
-קיר מפעיל בלשון
!שמחבשבטו"ט

.  ישנן משימות שעברו שינוי בתוכן. המשימות לקוחות מהרשת
העיצוב של שרית פולק



צירופי לשון-1משימה 
.רשמו את מספר המשמעות לאחר הביטוי. התאימו בין הביטוי למשמעותו

משמעותיםביטוי
.כינוי לתורת ישראל. א(__).פרי בטן. 1

.כינוי לגפן. ב(__. )פרי הדמיון. 2

.כינוי לאדם קשה תפיסה. ג(__. )פרי מגדים. 3

.עץ שפרותיו אינם ראויים למאכל. ד(__).פרי עטו. 4

.להביא תוצאות טובות. ה(__). רינשא פ. 5

.דבר על אוזן לא שומעת. ו(__. )עץ החיים. 6

.פרי טוב וטעים. ז(__. )אילן סרק. 7

.דבר שאינו מציאותי. ח(__. )בול עץ . 8

.יצירות שהאדם כותב. ט(__. )עץ תירוש. 9

.צאצאים. י(__)דבר אל עצים. 10
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ניבים ופירושים-2משימה 
.התאימו בין הניבים לפירושים

פירושיםניבים
.מדבר ולא שומעים לו. א(___.   )נתלה באילן גבוה.1

.        מה יאמרו הקטנים, אם הגדולים נפגעו. ב(___).לא דובים ולא יער.2

.לא היה ולא נברא. ג(___. )מרוב עצים לא רואים את היער.3

.מכל הבא ליד. ד(___. )דבר אל העצים.4

.לא רואים את העיקר מתוך הטפל. ה(___.)אם בארזים נפלה שלהבת5.

.הגיע אליו בקלות. ו(___. )כעץ כן פריו.6

.לכל דבר יש סיבה. ז(___. )אל העצים ואל האבנים.7

.הבן דומה לאביו. ח(___. )אילני סרק קולם הולך.8

.משל לאדם ריק מדעת. ט(___).נפל לידיו כפרי בשל.9

. מסתמך על גדולים ומפורסמים ממנו. י(___. )אין פרי ללא אילן.10
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אלף בית-3משימה 
.  פרי, ירק, עץ, פרח, שיח, רשמו לכל אות שם של צמח

_______________א 
_______________ב 
_______________ ג 
_______________ ד 
_______________ה 
_______________ו 
_______________ז 
_______________  ח 
_______________ט 
_______________  י 
_______________ כ 
_______________ ל 
_______________מ 
_______________נ 
_______________ס 
_______________ע 
_______________פ 
_______________צ 
_______________ק 
_______________ר 
_______________ ש 
_______________ת 
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?מי אני-4משימה  
?זהו מי מסתתר מאחורי המשפטים

________התברכה הארץ  , השבעה, בנו. 1

________מתחתי ישבה דבורה נביאה . 2

________אותנו הביאו לבניין בית המקדש . 3

________בענפי נתלה אבשלום בן דוד . 4

________השבה אל התיבה , אני בפי היונה. 5

________אותי נטע אברהם בבאר שבע . 6

________מתחתינו יישבו בעת השלום . 7

________שימשנו חומרי בניין למשכן במדבר . 8

________מתחתי ישב יונה נביא . 9

________כינוי ליליד הארץ . 10
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____________..חטא באכילת תפוח: הוא1.

____________שתלים עצים ופרחים  בה : היא

____________תרבותיצמח לא : הוא2.

____________.  הכפל אותו ותקבל אדם לא תרבותי: הוא

____________.בו השתיל נוהג לשבת:הוא 3.

____________.קפד ראשו והוא נבט: הוא

____________..קבוצת ענבים: הוא4.

____________.היא פרי הדר

____________.עץ יער מחטני: הוא5.

____________.במזוודהשמה חפציה , אספה: היא

____________.אחד מארבעת המינים: הוא6.

____________.אחיינית מרדכי: היא

____________.לפני הלילה: הוא7.

____________.הנחליםצומחת על גדות : היא

____________.חנות מכירה לחיילים: הוא8.

____________.עץ נפוץ בארץ: היא

?  מי אנחנו-5משימה 
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אני חסרה במשפט-6משימה 
.(חלקי צמחים ועוד, פרחים, צמחים)ו בשבט  "בכל משפט חסרה מילה הקשורה לט. לפניכם ניבים וביטויים

.בין החוחים___________ .1

.__________בחור כ.2

.____________כפתור ו.3

.____________כקליפת ה.4

.הרוחות________ .5

.______________איש .6

.___________דבר אלי ב.7

.נידף ברוח_________ כ.8

.הוא___________ __________ כי האדם .9

.העניין___________ נכנס ל.10
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הגדרות-7משימה 

:מאונך:מאוזן

.אחד מסימני החג. 2.אחד מפירות הקיץ. 1

.משוטט. 3.חתך באמצע. 6

.חלק מהזמן. 4.  שם של עץ פרי שמקורו בטעות. 7

.שעשוע. 5.כלי נגינה. 9

.הוצא את המעטה החיצוני. 8.עץ שמכינים ממנו משקה נפוץ. 10
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פירמידה מבולבלת-8משימה 
.פתרו את ההגדרות וסדרו אותם בפירמידה. אך ההגדרות התבלבלו. בתשבץ הבא בכל שורה מוסיפים אות

הגדרות

_________משבח   
_________משפחה של עצי פרי  

_________גרה  
_________משכיבה לישון 

________! אל תעלה
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-1משימה מספר 
.אקליפטוס

.כלנית
.אלון

.שקמים
.תפוחים ותמרים

.תותים
.ברוש

.יקינטון
.שושן

רקפת

-2משימה מספר 
(י ) פרי בטן  .1
(ח ) -פרי דמיון .2
(ז ) -פרי מגדים .3
(ט ) -פרי עטו .4
(ה )-נשא פרי .5
(א ) -עץ החיים .6
(ד ) -אילן סרק .7
(ג )-בול עץ .8
(ב ) -עץ תירוש .9

(ו ) -דבר אל העצים .10

-3משימה מספר 
.אלון, אורן, אפרסק, אגס, אנונה, אננס, אבוקדו.א
.ברוש, בצל, בננה.ב
.גרניום, גרברה, גמבה, גזר, גויבה.ג
.דולב, דם המכבים, דליה, דובדבן.ד
.הדס, הרדוף.ה
.ורד.ו
.זיוונית, זית.ז
.חצב, חרצית, חציל, חרשף, חבוש.ח
.טבק.ט
.יקינטון, יסמין.י
.כלנית, כרכום, כרובית, כרוב. כ
.לילך, לפת, לימון. ל
.מרגנית, משמש, מנדרינה, מלפפון. מ
.נרקיס, נורית, נקטרינה, נענע. נ
.סלק, סיגלית, סייפן, סלרי. ס
.ערבה, עגבנייה, ענבים, ערמונים. ע
.פרג, פטריות, פלפל, פומלה. פ
.צבעוני, ציפור גן עדן, צנובר, צנון. צ
.קזוארינה, קישוא, קולרבי, קלמנטינה. ק
.רותם, רקפת, רימון. ר
.שקד, שיטה, שושן צחור, שסק, שום, שזיף, שמיר. ש
.תמר, תירס, תרד, תפוח, תות, תפוז. ת

תשובון למורה



מאונךמאוזן1
.שקדיה. 2.משמש. 1
.מטיל. 3.קטע. 6
.שעה. 4.שקדיה. 7
.משחק. 5.חליל. 9

קלף. 8.קפה. 10

-7מספרמשימה

-8משימה מספר 

פירמידה

.רד

.דרה

.מהדר

.הדרים

מרדימה

-6משימה מספר 

אשכולות. 6.שושנה. 1

.פרחים. 7.ארז. 2

.עלה. 8.פרח. 3

.עץ השדה. 9.שום. 4

.שורש. 10שושנת. 5
-5מספרמשימה

.הדסה-הדס . 6.אדמה-אדם .1
.ערבה-ערב . 7.ברברי-בר .2
.שקמה-שקם . 8.ציץ-עציץ .3
.אלה-אל . 9.אשכולית-אשכול .4
צמרת-צמר . 10.ארזה-ארז .5


