלכם.להעריך את וכם יתואת תשובבאמצעותו לבדוק שתוכלו 

  וכלו להמשיך ולעשות בשני הטקסטים הנוספים.כך ת

  בסוף תהליך הבקרה כתבו למורה מכתב.

  

  !למורה _________ שלום

  

 .תרגלתי את נושא הבנת הנקרא בעזרת שלושה טקסטים שבחוברת העבודה

  , והבנתי כמה דברים:בדקתי את התשובות בעזרת מחוונים

  ______________בשאלות מסוג: ________________ ה/אני מצליח  א. 

  ___________________________________________________  

  פחות בשאלות מסוג: __________________________ ה/אני מצליח  ב.

  ___________________________________________________  

  ת תרגול נוסף בשאלות מסוג: ______________________/אני מבקש  ג.  

  ___________________________________________________  

  

  בתודה ___________                      
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   *דף עזר

  

  קריאה והבנה
במה יעסוק הטקסט. (אפשר להוסיף  ומשערים הכותרתאנו קוראים את   .1

    השערות מתמונה.)

שניתנו על הטקסט, ומשערים במה יעסוק הטקסט  השאלותאת  קוראיםאנו   .2

  .טקסט עיוני)ב(

בתוך תבנית סיפורית  המידע המובןאת  ומארגניםאת הטקסט  קוראיםאנו   .3

  (לסיפור) או בצדי הפסקות (בטקסט עיוני).

, מאזכרים, סימני פיסוקמוכרות, -לא מילים –חסמי קריאה  מסמניםאנו   .4

ורושמים את פירושם ואת תפקידם. (זהו  – רטורייםאמצעים  קישור,מילות 

  )"דיאלוג  עם טקסט".

ובודקים מהם הדברים החדשים שהבנו  שניתאת הטקסט  קוראיםאנו   .5

, ובטקסט רצף העלילהבעקבות ה"דיאלוג עם הטקסט". בסיפור שמים לב ל

   .שלבים  בתהליךלפי זמן או ל שלבים בהתפתחותעיוני שמים לב ל

. אנו מילות ההוראהולמילות השאלה ללב  שמיםאת השאלות ו קוראיםאנו   .6

טקסט את כל המקומות שיש בהם רמזי שאלה, ובעזרתם עונים על ב מחפשים

  פי הנדרש בשאלה.-השאלות (תוכן גלוי), כאשר אנו מארגנים את המידע על

  אפשר למצוא להן תשובה בטקסט (תוכן סמוי), פועלים כך:- בשאלות שאי  .7

של הפסקות ומוציאים  הרעיונות המרכזייםאת  מדגישיםבטקסט עיוני   א.

  הרעיון המרכזי של הטקסט. – קנה אחתמסמתוכן 

מהשילוב את   ומפיקים פְתרוןואת הבעיה האת  מדגישיםבטקסט ספרותי   ב.

. חושבים כיצד הרעיון יכול  להתאים למקרים נוספים רעיון המרכזיה

  . מסרבחיים בכלל (מעבר לסיפור), וכך מבינים מהו ה

ואת ביטויים ה את מסמניםכדי לאתר את דעת הכותב  או את עמדתו   .8

לכל האמירות,  מוצאים את המשותףביע לאורך הטקסט, שהוא מַ  אמירותה

  ומבינים את עמדת הכותב.  

  

  * מומלץ לצלם דף זה ולניילן אותו. 
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  רמות הבנה
  פי רמות הבנה.-קיימים סוגים שונים של שאלות על

שתי  .ארגון מידעו איתור מידעבשלב זה נתייחס לשתי רמות ההבנה הראשונות: 

רמות אלה עוסקות בתוכן הגלוי של הטקסט. את התשובות לשאלות אלה אפשר 

  למצוא בתוך הטקסט.

  תוכן גלוי
  תזכורת!!

  

  

  

  

  (מילות הוראה)               (מילות שאלה)        

  יש לזהות את המידע             אפשר להעתיק את        

  קיןולארגנו במשפט ת             התשובה מהטקסט        

  מחדש. אין להעתיק                     

  את התשובה מהטקסט.                   

                     

  תוכן סמוי
  

    

  

  

  

  עלינו להביע את דעתנו              התשובה אינה מצויה        

    ,בטקסטעל המתרחש            יש להבין אותה בטקסט.        

  נמק אותה. ול           סמך-אבל על ",בין השורות"        

  הכתוב.         

 י שאלותסוג

 ארגון מידע איתור מידע

 סוגי שאלות

  הבנה עצמאית
 לא מפורשות

 פרשנות
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  / תמר גולן ההסוס המנודֶ 

  )1995, תמוז תשנ"ה, 3גיליון  "ילדי טבע הדברים,"מתוך (

אורן שבכרמל. -ד הסוסים החיים בחוות הרוכבים שליד קיבוץ ביתחַ מנדי הוא ַא 

בשבתות נוהגים לשחרר את הסוסים למרעה. באחת השבתות קרה למנדי מקרה 

  עצוב.

ם, ובידם דלי של צבע, תפסה את מנדי וצבעה אותו בצבע שחור. לשם חבורת נערי

אם כן, כמשחק?  ליאו ?מה עשו זאת? לשם התעללות? סתם מתוך סקרנות

  תוצאות המשחק שלהם היו עגומות.

אחרי שסיימו הנערים את מלאכתם, עזבו את מנדי לנפשו. כשחזר מנדי לחווה, 

  קרה דבר מוזר.

  ליו, הריחו אותו ו... התרחקו ממנּו!הסוסים האחרים התקרבו א

ר שהצבע שבו צבעו אותו הילדים, דבק בבשרו של מנדי וִהדיף ריח רע רהתב

וחריף. הסוסים שבאופיים הם זהירים ובעלי חושים חדים, נרתעו מן הריח ה"זר" 

  שנדף ממנדי.

בעלי החווה יודעים שכמו בני האדם, גם לסוס קשה לחיות לבד, והוא זקוק 

לאט -. לכן הם עשו מאמץ להשיב אותו לעדר. הם קירבו את מנדי לאטלחברה

  לסוסים  האחרים.

הסוסים  הגיבו בשלילה. הם נרתעו, נתקפו בעצבנות ובפחד, עד כדי כך שנשכו 

  בעלי החווה נאלצו לגונן על מנדי ולהרחיק אותו מיתר הסוסים. אותו.

ר, שלא ִהכיר אותו (ולכן גם , הם צירפו אליו סייח צעיוכדי שמנדי לא יישאר לבד

במהלך שלושת החודשים הבאים התיידדו השניים, ומנדי נהנה  לא נרתע ממנּו).

  מחברתו של הסייח הצעיר.

במשך הָשבועות הבאים טופל מנדי באופן מיוחד בהשגחה מקצועית של בעלי 

החווה: הם ניקו אותו באמצעות מכשירים שונים, הברישו אותו לעתים תכופות, 

  ילו אותו בשיבולת שועל ועוד "פינוקים" כאלה.האכ

בתום שלושת החודשים, כשהצבע כמעט נעלם לגמרי, שוב ניסו בעלי החווה 

  להחזיר את מנדי אל עדר הסוסים.

בהתחלה קירבו את מנדי לחבריו לפרקי זמן קצרים, כשבעלי החווה משגיחים 

  בערנות רבה על תגובות הסוסים.

  ידי חבריו.-ל מנדי חזרה "הביתה" עללבסוף, לשמחת כולם, התקב
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  דף משימות: "הסוס המנודה"
  )מידע ארגון( איזה מקרה עצוב קרה למנדי?  .1

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

  )מידע איתור( מה קרה כשמנדי חזר לחווה?  .2

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

 ארגון( מה הייתה תגובת הסוסים כשהתקרבו למנדי? ומדוע הגיבו כך?  .3

  )מידע

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

  )"דיאלוג עם טקסט"(

  ?6" בשורה עגומותמה פירוש המילה "  .4

  יפות  א.

  עצובות  ב.

  טובות  ג.

  אף לא אחת מהתשובות  ד.

  ?11" בשורה נרתעומה פירוש המילה "  .5

  לא ניגשו  א.

  נבהלו  ב.

  התרחקו  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.

  ?17" בשורה אותומתייחסת המילה " ילמ  .6

  לסייח הצעיר  א.

  למנדי  ב.

  לבעל החווה  ג.

  אף לא אחת מהתשובות  ד.
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 ארגון( .ציינו שלוש פעולות שעשו בעלי החווה כדי להחזיר את מנדי לעדר  .7

  )מידע

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

 ." הסבירו את המשפטתוצאות המשחק שלהם היו עגומותכתוב: " 6בשורה   .8

  )פרשנות(

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  )פרשנות( של הילדים? "משחק"המה דעתכם על   .9

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

? נמקו את משחקלהיות מרכאות מעל המילה  ותכצרי ,האם לדעתכם  .10

  תשובתכם.

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

נמקו את  ?נשי מקצוע טובים)בעלי החווה הם מקצוענים (א ,האם לדעתכם  .11

  )ארגון + פרשנות( .מהכתוב האות והוכיחו ,תשובתכם

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

   תזכורת

  .מסרורעיון , נושאלמדנו את ההבדלים בין  4 -ו 3ביחידות 

  פי הפרטים שבטקסט הסיפורי עד הבעיה;- נקבע על הנושא

  ידי יצירת ביטוי מכליל על הטקסט כולו;-על נקבע הרעיון

  לגבי חיינו. הוא העברתו של הטקסט לחיינו וניסוח מוסר השכל המסרואילו 
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  _________________________ "הסוס המנודה"? הסיפור נושא המ  . 12

  ______________________ .עליהםהסתמכתם שרשמו את הפרטים   

  __________________________________________________  

  __________________________________________________  

  ?ור "הסוס המנודה"של הסיפ רעיוןהו מה  .13

  __________________________________________________  

  של הסיפור? _________________________________ מסרמהו ה  .14

  __________________________________________________  

  __________________________________________________  

  

  תזכורת

  .הקשרפי ה-במילון עלערך לרוש פילמדנו להתאים 

שוב ניסו בעלי החווה להחזיר את מנדי אל עדר ...כתוב: " 25-24 ותבשור

  ".הסוסים

  :רדֶ עֶ במילון מופיעים מספר פירושים למילה 

. [תנ] קבוצת בהמות הרועות 1, עדרים, עדרי, עדרו] <עדר> -עדר [ש"ע; ז' עדר

] [בהשאלה] המון חסר דעה עצמית או . [עת2יחד, כגון: פרות, עזים, כבשים וכד'; 

כי פקד . [תנ] משל לקבוצת אנשים, לקהל או לעם, בעיקר ישראל: 3חסר משמעת; 

  ).40ה' צבאו את עדרו (זכריה 

  

  איזה פירוש מתאים ביותר למשפט?  . 15

   ____________________________________________________  

  ___________________________________ .תשובתכםאת הסבירו    

   ____________________________________________________  

   _____________________________________________________  
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  )2002 ",עיניים"ירחון (מתוך  בית ספר לפילים

  

ם , ארץ בדרום מזרח אסיה, ממלאים הפילים עבודות חשובות. הם עובדיְנדילַ ְּבַתיְ 

גזעים כבדים דרך צמחייה עבֹוָתה, במקום שציוד כבד,  ְּבָגְרָרםהעץ, בתעשיית 

הפילים מושכים את גזעי העץ עד  דחפורים, אינם יכולים לחדור. טרקטורים או

בדומה לבעלי מקצוע אחרים זקוקים גם הפילים הללו לחינוך ולאימון.  למנסרות.

קיים מרכז לאימון פילים צעירים,  ג""ַלְמֶּפנְ לבית הספר. בחבל  ואכן, הם הולכים

הפקודות הבסיסיות הראשונות מפי מורה, הנקרא  שם לומדים בעלי החיים את

לכרוע על ברכיהם, להרים ולגרור קורות,  . המאוט מלמד את הפילוניםטּוָמא

המאמן  ,שנים נמשכים הלימודיםשבע  לערום קורות בערמות ולעבוד קשה בצוות.

לעתים קרובות, לאחר  מטפל בהם, והם הופכים לידידיו.מאכיל את תלמידיו ו

 העץ גמר האימונים, ממשיכים המורה ותלמידו לעבוד ביחד בתעשיית

  הממשלתית.
ה"לימודים" בבית הספר לפילונים אינם קלים. יום הלימודים נמשך ארבע שעות. 

עורי בית! ה"תלמידים" מובאים לבית יוחופשות קיץ , אבל אין... שיש חגים 

הפילה, העומדת להמליט, מובאת על בית הספר ושֹוָהה  הספר עוד לפני היוולדם.

  שנים. שם עם פרי בטנה עד מלאת לו שלוש
פקודות בסיסיות, אך עוברות שנים  26חודשיים הראשונים לומד הפילון - בחודש

שמאמנים אותו לבצע את העבודה כראוי. פיל מאומן יכול להמשיך בעבודה עד 

לאחר עשרות שנות עבודה פורשים הפילים לגמלאות. הם מרוכזים  שנה. 50-40

  הם מקבלים טיפול עד סוף חייהם. באזורים מיוחדים, שם

פילים. הפילים עובדים  2,700 -שנה. ביערות תיילנד עובדים כ 60 -חייו של הפיל כ

זה אלפי שנים, ומומחים אומרים שהמכונות המשוכללות ביותר לא באסיה 

  ליהם.ידחקו את רג
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  ספר לפילים"-דף משימות: "בית
  .1  )מידע איתורילנד? (ימה התפקיד שממלאים הפילים בת

________________________________________________________  

________________________________________________________  

  

  

 דיאלוג עם הטקסט")("

  .2  ?)2וי "צמחייה עבותה" (שורה בביט "עבותה"מילה הכוונה בלמה 

    א.  קשה לעבור בה

    ב.  רבה מאוד

    ג.  סבוכה

    ד.  כל התשובות נכונות

    

  .3  ?)14(שורה  "שוהה"נרדפת למילה המילה מהי ה

    א.  עוזבת

    ב.  ישנה

    ניקהיג.  מ

    ד.  נמצאת

    

  .4  ?)15(שורה  "פרי בטנה"הביטוי של  פירושומה 

    ם שנולדוא.  הפילי

    ב.  הפילים "התינוקות"

    ג.  הפילון שנמצא ברחם שלה

    ד.  כל התשובות נכונות

    

  .5  ?)22(שורה  "ידחקו את רגליהם"מה פירוש הביטוי 

    א.  ידחפו אותם

    ב.  יחליפו אותם

    ג.  יתפסו את מקומם

    ג' נכונות- ד.  תשובות ב' ו
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  .6  )? 9ורה (ש "תלמידיו"למי הכוונה במילה 

    מאמני הפיליםלא.  

    ילנדיילדי תלב.  

    פילים המתאמניםלג.  

    ד.  הפילים הגמלאים

    

  .7  ?13בשורה  "תלמידים"לה ימה תפקיד המרכאות במ 

    א.  ציטוט

    ב.  מטפורה

    ג.  היפוך

  ד.  דיבור ישיר

  

  

  .8  )מידע איתור( ?ילנדיתבאיזו יבשת נמצאת 

    א.  אפריקה

    ב.  אירופה

    ג.  אמריקה

    ד.  אף תשובה אינה נכונה

  

  )מידע איתור? ("מאוט"מיהו ה

  

9.  

    א.  הפיל הבוגר

    ב.  הפיל הצעיר

    ג.  בעל מפעל העץ

    ד.  המורה המאמן

    

  .10  )ר מידעאיתוכמה זמן נשארת הפילה עם תינוקה? (

    א.  תשעה חודשים

    חודשיים –ב.  חודש 

    שנים ג.  שלוש

    ד.  שנה
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  .11  )מידע איתור. (לומדים לעשותשהפילים  שלוש פעולותציינו  

________________            ________________           ________________    

    

  .12  )סקיה"? (מקבלים טיפול עד סוף חייהםלהבין) מהמשפט " אפשרמה משתמע (

    א.  מזלזלים בהם

    םב.  מתעללים בה

    ג.  מרחמים עליהם

    ד. מכבדים אותם

    

 מומחים אומרים שהמכונות המשוכללות לא ידחקו את" :בשורות האחרונות כתוב

  )פרשנותאת המשפט. ( ורי". הסברגליהם

13.  

    

    

    

  .14  )שילוב של רמות הבנה( מה מטרת הטקסט?

    אדםבין הלהציג שיתוף פעולה בין הפיל לא.  

    ילנדיור על פילים בתלספר סיפב.  

    להפיק מפילים אפשרלהציג את התועלת שג.  

    התשובות א + ג נכונותד.  

  15  .(ידע לשוני מלאו את הטבלה

  פועל  רשוש  זמן  גוף

  הֹוְלִכים      

  לֹוְמִדים      

ִשים         ּפֹוֹרְ

  ּולִקּבְ       

  ִיְצֲחקּו      

  בעה בכתבה

התכונות הנדרשות מבעל  ןמאוט. פרטו מההכינו מודעת "דרושים" לתפקיד של 

  תפקיד זה.

14.  
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  עזריה אלון / מים שלנוה

הברז, והמים  פעמים נדמה לנו כי מים הם דבר שאין לו סוף. אנחנו פותחים אתל

מנו עד שנסגור אותו. בטיולינו לגליל או לגולן אנחנו רואים מים זורמים מזורמים 

  !כי יש די מים ויש שיטפונות, ונדמה לנירדן ובמפלים. בחורף ה בעוז במקורות

על מים שאנחנו צורכים. האם " שבון"חכל חודש או חודשיים אנחנו מקבלים ב

ולהמשיך לצרוך מים ככל שמתחשק " חשבון"אפשר לשלם את השהדבר אומר 

  לנו?

אם באמת יש מים עד אין סוף? לא ולא! רוב המים נמצאים באוקיינוסים ה

אפשר לשתות אותם, להשקות בהם או - מים אלה מלוחים, ואיגדולים. הובימים 

אבל זה עניין יקר  –צרכים ביתיים. אמנם אפשר להתפיל אותם ל להשתמש בהם

חסרים או יחסרו בקרוב מים טובים לכל בני האדם, וישראל  אוד. בעולם כולומ

  רון במים בה קשה במיוחד.  יסשח יא אחת המדינותה

מאוד תושבים והרבה צרכים, אבל מים יש לנו ו ארץ קטנה עם הרבה ננחא

 - ארץ נהרות גדולים, והגשם יורד בה רק חודשים אחדים בשנה. איבבצמצום. אין 

וגם אין איפה לאחסן אותם. יש לנו רק אגם אחד , גשםה אפשר לאגור את כל מי

טנה ואיננה קמים שאפשר לאסוף בה היא ה של מים מתוקים, הכינרת, וכמות

  מספיקה.

בארץ גם כמה נחלים נובעים שהגדול ביניהם הוא הירקון, אבל כמות המים ש י

ו, איננה גדולה, והיא פוחתת מאוד בקיץ, דווקא בזמן שאנחנו זקוקים בשזורמים 

וב מי הנחלים תפסו לצורך השקיה ולמטרות אחרות והכניסו ר להם ביותר. את

יפה מאוד וחשוב  עט נחלים זורמים, שהם דברמ רק ולתוך צינורות. נותרו לנ

  בנוף. 

שעל פני השטח, יש מים הנשמרים במעמקי האדמה במאגרים  וסף על המיםנ

נחנו ַמגיעים ֲאליהם כאשר אנחנו קודחים בארות, לפעמים לעומק של א טבעיים.

ים פני דשאוב מים אלה בזהירות. אם שואבים יותר מדי, יורלמאות מטרים. צריך 

ם לתוכם מתחת לאדמה וימליחו את המים י הימ המים במאגרים, ואז יזרמו

  המתוקים.

בר עכשיו אנחנו משתמשים במים לצורכי הבית, לחקלאות ולתעשייה יותר ממה כ

נישאר בלי מים טובים. אפילו כמה שנים גשומות לא , נו, ואם נמשיך כךלשמותר 

סמה, אלא י, מוכרחים לחסוך במים. זאת לא סראת. בקיצוז יספיקו כדי לתקן

נחנו משתמשים נכון במים, ולחסוך בהם בתבונה, אלינו לבדוק תמיד אם אמת. ע

5 
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שתייה ובאכילה אסור לחסוך. הגוף שלנו צריך לקבל ב בכל מקום שהדבר אפשרי.

ך סקיץ. צימאון ממושך איננו בריא ואינו חוב את שלו. בארץ צריך לשתות, בייחוד

  דבר.

ו להסביר להורים שלא ם מישהו שונא להתרחץ וחושב שזוהי ההזדמנות שלא

התרחץ כדי לחסוך במים, אנחנו לא נעזור לו. צריך להתרחץ ולהסתבן ל צריך

אן צריך לחסוך. למשל, אין להשאיר את הברז פתוח בשעה כ ולהישטף, אבל גם

ל מים חמים. ברחיצה של כלים, שמן רב תחת זרם זשמסתבנים, ואין צורך לעמוד 

  ריך לחסוך ולהשתמש במים בתבונה.צ נותשל מכוניות ושל רצפה ובהשקיית הגי

  

  

  מים מּותפלים

הם  –מאגר המים הגדול ביותר הוא, כמובן, הים, אך למימיו יש חיסרון אחד גדול 

. התפלת מי יםוב ביותר לאזור עני במים כמו שלנו? מלוחים. מה עשוי להיות הפְתרון הט

באחת משיטות ההְתּפלה מעבירים את מי הים המלוחים בלחץ דרך מסננות דקות ועדינות 

מאוד (הנקראות ֶמְמְּבָרנֹות). המלחים נעצרים במסננות, ואילו המים נטולי המלחים 

 ה. עוברים במסננות. מים מותפלים הם מים שפירים המתאימים לשתיי

30 
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  דף משימות: "המים שלנו"
  .1  )איתורלהשתמש במי הים לצרכים ביתיים? ( אפשר- ימדוע א

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  

    

")("דיאלוג עם טקסט  

  .2  ?3בשורה  "בעוז"פירוש המילה מה 

    א.  בחוזקה

    ב.  בעוצמה

    ג.  בכל הכוח

    ד.  כל התשובות נכונות

    

  .3  ?4בשורה  "צורכים"במילה מה פירוש 

    א.  משתמשים

    ב.  צריכים

    ג.  רוצים

    ד.  אף תשובה אינה נכונה

    

  .4  ?9שורה פי -על "..."להתפילפירוש הביטוי מה 

    א.  לטפל במים

    ב.  להוציא מהמים את המלח

    ג.  להתפלל שירד גשם

    ד.  להעביר את המים לצינורות

    

  .5  חמישית הוא:הרביעית לפסקה הפסקה ההקשר בין 

  א. קשר של ניגוד

  ב. קשר של תוצאה

  ג. קשר של תוספת

  ד. קשר של סיבה
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  .6  ?9בשורה  רכים""צְ פירוש המילה מה 

    מושיםא.  שי

    ב.  מאגרי מים

    ג.  קשיים

    ד.  אף תשובה אינה נכונה

    

  .7  ?18בשורה  "פוחתת"לה יפירוש הממה 

    א.  פוחדת

    ב.  יורדת

    ג.  גדלה

    ד.  אף תשובה אינה נכונה

    

  .8  ?)23-22 ות(שור "מאגרים טבעיים"פירוש המילים מה 

    זורמים בהם א.  נחלים נובעים שהמים

    אוקיינוסים וימים גדולים  ב.

    בצורה טבעיתבהם המים נאספים שג.  מקומות 

    ד.  כל התשובות נכונות

    

  .9  ?30בשורה  "בתבונה"פירוש המילה מה 

    א.  בהבנה

    ב.  בחוכמה

    ג.  לאט לאט

    ד.  אף תשובה אינה נכונה

    

  .10  ?1שבשורה  "לנו"הכוונה במילה  ילמ

    יםהזורמ א.  למים

    כל מי שקורא את הקטעלב.  

    ג.  למחברים של הקטע

    ד. אף לא אחת מהתשובות
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  .11  ?15שבשורה  "בה"הכוונה במילה למה 

    נרתיאגם הכלא.  

    ארץ שלנולב.  

    שנהלג.  

    ד.  כל התשובות נכונות
    

  .12  ?34שבשורה  לו"ש"הכוונה במילה  ילמ

   א.  לנחל

   חץב.  למי ששונא להתר

    ג.  להזדמנות

    ד.  לחיסכון

    

  .13  ?12בשורה  "אבל"את המילה באיזו מילה אפשר להחליף 

    א.  כתוצאה

    ב.  אך

    ג.  אולם

    נכונות 'ג - ו 'ד.  תשובות ב

    

  .קשורים בבעיית המים שאנו נתקלים בהם בישראל, והם קשיים שלושהציינו  

  ) ארגון(

14.  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

  

  

  .15  )ראיתולאן נעלמו הנחלים הזורמים בארץ? (

    .א.  הם משמשים להשקיה

    .ב.  הם הוכנסו לצינורות

    .ג.  הם פוחתים בקיץ

    .ד.  כל התשובות נכונות
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להיעזר בכתוב  תוכלו( .כיצד אפשר להשתמש במים בתבונה? הציגו שלוש דוגמאות

  )סקיהאו להביא רעיונות משלכם!) (

16.  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

  

  . 17  )ארגוןיה. (יסוגים שונים של מקורות מים לשתארבעה פי המאמר -ציינו על

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

  

  .18  )מסקנהמהי כוונת המאמר? (

    א.  להסביר את בעיית המים בארצנו

    ב.  לעודד אותנו לחסוך במים

    ג.  לפתח מודעות לצרוך מים בתבונה

    ד.  כל התשובות נכונות

  .19  (ידע לשוני) והשלימו את הטבלה. ,מכל זמן) העתיקו לטבלה שישה פעלים (שניים

 מס' פועל שורש זמן גוף
    1. 
    2. 
    3.  

    4.  

    5.  

    6.  
  כתבהבעה ב

  כתבו שמוֶנה הוראות כיצד לחסוך במים. (השתמשו בצורת ציווי.)

1______________________________________________________ .  

2 .______________________________________________________  

3 .______________________________________________________  

4 .______________________________________________________  

5 .______________________________________________________  

6 .______________________________________________________  

7 .______________________________________________________  

8 .______________________________________________________  

20.  

  


