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וכך תוכלו לכתוב  ,את שפתכם ובאמצעותתעשירו , על כך בכתב. נוסף

בו  ,סופרים צעירים"לכדאי לכם ליצור "פנקס  ראוי.סיפורים במשלב 

  תוכלו לאסוף מילים וביטויים חדשים שתלמדו במהלך השנה. 

  בהקשר לטקסט.  ספר זהב יםנלמד יםהלשוני יםנושאלידיעתכם, ה
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  ְּכָלֵלי ִׂשיחַ 
  

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

  ְּמַדֵּבר, ְוַאל ִתְתָּפְרצּו ִלְדָבָריו.ַהְקִׁשיבּו ְלִמי ׁשֶ   א.

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

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

  ֶׁשל..."

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

  ִרי ..." אֹו "ַּדְעִּתי ּדֹוָמה ְלזֹו ֶׁשל..."בֵ ַמְסִּכים ִעם ִּדְבֵרי חֲ 

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

, ִאם חֹוְזִרים ַעל ָמה ֶׁשּנֶ ְלִׁשֲעמ ֱאַמר, ִמיֶׁשהּו ָעלּול ְלֵהָעֵלב, ּום. נֹוָסף ַעל ָּכ

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

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

  ְלהֹוִסיף ַעל ִּדְבֵרי ֲחֵבִרי..."

      

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

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

 

   

  ון שיח כיתתיתקנ

  גם אם לא מסכימים מכבדים.. 1

  אין מצביעים בזמן שעמית מהכיתה מדבר. . 2

*  

*  

*  

*  
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  כיצד נזהה שיר?               1 היחיד      
  .: זמר, ניגוןמתוך אבן שושן שיר הלמילהגדרה לפניכם 

  מי מהם הוא שיר.  עּובְ וִק , שלפניכם שני הקטעיםאת  אּוְר ִק כעת 

  / ְּגֻאָּלה ַאְלֹמג ִלּמּוִדים ׁשּוב חֹוֶזֶרתְׁשַנת 

  ְׁשַנת ִלּמּוִדים ׁשּוב חֹוֶזֶרת

  ַהֹּכל ֻמָּכר ְוַאֶחֶרת,

  ַהָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה""ְלֶאְתמֹול ְּכָבר קֹוְרִאים 

  ַהֹּכל ָחָדׁש ְוַהֹּכל ְּכָבר ָקָרה.

  חֹוְזִרים ֲחָזָרה,

  ִיְהֶיה טֹוב? ִיְהֶיה ַרע?

  ָרה.ַהְרָּגָׁשה מּוזָ 

  

  ַוֲאִני ֶׁשָּגַדְלִּתי ִּפְתאֹום ְּבָׁשָנה,

  ָמה ִּבי ִנְׁשַאר ּוָמה ַהְׁשָּתָנה?

  ַמְרִּגיׁש ְּכָתִמיד ּוְבָכל זֹאת ַאֵחר.

  ּוִמי ַהָּׁשָנה ְּתֵהא ַהּמֹוָרה?

  ָמה ָקבּוַע ֵמרֹאׁש ּוָמה ִנָּתן ִלְבִחיָרה?

  ָׁשָנה ֲחָדָׁשה, ֵּכיַצד ֶאְסַּתֵּדר?

   ַעל ִמי ֶאְצָטֵר ְלַוֵּתר?ַעל ָמה אֹו

  ָהמֹון ְׁשֵאלֹות ָצצֹות ּופֹוְרחֹות

  ּוִמְׁשָאלֹות לֹא ָּפחֹות.

  ֵּבית ַהֵּסֶפר ִמָּלה ַּבִּמּלֹון

  ַא ֶאְצִלי ַּבֵּלב ֵּפרּוִׁשים ָלּה ִמיְליֹון.

  האם הקטע הוא שיר?   כן / לא    
  הוא תוספת למטרות למידה.  ווקּווהקשימו    

 קריאה והבנה
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אקסלצ.  /ת ֶר זֶ ב חֹוּוים ׁשִד ּוּמת לִ נַ ְׁש   

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

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

ָלִדים ָבל ַּגם ְקָצת ֶׁשל ַּפַחד. ַהַּפַחד עֹוֵבר ִלי ְּכֶׁשֲאִני ּפֹוֶגֶׁשת ׁשּוב ֶאת ַהּיְ ִׂשְמָחה, אֲ 

  !ְוֶאת ַהּמֹוָרה. ָאז ֶזה לֹא נֹוָרא

  

      .ן / לאכ   ?האם הקטע הוא שיר

  

  .בשירופיעות המחמש שאלות העתיקו   . 1

  

  .בשירהמופיעים שני רגשות ציינו א.   .2

  .קטעבהמופיעים  גשותשני רב. ציינו    

  

  . משאלות) מופיעה המילה 16בסוף השיר (שורה   .3

   ?הלָ ָא ְׁש ִמ מהי  א.  

  האם מופיעות משאלות בשיר?ב.    

  שהייתם מוסיפים לשיר. שתי משאלותכתבו ג.   

  

  והעתיקו אותו. ,"רפֶ סֵ ית ּבֵ "חפשו במילון את הפירוש של המילה   .4

  

   ?רפֶ ית סֵ ּבֵ למילה  לכםמה הפירוש ש  .5

   ...י הואיבית הספר בעינ  

  

כתבו חמש שאלות שעלו במוחכם בבוקר היום הראשון לשנת   .6

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

  הספרותיים (האמנותיים). 

   ינִ יצֹוה ִח נֶ בְ ִמ   א.

לעתים השורות  כנו.יש קשר בין המבנה החיצוני של השיר לבין תו

קצרות, לעתים הן ארוכות; לעתים השיר מחולק לבתים, ובכל בית יש 

מספר קבוע של שורות, ולעתים מספר השורות שונה. לסגנונות השונים 

  יש חשיבות. 

  ה יזָ ִר חֲ   ב.

יוצרות  ,כל שתי מילים המסתיימות בשתי אותיות זהות ותנועה זהה   

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

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

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

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

רעיון. אנו ַמכירים שני  עאפשר להביספרותיים האמצעים ידי ה-על

  אמצעים כאלה: דימוי והאנשה.

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

  צב. מֹוּכְ אילה, אטי ּכְ הנצמדת למדומה. מהיר 

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

  ציורית למשמעות ייחודית. ביטוי ומרחיבים אותה בצורה

  וא לא ביצע בפועל הרמה של אף.)(ה האג= הת הרים את האף

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

  לבעל חיים. 

  שאשב עליו.הכיסא התחנן , לי "תודה" העץ לחש   

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

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

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

  : שאלות שהתשובה עליהן ידועה.תיֹוִר טֹות ְר לֹוֵא ְׁש 

  קסּוי ּפִ נֵ ימָ ִס    ד.

  לסימני השאלה ולסימני הקריאה יש משמעויות שונות.  

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

  

  כותרת / שם המחבר
  גאולה אלמוג/  שנת לימודים שוב חוזרת

       

  ב. אמצעים אמנותיים    א. תוכן

 

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

  הבאה.
  
  

  סימני פיסוק מיוחדים  
  :חריזה / מבנה

קצר  וןהראש :שני בתים – מבנה חיצוני
  והשני ארוך יותר.

בטא שורות ארוכות וקצרות משילוב של 
  התלבטות.

  .ראשוןהבית ב כל שתי שורות – חריזה
  שאלות "פורחות" – ציור לשוני / דימוי

  – האנשה
  מראים  –סימני שאלה  – סימני פיסוק

  חוסר ידיעה.על על התלבטות, 
  ובכל תמיד, כבוגרלא  צעירלא  – ניגוד
  . אחרזאת 
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  ת?לֹוֵא ְׁש  ְׁשִאיַלת

  

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

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

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

  פה.-אותה כפי שאנו עושים בעל

  

  דוגמות

  .בירושליםרונית גרה 

  > מקום- גרה רונית? היכן ש.

  בירושלים.רונית גרה  ת.

    ם> ׁשֵ - גרה בירושלים? מיש. 

  גרה בירושלים. רונית ת.

  הגיע לבית הספר באיחור.תומר 

  זמן >- גיע תומר לבית הספר?ִה  מתי ש.

  באיחור.תומר הגיע לבית הספר  ת.

  ם>ׁשֵ - ?הגיע לבית הספר באיחור מי ש.

  גיע לבית הספר באיחור.ה תומר ת.

  > מקום-הגיע תומר באיחור?  לאן ש.

  תומר הגיע באיחור לבית הספר. ת.

  .ילדים היו אמש במסיבה שלושים

  > כמות- ילדים היו אמש במסיבה? כמה ש.

  ילדים היו אמש במסיבה. שלושים ת.

  > מקום-היו אמש שלושים ילדים?  היכן ש.

  . שלושים ילדים היו אמש במסיבה ת.

 קריאה והבנה
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  .הילדים טיפסו על החומה במהירות

  > אופן- טיפסו הילדים על החומר?   כיצד ש.

  הילדים טיפסו במהירות על החומה. ת.

  המורה אמרה: "יש להקפיד על סימני פיסוק."

  אמרה המורה? מה ש.

  ..המורה אמרה שיש להקפיד על סימני פיסוק ת.

  .כי נקע את רגלו באימון ,ערן לא שיחק אתמול

  סיבה >- לא שיחק ערן אתמול? מדוע .ש

  .  נקע את רגלו באימון כיערן לא שיחק אתמול  ת.

  הגבוהה נראית כמו מהאגדות.האישה 

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

  ., נראית כמו באגדותהאישה הגבוהה ת.

  

  :השאלות וענו על ,קראו אותם .שאלותוכמה לפניכם משפט 

  .לחצר המשחקים כדי לשחק בכדור הרייםהצר ורון ירדו אחיונתן וד ,רמי

  לשחק? ומי ירד  ש.

  ת.

  יונתן ודורון? ,מתי ירדו לשחק רמי  ש.

  ת.

  יונתן ודורון? ,לאן ירדו לשחק רמי  ש.

  ת.

  יונתן ודורון? ,ו לשחק רמידם מה ירׁשֵ לְ   ש.

    ת:

  

  . מגוון מילות שאלהובה טבלה בעמוד הבא מובאת 
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  שאלהבנק מילות 
  

  

  

  

  

 

        

הפעולה   מילת השאלה 
  הנדרשת

  דוגמה  מילה/ביטוי מרמז

  כי, כיוון ש...,  סיבהלחפש   דוע?מ
  מפני ש...

כי הילד הצליח 
  השקיע עבודה רבה.

  הצליח...?מדוע 

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

    צמודה לפועל

   .לאטהלכו 
  הלכו? כיצד 

  כמותלחפש   ?כמה
נערים הצליחו  חמישה  שם מספר

לטפס מעל החומה.  
  נערים?כמה 

  היכן/איפה?
  לאן?

  מאין?

  מקוםלחפש 
  אירועאו 

  ציון מקום 
  או אירוע

ליום הילדים הגיעו 
  של ערן. ההולדת

  הגיעו...? לאן

  מי?
  מי הם?

 ,בני אדםלחפש 
או  ייםבעלי ח
  צמחים

  

  

זיהו את  השומרים
  הפורץ.

  זיהה? מי

  מה?
  מה הם?

שם עצם לחפש 
משפט  או

  הצמוד לפועל

  לעתים תופיע 

  .כיאו  שהמילה 

שיש המורה אמרה 
להתכונן לקראת 

  החגיגה.
  המורה? מה אמרה

  מילה המייצגת 
אנשים, בעלי חיים 

  או צמחים.

  איזה?/איזו?
  אילו?

שם תואר לחפש 
  צמוד לשם

  ;היפההמורה   שם צמוד לתואר
  הגדוליםהילדים 

  ילדים. אילומורה,  איזו

  
  מתי?

  
  זמןלחפש 

תאריכים, שעות, 
שעון, חלקי היום, 

  השבוע, מועדים,
  חג, ארועים- זמני

  בסוף השנה 
  יצאנו לחופשה.

  יצאתם לחופשה? מתי
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)1( )2( )3( 

 

 

  כמה כללים בשאילת שאלות

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

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

  ? מה אמרה דנה למורה דוגמה:   

  ?מה דנה אמרה למורה ולא:   

כותבים את כך -בשם ואחרמתחילים  :בתשובה יש להפוך את הסדר  

  דנה אמרה למורה ש...: דוגמההפועל. 

  ).?(סימן שאלה יש לשים משפט שאלה בסוף   ג.

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

  שאלה.הבין קשר בין התשובה ל

  דוגמה:         

  למסיבה יחדיו.החברים הלכו  ניש  

  :ש תשובות לשלוש שאלותיבמשפט הזה   

  ?חברים הלכו למסיבה יחדיו כמה. 1  

  ?הלכו שני החברים יחדיו לאן. 2  

  ?הלכו שני החברים כיצד. 3  

  למסיבה יחדיו?  מי הלכו.  4  

  

זכרו  קווים מתחת למילים.בהתאם ל ,שלפניכם 6-1ו שאלה למשפטים רבח
  להוסיף סימן שאלה בסוף כל שאלה. 

  .אתמול לפנות ערבביצענו את המשימה   .1
  .בפארקהאירוע החגיגי התקיים   .2
  סיפרו סיפור. הילדים  .3
  קומות. חמשלבניין זה   .4
  .שעשינו רעשהשכנים טענו   .5
  .תה חולהיהי כיגיעה למסיבה תמר לא ִה   .6
  

  כיתבו לכל משפט שאלה.
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(בתנאי שאלה שתרצו כל  לושאתוכלו ללכן  ,מודגשות יםלמיאין במשימה זו 
  . )במשפט שיש לה תשובה

  הילדים רצו לביתם כי פחדו.  . 1

  הילדים רצו מהר לביתם.  .2

  חרו לטיול. יחמישה ילדים א  .3

  חששו מהסופה הְקֵרבה. הילדים  .4

  הבעיה העיקרית היא באיכות המים.  .5

  

כתבו את ֵמַרב  שאלות. כמהת לבנו אפשרלפניכם משפטים. לכל משפט 
   .והשוו עם חבריכם ,השאלות שתוכלו

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

  האהוב.

  החתולה המליטה שלושה גורים חמודים במהלך הלילה.  .2

הילדים סיפרו להוריהם שראו חפץ חשוד בתחנת האוטובוס שבקצה   .3

  השכונה.

  

לכל שכך  ,טעקל שונותשאלות  ששבמחברתכם חברו כם קטע קצר. לפני
  שאלה תהיה תשובה בקטע.

  
י ַּפַעם ָעְבָרה ַהַּלְיָלה ִהְתעֹוַרְרִּתי. ָהָיה ַׁשֵקט ַּבַּבִית ְוַגם ַּבחּוץ, ְוַרק ִמּדֵ  ְּבֶאְמַצע

ַהְּתִריס, ָזז ַעל ַהִּתְקָרה. ִריֵצי ְמכֹוִנית, ְוָרִאיִתי ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּלּה, ֶׁשִּנְכַנס ֶּדֶר חֲ 

ר ַרְצנּו ְּבִׁשעּור ֲאָבל לֹא ִנְרַּדְמִּתי. ַהֹּכל ִּבְגַלל ַהְּמִדיָדה. ְּביֹום ֵׁשִני ֶׁשָעבַ  ,ִהְתַהַּפְכִּתי

ָּלׁש". קֹוְרִאים ָלִריָצה ַהּזֹאת ָּכָכה ִמּׁשּום ִהְתַעְּמלּות ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה "ְמׁשֻ 

ָּלׁש. ֶלָחֵצר, ָּבְרחֹובֹות ֶׁשְּלַיד ֵּבית ַהֵּסֶפר, ֶׁשֵהם ְּבַיַחד ְּבצּוַרת ְמׁשֻ ְׁשָרִצים ִמחּוץ 

. ֲאִני לֹא ָּכל ְפַתְעִּתי ִמָּכ ֶׁשִהַּגְעִּתי ֵּבין ָּכ טֹוב ְּבִריצֹות ְקָצרֹות, ָלֵכן הֻ -ְּבֵעֶר

לֹא ָקֶׁשה ְּכמֹו ִריצֹות ָהִראׁשֹוִנים. ֶזה ָהָיה ָקֶׁשה נֹוָרא, ָהִריָצה ַהּזֹאת, ֲאָבל 

  ְקָצרֹות. ָקֶׁשה, ִּכי ָצִרי ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ַהְרֵּבה ְזַמן.

  )הקטע לקוח מתוך "תחרות ריצה"/גדי טאוב.(
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  "דיאלוג עם טקסט"

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

    ת.  הדיאלוג מתייחס לקריאה ְּפִעיָלה של טקסט, ולא קריאה ְסָּתִמי

הקריאה הראשונה היא, כמובן, קריאה חווייתית, ובה אנו מתרשמים 

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

שיח עם הטקסט כדי "לפצח חסמים" -ין דואבקריאה השנייה אנו מנהלים מ

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

עמיק את הבנת המשמעות של הטקסט, ונוכל באמצעות הדיאלוג נוכל לה

  פה ובכתב. -להתייחס אליו בעל

  מקרא סימנים ל"חסמי קריאה"

  קו ________ –מילה לא מוכרת   א. 

  ________שני קווים     –מאזכר   ב. 

  עגל   מ –מילת קישור   ג. 

  קו גלי      ~ –סימן פיסוק   ד.

  

  נּוִרית יֹוֵבל /  הׁשָ דָ ה חֲ ּדָ לְ יַ 

  

 תה ֶא זָ זְ יונית ּגָ ֹום ָהִראׁשֹון ַלִּלּמּוִדים ְקָצת ָקֶׁשה ְלַהִּכיר ֶאת ַהְּיָלִדים: ַּבּי

 יבּכִ ְר מַ  , ְרָנִנית ְׁשזּוָפה ְוחּוָמה, ִׁשיָרן ִּפְתאֹום ִנְרֵאית ַאֶחֶרת, ְוֵעָרןמהּצַ הַ 

ְחָּברֹות ֶׁשל ֻּכָּלם ֲחָדׁשֹות ַהּמַ , וְ תּוּיִמ ְד ִים ִק ּנַ ׁש חּוְמ צָ  ְּבִמְסֶּגֶרת. ְלִזיו ִיםפַ ָק ְׁש ִמ 

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

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

ַבָּדּה. ַיְלקּוט ָחָדׁש ָהָיה ְּבָיָדּה, ָעְמָדה ִמן ַהַּצד, ֶּפה לֹא ָּפְצָתה, ְוַאף ֶאָחד ָעְמָדה לְ 

  לֹא ִהִּכיר אֹוָתּה.

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

?" ֵאיֹפה ָלֶׁשֶבת ְּבַבָּק  ַהְּקַטָּנה ְוָלֲחָׁשה: "עֹוָלה ֲחָדָׁשה.  –ָׁשה?" "ּוָמה ְׁשֵמ

5 

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

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

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

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

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

ְרצּוָיה. ָעצּוב ִלְהיֹות ַיְלָּדה ְּדחּוָיה! ִזיָוה -ְרִּגיָׁשה לֹאֵאיָנּה ַמִּכיָרה?! סֹוִפי מַ 

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

ֶהן ְּבַיַחד רֹוצֹות ִלְבּכֹות. ַהּמֹוָרה ְמַצָּוה: "ֶּבֱאֶמת לֹא ָנֶאה. ַעְכָׁשו ֶנְחָנקֹות, ּוְׁשֵּתי

  ָּכ ִנְרֶאה!"- ֵׁשְבָנה ַיַחד, ַאַחר

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

ַהּמֹוָרה טֹוָעה!' ּוְלָכל ַאַחת נֹוָרא ִאְכַּפת חֹוֶׁשֶבת ְּבִכְסָאה: 'ַה"ִהיא" ָרָעה, וְ 

  ֶׁשַהּיֹום ָהִראׁשֹון ְּכָבר ְמֻזָּפת.

ַאֲחֵרי ַהְּבָרכֹות, ְקִריַאת ַהֵּׁשמֹות ְוַהִּדּבּוִרים ָּכל ַהַּתְלִמיִדים יֹוְׁשִבים ּוְמַצְּיִרים, 

ַער ַמְסִּביר ָּפִנים, ָנִעים ּפֹוְתִחים ַמְחָּברֹות ְועֹוִׂשים "ְׁשָעִרים", ִּכי ִאם ַהּׁשַ 

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

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

ֵאיֶנּנּו. ָחֵסר ְוִנְגָמר! ְּבָזִוית ָהַעִין ִזיָוה רֹוָאה ֵאי סֹוִפי צֹוַבַעת, ֻּכָּלּה  ַהֶּצַבע

  ְׁשקּוָעה, ְמַסְרֶטֶטת ָיֶפה ַעל ַהַּׁשַער ֶׁשָּלּה ִמְסֶּגֶרת ְּגדֹוָלה, ְרָחָבה ּוְסגָֻּלה. ִזיָוה
ַהְׁשָאָלה? ֹקֶדם ָלֵכן ִהְתַיַחְסִּתי ִמְתַלֶּבֶטת ְוחֹוֶׁשֶבת ָלּה: 'ְלַבֵּקׁש ִמֶּמָּנה ָסֹגל ּבְ 

"זֹאִתי" ַה"ָּזָרה", "ִהיא", הַ לֹא ָנִעים ְלַבֵּקׁש טֹוָבה. ּוַבְכָלל, ֵמהַ  –יָה ְּבֵאיָבה ֵאלֶ 

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

יָלה! ... ַא ֶצַבע ָסֹגל ִיְהֶיה ֹּפה ַמְתִאים... ָלָּמה ִּבְכָלל ֲחֵסִרים ַּתְחֹׁשב ֶׁשֲאִני ִמְתִח 

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

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

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

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

ְוסֹוִפי  ,ד לֹא ָנִעים (ְּכֶׁשִּנְפְּגׁשּו ָּבֵעיַנִים, ַאֶּתם יֹוְדִעים)ֹוְצָבִעים. ָהָיה ֶרַגע ֶאָחד ְמא
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ְרָוָחה ְוָׂשְמָחה ְוִלְּטָפה ֶאת ָיָדּה. ָאְמָרה ָלּה: "ְקִחי, ַאְּת ְצִריָכה?" ְוִזיָוה ָנְׁשָמה לִ 

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

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

ת ָהְיָתה, ָּכ טֹוָבה ַהֲחֵברּו-דּו ְוַיַחד ָעְבדּו, ִׂשֲחקּו ְוָלְמדּו. ָּכלֵמאֹותֹו ֶרַגע ֵהן ִהְתַיְּד 

ְטְּפטּו ַּבִּכָּתה ַעד ֶׁשַהּמֹוָרה ָּכֲעָסה: "לֹא ִיָּתֵכן! עֹוד ֶאְצָטֵר ְלַהְפִריד ֵהן ֲאִפּלּו ּפִ 

  ֵּביֵניֶכן!"

  

  דף משימות: ילדה חדשה

 ,מילות ההוראהל , ושימו לבהשאלההקפידו לקרוא בעיון את   א.     שימו    
  לפני שאתם עונים על השאלה.

, שאפשר לענות בעזרתן על השאלה את השורותמצאו בסיפור   ב.         
וכתבו במחברת את מספר השאלה ולצדו את מספרי השורות 

  כך נסחו את התשובה.-המתאימות לתשובה. אחר
יונית למשל,  בהשוואה לשנה שעברה.עשו שינויים הילדים בכיתה   . 1

  .לזיו צמחו ִשניים קדמיותו ,ערן מרכיב משקפיים ,גזרה את הצמה

  שינויים שעשו הילדים.עוד שלושה  ציינו  

במדגש את  הדגישואפשר היה לזהות שסופי ילדה חדשה?  כיצד  .2

  את תשובתכם.  כתבוכך -המשפטים בטקסט, ואחר

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

 התאימושני משפטים המוכיחים את תשובתכם. לכל ילדה  העתיקו  

  משפט. 

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

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

  ).במילים שלכם

35 

40

 



14 

 

 

  חל שינוי ביחסים בין זיוה לבין סופי? תֹוכּוזְ ירוע שּבִ היה הֵא מה   .5

  

  את התשובה הנכונה.  העתיקו המסר של הסיפור? מהו  .6
  להפוך לידידים.רים יכולים מוּכָ - גם ילדים לא  א.

  נתינה עוזרת לפיתוח יחסים טובים.  ב.

  חייבים לעזור לעולים להשתלב בחברה הישראלית.  ג.

  כל התשובות נכונות.  ד.

  

  שכתב. בסיפוראו  בשירהרעיון שהכותב מבקש ללמד אותנו  – ֶמֶסר

  

  ...מסר עלינו להפיקכדי 

  ;פתרונהאת בעיה של הסיפור וקרוא שוב את הל  א.  

רון לחיים שלנו, ולראות מה יכולנו ת ולשייך את הבעיה ואת הפְת לנסו  ב.

  ללמוד מהמקרה שקרה בסיפור. 

  

. כל קורא יכול למצוא את המסר שלו לעיתים יש יותר ממסר אחד בסיפור

  בסיפור בתנאי שיש לכך רמזים והוכחות בסיפור.

חזרו לשאלה שש ובידקו מהי התשובה הנכונה, חזרו לשיר "שנת לימודים 

  שוב חוזרת" ונסו להשלים את המסר. 

  

אנחנו נמצאים בִאי ַוודאות עם הרבה חששות בתחילת שנת לימודים למרות   

 שכל...
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  מילים לא מוכרות

   עבודה בזוגות

לא או ה מובנות-המילים הלא נתהקשיים בהבנת הנקרא הוא הבאחד 

  מוכרות.

  לעשות  אפשרמה                 
  כשנתקלים במילה               
  לא ידועה?                     

  
  

           

מה נעשה אם אין  אבל .אפשר לשאול מישהוה, ובכן, כשאיננו ַמכירים מיל

נלמד שלוש שיטות להתגבר על  ?ואין בידינו מילון ,באפשרותינו לשאול

  המכשול.

, וננסה להבין את משמעות שלנוגיון יהנשתמש ב    שיטה א'

   .במשפט או בקטעשלה הקשר ה פי-המילה על

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

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

   נקבל משפט הגיוני. ,זוריע במילה סייעיבמקומה. אם נחליף את המילה 

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

  

וכתבו משפט אחר  מודגשת,כתבו פירוש למילה ה 5-1בכל אחד מהמשפטים 
  מודגשת.המילה ה שתהיה בו

ְלִהָּמֵלט ּויכול לטפס מהר על העץ הוא כי  ,החתול התפאר בפני השועל  . 1

  כשמתקרב הכלב מולו.

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

  ששמעה.

מוכרת, - ת כאשר נתקלים במילה לאכתבו במחברת מה, לדעתכם, אפשר לעשו

 בדקו מה כתבו חבריכם, ונסחו ביחד חמש תשובות. 

 

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

  על העניין.והחלטתי לחשוב שוב 

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

  רצתי לחפש אותו. 

  

, הצמודה או קרובה למילה נחפש מילה נרדפת       שיטה ב'

  .מוכרת-הלא

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

  דומה. 

  יופיעו שתי מילים נרדפות וצמודות.בהם חברו שלושה משפטים 

את אפשר לדעת  חזקהמילה  פי-על ק. זָ חָ ן וְ יָת הנער נראה לי ֵא   :1דוגמה 

  כי זו מילה נרדפת. ,ןיָת ֵא פירוש המילה 

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

  .מרהיבפירוש המילה  מהלדעת  נוכלולכן  ,יפהאת המילה  נוזיהי

  ים טעימים מאוד.כִ עָ כְ ת ּויֹוגִ ה שממול מכינים עּויבמעדני :3 דוגמה

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

  .המשמעות של שתי המילים דומה

  

שהמילה שייכת אליה, ולפי  מיליםהמשפחת נזהה את  ':שיטה ג

  מוכרת.-המילה הלאהמשמעות של משפחת המילים נשער מה משמעות 

  לכל מילה יש מילים הדומות לה, וכולן שייכות לאותה משפחה.

  לכלבלב הפצוע. התאכזרוהילדים    :1דוגמה 

  אכזריות, אכזרי. –אכזר  –התאכזרו   

  להתנהג ברשעות, להתעלל. –הפירוש   



17 

 

 

  משפט תקין

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

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

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

  קינים.יש לבנות משפטים ַת 

  כללים

  .לציין את עושה הפעולה יםבכל משפט חייב  ) 1

  .ַמה מדובר במשפטב /ִמי ב: הלהיות תשובה לשאלחייבת 

  ים לציין את הפעולה עצמה.פט חייבבכל מש  )2

באיזה או " "ה הפעולה?ׂשֵ עֹוה ׂשֶ מה עֹולשאלה: " תשובה חייבת להיות   

   עושה הפעולה?" מצב נמצא

  .2 -ו 1 הרכיביםאין להפריד בין   )3

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

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

     )1)  (2(  
  דני שיחק אתמול בכדור.דוגמה: 

               )4)        (1)    (2  (  
  אתמול שיחק דני בכדור.              
  

  : למשפט תקין דוגמה

  הנערים שוחחו בחצר האחורית אתמול אחר הצהריים.

  נעריםב         ?ברומדבמי :    ניתוח

  שיחקו         ?הנערים מה עשו         

  עושה הפעולה אינו נפרד מהפעולה עצמה.          

  אתמול אחר הצהריים              מתי?          

  הזמן נמצא בסוף המשפט.          

  בחצר האחורית        היכן?         

17 

 

 ידע לשוני
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  : דוגמה למשפט לא תקין

  הנערים בחצר האחורית אתמול שיחקו אחר הצהריים.

  מדוע משפט זה אינו תקין?

 (שיחקו)עצמה קיימת הפרדה בין עושה הפעולה (הנערים) לבין הפעולה   א.

  .לא תקין –

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

  לת המשפט או בסופו.ייבוא בתחכולו זמן ה  

  מופיע באמצע המשפט. "אתמולהזמן "  

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

  ים ולא לישון נותנים.חהכלבים בשכונה בלילה נוב  .1

  אנגלית לימדה מילים חדשות.לורה מבשיעור ה  .2

  שרו ורקדו בחגיגת ספר תורה הילדים.  .3

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

  ספארי.לדנה אתמול לא יצאה לטיול הכיתתי   .5

  .לבד ל הלכה אוריתיטנה אתמוילק  .6

  אישורים חתומים רק. כשהילדים לטיול יוצאים   .7

  קריאת הוראות

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

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

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

   .שונותהוראות  עשרוהעתיקו  ,לימוד השונים שלכםפרי הפתחו את ס

  את המשימה. ועבצעכשיו 

  את אלה שלא הבנתם.הדגישו מבין עשר ההוראות שהעתקתם 

והיא תכתוב אותן על הלוח. קראו  ,הבנתםהוראות לא לו יאמורה אמרו ל

  צעתם בעבר? יכרו בהוראה דומה שבזָ יאולי כעת תבינו. אולי ִת  ,בעיוןאותן 

  

 תזכורת
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 לא תקין לא תקין

 תקין

  

  

  

  2יחידה         

  תשובה תקינה

  ...הבתשובה תקינה היא תשובה שיש      

  ;משפט שחוזר על חלק מהשאלה א.     

  .ועל מילות ההוראה השאלהמילות עונה על משפט ש ב.     

  

  

  :דוגמה

  מדוע חזרת מאוחר מבית הספר?

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

ילד האשים אותי 

שלקחתי ממנו את 

 הקלמר.

כי ילד האשים אותי 

שלקחתי ממנו את 

 הארנק.

יתה חזרתי מאוחר מבית הספר כי ילד מהכ

האשים אותי שלקחתי ממנו את הקלמר, 

 והייתי צריך להוכיח לו שהוא טועה.

 קריאה והבנה
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   דוגמה מהסיפור "ילדה חדשה"

  

התלמידה  ,מדוע הצטערה זיוה שהמורה הושיבה אותה ליד סופי :אלההש

  החדשה?

  כיתבו תשובה תקינה.

  פי המחוון. -בדקו את תשובתכם על

  

  תשובה תקינהלמחוון 

  ביצוע  התבחין

  מילות את . האם הדגשתם את מילות השאלה או 1

  ההוראה?    

  . האם חזרתם על חלקי השאלה?2

  ?1ות מסעיף ות של השאל. האם עניתם על כל הדריש3

  כן / לא

  

  כן / לא

  כן / לא

בנו משורות אלו הו את השורות בטקסט ששם מצויה התשובה. ז :המלצה

  תשובה המתאימה לשאלה שלכם. 

  

  קינה.בחרו בתשובה התַ  .לפניכם שתי שאלות ולהן מספר תשובות

   ?רהומדוע הגבת באלימות כלפי ז  ש. 

  .כי הוא הרביץ לי  .1

  .הרביץ ליהר וז  .2

  י.הגבתי באלימות כי זהר היה אלים כלפי  .3

  מדוע לא הכנת את העבודה?  ש.

  .כי הייתי חולה  .1

  .לא הכנתי את העבודה כי הייתי חולה  .2

  .כי לא היה לי ממי להשלים את החומר הנלמד  .3
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  שאלות... סּוֵגי

  שלהן: תוכןאנו מחלקים את השאלות לסוגים שונים מבחינת ה

  :ילּון ּגָ כֶ ּתֹ ל שאלות ש  א. 

  מידע; רּוּתִא . שאלות של 1  

  מידע. ןּוּגְר ִא . שאלות של 2  

  :(נסתר) ימּון סָ כֶ ּתֹ שאלות של   ב.

  ;תנֹוָק ְס מַ . הסקת 1  

  .רסֶ מֶ . הבנת ה2  

    .פרשנותשאלות של   ג.

  . הוכחהו הסבר, נימוקכולל  ,דעת הקורא  

  שלהן. מבנהוהסגנון לסוגים שונים גם מבחינת ההשאלות מתחלקות 

  הלָ ֵא ת ְׁש לַ ינפתחות בִמ שאלות ש  א.

  .הלָ ֵא ן ְׁש ימַ ִס שאלות כאלה מסתיימות ב  

  : מי? מה? למה? איפה? כיצד?דוגמות  

  .הֹוָרָאהת לַ נפתחות בִמ שאלות ש  ב.

  .הּדָ קֻ נְ שאלות כאלה מסתיימות ב  

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

  "תחֹותּוּפְ שאלות "  ג.

אלה עליכם לענות על השאלה באופן עצמאי. התשובה בשאלות כ  

  הקפיד על כללי הפיסוק.יש לצריכה להיות מלאה וַתקינה. 

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

את  ביניהןבשאלות כאלה מוצעות כמה תשובות, ועליכם לבחור מ  

האפשרויות ורק  כללשם כך עליכם לקרוא בעיון את  התשובה הנכונה.

  את התשובה הנכונה ביותר.  העתיקכך ל-חרא

  

  כעת נלמד לענות על שאלות של תוכן גלוי. 
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  (הביטויים המסומנים ישמשו אותנו במשימות "רצף אירועים" בהמשך.)   
 

   יחד נענה על שאלות.קראו את הסיפור שלפניכם, וב
  עליא אבו שמיס ֶּפֶתק ֵמִאָּמא /

 יִּת ְר זַ חָ ָאח! ֵאיֶזה ֵּכיף ַלְחֹזר ַהַּבְיָתה ַאֲחֵרי יֹום ָאֹר ֶׁשל ִלּמּוִדים. יֹום ֶאָחד 
ַּבְיָתה ִעם ֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה ִמֶּמִּני, ָאַחְזִּתי אֹוָתּה ְּבָיָדּה ַהְּקַטָּנה, ֵמַהַּגן ְוַעד הַ 

ֹ חָ ף אֶ ל ַא בָ ן, אֲ מֹועֲ ּפַ י ּבַ ִּת לְ צַ לְ צִ ֶׁשִהַּגְענּו ַהַּבְיָתה.  ה. ִצְלַצְלִּתי ׁשּוב ַּבַּפֲעמֹון נָ א עָ ד ל
  ְוִחִּכיִתי, ֲאָבל ַאף ֶאָחד לֹא ָעָנה.

ֶׁשָהָיה ִלי ַּבִּכיס, ָּפַתְחִּתי ֶאת ַהֶּדֶלת ְוָקָראִתי: "ִאָּמא,  חַ ֵּת פְ ּמַ ת הַ אֶ  יאִת צֵ הֹו
ִאָּמא, ָחַזְרנּו, ֵאיֹפה ַאְּת?" ֲאָבל ַאף ֶאָחד לֹא ָעָנה. ִחַּפְׂשִּתי ַּבִּמְטָּבח, ִחַּפְׂשִּתי 

ַהֻּׁשְלָחן ַּבִּמְטָּבח. ְּבֶּפֶתק ָהָיה ָּכתּוב:  ח ַעלּנָ ק מֻ ֶת י ּפֶ יִת ִא ָר ם ֹוַּבֲחַדר ַהֵּׁשָנה, ּוִפְתא
  "ָהַלְכִתי ְלַבֵּקר ֶאת ּדֹוָדה ַסְלָמה, ֶאְחֹזר ְּבָקרֹוב, אֹוֶהֶבת ֶאְתֶכם. ִאָּמא."

"טֹוב," ָאַמְרִּתי ַלֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה, "ִאָּמא ַּתְחֹזר עֹוד ְמַעט ִמּדֹוָדה ַסְלָמה. 
  ל ֲארּוַחת ָצֳהַרִים."ֵּביְנַתִים, ּבֹוִאי נֹאכַ 

ד: ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִהיא הֹוֶלֶכת, ִהיא ֹוְלִאָּמא ֵיׁש ֶהְרֵּגל ֶאָחד ֶׁשֲאִני אֹוֵהב ְמא
  ַמְׁשִאיָרה ָלנּו ֶּפֶתק, ְּכֵדי ֶׁשֵּנַדע ְלָאן ָהְלָכה ּוָמַתי ַּתְחֹזר.

, ְוֶהְחַזְקִּתי אֹותֹו ָחָזק ְּבַכף ָיִדי ,קֶת ּפֶ ת הַ ֶא  ָלַקְחִּתי , ּוְכֶׁשֵהְחַזְקִּתי אֹותֹו ָּכ
ָּכ -, ְוַאַחרנּולְ כַ אָ ִהְרַּגְׁשִּתי ְּכִאּלּו ִאָּמא ִאָּתנּו ַּבַּבִית. ַׂשְמִּתי ֶאת ַהֶּפֶתק ַּבִּכיס, 

  נּו ַּבֵּטֵלִויְזָיה.ָצִפיָיַׁשְבנּו ַּבָּסלֹון, וְ 
  ְוָקָראִתי אֹותֹו עֹוד ַּפַעם.  י אֹותֹו ֵמַהִּכיס,אִת צֵ ק, הֹוֶת ּפֶ י ּבַ ִּת ְר ּכַ זְ ׁשּוב נִ 

  "ָהַלְכִּתי ְלַבֵּקר ֶאת ּדֹוָדה ַסְלָמה, ֶאְחֹזר ְּבָקרֹוב, אֹוֶהֶבת ֶאְתֶכם. ִאָּמא."
ִהיא ִמְתַּכֶּוֶנת ַּבִּמָּלה "ְּבָקרֹוב"?', ָחַׁשְבִּתי, 'ַהִאם "ְּבָקרֹוב" ֶזה ַעְכָׁשו?  'ְלָמה

  ? ְּבעֹוד...'ְּבעֹוד ֲחִצי ָׁשָעה? ְּבעֹוד ָׁשָעה
  ֲאִני ָצִרי ְלַחּכֹות. –ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע 

ֶאת ַהֶּפֶתק ַלִּכיס, ִהְסַּתַּכְלִּתי ַעל ֲאחֹוִתי, ְוִחַּיְכִּתי. לֹא ָרִציִתי ֶׁשֵּתַדע  ֶהְחַזְרִּתי
ד ּיַ ת הַ י ֶא ִּת ְס נַ כְ ַּבֵּטֵלִויְזָיה, ּוְבִלי ָלִׂשים ֵלב ׁשּוב ִה  ְצּפֹותֶׁשֲאִני ֻמְדָאג. ִהְמַׁשְכִּתי לִ 

ק. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָּנַגְעִּתי ּבֹו, ִהְרַּגְׁשִּתי טֹוב, ִּכי ָיֹכְלִּתי ִלְׁשֹמַע ֶת ּפֶ ת הַ י ֶא ִּת פְ ּטַ לִ יס וְ ּכִ לַ 
ְבָרה ֲחִצי ָׁשָעה, ִאָּמא ֲעַדִין לֹא ָחְזָרה, ֶאת ַהִּמִּלים, ְּכִאּלּו ִאָּמא אֹוֶמֶרת אֹוָתן. עָ 

  ִּתי ְלַלֵּטף ֶאת ַהֶּפֶתק ֶׁשְּבתֹו ַהִּכיס.ַוֲאִני ִהְמַׁשכְ 
  ם, טּוק... טּוק... ְּדִפיקֹות ַּבֶּדֶלת.ֹוּוִפְתא

  י ְלֵעֶבר ַהֶּדֶלת. "ִמי ָׁשם?" ָׁשַאְלִּתי ְּבקֹול ָרם.ִּת צְ ַר י, וְ ִמ קֹוְּמ י ִמ ִּת צְ פַ ָק 
  "ֲאִני," ָעְנָתה ִאָּמא, "ְּפַתח ֶאת ַהֶּדֶלת, ִעיָסא."

ת, ָקַפְצִּתי ִלְקָראָתּה ְּבִׂשְמָחה, ְוָאַמְרִּתי ָלּה: "ָקָראִתי ֶאת לֶ ּדֶ ת הַ ֶא  יִּת ְח ַת ּפָ 
, ְוֶזה ָהָיה ַרְעיֹון טֹוב, ִאָּמא."   ַהֶּפֶתק ֶׁשָּל

ה ְוִחְּבָקה ֶאת ֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה ְואֹוִתי. ַוֲאִני, ַאֲחֵרי ֶׁשָּסַגְרִּתי ָת יְ ּבַ ה הַ סָ נְ כְ א נִ ּמָ ִא 
  ֶלת, הֹוֵצאִתי ֶאת ַהֶּפֶתק ֵמַהִּכיס, ְוָזַרְקִּתי אֹותֹו.ֶאת ַהּדֶ 

  ר? ַעְכָׁשו ִאָּמא ָּכאן!ְלֵׁשם ָמה ֲאִני ָצִרי ֲחִתיַכת ְניָ 

10 
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  תוכן גלוי שלשאלות 

  ?מאודמה ההרגל של אימא, שהילד אהב  :שאלה

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

מאוד, הוא שכשהיא הולכת, היא אהב ל אימא, שהילד : ההרגל שתשובה

  משאירה לו פתק כדי שידע לאן הלכה ומתי תחזור.

את התשובה מהסיפור. צריך לעשות שינויים מעטים                  כמעט להעתיקאפשר 

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

  שכתוב, זה תקין.אם תעתיקו בדיוק מה 

  ? אמומה הבין הילד מהפתק שכתבה  :שאלה

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

  צריך לשנות את הכתוב. 

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

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

אפשר להעתיק אותה ללא שינויים -תשובה מצויה בסיפור, אך אישימו   ה

  מתאימים.

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

כשחזרו מבית הספר ומהגן, הילדים א. אכלו; ב.  ישבו בסלון וצפו  תשובה

  בטלוויזיה.

  . 15 -ו 14התשובה נלקחה משורות 

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

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

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

  לענות בגוף שלישי.מדווחים, ולכן עליכם 

(נושא זה ילות קישור. שימו אפשר לכתוב תשובה גם בעזרת ו' החיבור או מ

  ) .יורחב בהמשך

צפו בטלוויזיה בסלון. ו: כשחזרו הילדים מהגן ומבית הספר הם אכלו דוגמה
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  סיכוםשאלות של תוכן גלוי: 

   

   פי תוכן הטקסט בלבד.-עלאפשר לענות  ֹתֶכן ָּגלּויהם בתחום של ששאלות  על

  

  

  שאלות של תוכן גלוי

  

  

  

  

  

  

  איתור מידע

מותר להעתיק את 

התשובות מהטקסט 

בהתאמה לנדרש 

 בשאלה.

  ארגון מידע

אין להעתיק את 

 התשובות מהטקסט.

  . מצאו בטקסט את המשפט1

  פיו תשובה.-שתוכלו לכתוב על    

  . קראו שוב את מילת השאלה או 2

  את מילת ההוראה.    

  עתיקו רק את החלק המתאים. ה3

  לשאלה. אם צריך, התאימו את    

  המשפט לשאלה (שנו את הגוף,    

 או את הזמן).    

  המשפטים כל. מצאו בטקסט את 1

 הקשורים לשאלה.    
  . קראו שוב את מילת השאלה או 2

  את מילת ההוראה.    

  . נסחו תשובה עצמאית ומתאימה3

 לשאלה.      
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  אירועיםרצף 

  לפי הסדר.  ,הפעולות העיקריות בסיפורן רשימת להל

  הילד חזר הביתה.  . 1

  ולא ענו. ,הילד צלצל בפעמון  .2

  הילד פתח את הדלת במפתח.  .3

  הילד ראה פתק.  .4

  בטלוויזיה. צפההילד אכל ו  .5

  הילד הוציא את הפתק שהיה בכיס.  .6

  הילד ליטף את הפתק שהיה בכיס.  .7

  את הדלת. נשמעה דפיקה, הילד פתח  . 8

  אימא נכנסה.  .9

  אימא חיבקה אותו.  .10

  

  שימו   שינינו את המשפטים לצורת דיווח, כלומר לצורת גוף שלישי. 

  סדרו את המשפטים שלפניכם לפי רצף האירועים בסיפור. :להלן משימה לדוגמה

  אימא נכנסה.  
    

    ראיתי פתק על השולחן.   
  
  .תחתי את הבית בעזרת מפתחפ   

  
  טלוויזיה שבסלון.יתי בצפ   

  
  .ליטפתי את הפתק  

  
כדי לבצע את המשימה נכתוב את מספרי המשפטים שלמעלה, המתאימים 

  למשפטים שבמשימה.

  .9 -ו 7, 5, 4, 3המשפטים הם: 

מה הוא הפעולה הראשונה ואיזה יכעת נבדוק איזה משפט מהמשפטים שבמש

  מהם הוא הפעולה האחרונה. 
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  .1 -נסמן את המשפט כפתח את הדלת במפתח.  הילד –הפעולה הראשונה 

  . 5 - נסמן את המשפט כ אמא נכנסה. –הפעולה האחרונה 

  

  .שלושה משפטים שעלינו לסדר לפי הכתוב בסיפורנותרו 

  

  .אמא נכנסה  
    

  זוהי פעולה שניה. –ראיתי פתק על השולחן    
  

   .פתחתי את הבית בעזרת מפתח  
  

  עולה שלישית.זוהי פ –הסתכלתי בטלויזיה   
  

  זוהי פעולה רביעית.  –ליטפתי את הפתק   
  

. נסדר אותם לפי בסיפור נותרו שלושה משפטים שעלינו לסדר לפי הכתוב

  הרשימה המלאה שלנו.

  .אחר כך ראיתי פתק. 2

  .לאחר מכן צפיתי בטלוויזיה. 3

  .ליטפתי את הפתק. 4

  
  

  הסיפור.  פימספרו את המשפטים ל .לפניכם סידור ברצף מורכב יותר

  .מא נכנסהיא  
    

  הילד ראה פתק.    
  

  ולא ענו.  ,הילד צלצל בפעמון  
  

  הילד ליטף את הפתק שהיה בכיס.   
  

5 
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  קראו את הסיפורים "גיבור" ו"איתן שותל עץ" והתייחסו למשימות. 

  / ִניָרה ַהְרֵאל ִּגּבֹור

  ִאָּמא ְוַאָּבא ְיָקִרים!

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

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

  ַעְכָׁשו ֲאִני לֹא ָיכֹול ִליׁשֹון.

  ָהֵעיַנִים ֶׁשִּלי ָּפׁשּוט לֹא ֶנֱעָצמֹות.

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

  ַּבֵּטֵלִויְזָיה, ְוָקָראִתי ֵסֶפר.

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

  ָבר ֵאין ִלי ָמה ַלֲעׂשֹות.ָּגַמְרִּתי ִלְקרֹא. ּוכְ 

  ּופֹוֵחד. –ַעְכָׁשו ֲאִני ׁשֹוֵכב ַּבִּמָּטה, ִמֻּכֶּסה ַעד ָהָאְזַנִים 

  ּפֹוֵחד ִלְהיֹות ַּבַּבִית, ְלַבִּדי.

ֶעֶרב ַאֶּתם יֹוְׁשִבים -ֶּבֱאֶמת ָׂשַמְחִּתי ֶׁשֶהְחַלְטֶּתם ָלֶלֶכת ָהֶעֶרב ַלֵּתיַאְטרֹון. ֶעֶרב

  נֹוָרא ְמַׁשְעֵמם ָלֶכם. ַּבַּבִית. ֶּבַטח

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

  ָּכָכה ָּתִמיד. ַּגם ְּכֶׁשַאֶּתם ַּבַבִית.

ים ּוְׁשֹחִרים, ַהָּכל ַעְכָׁשו ָחׁשּו ּוַמְפִחיד. ַהַּצֲעצּוִעים ַעל ַהַּמָּדף ִנְרִאים ְּגדֹולִ 

  ְוַהָּׁשעֹון ְמַתְקֵתק ְּבקֹול ָרם, ְוַקר ִלי.

  ֲאִני ִמְתַּגְעֵּגַע ֲאֵליֶכם, ְּכִאּלּו ְיָצאֶתם ֵמַהַּבִית ִלְפֵני ָׁשבּוַע.

ֶעֶרב ְוׁשֹוֲאִלים -חֹוֵׁשב ֶׁשַּגם ְלַׂשְחָקִנים ֵיׁש ְיָלִדים, ֶׁשּׁשֹוְכִבים ְלַבָּדם ֶעֶרב ֲאִני

  ָמַתי ְּכָבר ִּתָּגֵמר ַהַהָּצָגה? ָמַתי? –ָּכמֹוִני 

  ַאָּבא ְוִאָּמא ֶׁשִּלי!

  ָּתב ָעצּוב.ִהְתַּכַוְנִּתי ִלְכֹּתב ָלֶכם ִמְכָּתב ַמְצִחיק, ְוָיָצא לֹא ְּבַכָּוָנה ִמכְ 

  ְּבַבָּקָׁשה, ַאל ִּתְכֲעסּו ָעַלי.

  ָּכ ִהְׁשַּתַּדְלִּתי ִלְהיֹות ִּגּבֹור!-ָּכל

5 

10 

15 

20 



28 

 

  / עֹוֵדד בורלא ֵעץ ֵאיָתן ׁשֹוֵתל

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

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

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

ָלַקח ֶאת ַהְּׁשִתיל, ָעָלה ַעל ִּגְבָעה ֲחׂשּוָפה ְוַׁשם ָׁשַתל ֶאת ַהְּׁשִתיל ֶׁשּלֹו ְוִהְׁשָקה 

  אֹותֹו. 

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

"!   ְלמֹוַלְדְּת

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ! ָהֵעץ ִהִּציל ֶאת ַחָּייו.'ֵּבה ַהְרֵּבה ָׁשִנים, ְּכֶׁשָהָיה ְּבִכָּתה בִלְפֵני ַהְר 
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  נירה הראל/סדרו את המשפטים על פי הרצף הסיפורי מהסיפור "גיבור"
  הילד שוכב במיטה מכוסה עד האוזניים ופוחד.     .1

  ההורים חוזרים והילד כבר ישן.     .2

  ני שיצאו.ההורים נראו יפים לפ     .3

  הילד אכל שוקולד ושמע רדיו..     4

  הילד מתגעגע להוריו.     .5
עודד /"איתן שותל עץ"מהסיפור  סדרו את המשפטים על פי הרצף הסיפורי

  בורלא
  השתיל הפך לעץ.     .1

  איתן התגייס לצבא והיה לקצין.     .2

  העץ קיבל פגז ונגדע וכך הציל את איתן. .   3

  מצאו מחסה". –לחייליו "התכופפו  איתן צעק.    4

  איתן שתל עץ על גבעה חשופה. .   5

  איתן מצא מחסה מאחורי העץ שלו.   .  6

לפניכם רצפים יותר מורכבים מאחר וחסרים יותר משפטים בין   שימו 

  האחד לשני. 

  פי הרצף מהסיפור "גיבור".-סדרו את המשפטים על
  לילד היו פחדים כשנשאר לבדו. . 1

  ילד כתב להוריו מכתב.ה .2

  הילד אכל שוקולד וקרא ספר.. 3

  הילד שמח שהוריו יצאו לתיאטרון.. 4

  פי הרצף מהסיפור "איתן שותל עץ".-סדרו את המשפטים על
  איתן נצל בזכות העץ ששתל. .1

  איתן ֵּברך את השתיל. .2

  השתיל הפך לעץ גדול. .3

  העץ נכרת ונפל כי פגע בו פגז.  .4



30 

 

 
 

  (חזרה) נקבהזכר ו

  תזכורת

רוב המילים (שמות ופעלים) בצורת נקבה מסתיימות באות  ת'  או באות  ה' 

  (חוץ ממספרים).

  דוגמה

  תמטפל      הילד

  תרוקד      המנור

  תִמְרֶצפֶ       החביל

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

  מטפל. –ילד, מטפלת  –: ילדה דוגמות

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

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

  ואין להן צורת נקבה.  ,בצורת זכרויש מילים שקיימות רק 

  : גיר, כיסא, שולחן, ארון, חלון, מגש, ספר, דף, דבק. דוגמות

  

  מלאו את הטבלה.

  נקבה  זכר

  

  

  לֶ מֶ          

  

  רטֵ ֹוׁש         

  רֹוֵפא         

  

  ןנָ ּגַ          

  אילַ ְק חַ         

  

  תֶר מֶ ֹוׁש             

  

  הינָ צִ ְק              

   

  

  ֶיֶרתּדַ              
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  מאזכרים ותפקידם                              3יחידה     

  תזכורת

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

  פעמים.

  :  מאזכריםמשמשות המילים ה                                    

  הוא, היא, הם, הן          

  זו, זה, אלה, אלו, הללו         

  אותו, אותה, אותם, אותן         

  אצלו, אצלה , אצלם, אצלן          

  שלו, שלה, שלהם, שלהן          

  בה, בם, בהן בו,         

  וכל מילות היחס בנטייה של גוף שלישי         

  :דוגמה

  טקסט ללא מאזכרים

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

דנה לדנה ליד בית הקולנוע. גלי קנתה לנעמה ואת ודנה. גלי פגשה את נעמה ו

  לי.. נעמה ודנה שמחו והודו לגקלים משקאותפופקורן ו

  הטקסט בעזרת מאזכרים

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

 והן ,קלים משקאותפופקורן ו להןקנתה  היאליד בית הקולנוע.  אותןפגשה 

  .להשמחו והודו 

. השימוש ת טקסטחַ ּבָ ְׁש הַ שימוש במאזכרים הוא אחד הפעולות של 

ייע בכך שהטקסט לא יהיה משעמם, אך במאזכרים מייפה את הטקסט, מס

  גם מפעיל את המחשבה.

קסט שיש בו מאזכרים, המאזכרים עלולים להקשות טכאשר אנחנו קוראים 

  . אנחנו חייבים להבין למה מתכוון כל מאזכר. עלינו בקריאה

 ידע לשוני
  

 קריאה והבנה
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כתבו לצד כל אחד מהם ו ,מאזכריםהעתיקו את הקראו את הסיפור שלפניכם. 
  ).חברים ארבעהמשתתפים  ,ו לב(שימ .ןכוווא מתלמי ה

  ְמַחְּפִׂשים ֶאת יֹוָתם

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

ְּתׁשּוָבה. "אּוַלי ִנְמָצא אֹותֹו ְּבִמְגַרׁש ַהִּמְׂשָחִקים, ּבֹוא ֵנֵל ְלָׁשם," ִהִּציַע ֵעָרן. 

ם ְלִמְגַרׁש ַהִּמְׂשָחִקים ָּפְגׁשּו ֶאת ֹּתֶמר ֲחֵבָרם, ֶׁשָהָיה ְּבַדְרּכֹו ֵמַהִּמְגָרׁש ְּבַדְרּכָ 

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

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

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

  ֵהם ִׁשּנּו ִּכּוּון ְוָהְלכּו ְלָיִניב.

  .תקיןלפניכם סיפור לא 

תם, (אותו, אותה, אובמאזכרים השמות אמצעות החלפת בהשביחו אותו 
  ליהן).ליהם, אֲ , אֲ ן, לה, להם, להןהם, בה, בה, בואותן, ב

, כתבו לצדם את מספר השורה, וכתבו את ודגשיםת השמות המהעתיקו א
. האם אתם יכולים לקרוא את הטקסט מחדש, כולל המתאיםהמאזכר 

   המאזכרים.
   :סיפורהשם 

ּו ִנָּפֵגׁש ֶאְצִלי," ָאַמר ַרן. ֹּתֶמר ְׁשלֹוָׁשה ֲחֵבִרים ֶהְחִליטּו ָלֶלֶכת ְלֶסֶרט. "ּבֹוא

ְלֹתֶמר ּוְלָאִמיר. "ֶאְצִלי ְּבָׁשָעה ְוָאִמיר ִהְסִּכימּו. "ַּתְחְׁשבּו ַעל ֶסֶרט," ָאַמר ַרן 

  ֵׁשׁש!" ָקָרא ַרן ְלֵעֶבר ֹּתֶמר ְוָאִמיר.

ר ואל אמיר. מֶ ּתֹ ל ָטֵרף ֶא ֹּתֶמר ְוָאִמיר ִהִּגיעּו ְּבִדּיּוק ְּבֵׁשׁש. ַרן ָיָצא ִמֵּביתֹו ְוִהצְ 

"ּבֹואּו ֵנֵל  ֲעִדיִפים ְסָרִטים ְמֻצָּיִרים.ר ואמיר מַ מֶ ּתֹ ַרן אֹוֵהב ִסְרֵטי ְּפֻעָּלה, ֲאָבל 

ֶּפה," -לתמר ולאמיר. "ֲאִני ַמִּכיר ֶאת ַהֶּסֶרט ַהֶּזה ְּבַעלִהִּציַע ַרן  ",'ָהאִרי ּפֹוֶטר'ל

ּוְכֶׁשֵהִעיפּו  ,ָאִמיר ֵהֵחּלּו ְלִהְתַוֵּכַח ְלֵאיֶזה ֶסֶרט ֵיְלכּוָאַמר ָאִמיר ְלַרן. ַרן, ֹּתֶמר וְ 

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

  ַלֲעׂשֹות ֶזה ַרק ֶלֱאֹכל ּפֹוְּפקֹוְרן. לתמר ולאמיר

  הציעו שם לסיפור.
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  יסוקסימני פ

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דוגמות

  .הילדים ישבו וחיכו למורה  .1

  !שבו ואל תקומו  .2

  ?האם יורם הגיע היום  .3

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

  .דובדבניםו

  .קשה תמר מדנהיב ",הריים ונשחקאחר הצ ידנה, בואי אלי"  .5

  

  את סימני הפיסוק והוסיפו אותם. בו סמנו ו ,הקטע אתהעתיקו 

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

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

יעו הילדים הבוגרים גוכח לאחר זמן ִה והוסיף עוז. הילדים התחילו להת

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

  את הסיפור.

 ְּפסיק

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

 יםיִ ַת ּדָ קֻ נְ 

, 

! . ? ' / " 

: 

בין       

 פריטים
  לציון קריאה,

  התפעלות,

  קביעה,

 הוראה

בסוף 

 משפט
בסוף 

  משפט

 שאלה

  לציון 

 שיח-דו

לפני 

  פירוט

  ולפני 

 שיח-דו
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  עצמאי בקריאת טקסטהלותיו של לומד ופע

  : במה יעסוק הקטע? ותהשער יםעלמו, הכותרתקראו את   א. 

  ובודקים מה הבנו מקריאה זו.  ראשונית קריאה טקסטקוראים את ה  ב.

  ברצף. ההתרחשויותאת  יםדרסמ  ג.

חסמי ומכינים רשימה של  ,קריאה דמומהבשוב את הטקסט  יםראוק  ד.

  , מאזכרים, סימני פיסוק). ותרמוכ- לא (מיליםקריאה 

, למי ופירושלצד כל אחד מהם כותבים מה  :החסמים את יםשחררמ  ה.

  .מהודוכ ותפקידמה  ,מתכווןהוא 

  .והבנמה עוד  יםתבוכ שחרור חסמי הקריאהלאחר   ו.

  הקשורות בטקסט. על שאלות להתחיל לענות נוכל  כעת  ז.

  

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

  

 (אשת על מלכהבסיפור יסופר מרמזת על כך ש   –ה ּכָ לְ מַ הכותרת  :אשלב 

  מלכה. שמה ש יעל מישהאו  )מלך

  ש...  והבנראשונית  הלאחר קריא: +גבשלבים 

  .ישמה של לביאה בספאר ואכה המל  .1

  שה גורים.והלביאה איבדה של  .2

  עובדי הספארי חיפשו אותם.  .3

  בסוף מצאו את הגורים.  .4

  החסמים מסומנים.: דשלב 

  שחררו את החסמים.: השלב 

  לאחר שחרור החסמים כתבו מה עוד הבנתם. : ושלב 

 ריאה והבנהק
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ושים בדקו אם הפירושים של חסמי הקריאה שכתבתם תואמים את הפיר
  שכאן.

  
  / מעובד מתוך "עיניים" ַמְלָּכה

  דף בקרה

  

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

 הָחְזָר , ַהָּסָפִרי ְּפֵני-ַעל ִהְׂשָּתְרָרה ְּכֵבָדה ַוֲאֵפָלה ָׁשְקָעה ְּכֶׁשַהֶּׁשֶמׁש. ָרִגיל-לֹא

 לֹא ַהּגּוִרים ְׁשלֹוֶׁשת ֶיֶתר. ֵאֶליהָ  ִהְתַלּוּו ּגּוִרים ְׁשֵני ְוַרק, ְמגּוֶריהָ  ִלְמקֹום ַמְלָּכה

  .ָחְזרּו

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

  .ַהֶּנֱעָדִרים ָהֲאָריֹות ּגּוִרי ֶאת

  ֶׁשל ְּבֵהָעְדָרם ְוִהְבִחיָנה ַהַּלְיָלה ְלַמְרֵּבץ (ָמקֹום ִלְׁשַנת ָהֲאָריֹות) ִהִּגיָעה ַמְלָּכה

  .ָהֲאבּוִדים ְלגּוֶריהָ  ְוָדֲאָגה ְמנּוָחה ַחְסַרת ָהְיָתה ַמְלָּכה. ּגּוֶריהָ  ַמְרִּבית

 ֵהֵחּלּו ֵהם. ָהֲאָריֹות ּגּוֵרי ֹוֶׁשתְׁשל ֶׁשל ְּבֶחְסרֹוָנם ֵהם ַאף ִהְבִחינּו ַהָּסָפִרי עֹוְבֵדי

! ַלָּׁשְוא ַא, ִנָּדחֹות ְלִפּנֹות ָנְסעּו, ְּבַזְרקֹוִרים ַהָּסָפִרי ֶאת ְוֵהִאירּו ְּבִחּפּוִׂשים ִמָּיד

  .ֶנֶעְלמּו ַהּגּוִרים ֶׁשל ִעְקבֹוֵתיֶהם

 ֶאת ְלָצֵרף ֶהְחִליטּו ַהָּסָפִרי עֹוְבֵדי. הֹוִעיל ְללֹא – ַהִחּפּוִׂשים ִנְמְׁשכּו ִּכְׁשָעַתִים

 ְוִהְקִׁשיָבה ַהְּמַחְּפִׂשים ְלַצד ָעְמָדה ַעְצָמּה ַהְּלִביָאה. ַהְּמַחְּפִׂשים ְלֶצֶות ַמְלָּכה

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

  .ַהּגּוִרים ְלגֹוַרל ְוָחְׁשׁשּו ְמתּוִחים ָהיּו יםְוָהעֹוְבִד , ְּכָׁשעֹות

 ּגּוֶריהָ  ְׁשלֹוֶׁשת ְוִעָּמּה ַמְלָּכה ֶׁשל ְצָלִליָתּה ֶאת ַהַּזְרקֹור ֶקֶרן ָּתְפָסה ְלֶפַתע

 ֶׁשִּנְמְצָאה ְוָׂשְמחּו ְּגדֹוָלה ֲהַקָּלה ַהָּסָפִרי ָחׁשּו עֹוְבֵדי ָהֶרַגע ְּבאֹותֹו. ָהֲאבּוִדים

 נוהמת ַהְּלִביָאה ֶאת ָראּו, ְוגּוֶריהָ  ָהֵאם ְּבִאחּוד ִמְתּבֹוְנִנים ּוְבעֹוָדם ָדה.ָהֲאבֵ 

 ִּתְתַרֲחקּו ַאל יֹוֵתר, ׁשֹוָבִבים, ַהַּבְיָתה, ַמֵהר: "ָטֲעָנה ְּכִאּלּו, ּגּוֶריהָ  ְלִכּוּון

  "ֵמִאָּמא!

5 
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  דף משימות: "מלכה"

  

  כמה גורים היו למלכה?  . 1

  חזרו עם מלכה?כמה גורים לא   .2

  ו את התשובה הנכונה.קיעתה 6 – 3בשאלות 

  ?2שבשורה  "ֲאֵפָלה"פירוש המילה מה   .3

  חושך  א.

  שקט  ב.

  פחד  ג.

  שמחה  ד.

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

  אזור צפוף  א.

  שטח קטן  ב.

  שטח גדול  ג.

  כל התשובות נכונות.  ד.

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

  באכזבה  א.

  בלי הצלחה  ב.

  בלי עזרה  ג.

  בלי חכמות  ד.

  ?20-19ות בשורהמרכאות מה תפקיד   .6

  לציין ציטוט  א.

  ן שםילצי  ב.

  ן שאלהילצי  ג.

  אף לא אחת מהתשובות  ד.
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  סומנות?מתייחסת כל אחת מהמילים המ למי  .7

  : 3שבשורה  מגוריההמילה   א.

  : 5שבשורה  התגוררהמילה ה  ב.

  : 11שבשורה  עקבותיהםהמילה   ג.

  : 61שבשורה  צלליתההמילה   ד.

  רגיל המצוין בתחילת הקטע?-מהו המאורע הלא  .8

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

לגורים מאוד שעובדי הספארי דאגו לכך  ,הוכחות מהסיפורציינו שתי   .10

  שנעלמו. 

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

  נמקו את תשובתכם. 

  את התשובה עליכם לנסח כך:שימו  

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

  דומים ילדים קטנים לגורים של בעלי חיים? מה ב  .12

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

  תשובתכם. 

  ן.תולימו אעתיקו את הטבלאות למחברת, והשה  .14

  2 טבלה                                                 1 טבלה                       

  נקבה  זכר    רבים  יחיד

  הגָ אֲ ּדָ       יםִר קֹוְר זַ   

    עסַ נָ       חמַ ׂשָ 

  תמֶ הֶ נֹו      יםִר דָ עֱ נֶ   

  הָת נְ ּפָ         ֶׁשַטח

    הָא ָר     יםִׂש ּפְ חַ ְמ   

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

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

  נקבה. 

רבים (מתוך צורת יחיד ושני משפטים בצורת כתבו שני משפטים ב  .16

  הטבלה).

בזכר ושני משפטים עם הפועל בנקבה  כתבו שני משפטים עם הפועל  .17

  (מתוך הטבלה). 
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 בלי תועלת

 חושך

 אל הלביאה

 גדול

 שהלכו לאיבוד
 עובדי הספארי שמו לב

 אבל

 פחדו

 הצל

 משמיעה קול

 דו שיח

 ירדה

 מרוחקות

 בלי הצלחה

~ 

בדקו אם הפירושים של חסמי הקריאה שכתבתם תואמים את הפירושים 
  שכאן.

  / מעובד מתוך "עיניים" מלכה
  קרהדף ב

  

זהו שמה של הלביאה שהמליטה בספארי חמישה גורים. ערב אחד קרה 

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

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

  הגורים לא חזרו.

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

  למצוא את גורי האריות הנעדרים.

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

  האבודים.יה. מלכה הייתה חסרת מנוחה ודאגה לגוריה מרבית גור

החלו  הםאף הם בחסרונם של שלושת גורי האריות.  הבחינועובדי הספארי 

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

  לשווא! עקבותיהם של הגורים נעלמו.

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

   מלכה לצוות המחפשים. הלביאה עצמה עמדה לצד המחפשים והקשיבה 

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

  לגורל הגורים.וחששו כשעות, והעובדים היו מתוחים 

של מלכה ועמה שלושת גוריה  צלליתהלפתע תפסה קרן הזרקור את 

רי הקלה גדולה ושמחו שנמצאה אעובדי הספחשו ים. באותו הרגע האבוד

 נוהמתובעודם מתבוננים באיחוד האם וגוריה, ראו את הלביאה  .האבדה

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

  "!מאימא

  

  

5 

15 
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  ושחררו את חסמי הקריאה המסומנים.  ,קראו את הסיפור שלפניכם

  

  אוסייבה 'ו / ים ֲעֵלי ָהֵעץ ְּכֻחּלִ ַמּדּועַ 

  (ִעְּבָדה: ַחִגית אהרונוף)

  

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

ד, ַרק ַאְרָּבָעה ְצָבִעים: ָאֹדם, ָּכֹחל, ָצֹהב ּוָוֹרד. יֹום ֶאחָ  –ַרִּבים, ּוְלָדָנה 

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

  ָּכ ָעְנָתה:-ָיֹרק." סֹוְנָיה ָׁשְתָקה ֶרָגע ְוַאַחר

ְּגׁשּו ַהָּבנֹות "ָהִייִתי נֹוֶתֶנת ָל ְּבָרצֹון, ֲאָבל ָעַלי ִלְׁשֹאל ֶאת ִאִּמי." ְלָמֳחָרת ִנפְ 

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

  ֵאֶליָה ְוָׁשֲאָלה:

"?   "סֹוְנָיה, ַהִאם ָׁשַאְלְּת ֶאת ִאֵּמ

ֶזה הּוא ה, ַא ָעַלי ִלְׁשֹאל ֶאת ָאִחי, ִּכי ִחְּפָׂשה סֹוְנָיה ֵּתרּוץ ְוָעְנָתה: "ִאִּמי ִהְסִּכימָ 

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

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

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

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

  חֹוֶׁשֶׁשת." ֶׁשֲאִני 

  "ִמָּמה?" ָׁשֲאָלה ָּדָנה.

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

  "ֶאְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ִּבְזִהירּות," ִהְבִטיָחה ָּדָנה.

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

  ְּתַצְּיִרי ּבֹו יּוֵתר ִמַּדי." ְּבִפי ֶאת ָקֵצהּו, ְוַאל

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

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

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

ִהְתּבֹוְנָנה ַהּמֹוָרה ְּבִצּיּוֵרי ַהַּתְלִמיִדים. ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיָעה ְלַמְחַּבְרָּתּה ֶׁשל  ְלָמֳחָרת

ים. ַּכָּמה ה, ָאְמָרה ְּבִהְתַּפֲעלּות: "ְראּו, ְיָלִדים, ָּדָנה ִצְּיָרה ֶאת ֲעֵלי ָהֵעץ ְּכֻחּלִ ָּדנָ 

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

  ָּדָנה?" ָׁשֲאָלה ַהּמֹוָרה. ,ְלָכ ִהְתַּכַּוְנְּת 

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

  ִעָּפרֹון ָיֹרק."

"?   "ְוָלָּמה לֹא ָׁשַאְלְּת ִעָּפרֹון ֵמֲחֶבְרֵּת

ֹ ְוסֹוְנָיה ִהְסִמיָקה ּוִמּלְ  ,ֶהְחִריָׁשהָּדָנה  א ָרְצָתה ְמָלה: "ָרִציִתי ָלֵתת ָלּה, ְוִהיא ל

  ָלַקַחת."

  ַהּמֹוָרה ֵהִביָנה, ַּגם ַהְיָלִדים ַּבִּכָּתה ֵהִבינּו.

  ת." ְוָאז ָאְמָרה ַהּמֹוָרה: "ְּכֶׁשּנֹוְתִנים, ָצִרי ָלֵתת, ָּכ ֶׁשִּיְהֶיה ָרצֹון ָלַקחַ 

  ערכו טבלה של חסמי הקריאה כמו כאן.

  פירושו/תפקידו  סוגו  חסם הקריאה  השורה

לתת למישהו חפץ   המיל  השאילי  3

  לפרק זמן מסוים 

  

  דף משימות: "מדוע עלי העץ כחולים?"

    

  תה צריכה דנה לבקש מסוניה צבע ירוק?ימדוע הי  .1

  

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

  הרימה את עיניה  א.

  הורידה את עיניה  ב.

  פתחה את עיניה  ג.
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  ?)31(שורה  ה"יׁשָ ִר ְח "הֶ פירוש המילה מה   .3

  התביישה  א.

  כעסה  ב.

  שתקה  ג.

  

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

  להציג שאלה  א.

  כך- לבקש משהו כדי להחזיר אחר  ב.

  לקחת  ג.

  

  . למי הכוונה במילה?"הוא"מופיעה המילה  9בשורה   .5

  

  ?"הם". למי הכוונה במילה "ונדמה שהם כחולים"כתוב:  26בשורה   .6

  

  ?9בשורה  י""ּכִ ילת הקישור ממה מציינת   .7

  זמן  א.

  מקום  ב.

  סיבה  ג.

  

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

  זמן  א.

  סיבה  ב.

  תוספת  ג.

  ?8בשורה סימן השאלה תפקיד מה   .9

  סיים שאלהל  א.

  סיים משפטל  ב.

  ציטוטלציין   ג.
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  ?1בשורה  הנקודהתפקיד מה   .10

  תחילת משפטלציין   א.

  שאלה תלישאלציין   ב.

  ם משפטוסילציין   ג.

  

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

  .יפרון הירוקאת הע

  ?ו של כל אחד מהםיתה תשובתימה ה  ב. 

  

  עיפרון.לגבי הרשמו את כל האזהרות שהזהירה סוניה את דנה   .12

  

  פור. רצף המתאים לסילפי הבסדר הנכון את המשפטים  העתיקו  .13

  דנה ציירה את עלי העץ כחולים. -  

  רצה תירוצים כדי לא להשאיל לדנה את הצבע.יסוניה ת  -   

  סוניה ודנה לומדות באותה כיתה. -  

  דנה ביקשה צבע ירוק מסוניה. -  

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

  

  .התשובות המתאימותאת  ייצגותו את האותיות המקיעתה  .41

  ...נה לא לקחה את הצבע הירוק מסוניה כיד  

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

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

  לציור עלים.ביותר היא חשבה שצבע כחול מתאים   ג.

  האזהרות של סוניה.מהיא נעלבה מהדיבורים ו  ד.

  לא היה לה נעים לקחת מסוניה שכעסה.  ה.
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מה הבינו "המורה הבינה, גם הילדים הבינו." : כתוב 33בשורה   .15

  המורה והילדים?

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

  איזה מסר רצתה המורה להעביר לכיתה באמצעות המשפט?  

  

  טקסט?" מתאים למדוע עלי העץ כחולים?השם " ,לדעתכםהאם   .17

  נמקו את תשובתכם.  

  

   מת כתיבהמשי

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

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

  צער על התנהגותה. בו והביעוב. כתבו מכתב לדנה בשם סוניה,   

  הנה דוגמה להיצג דף של מכתב.

  

  

8
              

  תאריך: _______________

  

  לכבוד

________________  

  

  

  בברכה,                    

  

                                                                  _______________ 
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  עצם מותש

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

  .שםאו  שמצוין ליד המילה  במילון

  סוגי שמות עצםשלושה קיימים 

  

  ם עצם ְּפָרִטיש    ֻמְפָׁשט עצם םש    ם עצם מּוָחִׁשיש

  

  פרטיים           ֻמְפָׁשִטים          ייםִׁש חַ מֻ         

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

  .או של צמחים             .החושים (ראייה,                מחמשת החושים
  שמיעה, ריח, 

               .מישוש, טעם)   
  

  ערן        שנאה        בית           

  תמר        אהבה        ילד           

  ירושלים      שעמום        ארון           

  ישראל        קנאה        דלת           

  שדרות רוטשילד       חכמה        כוס           

  .מיינו את שמות העצם בטבלה

  שמות עצם פרטיים  פשטיםושמות עצם מ  שמות עצם מוחשיים
      

  
  
  
  

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

  .ים, ַסָּפר, ִקרבה, עט, כתיבה, פחד, ירושלסמדר, ִוילֹון
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 ידע לשוני
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5  

  נימוק תשובכתיבת ת

    ?לנמקבדרישה  למה הכוונה .תשובה לנמקאנו נדרשים לעתים 

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

  שאחריו. ה, וענו על השאלקראו את הסיפור

  

  / ברוך יוספסברג לּצַ יֹותם נִ 

ם ָיְרדּו ִּבְׁשעֹות ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ַלֲחַצר ֵּביָתם ְּכֵדי ְלַׂשֵחק יֹוָרם, ֱאִליֶעֶזר ְויֹוָת 

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

 ָׁשָעה זֹו ֶׁשל ַהּיֹום סֹוֵאןְלִהְתַּגְלֵּגל ַעל ַהִּמְדָרָכה ּוִמָּׁשם ְלֵעֶבר ַהְּכִביׁש ֶׁשָהָיה ּבְ 
. ְמכֹוִנּיֹות ַרּבֹות ָנעּו ַּבְּכִביׁש. יֹוָתם ָּפַרץ ֶּדֶר ַהָּגֵדר ְוָרץ ְּבָכל ֹּכחֹו ַאֲחֵרי ְמאֹוד

  ַהַּכּדּור.

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

  ק ִאם ַהְּכִביׁש ָּפנּוי.ּוְׂשמֹאָלה ְּכֵדי ִלְבּדֹ 

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

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

  ַּגְלֵּגל ְּבמֹוַרד ַהְּכִביׁש, ְויֹוָתם ָרץ ַאֲחָריו.ְלִהְת 

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

  ָׁשַאל אֹותֹו ַמּדּוַע ָחָצה ֶאת ַהְּכִביׁש ֶׁשּלֹא ְּבַמֲעַבר ֲחִצָּיה.

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

  שאלה

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

  תשובתכם.

  השאלה מורכבת משני חלקים:

  מילת שאלה. –דעתכם?  מהא. 

  מילת הוראה. – את תשובתכם נמקוב. 

  נענה על השאלה ביחד בשלבים. כעת 

 הבעה בכתב
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  מה דעתכם?   – א'חלק 

  1אפשרות מס' 

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

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

 "רע". מדויקות ינןאך הן א ,במילים "טוב" ו"רע" אנו מרבים להשתמש

 ",טוב"או  "רע"להגדיר כאפשר אלו מילים מאוד כלליות. כל פעולה  "טוב"ו

שנבנה לאורך  "בנק אוצר מילים"בעזרת ולכן נרחיב את אוצר המילים שלנו 

  .הוסיפו מילים משלכם במהלך שיעורי השפה. השנה

   חלופיות למילהמילים 
  "טוב"

 חלופיות למילהמילים 
  "רע"

  ראוי
  ץאמי

  צודק
  בוגר
  זהיר

  אחראי
  

  לא ראוי
  פחדני

  לא צודק
  ילדותי

  לא זהיר
  לא אחראי

  
  

  2מס'  תאפשרו

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

  יותם לא היה זהיר ... כשרץ אחרי הכדורי לכיוון הכביש. או 

  

  נמקו את תשובתכם.  –ב' חלק 

מדוע בחרנו בדעה זו. לכן עלינו להשתמש במילת סיבה כמו כי, עלינו לנמק 

  מפני ש..., כיוון ש...

  

  1אפשרות מס' 

  לדרוס אותו. עלולהיתה ימכונית המפני ש.. .

  2אפשרות מס' 
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וצריך לעצור  ,בכביש נוסעות מכוניות במהירות .אסור לרוץ לכביש כי... 

  ים את הכביש.צוחלפני ש ,ולהסתכל ימינה ושמאלה ושוב ימינה

  3אפשרות מס' 

אני חושבת שיותם לא היה זהיר כשחצה את הכביש בלי לשמור על כללי 

  ת. הוא עלול היה להדרס אם הנהג לא היה עוצר בפתאומיות.הזהירו

  שימו 

לפני מצב שלילי ולפני מצב חיובי משתמשים עלול אנו משתמשים במילה 

  .עשויבמילה 

  דוגמה 

  אני עשוי להצליח במבחן.

  אני עלול להכשל במבחן. 

  התשובה במלואה

  1 מס' אפשרות

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

  אותו. סולה לדרועליתה ישמכונית ה

  2 מס' אפשרות

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

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

  ים את הכביש.חוצלפני ש ,ושמאלה ושוב ימינה

  המלצות

  לא כדאי לענות בצורה כזו:  מה דעתכם?אלה על ש  א. 

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

  "לדעתי". במילהכדאי להתחיל  אלאראוי, 

כשרץ אחרי הכדור לכיוון (איזו התנהגות מדובר ברצוי להוסיף   ב.

. התוספת מסבירה לקורא לאיזו התנהגות אתם מתכוונים )הכביש

  אתם עונים.כש
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  וענו על השאלה. 40-39 מ"עב "ַמְלָּכה"הסיפור קראו את 

במה יכלה לעזור  ?רפו אנשי הספארי את מלכה לחיפוש אחר הגוריםימדוע צ

  ?להם

  

  

  סיכום

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

  תשובתכם.

  של תשובה מנומקת. דוגמותלפניכם שתי 

  

  א תשובה

מות שמצאה חן בעיני בסיפור "___________" היא __________ כי הד

  הוא ילד שאוהב מאוד לעזור לחבריו.

  

 ,מהסיפור דוגמותתצטרכו להוסיף  ,רשו להוכיח את תשובתכםדָ יאם ת

  המוכיחות שהילד עזר לחבריו.

  

  ב תשובה

  הוא/" היא                        הדמות שמצאה חן בעיני בסיפור "

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

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

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

  בהכנת השיעורים.       בנוסף, עזר ל 
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  על השאלה. יחד  העננ, ו35קראו שוב את הסיפור "מלכה" בעמוד 
רפו אנשי הספארי את מלכה לחיפושים? נמקו והוכיחו את ימדוע צ – שאלה

  .תשובתכם

  השאלה מורכבת בשני חלקים:

  מדוע?א. מילת שאלה 

  .הוכיחוב. מילת הוראה 

  שובהבניית ת

כדי לענות על השאלה "מדוע?" נשתמש במילת סיבה, למשל כי,  –חלק א' 

  כיוון ש וכדומה.

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

  כי  (מילת קישור לפני הנימוק),

  פי הריח.-ליכלה לזהות אותם עלכן מא שלהם יאהיא     נימוק

היא מיד שאגה והודיעה שמצאה את  ,רפו את מלכהיכשצ  הוכחה

  גוריה.

  תקינהתשובה 

פי -לאותם ע כי היא יכלה לזהות ,רפו את מלכה לחיפושיםיאנשי הספארי צ

מאנשים יותר מא יכולה לזהות את ילדיה טוב יהקול והריח שלהם. כל א

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

  היא מיד שאגה והודיעה שמצאה את גוריה.

  וענו על השאלה.  40-39ע"מ קראו את הסיפור "מדוע עלי העץ כחולים?", 
  נמקו את תשובתכם. השם מתאים לסיפור? ,תכםדעהאם ל – שאלה

  תשובה
  :כיהכותרת "עלי העץ הכחולים" מתאימה לסיפור לדעתי, 

צובעת את עלי העץ  ,סיפורה , גיבורתדנה תוכן.ה לעהיא מרמזת   א. 
רה. חברתה סוניה לא רוצה לתת לה את הצבע בכחול מחוסר בֵר 

  ולכן היא צובעת בצבע שיש לה. ,הירוק
 על כך, נוסף .בדרך כלל אין עלים כחוליםכי ת מסקרנת הכותר  ב.

  הכותרת מופיעה כשאלה וזה מוסיף לסקרנות הקורא. 

 תומכים
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  כתיבת תשובה תקינה: סיכום

  

  כאשר השאלה בנויה משני חלקים, גם התשובה בנויה משני חלקים.

, כמו כי, משום ש, סיבה, נשתמש במילת קישור המציינת לנמקכאשר עלינו 

  כדומה. מכיוון ש ו

אפשר לראות זאת כאשר עלינו להוכיח מהכתוב, נשתמש בביטויים כמו: 

  .וכדומהההוכחה לכך היא ש , לפי

  

  .הנה המבנים של תשובות תקינות

  

  דעה ונימוק

  

  

  

  סיבה והוכחה

  

  

  

  

  

  חזרו לסיפור "מדוע עלי העץ כחולים" וענו על השאלה.
דנה? נמקו את תשובתכם והוכיחו  מה דעתכם על התנהגותה של סוניה כלפי

  אותה בעזרת משפט מהסיפור. 
  

 + + הנימוק מילת סיבה הדעה

חזרה על 
חלק 

 מהשאלה

  
מילת 
 סיבה

  
 סיבה

  זאת אפשר לראות,
   ההוכחה לכך

  היא ש... 

הוכחה 
 מהטקסט
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קריאה ראשונית, ובצעו את המשימות " יום הולדתקראו את הסיפור "
   שאחריו. 

  נירה הראל ֻהֶּלֶדת /-יֹום

  

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

ֻהֶּלֶדת, ְוִהיא ַמְזִמיָנה - ׁש ָאְמָרה ֶׁשֵּיׁש ָלה יֹוםה. ִהיא ָקָמה, ֶנֶעְמָדה, ּוְבקֹול ִנְרּגָ ַלִּכָּת 

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

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

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

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

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

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

  י.ּלִ ׁשֶ 

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

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

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

ֹ י הֵ לַ אּו'ן. ֹוּלחַ ד לַ עַ ּבַ י ִמ ִת צְ צַ ע הֵ גַ ל ֶר ... ּכָ 'יםבִ חָ ְס נִ ם הֵ ד ׁשֶ עַ ' ת ים ֶא עִ ְד א יֹום ל

 'ה?ָר ה ָק ת? מָ עּוטָ ר ּבְ חָ מָ  אּובֹוי יָ לַ ? אּוֶר ּדֶ ּבַ  עּוָּת י לַ . אּולּוּבְ לְ ּבַ ְת ם ִה י הֵ לַ ת? אּובֶ תֹ ּכְ הַ 

ֹ חַ ף אֶ ַא ין ׁשֶ בִ הָ י לְ ִּת לְ חַ ְת י ִה צִ חֵ וָ  ׁשמֵ חָ ּבְ  ֹ חַ ף ֶא ַא  י ׁשֶ נֵ ּפְ א, *ִמ בֹוא יָ ד ל א. בֹוה לָ צֶ א רֹוד ל

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

- םיֹו יעַ ּגִ ִה ׁשֶ ק ּכְ . ַר תֹוּבטֻ ְר ם יִ ינַ עֵ ה ּבְ ּזֶ ם הַ לֹוחֲ הַ ר מֵ ֵר עֹוְת י ִמ יִת יִ יד הָ ִמ ת. ָּת ֹוּכבְ לִ 

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

          ִטְּפִׁשי... ׁשּמָ . מַ מּוְּׁש ּגַ ְת יִ ים עִ ת ָר מֹולֹוחֲ ב ׁשֶ ׁשֹ חֲ ... לַ תטּוְׁש 

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

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

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

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

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

5  
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  י?"ִּד בַ ּלְ א ִמ ד ּבָ י עֹוי, "ִמ אִת ּלֵ ּפַ ְת ?" ִה נּוְח נַ "אֲ 

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

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

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

  ט...ֶק ׁשֶ 

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

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

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

  

  פעילות טרום קריאה
  

  מה יסופר בסיפור?  לערת שיערתם לפי הכותהאם  –שלב א' 

  הראשונה? הקריאהמה הבנתם מ –שלב ב' 

  האם ההשערות שלכם תאמו את תוכן הסיפור שהבנתם? 

  ערכו רשימה של רצף האירועים.  –שלב ג' 

  שחררו את חסמי הקריאה. –ה' - שלב ד'

  רוב החסמים מסומנים. הוסיפו לרשימה חסמים שאינם מסומנים.

  

  שימו 

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

בסימן זה אנו משתמשים כשאנו רוצים שהקורא יחשוב מדוע הפסיק הגיבור 

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

  עם הדמות. 

  

  כתבו מה אתם מבינים כעת.  –שלב ו' 

  כעת תוכלו לבצע את המשימות. 

25  

30  
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  משימות  – יום הולדת

  ה הודיעה נחמה לכיתה?מ  .1

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

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

  למורה  א.

  לנחמה  ב.

  לתלמיד  ג.

  לא אחת מהתשובותאף   ד.

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

  אולם  א.

  כדי  ב.

  רק  ג.

  לכן  ד.

  )?24(שורה  חיכולמי   .5

  לנחמה ולמורה אילנה   א.

  לנחמה ולילד המספר   ב.

  לילדים מהכיתה   ג.

  אף תשובה אינה נכונה   ד.

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

  לאורחים שבאו לחגיגה   א.

  לילדים מהכיתה בחלום   ב.

  לחברים מהכיתה   ג.

  אחת מהתשובות לא אף   ד.
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ילדה "מקובלת"  שנחמה לא נחשבה ךכלמהסיפור,  הוכחותו שתי כתב  .7

  בין חברי הכיתה.

  

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

  

  מדוע החליט הילד (המספר) ללכת ליום ההולדת של נחמה?  .9

  כי לא רצה שהחלום שלו יתגשם אצלה.  א.

  כי אהב ללכת לימי הולדת.  ב.

  כי לא רצה שיהיה לה עצוב ביום הולדתה.  ג.

  ג נכונות. -תשובות א' ו  .ד

  

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

  הכוונה?

  

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

  

  שאלה לדיון כיתתי

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

  

  ה לזה המופיע בסיפור?האם אתם מכירים מקרה דומ  .13
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  בתוך הסיפור הכללי של יום  סיפור פנימישימו     סיפור החלום הוא 

ויש לו  ,"סיפור בתוך סיפורזה נקרא "ספרותי  יההולדת. אמצע    

  מטרה. 

  ודונו במטרה.  ,קראו את השאלה בהמשך, ענו עליה    

  

ע של הסופרת נירה הראל את הקטהכניסה לסיפור לדעתכם,  ,מדוע  .13

  את התשובה הנכונה ביותר. העתיקו החלום?

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

  טובים ולפעמים חלומות רעים.

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

 באים ליום הולדתו.

 באמצעות  החלום אפשר להבין מדוע המספר בכה בחלום. .ג

אפשר היה להבין מדוע הילד המספר הלך ליום באמצעות החלום  .ד

  ההולדת של נחמה.  

  

, כתבו אותם )44(עמ'  מצאו בסיפור חמישה שמות עצם מכל סוג  .14

  במחברת. 

  

  .וכתבו במחברת ,שלפניכםהנושאים מבחרו באחד   .15

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

את המשאלה ואת הניסיונות להגשימה.  שתתגשם. בסיפורכם הציגו

  ן. וָ הקפידו על מבנה הסיפור, על שפה תקינה ועל אוצר מילים מגּו

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

בתיאורכם התייחסו לרגשות שלפני המסיבה, לחוויה עצמה ולמה 

  שהיה מיוחד בה. 
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  תואר מותש

  

ה המצטרפת לשם עצם ומייחסת לו תכונה כלשהי. שם שם תואר הוא מיל

  התואר מתאר את שם העצם. 

מתארת את  הקטנההמילה  הילדה הקטנה אכלה תפוח אדוםבמשפט 

  מתארת את התפוח.  אדוםהילדה, והמילה 

אור יהת .שהמחמשמשת את הכותב לצורך ה באמצעות שם תואר כל הרחבה

אם תהיינה כולן מילות  גם ,ר אחד מאלף מיליםוצי בציור. טוהוא כמו 

  תואר. 

  . ת' -או ב ה' -רוב שמות התואר שבצורת נקבה מסתיימות ב

  שמות תוארשל  םקיימים שני סוגי

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  עשר מילות תואר. בו ומצאו  ,סיפור "יום הולדת"קראו שוב את ה
שם התאים בין ל וחברו לכל אחת מהן משפט. הקפידו במחברת, אותןכתבו 

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

  מילים שנוצרו  מילים מקוריות
 משמות עצם

  חם

  גדול

  יפה

  גבוה

  סוער

  מעניין

  אפור

 

  ִי לצורת זכר תוספת של 

  אביִבי     אביב    

  ֵקיִצי     ַקיץ      

  ִית לצורת נקבה  תוספת

  ַּכְפִרית     ַּכְפִרי    

  פראית        ֶפֶרא  

  ִצּבּוִרית          ִצּבור

56 

 ידע לשוני
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  .*קטגוריותפי מילות תואר ל

  

  

  

  

  

, כאשר אנו ממיינים מילים לפי קטגוריות, אנחנו ממיינים תבחיןהיא קטגוריה  *

   ן. הוסיפו עוד קטגוריות. אותן לפי תכונה משותפת או לפי הנושא שלה

  

  והעתיקו אותם. את מילות התואר  והזָ קראו אותו, לפניכם קטע. 

  

ְׁשֵני ַהְּנָעִרים ַהּמּוָזִרים ִהְסּתֹוְבבּו ֵּבין ַהָּבִּתים ַּבְּכָפר, ּוִמַּמָּבֵטיֶהם ִנַּכר ֶׁשֵהם 

  ָמה. -ְמַחְּפִׂשים ְּדַבר

  ִין ַהַּקִיץ ַהַחם ֵסֵרב ַלֲעֹזב.ָהָיה ֶזה ֶאְמַצע אֹוְקטֹוֶּבר, ַוֲעדַ 

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

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

ם ָרִאינּו אֹוָתם נֹוְׂשִאים ַעָּמם ַׂשק ָׁשֹחר ֶׁשִּנְרֶאה ֵּדי ָּכֵבד. ֵהם ָצֲעדּו ֹוּו. ִּפְתאְוִחִּכינ

ֹּדף ַאֲחֵריֶהם, ּון ַהחֹוף. לֹא ָיַדְענּו ָמה ַלֲעׂשֹות: ָלקּום, ְלְר ְּבֶׁשֶקט ּוִבְמִהירּות ְלִכּו

  ּוָמה נֹאַמר ָלֶהם?...

ק ִאם ִמיֶׁשהּו ָחֵסר אֹו ֲאִויר ִנְפָלא ְּכֶׁשָהַלְכנּו ִלְבּדֹ  ַּבֹּבֶקר ֶׁשְּלָמֳחָרת ָהָיה ֶמֶזג

  ַמֶּׁשהּו ָחֵסר,  ִהְתָּבֵרר ָלנּו ֶׁשּלֹא ָהָיה ָחֵסר ָּדָבר.

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

ינּו ְצִריִכים ִלְרֹּדף ַאֲחֵריֶהם ְוִלְתֹּפס ר ָאִחי. "ָהיִ "ָיַדְענּו ֶׁשּלֹא ַיֲאִמינּו ָלנּו," ָאמַ 

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

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

  ירּות, ְויֹוֵתר לֹא ִּדַּבְרנּו ַעל ַהַּלְיָלה ַההּוא.ִּבְמִה 

  רוחב צבע צורה גודל 
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  . ת' - או ב ה' - מילים רבות בצורת נקבה אינן מסתיימות בשימו  

היא להוסיף את זכר או נקבה, צורת ם השם הוא בשיטה טובה לזהות א

סימן  –סימן לצורת זכר, "גדולה"  –המילה "גדול" או "גדולה": "גדול" 

  לצורת נקבה. 

  דוגמות

  זכר    גדולה  או   גדול   כיסא

  נקבה    גדולה  או   גדול  יד

  זכר    גדולה  או  גדול  פה 

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

  בצורת נקבה.

   

  

  

  דוגמות

  נקבה –מחט קצרה       זכר –עיפרון חד 

  זכר –חוט ארוך       נקבה –פינה חדה 

  

  ל שם.הוסיפו תואר לכ

  מוָרה, מחברת, שק, רגל, ארנק

  

  : יחיד ורביםתואר שמות

ִים, והסיומת רבים היא -בדרך כלל הסיומת לשמות תואר בצורת זכר

   .רבות היא ֹות-לשמות תואר בצורת נקבה

  טותמקוש רות, מחבכותתומ רות, מוותיפ ותבנ

  יםנפלאים , אנשים, בנים גבוהיםיפ יםבנ

  שימו  לא להתבלבל!
58 

  ;זכרצורת קבל תואר ביזכר צורת שם ב

 .נקבהצורת קבל תואר בינקבה צורת שם ב
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; ויש שמות תֹו -שמות עצם בצורת זכר שצורת הרבים שלהם מסתיימת ביש 

  .ִים -עצם בצורת נקבה, שצורת הרבים שלהם מסתיימת ב

  הקפידו לצרף את שמות התואר בצורות הנכונות:

  רבות.-לנקבה ותלזכר רבים,  ים

  דוגמות:

  נקבה             זכר

  ותחדש יםנעל חדשה, נעלי       יםגדול ותחלון גדול, חלונ

  ותגבוה יםאישה גבוהה, נש     יםנמוכ ותיסא נמוך, כיסאכ

    ותרכ יםביצה רכה, ביצ    יםארוכ ותשולחן ארוך, שולחנ

  יםארוכ ותארוך, וילונוילון 

  לפניכם שיר
שימו לב לשמות העצם המודגשים בשיר (דגש שלנו), העתיקו את שמות 

  העצם והפכו אותם מיחיד לרבים ומרבים ליחיד.
  ה/ אלי רוֶ  הינָ ִד ְּמ ה לַ נָ ָּת מַ 

  הנָ ָּת מַ ר ּבְ חֹ בְ ה ּלִ מַ  עַ דֵ י יֹוֵאיֶנּנִ 
  ;הינָ ִד ְּמ ֶׁשַאִּגיׁש ְּביֹום ַהֻהֶּלֶדת לַ 

  לחֹ כָ ן וְ בָ לָ ּבְ ֹּתֶרן ַעל  ֶּדֶגלם ִא הַ 
  ֶׁשִעַּטְרִּתי ְּבַעְצִמי ְּבִמְכחֹול? ְּכָרָזהאֹו 

  ַרֲעָׁשן, ַּפִּטיׁשַּבְּמנֹוָרה, אֹו  ראֹוָהִאם 
  ַּבַּׁשַמִים ִעם ֵאׁש ְוָעָׁשן? םִזּקּוִקי

  ְנִקִּיים, ְרחֹובֹותְואּוַלי ָלּה ַאִּגיׁש 
  ְיֻרִּקים, ָׂשדֹותְמַלְבְלבֹות, ת ֹוׁשְר חֻ 

  ַּבַחּלֹון, ֲאָדִנּיֹותֵאיָתִנים,  ְנָחִלים
  ְמַחְיִכים ּוְמָבְרִכים ְּבָׁשלֹום? ֲאַנִׁשים

  ָמה, ָמה ַאִּגיׁש ַלְּמִדיָנה
  ָּתה?ְּביֹום ֻהַּלְד 
  ֲחִריִׁשית ּוְקַטָּנה ַהְבָטָחהאּוַלי ַרק 

  ֶׁשֶאְהֶיה ָּכאן ִאָּתה
  ָּכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. –ָּתִמיד 
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  4יחידה 

  (נסתר): הסקת מסקנות מויתוכן סָ שאלות של 

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

ות כאלה אנחנו מוצאים בטקסט, ולכן הן נקראות שאלות התשובות לשאל

  . תוכן ָגלוישל 

בעצמנו.  להביןכלומר , להסיק כיםצריאנו הן ילעישנן שאלות שאת התשובה 

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

  יש להסיק אותה.

  :1דוגמה 

  . 35קראו שוב את הסיפור "מלכה" בעמ' 

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

  תשובהחיפוש ה

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

 ,העובדה שהוצגה קודם לכן היא שהשטח של הספארי האריות הנעדרים.

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

  .רחבאפשר להבין את המילה  ,יודעים את פירוש הביטוי

ה כבדה לָ פֵ שאֲ  כתוב 2בשורה  .מופיעה במפורש כסיבה ינהא היהסיבה השני

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

  מציאת גורי האריות. אתשהחושך ִהְקָׁשה 

 ,ך והשטח גדולושחששכ אוה גיוןיההאת התשובה משום ש מסיקיםאנחנו 

  .אם הוא בעל חיים, בעיקר קשה למצוא מישהו שהלך לאיבוד

  התשובה

א שהשטח יאחת הסיבות שעובדי הספארי התקשו למצוא את הגורים ה

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

  .שקעהכבר ן שהשמש וחשוך מכיו

 קריאה והבנה
 

 מיומנות חדשה
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  רסֶ מֶ השאלות של תוכן סמוי: הבנת 

  

  מסר. אחד הנושאים החשובים בתחום התוכן הסמוי הוא ה

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

ופתאום  ,לפעמים אנחנו אפילו לא מרגישים שהסיפור לימד אותנו משהו

  התכוון שנתנהג. הכותבש פיאנחנו מוצאים את עצמנו מתנהגים כ

  

  . מהסיפור וצה שנלמד ונביןהרעיון שהכותב רהוא  ֶמֶסר

  

  כיצד נזהה מסר של סיפור?

  

  השלבים לזהוי המסר:

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

  כתבו גם אותו. ו הפתרון בסיפורמצאו את 

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

כירים בעיה כזו אצל אבל אנחנו מַ  ,נוגעת ישירות אלינו ינההבעיה א

  .אחרים

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

מה לא ו ,מה טוב בפתרון בסיפור, פותרים את הבעיה באותה הצורה

  ?בו טוב

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

את הדמות לסוג  יש להתאים ם.בני אדהכוונה היא להתנהגות של 

ים, טובים, רעים, כאלה שכירים: חזקים, חלאנשים שאתם מַ 

  .ם משהו מיוחדשהשחושבים 

  . רסֶ מֶ מה שהבנתם מהפתרון הוא ה  ה.
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קראו שוב את הסיפור, שחררו את חסמי כך -בצעו פעילות טרום קריאה, אחר

  ושחררו גם אותם.  ,הקריאה המסומנים, הוסיפו חסמי קריאה

  האנפה

  63וך "ילדי טבע הדברים" גליון מתמעובד 

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

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

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

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

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

  " אמרה לעצמה.,אלהבשביל  ֶאְטַרח

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

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

  .הו" אמרה האנפה בגאו,צווארי למענם

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

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

  

את אותו. כתבו בכל מלבן קטן,  את התרשים למחברת, והשלימוהעתיקו 
את מצב הדגים בכל מלבן גדול כתבו מצבה של האנפה (מבחינת הרעב) ו

  באותו זמן. בנחל 
  הזמן רצף      הדגים          האנפה              

  א

  

  ב

  

  ג

5  

10  

 

 

 רעבה כהוגן

 

 

 

 דגיגים קטנטנים

 

 טיילה

 כעבור זמן מה

 כעבור שעה קלה

 ד בסופו של דבר
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  הפָ נָ אֲ הָ 

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

  

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

ֹ פָ נָ אֲ ל הָ בָ , אֲ  ְּביֹוֵתריהָ לֶ ב עָ הּוָא ג הָ ּוּסן הַ ים ִמ נִ מֵ ְׁש   ,עגַ ֶר  תֹואֹוה ּבְ בָ עֵ ה ְר ָת יְ א הָ ה ל

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

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

ֹ בָ ם, אֲ לָ ְד גָ ים ּבְ ּיִ נִ ינֹוים ּבֵ גִ ה ּדָ ּלֶ ֵא  יּו. הָ יהָ לֶ גְ ַר לְ    .דחָ יֻ ְמ ים ּבִ יִמ עִ א ְט ל ל

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

  .ּהמָ צְ עַ ה לְ ָר ְמ " ָא ,הּלֶ יל ֵא בִ ְׁש ּבִ 

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

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

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

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

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

  

  הבה נזהה את המסר של הסיפור.

  מה הבעיה? שימו לב לתכונות של האנפה.  א. 

  מה הפְתרון? האם הבעיה נפתרה כפי שרצתה הדמות?  ב.

  , ונסחו את המסר. (נאלצה)11היעזרו במילה הכתובה בשורה   ג.

    

  

  

  

  שימו

  המסר של הסיפור "האנפה": קשור בתכונה שלה.

5  

10  
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  משימות – האנפה

  היכן טיילה האנפה?  .1

  )?3(שורה  ""ָטְרָחהירוש המילה פמה   .2

  יסתהנ  א.

  תאמצהה  .ב

  צתהר  .ג

  )?3(שורה  "ִלְׁשלֹות"ירוש המילה פמה   .3

  פתוחל  א.

  הוציאל  .ב

  ראותל  .ג

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

  גיםדל  א.

  גים אהוביםדל  .ב

  גיגיםדל  .ג

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

  גים שמניםדל  א.

  גים אהוביםדל  .ב

   בינוניים לדגים  .ג

  )?10(שורה  "למענם"מילה במתכוונים  למי  .6

  גים שמניםדל  א.

  לזונותחל  .ב

  גיגים פשוטיםדל  .ג

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

  וספתת  א.

  יגודנ  .ב

  נימוק  .ג
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 .יינו שלושה סוגי דגים שהאנפה פגשה כשטיילה על שפת הנחלצ  .8

  ).עזרו בתרשיםי(ה

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

  כתבו שלושה נימוקים.  הדגים שפגשה?

  ה אכלה האנפה לבסוף?מ  .10

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

  ליד כל תכונה העתיקו את המשפט המרמז עליה.   

  דוגמה לתכונה: אומץ, רגישות, פחדנות, יהירות.  

  ונה לסיפור, ונמקו את בחירתכם.הציעו שם ש  .12

  המסר של הסיפור? והמ  .13

  לא כדאי להיות מפונקים.  א.

  לא כדאי להיות בררניים.   .ב

  כדאי לתכנן את האוכל לזמן שלא יהיה.  .ג

  ל התשובות נכונות.כ  .ד

  .ו את הטבלההשלימ  14

  יםבר  ידיח  

    הבָ עֵ ְר   1

  יםבִ טֹו    2

  תנֹוזֹולְ חֶ     3

    ןמֵ ׁשָ   4

    גסּו  5
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  .שלימו את הטבלהה  .15

  בהקנ  רזכ  

  הָת יְ הָ     1

    לַק   2

  הָק ּפְ ַּת ְס ִה     3

  ְּגֶבֶרת    4

    טּוׁשּפָ   5

  תֶק ּנֶ פֻ ְמ     6

  

  שכאן.זו מיינו את שמות העצם שלפניכם בטבלה כמו   .16

  מילים בצורת נקבה  מילים בצורת זכר

    

  

  , צוואר.המילים: אנפה, רגליים, דגים, מקור, להקה

בצעו שתקראו בספר זה ובספרים אחרים, והקטעים שימו  בכל הסיפורים 

  כך ענו על השאלות. - , ורק אחרפעילות טרום קריאהתחילה 

  

  עה בכתבהב   .71

  במחברתכם. וכתבו עליו  ,שלפניכם בחרו באחד מהנושאים

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

להתמודד עמה. תוכלו לשלב את פורכם הציגו בעיה ודרכים יסב  

  סיפור "האנפה".ההמסר שלמדתם מ

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

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

ומה  ,פורכם תוכלו להציג את המטרה שרציתם להגיע אליהיבס  

  הבעיה שמנעה מכם להגיע למטרה זו.
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  ע. בורלא) פי-על (מעובד ְוָהַעְקָרבָּצב הַ 

. דֹואְמ  עַר  ָיההָ  ָברּכְ  ָבל, אֲ ָטןָק  ִיןדַ עֲ  ָיההָ  ְמָנם. ָא ְקָרבעַ  ָיההָ  ַּפַעם

! ֵקץעֹו ִניאֲ ! ּוָּזֲהר: "ִה ֵעקֹוצם וְ ֲאָבִנין הָ יּבֵ  Ìְתַהּלֵ ִמ  ָיההָ  ְּזַמןהַ  לּכָ 

  !Ìׁשֵ ם נֹוִלְפָעִמי! וְ ֵבטצֹו ַגםוְ 

ֹ  אהּו ַעםּפַ  ַאף .ּמּוָבןּכַ  .ּנּוּמֶ ִמ  ּוחְר ּבָ  ֻּכָּלם לֹא , וְ ַבטצָ  לֹא, ַקץעָ  אל

 ְיָתההָ ּלֹו ׁשֶ  ָּמאִא  – ֶּזהָיָצא ָהַעְקָרב הַ ַאַחת ק ָצַעק. ַּפַעם ַר  . Ìׁשַ נָ 

 תֹומׁשֵ  ינֵ יִמ  ָכלּבְ  לֹו ּוְראם ָק ֲאֵחִריהָ  ָבל", אֲ ֶתקמֹ  "ת לֹוֵראקֹו

ֹ ׁשֶ ם יּיִ ָרִא נֹו  ֶקרּבֹ ּבַ  ָצאיָ  אהּוַאַחת  ַעםּפַ  זָא  – ָתםד אֹוִּגיְלהַ   ֶפהיָ  אּל

 אּוהוְ  ,עַר ּוַח ר-ַּצבמַ  ָיההָ  ָּצב. לַ ָצב ּבְ ָּפַגׁש ִהֵּנהד וְ ְלַהְפִחיּו ְצֹעקלִ  ֵדיּכְ 

ֹ  תֶא א ִצי, הֹוָחָצב ַרחּפֶ  ַידלְ  ַמדעָ  א. הּובּוצעָ  ָיההָ   לץ עַ ִציהֵ , ֹואׁשר

  .ָּמקֹוםּבַ ם ֶׁשָּמָצא ִרירּוּפֵ ֵהֵחל ְלַכְרֵסם וְ ו, ָתיבֹוִביְס 

ך ִריצָ  ִנין! אֲ ָּכאִמ  ז: "זּודּורצָ  לֹוקּבְ  ָצַוחוְ  ָּצבהַ  ְפֵנילִ  ַעְקָרבהָ  ִנַּצב

  :ָאַמרוְ  ֲעַצְלַּתִיםּבַ  ַחתַא  ִיןעַ  ַצם, עָ ַצַערּבְ  ֵהקּפִ  ַהָּצב !"ֹּפה ֲעֹברלַ 

  ".ףּוצחָ "

  "?הצָ ִקיעֲ  ֶצהרֹו ָּתה: "ַא ָצַרחוְ  דֹואְמ  ַעסּכָ  ָהַעְקָרב

  ".ן: "ּכֵ ָאַמרוְ  בּוׁש ֵהק, ּפִ ַכְרֵסםלְ  ַגעק ֶר ְפִסיִה  ַהָּצב

ֶאְפָׁשר -ְריֹון ֶהָעֶבה ֶׁשל ַהָּצב ְוֵהִבין ֶׁשִאיִּׁש ּבַ ַעְקָרב ַהָּקָטן ִהְסַּתֵּכל הָ 

  .ֹותאֹו Ìַלֲעֹקץ אֹותֹו אֹו ִלְצֹּבט אֹותֹו אֹו ִלְנׁשֹ 

  ?"ב, צָ ֵללזֹו ָּתהַא  ה: "מָ תקּוִתיְמ ּבִ  ָאַמרוְ  ֹולקֹו תֶא  ָּנהִׁש  ָאז

  "!וְכׁשָ עַ  קִהְסַּתּלֵ : "ֶקטׁשֶ ּבְ  ָאַמרוְ  ַאטלְ -ַאטו לְ ָליט ֵא ִּביִה  ַהָּצב

 ַגם! וְ דֹואְמ  ֵקץעֹו ִניאֲ ! Ìֶר ּדֶ  ּוּנ: "ּפַ ֵעקֹוצוְ  ץָר  ֵהֵחלוְ  ָנהּפָ  ָהַעְקָרב

  "!ֵבטצֹו

ֹ  ֲאָבל   ְלַבּדֹו.. ָתהַּביְ הַ  ַזרחָ  אהּו ז. ָא ֹישִא  םׁשָ  ָיההָ  אל

 

15  
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  משימות –הצב והעקרב 

  

  ?עקרבמדוע לא התקרבו אל ה  .1

  ?9בשורה  ְלַכְרֵסם המילה מה פירוש  .2

  ףוא. לקט  

  לוב. לאכ  

  ףוג. לאס  

  ?11בשורה  ַּצבינִ לה יפרוש הממה   .3

  והיוא. צ   

  ב. עמד  

  ג. כעס  

  ?22בשורה  הּואלה יונה במולמי הכ  .3

  א. לצב  

  ב. לעקרב  

  ג. לקורא  

  את המשפטים לפי סדר הופעתם בספור. העתיקו  .4

  העקרב חזר לבדו לביתו.*    

  ץ את הצב.והעקרב פחד לעק*   

  לם.והעקרב היה רע והפחיד את כ*   

  אותו.  ץציע לעקרב לעקו* הצב ִה   

  מדוע קראו לעקרב בכל מיני שמות?  . 5

  נה את קולו ומדוע?ימי ש  .6

  ת הצב?מדוע האיום של העקרב לא הפחיד א  .7
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  ?את העקרבהצב מד ילמה   .8

  א. לא כדאי להיות רע.  

  . ונשאר בסוף לבד  –שמתנהג ברשעות  מיב.   

  ג. יש תמיד כאלה שחזקים ממך.  

  ד. כל התשובות נכונות.   

  . מה דעתכם על תגובת האם?"מותק"אמו של העקרב קראה לו   .9

על בני צב, האם אפשר לספר אותו על סיפור מסופר על עקרב וב  .10

  אדם?

  מי יכול להיות העקרב?  

  מי יכול להיות הצב?   

הצב "סיפור שבמסר לדומה שהמסר שלו יהיה כתבו סיפור   .11

  .עלי חייםהדמויות יהיו אנשים, ולא באבל  ",והעקרב

  העתיקו למחברת זוגות של מילים הפוכות.   . א.12

  טור ב'         טור א'      

  ַאֲחֵרי. 1        א. ָעצּוב   

  ָׂשֵמחַ . 2        ַצםב. עָ   

  ֵהרמַ . 3        ג. ִלְפֵני   

  ָּפַקח. 4        ד. ָרע  

  טֹוב. 5         ה. ְלַאט   

  חיצוני. לים לפי סדר א"ביסדרו את המ  ב.

  מלון.בלים מימין לשמאל לפי הסדר שיופיעו יכתבו את המ  

  ו, ׁשּוב, ָאַמר, ָעַצם, ַּפַעםיַעְכׁשָ המילים:    

רע. האם גם לדעתכם היה העקרב  שהיה ,המספר אומר על העקרב  .13

  רע? נמקו את תשובתכם.

נמקו את  ?על העקרבאפשר לומר איזו תכונה או תכונות   .14

  תשובתכם. 
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  עֹוֶמר ְּדבֹוָרה/  ְוַהַּפְרַּפר ָהֲעִפיפֹון
  

 ָיֹרק, ָאֹדם, ַעִין מרהיבי ִעיםבַ ְּבצְ  ָצבּועַ , ָּטרּוְמעֻ  ָּׁשטְמֻק , ָהֲעִפיפֹון ָהָיה ָיֶפה

 הלָ ַמעְ  ָהֲעִפיפֹון ִהְתרֹוֵמם. ְּברּוחַ  אּׂשָ ְונִ  ִהְסַּתְלֵסל ַהְמֹפָאר ְזָנבֹו. ָצֹהבוְ 

  .ָעָליו טֹוב ְוִלּבֹו רֹוִמיםְּמ ּבַ  ִרֵחף, ַמְעָלה

 אֹותֹו, ְּכָנַפִים ןבַ לְ  ַּפְרַּפר ְלֵעֶבר ּוִמְתַרְבֵרב ִמְתָּגֶאה ְקָרא ,"ָקָטן ןרֹוּפָ ְר ּפַ  ֵהי"

 עֹוף ְלַהְגִּביּהַ  ַאָּתה ַהָּיכֹול, ְּכִסילֹון ןרֹוּפָ ְר ּפַ  ֵהי. "ַמְעָלה ְּכַלֵּפי פֹוּועְמ ּבִ  ִהִּׂשיג

  !".ָּכמֹוִני

  .ןרֹוּפָ ְר ּפַ הַ  ָאַמר" ,ָּגבֹוּהַ  ָּכ ָּכל לֹא"

 ִּכי ְל ַּדע, "ְועֹוד עֹוד ְוִהְתרֹוֵמם ָהֲעִפיפֹון ָצַחק?" ְל ֵיׁש ֵעֶר ָמה, ֵּכן ִאם"

  !"הּטָ ְלמַ  ֵׁשם ָקָטן ֶׁשַאָּתה ַּכָּמה... אֹוְת רֹוֶאה ֶׁשֵאיִני ִּכְמַעט ְעָלהִמְּלמַ 

  יף "ֲאָבל ִלי ֵיׁש ְּכָנַפִים."ִס הֹווְ  ַהַּפְרַּפר ֲעֵנה...", ָהִעָּקר ַהֹּגֶדל לֹא"

 ינפֶ כְ לִ  ֵעֶר ָמה. ְוָיֶפה ִצְבעֹוִני ֲאִני ַּכָּמה ָנא ְרֵאה!, ְלָבנֹות ְּכָנַפִיםן ּכֵ "

  ?"ְּכָנַפִים ְללֹא אֹוְת ַמִּׂשיג ֲאִני ִאם, ַהְּלָבנֹות

  .ְלַדְרּכֹו ּוָפָנה ַהַּפְרַּפר ָאַמר "?ָכּבְ  ָמה, אֹוִתי ַמִּׂשיג ַאָּתה ְוִאם"

 ֵל ָאַמְרִּתי ֲהֵרי? ְבָּת לַ ֶנעֶ  ַהִאם? ּבֹוֵרחַ  ַאָּתה ָלָּמה. "ָהֲעִפיפֹון ְקָרא" ,ַחָּכה"

 ,ְּכָנַפִים ֵיׁש ֵל ;ִצְבעֹוִני ַוֲאִני ןבָ לָ  ַאָּתה ;ָּגדֹול ַוֲאִני ,ָקָטן ַאָּתה :ָהֱאֶמת ֶאת

  ".ָהֱאֶמת ְלַמְׁשָמע ְלֵהָעֵלב ָצִרי ֵאיְנ. ְּבַקּלּות אֹוְת ַמִּׂשיג ֲאִני ְוִאּלּו

 ִּכי ָׁשַמְעִּתי ׁשּוטּפָ , ַהַּגַאְוָתן ַלֲעִפיפֹון ַהָּקָטן ַהַּפְרַּפר ֵהִׁשיב" ,ֶנֱעַלְבִּתי לֹא"

  ".ָּבֶהם ְלִהְתעֹוֵפף ְוָנִעים יםּלִ חֻ ּכְ  ַהָּׁשַמִים רֹוִמיםְּמ ּבַ 

  !".ַיַחד ְוָנעּוף ,ֵאפֹוא ִלי ַחֵּכה, "ָהֲעִפיפֹון ְקָרא?", ְמָנםַהָא "

ֹ  ְוהּוא ,אֹותֹו ָעַצר ַהֶחֶבל.. ַא, ַהַּפְרַּפר ֵקבֹותעִ ּבְ  ְלִהְתעֹוֵפף ָהֲעִפיפֹון ָרָצה  אל

  .ַהַּפְרַּפר ְׁשַאל?", יִאִת  ָּבא ַאָּתה, ּוְבֵכן. "ְלִהְתַקֵּדם ָהָיה ָיכֹול

 ֵאיֶנִּני. "ְואּׁשָ לַ  ַא ,ּכֹוחֹו ְּבָכל ףעּו ְלַהְגִּביּהַ  ָהֲעִפיפֹון ִנָּסה... ֲאִני... ֲאִני"

  ".אֹוִתי עֹוֵצר ַהֶחֶבל, "ָאַמר" ,ָיכֹול

5 
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, ֶׁשִהְתעֹוֵפף ִלְפֵני ַא, ִּבְכָנָפיו נֹוֵפף!" ְל ָׁשלֹום ,ֵכןּובְ , "ַהַּפְרַּפר ָאַמר" ,ֲחָבל"

 ֶׁשֶאֱעֹזב ִלְפֵני ףנֹוסָ  ָּדָבר ְל לֹוַמר ָרִציִתי, יְיִדיִד  ,ִלי ַמעְׁש : "ֲעִפיפֹוןלָ  ָאַמר

 ָלעּוף לָיכֹו ֵאיְנ ֲאָבל, ּוףע ּוַמְגִּביּהַ  ָּגדֹול, ִצְבעֹוִני ַאָּתה: ָנכֹון ָאְמָנם.. אֹוְת

 ֶאָּלא ֵאיְנ. ָּכמֹוִני ָחְפִׁשי ֵאיְנ, ֶחֶבלּבְ  ָקׁשּור ַאָּתה. ֶׁשִּתְרֶצה ָמקֹום ְלָכל

  !"הְרצֶ ֶׁשֶא  ְּכָכל ְלִהְתעֹוֵפף ֲאִני ָחְפִׁשי ַא, ְוָלָבן ָקָטן, ָאְמָנם ֲאִני !ַצֲעצּועַ 

 ִנְׁשַאר ּוֵמָאחֹור. ְלַדְרּכֹו ֵפףְוִהְתעֹו ַהַּגַאְוָתן ֲעִפיפֹוןלָ  ַהַּפְרַּפר ָאַמר ָּכ

  .ָבלחֶ ּבְ  ָקׁשּור ַא, ַהָּׁשַמִים ִּבְמרֹוֵמי ָּגבֹוּהַ  – מֹוקֹוְמ ּבִ  ָהֲעִפיפֹון

  

  משימות –העפיפון והפרפר 
  

  .מבחינה חיצונית הפרפרלבין השוו בין העפיפון   .1

משפטים המוכיחים שהעפיפון  חלקי שלושה ביטויים או העתיקו  .2

  וותן.היה גא

  ?5בשורה  ְכִסילֹוןפירוש המילה מה   .3

  שמו של הפרפר  א.

  פשי קטןיט  ב.

  עף כמו ִסילֹון  ג.

  הוא:  1בשורה מס'  מעוטרפירוש המילה   .4

  הוא:  4בשורה  מתרברבפירוש המילה   .5

העפיפון משווה בינו לבין הפרפר בנושאים כמו: צבע, מהירות,   .6

  מהו? .תרון על העפיפוןגודל אבל בתחום אחד לפרפר יש י

  האם הם יכולים לייצג בני אדם? .עפיפוןעל הסיפור הוא על פרפר ו  .7

  מי יכול לייצג העפיפון?את   

  מי יכול לייצג הפרפר? את   

25 

30 
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אתה  ,"אמנם נכון :אומר לו , הואהפרפר עוזב את העפיפוןלפני ש  .8

ה, וף, אבל אינך יכול לעוף לכל מקום שתרצעצבעוני, גדול ומגביה 

  " .אתה קשור בחבל, אינך חופשי כמוני, אינך אלא צעצוע

הסבירו את דברי הפרפר. איזה יתרון מדגיש הפרפר באוזני   

  העפיפון? 

  מהו המסר של הסיפור?   .9

  . לדוגמה:יכולים להתאים למסר של הסיפורה ביטויים מצאו  .10

  לא כל הנוצץ זהב הוא.  *

  אלא במה שיש בו. ,אל תסתכל בקנקן  *

  ן והבל היופי (משלי ל"א, ל).חשקר ה  *

מרחיבין דעתו של אדם, ואלו הן: דירה נאה דברים שלושה   *

  ואשה נאה וכלים נאים (ברכות, נ"ז, ע"ב). 

  בסיפור מופיעים מס' ניגודים, העתיקו שלושה זוגות מהם.  .11

לסימן הזה יש כמה  .שלוש נקודות –פיסוק סימן הבסיפור מופיע   .12

חומר מחשבה לקורא, להציג השהיה שיש עמה  : לתתתפקידים

  .רוןללא פְת  פתוח בעיה, להשאיר עניין

וכתבו בכל אחד  ,שלוש נקודותבהם שיש עקבו אחר המקומות   

  .ןמהמקרים מה תפקיד

, העתיקו המציינות ניגודמילות קישור רבות  ותבסיפור מופיע  .13

ל כך יש כ ,לדעתכם ,והסבירו מדוע ,שלוש מילות קישור כאלו

  .הרבה מילות קישור של ניגוד בסיפור זה

מצאו את המשותף בין הסיפור "הצב והעקרב" לבין הסיפור   .14

  "העפיפון והפרפר".
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  מיינו את שמות העצם שלפניכם בטבלה כמו זו שכאן.  .15

  מילים בצורת נקבה  מילים בצורת זכר

    

  

  המילים הן: עפיפון, פרפר, זנב, כנפיים, שמיים, חבל. 

   

  הבעה בכתב  .16

כתבו סיפור על הנושא: יתרון הצניעות על הגאווה. בסיפורכם   

הציגו בעיה הקשורה לנושא. במהלך פתוח רצף העלילה העבירו 

  לקורא את המסר אותו למדנו מהסיפור "העפיפון והפרפר."

  

  מבחר פסוקים מהמקורות בנושא גאווה

להיכנס כך (ר'  ברא אלוהים את גן העדן ואמר לו: אסור למתגאה  . 1

  משה אבן עזרא).

  אילני סרק קולם הולך (בראשית רבה).  .2

  אין משיח בא, עד שתכלה גאווה מן העולם (ר' נחמן מברצלב).  .3

  גאוות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד (משלי כ"ט, כ"ג).  .4

  תועבת ה' כל גבה לב (משלי ט"ז, ה').  .5

יל עצמו, הקב"ה מגביהו המגביה עצמו, הקב"ה משפילו, והמשפ  .6

  (עירובין י"ג).

כל המתייהר אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת ממנו (פסחים ס"ו,   .7

  ע"ב).

הרשימה תושלם לאחר שכל תלמיד יוסיף פסוק מהמקורות המדגיש 

  את יתרון הצניעות על הגאווה. 
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  ֵלָאה ָנאֹור /  ַעל ֹאֶרן ְוָהֹאֶרן ֶׁשּלֹו

  

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

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

  ת ָּגבֹוַּה ֵמֹאֶרן.ָהָיה ְקצָ 

ִאם  ים,ִליִׁשית, ְוֹאֶרן ַמִּגיַע ָלֲארֹון ֶׁשל ַהַּמְמַתִּק ַעְכָׁשו ָהֹאֶרן ַמִּגיַע ַלּקֹוָמה ַהְּׁש 

  ְקצֹות ָהֶאְצָּבעֹות.  הּוא עֹוֵמד ַעל

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

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

. ִּבְגַלל ַהְּׂשָרף.- ִאָמא לֹא ָּכלַהִּצֳּפִרים.    ָּכ

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

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

  ת ֶאת ָהֵעץ ַהֶּזה."ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְכרֹו"

  ָלָּמה?""

  "ָצִרי ְלַהֲעִביר ַקו ַחְׁשַמל ַלִּבְנָין ֶהָחָדׁש."

 ַּגםִנְדֶמה ִלי ׁשֶ  .ֵני ָּברֶאְפָׁשר!" ָאַמר ֹאֶרן, "ָּבֹאֶרן ָּגִרים ָהמֹון ְּדרֹוִרים ְוזּוג יֹו-ִאי"

  ֻּכָּלם ָימּותּו." .ֵיׁש ָהמֹון ּגֹוָזִלים ַּבִּקִּנים .ֻּבְלּבּוִלים

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

  ֹאֶרן ָרץ ַהַּבְיָתה ְלִאּמֹו ְוִסֵּפר ָלּה ַהֹּכל. 

  ָאְמָרה ִאּמֹו." ֲאִני יֹוַדַעת,"

  ם ְיכֹוִלים ְלַהֲעִביר ֶאת ַקו ַהַחְׁשַמל ֶׁשָּלֶהם ְקָצת ַּבַצד?"אּוַלי הֵ "

 ְּביֹוֵתר ָּקרֹובְּכָבר ָׁשַאְלִּתי. ֵהם ֻמְכָרִחים ְלַהֲעִביר ֶאת ַהחּוט ֵמַעּמּוד ַהַחְׁשַמל הַ "

  "ַעד ַהַּבִית ֶהָחָדׁש. ְוֶזה עֹוֵבר ְּבִדּיּוק ֶּדֶר ָהֹאֶרן ֶׁשָּלנּו.

ַמע ָהַרַעׁש ַהּנֹוָרִאי ֶׁשל ַהַּמּסֹור. ֹאֶרן ָּפַרץ ַהחּוָצה. ִנְדֶמה לֹו ֶׁשַאף ַּפַעם ִמַּבחּוץ ִנְׁש 

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

  ָהֹאֶרן. ַעל ,ָהָיה ְּכָבר ֹאֶרן ְלַמְעָלה

5 

10 

15 

20 



75 

 

ֹאֶרן לֹא ָעָנה ְולֹא . ד, ַאָּתה ִּתָּפַצע!" ָקְראּו עֹוְבֵדי ֶחְבַרת ַהַחְׁשַמלֵרד ִמָּׁשם, ֶילֶ "

  ָיַרד. 

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

  ָצַעק ֹאֶרן ִמְּלַמְעָלה." ָהֵעץ!

 יא ַאף ַּפַעם לֹא ִהְצִליָחה ְלַטֵּפס ַעד ֶהָעָנף ַהְּׁשִליִׁשי. ֲאָבלְוָקא ָּפֲחָדה: ִה ִזיָוה ּדַ 

  ָלּה, ּוְׁשֵניֶהם ִטְּפסּו ְלַמְעָלה. ָעַזר ַהַּפַעם אּוִדי

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

  ים לֹא ָיְרדּו.ָלִד ּוִמים, ֲאָבל ַהּיְ ּוְבִאּי

ָלִדים ִרים. ַהּיְ ְלקֹול ַהְּמהּוָמה ָיְצאּו ַהְּׁשֵכִנים ִמן ַהָּבִּתים ַהְּסמּוִכים, ְיָלִדים ּוִמֻבּגָ 

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

   ִיְקֶרה.ִמן ַהַּבִית ִלְראֹות ָמה 

ִהְסִּבירּו ְלָכל ִמי ֶׁשָרָצה ִלְׁשֹמַע, ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהֲעִמיד ַעּמּוד  עֹוְבֵדי ֶחְבַרת ַהַחְׁשַמל

 1,000ְׁשָקִלים. ְלַאף ֶאָחד ִמן ַהְּׁשֵכִנים לֹא ָהיּו  1,000ַיֲעֶלה  ֶזהף, ֲאָבל נֹוסָ 

  ְׁשָקִלים.

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

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

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

  ֶׁשִּלי." ִמְצָוה-ַהַּבר

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

  ָנה ַהִהיא.   ַּבּׁשָ  ֻהֶּלֶדת יֹום
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  משימות  – ל אורן והאורן שלוע

? אם כן, התחילו לענות על פעילות טרום קריאההאם זכרתם לבצע שימו   

  ות. השאל

  .1  חשמל לעשות?המה רצו עובדי חברת 

    

הכוונה בכל  אתבכותרת פעמיים. הסבירו מופיעה  "אורן"המילה 

  מהפעמים. תאח

2.  

    

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

    

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

  מי אורן סיפר?ל

   ?אורן מה סיפר

4.  

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

    מאיא.  א

    ורןאב.  

    ברת החשמלחובד עג.  

    יוהזד.  

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

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

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

    כלך את בגדיו.ללה על העץ כי השרף יא לא אהבה שאורן  עהב.  

    שרף.יייא פחדה שהוא ההיא לא אהבה שאורן נמצא על העץ כי ג.  

    ., כי הם צייצו והרעישויא לא אהבה ציפוריםהד.  

  .8  ו על עץ האורן?ימדוע טיפסו אורן וחבר
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ו מה כתברצו להעביר קו חשמל לבניין החדש.  ברת החשמלחובדי ע

תרון של ומה היה הפְ  ,ברת החשמלחל עובדי רון שהיה הפְת 

  .הילדים

9.  

  .10  שילדי השכונה שיתפו פעולה ביניהם.לכך שתי הוכחות כתבו 

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

  .12  .לוש מילות תוארשו לכל שם עצם כתב

       –ב חֹוְר א.  

       –ה יגָ גִ חֲ ב. 

    –    ץ   ג. עֵ 

  

  ושני תארים.אחד שם עצם שיהיו בו כתבו משפט 

  

  

13.  

  

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

  

  

14.  

  פעלו בשלבים כדי להבין את המסר.  .מה המסר של הסיפורבדקו   .15

  ?מה הייתה הבעיה  א.

  ציעו?רון שהילדים ִה מה היה הפְת   ב.

  ח?יה הוא מוכם? מרון טוב, בעיניכהאם הפְת   ג.

  כעת נסחו את המסר.   ד.

  

  ילדים שפעלו למען מטרה ציבורית. על כתבו סיפור על ילד או   .16
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   גופים

  

  זכר             

  גוף ראשון רבים –אנחנו              גוף ראשון יחיד  –אני 

  גוף שני רבים –אתם              גוף שני יחיד –אתה 

  גוף שלישי רבים –הם              ידגוף שלישי יח –הוא 

  

  נקבה                 

  גוף ראשון רבות –אנחנו           גוף ראשון יחידה  –אני 

  גוף שני רבות –אתן              גוף שני יחידה  –את 

  גוף שלישי רבות –הן             גוף שלישי יחידה  –היא 

  

  כותרת ולדוגמה. בדומה לזו שלפניכם, והשלימו אותה בהתאם לטבלה  צרו

  זכר/נקבה  גוף  פועל

  . ָקְרָאה1

  . ֶאְׁשֹמר2

  . ָלְמדּו3

  . ִּתְרְקִדי4

  . ִסַּפְרֶּתם5

  . ָיָׁשְנָּת 6

  . ָחְלָמה7

  . ָקַׁשר8

  גוף שלישי יחידה –ִהיא 

  גוף ראשון יחידה –אני 

  ן ם הֶ הֶ 

  

  

  נקבה

  

  

  

  

  

  

  ודגש. בכל משפט ציינו מה הגוף של הפועל המ
  הבקר? תבואומתי   .1
  את המפתחות? שמתםאיפה   .2
  מעיל?  ָלקחָת האם   .3
  אותך הרבה זמן.ָרִאיִתי לא   .4

 דוגמה

 ידע לשוני
  

 תזכורת
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  ְמָרה ַהַּׁשָּבת ֶאת ׁשֹוֵמר ַהַּׁשָּבתׁשָ 
  

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

ָהַעְרִבים ֶאת ַהְּיהּוִדים ְּבאֹותֹו ָמקֹום. לֹא ִהְסִּפיקּו סּוִליָמן  ֶׂשָּׂשְנאּוַלל ַהִּׂשְנָאה ִּבגְ 

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

  ִביַע ַהַּיִין ֶׁשל ַהִּקּדּוׁש.ּגְ 

י ְּבאֹותֹו ַהָּׁשבּוַע ֵהם ִהְצָטְרפּו ְלַׁשָיָרה ֶׁשל ֲאָנִׁשים ֶׁשָרצּו ַלֲעֹבר ֶאת ַּבּיֹום ָהְרִביעִ 

ר. ֵהם ָהיּו ְצִריִכים ְלַהִּגיַע ְלִעיר זֹו ְּביֹום ְדּבָ ָלִעיר ֶׁשַאֲחֵרי ַהִּמ  ַהִּמְדָּבר ּוְלַהִּגיעַ 

. ִהִּגיַע יֹום ִׁש  ָלֶהם ְוִהֵּנה ִהְתָאְרָכה ,ִׁשִּׁשי ַוֲעַדִין לֹא ָיְצאּו ִמן ַהִּמְדָּבר.  ,ִּׁשיַהֶּדֶר

 ַיְמִׁשיכּוִאם ֻמְדָאגֹות: ָמה ַיֲעׂשּו? הַ  ִּבָפִנים ִהְסַּתְּכלּו סּוִליָמן ְוִאְׁשּתֹו ֶזה ָּבֶזה

 ידְדָּבר ַהַּמְפִח ַּבִּמ  תּואֹו ִיָּׁשֲארּו ְוִיְׁשּבְ , ֶאת ַהַּׁשָּבת ְוִיְּסעּו ִעם ָהֲאָנִׁשים, ְיַחְּללּו

  ֶׁשַּיִּציל אֹוָתם?   'ָּבּה ְוִיְבְטחּו

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

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

  ַהְּיהּוִדים ָהֵאֶּלה? ֻׁשָּגִעים ֵהם,ַהִאם ְמ 

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

  ִים, ְוִנְפְרדּו ֵמֶהם.יֹומַ ֶׁשַּיְסִּפיקּו ָלֶהם לְ  ֹאֶכל ּוַמִים

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

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

, ּוֵבְרָכה ֲעֵליֶהם, ְּכֶׁשְּדָמעֹות ְּבֵעיֶניָה. ָיַר  ַהֵּנרֹות ִהְדִליָקה ָהִאָּׁשה ֶאת ד ַהֹחֶׁש

ַהַחּיֹות לֹא ֵהֵעּזּו ְלִהְתָקֵרב  ִמָּסִביב, ֲאָבלְוקֹולֹות ַמְפִחיִדים ֶׁשל ַחּיֹות ִנְׁשְמעּו 

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

  ם...יְוָאז ָיבֹואּו ַּבֲעֵלי ַהַחיִ  ,ַהֵּנרֹות  ּבּוְיכְ ֶׁשָהָיה ְּבִלּבֹוֵתיֶהם, ֲאָבל עֹוד ְמַעט 

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

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

ִהְבִחינּו ְּבעֹוד ְּדֻמּיֹות ֶׁשִהְתָקְרבּו ֲאֵליֶהם. ֵאֶּלה לֹא ָהיּו  ַחָּיה ְקרֹוָבה ְמאֹוד, ְוָאז

5 

10 

15 
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ְדָּבר. ָראּו ַהֶּבדּוִאים ֶאת ָהאֹור ַהָּקָטן ַּבִּמ  ֶׁשָּגרּו ַחּיֹות. ָהיּו ֵאֶּלה ֲאָנִׁשים, ֶּבדּוִאים

  ְדָּבר.ַּבִּמ ְלַבּדֹו ּוָבאּו ִלְראֹות ִמי ַהְּמֻׁשָּגע ַהִּנְׁשָאר 

ִנְׁשֲארּו ַהֶּבדּוִאים ִעם סּוִליָמן ּוִמְׁשַּפְחתֹו ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהַּלְיָלה ְוָׁשְמרּו ֲעֵליֶהם ִמְּפֵני 

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

ָׁשֲאלּו , ל ְקרֹוֵביֶהםַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ֶא . ְדָּברַלִּמ  ֶֹשֵּמֵעֶבר◌ָהִעיר ָתם ֶאלאֹו ִראׁשֹון ִלּוּו

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

  ִהְתַנְּפלּו ֲעֵליֶהם." םִּכי ׁשֹוְדִדי ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּנְסעּו ַּבַּׁשָּיָרה ֶׁשָּלֶכם, ֵמִתים,

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

  ְוִהְׁשִאיָרה אֹוָתנּו ַּבַחִּיים."         ָׁשְמָרה ָעֵלינּו

  

את מזהים אותם? כתבו  ם. האם אתהקשורים ביום השבת פריטיםלפניכם 

  במחברת. ריטים שמות הפ

 

25 
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  משימות – מרה השבת את שומר השבתש

  

  .1  מדוע היה צריך היהודי לעזוב את ביתו?

  .2  סולימן ואשתו לפני שיצאו לדרך?עמם מה לקחו 

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

    תאריך השתנה.הא.  

    דרך השתנתה.הב.  

    .יותר יתה ארוכהיהדרך הג.  

    בות נכונות.ול התשכד.  

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

    הפחיתלא.  

    הרגיעלב.  

    הפחידלג.  

    ב' - ושובות א' תד.  

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

    שי השיירהנאלא.  

    אשתולולימן וסלב.  

    בדואיםלג.  

    'ב - ו 'שובות אתד.  

  .6  נשאר לבדו במדבר". למי הכוונה?ההמשוגע  מי: "...כתוב  26שורה  ב

    חיות הרעותלא.  

    משפחתולסולימן ולב.  

    בדואיםלג.  

    קרוביםלד.  
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  .7  וה את מי?אל העיר..." מי ליו יוו אותםלכתוב ".. 29שורה  ב

    שודדים ליוו את השיירה.הא.  

    ליוו את השיירה. בדואיםהב.  

    משפחתו.את בדואים ליוו את סולימן והג.  

    בדואים ליוו את השודדים.הד.  

  .8  ?תמשפחתו לשמור את השבליצד עזרו הבדואים לסולימן וכ

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

    .ם היו מחללים את השבתהא.  

    .ם היו יכולים לחזור לביתםהב.  

    .ם היו נשדדים בדרךהג.  

    ג' נכונות. - שובות א' ותד.  

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

    הצטרפו לשיירה. סולימן ומשפחתו

    סולימן ומשפחתו נפרדו מאנשי השיירה כאשר התקרבה השבת.

    היהודי סולימן ומשפחתו ברחו מביתם בגלל שנאת ערבים.

  הם, גיעו בשלום לעיר שמעבר למדברכאשר סולימן ומשפחתו ִה 

  שיירה נשדדו.השמעו שאנשי 

  

    משפחתו.על והבדואים שמרו על סולימן 

  .11  .הווהה בצורתו אותם כתב .מן הסיפור עבר צורתעלים בפחמישה  לפניכם 

         ד ַר יָ א.  

    ה    ָר זְ עָ ב.  

    ה יָק לִ ְד ִה ג.  

    יל        ִח ְת ִה ד.  

              רּוְמ ׁשָ ה.  



83 

 

 

לפניכם רשימה של שמות עצם מתוך הסיפור. לגבי כל אחד מהם כתבו אם הוא 

  .רביםאו  יחיד, ואם הוא בצורת נקבהאו  זכרבצורת 

  תוכלו לענות על השאלה בטבלה כמו זו שכאן.

12.  

 

םיחיד/רבי   המילה זכר/נקבה 

 דוגמה גביע זכר יחיד

 

  ִמְדָּבר, ִעיר, ֵנרות, ַיִּין, ָׁשבּוַע, ַׁשָּיָרה, ֶּדֶר

 

  .13  אשתו?על כיצד שמרה השבת על סולימן ו

  

  תוכלו להתחיל את תשובתכם כך: שימו  

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

  . המשיכה בדרכה ו..

  

  .14  נמקו את בחירתכם. נו כותרת אחרת לסיפור.ת

  עבדו בזוגות, והכינו רשימות מתאימות. תנו כותרת  17-15על שאלות 

  לכל רשימה.

   מהן הפעולות המתבצעות עם כניסת שבת?

  

  

15.  

  .16   מה משפחה שומרת שבת לא תעשה במהלך השבת?

  .17   מה הפעולות המתבצעות עם צאת השבת?

    

  בהישימת כתמ

  סיפור על אנשים שניצלו בנס ממצב מסוכן. במחברתכם ו כתב

  אליו, נקלעו שהאנשים בסיפורכם תוכלו לתאר את המצב המסוכן 

  .ניצלו ממנּוהם וכיצד 

18.  
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  יחיד ורבים

  

  זכרצורת    

  חדשים     ׁשדָ חָ         ילדים    ד לֶ יֶ 

  מעניינים    ןיֵ נְ עַ ְמ       ספרים    רפֶ סֵ 

       ילדים חדשים     ילד חדש       

      ספרים מעניינים    ספר מעניין               

   

  נקבהצורת 

  יפות    ה  פָ יָ         ילדות                ּהדָ לְ יַ          

  טעימות  הימָ עִ ְט       ארוחות    החָ רּואֲ         

  ילדות יפות        יפה ילדה                 

  ארוחות טעימות        ארוחה טעימה                    

    

  נסכם

  בצורת הרבים.  ִיםלרוב השמות שהם בצורת זכר, מוסיפים 

  בצורת הרבים. ֹות לרוב השמות שהם בצורת נקבה, מוסיפים 

  

וכל צירוף בצורת רבים לצורת  רביםצורת יחיד לצורת צירוף בכל הפכו 

  .יחיד

  ו זאת בכתב.שעלפני שת הפ-לנסו לבצע את ההיפוך בע

         חברה טובה 

        שטח גדול

        מורים טובים

      שטחים רחבים

      מדרכות צרות
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מצאו את כיוון החץ, ופעלו בהתאם. אם בקצה החץ מופיע שם בצורת יחיד, 
צורת רבים, הפכו אותו הפכו אותו לצורת רבים, ואם בקצה יש שם עצם ב

  במחברתכם. לצורת יחיד, כתבו את המילים 
  

  
  ְצָרִכים                 

  

  ֲחֵבִרים                     

  ְּכָלִבים        

  ְּבָגִדים                   ִּתְקָרה              

  

  ֵסֶפר

  

  ָּדג                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כלב                           

  ָנהמּוְּת                     
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~ 

כך ענו על - . אחרפעילות טרום קריאהואל תשכחו לבצע  ,קראו את הסיפור
  ת. השאלות שבדף המשימו

  חלק מחסמי הקריאה מסומנים בסיפור. שימו   

  ַהַּמְסֵמר

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

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

ֶסף, ֵלא ּכֶ ּמָ  ֶׁשָהָיה ָלַקח ֶאת ַהַּׂשק הואָלׁשּוב ַהַּבְיָתה ּוְלַהִּגיַע ִלְפֵני ֶרֶדת ַהַּלְיָלה. 

  ם.ּׁשָ ִמ ַעל סּוסֹו, ְוָרַכב  אותוֶהֱעִמיס 

ְלָאה, הֹוִציא . ְּכֶׁשָרָצה ְלַהְמִׁשי הַ הּבָ ִּבְׁשַעת ָצֳהַרִים ִהִּגיַע ֶאל ִעיר ַאַחת ְוָנח 

, ֲאָבל ָאַמר: "ֲאדֹוִני, ָּבֶרֶגל ָהֲאחֹוִרית אליו אותוְמָׁשֵרת ַהַּבִית ֶאת סּוסֹו, ֵהִביא 

  ַהְּׂשָמאִלית ָחֵסר ַמְסֵמר ַּבַּפְרָסה."

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

  ַמֲעָמד."

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

ֲחֵסָרה ַּפְרָסה ָּבֶרֶגל  שלך, ַלּסּוס אדוניַלֶחֶדר ְוָאַמר: " *ִנְכַנס עֹוֵזר ַהַּסָּיס

  ?"*ָּפחֶאל ַהּנַ  אותוַהְּׂשָמאִלית ָהֲאחֹוִרית. ָלַקַחת 

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

  ִזיק ַמֲעָמד. ֲאִני ְמַמֵהר."ְלַהְח 

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

  ָלָאֶרץ ְוָׁשַבר ֶרֶגל. עד שצנח, ְולֹא ָמַעד ַהְרֵּבה ְזַמן, דולמעיל ַרב ַעד ֶׁשִהְתִח 

 אותוֵמָעָליו ֶאת ַהַּׂשק, ְלַהֲעִמיס  קלפרֹ ַהּסֹוֵחר ֶנֱאַלץ ְלַהְׁשִאיר ֶאת ַהּסּוס ׁשֹוֵכב, 

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

  ."ףׁשֵ כַ ְּמ הַ ְלַעְצמֹו, "ָאֵׁשם ַהַּמְסֵמר  אמר," האלה"ְּבָכל ַהָּצרֹות 

  , קֹוְרִאים ְיָקִרים, ִמי, ְלַדְעְּתֶכם, ָאֵׁשם?ואתם

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

5 

10 

15 
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  משימות  – המסמר
  

  לאן רכב הסוחר, ומה הוא לקח עמו?  . 1

  

  מה אמר המשרת לסוחר?   א.   .   2

  מה ענה לו הסוחר?   ב. 

  

  מה אמר עוזר הסייס לסוחר?   .     א.3

  מה ענה לו הסוחר?   ב.

  

  את מי הביאו ואל מי? "."אותו אליוכתוב:  5בשורה   .4

  את המשרת אל הסוחר  א.

  את הסוס אל הסוחר  ב.

  את הסוחר אל הסוס  ג.

  

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

  סוסה   א.

  סוחרה  ב.

  משרתה  ג.

  

  . למי הכוונה?"הוא"מופיע פעמיים שם הגוף  14בשורה   .6

  ?לא צלעמי מי רכב?    

  

  ?14בשורה  "אבל"מה תפקיד המילה   .7

  לציין זמן  א.

  לציין ניגוד  ב.

  להוסיף מידע  ג.
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  ., והשלימו אותהאת הטבלההעתיקו   .8

  תגובת הסוחר  מצב הסוס  האירוע
המשרת פגש את 

  הסוחר

    

הסייס פגש את 

  הסוחר

    

      לאחר זמן

      בסוף הסיפור

  

  

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

  מה הבעיה?

  מצב הליכתו של הסוס החמיר.  א.

  הסוס עלול ליפול.  ב.

  שתי התשובות נכונות.  ג.

  

  הסוחר למשרת ולעוזר הסייס?של  תשובותאפשר ללמוד מן המה   .10

  הסוחר מיהר לפתור את הבעיה.  א.

הסוחר לא התייחס ברצינות להזהרות של המשרת ושל עוזר   ב.

  הסייס.

  שתי התשובות נכונות.  ג.

  

  ?מהו המסר של הסיפור  .11

  כשממהרים, אפשר לדחות פתירת בעיות.  א.

  ן.הפתרואת כדאי לפתור בעיות כבר בהתחלה, ולא לדחות   ב.

  בעיות שמתעוררות אצל בעלי חיים, אפשר לדחות את פתרונן.  ג.
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  לעשות לפני יציאתו לדרך?ה היה צריך הסוחר מ ,פי הסיפור-על  .12

  ידה לדרך לימים הראשונים.כין צֵ לה  א.

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

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

  מפות שיעזרו לו בדרך. תקחל  ד.

  כל התשובות נכונות.  ה.

  

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

  .התקינ דוגמה לתשובההנה שימו   

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

לסוחר כי חסר  הפרסה, ולכן הסוס נפל. בפעם הראשונה אמר המשרת

שחסרה פרסה.  ,מסמר בפרסה. בפעם השנייה אמר עוזר הסייס לסוחר

בשני המקרים הסוחר לא הקשיב והמשיך לרכוב על הסוס ולכן הסוחר 

  אשם בנפילת הסוס. 

  

לאילו מהם מתאים המסר? הסבירו את  .לפניכם מקרים מהחיים  .14

  הקשר. 

באמצע החופשה ונזכרתי בהם  ,בלתי שיעורי בית לחופשהיק  א.

עוד שלושה ימים לסוף החופשה אעשה יש " :אמרתי לעצמי

  ".מחר

 , לכןחשבתי שאסתדר כך .אני אוהבש ייםהיה לי קרע במכנס  ב.

 מא לתקןיקשתי מאיולא ב ,ימים האלה כמה יםמכנסבהלכתי 

ו ענקר ,וכשנחתתי ,ות קפצתי לגובהלבשיעור ההתעמאותם. 

  המכנסיים. 

  

  מסר דומה.  עםיפור כתבו במחברתכם ס  .15

  

 דעה + נימוק

 דוגמה

 דוגמה

  סיום תוצאה
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  משפחות מיליםשורשים ו

  גם למילה יש משפחה!

  

  הלָ יִד ּגְ     ּתָ ָדלְ ּגָ          

  לִגּדֵ             לֹודּגָ         לּדָ גְ ִמ       

 יםלִ ֹודּגְ           יםלִ וּדּגִ           
  

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

  .משפחת מיליםיש להן אותן אותיות שורש, שייכות לאותה כל המילים ש

  

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

  

  בתּוּכָ            בָּת כְ ִמ           בַת ּכָ         

  

    יםבִ תּוּכְ            ב- ת-כ            יב ִת ּכְ        

  

  תבֶ ּתֹ כְ ִּת             יתנִ בָ ְת ּכַ          תבֶ תֹ ּכְ          

  

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

  

  ֲעבֹוָדה            

  

  ד-ב-ע              

  ֶעֶבד                      
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  ל.-כ-כעת כתבו מילים ממשפחת השורש א

  

      

  

        ל-כ-א                      

  

  

  

  

מילים את הפירוש של לעתים הכרת משפחות מילים יכולה לסייע לנו להבין 

  מאותה משפחה.

  

  לדוגמה, קראו את המשפט שלפניכם. 

בעזרת הדואר האלקטרוני והאינטרנט יכולים תלמידים לתקשר עם 

  .חבריהם ועם מוריהם

    ? ְלַתְקֵׁשרהמילה מה פירוש 

  הביתה.ר ׁשֵ ַק ְת ִה לְ , ִּתְקֹׁשֶרת, אמצעי ֶׁשרֶק אנו ַמכירים ביטויים כמו ליצור 

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

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

  ליצור קשר טוב עם אחרים. :ְלַתְקֵׁשראת המשמעות של המילה 

ר, אך הוא מהמשפחה של -ש-ק- הוא ת ,ְלַתְקֵׁשרשימו  השורש של המילה 

  ר.- ש-השורש ק

  דוגמה נוספת

במקום לפתור בעיות בדרך של אלימות אפשר לנסות בדרך של תקשורת 

  הדברות. של ו

  ?תרּובְ ּדָ ִה מה פירוש המילה 
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פי הם אנחנו יכולים להבין את -, ועלְלַדֵּבר, ִּדַּבְרִּתיאנו מכירים את הפעלים 

  .הידברותהמילה 

ט יש מילה מודגשת. כתבו מילים נוספות השייכות למשפחה שלה, בכל משפ
  ולפיהן כתבו מה פירוש המילה.

לענייני חינוך דיווח ששנת הלימודים תיפתח כמה ימים לפני  ַּפְרָׁשןהַ   .1

  אחד בספטמבר. 

  אין מקום בכיתה שלנו.  ֲעִליבּותל  .2

  . ּוָרהַּתְעּבבאזור המגורים שלנו עומדים לסדר כמה אמצעי   .3

  קודש. ִמְקָרא יום שבת הוא יום של   .4

  הספר. -בהכנת שיעורים כל יום כשאני חוזר מבית ַמְתמידאני   .5

  כששמעתי את הבשורה.  ִנְפַעְמִּתי  .6

  

לפניכם קטע מהסיפור. מספר מילים בו מודגשות. העתיקו את המילה, כתבו 
  לכל מילה משפט מתאים.

  דוגמה

  –התדפק  – 2שורה 

  בר מבית לבית, התדפק על הדלתות ובקש עזרה לביתו החולה. העני ע

  

  אסיף-שלומית כהן /השושנה הלבנה 

אמו האלמנה של יופלו חלתה ונפלה למשכב. הבן החליט לעזר לה. מדי יום 

על התדפק ביומו, כשחזר מבית הספר, עבד כנער שליח בחנות פרחים. הוא 

  זרי פרחים לאנשים. הרשומות בכרטיסים והביא הכתובותלפי הדלתות 

פרחים למישהו, צריך לחיך," הסביר בעל חנות הפרחים ליופלו,  כשנותנים"

היתה  האהובהמחה בפרחים ובחיוכים. עצוב היה לו, הרי אמו ושלא היה מ

חולה. אך יופלו מסר את הפרחים וחיוך על שפתיו בדיוק כפי שהורה לו בעל 

  חנות הפרחים.
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  שם מספר

  ְׁשמֹוֶנה דפים או שמוָנה דפים?: איך נכון לומר

  הבה נלמד את הכלל. 

  

  

  

  

  

  ׁשׁשֵ     תחַ ַא           הּׁשָ ִׁש     דחָ ֶא   

  עבַ ׁשֶ     םיִ ַּת ְׁש           העָ בְ ִׁש     םיִ נַ ְׁש   

  הנֶ מֹוְׁש     ׁשלֹוׁשָ           הנָ מֹוׁש  הׁשָ לֹוְׁש   

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

      רׂשֶ עֶ     ׁשמֵ חָ           הָר ׂשָ עֲ   הּׁשָ ִמ חֲ   

  כתבו את המספרים במילים. 
בנות                ) 3(חברים כשיצאנו לטיול. באמצע הדרך               ) 9(היינו 

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

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

בנים העדיפו את          ) 2(יא לא רוצה לעלות על הגלגל הענק. וה ,גבהים

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

  .בנו לעצמכם צירופים של שמות ומספרים
והתאימו את שם המספר לפי  ,רביםצורת ספר מילה במהוסיפו לכל 

  הדוגמה. 

  בנות  7        חמישה בתים    5

   4          ותתינוק    8

6                3   

9               2   

           

המספרים בצורת זכר 

ה◌-מסתיימים ב ָ  

(זאת בשונה מהכלל הרגיל 

 לגבי מילים בצורת זכר).

למספרים בצורת נקבה אין 

וחדת, ושם סיומת מי

המספר קצר מזה של 

 המספרים שבצורת זכר.

93 

 ידע לשוני
  



94 

 

  

   

  5יחידה 

  יעִ ידָ ט מֵ ְס ְק טֵ 

  

  .ִׁשיר, ִסּפּור ּוָמָׁשל: ֵטְקְסט ִסּפּוִריכירים שלושה סוגים של אתם כבר מַ 

  . ֶמֶסרהיא להעביר  ֵטְקְסט ִסּפּוִרימטרתו העיקרית של 

  .ֵטְקְסט ֵמיָדִעיכעת נכיר סוגים שונים של 

  רתו העיקרית של טקסט מידעי היא למסור מידע. מט

  .ִּדוּוחַ , למשל, טקסט מידעייש סוגים שונים של 

  

לטקסט המידעי מאפיינים (סימנים מיוחדים) שונים מהמאפיינים של 

  . בצורה הפנימיתוגם  בצורה החיצוניתהטקסט הסיפורי גם 

  

  הטקסט 
  המידעי

  
  

  

  

  אין עלילה) 1    ) הטקסט מחולק לפסקות שיש1

  ) אין רגשות2          ביניהן רווח.    

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

  ) אין מבנה סיפורי4      כל פסקה קשורה לרעיון     

  המרכזי של הטקסט.    

  

  ִאפיון

 חיצוני
  ִאפיון

 פנימי

 קריאה והבנה
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   את משפטי התוכן אותם הבנתם. בו הו וזַ שלפניכם,  קראו את הטקסט  . 1
, מאזכרים, סימני פיסוק לא מוכרות םו את חסמי הקריאה (מיליהעתיק  . 2

  את התפקיד ולמי הכוונה.  ,את הפירוש לצדםוכתבו  ,)ומילות קישור

  ְוָיָתן ָהֲעָנקַהּלִ 

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

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

  ים ּוִמִּמיֵני ָּדִגים.טֹונֹות. ַהִּלְוָיָתן ָהֲעָנק ִנּזֹון ִמַּסְרָטִנים ְקַטְנַטּנִ  160ּוִמִׁשָקלֹו ַעד 

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

ַהִהְזַּדְּוגּות ְוַהַהְמָלָטה נֹוְדִדים ַהִּלְוְיָתִנים ְלֶמְרַּכז ַּכּדֹור ָהָאֶרץ, ִּכי ָׁשם ַהַּמִים 

  ַחִּמים יֹוֵתר.

ַהִחּזּור ְמַבְּצִעים ַהִּלְוְיָתִנים ַּתְרִּגיֵלי ַאְקרֹוָּבִטיָקה ְמיָֻחִדים. ַהְּנֵקָבה  ְּבַתֲהִלי

 400 -ׁש ַעד ָחֵמׁש ָׁשִנים, ַהּגּור יֹוֵנק ְּבָכל יֹום ּכְ ֹוה ּגּור ֶאָחד ַּפַעם ְּבָׁשלַמְמִליטָ 

ן ְיֵדי ִאּמֹו, ַעד ֶׁשְּגֵדָלה ִׁשְכַבת ַהֻּׁשּמָ -ִליֵטר ָחָלב ּוְמֻטָּפל ְּבֶמֶׁש ִׁשְבָעה ֳחָדִׁשים ַעל

  ַהְּמִגָּנה ָעָליו ֵמַהֹּקר, ְוהּוא הֹוֵפ ְלַעְצָמִאי.

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

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

ֶהם ִּתְקֹׁשֶרת, ַּגם ְּכֶׁשֵהם ִנְמָצִאים ְּבֵמְרָחק ְּכֵדי ִלְנֹׁשם. ַהִּלְוְיָתִנים ְמַקְּיִמים ֵּביֵני

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

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

ְרָׁשתֹות ֶׁשל ַּדָּיִגים, ִמִּזהּום ַהַּמִים ּוִמּקֹולֹות ְמנֹוֵעי ם ִנְפָגִעים מֵ ַהִּלְוְיָתִני

   .ַנת ַהְכָחָדהַהִלְויָתן ִנְמָצא ְּבַסּכַ  ַהְּסִפינֹות. ְלִפיָכ

  

   , ונמקו את קביעתכם.סוג הטקסטקבעו מהו 
  כעת ענו על השאלות שבדף המשימות. 

5 

10 

15 
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  משימות  – תן הענקיוְ הלִ 

  

  ?פי הטקסט-לע ,תןילווישני השמות של ה מהם  . 1

  

  את מזונו? תןילוויהיכן מוצא ה  .     א. 2

  בתקופת ההזדווגות וההמלטה? תןילוויהיכן חי ה  ב.

    

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

  (בטנו) שוחה על גחונו  א.

  עולה מעל המים בפתאומיות  ב.

  כשעולה למעלה יםתיז ממַ   ג.

  

  ?3בשורה  ן"ֹוּז"נִ ילה פירוש הממה   .4

  מתקיים  א.

  אוכל  ב.

  שתי התשובות נכונות  ג.

  

  ?13בשורה  "הם"המילה מתכוונת  ילמ  .5

  במיםכל בעלי החיים החיים ל  א.

  יתניםוילול  ב.

  בעלי חיים חברותייםל  ג.

  

  ?5בשורה  "שם"המילה למה מתכוונת   .6

  כדור הארץל  א.

  מרכז כדור הארץל  ב.

  קוטב הצפוניל  ג.
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  :הכחול יתןוילושל ה הותזעודת הפרטי תאת מלאו   .7

       ?אורך הבוגרמה   

        ?משקלמה   

        ?ןמזומה   

      שלו? מגוריםהאזור מה   

    שלו? אזור ההמלטהמה   

  

  לעצמאי? יתןוילומתי הופך ה  .8

  

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

  ?לצורך זה יתןוילוזקוק ה

  

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

  

  ?משמיעים יתניםויהלושלמה נועדו הצלילים השונים   .11

  בסכנת הכחדה. יתןוילוה להימצאותסיבות  שלוש נוציי  .12

  ?ת הטקסטמטרמה   .13

  כמה הוא חברותי. ,הענק יתןוילולספר על ה  א.

  נק.הע יתןילוולהציג מידע על ה  ב.

  הכחול. תןילווילתאר את הגור של ה  ג.

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

  סיפורי  א.

  מידעי  ב.

  אגדה  ג.

.יתן הענק"וים בעקבות קריאת הטקסט "הלולמדתו מידע חדש שכתב  .15
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  הו את משפטי התוכן אותם הבנתם.  וזַ  שלפניכםקראו את הטקסט   . 1
, וכתבו לצדם את הפירוש שלהם, את תפקידם חסמי הקריאההעתיקו את   . 2

  ולמי הם מתייחסים? 
  

  יסִר יגְ ִט הַ 

  

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

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

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

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

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

ֹ לְ    ר.כָ ּזָ ת הַ ַר זְ א עֶ ל

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

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

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

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

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

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

  ם.לָ עֹוהָ 

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

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

  ם.דָ ָא 

   את קביעתכם.  ונמק, וסוג הטקסטמהו קבעו 
  כעת ענו על השאלות שבדף המשימות. 

5 

10 

15 
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  משימות  – הטיגריס

  לטיגריס. תתעודת זהוו כער  .1

  

  ?2בשורה "ׁשֹוֵכן" פירוש המילה מה   .2

  שכן קרוב  א.

  שכונה  ב.

  ַחי  ג.

  

  ?7בשורה  "ַהְכָחָדה"פירוש המילה מה   .3

  ַהְכָחָלה  א.

  ַהְׁשָמָדה  ב.

  ַחִּיים  ג.

  

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

  יערות חפירת  א.

  יערות השקיית  ב.

  ערותיגדיעת   ג.

  

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

  אנשיםל  א.

  פרוותל  ב.

  עצמותל  ג.

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

  לעתים קרובות  א.

  אף פעם לא  ב.

  לעתים רחוקות  ג.
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  ?15-14 ותבשור ם"דָ י ָא נֵ ם ּבְ ע עִ גָ ּמַ ִמ  ענָ ְמ נִ א "הּולמה הכוונה בביטוי   .7

  .לגעת בבני אדם ור לואס  א.

  .בני אדם טורף ינואהוא   ב.

  .עם בני אדם יוצר קשר ינואהוא   ג.

  

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

  

  .צדים את הטיגריסלכך ששתי סיבות  נוציי  .9

  

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

  מהו הזמן של כל אחד מהם. . כתבולפניכם שישה פעלים  .11

  ַמִּכיִרים .6     ִיָּׁשֲארּו .5     ָחיּו .4     ּתֹוֵקף .3     ִנְכָחדּו .2     ׁשֹוֵכן .1  

  

  הבעה בכתב

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

  תחילה תכננו את הכרזה שלהם.   

  ועדת הכרזה)?ד (כלומר למי מיעַ ּיַ ל הַ הַ מיהו ְק   א.

  מהו האיסור?  ב.

  מה הן הסיבות לאיסור?  ג.

  לפניכם רשימה של כמה הצעות לסיבות לאסור ציד. השלימו אותה.    

  ולה לחסל בעל חייםלהכחדה ע  *

  יראה העולם אחרינו בלי...יכיצד   *

  ..האדם. ם בחייחייה בעלתפקיד   *

ימה של סחו את הכרזה במחברת. אל תשכחו להוסיף חתכעת נַ    .13

  הקבוצה התומכת באיסור זה.  

כרעיון  ןלפניכם דוגמות לכרזות בנושאים שונים. תוכלו להשתמש בה   

  לכרזה שלכם. 
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  ןיהמילות קישור ותפקיד

  

  :תפקידים כמהלמילות קישור 

  ;הבנת הנקראאת שפר לא. 

  ;ב. לקשר בין חלקי משפט

  ;ג. לקשר בין פסקות במאמר עיוני או מידעי

  .על רצף הכתובד. לשמור 

  

  .הראשונים תפקידיםאנו נתייחס כאן לשני ה

  

  שיפור הבנת הנקראא. 

  

  

  

  

  

  

  ו... וגם           בשביל            לכן               כי              אבל      

  כדי     על כך אולם           מפני ש...      לפיכך          נוסף              

  כך             יתר על כן       למטרתואך               מכיוון ש...                 

  

  דוגמות

מקום שם  –קבעתי עם חברתי ליאת ללכת לסרט אבל כשהגעתי לכיכר   )1

  היא לא הייתה שם. חיכיתי מס' דקות, אולם... –קבענו להיפגש 

אנו למדים  לפיכך .ניגודבמשפט זה מופיעות פעמיים שתי מילות       

  ראו סרט באותו ערב.  לאגיעה ושתי הבנות ִה  לאשליאת 

 מילות קישור

  תכלית הוספה תוצאה סיבה ניגוד
 (מטרה)

 

 ידע לשוני
  

 קריאה והבנה
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  זהירות של הנהג. -מספר סיבות לתאונות הדרכים. אחת מהן היא אי  )2

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

  ראויים לנסיעה ברכב.

קטע מופיעות שלוש אנו למדים שב לפיכך ,תוספתבמשפט שתי מילות   

  ללא מילת קישור).מהן סיבות (אחת 

בבתי הספר עמה אנו מתמודדים שתופעה  היא אלימות בין בני נוער  )3

על  ה. נוסףזכלפי  זהשלנו. אלימות נגרמת כי  בני הנוער אינם סובלנים 

הם אינם ותרניים מפני שהם רוצים להיות תמיד בעדיפות מול  כך

  אחר.ה

  אחת. תוספתומילת  סיבהילות במשפט שתי מ  

חייבים  ,הזכרנו שתי סיבות לאלימות. לכן כשמחפשים דרכי פתרון  )4

ותרנות ולסובלנות כלפי ולהגיע למסקנה שיש לחנך את בני הנוער ל

כבר בגיל מאוד צריך להתחיל בגיל מוקדם הטיפול . לפיכך אחרה

  ַהַיְנקּות (כשהתינוק יונק).

 ,מילה כלבלי שנבין  ,מלמדות אותנו כאןפיעות שתי מילות קישור המו     

  .תוצאהשהמשפטים עוסקים ב

קישור  ותשלוש מיל-כדי לשפר את הבנת הנקרא כדאי ללמוד שתיים  )5

גם  ,נוכל לדעת את כוונת המשפט או הקטע ,מכל קבוצה. כשנזהה אותן

   אם לא נבין את כל המילים.

  .(מטרה) תכליתכאן סומנה מילת   

    

  או בין משפטים בין חלקי משפט רושיק  ב.

ת רּובֵ שחֲ הוא ד העקרונות חַ יחסי חברות נשענים על שני עקרונות. ַא   

ולכל אחד  ,אם רוצים ללכת יחד לסרט ,וויתור הדדי. לדוגמהלזקוקה 

  חייבים לוותר כדי ללכת יחד.  ,יש רצון לראות סרט אחר

  .סובלנותעל כך, ביחסי חברות נדרשת נוסף    
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נית. עדיין חלק לא כולם הבינו את ההסבר. לפיכך חזרה המורה על דבריה ש

מהתלמידים לא הקשיב, אולם המורה לא הסכימה לחזור על ההסבר פעם נוספת. 

אני חושב שהיא צדקה כי זה אשמת התלמידים, חלק מהתלמידים התרעם וכעס על 

 המורה. 

אבל  ,מותר להתווכח ,נושא מסויםבחברים מחשבות שונות אם לשני   

. זוהי סובלנות. הידעתם אחרעל ה וֹות את דעתאחד לא צריך לְכּפאף 

    משטר  –שוויתור וסובלנות הם שני ערכים הכרחיים במשטר דמוקרטי 

ולכולם יש אותן זכויות וחובות. זהו משטר  אחר,שבו כל אזרח שווה ל

  ו.שלנ מדינההקיים גם ב

בין בין המשפט הראשון ל מחברתהמסומנת במלבן  על כך המילה נוסף   

שני בבר וקטע מדב לפיכך ,תוספתמילת המשך. המילה היא ה

  . סובלנות. 2 ;. ויתור הדדי1עקרונות: 

  

  קראו את הקטעים שלפניכם. 

  בקטע את כל מילות הקישור שלמדתם. זהו  א. 
  ילות קישור נרדפות.החליפו את מילות הקישור שבקטעים במ  ב.
  

הלכנו לבקר את ִאיַתי כי הוא חלה ולפיכך נשאר בבית. הוא מאוד הצטער 

ל היה להשתתף בתחרות הכיתתית בכדורסל. "אבל הרווחת שלא ושלא יכ

" אמר לו בועז. "לא הרווחתי כלום, אצטרך ,עשית בחינה במתמטיקה

  " ענה איתי.,לעשות את הבחינה לכשאחזור

אולם הוא לא יכול היה  ,העביר לאיתי את החוויה הכיתתיתהחברים ניסו ל

כך. "כדי להבין את הבדיחות הכיתתיות צריך -להבין מדוע הם צוחקים כל

  " סיכם עודד.,להיות בכיתה
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  טקסט בלתי רציף

  הבנתם. ש, וזהו את משפטי התוכן שלפניכםקראו את הטקסט   . 1
  ו את המשימות שאחריו.כך בצע-, ואחרפעילות טרום קריאהבצעו   . 2
  

  טל ברטוב / יםִא נָ ְק ּׂשַ הַ 

  (מעובד מתוך החוברת "פשוש")

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

  
   ?סוג הטקסטמהו 

   נמקו את קביעתכם

5  

10  

15  
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  .יףרצ-טקסט בלתיהטקסט שקראתם הוא 

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

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

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

  בקטע. 

  

  מתי עוברים השקנאים מעל ארצנו?  .1

  שקנאי?מהו   .2

  גדולה להקה  א.

  דג גדול  ב.

  עוף מים גדול   ג.

  ?13בשורה  "מֹוְנִעים"מה פירוש המילה   .3

  מפריעים  א.

  עוצרים  ב.

  שתי התשובות נכונות   ג.

  ?7בשורה  "ָּבּה"למה מתכוונת המילה   .4

  ללהקת שקנאים  א.

  לברכת דגים  ב.

  אף תשובה אינה נכונה   ג.

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

  גם  א.

  אבל  ב.

  כדי  ג.

  ?7בשורה  "ְלהֹוִתיר"מה פירוש המילה   .6

  להשאיר  א.

  לשים  ב.

  להוסיף  ג.
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  ?10בשורה  ֹו""ֶשּלמתכוונת המילה  ילמ  .7

  לשקנאי   א.

  לבֵרכת דגים  ב.

  ל דגים ּדֵ גַ לְמ   ג.

  ?9בשורה  "זֹוֵעם"מה פירוש המילה   .8

  שומר  א.

  כועס  ב.

  זומם  ג.

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

  .שמח ומי עצוב עם ביקור השקנאי

  שגורם השקנאי למגדלי הדגים? קמהו הנז  .10

  מהי הבעיה המוצגת בקטע?  .11

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

י, מדריך להגנת מי יכול לומר אותם: השקנא . ציינומשפטים כםלפני  .13

   .הטבע או מגדל הדגים

  כות מלאות דגים. כדאי לנחות כאן. הבֵר   א.

  רה, צריך לפגוע בשקנאים, מפני שהם פוגעים בפרנסתנו. אין בֵר   ב.

  למגדלי הדגים להרוג שקנאים.  שַנרשהתכן ילא י  ג.

  והציעו פתרונות משלכם לבעיה. ,דונו בזוגות בבעיה המוצגת בקטע  .14

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

  נמקו את תשובתכם.

- איך אפשר לראות שהטקסט "השקנאים" הוא טקסט בלתי  .   א.16

  רציף? 

 מהו המידע שנוסף לקטע הראשי?   ב.
  מה אפשר להבין מהמידע שנוסף?  ג.
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  .את הטבלה השלימוא.   .17

 רבים יחיד 
 ּגֹוָזִלים  1
  םּגֹוֵר  2
3   
 ֲחָזִקים  4
 חּוִטים  5

  

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

  מאותו השורש.

  ָנֲחתּו, ַמְבִריִחים, ּגֹוְזִלים, חֹוְזִרים, חֹוְלִפים  

  

כמו  טבלהבושבצו אותן  ,אתרו אותן .בטקסט מופיעות מילות קישור  .18

  זו שלפניכם.

  מילת תוצאה  מילת ניגוד  

1.      

  

  תזכורת למילות קישור!

  אבל, אולם, אך. – ניגוד

  לכן, לפיכך, כתוצאה מכך. – תוצאה

 

  

  

  כתיבה

ושלבו בתוכו שלוש ממילות הקישור  כל נושא שתרצו,ב כתבו קטע קצר  .19

  המופיעות בטבלה.

  

 במקום המילה ואז... תוכלו לכתוב לכן, לפיכך, כתוצאה מכך.
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  הבנתם.שוזהו את משפטי התוכן  ,שלפניכם קראו את הטקסט   א.

  שלפניכם, וכתבו את הפירוש שלהן.ו את המילים העתיק   ב.
            ;1שורה  –בחסות   

  ;9שורה  –לה        ;8שורה  –כמיילדות   

  ;9שורה  –אותו       ;10שורה  –חשופים   

         .10שורה  –טריפה   

  הם מתכוונים.   מצאו את המאזכרים שלפניכם, וכתבו למי   ג.

  ענו על השאלות.   ד.

  ַטל ַּבְרטֹוב / ַּגם ִאם ִהיא ִּפיָלהִאָּמא ִהיא ִאָּמא 

  ד ִמּתֹו "ֵעיַנִיים")בַ (עּו

  ת ִאּמֹו ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות, ַמָּמׁש ְּכמֹו ֵאֶצל ְּבֵני ָהָאָדם. סּור ְּבחָ ַהִּפילֹון ִנְׁשָא 

ת ְלִצָּדּה ַהִּפילֹוִנים ִנְׁשָאִרים ִעם ִאָּמא ַעד ִּגיל ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה, ְוַהִּפילֹוִנּיֹות ִנְׁשָארֹו

  ָּכל ַהַחִּיים.

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

  ָכל.ָטִעים ְלַמאֲ 

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

ַהִּפילֹות ַהּבֹוְגרֹות ּפֹוֲעלֹות ְסִביָבּה ִּכְמַיְּלדֹות, ְוִאם ְלַאַחר ַהֵּלָדה ֵאין ָלּה ָחָלב, 

  ֹו וֵתיִניק אֹותֹו.ץ, וֵאם ַאֶחֶרת ְּתַטֵּפל ּבַהִּפילֹון ְיֻאּמַ 

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

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

ּיֹות. ִאם ְלִביָאה ְרֵעָבה אֹו ַלֲהַקת ָצבֹוִעים ִמְתָקֶרֶבת ֲאָגנִ ּדַ  *ִאָּמהֹות ֱאנֹוִׁשּיֹות

, ִמָּיד ִנְׁשָמעֹות ַּבַּיַער ְׁשָאגֹות, ְקִריאֹות ַאְזָעָקה, ְוָכל ַהִּפילֹות יוּוֵמַאֶּיֶמת ַעלָ יל ְלּפִ 

  יֹוְצאֹות ְלִמְתָקָפה ַעל ַהּטֹוֵרף.

  ְּבֵני ָאָדם.של  – יִׁש נּו* אֱ 

   .ו את קביעתכםקנמהטקסט? סוג מהו 
  כעת ענו על השאלות. 

 

5  

10  
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  משימות  – ה"ילָ "אימא היא אימא גם אם היא ּפִ 

  

  כמה זמן נמשך היריון של פילה?  .1

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

  הפילוניות לצדה של אימא פילה?

  את הפעולות שהפילונים לומדים.ו קיעתה  .3

  לישוןלבחור מקום   א.

  לשתות  ב.

  לקרוא לעזרה  ג.

  לבחור אוכל טעים  ד.

  לחצות נהר  ה.

  לצעוד  ו.

  לזהות אויבים  ז.

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

  פי הטקסט?ל ,השאגה

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

  אמו מכסה אותו.  א.

  נשאר בהשגחת אמו.  ב.

  נשאר תינוק בבית אמו.  ג.

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

  הכוונה?

  הפילות מתנהגות כילדות קטנות.  א.

  הפילות עוזרות לפילה ללדת.  ב.

  הפילות עומדות סביבה בזמן הלידה.   ג.
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  ?"אותו"למי הכוונה במילה  ".תֹויק אֹונִ יֵת "וְ כתוב:  9בשורה   .7

  לכל פיל  א.

  לפיל הבוגר  ב.

  לפילון שנולד  ג.

  

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

  עלולים לשמוע אותם.  א. 

    עלולים לטרוף אותם.  ב. 

  עלולים לראות אותם.   ג. 

  

  )?12-11(שורות  ת"ֹוּינִ גָ אֲ ּדַ  תֹוּיִׁש ֹונת אֱ הֹוּמָ ִא  מֹוּכְ "מה פירוש הביטוי   .9

  כל האמהות דאגניות.  א.

  כמו אמהות של בני אדם הדואגות לילדיהן.  ב.

  הפילות הן אמהות דאגניות.  ג.

  

  שנה? 15כמה המלטות יכולות להיות לפילה במשך   .10

  

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

   

  

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

  הלביאות מתנפלות על טרף.  א.

  צבועים או לביאה מנסים לתקוף פילון צעיר.  ב.

  ידי צייד ומשמיע קול אנחה.-חיים נלכד על-בעל  ג.
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  בין הפילות קיים קשר הדדי. העתיקו את המשפט המוכיח זאת.   .13

  

  ?מא גם אם היא פילה""אימא היא אילמה הכוונה בכותרת:   .14

  לפיל יש יותר מאימא אחת.  א.

  גם הפילה אוהבת להיות אימא.  ב.

  ל בני האדם. שגם הפילה היא אימא טובה כמו   ג.

  

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

    פילונים    משפחה    אמהות    ממליטה    דאגניות   

  

  .פילהמילה  ה שלהנקבצורת כתבו את   א.    .16

  .שומריםהמילה הנקבה של צורת כתבו את   

  .מלמדתהמילה הזכר של צורת כתבו את   

   .יוצאותהמילה הזכר של צורת כתבו את   

  .בןהמילה  הרבים שלצורת כתבו את   ב.

  .בתכתבו את צורת הרבים של המילה   

  .בוגרותהמילה  היחיד שלצורת כתבו את   

        .שותיםלה כתבו את צורת היחיד של המי  

    

  .ִמְתָקֶרֶבת, ֲחׂשּוִפים, ִנְׁשָארֹותְּתַטֵּפל, : פועלכל זהו את השורש של   .ג

  

, ִּפילֹון, ִגיםְמַגֵּדל ּדָ ְתרֹונֹות, ּפִ : הוסיפו שם תואר לכל שם עצם  ד.

  .ַּכַעס
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  המרכאותסימני פיסוק: 

  

  

  

  

   שיח-דו  )1(

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

"אני כולי שרופה ולא  .יעה יובל" הצִ ,"בואי נלך לים מחר בבקר  

" ,גם שוש ויעלי יבואו .ף"יהיה כי .מתקרבת לים" ענתה לה שיר

"אז מתי אנחנו  ."אני לא באה" ," ענתה שיר,הנו לכןי"ת .המשיכה יובל

  שאלה יובל.  "נפגשות?

  

  ?"רשיםימה פירוש הביטוי "שיח של ח  

   ציטוט  )2( 

כנסו י"אל ת :שאביו אמר לו לאמר להם מהיורם מסר לחבריו את    

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

שאר צמודים לחלק ילא להתרחק יותר מדי ולההחלטנו  ,ששמענו אותו

  הקדמי הקרוב למקומות המגורים.

יכנס ינקרא ציטוט ולכן  ,אמר לנוויורם  ,מה שאמר אבא של יורם ליורם   

  למרכאות.

  , שםכינוי  )3(

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

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

  . "דסרולר בלי"ביותר ב

 לציין

 ִהּפּו ַמְׁשָמעּות ִּכנּוי, ֵׁשם ִצּטּוט ִׂשיחַ -ּדּו

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

  כאשר דמויות משוחחות זו עם זו, מסמנים את דבריהן במרכאות.

 ידע לשוני
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לו הח ",בוביונצא לס 'בלידס רולר'תביא את ה ,ראובן" :מרובמקום ל   

ומאז  ,ל היה מובןווהכ "נצא לסיבוב? ,"רולר"" :לו מרהחברים לו

   ."רולר"נשאר לו השם 

  יש להוסיף מרכאות. ,כשכותבים כינוי   

  יפוךה  )4(

משמעותו  ,מרכאותבאבל אם הוא נכתב  ,הוא מחמאה יפההביטוי    

  . הפוכה

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

  טבע" צדים את בעלי החיים. י"חובב   

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

  מכניסים אותה למרכאות.  ,כשרוצים לומר מילה במשמעות הפוכה   

  

מרכאות. בכל משפט השתמשו בתפקיד בהם שיהיו  ,חברו שלושה משפטים
  חר של המרכאות.א

שיח, ציטוט, כינוי (שם), היפוך - מיינו את המשפטים לפי תפקיד המרכאות: דו
  משמעות. 

  הסרט "עליסה בארץ הפלאות" הוא מהיפים שראיתי.  .1
"אל תשכח לשטוף ידיים לפני הארוחה," אמרה אימא לדני. "כבר   .2

  שטפתי," השיב דני.
  ם אדומות כמו תות.כולם קוראים לה "תותי", כי יש לה לחיי  .3
  היא מנגנת ממש "נפלא". כולם אוטמים את אוזניהם.  .4
המורה הסבירה לתלמידים את מה שהמנהל אמר לה: "אסור לשחק   .5

במים בברזייה כי אנו צריכים לחסוך במים. המים נועדו לשתייה 
  בלבד."

  כך "חברותי". הוא אף פעם לא אומר שלום.-יונתן בחור כל  .6
לראות סרט מחר בקולנוע. רוצה להצטרף אליי?" ִהציע רון  "אני רוצה  .7

  לנעמה. "בטח שאני אצטרף. מחר אני פנויה," השיבה נעמה.
המדריך מקריא לילדים את המודעה בעיתון מילה במילה: "במועדון   .8

  הקשישים זקוקים למתנדבים, אנא צרו קשר בהקדם."
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  דעה ועובדה

  דעות.ועובדות  ,רך כללדב ,משולבותשאנו קוראים בטקסטים 

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

פרטית של  מחשבהמכיוון שזוהי  ,לבדוק אותה אפשר-ישאאמירה  – דעה

  כותב המאמר.

  

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

  בבואנו להסביר מצב מסוים.

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

  דעות אלו.מבוססות על מה 

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

  

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

ם טקסטים ֵמידעי. אולם ישנמסוג אלה הם טקסטים  .מעובדות רקהנבנים 

  בהם עמדת הכותב.  תמשולבש

  ?עובדהבין כיצד נבחין בין דעה לאם כך, 

  דוגמה

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

יַע ְלגּוף ְמֻחָּטב ְתזּוָנִאים. ַהְקָּפָדה ַעל ְׁשֵני ֶעְקרֹונֹות ֵאֶּלה עֹוֶזֶרת ְלַהּגִ רֹוְפִאים ּו

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

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

  ַּמָּטָרה ַמֵהר יֹוֵתר."ַע לַ ַהּיֹוִמי ְּבֵחִצי, ְוָכ ַאִּגי

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

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

ק ֶאת ה ְמאֹוד ְולֹא ֶהְגיֹוִנית, ָלֵכן ָהְלָכה ִלְבּדֹ ל ָּדָנה ָקׁשָ ָחְׁשָבה ֶׁשַהָּתְכִנית ׁשֶ 

  ְוָאז ִהְתָּבֵרר ֶׁש... .ָהִעְנָין

 קריאה והבנה
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  דעה אחת ועובדה אחת.  מהקטעהעתיקו 
עובדה אחת העתיקו ממנו ו ,104 'בעמ שקנאים"הטקסט "קראו שוב את ה

  .ודעה אחת
  .דעהו א עובדהוא כתבו לצד כל אחד מהם אם ה .היגדיםחמישה לפניכם 

  ילדים. 600א. בבית ספר "חֹוָרִׁשים" לומדים 

  ב. הילדים בבית הספר מאוד נחמדים.

  ג. הרבה ילדים אוהבים לשחק כדורגל.

  קמ"ש. 130ד. השוטר עצר את הנהג שנסע במהירות של 

  מהר מאוד. ה. הנהג הזה נוסע 

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

  משפט דעה מתאים.חברו לכל משפט עובדה   ב.

דעות ועובדות, קראו את הקטע והעתיקו מתוכו  ותמשולבבו קטע לפניכם 
  שלושה משפטי עובדה ושלושה משפטי דעה. 

  איך הצילו החברה להגנת הטבע והילדים 
  עזריה אלון /את פרחי הבר 

פרחי בר: לפני שנים לא רבות אפשר היה לראות משפחות שלמות יוצאות לקטוף 
ההורים והילדים היו חוזרים מן השדה עם זרים ענקיים של כלניות, רקפות, 
נרקיסים או פרחים אחרים. וככל שהיה הזר גדול יותר, כן היו כולם שמחים 
יותר. פרחים רבים לא הגיעו כלל הביתה, כי הושלכו בדרך. משנה לשנה הלכו 

כמעט שלא נראה פרח.  פרחי הבר ופחתו; במקומות שהיו מכסים פעם פרחים,
שפרחיהם היפים היו מעטים תמיד, כמו אירוסים וצבעונים, כמעט מינים אחדים, 

שנעלמו. הפרחים שנקטפו לא עשו, כמובן, זרעים, ולכן לא נבטו צמחים חדשים, 
היו רוב פרחי  –שהיו צריכים להחליף את אלו שהזדקנו ומתו. לו היה הדבר נמשך 

מרי, או היו נשארים רק במקומות רחוקים ונדחים. הבר היפים שלנו נעלמים לג
היו אנשים שהרגישו בסכנה הזאת, ונסו להסביר שאסור לקטוף פרחים, אבל לא 
רצו לשמוע להם. אנשי החברה להגנת הטבע הבינו, כי עד שלא יהיה חוק שיאסור 
קטיפת פרחים, ועד אשר הממשלה לא תקים רשות אשר תוכל לשמור על כך, 

אוד להסביר את הדברים. ובאמת, אחרי הרבה מאמצים חוקקה יהיה קשה מ
עשרה שנה, "חוק ערכי טבע מוגנים" וגם "חוק גנים לאומיים - הכנסת לפני שבע

ושמורות טבע". הוקמה רשות שמורות הטבע, וקטיפת פרחי בר מוגנים נהייתה 
  אסורה לפי החוק!
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  ָּדג ַמֲחִליף ְצָבִעים
: "ִעְנָין ָחָדׁש",   ִּגָּליֹון תשמ"ו) (ִמּתֹו

 זֹאת עֹוֶׂשה ֵאינֹו הּוא. ֶאת ְצָבָעיו ְלַהֲחִליף ֶׁשָּיכֹול, ֲעָנק ָּדג ַחי ַהָּׁשֵקט ָּבאֹוְקָינֹוס

 לֹא ּוְכֵדי, אֹוְיָביו ִמְּפֵני ְלִהְסַּתֵּתר ְּכֵדי, ַהְסָוָאה ְלֵׁשם ֶאָּלא, ַׁשֲעׁשּועַ  ְלֵׁשם

  .ַטְרּפֹו ִּבְפֵני ְלִהְתַּגּלֹות

  

 ,ִמְׁשָּפָחההַ  ְּבֵני ִמָּכל, ִּבְלַבד הּוא ַרק ַא, ְּגדֹוָלה ָּדִגים ְלִמְׁשַפַחת ׁשיך ַהֶּזה ַהָּדג

 ַהִּנְמָצִאים, ְמיָֻחִדים ָּתִאים ְּבֶעְזַרת זֹאת עֹוֶׂשה הּוא. ְצָבָעיו ֶאת ָיכֹול ְלַהְחִליף

 ַהָּדג עֹור ֶׁשֶּצַבע ְלָכ ּגֹוְרִמים ֵאּלּו יםָּתִא . ֶצַבע ָּתֵאי ִנְקָרִאים ֵאֶּלה ָּתִאים. ְּבעֹורֹו

  ...ְמֹעָרב ְלֶצַבע ְוַאף ְלָלָבן, ְלחּום, ְלָיֹרק, לָאֹפר ְלִהְׁשַּתּנֹות ָיכֹול

 ַהְּבִרית-ֶׁשְּבַאְרצֹות ִּבְפלֹוִריָדה ַהְּגדֹוִלים ַהָּיִמִּיים ָהַאְקַוְריּוִמים לַאַחד ְּכֶׁשִהְכִניסּו

 ִצְבעֹו. ָהַעִין ִמן ַהָּדג ֶנֱעַלם, ִקילֹוְגָרִמים ֵמאֹות-ִּכְׁשלֹוש ֶׁשִּמְׁשָקלו, הָּכזֶ  ֲעָנק ָּדג

 ֶאת ִּגְּלָתה ֵמֵעיָניו ַאַחת ֶׁשל ַקָּלה ְּתזּוָזה ַרק. ָהַאְקַוְריּום ִקירֹות ְלֶצַבע ִהְׁשַּתָּנה

  .ִהָּמְצאֹו ְמקֹום

  

 ָיכֹול ֶׁשהּוא ִּפי-ַעל-ַאף, ָאָדם-ְּבֵני ַעל ְתַנֵּפלִמ  ֶׁשֵאינֹו, ָׁשֵקט ָּדג הּוא, ְּכָלל- ְּבֶדֶר

עַ " - ָּכִריׁש ִקְרּבֹו ַאל ַהָּדג ָׁשַאב ִּבְפלֹוִריָדה ַאְקַוְריּום ְּבאֹותֹו. ֹקִׁשי ְּבִלי ָאָדם" ִלְב

 יׁשַהָּכִר ... ָאָבק-ׁשֹוֵאב ָהָיה ְּכִאּלּו, ַאַחת ַעָּזה ִּביִניָקה, ְלַידֹו ֶׁשָחָלף, ָקָטן ָנֵמר

 ֶׁשְּיכֹוִלים ַקְׂשַקִּׂשים לֹו ֵיׁש ַגּבֹו ַעל. ִמָּפָניו ְלִהָּזֵהר ֵיׁש זֹאת ּוְבָכל! ְוֵאיֶנּנּו ֶנֱעַלם

 ְּבָׁשָעה", ַה"ָּׁשֵקט ְוַהָּדג, ְּכַסִּכין ַחִּדים ֵאֶּלה ַקְׂשַקִּׂשים. ַסָּכָנה ִּבְׁשַעת ְלִהְזַּדֵּקף

 ַעל ֶיֶתר ֵאָליו ֶׁשָּקֵרב צֹוְלָלן. ָחָזק ַאְזָהָרה קֹול ְׁשִמיעַ מַ , ַקְׂשַקָּׂשיו ֶאת זֹוֵקף ֶׁשהּוא

 ְּכִאּלּו ִהְרִּגיׁש ֶׁשהּוא, ָחָזק ֹּכה ְוָהָיה" טּוְנק" ְּכמֹו ִנְׁשַמע ֶׁשַהּקֹול ְמַסֵּפר, ַהִמָּדה

  . ַרב ְּבֹכחַ  רֹאׁשֹו ִצֵּדי ִמְּׁשֵני ּבֹו ַמֶּכה ִמיֶׁשהּו

 ִמִּמְׁשַּפַחת ָּדִגיג – ִמָּפָניו ַלְחֹׁשׁש ְּבִלי ֵאָליו ְלִהְתָקֵרב ָיכֹול ֶאָחד ָקָטן ָּדִגיג ַרק

. לֹו ּוְמִציקֹות ַהָּגדֹול ַהָּדג ְלעֹור ַהִּנְדָּבקֹות, ִמְּצָדפֹות ִנּזֹון ֶזה ָּדִגיג. ַהַּנָּקִאים

 ַלַּנַּקאי ְונֹוֵתן, ָלנּועַ  ְּבִלי, טְּבֶׁשֶק  לֹו ׁשֹוֵכב ָהֲעָנִקי ְוַהָּדג, ַהְּצָדפֹות ֶאת אֹוֵכל ַהַּנַּקאי

  .ַמְפִריע ְּבֵאין ַהְּצָדפֹות ִמן עֹורֹו ֶאת ְלַנּקֹות

5 
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  משימות –דג מחליף צבעים 

  מה מטרת החלפת הצבעים של הדג?  .1

  ?בשורה שנייההסוואה פירוש המילה  מה  .2

  למותעָ יהֵ   א.

  הסתרה  ב.

  התחפשות  ג.

  ?את הדג לאקווריוםקרו כשהכניסו שדברים השני מה הם   .3

  ?16מרכאות בשורה  ותמדוע מופיע  .4

  מבצע כשהוא חש בסכנה מתקרבת. שהדגשתי פעולות  נוציי  .5

  ומדוע? ?מי יכול להתקרב לדג מחליף הצבעים בלי לחשוש  .6

  בעזרת מה יכול הדג להחליף את צבעו?   .7

  העתיקו מהטקסט שני משפטי עובדה ושני משפטי דעה.   .8

  .ג - וב א  וענו על השאלות שלפניכם,הקטע קראו את   .9

ד וגם להתאמתה יִ הזיקית מחליפה את צבעה למטרות הסוואה, צַ   

לסביבה, לטמפרטורה ולמצבה הנפשי. זיקית מאוימת או פוחדת תהיה 

 .היא תהיה ירוקה ,נינוחה יותרכשהיא  .שחורה או בצבע חום כהה

רת ּבֶ הובות. נקבה מעּונקבה פנויה לחיזור תגוון את הופעתה בנקודות צ

סיונות התקרבות יחו נדָ יתהיה שחורה עם נקודות צהובות (ובמצב זה י

הצבע הבוהק הוא אמצעי לביסוס מעמד בין הזכרים.  .של זכרים)

 ,גיבה גם למזג האוויר בשינוי צבע: בשעות הבוקר הקרירותהזיקית ְמ 

היא נוטה  ,כאשר על הזיקית לקלוט את אור השמש כדי להתחמם

לצבעים כהים הבולעים ביעילות את הקרינה ומסייעים לה להגיע 

  במהירות לחום הגוף הרצוי לה ביותר.

  מדוע קוראים לדג מחליף הצבעים "דג הזיקית"?   א.
  ציינו חמש מטרות שלשמן משנה הזיקית את צבעה.  ב.
כתבו מטרה משותפת אחת לזיקית ולדג מחליף צבעים, שִלְׁשָמה   ג.

  ם. הם מחליפים צבעי

 ידע לשוני
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  פעלים ושמות
  

  א מילה המבטאת עשיית פעולה או הימצאות במצב מסוים. וֹּפַעל ה

  .בר, הווה, עתיד, ציוויע :הלאבאחד מהזמנים הכל פועל מבוָטא 

  

  ייוּוצִ       ידִת עָ       הוֶ הֹו        רבַ עָ 

  ְׁשֹמר      ֶאְׁשֹמר      ׁשֹוֵמר    ָׁשַמְרִּתי

  ְתִביּכִ     ּובִּתְכְּת     ּכֹוֶתֶבת    ָּכַתְבִּתי

  

  .כינוי גוףכהמופיע כשם עצם או  ,את הפעולה מבצע "גוף" כלשהו

  רבים  יחיד  גופים

  ְנֵקָבה  ָזָכר   ְנֵקָבה  ָזָכר  

  נּוְח נַ אֲ   ינִ אֲ   ןֹואׁשף ִר ּוּג

  ןֶּת ַא   םֶּת ַא   ַאְּת   הָּת ַא   ינִ ף ׁשֵ ּוּג

  ןהֵ   םהֵ   יאִה   אהּו  ייִׁש לִ ף ְׁש ּוּג

  

  .שם הפועלולבין  פשטושם עצם מ ביןל פועלמתבלבלים בין אנו לפעמים 

  :דוגמותהנה 

  התרגזתי  שונאים    אוהב      פועל:

  להתרגש    לשנוא    לאהוב     שם פועל:

  התרגזות/ֹרֶגז    שנאה    אהבה   שם עצם מופשט:

  

  העתיקו מהטקסט "דג מחליף צבעים" עשרה פעלים בגופים שונים. 

  צרו טבלה במחברת, ומיינו בה את הפעלים לפי גוף וזמן.

  הזמן  הגוף  וַעלהפ
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  כיצד נזהה פועל?

  נבדוק אם אפשר לצרף למילה גוף וזמן.

  כדי לבדוק אם אפשר לצרף למילה זמן, נשאל "מתי?". 

  לדוגמה, במילה "אוֵהב" אפשר לשאול:

  אוהב? מתיאוהב? מי       

  (עכשיו). הווהאוהב ב הוא  ואפשר לומר 

  אפשר לשאול:- לעומת זאת במילה "לאהוב" אי

  לאהוב? מי    

  

  ל', ואפשר לצרף אותו לפועל. -שימו  שם הפועל מתחיל תמיד ב

  אוהבים לַטֵּיל;   רוצה ללמוד;   : דוגמות

  פועל       שם פועל  שם פועל פועל      

  

  ניסיתי ְלַצֵּיר     

  פועל   שם פועל    

  

  אי אפשר לשאול: ה"ָא נְ "ִׂש גם במילה 

  ? ִׂשְנָאה מתי? ִׂשְנָאהמי     

  

  ם מופשט אפשר לצרף את ה' הידיעה.שימו   לש

  ְלמידההַ ; הָא נְ ִׂש הַ אהבה; הַ : דוגמות

  

  אם הם פעלים.בעזרת שאלות בדקו  ,לפניכם מספר מילים
  , ְלִמיָדה, ֶאְלַמדַמְלִּבישים, ַהְרָקָדה, ָרְקָדה, נֹאַהבִהְכִניס, ֶאְתֹרם, 

ו ממנהעתיקו ו 116 עמ' דג מחליף צבעים"את הסיפור "שוב קיראו 
  חמישה פעלים וחמישה שמות. למחברתכם 
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  6יחידה 

  הן והכללומי

  1תרגיל 

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

  תתעייפו מהר מאוד. ,ברשימה, ללא ספק תםהופע

  חשבו על כך ולכן סידרו את הפריטים בהיגיון. מרכולגם מנהלי ה

תנו  מרכול.בלה את הפריטים ברשימה לפי ההיגיון בו הם מסודרים במיינו בט
  לכל קבוצה שם.

  

  אגסים      גבינה    מלפפונים

  מילקי       בלח    יוגורט 

  מיץ תפוזים    שוופס     קולה-קוקה

  סודה    תפוזים    עגבניות

  

      

1.   

2.   

3.   

4.   

1.   

2.   

3.   

4.   

  

1.   

2.   

3.   

4.   

  .מיוןיינו חבריכם את הפריטים. ביצעתם פעולה של כעת בדקו כיצד מ

  

  

  

   2 תרגיל

  .ןַּתְבִחיטור בטבלה, נקראת כל כותרת (שם) שנתתם לכל 

  .מכנה משותףבאותו טור כמה פריטים שיש להם  לרכזכל תבחין מאפשר 

  .הכללההפעולה המתבצעת היא 

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

 קריאה והבנה
 

 מיומנות חדשה
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1 2 3 4 1 

3 

2 3 

1 2 
3 4 

את רשימת המצרכים לשתי קבוצות ר בפעולת ההכללה כדי למיין זעינ

  מזון.-שתי הקבוצות הן מזון ולא. עיקריות

  השלימו את התרשים.
, , מברשתקולה-קוקה, משחת נעליים, מיץ תפוזיםלחם, גבינה, המצרכים: 

  .נייר טואלט

  

  

  

  

            

  

  

  

  

על פי התבחין הזה: נוספות את רשימת ה"מזון" אפשר למיין לשתי קבוצות 

  דברי מאכל ומשקאות.

  מיינו את רשימת המזון. 
     

  

  

  

  

  

  

מספר עם שם לרשום אות ולצרף לה או במחברת כזה שים רלהכין תתוכלו 

  נייר. 3לחם, ב 1המוצר. דוגמה: א

 מצרכים

 לא מזון מזון

 נייר      

 מזון

  

 קולה   

 ב א

 ב א
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 2שורה 

  3 תרגיל

  שלפניכם.  הרשימהכעת מיינו את 
  תפוזים, לימונים, עגבניות, אננס, מלפפונים, פאפיה, גזר. 

  

  

  

  

            

  

  

  מכנה המשותף בכל קבוצה.את הו קיעתה 4תרגיל 
  דףכיסא, שולחן, ארון, מ

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

  פטיש, מסור, מקדח, מברג

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

  זרת, אמה, אצבע, אגודל

  ד. סוגי גופיות אצבעותשל ג. שמות  ילדות בסין ב.מידות בתנ"ךשל א. שמות 

  אדום, כחול, צהוב, סגול

  ד. גירים    ג. ירקות    ב. צבעים    מכחוליםא. 

  לכל קבוצה.  *מצאו גורם מכליל 5תרגיל 
  להמכונית, רכבת, עגֲה.               סאישולחן, ארון, כא. 

   מטר, קילומטר, סנטימטרו.              פרון, עט, נייריעב. 

           כוס, ספל, מזלגז.          כלנית, שושנה, נרקיסג. 

   , קלמנטינהאשכולית, לימוןד. 

  6תרגיל 

ובקשו  ,צרו (בקבוצה) רשימת פריטים (עם שניים עד שלושה תבחיני מיון)
  מחבריכם לקבוצה אחרת למיין את הפריטים בתרשים. 

  

     

 מוצרים

 1שורה 

  

 מכנה משותף. –* גורם מכליל 
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 דוגמה

  תנּוֹוׁשת וְ הֹוזֶ 

  להם שם מכליל. נוות ,הפריטים הדומים תאת שלוש ו. מצא1
  שאינו מתאים לקבוצה. ריט במעגל את הּפְ  וקיעת. ה2
  ד. שולחן    ג. כורסה    ב. ספר    א. כיסא. 1

  הְּפריט שאינו שייך: ספר.     ; היטיםר   שם מכליל:

  ד. טלוויזיה    ג. ארון    ב. כיסא    . א. שולחן2

  הְּפריט שאינו שייך:         שם מכליל:   

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

  :הְּפריט שאינו שייך        שם מכליל:   

  ד. קוביות    ג. קלפים    ב. מחשב    . א. גולות4

  הְּפריט שאינו שייך:        שם מכליל:   

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

  הְּפריט שאינו שייך:        שם מכליל:   

  ד. אריה    ג. דגים    ב. חתול    . א. כלב6

  הְּפריט שאינו שייך:        שם מכליל:   

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

  הְּפריט שאינו שייך:        שם מכליל:   

  ד. שרוכים    ג. מעיל    ב. מכנסיים    . א. חולצה8

  הְּפריט שאינו שייך:        שם מכליל:   

  ד. כלנית    ג. אורן    ב. אקליפטוס    . א. ברוש9

  הְּפריט שאינו שייך:        שם מכליל:   

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

  הְּפריט שאינו שייך:        שם מכליל:   

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

  הְּפריט שאינו שייך:        שם מכליל:   
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  ַהְׁשָוָאה

  מה הפעולות שעלינו לבצע בכל השוואה?

  להבין שיש משותף בין הגורמים להשוואה. תחילה עלינו   א. 

  :אלההציורים ה עלינו להשוות בין ,למשל  

  

  

1.  

  

  

  

, ריבוע, מעגל( המשותף לשלושת הציורים הוא שהם צורות הנדסיות   

  .)משולש

  

למשל, הצורות  .כך עלינו להבין שיש שוני בין הגורמים להשוואה-אחר  ב.

  שונות. הצורה משמשת כאן ַתְבִחין להשוואה. 

   

  הנה תבחינים נוספים להשוואה. שימו   

  . מרחק (קצר / ארוך)7       . גודל (גדול / קטן)1

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

  . משטח החומר (חלק / מחוספס)9        . צבע (כהה / בהיר)3

  . טמפרטורה (קר / חם)10      ).... טעם (מתוק / מר4

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

  (מהיר / ִאטי) . קצב12        . קול (גבוה / נמוך)6

  

  חשבו על תבחינים נוספים להשוואה, וכתבו אותם במחברת. 

  

 מיומנות חדשה
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  תרגול –השוואה המיומנות 

העתיקו את  ,בדיחה. קראו אותולבין בין חידה משווים  לפניכםבטקסט ש

שימו לב למילים המרמזות על השוואה ה. ותומלאו אהטבלה למחברת, 

  (מודגשות בקו תחתון).

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

  

  לבדיחה, אך בניגודבבדיחה וגם בחידה הסיום מפתיע.     

  בה הסיום מפתיע וגם מצחיק, בחידה הפתרון אינו מצחיק.     

  שעשוע בזמן הפנוי,לבדיחות משמשות  וגםחידות  אמנם גם    

  הן אינןשן וומרבית בני האדם מעדיפים בדיחות, כי אבל    

  מחייבות חשיבה ומאמץ שכלי.     

  

  

קריטריונים   מס'
  להשוואה

  דומה/שונה  בדיחה  חידה

  
1  

  

  
  סיום

      

  דומה  שעשוע  שעשוע  שימוש  2

3  

  

  העדפת 

  בני האדם
    

  

  .. השלימו את המשפטיםטבלהכעת נסכם את המידע שב
   ...אה הוא וונושא ההש* 

  ...החידה והבדיחה דומים * 

   ...החידה והבדיחה שונים * 

  ...בני האדם מעדיפים * 

  מה אפשר להסיק מתוך ההשוואה?ובכן, 
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  השוואה בין קטעים

  1טקסט מס' 

  ַהָּים ְּבַסָּכָנה ַצֵּבי

  המרכז לחינוך טכנולוגי) ,(מעובד מהחוברת "בעקבות החוף"

  

ְלָמם ִהיא ָהַאֲחרֹונֹות הֹוְלִכים ְוֶנֱעָלִמים ַצֵּבי ַהָּים. ַאַחת ַהִּסּבֹות ְלֵהעָ  ַּבָּׁשִנים

  ָרם.ּפָ ֶׁשֶּיְׁשָנם ָּדִגים ֶׁשִּנּזֹוִנים ִמַּצֵּבי ָים, ֵהם טֹוְרִפים אֹוָתם, ְוָכ ִמְתַמֵעט ִמְס 

נֹוֶסֶפת ָהאֹוֶרֶבת ְלַצֵּבי ַהָּים ִהיא ִמַּבֲעֵלי ַחִּיים ּוֵמעֹופֹות. ַצַּבת ַהָּים ְמִטיָלה  ַסָּכָנה

ה ֶאת ַהֵּביִצים ְּבחֹול. ֲאָבל ַּבֲעֵלי ָטָלה ִהיא ְמַכּסָ ֶאת ֵּביֶציָה ַּבחֹוף. ְלַאַחר ַההֲ 

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

ֹות ַנְילֹון ּוְּפַלְסִטיק אֹוֵיב ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ֶׁשל ַצֵּבי ַהָּים הּוא ָהָאָדם! ַׂשִּקּיאּוָלם הָ 

ְיֵדי ְּבֵני ָהָאָדם מֹוְצאֹות ֶאת ַּדְרָּכן ַלַּמִים. ַהַּצִּבים, ַהִּנזֹוִנים -ְזָרקֹות ַעלַהּנִ 

  ֹות ַהַּנְילֹון ָהֵאֶּלה ּוֵמִתים.ִמֵמדּוזֹות, טֹוִעים ְלִעִּתים ּובֹוְלִעים ֶאת ַׂשִּקּי

  

  2טקסט מס' 

  ַהָּצב ֶׁשֶּנְחַנק

  ך טכנולוגי)המרכז לחינו ,(מעובד מהחוברת "בעקבות החוף"

  

ב ָים מּוָטל ַעל ַהחֹוף ֶאָחד ִטְּילּו רֹוִעי ְוָאִביו ַעל ְׂשַפת ַהָּים. ִּפְתאֹום ָראּו צַ  יֹום

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

יֹונֹות ְלַהִּציל ֶאת ַהָּצב. "ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַהָּצב ֶנְחַנק ֵטִריָנר ֶׁשִהִּגיַע ָעָׂשה ִנְּס ֶעְזָרה. ַהּוֵ 

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

ה. ַהָּצב ְוהֹוִציא ִמּתֹו ֵקיָבתֹו ַׂשִּקית ְּגדֹוָלה ֶׁשָהְיָתה ֲעׂשּוָיה ִמְּפַלְסִטיק ָעבֶ 

  ֶהְחִלים ּוְלַאַחר ִמְסַּפר ָׁשבּועֹות ֻׁשְחַרר ַאל ֵמי ַהָּים.

  .האחר , ומה סוגו של הטקסטיעִ ידָ מֵ הוא טקסט טקסט כתבו איזה מה  א. 
  נסו להשוות בעצמכם בין שני הטקסטים, ומיד נעשה זאת ביחד.   ב.

5 

5 
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), 1 דהעמו(תבחינים אנו בונים טבלה שיהיו בה  ,כשאנו עורכים השוואה

 "דומה" או "שונה" לציוןעמודה ) ו3 - ו 2 עמודות( מקורות להשוואה

  ).4עמודה (

פי שלושה תבחינים: הבעיה המוצגת, בעיה נוספת -כאן בחרנו להשוות על

  וסוג הטקסט. 

  

  4 עמודה               3 עמודה                     2 עמודה                      1 עמודה         

  שונה / דומה  הצב שנחנק  צבי הים בסכנה  ניםתבחי  

בליעת  –הבעיה   1

שקיות ניילון 

  כמזון

  . הצבים בולעים1

  ,שקיות ניילון    

  כי הם חושבים    

  שהן מדוזות.    

הצב בלע שקית 

  .ניילון ונחנק

  דומה

  חיים -בעלי .2  בעיה נוספת  2

  את  טורפים    

  .הביצים    

  שונה  לא מצוינת

  שונה  סיפור  ט מידעיטקס  סוגה  3

  

  טבלהשב המידע סיכום

. אחד מהטקסטים צבי יםמותם של  נושא ההשוואה בין שני הטקסטים הוא

). 2), והאחר הוא טקסט סיפורי (טקסט מס' 1הוא טקסט מידעי (טקסט מס' 

חנק משקיות ניילון עד  –של צבי הים  סיבה למותםבשני הקטעים מוצגת ה

ידי -ה עלוהיא טריפת ֵּביֵצי הצּב ,ה נוספתביס מוצגת 1למוות. בטקסט מס' 

  נית לו. יבכל אחד מהטקסט מוצג הנושא בדרך האופי בעלי חיים ועופות.

  מסקנה

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

  עלולות לגרום לסביבה בכלל ולצבי הים בפרט. 
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  חקר תעבוד

  .בדיקהו למידההוא תהליך של ֶקר חֵ 

היא עבודה בנושא שמעניין אותנו במיוחד, והיינו רוצים להרחיב  רֶק חֵ עבודת 

בעבודת חקר אנחנו שואלים שאלה וצריכים לענות  את הידע שלנו עליו.

  ובדקנו את הנושא. למדנו עליה לאחר ש

  השלבים בעבודת חקר

  תחום בחירת   א.

קשורים לאותו נושאים התחום הוא נושא כללי, ששייכים לו הרבה    

טחון, יעולם הצומח, עולם החי, היסטוריה, גאוגרפיה, ב: ןיעני

  תחבורה, רפואה, תרבות, מסורת ועוד...

  נושאבחירת   ב.

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

  במיוחד.

  על הנושאיםמידע ראשוני איסוף   ג.

  י הנושאים.ר) הקושרת את שנשאלת חקת שאלה (ייבנ  ד.

  לבין? : מה הקשר ביןדוגמה  

  לגבי השאלה  השערות תצגה  ה.

  יהיה הקשר בין הנושאים. נו,לדעת ,מה יםבתכו   

  הקשור לנושאיםהעתקת המידע על הנושאים וטקסטים קריאת   ו.

  ראשי פרקיםבניית   ז.

  ת עבודהכתיב  ח.

  ?שאלת חקרכיצד מנסחים 

  בחירת שני נושאיםא. 

  . זיהום הסביבה2         חיים. הכחדת בעלי 1

  מציאת קשר בין הנושאיםב. 

  כיצד משפיע זיהום הסביבה על הכחדת בעלי החיים?
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    לעבודת חקר.  דוגמההנה 
  עולם הצומח. – התחום  א.

  התאמת מבנה הצמח לתנאי הסביבה.  – הנושא  ב.

כשאנו משווים בין צמחים הגדלים במים לבין צמחים    

נו רואים הבדל במבנה א ,שגדלים באזור דל במים

  ין לדעת איך השינויים קורים.ימענ הצמחים.

אשאל את הספרנית של בית הספר על  – איסוף מידע  ג.

  אינטרנט.ב בדוקאו א ,המקורות שם

כיצד משפיעים תנאי השטח על מבנה  – שאלת החקר  ד.

  הצמח?

הצמח יתאים את העלים שלו כדי  ,דעתיל  – השערות  ה.

  שלא יתבזבזו מים.

  .צמח החי במדבר על לקרוא חומראפשר   .ו

משפטים העוסקים עתיק למחברת נבתוך כדי הקריאה   

  מידע על מבנה העלים., ובעיקר נחפש במבנה הצמח

  .ראשי פרקים  ז.

  .העבודה תביכת  ח.

  לכל ראש פרק עלינו לכתוב כמה פסקות.   

  מתוך המשפטים שהעתקנו.  פסקותלמעשה, עלינו לנסח את ה  
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  רך אנציקלופדיתמצות ע

  

  קראו את הטקסט שלפניכם, וביחד נתמצת אותו. 

  ַהָּׁשֵקד

  (ְמעּוָּבד ִמתֹו אנציקלופדיית "ִמְכָלל")

  

ִמיִנים ֶׁשל ֵעִצים ְוִׂשיִחים  40 -ים, ְוהּוא ּכֹוֵלל ּכְ ַהָּׁשֵקד ִנְמֶנה ִעם ִמְׁשַּפַחת ַהַּוְרָדִנּיִ 

ְּכלּוִלים  ָעָבר ִנְכַלל ַהָּׁשֵקד ְּבִמְׁשַּפַחת ְּפרֹונֹום, ֶׁשָּבּהְנִׁשיִרים (עֹוְמִדים ְּבַׁשֶּלֶכת). ּבֶ 

ִזיף, ִמְׁשֵמׁש, ֲאַפְרֵסק ְוֻדְבְּדָבן, ַא ְּבֶׁשל ַהֹּׁשִני ְּבצּוַרת ַּגם ֲעֵצי ַהְּפִרי ַהְּנפֹוִצים: ְׁש 

  ַהְּפִרי, ֻהְגַּדר ְּכָזן ִנְפָרד.

ם ָּבָאֶרץ הּוא ַהָּׁשֵקד ַהָּמצּוי, ַהָּגֵדל ְּבִעָּקר ַּבֲאזֹוֵרי ֶאָחד ִמִּמיֵני ַהָּׁשֵקד ַהְּנפֹוִצי

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

ת, ּוְבסֹוף ַהֹחֶרף ִלְׁשמֹוָנה ֶסְנִטיֶמְטִרים. ַּבֹחֶרף עֹוֵמד ֵעץ ַהָּׁשֵקד, ָּכָאמּור, ַּבַּׁשֶּלכֶ 

הּוא ִמְתַּכֶּסה ְּבֶׁשַפע ְּפָרִחים ְּגדֹוִלים, ְלָבִנים אֹו ְוֻרִּדים, ֶׁשָּקְטָרם ַמִּגיַע ַעד 

  ָׁשה ֶסְנִטיֶמְטִרים.ֹוִלְׁשל

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

י ֶאָחד. ֵריָחם ֶׁשל ַהְּפָרִחים ָנִעים, ְוֶׁשַפע , ּוֵביֵניֶהם ֱעלִ 30-ל 10ָקִנים ֵּבין ָהַאבְ 

ִּבים, ְּבִעָּקר ְּדבֹוִרים, ַהַּמֲאִביִקים אֹוָתם. ַהּצּוף ֶׁשָּבֶהם מֹוֵׁש ֲאֵליֶהם ֲחָרִקים ַר 

ְקָרא ְּבִפי ַהּבֹוָטָנִאים "ֵּבית ְלַאַחר ַהַהֲאָבָקה ִמְתַּפֵּתַח ַהְּפִרי. ִּפְריֹו ֶׁשל ַהָּׁשֵקד נִ 

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

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

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

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

ֵמִכיל ֹחֶמר ָרִעיל ַהִּנְקָרא ַאִמיְגְדִלין,  ֶאל ַהֶּזַרע ַהָּטִעים ְוַהֶּנֱאָכל. ֶזַרע ָׁשֵקד ַהַּבר

  ַהַּמֲעִניק לֹו ֵריַח ִטּפּוִסי ְוַטַעם ַמר.

 מיומנות חדשה
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ָהָאָדם ִּתְרֵּבת ֶאת ַהָּׁשֵקד עֹוד ִּביֵמי ֶקֶדם ּוִפַּתח ָזִנים ַרִּבים, ֶׁשִּזְרֵעיֶהם ֵאיָנם 

ָּׁשֵקד הּוא ַרב, ְוֵהם ְמִכיִלים ְוַטֲעָמם ְמֻׁשָּבח. ֶעְרָּכם ַהְּתזּוָנִתי ֶׁשל ִזְרֵעי הַ  ,ָמִרים

ֻׁשָּמן. ַרק ֱאגֹוִזים ֲאָחִדים, ְּכגֹון  50% - ַּפְחֵמימֹות ְויֹוֵתר מֵ  20%ֶחְלּבֹון,  18% -ּכִ 

ָקן, עֹוִלים ַעל ַהָּׁשֵקד ְּבֶעְרָּכם ַהְּתזּוָנִתי. ִמּׁשּום ָּכ ִמַׁשְּמִׁשים ַהְּׁשֵקִדים ֱאגֹוֵזי ַהּפֵ 

ַהִּטְבעֹוִנים, ֶׁשֵאיָנם אֹוְכִלים ֶׁשל ב ְּבַתְפִריָטם ַהּיֹוִמי ֶׁשל ַהִּצְמחֹוִנים וְ יב ָחׁשּוַמְרּכִ 

  ָּבָׂשר ּומּוָצָריו.

ִיּצּור ִרּבֹות ּוֶמְרָקחֹות. ְּפִרי ַהָּׁשֵקד, ַהָּיֹרק ִלְפֵני ַהְבָׁשָלתֹו, ֶנֱאָכל ַחי אֹו ְמַׁשֵּמׁש לְ 

ְבֵרי ַהְּמִתיָקה ֵהם אֹו ְקלּוִיים. ְּבַתֲעִׂשַּית ִּד  ִזְרֵעי ַהָּׁשֵקד ֶנֱאָכִלים ְטִרִּיים

ְמַׁשְּמִׁשים ַלֲהָכַנת ַמְרִצָּפן ְוׁשֹוקֹוָלד ְמֻמָּלא ְוַלֲאִפַּית עּוגֹות ְועּוִגּיֹות. ְׁשֵקִדים 

ְמַׁשְּמִׁשים ַּגם ַלֲהָכַנת ִּדְבֵרי ְמִתיָקה ּוִמיֵני ַמֲאֵפה. ִמן ַהְּׁשֵקִדים ְמִכיִנים ַּגם 

ִנְקָרא ַהָּׁשֵקד  "נָ ֵמִזין, ְּדמּוי ָחָלב, ַהִּנְקָרא ְּבַעְרִבית "לּוז" (ַּבָת ּוָבן ְׁשֶקה ַקל, לָ מַ 

ַּגם "לּוז"). ַיְצָרִנּיֹות ַהְּׁשֵקִדים ַהְּגדֹולֹות ָּבעֹוָלם ֵהן ְמִדינֹות ָקִליפֹוְרִנָיה 

  ְׁשֵקִדים.ֶׁשל  םיעִ ּוִיים ַמּטָ ַהְּבִרית ּוְסָפַרד. ַּגם ְּבִיְׂשָרֵאל ְמצ-ֶׁשְּבַאְרצֹות
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מינים ואזורי גידול 

 גיאוגרפיים

  בתמצית של ערך אנציקלופדי יש לכתוב את המידע החשוב העיקרי. 

  ת. מצּוכדי לתמצת את הערך כדאי לבנות תרשים כמו זה שכאן, לכתוב בו את המידע בקצרה, וממנו לבנות ִת 

  

  

  

  שקדייה / שקד (עפ"י אנציקלופדיית מכלל)

  

  

  

  

  

  מיפוי צמחים

  

 ת"ז
יצרניות 

שקדים 

 בעולם

  

ערכו 

 התזונתי

  

 שימוש
  

 הפרי
  

 הפרח

  ורוד- פרח לבן

  5 –עלי גביע 

  5 –עלי כותרת 

   36 – 10 - אבקנים 

   1 –עלי 

  מושך חרקים –צוף 

 נעים –ריח 

  גלעין"" בית 

  ירוקה –ציפה 

  קליפה חומה

  מר –הזרע בטבע 

 –הזרע התרבותי 

 טעמו משובח.

  נאכל חי או קלוי.

משמש לריבות, 

לדברי מתיקה 

ומאפה, לשוקולד, 

למרציפן, למשקה 

 (לוז).

  חלבון 18%

  פחמימות 20%

  שומן 50%

חשוב לצמחונים 

 ולטבעונים.

  קליפורניה 

  ספרד

 ישראל

  גליל –שקד מזרחי 

  חרמון –שקד ערבי 

  הר –שקד הרימון 

 הר –שקד מצוי 

  . יש לקבוע את הערך האנציקלופדי לפני קריאה.1שימו          

 . מהרשום בכל עמודה יש ליצור משפטים.2                  
 רכז לפסקה. . את המשפטים יש ל3                  

  משפחת

  הוורדניים

  מינים 40

  מין נפוץ:

 "שקד מצוי"
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  הנה דוגמה לתמצית

סּוִגים ֶׁשל ֲעֵצי ָׁשֵקד. ֹּגַבּה ָהֵעץ  40 - ַהָּׁשֵקד ַׁשָּי ְלִמְׁשַּפַחת ַהַּוְרָדִנים. ַקָּיִמים ּכְ 

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

ִׁשים ְוִׁשָּׁשה ַאְבָקִנים ְוצּוף ַרב, ּוְלִפיָכ הּוא ֹוַרח ֵּבין ֲעָׂשָרה ִלְׁשלּכֹוֶתֶרת. ַלּפֶ 

ה מֹוֵׁש ֲחָרִקים ַרִּבים. ֵריחֹו ָנִעים. ַהְּפִרי ִנְקָרא "ֵּבית ַּגְלִעין". ֵיׁש לֹו ִציָפה ְיֻרָּק 

אֹותֹו, ּוְלִפיָכ ַטְעמֹו  ַההֹוֶפֶכת ְלחּוָמה. ַהֶּזַרע ַּבֶּטַבע ַמר, ַא ָהָאָדם ִּתְרֵּבת

ְמֻׁשָּבח. ַהְּפִרי ֶנֱאָכל ַחי אֹו ָקלּוי. הּוא ְמַׁשֵּמׁש ְלִרּבֹות, ְלִדְבֵרי ְמִתיָקה ָועֹוד. 

ַלָּׁשֵקד ֵעֶר ְּתזּוָנִתי ַרב, ְוהּוא ְמַׁשֵּמׁש ָמזֹון ָחׁשּוב ְלִצְמחֹוִנים ּוְלִטְבעֹוִנים. ֵיׁש ּבֹו 

ֻׁשָּמן. מֹוָצא ַהְּׁשֵקִדים ְּבַאְרֵצנּו ְּבִעָּקר  50% -ְחֵמימֹות וַ ּפַ  20%ֶחְלּבֹון,  18%

  ְּבֵאזֹור ָהָהר ַּבָּגִליל.  ֲאזֹוֵרי ְּתפּוָצה ָּבעֹוָלם: ָקִליפֹוְרִנָיה ּוְסָפַרד.

  

  .אפשר לתמצת ערך גם בעזרת ראשי פרקיםשימו    

  הנה דוגמה

  הנָ ֵא ְּת ס הַ יקּופִ 

  

  ת"ז

  ּוִתִּיים, ָּגְבהֹו ֵּבין ִׁשָּׁשה ִלְׁשמֹוָנה ֶמְטִרים, ָנִׁשיר ַּבֹחֶרף.ִמִּמְׁשַּפַחת ַהּת

  

  ֵּתאּור

 ִּפְרֵחי ַהְּתֵאִנים ְמֻקָּבִצים ְלִתְפַרַחת, ְוצּוָרָתם ְּכֵעין ָהַאָּגס אֹו ַהַּתּפּוַח.
ן ָׂשִעיר. ֶהָעִלים ֹות, ִצָּדם ָהֶעְליֹון ְמֻחְסָּפס, ְוִצָּדם ַהַּתְחּתֹוּנֶהָעִלים ְׁשסּוִעים ְלאֻ 

ָהֲערּוִכים ְּכֵעין  ,ָעִבים, ַּבֲעֵלי ְּפטֹוָטרֹות ֲאֻרּכֹות ּוַבֲעֵלי עֹוְרִקים ּבֹוְלִטים ְמאֹוד

 ס"מ. 20-10ְמִניָפה. ָאְרָּכם 
  ֶאָחד ֵמֵחיִקי ֶהָעִלים.- ַהֵּפרות ְּדמּוֵיי ַאָּגס ְויֹוְצִאים ֶאָחד
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  ִׁשּמּוׁש 

ִׁשים ְּכַמֲאָכל ָטִרי אֹו ָיֵבׁש ְוֵכן ַלֲהָכַנת ִרּבֹות, ִלְפָּתִנים, ְּדַבׁש ֵּפרֹות ַהְּתֵאָנה ְמַׁשְּמ 

ְּתֵאִנים ֲאֶׁשר ְמִכיִנים ֶׁשל ְּתֵאִנים ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפים (ְּכגֹון ָעָרק). ָּבֵצק 

ֻסָּכִרּיֹות. ִמְּגרֹוָגרֹות ְטחּונֹות, ְמַׁשֵּמש ְלִמּלּוי ִּביְסְקִויִטים, עּוגֹות, ׁשֹוקֹוָלד וְ 

  ַּבֲאָרצֹות ֲאָחדֹות ְּבֵאירֹוָּפה ִמְׁשַּתְּמִׁשים ִּבְגרֹוָגרֹות ְּכַתֲחִליף ְלָקֶפה ֵמִזין ּוָמתֹוק.

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

  ִלְדרֹום ֲעָרב).

  

  י ֵעֶר ְּתזּוָנִת 

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

ְּגָרם ְּתֵאִנים ֵיֵבׁשֹות  100), ֲעִׁשיָרה ִּבְמיָֻחד ְּבַאְׁשְלָגן, ְּבִסיָדן ּוְבַבְרֶזל. 75%

  ָאָדם.ְמַסְּפקֹות ֶאת ָּכל ִּתְצֹרֶכת ַהַּבְרֶזל ַהּיֹוִמית לְ 
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  עברית שפה יפה ! ?
  

י שפה בסיסיים, וכך גם בשפה בֵ לָ ְׁש אנו מבחינים בשלושה ִמ בכל שפה 

  העברית.

  ג              ב           א        

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 הסימן מציין שקיים מעבר ממשלב שפתי אחד לאחר. 
  

  דוגמה

  משלב דבור  משלב כתוב  משלב ספרותי  

טיפש (מילה לא מתאימה,   בור חסר השכלה  בור ועם הארץ  .1

  אך נמצאת בשימוש)

  גרוע ,ביקורתכל מתחת ל  ּבּוָשה  ְּכִליָמה  .2

  פּול אֹוֵכל   ארוחה משובחת  ארוחה דשנה  .3

)Full מאנגלית(  

  בסוף יצא מזה משהו  התפתח  קרם עור וגידים  .4

אין פוצה פה   .5

  ומצפצף

  אף אחד לא ׂשם  אין תגובה

 ָּדבּורב לָ ְׁש ִמ  ָּכתּובב לָ ְׁש ִמ  יִת רּופְ ב ִס לָ ְׁש ִמ 

נהוג בעיקר 

 ביצירות ספרותיות

נהוג בחומר הכתוב 

שאינו ספרותי 

 (עיוני)

נהוג בשפה 

 המדוברת 
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לפניכם קטע שיש בו ערבוב משלבים לשוניים. ַזהו את המילים ואת הביטויים 
  וכתבו את הדו שיח מחדש במחברתכם במשלב ראוי.  ,במשלב הָדבור

  

  לא בא לי עליהם. ,תמר: התרגילים בחשבון

  בתורה היה מאֶפן. רתם: למה? דווקא התרגילים בחשבון היו סבבה. אבל

  תמר: בכלל כל השיעורים האלה לא בראש שלי היום.

  בה.ישחרתם: אומרים שמתמטיקה מפתחת את ה

  תמר: קשקוש אצלי זה מביא עצבים.

  רתם: מתמטיקה, אני דווקא חושבת שזה חשוב. אבל תנ"ך? זה באמת לא 

  לעניין לא יודעת לקרוא את המילים וגם לא מבינה כלום.           

  

  קראו את השיר שלפניכם. 
   "?אחיות"מילים דתיה בן דור קוראת לאילו 

  מילה שהיא פחות מוכרת לכם.שתהיה בו כתבו משפט 
  

  ּדֹור-ֵּבן ִתָיהּדַ /  ֲאָחיֹות ִמִּלים

  .ְּכִסיל – לֹוַמר ְוֶאְפָׁשר ִטיֵּפׁש – ְלַהִּגיד ֶאְפָׁשר

  .ִּגיל – לֹוַמר ְוֶאְפָׁשר ִׂשְמָחה – ְלַהִּגיד ֶאְפָׁשר

  .ֲעִני – לֹוַמר ְוֶאְפָׁשר ָרׁש – ְלַהִּגיד ֶאְפָׁשר

  .ְּפלֹוִני – לֹוַמר ְוֶאְפָׁשר ִמיֶׁשהּו – ְלַהִּגיד ֶאְפָׁשר

  .ֲאִני – לֹוַמר ְוֶאְפָׁשר ָאנֹוִכי – ְלַהִּגיד ֶאְפָׁשר

  .ֻּפְזָמק – לֹוַמר רׁשָ ְוֵאפְ  ֶּגֶרב – ְלַהִּגיד ֶאְפָׁשר

  .ֲעָנק – לֹוַמר ְוֶאְפָׁשר ִפילנָ  – ידְלַהּגִ  ֶאְפָׁשר

  .ָאֵכן – לֹוַמר ְוֶאְפָׁשר ָנכֹון – ְלַהִּגיד ֶאְפָׁשר
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  .ֵחן-ֵחן – לֹוַמר ְוֶאְפָׁשר ּתֹוָדה – ְלַהִּגיד ֶאְפָׁשר

  .ַסָּבא – לֹוַמר ְוֶאְפָׁשר ָסב – ְלַהִּגיד ֶאְפָׁשר

  .ָבהּבָ סָ  – לֹוַמר ְוֶאְפָׁשר ֶנְהָּדר – ְלַהִּגיד ֶאְפָׁשר

  ַהָּדָבר אֹותֹו אֹוְמרֹות ֵהן ִּכי

  .ַאֶחֶרת ְקָצת

  

  

בור איננו משלב נמוך או חסר ערך, אם משתמשים בו באופן משלב דָ 

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

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

  כירים.משלב הסלנג לא כולם מַ  מכיוון שאת

, גם אם אנחנו מדברים או כותבים, עלינו לשיעור אם עברנו לחדר כיתה

  להשתמש במשלב כתוב. 

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

. מאז שאנו משתמשים באינטרנט ובטלפון נייד, הולך ומתפתח משלב חדש

  נקרא לו  משלב תקשורתי. ,עד שימציאו לו שם

 ובכתיבת )ֵמייִלים( דואר אלקטרוני ה בכתיבתהשימוש במשלב זה נעשֶ 

  .)SMSִמסרונים (
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  משלב תקשורתי              

   ,צורת כתיבה המקובלת במחשב, להעברת מידע למטרות שונות  דואר

מחייבת עמידה בכללי ולכן היא  ,כתיבהליא משמשת האולם   אלקטרוני 

אם השתמשנו בסלנג, נשתמש למשל, מקובלים. הכתיבה ה

בסימני יש להשתמש המשפט צריך להיות תקין, ו ;מרכאותב

  פיסוק.

  

מטרת התקשורת היא  טלפון הנייד.בצורת כתיבה המקובלת לשימוש    ןִמְסרֹו

העברת מסר קצרצר. לעתים תהיה זו מילה ואף מילת סלנג. לעתים 

הכללים בכתיבה זו מקום. לכן בלחץ של זמן, ויש פחות הכתיבה היא 

  חלים.הרגילים אינם 

  

  משלב תקשורתי

  

  

  

  . חוסר התייחסות לעקרונות 1    . כותבים יותר (כמותית) מאשר1

  בסיסיים של הכתיבה.             כתבו בעבר.    

  . שיבושי כתיבה עלולים2  . כותבים גם אנשים שלפני כן לא2

  תקשורתימשלב ההלעבור מ              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.                      

  

)SMS( 

 (מיילים)

 חסרונות יתרונות

  סרון העיקרייהח

התרחקות מהשפה הספרותית וחוסר ידיעה שהעברית שפה 

 יפה באמת!
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  השימוש במילון

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

  .ֵעֶרךמילה במילון נקראת  מילה.

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

מסודרות לפי סדר א"ב פנימי, כלומר לפי סדר האות השנייה במילה, ואחר 

  .וכן הלאה כך השלישית

ל ההסברים והעניינים המיוחסים במילון לאותה מילה. כ הוא ערך מילוני

כתובה באותיות מובלטות, ולצדה מופיע קיצור אליה מתייחסים שהמילה 

  שהוא הסוג הדקדוקי שלה:

   נקבה;צורת שם עצם ב – נ' זכר;צורת שם עצם ב – ז'

  שם עצם בצורת זכר או נקבה; –זו"נ 

  .פועל -  פ'   ;תואר – ת'

  מעויות, תופיע כל משמעות ולידה מספר.כשיש למילה מספר מש

  קיימים כמה סוגים של מילונים. 

 שורשלפי האות הראשונה של ה יםם מופיעפעליה "שושן-אבן"מילון ב

  שלהם, ולא לפי האות הראשונה שהן כתובות בטקסט.

  , כדי למצוא את פירוש הפועל ִהְתַרַּגְׁשנּו, נבדוק מה השורש של הפועל. למשל

השורש  נו את הפועל לזמן הווה ולזמן עתיד, ראינו שאותיותלאחר שהעבר

  ִנְתַרֵגש    ִמְתַרְגִׁשים     .  ש-ג-רהן 

  .שולאחריה  גולאחריה  רנחפש במילון את האות כעת 

  .מצאו במילון את הפירוש (פירושים) של הפעלים שלפניכם
  ִהְׁשִחילּו   ,ִנְרָּגם  ,ִהְקִּדיׁשּו  ,ַיְחֹּפץ , ִיְבְּגדּו  ,ִמְתַנֵּפץ

" הפעלים כתובים בצורת "עבר נסתר" שלהם. לדוגמה, מילים-רבבמילון "

  את פרוש הפועל ִהְתַרַּגְׁשנּו נמצא בערך ִהְתַרֵּגׁש.

יחיד" שלהם. למשל, את -" הפעלים כתובים בצורת "הווהמילון ההווה"ב

  נמצא בערך ִמְתַרֵּגׁש. נּוְׁש ּגַ ַר ְת הפועל ִה 

 ידע לשוני
  



140 

 

  העשרת השפה

  ., ולמדו אותםמילים. קראו אותם, הבינו אותם 25 - ביטויים ו 27לפניכם 
  ביטויים

, כתבו משפטים דוגמות. כאשר אין דוגמות באותומחלק מהביטויים ב
  מתאימים.

מקללים ומשליכים  ,כולם צועקיםאין תגובה  – ֵאין ּפֹוֶצה ֶּפה ּוְמַצְפֵצף  . 1

  ואין פוצה פה ומצפצף. ,חפצים

נדמה לי שאתם לראות בבירור את המציאות  – ָחהִלְראֹות ְנכֹו  . 2

  מתייחסים לעניין בשטחיות ומעדיפים לא לראות נכוחה את הדברים.

התכנסנו כאן כדי לטכס עצה ולעזור לחברנו להתייעץ  – ְלַטֵּכס ֵעָצה  . 3

  הנמצא בצרה.

התכנית עדיין בחיתוליה ולא קרמה עור התפתח  – ָקַרם עֹור ְוִגיִדים  . 4

  .וגידים

משאת נפשנו היא להקים מרכז לנוער בעל רצון עז  – ַמְׂשַאת ֶנֶפׁש  . 5

  צרכים מיוחדים.

תוכל לדעת באילו נושאים אנו  ,טה אוזןאם תַ להקשיב  – ןֹות ֹאזֶ ְלַהּט  . 6

  דנים.

ההתנהגות הפרועה של לתת חופש מוחלט  –ְלַהִּתיר ֶאת ָהֶרֶסן   .7

  .תם את הרסןרְ תַ התלמידים נובעת מכך שהִ 

מפח הוא לא קיבל את הביקורת ממנהלו ויצא באכזבה  – ַמַּפח ֶנֶפׁש  .8

  נפש.

  רוע במיטב בגדיהם.יגיעו לאהם הִ    בגדים נאים – ֵמיַטב ְּבָגָדיו  .9

הזעפתי פנים כששמעתי את חוות הדעת של ס וכעל – ְזִעיף ָּפִניםהַ לְ   .10

  .יהמדריך על ההתנהגות הפרועה של חניכי

כדי שיקבל  ,פילה תחינתה בפני המנהלהאם הִ    התחנן –ֹ תוִחּנָ יל ְת ִהּפִ   .11

  את בנה לבית הספר.
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הם גידפו אותה והעליבו אותה אבל היא  ישר גב – ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה  . 12

  .הלכה בקומה זקופה ולא ענתה

הילד בכה מרה כששמע שאביו לא יחזור מאוד  ותבכל – הָמָר  ִלְבּכֹות  .13

  ה. מבית החולים במהר

הוא אולי  ,בלי לאמר שלום יהוא חלף על פני  רועבל – ינֵ ף ַעל ּפְ ֹולחֲ לַ   .14

  לא ראה אותי. 

  רועי המשפחה.ינטלתי חלק משמעותי בא  משתתף –ל ֵחֶלק נֹוטֵ   .15

  שקע בתנומה.שהוא קשה להעיר אותו מאחר  לישון – ִבְתנּוָמה   עַ קֹ ְׁש ל  .16

יותר בימי בחרותי השקעתי במשחקים בחוף בצעירותו  – ִּביֵמי ַּבֲחרּותֹו  .17

  יושב מול המסך. בדרך כלל אניש ,מאשר היום

  הוא קיבל את הביקורת והשפיל את עיניו. ׁשיהתביל – םיִ יל ֵעינַ ְשּפִ הַ לְ   .18

  אני בא להתנצל כי העניין מעיק על לבי.הציק לו  –ֵהִעיק ַעל ִלּבֹו   .19

תא שלו גערה בו על שלא עזר לה והוא סב יׁשיהתב – ִהְתַמֵּלא ְּכִליָמה  .20

  התמלא כלימה.

געתי ולכן הִ  ,היה לי דין ודברים עם המנהלויכוח  –ִּדין ּוְדָבִרים   .21

  באיחור.

ה ומאז יהוא פגש אותה ונשבה בקסמהתלהב ממנו  –ו ימָ סָ ְק ה ּבִ ּבָ ִנְׁש   .22

  לא יכול לשכוח אותה. 

  חלה ְת הַ  – ְּפִריַצת ֶּדֶרך  .23

  ברית אמת –ית ָּדִמים ְּבִר   .24

  השתתקו  – םֶנֶאְלמּו ּדֹ   .25

  הבטחות לא מקוימות  – ַהְבָטחֹות ַׁשְוא  .26

  בבכי גדול ובתחנונים רבים – ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש  .27
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   מילים

  וכתבו משפט מתאים. ,את הפירוש קראו

    סלנג  – ָעָגה .4, שכבות –ְרָבִדים  .3, לכבד –ְלהֹוִקיר  .2, זמנו – ִעּתֹוָתיו .1

מדבר בלועזית, כלומר בשפה  – לֹוֵעז .6, משובחת, פורייה ,טובה –ָנה ׁשֵ ְּד  .5

 – ִלְרֹּתם .8, תכנן רעות –ָזַמם  .7או משמיץ, כלומר מוציא שם רע  ;זרה

, שנים-רב –ג ֻמְפלָ  .11, מטרה –ַּתְכִלית  .10, פוגם –ֵמִעיב  .9, לשלב ולשתף

, שחצנות –ְיִהירּות  .14, בושה –ְּכִליָמה  .13, שות אי ידיעהפיט –ּבּורּות  .12

 –ָיגֹון  .18, ביקש מאוד –ִהְפִציר  .17, לקחו –ּ ָנְטלו .16, תקיף – הנְֻקׁשֶ  .15

 – ִלְטוֹות .22, פחד –מֹוָרא  .21, אומץ – בּוָרהּגְ  .20, רכוש –ְנָכִסים  .19צער 

ָלחּוס  .24 ,, להימצא זמן במקום כלשהובכעלהת –ִלְׁשהֹות  .23, חבר, ִלְׁשֹזרל

  חושך  – ֲעָלָטה .25לרחם  –

  כדאי לכם...כדי לזכור את המילים שימו   

  בכתב; ןלהרבות בשימוש בה  א.

  ;פה-בעל ןלהתחיל להשתמש בה  . ב

  ;כך שכבתית- להציע לעשות תחרות כיתתית ואחר  ג.

ול להיות זה יכ(לבדוק אם ההורים שלכם יודעים את הפירושים   ד.

   ).מעניין, לא?

כמה מהביטויים. קראו את כולם, ולמדו אותם. בתוך זמן  כרתםִה ייתכן ש

ו במהלך קריאה ראובכל פעם שת ,להשתמש בהם בחופשיותקצר תוכלו 

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

ו שילוב ביניהם, בכל שבוע תוכלו לבחור ארבע מילים או ארבעה ביטויים א

ולבסוף תכתבו  ,תכתבו משפט מתאיםשלהם. כדאי ש את הפירושוללמוד 

  .שלמדתם ביטוייםבכשאתם משתמשים במילים ו ,קטע קטן לעמית

  למשל, נשלב את ארבעת הביטויים הראשונים: 

  ה;חָ ֹוכת נְ אֹוְר . לִ 2     ף;צֵ פְ צַ ְמ ה ּוה ּפֶ צֶ ֹוין ּפ. ֵא 1

  ים.יִד גִ ר וְ ם עֹוַר . ָק 4      ה;צָ ס עֵ ּכֵ טַ . לְ 3
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  משפטים

המצב בשכונה הוא גרוע ביותר: ילדים מסתובבים ללא מעשה, בלילות   .1

מנפצים זכוכיות של חלונות ראווה, פורצים ופוגעים בעוברי אורח. 

  .אין פוצה פה ומצפצףפנינו לעירייה בנידון, אך 

 ,את המצב לראות נכוחהכדי לפתור את הבעיה צריכים אנשי הרווחה   .2

הם הנערים  ולא להסתתר מאחורי תירוצים שונים. עליהם לזהות מי

רון תעסוקתי כדי שיחזרו לחיים המשוטטים ולמצוא להם פְת 

  היצירתיים. אין ספק שחלקם ישתקם ולא יתעסק עם עבריינים.

ולמצוא  לטכס עצהכל הגורמים המתעסקים עם נוער בעירייה צריכים   .3

  את הפתרונות המתאימים.

לאחר כמה פגישות החלה התכנית של אנשי השכונה בשיתוף  ואמנם  .4

, והיא תצא לפועל בעוד חודשים לקרום עור וגידיםאנשי הרווחה 

  אחדים.

  קטע

המצב בשכונה הוא גרוע ביותר: ילדים מסתובבים ללא מעשה, בלילות 

מנפצים זכוכיות של חלונות ראווה, פורצים ופוגעים בעוברי אורח. פנינו 

. כדי לפתור את הבעיה צריכים אין פוצה פה ומצפצףאך  ,ידוןלעירייה בנ

ת המצב ולא להסתתר מאחורי תירוצים א לראות נכוחהאנשי הרווחה 

רון הם הנערים המשוטטים ולמצוא להם פְת  שונים. עליהם לזהות מי

תעסוקתי כדי שיחזרו לחיים היצירתיים. אין ספק שחלקם ישתקם ולא 

ורמים המתעסקים עם נוער בעירייה צריכים יתעסק עם עבריינים. כל הג

ולמצוא את הפתרונות המתאימים. ואמנם לאחר כמה פגישות ְלַטֵּכס עצה 

, לקרום עור וגידיםהחלה התכנית של אנשי השכונה בשיתוף אנשי הרווחה 

  והיא תצא לפועל בעוד חודשים אחדים.

מאגר  בשש מילים מתוךהשתמשו  .על כל נושא שתחפצוקצר כתבו סיפור 
  שלמדתם, וסמנו אותן בקו.המילים 
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  כותבים המלצה או עמדה על ספר קריאה

  

  וע דעה על ספר נדרשים כמה תבחינים.כדי לקּב

  ?באיזו מידה הנושאים קרובים לעולם הקורא – תוכן הספר  .1

 ןאילו דמויות מופיעות? מה מיוחד בדמויות? מה תפקיד – דמויות  .2

  ג בין הדמויות?בספר? כיצד מאופיין הדיאלו

  מערכת היחסים ביניהן? כיצד פעולותיהן מקדמות את העלילה?מהי   

  האם הספר בנוי כיחידה אחת או מחולק לפרקים? – מבנה  .3

  האם הפתיח והסיום מעניינים?      

  מהו קצב התפתחות העלילה?      

האם המסרים או המסקנות משמעותיים לקורא? האם הם  – מסרים  .4

  בה?נותנים חומר למחש

  האם המשלב נוח לקריאה?   – שפת הספר  .5

  .).דוגמותהאם הקריאה זורמת? (יש לתת         

מה סוג הכריכה? האם יש איורים? האם הם  – יתצונצורה חי  .6

  מתאימים לתוכן ולבעיה המוצגת?

האם יש תיאורים המצליחים להמחיש לקורא את  – תיאורים  .7

  המציאות בספר?

  

  מהם. שלושה-יםושאים. די בשניאין צורך להתייחס לכל הנ

  .מתוך הספר דוגמותיש להציג עמדה לגבי הנושאים ולהוכיח אותה ב

  

פיהם את ההמלצה על ספר שקראתם. - בחרו שלושה תבחינים שתציגו על
משלב המוצגת, ותבחין אחד הקשור ל בעיהבחרו תבחין אחד הקשור ל

  של הספר.  השפתי

 מיומנות חדשה
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  דוגמה למבנה ההמלצה
  

     

  

  

  

  

  צה על ספרהמל

ספר "יומנו של חנון" ספר שלישי, שכתב ג'ף האני רוצה להמליץ לכם על 

  ֵקיִני. 

בו הוא מתייחס בעיקר לבני ביתו. והכותב יומן  ,גרג שמופר על נער שומס

שולח , ורוצה להפוך אותו לחזק וקשוח ,בנו הוא חנוןשהחושב אביו של גרג 

  אותו לפנימייה צבאית. 

  גרג? זאת תדעו אם תקראו את הספר. האם יצליח לשנות את

את שילובם של האיורים בכתוב. האיורים משתתפים  קריעאהבתי בספר ב

להבין את  אפשר-איר". ּבדַ הם כמו איור "ְמ  ,בסיפור. הם לא "סתם" איורים

התפתחות העלילה ללא קריאת הכתוב באיורים, עיצוב הדמויות באיורים 

  והאמירות בהם משעשעים מאוד. 

ביניהם היה ספר  .גרג מאוד מאוכזב מהמתנות שקיבל לחג המולדשל, למ

  לשון כדי שיעשה "חשק" ללמוד לשון. 

  כך נראה העמוד בספר.

  

  

  

  ידי _____________.-נכתב עלבחרתי להמליץ על הספר "______" ש
  .הספר עוסק בנושא ____________________________________

  ר היא ש ______________________.הבעיה המרכזית המוצגת בספ
  הספר מצא חן בעיניי מכמה סיבות.

  מבחינת הדמויות, ____________________________________.
  מבחינת השפה, ______________________________________.
  מבחינת המסר, ______________________________________.
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  כעת כתבו המלצה בעצמכם. היעזרו בדוגמה.
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  7יחידה            

  תזכורת –סיפור חוויה 

  החופשה באילת - 1סיפור 

במלון היה חדר משחקים  קיץה תאחותי לאילת בחופשעם ו ירינסעתי עם הו

  כה וגם הלכנו לראות את הדולפינים היה כףיתה בֵר יאז שיחקתי וגם ה

  התבוננו במחוון, ובדקו אם הסיפור תקין.

  האם הכתיבה תקינה?  האם כל הרכיבים קיימים?

  מחוון חוויה

        

                    

  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בהיצג הדף? חשובמה            

       בין המילים. רווחים 1      הוא 1סיפור מס' 

  . רווחים בין האותיות2      "אפרוחסיפור "

  . כתיבה בתוך השורות3      (כשם שאפרוח נולד, 

  הימנייםשוליים ב ים לכתובתחילמ. 4      גם הכתיבה הזו רק  

  לא והשמאליים (ומסיימים בשוליים              .נולדה)

 מאל). דף משב             

  :מקרא

  תקין                 

  לא תקין            

  תקין למחצה    

  לא חובה  –משפט פתיחה 

  ___   זמן                    __

  ___   מקום                __

  ___  דמויות              __

  ___   ___ מה ראיתי?  ____     מה עשיתי?  

___   ___   מה שמעתי?  ____     מה חשבתי? 

  ___   מילות תואר      __

  ___משפט תקין       __

  ___ סימני פיסוק     __

  ___חזרה על מילים __

  ___מה הרגשתי?     __
  
  (רווחים ושוליים)   ______ צג הדףיהֵ 
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  החופשה באילת - 2יפור ס

  

  

תה ילשם היהדרך  .אחותי לאילתעם ו יבחופשת הקיץ נסעתי עם הורי

  .תיכך נרדמ-אבל אחר ,י עם אחותייחקתבהתחלה ש מאוד. ארוכה

המלון בנוי ממספר  .התארחנו במלון גדול מאוד ששמו "קלאב הוטל"

במלון  .לבנייןין ישר לעבור מבנשאפ כך כה עם גשריםבֵר יש ובאמצע  ,מבנים

שחיתי כל יום  .וכל הילדים שיחקו בליווי המדריכים ,היה חדר משחקים

  משחקי מים.ב כהבבֵר  ושיחקתי

כיצד הם קופצים לגובה  ראינודולפינים. ביום השלישי נסענו לאזור של ה

  וס דגים. כדי לתּפ

ני כבר מצפה א .מאוד נהניתיו ,חברים חדשים ונחמדיםזו כרתי בחופשה ִה 

  לחופשה הבאה.

  

  . 1הודגש המידע שמופיע גם בסיפור  2בסיפור 

  

ת הסיפור טוב. האם נוספו כל ו, אם בזכות התוספמחווןבדקו באמצעות ה
  הרכיבים החסרים. 

  

      .סיפור "בוגר"נקרא  ,לסיפור חוויה המכיל את כל הרכיבים

  

  מה חשבתי, מה  מה ראיתי,(שימו  לא תמיד מופיעים כל הפעילויות 

  לפחות שניים מהם חייבים להופיע.  ), אבלומה שמעתי שיתי,ע          

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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  אין כמו חופשה באילת - 3סיפור 

  

יתה לי. בחופשת הקיץ האחרונה נסעתי יאני רוצה לשתף אתכם בחוויה שה

לחופשה באילת. חיכיתי כל החופשה לזמן הזה. אבי  ותיאחעם ו יעם הורי

 'זו הזדמנות להיות עם אבא שלי,'ולא נמצא רוב היום בבית.  כל הזמן עובד

  חשבתי לעצמי.

לדרך כדי שנעשה פיקניק.  משקאותגיע. לקחנו אוכל וִה לו יכיתי שחהיום 

תה נעימה, שמענו שירים, שיחקתי עם אחי בכל מיני משחקים, יהנסיעה הי

מא ימא הכינה, שהיה טעים מאוד. איעצרנו בדרך, אכלנו את האוכל שא

  אומר את זה. ,שמבין באוכל ,תמיד מכינה אוכל טעים, אפילו אבא

בהמשך הנסיעה שמתי לב שהנוף התחלף, פתאום הירוק נעשה חום צהוב. 

גענו למלון ענק בצורת ספינה ואולי בגלל זה נרדמתי. ִה  ,הנוף היה משעמם

 ,י לראות את חדר המשחקיםותהוטל". הלכתי עם אח-שקוראים לו "קלאב

ובדקנו  ,עוד הרבה ילדים שבאו מכל הארץ לחופשה. הלכנו לשחות היו םש

כה עם הזרמים החזקים שיצאו את הבֵר בעיקר כות. אהבתי את כל הבֵר 

  כה.מקירות הבֵר 

יתה הופעה של הדולפינים שקפצו יביום השלישי נסענו ל"ריף הדולפינים". ה

חיים ה-ושמענו הרצאה על בעל ,ליטפנו את הדולפינים ךכ-ראח ,לגובה

" ."צריך להתארגן לקראת החזרה :מא אמרהיהמיוחד הזה. הצטערתי שא

סוף הייתי עם אבא שלי כל היום, -יתה זו חופשה נפלאה שלא אשכח. סוףיה

. אני ממליץ על לכן כרתי קודםוגם למדתי וראיתי דברים חדשים שלא ִה 

  חופשה באילת עם המשפחה.
  

  ?2מסיפור מס'  3במה שונה סיפור מס' 
  ם סגנון הכתיבה השתנה? האם המילים יפות יותר?הא

  איזה מידע נוסף בו?

  .סיפור ראוינקרא  3סיפור 

ראינו שככל שאנו מפרטים, מתארים, מציינים פעולות ומוסיפים רגשות, 

  .ראויהסיפור נעשה מעניין יותר, ולכן הוא 
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  סיפור חוויה תביכת
קראו את תחילה ים קווים. נמוסלפניכם סיפור חוויה. מתחת למספר מילים מ

את ו כתבו ,המסומנותהמילים  העתיקו אתאחר כך ו ,הסיפור להנאתכם
מחוון שיזכיר לכם את רכיבי שוב הסיפור יופיע  לאחר .ןהתפקיד שלה*

  באמצעותו אם הכתיבה שלכם תקינה. בדקו  .החוויה

  ׁשֹוֶנה ַא ָׁשֶוה
ַהְתָחַלת ַהִּלּמּוִדים ֲאהּוָבה ַעל ֻּכָּלם. ְּכִאּלּו לֹא ת ַהָחִּגים ַהַּמִּגיָעה ִמָּיד ִעם ׁשַ פְ חֻ 

ִהְסִּפיקּו ָחְדֵׁשי ַהַּקִיץ. ְּבֶדֶר ְּכָלל ֲאַנְחנּו נֹוְסִעים ְלַטֵּיל ָּבָאֶרץ, ְלִעִּתים ַלָּצפֹון 

  ְוִלְפָעִמים ַלָּדרֹום.

"ֲאַנְחנּו : אאּמַּפַעם ָאְמָרה ִרים ִמְׁשָּפָחה אֹו ֲחֵבִרים, ֲאָבל הַ ַּבֶדֶר ֲאַנְחנּו ְמַבְּק 

" לֹא ָיַדְעִּתי ֵאי ְלָהִגיב ַל"ְּבׁשֹוָרה" ֶׁשל ִאָּמא. .ִּכי ָסְבָתא חֹוָלה בביתִנְׁשָאִרים 

ִמַּצד ֶאָחד ֲאִני ְמאֹוד אֹוֵהב ֶאת ָסְבָתא ְודֹוֵאג ִלְׁשלֹוָמּה. 'ֲאָבל ָמה? ְלִהָּׁשֵאר 

לא נראו  ואחותי אחיִיְהֶיה נֹוָרא,' ָחַׁשְבִּתי. ַּגם  ַּבַּבִית ְּבֻחְפַׁשת ֻסּכֹות? ֶזה

ָאְמָרה ִאָּמא ְּכִאּלּו ָקְרָאה  ,'נחמד. ֲאָבל לֹא ָאַמְרנּו ִמָּלה. 'ִּתְראּו ֶׁשִּיְהֶיה נלהבים

  ֶאת ַמְחָׁשבֹוֵתינּו. ְוִאָּמא ... ְּכמֹו ָּתִמיד...

ַחת ֶׁשָרָצה ִלְלֹמד ְולֹא ִּפָּנה ָלּה ְזַמן ַעד "ָּכל ֶאָחד ְיַנֵּצל ֶאת ַהָּׁשבּוַע ִלְפֻעָּלה ַא 

  ַהּיֹום," ִהִּציָעה ִאָּמא.

ִּתְתַאֵּמן  הגדולהִּתְלַמד ִלְרֹּכב ַעל אֹוַפַּנִים. ֲאחֹוִתי  הקטנהְלָמָׁשל, רּוִתי ֲאחֹוִתי 

ַוֲאִני? ֲאִני  .ֹקד"יֹוֵתר ִּבְרִצינּות ַעל ָהִרּקּוד ֶׁשָּלּה ִלְקַראת ַהִּמְבָחִנים ֶׁשל "נֹוַלד ִלְר 

. ִקַּבְלִּתי ַמְצֵלָמה ְליֹום ֻהַּלְדִּתי, איכותיֵּלם, ֲאָבל לֹא ְסָתם ִצּלּום, ָּכֶזה ֶאְלַמד ְלצַ 

  ת.דֹוחָ יֻ ְמ ֲאָבל לֹא ֶּבֱאֶמת ָיַדְעִּתי ֵּכיַצד ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ְּכֵדי ְלָהִפיק ְּתמּונֹות 

 ,ְוִעם ַאָּבא ֶׁשִּלֵּמד אֹוִתי ֶאת סֹודֹות ַהִּצּלּום ,ְלָמקֹום ַאֵחר יצאתיֹּבֶקר  ָּכל

ְמיָֻחד ֶׁשְּמַפְתִחים ּבֹו  ָהַלְכנּו ְלָמקֹום םיִ ַר הֳ ּצָ ר הַ חַ ַא ִצַּלְמִּתי ְּתמּונֹות ַרּבֹות. 

, ַעד ֶׁשַאָּבא ָאַמר טובות יותרָמה ָיָצא. ָּכל יֹום ַהְּתמּונֹות ָהיּו  וראינו ,ְּתמּונֹות

  ְלַצֵּלם. יָבר ָיכֹול ָלֵצאת ְלַבִּד ֶׁשֲאִני ּכְ 

ֵּכיַצד ָעף לֹו ַהָּׁשבּוַע: ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ִהְרִויַח ַמֶּׁשהּו ָחׁשּוב ְּבאֹותֹו  הרגשנולֹא 

ָׁשבּוַע, ָלַמְדנּו ֶׁשַּגם ְּבִמְסֶּגֶרת ַהַּבִית ֶאְפָׁשר ֵלָהנֹות. ִלְפָעִמים ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשאּוַלי 

ּׁשּוב ִמיֶׁשהּו ִיְהֶיה חֹוֶלה, ְונּוַכל ְלִהָּׁשֵאר ַּבַּבִית, ְולֹא ִנְצָטֵר ִלְנֹסַע ְלׁשּום ְּכַדאי ׁשֶ 

  ָמקֹום.
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  סיפור חוויה מחוון                  
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "שונה אך שווה"?האם כל רכיבי החוויה מופיעים בסיפור 

  .מה חסר בּוְת אם לא, ּכִ 

  !!תביםכו אתם ...עכשיו

  תה לכם בחופשת החגים.יכתבו חוויה שהי
בהרגשתכם וברגשות הדמויות  הקוראים זכרו לתאר את המקום, לשתף את

  המלוות אתכם.
  חשוב לקוראים לדעת על מה חשבתם ומה עשיתם.

  כדאי לכם להיעזר במחוון שלמעלה. ,כדי שתצליחו במשימה
 הרכיבים נמצאים אם כל ,המחוון בדקו בעזרת ,לכתוב וסיימתלאחר ש

, צג הדף (רווחים, כתב תקין, שוליים)יאם הקפדתם על ה ,בסיפור שכתבתם
במקומות אם פיסקתם את המשפטים ולא שכחתם לבדוק שגיאות כתיב  אם

  הנכונים.
  חשבו על מילים נרדפות.אלא מילים,  ןעל אותנוסף על כך, אל תחזרו 

  בהצלחה!!!              

   

  :מקרא

  תקין                 

  לא תקין            

  תקין למחצה    

  לא חובה  –ט פתיחה משפ

  זמן                    ______   

  מקום                ______   

  דמויות              ______  

  ______       מה עשיתי? 

  ______         מה חשבתי? 

  מה שמעתי?      ______

  מה ראיתי?        ______

  מילות תואר      ______   

  משפט תקין       ______

  סימני פיסוק     ______ 

  חזרה על מילים ______

  מה הרגשתי?     ______

את סיפור החוויה שכתבתם תוכלו לתת לחבר לקריאה, ובעזרתו תוכלו לשפר את 

  סיפור החוויה שלכם.
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  זו לא חוויה אלא 
  . קראו אותם.ניכם שני קטעים שנכתבו על אותו אירועלפ

  

  קטע ב'  קטע א'

ביום ראשון יצאה כל הכיתה שלנו 

 התרגשנוגן. -לטיול בספארי שברמת

לכן מאוד לקראת הטיול. עוד קודם 

ישיבה באוטובוס. להתחלקנו לזוגות 

לו ממתקים להביא. יא התלבטנו

חלק גדול מהכיתה לא היה אף פעם 

זה 'ידענו למה לצפות.  ולא ,בספארי

לפגוש 'חשבתי לעצמי,  ',נפלאיהיה 

  'בעלי חיים משוטטים.

. וצחקנובמשך כל הנסיעה פטפטנו 

כשהגענו, קיבלה אותנו מדריכה 

סיפרה לנו על הטיפול היא , ונחמדה

חיים המשוטטים -המיוחד בבעלי

והצבאים  ,חופשי. פתחנו חלונות

לינו ממש. בהתחלה קצת אהתקרבו 

תה לי ילא היכך -אבל אחר, פחדתי

. ישהצבי ממש היה קרוב אלי בעיה

התבוננתי בו בלי חשש. צילמנו 

- כל תנועה של בעלי בהתלהבות

שם אחר של  צעקהחיים. כל אחד 

, נפלאה חיים. הטיול היה חוויה-בעל

שנצא לטיול דומה  מקווהאני ו

  בקרוב.

ביום ראשון יצאה כל הכיתה שלנו 

נסיעה גן. ה-לטיול בספארי שברמת

קיבלה  ,ארכה כשעתיים, וכשהגענו

אותנו מדריכה של הספארי. היא 

החיים בספארי ועל -הסבירה על בעלי

  דרכי הטיפול בהם. 

בחלק הראשון של הסיור בספארי 

יכולנו להשאיר את החלונות 

החיים התקרבו -פתוחים. בעלי

 ,כך נסענו מסביב לאגם-אלינו. אחר

וראינו בעלי חיים שונים. לקראת 

רב חזרנו לביתנו. זה היה טיול ע

שלמדנו בו הרבה על עולם בעלי 

  החיים.

בחלק השני של הטיול סגרנו את 

 ,פי דרישת המדריכה-החלונות על

  ועברנו באזור בו חיים האריות. 
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  וים מתחת למילים ולמשפטים. כתבו מה משותף להם. בקטע א' מסומנים קו
  איזה מהקטעים הוא סיפור חוויה? 

  מדוע, לדעתכם, הקטע האחר אינו סיפור חוויה?  
, מכיוון שקטע ב' איננו קטע ב'הופיעו ב לא בקטע א'המילים המסומנות בקו 

 .דיווחסיפור חוויה, אלא 
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  דיווח              
  

  בדיווח? איןמה            בדיווח? ישמה   

  רגשות, תחושות,        ,פרטי מקום, זמן          

  ,תיאורים שיש בהם שיפוט        ,, פעליםדמויות          

  ביטויי שיפוט          יםִמ צָ תיאורי עֲ          

  

  קטע א'

שעות. אחרי בית ספר  חמשיום ג' הוא יום קצר. אני הולך לבית ספר רק ל

ך אני הולך לחוג כ-שיעורי בית. אחר מכיןאני הולך ליניב. אצלו אני אוכל ו

  קרטה וחוזר הביתה. 

  

  קטע ב'

. זהו יום קצר, לומדים בו רק חמש ביותר יייום שלישי בשבוע הוא האהוב על

אנחנו מפטפטים,  .אני הולך ליניב, חברי הטוב הלימודים ישעות. אחר

כדי שנספיק ללכת  ,ים שיעורים במהירותמכינאוכלים ארוחת צהריים ו

ג אני ואחרי הח אוהבים את החוג וגם מצטיינים בו. לחוג קרטה. שנינו מאוד

  מלווה את יניב לביתו והולך לביתי.

  בכל יום שלישי אני מצפה ליום שלישי הבא.

  

המשפטים שנוספו בקטע  ואת הביטוייםאת במדגש את המילים, וסמנו הו ז
  .א', בהשוואה לקטע ב'

  מה סוגו של קטע א'? 

  מה סוגו של קטע ב'? 
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  רגשות ותיאוריםידי הוספת -על

  .חוויה קטע מסוגדיווח לקטע מסוג להפוך  אפשר

  

  

  

  ).לבחור כל יום שתרצו תוכלו( .כתבו דיווח על יום לימודים בבית ספרכם  א. 
  )להוסיף רגשות ודעות. ושכחת לא(וויה. לסיפור חהפכו את הדיווח כעת   ב. 

  

   )עבוד בזוגות.אפשר ל(. והשלימו אותהכמו זו שכאן, צרו טבלה 

  דיווח?  כותביםמתי 

  חוויה? כותביםמתי 

  חוויה    דיווח
  . שוטר מדווח על תקלה 1

  בדרך.   
  ב טלוויזיה מדווח עלתַּ . כַּ 2

 אירוע, על ישיבת ממשלה   
  ...מצבועל    
  על תוצאות  יםדווחמ. 3

  משחק   
  
4 .  
5  .  
  

. פעילות (נעימה או לא 1  
  כהנעימה) והתחושות במהל

  . השתתפות באירוע2
  
  
  במשחק או השתתפות  יה. צפי3

  במשחק   
  
4  
5.  
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  .את קביעתכם ונמקו ,כל קטעאת סוגו של ו כתב .לפניכם שלושה קטעים
  הכנסת-הביקור בבית - 1קטע מס' 

אי. ּבַ ּגַ הכנסת קיבל אותנו הַ -הכנסת בשכונה שלנו. בבית-הבוקר ביקרנו בבית

- המקדש. במרכז בית-יף לביתלִ חֲ כנסת משמש ַּת ה- ביתשהוא סיפר לנו 

בית הכנסת  ל. בקומה השנייה שַהַחָּזןל ּלֵ ּפַ ְת ִמ ָעֶליָה שהכנסת עומדת הבימה 

ת ופונה כֶ רֹ פָ נמצאת עזרת הנשים. ראינו את ארון הקודש. הוא מכוסה ּבְ 

ה של העיר ירושלים, שם עמד בית המקדש. הגבאי פתח נָ יוּולכיוון מזרח, ּכִ 

ף, מגולגלים לָ רון הקודש, שם נמצאים ספרי התורה. הם כתובים על ְק את א

מוציאים את ספר  ,ים, ושמורים בתוך תיק. כשקוראים בתורהיִ חַ י הַ צֵ ל עֲ עַ 

 "אצבע"תורה ושמים אותו על שולחן במרכז הבימה. ראינו גם את הה

  בתורה.ה ָת עּוצָ ְמ ֶא ּבְ קוראים ש

וך שם חגיגה לקראת התחלת ונער ,הכנסת-בעוד שבועיים נחזור לבית

  הלמידה בחומש בראשית.
  בדרך לארץ כנען  – 2קטע מס' 

 ,ת פה גבוהותרֹוטּוַר ּפְ ְמ טֵ אבא. אני בדרכי לארץ כנען על גבי גמל. הַ למא וילא

  ואפילו לגמלים קשה ללכת מרוב החום.

  את הרגל בעזרת מטפחת. ׁשּבֹ ְח ואליעזר עזר לי לַ  ,אתמול נפלתי מהגמל

  רבקה        אכתוב שוב. ,קרבים לכנען. כשאגיעאנחנו מת

  מכתב להוריה של רבקה על המפגש עם יצחק – 3קטע מס' 
  מא היקרים,יאבא וא

  .מאוד בדרכי לארץ כנען. הנסיעה על הגמל מעייפתאני 

ופתאום נפלתי מהגמל. אליעזר עזר לי לקום  ,ימים רבים הייתי על הגמל

פתאום שמעתי קול של ציפורים. ואז המשכנו ללכת, ושלי, וחבש את הרגל 

 יצחק יירץ אל ,גענושִה נפלא. כוהרגשתי  ,גיעים לארץ כנעןהבנתי שאנחנו מַ 

את אברהם ואת שרה באוהל שלהם. וגם ראיתי  ,מאוד התרגשתי .בשמחה

ישבנו בחוץ ודיברנו. בהתחלה התביישתי אני ומאוד מאוד. יצחק חם היה 

  לנו הרבה דברים משותפים. כך הרגשתי שיש-לדבר עם יצחק, אבל אחר

  באהבה, בתכם רבקה              

  

  לאחר שזיהיתם את הסוג של כל קטע, הפכו את אחד מסיפורי החוויה לדיווח. 
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  ובאילו נכתוב סיפור חוויה? ,באילו אירועים נכתוב דיווח

  מכונית שנסע באדום. נהג שוטר תנועה עוצר   . 1

  ונהננו מאוד.  ,חזרנו מטיול כיתתי  .2

  המורה שולחת מכתב להורים על אירוע לא תקין שהיה בכיתה.  .3

  על התפרעויות. והחדשות בטלוויזיה הודיע בשידורי  .4

  ר משחק.תאשדרן כדורגל מ  .5

  חוויה.סיפור , והפכו אותו לקראו את הדיווח שלפניכם

היה כדי שהדיווח י ,דעותו זכרו! יש להוסיף רגשות, תיאורים, מחשבות

  התאימו כותרת לחוויה.  ינת.חוויה מעני

  

  היזהרו מהקיץ!

בבוקר יצאו  8:30 שעהב .תחילת חופשת הקיץראשון להיום הוא ההיום 

משך בהם שיחקו  .אביב-בתל שלושה ילדים למגרש הכדורגל בספורטק

היו להם  לאוהיה חם מאוד.  ,יתה חזקהיארבע שעות בלי להפסיק. השמש ה

ך חזרה התעלף אחד הילדים ונפל. כובעים. בדר לא חבשוהם ו ,משקאות

  עוברים ושבים הזעיקו אמבולנס ולקחו אותו לבית החולים.

  בקבוקי מים.אנו חוזרים ומזהירים לא לצאת מהבית ללא כובע ו

  

  ?דיווחמה מכיל 

  פרטי זמן, מקום, דמויות, מס' משתתפים  . 1

  ?אמרתימה שמעתי? מה מה ראיתי?   . 2

  מה קרה?  .3

  מצבסיכום תמונת   .4

  המלצה: להיזהר, להקפיד, לציית...  .5
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  נושאים לכתיבת דיווח
  כשחזרתי מבית הספר...  .1
  בהפסקה החלה קטטה בין מספר ילדים...  .2
  סדר היום שלי  .3
  הנסיעה לצפון  .4
  סיפורי התורה (בחרו אחד מהסיפורים שאתם מכירים)  . 5
  

  בחרו אחד מחמשת הנושאים, וכתבו עליו דיווח. 
  

  או את סיפור החוויה, והפכו אותו לדיווח.קר
  יֹום ַקִיץ ְּבֶאְמַצע ַהֹחֶרף

ֶזה יֹום ֵקיִצי ְּבֶאְמַצע ַהֹחֶרף. ִמְׁשַּפְחִּתי ַוֲאִני ֶהְחַלְטנּו ְלַנֵּצל ֶאת ֶמֶזג ָהֲאִויר  ָהָיה

 'ְסֵוֶדר,סֹוף ֶאְפָׁשר ָלֵצאת ְּבִלי ָלַקַחת ְמִעיל אֹו -סֹוף'ַהָּיֶפה ְוָלֵצאת ְלִטּיּול. 

  ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי.

ְלִכּוּון חֹוף ַהָּים, ְוֶהְחַלְטנּו ְלַׂשֵחק ְּבַכּדּור. ִאָּמא ָּדֲאָגה ְלֹאֶכל ּוְלַמְׁשָקאֹות.  ָנַסְענּו

ָיַׁשְבנּו ַיַחד ַעל ַהחֹול מּול ַהָּים ַהָּכֹחל, ְוֶנֱהִנינּו ֵמַהִהְזַּדְּמנּות ַהּזֹו ֶׁשל ֶאְמַצע 

  ִּלים ִהְתַנְּׂשאּו ַלֹּגַבּה ְוִהְתַנְּפצּו ְּבִהְתָקְרָבם ֶאל ַהחֹוף. ַהֹחֶרף. ַהּגַ 

ָלֵצאת ְּבֶאְמַצע ַהֹחֶרף ֶאל חֹוף  -ָהִיינּו ְיִחיִדים ַעל ַהחֹוף. ַעל ַה"ָּפֵטְנט" ַהֶּזה  לֹא

ֶבת, ֲעָנִנים ָצצּו ָׁשְמעּו, ַּכִּנְרֶאה, ַּגם ֲאֵחִרים. ִּפְתאֹום ֵהֵחָּלה רּוַח ַקָּלה ְמַנּׁשֶ  -ַהָּים 

ִּפְתאֹום. ֲאִני ִנְׂשָּבע ָלֶכם, לֹא ָהָיה ֲאִפּלּו ָעָנן ֶאָחד ֹקֶדם ָלֵכן. ִּפְתאֹום הֹוִפיעּו ְּכֵדי 

ְלַהְזִּכיר ָלנּו (ִאם ָׁשַכְחנּו ְלֶרַגע) ֶׁשֶּזה ֹחֶרף. ֵהם ִהְתָקְרבּו, ּוְללֹא ַאְזָהָרה אֹו 

ף, ְוַעד ְמֵהָרה הּוא ִהְתַּגֵּבר ְוָהַפ ְלֶגֶׁשם ִזְלָעפֹות. הֹוָדָעה ֻמְקֶּדֶמת ֵהֵחל ִטְפטּו

ָאַסְפנּו ִּבְמֵהָרה ֶאת ֲחָפֵצינּו, ְוַרְצנּו. ִנְכַנְסנּו נֹוְטֵפי ַמִים ַלְּמכֹוִנית, ֻמֵּכי ֶהֶלם, 

  ְקרֹוִבים ְמאֹוד ְלַהְתִחיל "ְלַקֵּטר". 

הו ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה, ְוַהְתָחָלִתי ִלְצֹחק. ֶׁשֲאִני ַחָּיב ַלֲעׂשֹות ַמּׂשֶ  ִהְרַּגְׁשִּתי

ַהְּצחֹוק ֶׁשִּלי ִהְדִּביק ֶאת ֻּכָּלם, ְוָכ ָיַׁשְבנּו ְוָצַחְקנּו. "ָוואּו, ֵאי ֶנֱהֵניִתי," ָאְמָרה 

  ֲאחֹוִתי ַהְּגדֹוָלה, ְוֵהַבְנִּתי ֶׁשִהְצַלְחִּתי.

  

  כנסו לדיווח. יא יאילו משפטים לתחילה ַזהו שימו  
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  מכתב

    

 מכתב אישיהם  העיקריים ביניהםו ,סוגים שונים של מכתבים קיימים

  .מכתב רשמיו

  

                     

  

  

  

  

  ,. למוסדות ציבוריים1         ,. להורים1   למי כותבים?

  ;יה, מועצהיכמו: עיר          ,לאנשים מהמשפחה             

  תפקידים. לאנשים ב2      ;לחברים             

  כמו:  ,ציבוריים        . לאנשים קרובים אלינו2        

  ;רים, חברי כנסתׂשָ         והם לא מהמשפחה             

  . לאנשים שאין לנו3    כמו: המורה ,שלנו            

  .ליהםאֲ קרבה         .שלנו או המנהלת            

  

  על עניין כללי        על חוויה אישית,   על מה כותבים?

  יה שמייצגתבעעל         על חוויה רגשית,          

  קבוצה או כיתה.      על חוויה שאינה מיייצגת          

  קבוצה או כיתה.          

  

מכתב אישי ומכתב רשמי שונים גם בסגנון ובמבנה החיצוני. את הסגנון ואת 

  המבנה של המכתב הרשמי תלמדו בכיתה ה'. כעת נתמקד במכתב האישי. 

 ִרְׁשִמימכתב  ייִׁש מכתב ִא 
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  מכתב אישי

  ִסְגנֹון:

  .סלנגלהשתמש ב אפשר", כלומר חופשית"שפה ה   -

   .משפט תקיןהמבנה    -

  .סימני פיסוקנעשה שימוש ב   -

(למשל, סיפור מסע) או  דגם סיפור, בדיווח בדגםהיות הכתיבה יכולה ל   -

   .חוויהבדגם 

  י:מבנה חיצונ

  ה יכותרת פני  -

  תאריך  -

  חתימה -

  צג דף תקין הי -

  ק סימני פיסו -

  

  

  

  דוגמה

  1.1.2010              ,לאמנו היקרה

תמיד יש לנו בגדים  נו.רציתי לאמר לך תודה על כל מה שאת עושה בשביל

אוכל טעים ועוד כל מיני פינוקים שאנחנו אוהבים. גם אנחנו  ,נקיים בארון

  טוב? ,אז תני לנו רמז ,רוצים לעשות משהו בשבילך

  

  באהבה,                 

  ה ואוריילדייך נוע                

  לא יודעת לכתוב אז כתבתי בשמה.  דייןב נועה ע"נ

סימני פיסוק. והשתמשו בהקפידו לכתוב בכתב קריא וללא שגיאות כתיב, 

 מכתב. כתוב בגם חבריכם רוצים להבין את הזכרו ש
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  .מיועדים למנהלת בית הספר שלפניכם שני המכתבים

  1מכתב 

                   1.1.2010  

  למנהלת דרורה שלום רב,

יה כדי לשתות. חלק מהילדים (בעיקר יבזמן ההפסקה ילדים ניגשים לברז

  תקרבים לברזיות.ם להתיז על הילדים הקטנים המנוהגיהגדולים) 

כך  ,ושנית ,הילדים מהכיתות הנמוכות לא יכולים לשתות ,ראשית

מתבזבזים הרבה מים. כדאי שגם ליד הברזיות תהיה מורה תורנית 

  שתשמור שלא יתיזו.

  תמרה ,ממני                

  2כיתה ג'                

  2מכתב 

  1.1.2010                  לכב'

  דרורה אלוןגב' 

  ספר "שחקים"המנהלת בית 

  שמרעין 

  

  פרס כיתתיהנדון:         

  

זכינו בפרס ראשון בתחרות "הכיתה המטופחת".  2כיתה ג' יתלמיד ,ואנ

בפרסום לתחרות נאמר שהכיתה שתזכה בפרס תצא ליום טיול. אנו 

לאזור הכנרת. אנו מבקשים את  8.4.09מבקשים לקיים את הטיול בתאריך 

  הסכמתך.

  2בשם תלמידי ג'              

  תמרה גושן              

כתבו מה סוגו של כל מכתב. 
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  8יחידה           

  

  השוואה -מה בין סיפור חוויה לסיפור עלילה 

  

 ,אין בעיהסיפור עלילה הוא שבסיפור חוויה לבין ההבדל בין סיפור חוויה 

  .יש בעיהובסיפור עלילה 

  

גוף נכתב ב סיפור. בדרך כלל התי יותרואִמ  סיפור אישי ואה הסיפור חווי

  ראשון יחיד או רבים (אני, אנחנו).

  – ריחויה, שמיעה ירא – בסיפור החוויה משתתפים רוב החושים שלנו

  ובעיקר משתתף הרגש. ,נות. גם החשיבה משתתפתוָ פעולות מגּוה ,וכמובן

  

אבל  ,דמויות כמו סיפור החוויהבמקום ובפותח בזמן,  סיפור העלילהגם 

את המהלכים של הסיפור ומפנה את  . הבעיה עוצרתבעיה תצגובהמשך מ

  .רוןלפְת תשומת הלב 

  הפתרון מתרחשת עלילת הסיפור.לבין במרווח בין הבעיה 

  במהלך השנה נקדיש את הזמן לכתיבת סיפורי עלילה.

את  "להרחיק"לשם כך עלינו  כולנו רוצים לקרוא סיפור מעניין, מותח.

  הפתרון מהבעיה.

של המקום ושל הדמויות, וככל שאנו  בתיאוריםככל שהדרך לפתרון מלאה 

ביניהן,  השיחותועל שלהן  מחשבותל הדמויות, על הש רגשותהמספרים על 

  כך יש סיכוי שהסיפור שלנו יהיה מעניין ומותח. 
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  תזכורת! –מבנה של סיפור עלילה 

 פתיח  

 דמויות מקום זמן

 רקע

  

 גוף

 בעיה

  תוספת דמויות
  שמות תואר

  רגשות
  שיח-דו

  מחשבות
  אפיון דמויות

 רסֶ מֶ 

 פְתרון

 סיום

 נפתרה  לא הבעיה הבעיה  נפתרה פתוח סגור
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  כתיבת סיפור עלילה בשלבים

  ל"ראוי"   ל"בוגר"         מ"אפרוח"           

  :שלביםשלושה במתבצעת סיפור עלילה כתיבת 

  ;כתיבת "אפרוח" – שלב א'

  ;כתיבת "בוגר" – שלב ב'

  כתיבה "ראויה".  – שלב ג'

 ,על אף שלב ולא תדלגו לפי השלבים, אם תצעדו .בשלב ב' השנה נתאמן

  ם.ובעיקר תאהבו לכתוב סיפורי ,תצליחו לכתוב סיפורים מעניינים

  

. "בוגר"סיפור הוא והשני "אפרוח" הוא סיפור  הראשוןלפניכם שני סיפורים, 
  נסו לזהות את ההבדלים.

  סיפור "אפרוח"

לא לשתף את דינה  2יום אחד בהפסקת האוכל החליטו הבנות מכיתה ג'

לפעמים  ,. דינה, ילדה רזה ונמוכה3נגד בנות ג' לבמשחק המחניים שהתנה

וכך  ,נופל , הואהכדוראת כשמוסרים לה  .את הכדורמצליחה להחזיק  יננהא

את הכדור. דינה נעלבה. המורה שראתה  2מאבדת קבוצת הבנות של ג'

  והן החזירו את דינה למשחק. ,נזפה בבנות ,שדינה יושבת בצד

  סיפור "בוגר"

עמדו להתחרות ביניהן  ",מחניים"טורניר בהן מתקיים שבאחת מההפסקות 

  .3כיתה ג'ו 2כיתה ג'

דינה את לא "ואמרה לה:  ,תלמידה בכיתתה ,גשה לדינהינ 3ג' -אושרית מ

דינה קפאה במקומה, דמעות נקוו בעיניה, פניה  "משתתפת היום במשחק.

אך לא הצליחה להוציא הגה מפיה  ,האדימו. היא רצתה לשאול מדוע

והחלה ללכת. היא  ,יהיעל לח זולגותוהסתובבה כדי שלא יראו את דמעותיה 

  והלכה ולא הרגישה עד כמה התרחקה.  הלכה
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אבל אני נורא משתדלת  ,ולפעמים הכדור בורח לי מהידיים ,אני קטנה ,נכון'

גדלתי לא כי אני  ,הם לא אוהבים אותי'חשבה דינה בלבה.  ,'שהכיתה תנצח

 ,'זה הם לא משתפים אותי געתי מרוסיה לפני שנתיים. בגללוִה  ,אתן

ישבה עצובה על  ,שמעה שצלצלו להיכנס לכיתה המשיכה להרהר. דינה לא

  ה בחלל.ָת הֲ אבן ובָ 

בואי לכיתה  ,דינה ,"דינה :פתאום ראתה את בנות הכיתה רצות אליה

לא רוצות אותי ואני לא רוצה לחזור  ן" צעקו הבנות. "את!המורה דואגת לך

וחוץ מזה  ,טעינו, תסלחי לנו ,דנה. "אנחנו מצטערות ן" ענתה לה,לכיתה

  " .אנחנו מנצחות ,וכשאת אתנו ,נו היוםהפסד

  וכולן חזרו לכיתה. ,חיוך עלה על פניה של דינה

  

  השוואה

  מה ההבדל בין שני הסיפורים?

ואילו  ה"אפרוח",ו אילו מהם מצויים בסיפור כתב .לפניכם רשימת תבחינים

  . בו חסרים

- . דו4, דמויותיותר . 3, מורחבים ביטויי מקום. 2, מורחבים ביטויי זמן. 1

           . פתרון, 9. ריבוי פעלים, 8 . מחשבות7 . רגשות,6. תיאורים, 5שיח, 

 . משלב גבוה. 11. סיום, 10
  

שלא היו  ,אילו תבחינים נוספו לסיפור זהה"בוגר", וכתבו קראו את הסיפור 
  ה"אפרוח".בסיפור 

  

פריטים המשמשים אמצעי בדיקה. במקרה שלנו אנו בודקים  – תבחינים

  בעזרתם האם הסיפור שלנו הוא "אפרוח" או "בוגר". 

164 



165 

 

 
 

  דוגמה נוספת

  ביניהם. יםושימו לב להבדל ,קראו את הסיפורים
  מחוון      

  * בעיה    זמן  *

  דיאלוג, תיאורים ורגשות –* רצף סיפורי   מקום * 

  * פתרון  דמויות* 

  

  האם קיימים כל הרכיבים שבמחוון? שימו  

  

  עוזרים לגוזל רן ויעל - 1סיפור מס' 

לבית של רן. היא יצאה עם רן החוצה. בדרך הם מצאו יעל יום אחד הלכה 

, נתנו לו הגוזל קטן פצוע, הם לקחו אותו לבית של רן, הכניסו אותו לקופס

הם את מתולעים לאכול וקצת מים לשתות. פתאום בא איתן ורצה לקחת 

 ,את הגוזל לחופשי הגוזל ולהכניס אותו לכלוב. יעל ורן לא הסכימו ושחררו

  כשלבם שמח ומאושר.

  הגוזל ניצל -  2סיפור מס' 

החברה הטובה  ,הלכה יעל ,הקיץ תביום האחרון של חופשיום אחד, היה זה 

רה. מתחת לעץ דֵ הם החליטו ללכת לאסוף אצטרובלים בְׂש לביתו.  ,של רן

הוא הבחינו ש ,הרימו אותוכש. וחמודמצאו יעל ורן גוזל קטן  הדרברוש בׂש

ענה  ,""רעיון טוב ." אמרה יעל,אוכל ומים תן לויונ ,קח אותו אתנוי"נפצוע. 

הם לקחו את הגוזל לביתו של רן, נתנו לו תולעת וקצת מים במזלף  .לה רן

  וליטפו אותו.

דרש  ",ואכניס אותו לכלוב ,"תנו לי את הגוזל .גיע איתןִה  לאחר מספר דקות

" הוסיף רן. יעל ורן !שלא תעז לגעת בו" ." אמרה יעל!איתן. "חצוף שכמותך

  התקרבו לחלון, פתחו אותו ושחררו את הגוזל.

  שלא היה בסיפור מס'  ,2מה נוסף בסיפור מס'  ,יםמנוסהממשפטים ל שימו 

          1?  
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  לחופש נולד - 3סיפור מס' 

החליטה  ,היה זה יום חם במיוחד קיץ,ה תיום אחד, ביום האחרון של חופש

ה. ָר דֵ חברה הטוב. הם החליטו ללכת לאסוף אצטרובלים בְׂש  ,ת לרןיעל ללכ

הרימו אותו  הם דרה מצאו גוזל קטן וחמוד.פתאום, מתחת לעץ הברוש בׂש

 !" אמרה יעל. "תסתכלי למעלה,נפל מהעץ ,והבחינו כי הוא פצוע. "כנראה

 ,נטפל בגוזל שלך ,ציפור ,הנה אמו מסתכלת בדאגה למטה." "אל תדאגי

" אמר רן כשהוא פונה אל הציפור. הציפור השמיעה קולות ,ר אותוונחזי

" אמרה יעל. לקחו ,דואגת שיקרה לו משהו ,כנראה ,וצפצפה בחוזקה. "היא

 נתנו לו גםמצאו תולעת ונתנו לו לאכול ו ,רן ויעל את הגוזל לביתו של רן

  במזלף. מים

וא כבר יכול לאחר מספר ימים התחזק הגוזל ועשה תנועות בכנפיים שלו. "ה

 ,ואמר: "תנו לי את הגוזל ,נער מכיתה ד' ," אמר רן. לפתע נכנס איתן,לעוף

 ," שאלו רן ויעל. "גוזל צריך חופש?" "מה פתאום לכלוב.ואכניס אותו לכלוב

  " אמרה יעל.,ולא כלוב

ויכוח התקרבו רן ויעל לחלון ושחררו את ותוך כדי הבו ,החל ויכוח קולני

  ל יעל ורן היו מאושרים.אב ,הגוזל. איתן כעס

  

 ,3, סיפור מס' את המילים שנוספו בסיפור ל"חופש נולד"זהו והעתיקו 
כתבו מה סוגה של כל תוספת (היעזרו גוזל ניצל". ה" 2בהשוואה לסיפור מס' 

  במחוון). 

  

  ...יש צורך ,כדי שסיפור יהיה מעניין

  ;של הדמויות ושל הדמויות תאוריםבציון   .  1

  ;של הדמויות גשותרבציון   .2

  .רוןהפְת לבין בין הבעיה בפתוח הרצף   .3
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  ניתוח סיפור לפי מרכיביו

  ובצעו את המשימות שאחריו.  ,קראו את הסיפור "העץ הבוכה"

  

  ַהּבֹוֶכה ָהֵעץ

  ?ּבֹוֶכה ֵעץ ַעל ִמיֵמיֶכם, ְיָלִדים, ַהְׁשַמְעֶּתם

 ָחֵצר ָהְיָתה ְלָסִבי. ַהּבֹוֶכה ָהֵעץ ִסּפּור ֶאת ֶכםלָ  ַוֲאַסֵּפר, ַהְסִּכיתּו. ָׁשַמְעִּתי ֲאִני

 ַעִּתיק ֵעץ, ְוָיֹרק ָיֶפה ּתּות ֵעץ לֹו ָצַמח, ַהָּגֵדר ְׂשַפת ַעל, ֶהָחֵצר ּוְבִפַּנת, ְמֻטַּפַחת

, ֲעָנָפיו ֵּבין ְלַׂשֵחק – ָהֵעץ ֶאת ָאַהְבנּו. ַיְלדּוִתי ִמיֵמי עֹוד ִלי ֶׁשָּזכּור יֹוִמין

 ּפֹוֲעִלים ִהִּגיעּו ֶאָחד ֹּבֶקר, ְוִהֵּנה. ַהְּמתּוִקים ֵּפרֹוָתיו ֶאת ְוֶלֱאֹכל, ְּבִצּלו ֵּתרְלִהְסַּת 

 ְללֹא ִמָּיד ָאְמרּו," ָהֵעץ ֶאת ִלְגֹּדעַ  ָּבאנּו. "ּוַמְזֵמרֹות ַמּסֹוִרים, ַּגְרִזִּנים ּוִביֵדיֶהם

 ַסָּבא." ַמְפִריעַ  ְוָהֵעץ, ַהְּכִביׁש ֶאת בְלַהְרִחי רֹוִצים ָאנּו. "ַהְקָּדמֹות ּוְבִלי ִהּסּוס

 ְסִביב ִנְּצבּו ַהְּיָלִדים ְוָכל, ַהּפֹוֲעִלים ִעם ְלִהְתַוֵּכחַ  ְוִהְתִחיל ֵמַהַּבִית ְּבִריָצה ָיָצא

 ְּבַהְבִטיָחם ָעְזבּו ַהּפֹוֲעִלים. ֵאָליו ְלִהְתָקֵרב ָלֶהם ָנְתנּו ְולֹא ָמֵגן ְּכחֹוַמת ָהֵעץ

 ְּכָבר ְּכֶׁשֻּכָּלם, ַהַּלְיָלה ְּבאֹותֹו. ָהֵעץ ֶאת ִלְגֹּדעַ  ְּכֵדי ִּתְגֹּבֶרת ְּבִלְוַית ָיׁשּובּו ָרתֶׁשְּלָמחֳ 

 ָעִלים ִרְׁשרּוׁש ֶׁשל ֶּבִכי, ָעֹמק ֶּבִכי קֹול ָׁשַמְעִּתי. ְלֵהָרֵדם ִהְצַלְחִּתי לֹא, ָיְׁשנּו

 ַעל ֶהָחֵצר, ְּבִפַּנת ֶׁשָעַמד, ָהַעִּתיק ַהּתּות ְלֵעץ יְוִהַּגְעִּת , ַהּקֹול ַאַחר ָהַלְכִּתי. ַוֲעָנִפים

 ְלעֹוָלם, ַהָּיָקר ִאיָלִני: "לֹו ְוִהְבַטְחִּתי, ִּגְזעֹו ֶאת ִלַּטְפִּתי, ְלָידֹו ָעַמְדִּתי. ַהָּגֵדר ְׂשַפת

  ..."ִּתְבֶּכה ַאל, ָאָּנא. אֹוְת ִלְגֹּדעַ  ִנֵּתן לֹא

 ְּכֵדי ָהִעיִרָּיה ֵּבית ַאל ַּבֹּבֶקר ַהְׁשֵּכם ִמֲהָרה, ַסָּבא ָׁשּהּוְבראֹ , ְׁשֵכִנים ִמְׁשַלַחת

 ַּכֲעֹבר. ֶׁשִהְבַטְחִּתי ְּכִפי, ָהֵעץ ַעל ְלָהֵגן ְּכֵדי נֹוְתרּו ְוַהְּיָלִדים, ַהְּגֵזָרה ֹרעַ  ֶאת ְלַבֵּטל

 ָרׁשּות" ְנִציג ְוִעּמֹו", עַהֶּטבַ  ַלֲהַגַּנת ַהֶחְבָרה" ִמַּטַעם ָׁשִליחַ  ִהִּגיעַ  ֲאַחדֹות ָׁשעֹות

  .ַהְּגֵזָרה ְּבִבּטּול ָלנּו ִסְּיעּו ְוֵהם ,"ַהַּגִּנים

 ְּבִבְרִּכת ֶׁשִּנְפַרְדִּתי ִלְפֵני ְולֹא, ְׂשָפַתי ַעל ְוִחּיּו ִנְרַּדְמִּתי ַההּוא ַּבַּלְיָלה! ִנַּצל ָהֵעץ

 ְמַחֵּי ָהֵעץ ֶאת ֶׁשָרִאיִתי ְלִהָּׁשַבע כֹוליָ  ַוֲאִני. ֶׁשָאַהְבִּתי ַהּתּות ֵמֵעץ" טֹוב ַלְיָלה"

  !"ּתֹוָדה: "ְולֹוֵחׁש ַצַּמְרּתֹו ֶאת ַמְרִּכין, ֵאַלי
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  העץ הבוכה: משימות

  .הבעיהציג את ו את המשפט המַ עתיקה   . 1 א. 

  .פתרון הבעיהאת המשפט המציג את עתיקו ה  . 2

  

  .)5 – 1ברקע (שורות  ותהדמוי אתוהמקום וזמן האת מילות עתיקו ה  .1  ב. 

  .הסיום משפט אתעתיקו ה  .2

  

  .שמות התואראת עתיקו ה  ג.

והציעו למורה לכתוב  ,העתיקו אותם בפנקס "הסופרים הצעירים"  

  ."עילהקיר הּפָ "אותם על 

  

  .שיח-ודבהם מופיעים שפטים את המ עתיקוה  ד.

  

בעיה  רגע שנוצרההכל הגורמים מ דיי-לשנעשו ע הפעולותו את כל כתב  ה.

  רון.פְת לועד 

  כמה גורמים עזרו לפתור את הבעיה?   

  

  הכינו לעצמכם את פנקס הסופרים הצעירים.  * 

  *   כתבו בו את הביטויים החדשים שתרכשו במהלך השנה. 

  

העתיקו לפנקס "הסופרים הצעירים" את הביטויים המיוחדים   .ו

  משפט מתאים לכל ביטוי. וכתבושלפניכם, 

  ת  חַ ּפַ טֻ . ְמ 5, יןִמ יק יֹוִת ץ עָ . עֵ 4, עּויְ . ִס 3, יתּוּכִ ְס . הַ 2, ֹוּתְר ּמַ ין צַ ּכִ ְר מַ   . 1
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היעזרו בו כדי לבדוק אם הסיפור "העץ הבוכה"  מחוון סיפור.דוגמת לפניכם 
  הוא סיפור ראוי.

  

  מחוון

  תאריך ______________   שם ____________

  שם הסיפור _____________

                                             סיפור העלילה

    זמן  1

    מקום  2

    דמויות  3

    בעיה  4

    שימוש בפעלים  5

    שימוש בשמות תואר  6

    הוספת דמויות  7

    ומחשבות רגשות  8

    דיאלוג בין הדמויות  9

    רון/סיוםפְת   10

    ת סלנגומיל  11

    מיליםעל חזרה   12

    שגיאות כתיב  13

(רווח בין מילים, משפטים היצג דף   14

, סוף שורהמסיימים בשוליים ובמתחילים 

  )כתב קריא

  

    סימני פיסוק  15

    מבנה משפט   16

  

התפתחות 

רצף 

 עלילה

 ,נומשתמשים באותם כללים שלמד "תייםאִמ "גם סופרים 

 היו מעניינים.יכדי שהסיפורים שלהם 
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  קראו את הסיפור "הכריש", ובצעו את המשימות שאחריו. 

  טֹוְלְסטֹוי / ַהָּכִריׁש

. ַאְפִריָקה ַיֶּבֶׁשת ְלַיד ָעְגָנה ָּלנּוׁשֶ  ַהְּסִפיָנה. ַאָּבא ִעם ְלַׁשִיט ָיָצאנּו ַהַּקִיץ ְּבֻחְפַׁשת

 ָקָרא ַהחֹוֵבל ַרב. ַּתּנּור ְּכמֹו ֶׁשָּלֲהָטה ַחָּמה רּוחַ  ָחְדָרה ָּבֶעֶרב. ָנֶאה יֹום ֶזה ָהָיה

 ְוִהְתַחְלנּו ַלַּמִים, ָקַפְצנּו. ַהְּקִריִרים ַלַּמִים ִלְקֹּפץ ַהְּסִפיָנה ֶׁשַעל ַהְּיָלִדים ְלָכל

  .ַהָּפתּוחַ  ַּבָּים ִּבְׁשִחָּיה ֹותְלִהְתָחר

 ַהַּמָּלִחים ָראּו ֵמָרחֹוק!" ָּכִריׁש! ָּכִריׁש: "ַהִּסּפּון ֵמַעל קֹוֵרא קֹול ִנְׁשַמע ִּפְתאֹום

! ִחְזרּו! ִחְזרּו. "ְלֶעְבֵרנו ָיָׁשר ִהְתַקֵּדם ַהָּכִריׁש. ַהַּיִּמית ַהִּמְפֶלֶצת ֶׁשל ַּגָּבּה ֶאת

, ֶׁשָּלֶהם ַהְּצָעקֹות ֶאת ָׁשַמְענּו לֹא ָאנּו ַא, ַהַּמָּלִחים ָצֲעקּו!" בִמְתָקֵר  ָּכִריׁש

 ַהֹּכחַ  ְּבָכל ְוָׁשטּו ְלתֹוָכּה ָקְפצּו, ִסיָרה הֹוִרידּו ַהַּמָּלִחים. ַּבַּמִים ִלְׂשחֹות ְוהֹוַסְפנּו

 ִנְבַהְלנּו,. ַהָּכִריׁש ֶאת ּוָרִאינ ְלֶפַתע. ָקרֹוב ְמאֹוד ָהָיה ְּכָבר ַהָּכִריׁש ַא. ְלֶעְבֵרנו

 ָרץ, ִמְּמקֹומֹו ָקַפץ ַהְּסִפיָנה ֶׁשַעל ַהּתֹוְתָחן!" ַהִּצילּו, ַהִּצילּו: "ִלְצֹעק ְוִהְתַחְלנּו

 ִמְּפֵני, ַלָּכִריׁש ָקָרה ָמה ִלְראֹות ָיֹכְלנּו לֹא. ַהָּכִריׁש ְלִכּוּון ְוָיָרה ַהּתֹוָתח ְלֵעֶבר

 ִמִּפי ִׂשְמָחה ְקִריַאת ָּפְרָצה ֶהָעָׁשן, ְּכֶׁשִּנְתַּפֵּזר. ַהָּים ְּפֵני ֶאת ִּכָּסה ַרב ֶׁשָעָׁשן

  .ִנְפַּגע ֶׁשהּוא ְוֵהַבּנּו ַהַּמִים, ְּפֵני ַעל ָצף ַהָּכִריׁש ֶׁשל ּגּופֹו ֶאת ָרִאינּו ֻּכָּלנּו. ַהַּמָּלִחים

 ּוְׂשֵמִחים ְמֹבָהִלים אֹוָתנּו ִביָאהְוהֵ  אֹוָתנּו ָאְסָפה, ֵאֵלינּו ָקְרָבה ַהַּמָּלִחים ִסיַרת

  .ַלְּסִפיָנה

  

  משימות - הכריש 

מילות זמן, רטטו במחברת טבלה כמו זו שלפניכם והעתיקו מהסיפור ס  . 1

  .דיבור ישירו רגשמילות  ,שמות תואר

  דבור ישיר  מילות רגש  ת תוארשמו  מילות זמן

        

  

  בין הסיפורים. והשוו  ,כתבו את הסיפור כסיפור "אפרוח"  . 2
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  ביטויי זמן

  

תפקידם של ביטויי הזמן הוא לתאר באיזה חלק מהשנה, מעונות השנה, 

היום מתנהל האירוע שמדברים חלקי מחודשי השנה, מחלקי השבוע או מ

  עליו או קוראים עליו.

עלינו ליצור  ,נוסף על כך, כשאנו מתארים חלקי אירוע או מספר אירועים

כך יוכל  ,במילות זמן. ככל שנפרט באיזה זמן מדוברלשם כך נשתמש  .ֶרֶצף

  הקורא "להתחבר" לכתוב טוב יותר. 

  

  דוגמות

  ביטוי שיש בו שילוב של חלקי השבוע ושל חלקי היום. –קר ואתמול בב  . 1

  ביטוי מפורט יותר. –אתמול בבוקר  עם עלות השחר     

   אתמול בבוקר, עם עלות השחר, התעוררתי כי היה לי קר.  

פתחתי את החלון וריח החורף עלה באפי. הסתיו שלנו קצר מאוד. יום   

  אחד חם ויום למחרת קר, אבל במשך היום מתחמם ונעשה נעים. 

 מדוברזמן ם באיזה ג ביטויי הזמן הורחבו כדי שיהיה ברור לקורא  שימו

  מתרחש הסיפור.  ירהואובאיזו וגם 

צאת לשחק בכדורגל. רוח בחופשת הפסח, בצהרי היום, החלטנו ל  .2

  " אמר יואב. ,"זה יום נפלא למשחק .נשבה  נעימה

תה ג'. היה יום חם אך יתה ב' לכיבין כ ,היה זה בקיץ של שנה שעברה  .3

חשבתי  ,'יום מוזר' .והשמיים אפורים ,ללא שמש. האוויר היה דחוס

  'משהו הולך לקרות...' ,לעצמי

  

  מורחבים. ביטויי זמן שיהיו בהם חברו משפטים 

   

171 



172 

 

 
 

  סיפור לשכותרת 

  

לאחר בחור אותה רצוי ללכן  מאוד בבחירת ספרים.חשוב לכותרת תפקיד 

 ,כותרת בהתחלהאת ההסיפור. אם כותבים כתיבת מלאכת שנסתיימה 

  אפשר להחליפה.

  

  כיצד תבחרו כותרת?

  .אל תבחרו כותרות שגרתיות (פשוטות)  א. 

הילד "ות מעניינות כמו: כותרכתבו  ,"הכלב" או "הילד"במקום   

  ."הילד שהלך בעקבות הכלב"; "שנעלם

  

  .אל תבחרו כותרות ארוכות  ב.

או  "הילדה והאופניים""הילדה שנפלה מהאופניים" כתבו במקום   

  "הנפילה".

  

  תוכן הסיפור.  לעבחרו כותרת המרמזת   ג.

 

  כותרות.קבוצות של שלוש לפניכם 
נמקו את ו ,, לדעתכםבה ביותרהטוהיא כותרת איזו בכל קבוצה קבעו 

  תשובתכם. 
  

  1קבוצה 

  

  

   2קבוצה 

 הכלב שהציל את בעליו משֵרפה הכלב הנאמן הכלב

 ידידות שנפסקה ידידות שנפסקה בגלל ריב ידידות
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  כותרות ם שלי סוגיניש ש

  

  

  

  

  

  מרמזת על התוכן שאינהכותרת       כותרת מרמזת על התוכן

  

  מיינו את הכותרות לשקופות ולעמומות.  .לפניכם רשימת כותרות
  ידידות   

  ידידות שנפסקה    

  ההניצחון שהושג במרמ   

  הילד הרעב   

  התחרות   

  תןוהעפיפון הגאו  

  מוקי הכלב האהוב  

  התחרות שלא התקיימה  

  החברות ה"טובות"  

  לא סלחתי!  

  

 מסקרנתולכן היא  ,לחלוטין מרמזת יותר מדי על התוכן שקופהכותרת 

גם היא  ",ידידות"כמו הכותרת  ,לחלוטין עמומה. כותרת שהיא פחות

  .פחות מסקרנת

כך היא תהיה ו ,עמומהובחלקה שקופה תרת שהיא בחלקה כדאי לבחור בכו

  .מסקרנתכותרת 

 המָ מּוכותרת עֲ  הפָ קּוכותרת ְׁש 
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  כותרת למסקרנת יותר. אפשר להפוך כל 

 ,. אם הכותרת טובהות יותרטובשלפניכם לכותרות ת וכותראת ההפכו 
  העתיקו אותה כפי שהיא. לדעתכם,

  

    הילדים שיחקו משחק מסוכן  .2        אסור להתייאש    .1

    אין כמו אבא   .4           העונש    .3

    ידידות    .6  המקרה המוזר שקרה לנו ביער    .5

      הכלב   .8          חֵברות   .7

    הכלבה שהשתתפה בקרב  .10        המשימה בוצעה   .9

      חבר טוב  .12                הטיול שלא היה .11

        החכם .14        הילד החלש .13

  המורה החדשה .16        האישה הזקנה .15

  המשימה שלא בוצעה .18      הבית בקצה השכונה .17

   

כתבו שמות של שלושה סיפורים שקראתם, ושנו את השמות. הסבירו את 
  השינוי בכל שם.

  

  ה כותרת טובה היא כותרת המעודדת קריא

  זוהי כותרת...

  (ולא משפט שלם); קצרה* 

  (שאינה מגלה פרטים עיקריים); מסקרנת* 

  הגלוי או הסמוי. קשורה לתוכן * 
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   .תנו לו שםוקראו את הסיפור שלפניכם, 

  

לֹא ָיַדְענּו ַטל, ֵחן ַוֲאִני ִטַּפְסנּו ַעל ֵעץ ָהֲאַפְרֵסק ַהִּנְמָצא ִּבְקֵצה ַהְּׁשכּוָנה. ַאף ַּפַעם 

ִאם ָהֵעץ ִׁשֵּיך ְלִמיֶׁשהּו אֹו לֹא. ַטל, ֶׁשִהיא ַּדָּקה ּוְזִריָזה, ִהְצִליָחה ְּבַקּלּות ְלַהִּגיַע 

  ְלַצֶּמֶרת ָהֵעץ.

"לֹא ַּתֲאִמינּו ַּכָּמה ֲאַפְרְסִקים ֵיׁש ַעל ָהֵעץ," ָצֲעָקה ִמְּלַמְעָלה. ֵחן ִנְּסָתה ֶאת ֹּכָחּה 

ִנִּסיִתי ְוִנִּסיִתי ְלַטֵּפס, ּוְבָכל ַּפַעם ָנַפְלִּתי  –ָלֲעָנִפים ָהֶאְמָצִעִּיים. ַוֲאִני  ְוִהִּגיָעה ַעד

ְלַמָּטה. ַא לֹא ִוַּתְרִּתי, ּוְלַבּסֹוף ִהְצַלְחִּתי ְלַטֵּפס ַעד ָהֲעָנִפים ָהִראׁשֹוִנים, ְוִכְמַעט 

ֶאְקֹטף ֶאָחד ְּבָכל 'ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי,  'ׁשּוב,לֹא חָ 'ָנַגְעִּתי ַּבֲאַפְרֵסק ָקָטן ֶׁשָהָיה ֹּבֶסר. 

ְלֶפַתע ִנְׁשַמע קֹול ְּפִתיַחת ְּתִריס. "ָמה  'ִמְקֶרה, ָהִעָּקר ֶׁשאּוַכל ְלהֹוִכיַח ֶׁשִּטַּפְסִּתי.

ַרק ַאֶּתם עֹוִׂשים?" ָצֲעָקה ְּגֶבֶרת ֵלִוי. ַטל ְוֵחן ָיְרדּו ִּבְמִהירּות ְוֶנֶעְלמּו ְּכלֹא ָהיּו, וְ 

ֲאִני ִנְׁשַאְרִּתי ְּתקּוָעה ּוִמְתַקָּׁשה ְלִהָּמֵלט ַעל ַנְפִׁשי. ַרק ָנְגָעה ַּכף ַרְגִלי ַעל ַהַּקְרַקע, 

ִנַּתְרִּתי ְּכמֹו ִצּפֹור, ּוָפַתְחִּתי ְּבִריָצה. ְּגֶבֶרת ֵלִוי ָצֲעָקה ְלֶעְבִרי: "ֲאִני ַמִּכיָרה ֶאת 

, ַיְלָּדה." ְלָמחֳ  ָרת, ְּכֶׁשָחַזְרִּתי ִמֵּבית ַהֵּסֶפר, ִחְּכָתה ִלי ִאָּמא ְּבַמָּבט ִאָּמא ֶׁשָּל

  ָזעּוף.

? ּוִמי ִהְרָׁשה ָל ִלְקֹטף ֵּפרות ֵמֵעץ  "ִמי ִלֵּמד אֹוָת ְלִהָּכֵנס ְלָחֵצר ֶׁשֵאיָנּה ֶׁשָּל

?" ָׁשֲאָלה ִאָּמא ְּבַכַעס. "ֶאַּגׁש ָּבֶעֶרב ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה," ָעִניִתי. "ְוחּוץ  ֶׁשֵאינֹו ֶׁשָּל

ִמֶּזה, לֹא ַרק ֲאִני ִטַּפְסִּתי, ַּגם ֵחן ְוַטל ִטְּפסּו." "ָּבֶעֶרב?" ָׁשֲאָגה ִאִּמי. "ִמָּיד ִּתְּגִׁשי 

ֵהן ֵאיָנן ֲחֵברֹות ְּבֵעיַני,"  –ְלִהְתַנֵּצל ִּבְפֵני ְּגֶבֶרת ֵלִוי! ּוְלַגֵּבי ַהָּבנֹות ָהֲאֵחרֹות 

, ְקִחי ַּגם אֹוָתן ְלִהְתַנֵּצל." "ָמה ְּכָבר הֹוִסיָפה ִאּמָ  א. "ֵהן ֵּכן!" ָעִניִתי. "ִאם ָּכ

ָּכ נֹוָרא ֶׁשִּטַּפְסנּו ַעל ָהֵעץ?" ִהְמַׁשְכִּתי ְלִהְתַעֵּקׁש. "ִאם ַאְּת ְּכָבר ׁשֹוֶאֶלת, -ָּכל

. ְּגֶבֶרת ֵלִוי ִהיא ִאָּׁשה ַאְלָמָנה," ֵהֵחָּלה ִאּמָ  א ְלַסֵּפר, "ַּבֲעָלּה ֶנֱהַרג ֲאַסֵּפר ָל

ִּבְתאּוַנת ֲעבֹוָדה, ּוְבָנּה ַהָּקָטן ּכֹוֵעס ֵמָאז ַעל ָּכל ָהעֹוָלם. ִמְׁשּתֹוֵלל, הֹוֵרס ָּכל ָמה 

ֶׁשִּנְקֶרה ְּבַדְרּכֹו, ְוִהיא ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ָלֵצאת ָלֲעבֹוָדה, ִּכי ַאף ְׁשַמְרַטִּפית לֹא 

  ִמְסַּתֶּדֶרת ִעּמֹו."

  ָּמא, ֶזה ַרְעיֹון," ָקַפְצִּתי. "אּוַלי ַנִּציַע ָלּה ֶעְזָרה, ְוִנְׁשֹמר ַעל ְּבָנּה ַהָּקָטן?""ִא 

ְלִהְתַנֵּצל, ְוַגם ָהַפְכנּו ַל"ִּבְייִּביִסיֵטִרּיֹות" ֶׁשל  –ַטל, ֵחן ַוֲאִני  –ָהַלְכנּו ְׁשלֹוְׁשֵּתנּו 

ם ֶׁשָּׁשַמְרנּו ָעָליו, ִטַּפְסנּו ַעל ֵעץ ָהֲאַפְרֵסק. ַּגם ֹעֶפר, ְּבָנּה ֶׁשל ְּגֶבֶרת ֵלִוי. ְּבָכל ַּפעַ 

  ֹעֶפר ָלַמד ְלַטֵּפס, ַוֲאִפּלּו ֲאִני ְמַטֶּפֶסת ְּכָבר ַעד ָהֲעָנִפים ָהֶאְמָצִעִּיים.
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  הבה ננתח את הסיפור ביחד. 

  המתארים את הבעיה.המשפטים ו את קיעתמה הבעיה בסיפור? ה    . 1

  יח.ו את הפתקיעתה  .2

  רון.ו את הפְת קיעתה  .3

  ו את השורות.קיעתכיצד מסתיים הסיפור? ה  .4

  ?לדעתכם ,. מדועסיפור מסגרתלסיום כזה קוראים   

  .ו מילות תוארקיעתה  .5

  .ו מילות רגשקיעתה  

  .שיח-ו דוקיעתה  

  המספרת מהבעיה ועד לפתרון?מהם השלבים שעוברת   .6

  

כיצד היא לומדת כלומר  ,ת"כּוינִ ע חֲ ּסַ "מַ קוראים שעברה הילדה לתהליך 

  להתנהג. 

  נמקו את תשובתכם.  למדה הילדה המספרת מהאירוע? ,לדעתכם ,מה

  

  

;     

  

  

  

סיפור מסגרת הוא סיפור המתחיל ומסתיים באותם משפטים או 

באותן פעולות אבל בין המשפטים הראשונים לבין המשפטים 

תפתח תהליך שיש עמו בעיה, התפתחות, רצף ופְתרון האחרונים מ

 הבעיה. 
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10  

  ן דמותיּופְ ִא 

  

) 1: (לפי כמה תבחינים אנו מתארים אותה ,דמותכשאנו מאפיינים 

 ,דמויות אחרות הקשר שלה עם) 4( ,ה) התנהגות3( ,ה) פנימיות2( ,חיצוניותה

  דעת המחבר עליה. ) 7) המחשבות שלה (6( ,) הדיבור שלה5(

  אפיון דמותכתיבת השלבים ב

ים את עתיקשמצוינת דמות, מובכל פעם  ,קוראים את הסיפור  א.

  .המשפטים הקשורים אליה

  לפי שבעת התבחינים. ים את המשפטים בטבלהמרכז  ב.

  זנו.ריכפי כל קבוצת משפטים ש-מסיקים מסקנה לגבי הדמות על  ג.

  

  קראו את הסיפור "מדוע עלי העץ כחולים?", ובצעו את המשימות שאחריו. 
  

  אוסייבה 'ו/  ֲעֵלי ָהֵעץ ְּכֻחִּלים? ַמּדּועַ 

  (עיבדה: חגית אהרונוף)

ֵיׁש ַקְלָמר ּובֹו ֶעְפרֹונֹות ִצְבעֹוִנִּיים ַרִּבים,  סֹוְנָיהְוָדָנה לֹוְמדֹות ְּבאֹוָתּה ִּכָּתה. לְ  סֹוְנָיה

ַרק ַאְרָּבָעה ְצָבִעים: ָאֹדם, ָּכֹחל, ָצֹהב ּוָוֹרד. יֹום ֶאָחד, ְּכֶׁשַהְּיָלִדים ַּבִּכָּתה ָהיּו  –ּוְלָדָנה 

ָׁשְתָקה ֶרַגע  סֹוְנָיה, ַהְׁשִאיִלי ִלי ִעָּפרֹון ָיֹרק." סֹוְנָיהֲעסּוִקים ְּבִצּיּור, ִּבְּקָׁשה ָּדָנה: "

  ָּכ ָעְנָתה:-ְוַאַחר

נֹוֶתֶנת ָל ְּבָרצֹון, ֲאָבל ָעַלי ִלְׁשֹאל ֶאת ִאִּמי." ְלָמֳחָרת ִנְפְּגׁשּו ַהָּבנֹות ְּבַדְרָּכן  "ָהִייִתי

ָחְׁשָבה ֶׁשָּדָנה ָׁשְכָחה ֶאת ִעְנַין ָהִעָּפרֹון, ַא ָּדָנה ָּפְנָתה ֵאֶליָה  סֹוְנָיהַהֵּסֶפר. - ְלֵבית

 ְוָׁשֲאָלה:
?", ַהִאם ָׁשַאְלְּת ֶאת סֹוְנָיה"   ִאֵּמ

ֵּתרּוץ ְוָעְנָתה: "ִאִּמי ִהְסִּכיָמה, ַא ָעַלי ִלְׁשֹאל ֶאת ָאִחי, ִּכי הּוא ֶׁשָּנַתן ִלי  סֹוְנָיה ִחְּפָׂשה

ְוִהְׁשִּפיָלה ֶאת ֵעיֶניָה. ְלָמֳחָרת ׁשּוב  סֹוְנָיהֶאת ַהְּצָבִעים ְליֹום ֻהַּלְדִּתי." ָּכ ָאְמָרה 

, ֶּבֱאֶמת לֹא ָנִעים ִלי ִלְׁשֹאל," ֲאָבל ָּדָנה לֹא סֹוְנָיהׁשּוב ָׁשֲאָלה ָּדָנה: "ִנְפְּגׁשּו ַהְּיָלדֹות, וְ 
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ִלְדָבֶריָה ְוָאְמָרה: "ַאְּת רֹוָצה ָלַדַעת ַעל  סֹוְנָיהִהְסִּפיָקה ְלַסֵּים ֶאת ַהִּמְׁשָּפט, ִנְכְנָסה 

  ֲאִני חֹוֶׁשֶׁשת." ָהִעָּפרֹון. ּוְבֵכן, ָאִחי ִהְרָׁשה ִלי, ַא ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ 

  "ִמָּמה?" ָׁשֲאָלה ָּדָנה.

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

  "ֶאְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ִּבְזִהירּות," ִהְבִטיָחה ָּדָנה.

תֹו, ַאל ִּתְלֲחִצי ָעָליו, ַאל ַּתִּניִחי ְּבִפי , "ַא ִזְכִרי: ַאל ְּתַחְּדִדי אֹוסֹוְנָיה"טֹוב," ָאְמָרה 

  ֶאת ָקֵצהּו, ְוַאל ְּתַצְּיִרי ּבֹו יֹוֵתר ִמַּדי."

  "לֹא ֲאַצֵּיר ּבֹו יֹוֵתר ִמַּדי," ִהְבִטיָחה ָּדָנה. "ָעַלי ִלְצֹּבַע ַרק ַּכָּמה ָעִלים ֶׁשִּצַּיְרִּתי."

.". "ֲאִני ְמ סֹוְנָיה"ְּבֵסֶדר," ָעְנָתה ָלּה    ַקָּוה ֶׁשֵאין יֹוֵתר ִמַּדי ָעִלים ָּבֵעץ ֶׁשָּל

הֹוִׁשיָטה ְלָדָנה ֶאת ָהִעָּפרֹון, ַא ָּדָנה לֹא ָלְקָחה אֹותֹו. ִהיא ַרק ָאְמָרה ְּבקֹול  סֹוְנָיה

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

ֵרי ַהַּתְלִמיִדים. ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיָעה ְלַמְחַּבְרָּתּה ֶׁשל ָּדָנה, ִהְתּבֹוְנָנה ַהּמֹוָרה ְּבִצּיּו ְלָמֳחָרת

ָאְמָרה ְּבִהְתַּפֲעלּות: "ְראּו, ְיָלִדים, ָּדָנה ִצְּיָרה ֶאת ֲעֵלי ָהֵעץ ְּכֻחִּלים. ַּכָּמה ָיֶפה! 

ַהִאם ְלָכ ִהְתַּכַּוְנְּת,  ִלְפָעִמים ָּבֹחֶרף ֶהָעִלים ִנְרִאים ֵּכִהים ְמאֹוד, ְוִנְדֶמה ֶׁשֵהם ְּכֻחִּלים.

  ָּדָנה?" ָׁשֲאָלה ַהּמֹוָרה.

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

  ִעָּפרֹון ָיֹרק."

"?   "ְוָלָּמה לֹא ָׁשַאְלְּת ִעָּפרֹון ֵמֲחֶבְרֵּת

ִהְסִמיָקה ּוִמְלְמָלה: "ָרִציִתי ָלֵתת ָלּה, ְוִהיא לֹא ָרְצָתה  סֹוְנָיה, וְ ֶהֱחִריָׁשה ָּדָנה

  ָלַקַחת."

  ַהּמֹוָרה ֵהִביָנה, ַּגם ַהְּיָלִדים ַּבִּכָּתה ֵהִבינּו.

  ְוָאז ָאְמָרה ַהּמֹוָרה: "ְּכֶׁשּנֹוְתִנים, ָצִרי ָלֵתת ָּכ ֶׁשִּיְהֶיה ָרצֹון ָלַקַחת." 

  

  .סוניהמותה של הבה נאפיין את ד

פי שבעת - ו את כל המשפטים עלהעתיק: קראו שוב את הסיפור, ושלב א'

) הקשר שלה 4) התנהגותה, (3) פנימיותה, (2) חיצוניותה, (1התבחינים: (

) דעת המחבר 7) המחשבות שלה, (6) הדיבור שלה, (5לדמויות אחרות, (

  עליה. 
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ה את המשפטים ילאיקו העתסרטטו במחברת טבלה כמו זו שכאן ו: שלב ב'

  כתבתם.ש

קשר   ההתנהגות  חיצוניות
לדמויות 

  אחרות

דעת   מחשבותיה  דיבורה
  המחבר
  עליה

, 9, 5שורות     

13 ,15 ,17 ,

20  

, 9, 16שורות 

11  

  

  

  

  

  

  : הסיקו מסקנה מכל קבוצת משפטים (מכל עמודה בטבלה).שלב ג'

אינה אוהבת למשל, מהמשפטים שאומרת סוניה, מצטיירת דמות של ילדה ש

אימא, אח ולבסוף  :לחלוק דבר עם אחרים. חוסר הרצון מוצג בהדרגתיות

  היא עצמה. 

  מהמשפטים שמתארים את המחשבות שלה מצטיירת ילדה אנוכית מאוד.

  

  כעת אפשר לנסח תשובה לגבי אפיון דמותה של סוניה. 

אינה אוהבת לחלוק עם אנשים והיא  ,לא חברותיתסוניה היא ילדה 

וע את כשדנה מבקשת ממנה צבע ירוק לצּב .לה שאחרים את מה שי

כדי לא לתת לדנה את סוניה תירוצים רבים עלה עלי העץ בציור שלה, מ

כך - בתחילה היא רוצה לשאול את אמה רשות, אחר ,. למשלפרוןיהע

את אחיה ולאחר מכן היא מעלה חששות אישיים וקטנוניים. לבסוף 

פרון הירוק ולא יבעצם לתת לה את הע מבינה דנה שסוניה לא רוצה

פרון יודנה מחליטה לא לקחת את הע ,מסוגלת לומר זאת בפשטות

  פרון שהיה לה בקלמר.יע –ול כחפרון יוע בעהירוק ולצּב

פי שני -ל, ע75-74 'את אורן בסיפור "אורן והאורן שלו", עמ אפיינו  א. 
  תבחינים: התנהגותו ודיבורו.

שתו בסיפור "שמרה השבת את שומר השבת", יאאת אפיינו את סולימן ו  ב. 
  .80-79 'עמ

 הוכחות

משפט 
מכליל 

 מסקנתי
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  תשובת נימוק

  שאלה

של סוניה בסיפור "מדוע עלי העץ כחולים?"  המה דעתכם על התנהגות

  והוכיחו מהסיפור. ,נמקו את תשובתכם

  שלב א'

  תהיהתנהגותה של סוניה הי ,לדעתיתתחיל כך: התשובה 

  שלב ב'

ך כלל אנחנו משתמשים בביטוי בדר .וט את ההתנהגותעלינו לשּפ

ואנחנו רוצים לדייק  ,. אלה ביטויים כלליים מדי"רעה"או  "טובה"

  בשיפוט שלנו.
  

  לא ראויה          ראויה     

  רעה              טובה     

  

  

  

  

  

  

  

 

לא וילדותית  ,שהתנהגותה של סוניה היתה לא חבריתאפשר לומר 

  רגישה. 

לא כדאי לכתוב ברצף, מילים סתם מספר אפשר לכתוב -איש מאחר

  רגישה. -או ילדותית ולא חברית

כדאי להתחיל בביטוי  .תיאורים כמו רשימהאל תכתבו מספר שימו   

  . "התנהגות לא חברית"מכליל כמו 
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הנימוק: כיוון שגרמה לדנה להרגיש לא נעים המשך התשובה הוא 

וביקשה אליה בכל פעם שפנתה  ,ותלויה בטובה שתעשה לה סוניה

חברות אמורות לחלק את מה שיש להן  .ממנה את עיפרון הצביעה

  ולא לחפש תירוצים כדי לא לעזור ולא לתת. זו לזו,ולעזור 

  

  הוכחות מהסיפורהחלק השני של התשובה: 

לסוניה היו כל הזמן תירוצים שהראו שבעצם היא לא רוצה לתת את 

  וף לא לקחה את הצבע.הצבע, סוניה הבינה זאת ובס

  

  התשובה במלואה

כיוון שגרמה לדנה  ,סוניה התנהגה אל דנה בצורה לא חברית ,לדעתי

וביקשה ממנה את אליה שפנתה כבכל פעם  ,מבוישת ומתחננתלהרגיש 

  העפרון הירוק.

ואילו סוניה  זו לזו,חברות אמורות לחלק את מה שיש להן ולעזור 

את הצבע הדרוש לה. דנה בסופו חיפשה תירוצים כדי לא לתת לדנה 

  של דבר "נשברה" ולא לקחה את הצבע. 

  

  שימו 

  

בכל סיפור תוכלו למצוא אפשרות להביע את דעתכם על התנהגות 

  הדמות.

עץ הבוכה" או ה"בכך תוכלו לכתוב מה דעתכם על התנהגות הילדים 

  אורן והאורן שלו".ה"בשל אורן 

אותה למאגר שלכם וכך  פויסובכל פעם כשתפגשו בסוג התנהגות ת

  בתכם תהיה ראויה יותר. ושתתעשירו את שפתכם ו
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  9יחידה               

  החָ ּבָ ְׁש תהליך של הַ 

  

  .השבחהנתרגל תהליך מקדים של  ,לכתוברגע לפני שאנו מתחילים 

משתמשים כתב. אנו  שהו אחרישמבתהליך זה אנו קוראים סיפור מקורי 

  ומשביחים את הסיפור המקורי. ,בכתיבת סיפור "בוגר"ו כל מה שלמדנב

  

  בתהליך של השבחה פועלים בשלבים:

מחוון את הרכיבים הקיימים בקוראים את הסיפור המקורי ומסמנים   א. 

  ;ואת אלה החסרים

  ;ים רכיבים חסריםוסיפמ  ב.

ידי תוספת ביטויי זמן, תיאורי -על פתיח" תחילה"משביחים את ה  ג.

  על הדמויות;מקום ורקע 

, שיח, תיאורים, רגשות-הכנסת דו דיי-ל" עגוף הסיפורמשביחים את "  ד.

  ;וספת דמויותהואף  מחשבות

  ;סיום""משביחים את ה  ה.

עד סופו, ומוודאים קוראים שנית את כל הסיפור שהשבחנו מתחילתו ו  ו.

  ;שיש לו רצף הגיוני

ואין ביטויים של  ,ואין חזרה על מילים ,קיניםמשפטים ַת שהם מוודאי  ז. 

  ";היה היה"אגדה כמו של  ואה ימעשי

  ;שיש סימני פיסוק מתאימים מוודאים  ח.

  ;שגיאות כתיב אם ישבודקים   ט.

  והיא קצרה ומסקרנת.  ,ים שהכותרת מתאימה לתוכן הסיפורמוודא  י.
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  משביחים סיפור בשלבים
פי -בדו עלקראו את הסיפור שלפניכם והשביחו אותו בזוגות ועם עמיתים. ע

  השלבים שיוצגו בפניכם. 
  הטיול ליער או האייל הפצוע

  
קבוצת חברים לטייל ביער. לפתע פתאום הם שמעו רעש הלכה יום אחד 

גיע, והחלו לחפש מקום ין הרעש מַ אמכיוון מעבה היער. כולם הסתכלו מ
גיע למקום הרעש מחבוא. רק רן לא פחד והחל לרוץ לכיוון הרעש. הוא ִה 

אייל פצוע. רן החליט לעזור לאייל ולכן הזמין וטרינר. הווטרינר וגילה שם 
  אה שלו.רּפָ הגיע, טיפל באייל ולקח אותו לִמ 

  
  מילוי מחוון .א

  מחוון לכתיבת סיפור העלילה
  שם: _____________

  

  ________                  זמן                                .1

  ________                   מקום                           .2

  ________                  דמויות                          .3

  ________                    בעיה                           .4

  ________                   שימוש בפעלים            .5

  ________                  שימוש בשמות תואר    .6

  ________                              הוספת דמויות  .7

  ________                           ומחשבותרגשות  .8

  ________                    בין הדמויות   שיח-וד .9

  _______ _                                            רוןפְת  .10

  ___)    _____אין סלנגמילים בשפה כתובה ( .11

  ________    (אוצר מילים)  יםמילעל חזרה  .12

  ________                               שגיאות כתיב .13

  ___(נקודה, פסיק,        _____ סימני פיסוק .14
  נקודתיים, מרכאות, סימן שאלה)

  ___. כתב קריא                                   _____15      

  ________                               מבנה משפט . 16      

  ___ _____                        . לכידות ורציפות 17      
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  רוןהשלמת הפְת      ב.
שיש לנתח את רגלו. לאחר שבוע  רוהתבר ,וטרינר בדק את האיילוה   

  הבריאה רגלו של האייל, ואנחנו שחררנו אותו אל היער.
  הסיפור לאחר השבחה  ג.

החליטה קבוצת חברים לצאת אל היער.  ,יויר סתווואמזג בוקר אחד, ב  
העונה . היער היה המקום החביב על חבורת בני הנוער מהעמק

. נפגשנו במקום יתה בתחילת הסתיויהנעימה ביותר לטיול ביער ה
תרמיל ב מצוידהאלון העתיק. היינו חמישה, כל אחד הקבוע ליד עץ 

לנו יחד, ולא היה זה וכריכים שאמו הכינה. חמשתנו כבר טייובו מים 
  .טיולנו הראשון

 ,. נכנסנו ליערהתחלנו ללכת לכיוון היער שהיה במרחק של חצי שעה  
דקות שמענו יריות. כל אחד ברח לכיוון אחר ומצא לו  כמהולאחר 

 כמהולא זזתי. לאחר  ,נשארתי קפוא במקומי ,משום מה ,אנימסתור. 
אך לא  "היכן אתם?עומר, רז, בועז, אמיר! " :דקות התחלתי לצעוק

  י.חשבת 'לאן הם נעלמו?' נשמעה תשובה.
אייל ראיתי בא הרעש,   ממנּובטתי לכיוון וכשִה  ,פתאום שמעתי רשרוש   

ניסו לצוד  ,כנראה'צעיר ויפה שרוע על פני האדמה ורגלו פצועה. 
  ''איזה מסכן! חשבתי לעצמי. ,'אותו

מיר שהתקרבו מאחור נשמעו צעדים, אלה היו עומר, רז, בועז וא   
  בשקט ובידם תיק עזרה ראשונה.

  " הציע רז.,טרינרוקח אותו לוי"בואו נחבוש אותו ונ   
  קח אותו?" שאלתי.י"כיצד בדיוק נ   
קשרנו את שתי השמיכות שהיו לנו, התקרבנו בזהירות לאייל.    

 ,נכנע. חבשנו אותו ,אבל כשלא הצליח ,בתחילה הוא ניסה לזוז ולברוח
אל ד"ר וכך נשאנו אותו חזרה לאזור מגורינו  ,השמיכה ושמנו אותו על

   כרנו.טרינר שכולנו ִה והו ,עזיזי
"הוא יחיה?" שאלתי.  .אמר ד"ר עזיזי ,"צריך לנתח את רגלו"  

ובסוף  ,באנו לבקרו מדי יום התשובה שימחה אותי. ." ענה!"ודאי
 ."יערי" ושחררנו את ,נסענו עם ד"ר עזיזי ליערכשהבריא,  ,השבוע

  (זה השם שנתנו לאייל.)
בפעם הבאה שנצא ליער אני מקווה שנספיק לטייל לפני שנגיש "   

  " אמר בועז.,עזרה ראשונה לאזרחי היער
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קראו את המשפטים המסומנים. בוודאי כבר הבנתם שכתבנו סיפור כמעט 
  חדש. 

  אילו שינויים ביצענו?

  .השבחנו את הפתיח  א. 

ויר), כתבתנו רקע על היער, רקע על הוספנו ביטויי זמן (מזג או  

  הדמויות, ותיארנו את הציוד.

  .השבחנו את גוף הסיפור  ב.

, תיארנו את האייל, כיצד את אשר קרה תיארנו בצורה מפורטת יותר  

שיח בין החברים לבין עצמם ובין -לקחו אותו לטיפול, ִהצגנו דו

  הווטרינר לבין המספר, העלינו רגשות.

  סיום בנפרד.  כתבנו פתרון וגם  ג.

  נושאים לכתיבת סיפורים

לפניכם רשימת נושאים לסיפורים. כתבו סיפור או שניים. תנו להם כותרת 
  מעניינת. 

תוכלו להחליף ביניכם את הסיפורים ולבקש מחבריכם משוב לצורך 

        השבחה. אם תרצו, תוכלו לקבל משוב מהכיתה כולה. 

  חברי  הטוב נפצע  .1

  ההפתעה הגדולה  .2

  געגועים לאבא / לאימא / לסבא / לסבתא  .3

  טיול משפחתי שלא אשכח  .4

  סרט מעניין שראיתי  .5

  יום הולדתמסיבת   .6

  עבר דירהמ  .7

  החלום המופלא  .8

  הטיול הכיתתי  .9

  תיחבר אִמ   .10
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  סיפורנושא ל"בעיות" שיכולות לשמש 

  

נו. להציג לשהם רוצים בעיה  הםלכתוב כי יש ל יםמתחיל רוב הסופרים

  הבעיה היא מרכז הסיפור.

אבל השאלה היא , זה נכון .""אפשר להמציא הרבה בעיותרבים אומרים: 

  האם הבעיה שנציג בסיפור תעניין את הקוראים.

זו בעיה  ,ואם המכה כואבת ,ספק ללא ,. זו בעיהקיבלתי מכהו ,נפלתי ,למשל

  ?נוראית. מתי בעיה אישית מסוג זה יכולה לעניין את כל הקוראים

ולהגיע בכוחות לקום  עלינוו ,אנשיםבו אם הנפילה מתרחשת במקום שאין 

הדרך ש זה יכול להיות מעניין. ישנה כאן בעיה ,למקום שנותן עזרה נועצמ

  קשה ומסוֶבֶכת, וזה יכול להיות מעניין ומותח. לפתרון יכולה להיות 

  

הפתעות,  רצונות, חלומות, :נותוָ יכולות להיות שונות ומגּו בעיות אישיות

אירועים שמחים שפתאום נקטעים. בסיפורים אלה יש להרבות במילות 

  רגש. 

בין בנות חברות, לקשר בין בנים חברים ביכולות להיות  בעיות חברתיות

, מוגבלויות המנסה להיות כמו כולם, יחסי כוחות בכיתה לעבבעיה של ילד 

-דמויות, לנהל דו בין בנות. בסיפורים אלה יש לתארלבין בנים  יחסי ידידות

  מהדמויות. תשיח בין הדמויות ולציין רגשות של כל אח

  

תוכלו לכתוב על בעיות באזור המגורים (שכונה או עיר)  בכיתות הגבוהות

  כך גם על בעיות בארץ שלנו. -שלכם ואחר
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  סיפור מקורי

  הבור בחרמון

  

גענו שִה כ .לחרמון ,ואני אחותי ,י, אחייהור ,הקיץ יצאנו תבחופש  

  קנינו ציוד לטיפוס בשלג. ,לחרמון

וגוש של קרח מההר נפל  ,שמעתי רעש ,לאחר שהתחלנו לטפס   

אבל לא שמעו אותי. אחרי  ,י. נפלתי לתוך בור. צעקתי לעזרהיעל

באו לחפש אותי. צעקתי בכל הכוח כדי שישמעו אותי. מה זמן 

  לבסוף חילצו אותי.

 כך,-כל דרך חזרה ישנתי חזקב .י שמחויוגם הור ,שמחתי מאוד   

  י העבירו אותי לחדר שלי.ישלא הרגשתי שהור

  מחוון

  _______ קשור לנושאהכתוב 

  _______                            זמן

  _______      מקום

  _______      דמויות

  _______      בעיה

  _______      פעלים

  _______      תארים

  _______      רגשות

    _______  תוספת דמויות

  _______      שיח-דו

  _______      רוןפְת 

  _______   מילים חוזרות

  _______    פיסוק  סימני

  _______  משפטים תקינים

 פתיח

 גוף

 סיום

  

  

  
  הרחיבו את הפתיח בלבד. 

קראו את ההשבחה בעמוד הבא, 
  והיעזרו בו להשבחת הפתיח שלכם.
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  הסיפור לאחר השבחה.

  הבור בחרמון

יצאתי עם משפחתי  ,ביום קר מאוד ,באחד מימי חופשת חנוכה   

הרחבה לטיפוס על החרמון. כבר מרחוק ראינו את הכיפה הלבנה 

כבר היה השלג האמתי.  ,גענו לאזור ההרמון. כשִה של החר

י יה. בינתיים הלכו הורזעל זה התחלנו לעשות כדורי שלג ולהעיף 

  לשכור ציוד טיפוס.

  

ראיתי גוש של קרח נופל מן ההר ישר  .פתאום שמעתי רעש מוזר   

חשבתי  ,'לא רואים פה כלום'. נפלתי לתוך מקום חשוך... יאלי

חשבתי. צעקתי  ,'בטח מחפשים אותי'. לעצמי. שמעתי קולות

והתחלתי  ,אבל אני לא חושב ששמעו אותי. נעשה לי קר ,לעזרה

מא יאבל פתאום ראיתי את א ,לפחד. אני לא יודע כמה זמן עבר

התעוררתי  .התחלתי לבכותגם אני ו ,בקתי אותהישלי בוכה. ח

  והשוקו כבר חיכה לי. ,בבוקר במיטה שלי. החדר היה חם

אבל התמונה על השולחן הוכיחה שזה היה  ,היה זה חלום אולי   

  אמתי.

  

   .רגשותו (גם עם עצמי)שיח  -ומשפטי ד, לות תוארימ, פעליםזהו ורשמו א. 
  .אילו פרטים בגוף הסיפור עדיין חסריםכתבו ב. 
  כשאתם מוסיפים את הפרטים החסרים. ,מחדש הסיפוראת כתבו ג. 
  

  רקע:

  זמן

  מקום

  דמויות

 

 גוף

 סיום
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  אחר משוב כתתי. הנה הסיפור שכתבו תלמידים ל

  ָהָיה ֶׁשּלֹא ַהִּטּיּול

ְּבֵנר ְׁשִביִעי ֶׁשל ֻחְפַׁשת ֲחנָֻּכה, ְּביֹום ַקר ְמאֹוד, ֶהְחַלְטנּו ָלֵצאת ַלֶחְרמֹון ַהֻּמְׁשָלג. 
"ּבֹואּו ִנְתַחֵּמם ַּבֶחְרמֹון," ָאַמר ָאִבי, ְּכֶׁשִחּיּו ַעל ָּפָניו. ְּכלֹוַמר ָאִחי, ֲאחֹוִתי ַוֲאִני 

ָבר ַרְצנּו ֶלֱאֹרז. ֵמָרחֹוק ְּכָבר ֶאְפָׁשר ָהָיה ִלְראֹות ֶאת ַהֶּׁשֶלג ַעל ִּפְסַּגת ַהַהר. ּכְ 
ְּכֶׁשִהְתָקַרְבנּו, ַּגם ַהּמֹוָרדֹות ֶׁשּלֹו ָהיּו ְמֻכִּסים ֶׁשֶלג. "ֶזה יֹום ַמְתִאים ִלְגִליָׁשה," 

ה ֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה. "ְּכֶׁשֶּנֱעֶרֶמת ָאַמר ָאִחי ַהָּגדֹול. "ָמה ֶזה יֹום ַמְתִאים?" ָׁשֲאלָ 
  ַּכּמּות ֶׁשֶלג ְלֹגַבּה ֶׁשל ְׁשֵני ֶמְטִרים ְלָפחֹות, ֶזה יֹום ַמְתִאים," ָעָנה ָאִחי.

ְּכֶׁשִהַּגְענּו ְלַמְרְּגלֹות ַהַהר, ִנְכַנְסנּו ַלֲחנּות ֶׁשּמֹוְכִרים ָּבּה ִצּיּוד ְּגִליָׁשה. ָׁשַכְרנּו ִצּיּוד 
ד ְלגֹוְלִׁשים. ִהְתַחְלנּו ַּבִּטּפּוס, ִּכי לֹא ָרִצינּו ְלַחּכֹות ַּבּתֹור ָלַרֶּכֶבל. הֹוַרי ִטְּפסּו ְמיֻחָ 

ַוֲאִני ִהְתַקַּדְמנּו ְּבַמֲעֶלה ַהַהר. ַהּנֹוף ָהָיה  ְלַאט ִּבְגַלל ֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה, ְוִאּלּו ָאִחי
  ַמְרִהיב.

ֹוִלים ָּבַרֶּכֶבל, ְוָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי ַּכָּמה ֵהם ַמְפִסיִדים ֶׁשֵהם ִהְתּבֹוַנְנִּתי ָּבֲאָנִׁשים ָהע
ֵאיָנם הֹוְלִכים ָּבֶרֶגל. ִּפְתאֹום, לֹא ָּברּור ֵמַאִין ְוָלָּמה, עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִהְסַּפְקִּתי ִלְצֹעק, 

  ּבֹור ָעֹמק.ָרִאיִתי ַמֶּׁשהּו נֹוֵפל ָעַלי, ְוִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשֲאִני נֹוֵפל ְלתֹו 
"ִאָּמא! ַאָּבא!" ֲאָבל ֵהם ָהיּו ְרחֹוִקים. ַׂשְמִּתי ֵלב ֶׁשּלֹא ִנְפַּגְעִּתי ְּבׁשּום  ָצַעְקִּתי

ַההֹוִרים ֶׁשִּלי 'ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי.  'ִמי ְיַחֵּלץ אֹוִתי?'ֵחֶלק ְּבגּוִפי. ִהְתִחיל ִלְהיֹות ַקר. 
ָעְברּו ִלי ָּברֹאׁש ַהְרֵּבה ַמְחָׁשבֹות. ַמָּזל  'ְתאֹום,ּדֹוֲאִגים ֶׁשֶּנֱעַלְמִּתי ָלֶהם ּפִ 

ֶׁשָּלַבְׁשִּתי אֹוֵברֹול ְמיָֻחד, ַאֶחֶרת ֶּבַטח ָהִייִתי קֹוֵפא ְואּוַלי ֲאִפּלּו ֵמת. ִנִּסיִתי 
ָׁשו ְלִהָּזֵכר ְּבָכל ִמיֵני ְסָרִטים ָּבֶהם ֲאָנִׁשים ִנּסּו ְלַחֵּלץ ֶאת ַעְצָמם, ֲאָבל ַּדְוָקא ַעכְ 

לֹא ָעלּו ִלי ׁשּום ְסָרִטים ָּברֹאׁש. ָׁשַמְעִּתי ֲאָנִׁשים ִמָּסִביב. לֹא ֵהַבְנִּתי ָמה ֵהם 
אֹוְמִרים. ִנִּסיִתי ִלְצֹעק. ֶהְחַלְטִּתי ֶׁשֲאִני לֹא ּבֹוֶכה. ִּפְתאֹום ָרִאיִתי ֶאת ַמֵּקל 

י ַרְעיֹון ֶׁשאּוַלי ֶאְדֹחף ֶאת ֶסַלע ַהֶּׁשֶלג ַהִחּפּוׂש ֶׁשִהְתַחְלִּתי ְלַטֵּפס ְּבֶעְזָרתֹו, ְוָעָלה לִ 
ֲחָבל ֶׁשֲאִני לֹא ָחָזק ְּכמֹו ֹעז ֵמַהִּכָּתה. 'ִמֶּפַתח ַהּבֹור. ֲאָבל לֹא ָהָיה ִלי ַמְסִּפיק ֹּכַח. 

ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי. לֹא  'הּוא ֶּבַטח ָהָיה ְּכָבר ּדֹוֵחף ֶאת ַהֶּסַלע ּוְמַחֵּלץ ֶאת ַעְצמֹו,
  ה ִלי ַהְרֵּבה ְזַמן ְלעֹוד ַמְחָׁשבֹות.ָהיָ 

ִּפְתאֹום ָרִאיִתי אֹור ְוֶאת ְּפֵניֶהם ֶׁשל הֹוַרי ִמְּלַמְעָלה, ַּבֶּפַתח, ׁשֹוֲאִלים אֹוִתי ִאם 
ֲאִני ְּבֵסֶדר. ָׁשְלפּו אֹוִתי ֵמַהּבֹור. ָרִציִתי ַהַּבְיָתה. ָהִייִתי ָעֵיף. ֻּכָּלם ִחְּיכּו, חּוץ 

- ִּלי ֶׁשָּבְכָתה. ִהיא ָּתִמיד ּבֹוָכה ִּבְמקֹום ִלְׂשֹמַח. לֹא זֹוֵכר ָמה ָהָיה ַאַחרֵמִאָּמא ׁשֶ 
. ְּכֶׁשִהְתעֹוַרְרִּתי, ַּבֹּבֶקר, ָהָיה ִלי ַחם ְוטֹוב. ַּגם ַהּׁשֹוקֹו ֶׁשִּלי ָהָיה מּוָכן.  ָּכ

  ַהַּתְצלּום ַעל ַהֻּׁשְלָחן הֹוִכיַח ֶׁשֶּזה לֹא ָהָיה ֲחלֹום.
התלמידים את שמו של מדוע, לדעתכם, שינו תכם על הסיפור החדש? מה דע

  הסיפור? 
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   הגינה שניצלה

  

ולפתע יום אחד  ,משה בא לגינההיה כל יום  .משה שמופעם היה אדם ש

 ,משה בא לגינה וראה שעומדים להרוס את הגינה. משה דיבר עם האחראי

תשיג לנו  ,ת הגינה"אם אתה רוצה שלא נהרוס א :והאחראי אמר למשה

" משה ויתר על חודש שלם של חוגים ." משה אמר "בסדר.אלף חתימות

"עכשיו אנו  :והאחראי אמר ,חתימות 1,000שיג וחברים ולבסוף משה ִה 

  ".מפסיקים להרוס את הגינה

  3כתב ערן מכיתה ג

  

  משוב על הסיפור "הגינה שניצלה"

  ערן שלום

זה נוגע לכל אחד שיש לו משהו שהוא כי  ,מאוד הסיפור יכול להיות מעניין

  ואחרים רוצים להרוס לו. ,אוהב

 יותר טוב את סיפורך כדי שאפשר יהיה להבין ,להוסיף כמה פרטים צריך

  .נות ממנווליהָ 

  לא ברור מדוע רצו להרוס את הגינה.   .1

  החתימות שצריך היה להשיג. 1,000 ןלא מובן מה  .2

  ?חתימות 1,000יג משה כיצד הִש   .3

    .מילות רגשו מילות תואר להוסיף דאיכ

  :להשמיט כדאי

  "פעם" (כותבים רק במעשיות)

  נכתב פעמיים, כדאי להשמיט פעם אחת. "משה היה בא לגינה"

1 

2 

3 

4 

5 
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  קראו את הסיפור לאחר ההשבחה, וענו על השאלות שאחריו. 

  ֶׁשִּנְּצָלה ַהִּגָּנה

  

  . ָּבּה ּוְמַטֵּפל ַלִּגָּנה יֹוֵצא ָהָיה יֹום ָּכל. דֶׁשָאַהב ְמאֹו ְקַטָּנה ִּגָּנה ָהְיָתה ְלֹמֶׁשה

 ֶׁשל ִּפְרֵחי ֲערּוגֹות ְוַגם ְּפִרי ֲעֵצי ָהיּו ַּבִּגָּנה. ַמְׁשֶקה ַּגם יֹוַמִים ּוִמֵּדי ְמַעֵׂשב ִלְפָעִמים

 ַהֶּמְרָחק תאֶ  מֹוְדִדים ָהִעיִרָּיה ַאְנֵׁשי ֶאת ְוָרָאה ַלִּגָּנה ֹמֶׁשה ָיָצא ֶאָחד יֹום. עֹוָנה

 ְצִריִכים ֲאַנְחנּו. "ְּבֶבָהָלה ֹמֶׁשה ֶׁשַאל" עֹוִׂשים? ַאֶּתם ָמה. "ְלִגָּנתֹו ַעד ַהְּכִביׁש ֶׁשל

 לֹא ֲאִני" ִנְבַהל. ֹמֶׁשה." ֶׁשְּל ַהִּגָּנה ֶאת ַלֲהֹרס ְוִנְצָטֵר ַהְּכִביׁש, ֶאת ְלַהְרִחיב

 ֶאת ַלֲהֹרס ֶׁשִּיְתַנְּגדּו ַאְנֵׁשי ַהְּׁשכּוָנה, ִמָּכל ֲחִתימֹות 1,000 ַאִּׂשיג ֲאִני ַמְסִּכים!

 ְלַבּסֹוף. ֲאָנִׁשים ְוֶהְחִּתים ַלָּבִּתים ֹמֶׁשה ָהַל ַהָּצֳהַרִים ַאַחר יֹום ָּכל." ֶׁשִּלי ַהִּגָּנה

 ַהָּיָפה ַהִּגָּנה ֶאת ַלֲהֹרס יּוְכלּו לֹא ַעְכָׁשו'. ְמֻאָּׁשר ְוָהָיה ֲחִתימֹות 1,000 ִהִּׂשיג

, ֲאַנְחנּו" ְּכָרָזה: ָמְצאּו ֵּביתֹו ֶּדֶלת ַעל. ְלַעְצמֹו ָאַמר 'ֶׁשִּלי,  ֹמֶׁשה ִנָּכנע!" לֹא ִאְּת

  .חַ ָׂשמֵ  ְוָהָיה ּוַבֲעדֹו, ִאּתֹו ֶׁשֻּכָּלם ִהְרִּגיׁש

  

  האם הסיפור השני טוב מהסיפור הראשון?  . 1
   .נמקו את תשובתכם

   
בהשוואה לסיפור בשלב השבחה ספו העתיקו את המשפטים שנו  .2

  המקורי.
     

אפשר לבצע את ההשבחה נוספת.  חדש פעםהשביחו את הסיפור ה  .3
בזוגות ואף בקבוצה. את המשפט שרוצים להשביח רצוי שכל אחד 
יכתוב על דף טיוטה, כל אחד יקריא את המשפט שלו ולאחר מכן 

  תחליטו מהו המשפט הראוי ביותר.
  

  
 על כללי עבודה משותפת יש להחליט בתחילת התהליך.
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  מבדק עצמי

  

  בצעו את המשימות שאחריו.ו ,קראו את הסיפור שלפניכם

  

  הכלב האבוד

  

קש מהוריו כלב יהיה פעם ילד שאהב מאוד כלבים. לכל ימי הולדתו ב ההי

ד ווהילד נורא נורא שמח כי הוא מא ,כלבהוריו במתנה. יום אחד קנו לו 

  .מאוד אהב כלבים

הכלב ולא מצאו.  פשו אתיהכלב אבד. הילד וכל חבריו ח כך- חודשיים אחר

והוא המשיך לחפש עד שלבסוף הוא התייאש והיה עצוב  ,אבל הילד לא ויתר

  כי לא מצא את הכלב

לחפש את הכלב ועדיין לא מצא אבל לא הילד שבועיים לאחר מכן המשיך 

  והיה מאושר עד עצם היום הזה ,עד שלבסוף הילד מצא את הכלב ,התייאש
  (כתב תלמיד)                   

  

  ולא לסיפורים  ,הוא ביטוי לסיפורי אגדות –הביטוי "היה היה פעם"     שימו

  מהחיים שלנו.             

  

את הביקורת הראשונה שלכם על הסיפור. סיפור  חווןפי מ-כתבו על  א. 
  הגישו למורה את דף הביקורת שלכם.

פי הכללים שלמדנו, ואת הסיפור -כעת השביחו את הסיפור בשלבים, על  ב.
  כם הגישו למורה. החדש של

  

זכרו לבדוק את סימני הפיסוק, לוודא שאין חזרות על מילים, שהמשפטים 

  יהיו תקינים, שהכתב ברור ושהיצג הדף תקין.
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  לסיפור פתיחכתיבת   10יחידה                         

קראו  .לפניכם שלושה פתיחים לאותו סיפור, שכותרתו "מתנת יום הולדת"
  ביניהם. איזה פתיח אתם אוהבים יותר?  אותם, והשוו

  1פתיח מס' 

תקרב. אני יודעת בדיוק מה אני רוצה ליום הולדתי. על מיום ההולדת שלי 

  המתנה הזו אני חולמת כבר שנים.

להסביר  ימתחילים הורי ",כלב"אבל בכל פעם שאני מזכירה את המילה 

וצה אם אתם "למה אתם שואלים מה אני ר –למה אי אפשר לקנות לי כלב 

  אני רוצה?" שאלתי.שלא מתכוונים לקנות לי מתנה 

הם שוב מארגנים 'י מסתודדים. יבלילה לפני היום הגדול שמעתי את הור

. איך אפשר להסביר להם שטיול זה 'כמו בשנה שעברה' ,חשבתי ,'איזה טיול

לא רוצה להתחלק בה עם  .רק שלי ,אני רוצה מתנה אישית' ?לא מתנה

  .י לעצמי בעצבנות,' אמרתכולם

  2פתיח מס' 

ולא  ,כל אחד מחכה ליום ההולדת שלו ומקווה שיקבל את המתנה שביקש

איזו מתנה משפחתית כמו טיול. זה לא שאני לא נהנית מטיולים 

זה לא אישי. "מתנה  ,זו לא מתנה ליום הולדת ,ימשפחתיים. אבל בעיני

ל על חשבון יום ששוב תכננו טיו י" הסברתי להורי,צריכה להיות אישית

  ההולדת שלי.

  3פתיח מס' 

"מה תרצי ליום ההולדת שלך השנה?" התשובה  :חיכיתי לשאלה הקבועה

 ',בעצם כן משנה'רק לא טיול משפחתי.  ,לא משנה מה :כבר נמצאת בפי

"מה כלב?" שאל אבי. "זה מה  .ובקול רם אמרתי את המילה "כלב" ,חשבתי

 ," התחיל אבי את המשפט הידוע,"אולי ." עניתי,שאני רוצה ליום ההולדת

גם לא ריהוט חדש לחדר וגם לא  ,ואני התפרצתי "לא! טיול אני לא רוצה

  הייתי נחושה בדעתי.  "אני רוצה כלב! !מסיבת פיג'מות
  ."מתנת יום הולדת" לכותרתפתיח משלכם במחברתכם כתבו עכשיו 
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  לו פתיח.  וכתבו ,לפניכם סיפור שחסר לו פתיח. קראו את הסיפור
  לֹו ָקְראּו ְׁשחֹוִרי

ֶאָחד ָחְזרּו יֹוָאב ַוֲאחֹותֹו ַהְּקַטָּנה ָּדָנה ְולֹא ָמְצאּו ֶאת ְׁשחֹוִרי. "ַּכִּנְרֶאה, ָהַל  יֹום

ְלַטֵּיל," ָאְמָרה ָּדָנה. ֲאָבל יֹוָאב ָהָיה ֻמְדָאג. הּוא ָחַׁשׁש ֶׁשְּׁשחֹוִרי לֹא ַיֲחֹזר. ְּבֵני 

ָחה ִחְּפׂשּו ֶאת ַהֶּכֶלב ְּבָכל ִסְמְטאֹות ַהְּׁשכּוָנה, ָׁשֲאלּו ֲאָנִׁשים ִויָלִדים, ֲאָבל ַהִּמְׁשּפָ 

ִאיׁש לֹא ָרָאה אֹותֹו. "אּוַלי ִמיֶׁשהּו ָלַקח אֹותֹו ַרק ְּכֵדי ָלֵתת לֹו ָחָלב ְוַיֲחִזיר 

ל ִאָּמא לֹא ֶהְראּו ִסיָמִנים אֹותֹו ַּבֹּבֶקר," ָאְמָרה ָּדָנה. ֲאָבל ְּפֵניֶהם ֶׁשל ַאָּבא ְוׁשֶ 

ֶׁשֵהם ַמֲאִמיִנים ֶׁשִּמיֶׁשהּו ַיֲחִזיר ֶאת ְׁשחֹוִרי. ֵהם ִּפְרְסמּו מֹוָדעֹות ָּבִעּתֹוִנים, ָּתלּו 

מֹוָדעֹות ִעם ְּתמּוָנתֹו ֶׁשל ְׁשחֹוִרי ְּבָכל ִּפּנֹות ַהְּׁשכּוָנה. ַא ְׁשחֹוִרי לֹא ִנְמָצא. ְּכִאּלּו 

תֹו ָהֲאָדָמה. ִאָּמא ֶׁשל יֹוָאב ִנְּסָתה ְלַׁשְכֵנַע ֶאת יֹוָאב ְוֶאת ָּדָנה ָלַקַחת ָּבְלָעה אֹו

ֶּכֶלב ָחָדׁש ֵמִאְרּגּון "ַצַער ַּבֲעֵלי ַחִּיים", ֲאָבל ֵהם לֹא ִהְסִּכימּו. "הּוא עֹוד ַיֲחֹזר," 

  ָאְמָרה ָּדָנה, ְויֹוָאב ָאַמר ְּבִלּבֹו: "ַהְלַואי!"

  ל ֶּכֶלב ֶׁשָעַבר ְלָיָדם, ְוִקּוּו ֶׁשִּיְהֶיה ֶזה ְׁשחֹוִרי.ֵהם ָּבְדקּו ּכָ 

יֹום ֶאָחד ִנְׁשַמע ַרַחׁש ֵמֲאחֹוִרי ֶּדֶלת ַהְּכִניָסה. ָהָיה ֶזה ְׁשחֹוִרי. הּוא ַרק ִּכְׁשֵּכׁש 

  ִּבְזָנבֹו ְלאֹות ִׂשְמָחה, ָקַפץ ָעֵלינּו ְוִלֵּקק אֹוָתנּו.

נּו ֵהיָכן ָהִייָת?" ָׁשַאְלנּו אֹותֹו, ֲאָבל הּוא ָרץ ִלְמקֹומֹו "ַאָּתה לֹא רֹוֶצה ְלַסֵּפר לָ 

  ִהְתַּכְרֵּבל, ָעַצם ֶאת ֵעיָניו ְוִנְרַּדם. –ַנֲעֵלי ַהַּבִית ֶׁשל יֹוָאב  –ַהָּקבּוַע 

  

  הפתיח צריך לכלול

   ;א. פרטים על שחורי

ו בו (מתי קיבלו אותו, כיצד טפל ב. פרטים על הקשר של דנה ויואב לשחורי

  .וכדומה)

לא  .לשחורימאוד שהילדים היו מחוברים  ,שימו  צריך להבין מהפיתוח

, כדי יש לתאר את הקשר ."דנה ויואב אהבו את שחורי" :מספיק לאמר

  . שיהיה עניין להמשיך לקרוא את הסיפור

5 

10 

15 
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  לסיפור גוף תביכת

  

  ."מתנת יום הולדת" רעיונות לגוף הסיפורלהלן כמה 

  :רבו ההורים לקנות כלביע סהסברים מדו  . 1

  ;* קושי לגדל כלב בבית מגורים  

  .פעמים כמה* קושי לרדת עם הכלב כל יום   

  קבלת כלב, השמחה.  .2

הוא נעלם או קופץ למטה כי שכחו להוריד אותו.  :נוצרת בעיה כלשהי  .3

קחו אותו ייש חשש שימסרו אותו או אולי י, התוצאות לא נעימות

  לאילוף? 

  .סיפורכתבו גוף ל

  

  לסיפור סיום תביכת

  הולדת":-וף הסיפור "מתנת יוםסל רעיונותלפניכם כמה 

  הכלב ניצל בגלל טיפול מסור.  .1

  הכלב לא שרד ומת למרות הטיפול המסור.  .2

  למשפחה בעלת תנאים טובים יותר לגידול בעלי חיים.הועבר הכלב   .3

  

   ."מתנת יום הולדת" כתבו סיום לסיפור
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  ?!טֹובֹות ֲחֵברֹות אֹו" טֹובֹות" ֲחֵברֹות

 ְלֵבית ֹּבֶקר ָּכל ְוָהְלכּו 'ב ְּבִכָּתה ָלְמדּו ְׁשֵּתיֶהן. טֹובֹות ֲחֵברֹות ָהיּו ְוָיֵעל ֲעָנת

, זֹו ֶאת זֹו ִּבְּקרּו ַהָּצֳהַרִים ַאַחר. ַיְחָּדו ְלַׂשֵחק ָנֲהגּו ַּבַהְפָסקֹות ַּגם. ַיְחָּדו ַהֵּסֶפר

 ָיכֹול לֹא ָּדָבר ֶׁשּׁשּום ָיְדעּו ֻּכָּלם. ְוֶנֱהנּו ָצֲחקּו, ַּבֵּטֵלִויְזָיה ָצפּו, ִריםִׁשעּו ֵהִכינּו

  .ַהּזֹו ַּבֲחֵברּות ִלְפֹּגעַ 

ָׁשֲאָלה ֲעָנת ֶאת ָיֵעל: "ִהְרַּגְׁשְּת , ַהֵּסֶפר ְלֵבית ְׁשֵּתיֶהן ָהְלכּו ַּכֲאֶׁשר, ֶאָחד יֹום

"זֹו ָהְיָתה ִטַּפת ֶּגֶׁשם." ַּכִּנְרֶאה, ַהּיֹוֶרה ַמִּגיַע,"  ַמֶּׁשהּו?" "ֵּכן," ָעְנָתה ָיֵעל,

ר ַּדּקֹות ֵהֵחּלּו ְלִהָּוֵצר ְׁשלּוִלּיֹות ֶׁשל ַמִים. ַהִּטּפֹות ָהְלכּו ְוִהְתַּגְּברּו הֹוִסיָפה. ְלַאחַ 

  ְוָהְפכּו ְלֶגֶׁשם. 

ָהְלָכה ִּבְבָגֶדיָה ָהְרִגיִלים.  ָיֵעל ְוִאּלּו ִמְטִרָּיה, ָאֲחָזה ּוְבָיָדּה ְמִעיל ָלְבָׁשה ֲעָנת

. ַהִּמְטִרָּיה ַּתַחת ַיַחד ְׁשֵּתינּו ֵנֵל ּבֹוִאי"ִּבְּקָׁשה ָיֵעל ֵמֲעָנת:   לֹא ֲאִני" "ֶׁשָּל

 ַהְּמִעיל ֶאת ִלי ַּתְׁשִאיִלי אּוַלי ָאז. "ָיֵעל ָעְנָתה" ֵאָרֵטב, ַוֲאִני ָצפּוף, ִיְהֶיה ְיכֹוָלה,

ְּכֶׁשִהיא  ַלִּכָּתה ְוִהִּגיָעה ָיֵעל ָלרּוץ ֵהֵחָּלה. ֲעָנת ָעְנָתה" ַקר, ִלי ִיְהֶיה לֹא," ?"ֶׁשָּל

 ִנְכְנָסה ַאֲחֶריהָ  ִמָּיד. ָּכל ַהְּזַמן ָרֲעָדה ְוִהיא ַמִים, ָנְטפּו ַׂשֲערֹוֶתיהָ  ה.ְרֻטּבָ  ֻּכָּלּה

?" ַהֵּסֶפר ְלֵבית ַיַחד ֲהַלְכֶּתן: "ָׁשֲאָלהוְ  ַהּמֹוָרה ֲאֵליֶהן ָּפְנָתה. ְיֵבָׁשה ְּכֶׁשִהיא ֲעָנת

, ִאם. "ַהָּבנֹות ָענּו" ֵּכן,"  ְוַאַחת ְרֻטָּבה ַאַחת ַמּדּועַ " ַהּמֹוָרה ִהְמִׁשיָכה" ָּכ

  "לֹא ָהָיה ִלי ְמִעיל ְולֹא ִמְטִרָּיה," ָעְנָתה ָיֵעל. ?"ְיֵבָׁשה

  ָאְמָרה...ַהּמֹוָרה ִהְפְנָתה ֶאת ַמָּבָטּה ְלֵעֶבר ֲעָנת וְ 

ִלְפָעִמים ִמְקֶרה ָּכֶזה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַמִהי ֲחֵברּות ֲאִמִּתית. ֲאָבל ֻמָּתר ַּגם ִלְטעֹות, 

  ַהִהְתַנֲהגּות ָהָאנֹוִכית.ְלִהְצַטֵער ּוְלַתֵּקן ֶאת 

  

א ִהְתַנֲהגּות ָאנֹוִכית  ִהיא ִהְתַנֲהגּות ָּבּה חֹוֶׁשֶבת ַהְּדמּות ַרק ַעל ַעְצָמּה ְו

  ִמְתַעְנֶיֶנת ָּבֲאֵחִרים. 

  

   .המשך לסיפורבמחברת כתבו 
  התאימו כותרת לסיפור שלכם. 
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  (מסיפורי התורה) נושאים לכתיבת סיפור

  

  הייתי עבד עברי.  . 1

  משה פגש את פרעה.  .2

  מכת ה"דם".  .3

אפשר לבחור כל מכה מעשר המכות ולתאר את המצב במצרים בכל (  

  )אחת מהמכות.

  יים זה לזה על המצב באחת המכות.ששלחו ילדים מצִר  מכתבים  .4

  .והצו של פרעה וההתארגנות בעקבותי –"קומו צאו מתוך עמי"   .5

  הלילה האחרון במצרים.  .6

וראיתי את המצרים  ,הפניתי את ראשי ,שמעתי שעטות סוסים  .7

  ו... המשיכו את הסיפור.נאחרי

  ה בים סוף.בָ ָר עברתי בחָ   .8

  ד הר סיני.התכוננתי למעמ  .9

  )תארו את ההכנות לקראת מתן תורה.(  

  הייתי במעמד הר סיני.  .10

  )תארו את המעמד.(  

  

עובדות הכתובות בתורה. להתבסס על  ושכחת לשתכתבו אבכל הסיפורים 

ב תּוּכָ אבל רק כאלה שיתאימו לַ  ,אורים משלכםילהוסיף רעיונות ותתוכלו 

  היו הגיוניים. וי

  

דפי עזר וכרטיסי ניווט, אתם רשאים לצלם בדפים הבאים מצויים 

  לצורכיכם. בהם ולהשתמש 
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  ___________ :תאריך

  ____________ :כיתה

  ל: __________

  לכתיבת סיפור משוב עמית
בעיקר  מאוד" ונהניתי ,קראתי את הסיפור שלך "______________

  מ__________________________________________________

___________________________________________________  

___________________________________________________  

  ציע/ה לך: אני מַ 

  להוסיף ביטויי זמן ברקע כמו: _________________________  א. 

  _______________________________________________  

  להוסיף שמות תואר כמו:  ב. 

  ה __________________________________________בשור  

  בשורה __________________________________________  

  בשורה __________________________________________  

  בשורה __________________________________________  

  בשורה __________________________________________  

  ______________________________________בשורה ____  

  להוסיף רגשות כמו:  ג.

  בשורה __________________________________________  

  בשורה __________________________________________  

  בשורה __________________________________________  

  ______שיח בין ______________ לבין ___-להוסיף דו  ד.

  בשורה __________________________________________  

  בשורה __________________________________________  

  בשורה __________________________________________  

  שם נותן המשוב ____________  שם מקבל המשוב ___________
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 כרטיסי ניווט
  פעלים    מילות תואר    מילות זמן

  חלקי היום
  בבוקר
  יםיבצהר

  יםיאחר הצהר
  לפנות ערב

  בלילה
  בצהרי היום

  ירוומילים המתארות מזג א
  חורפי

  ,קר וגשום, סוער
  ערפילי, סגריר, מעונן

  קיצי
  חם ויבש, שרבי, חמסין

  אביבי
  ויוסת

  אפרורי, משב רוח, קריר

  מילות זמן ורצף
  לפני כן

  כעבור שעה/דקה
  לאחר מכן

  אחר כך
  מאוחר מוקדם יותר,

  בהמשך
  בהתחלה

  לבסוף
  ביטויי לשון ספרותיים

  בעלות השחר
  בחצי הלילה

  לאור הירח
  כשהשמש הפציעה
  בשעת בין ערביים

  עם דמדומים
  עם הנץ החמה
  עם אור ראשון

  עם חשכה

  לתיאור דמות  
  גבוה/נמוך
  זקן/צעיר
  זריז/אטי

  חכם/טיפש
  טוב/רע

  עצלן/חרוץ
  שמן/רזה

  יהיר/צנוע
  יפה/מכוער
  ןאמיץ/פחד
  פזיז/שקול

  לתיאור מקומות
  (כל הצבעים) בהיר-כהה

  נקי/מלוכלך
  חדש/ישן
  גדול/קטן

  רחב/צר
  עמוק/רדוד
  עגול/מרובע

  ישר/עקום
  לתיאור פעלים

  מהר/לאט
  קשה/קל

  התעורר/קם                      גילה/חשף  
  ראה/התבונן                     הכין/ארגן

  התאפק/שלט בעצמו        אכל/סעד
  הרהר                      בנה/הקים/חשב
  יבב                         עבד/עמליבכה/

  קנה/רכש                         לקח/נטל
  שיחק/השתעשע               רץ/אץ

  שר/זימר                          ביקש/דרש
  שמע/הקשיב/האזין         הלך/פסע

    ישן/נם                           
  :מילים המציגות בעיה    

      לפתע, יום אחד, פתאום
      

  
  

  פעלים  כתוביםחלק מהפַעלים צד * ל
  ). פים(לא נרד לשימוש דומה   
  
  

  הפכים. כתוביםחלק ממילות התואר צד * ל

    
    

      .........................................................................שמות מקומות
  שדה                 ים             בסיס צבאי               
  חורשה             נהר           שמורת טבע               
  בית                  גן חיות     מושב               
  מערה               כפר          נחל               
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  למחזיק מפתחות (מותר לצלם)תבניות 

  

  קשר של ניגוד       קשר של זמן                                   קשר של סיבה      

  מאז                     
  בעוד ש..               
  אולם...            לאחר זאת             

  אבל...              כש...        מפני ש...              
  חרף...              עד ש...          בגלל...              
  אך...            תחילה...           כי...              
  ברם...            כך...-אחר        כיוון ש...              
  לעומת זאת..            ראשית...        ...   שמאחר               
  אלא ש...              שנית...        הודות ל...              

  בניגוד ל...            לבסוף...        בעקבות ה...              
  אמנם...            בינתיים...         כתוצאה מ...              
  אבל...            קודם לכן...        גרם ל...              
  עם זאת...              אמש...        משפיע על...              
  ורה...לכא            אתמול...                        

  על אף ש...            בשעה זו...             
  אף על פי ש...                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  מאזכרים              קשר של תוצאה        

  
        

  
  הוא, היא          לכן...      
  , הללוהם, הן          כך ש...      
  זה, זו                
  אותי,        לפיכך...      
  אותה,        כתוצאה מכך...      
  אותם        ...נובע מכך ש      
  בו, בה, בם        ראינו אפוא...      
  לו, לה,                
  להם, להן                
  שלו, שלה,                
  שלהם,                
  שלהן                
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  תבנית חוויה        תבנית דיאלוג עם טקסט         
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תבנית סיפורית       וקסימני פיס      תבנית דיווח     
   

 טרום קריאה

 קריאה מרפרפת

 קריאה מעמיקה

מילים לא 
  מוכרות

מילות   מאזכרים
 קישור

סימני 
 פיסוק ~

אמצעים 
  רטוריים

. 

 שאלות תוכן

 מבנה

 תוכן סמוישאלות 

 כותרת

פתיח (זמן, מקום, 
   –דמויות) 

 מי, מתי, היכן

תוכן (פעילות, תיאורים, 
ראיתי,  –התרחשויות) 

 עשיתי, שמעתי, הרגשתי

  –סיום 
מה מיוחד, חוויה 

  מומלצת?-מומלצת / לא
 מדוע?

  רקע, –פתיח 
  זמן, מקום,

  דמויות
 

  בעיה
  רצף עלילה

  פתרון
 

   –סיום 
  טוב / רע

  פתוח / סגור
 

 כותרת

   –פתיח 
 מי, מתי, היכן

   –תוכן (פעילות) 
ראיתי, עשיתי, 

 שמעתי, 

  –סיום 
 ת מקצועיתחוות דע

  נקודה
  סימן שאלה
  סימן קריאה
  נקודותיים

  מקף
  סוגריים
  –מרכאות 
  * היפוך
  * דיאלוג
  * ציטוט

  * מטפורה
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