
 

 קראו את הטקסט!

  לעגור? כמה רגליים

 

 

 ח, ושמו מרקו. האדון ֵלאֹוֶנה היה סוחר עשיר בעיר פירנצה שבאיטליה. בביתו עבד נער צעיר, ששימש טב

, כרת אחת ומרקו לא התגבר על יצרופעם היו לֵלאֹוֶנה אורחים, והטבח מרקו בישל להם עגור. התבשיל הפיץ ריח נהדר, 

 מרגלי העגור ואכל אותה. 

 כשהוגש העוף לשולחן, הרגיש ֵלאֹוֶנה שחסרה רגל אחת מרגליו. 

 א היסוס: "אדוני, לעגורים יש רק רגל אחת".מיד פנה לטבח ושאל אותו היכן הרגל השנייה. מרקו השיב לל

כעס אדוניו וצעק:" מה אתה מדבר? לכל העופות שתי רגליים, וגם לעגורים!", אך מרקו עמד על שלו: "העגור איננו כמו כל 

 העופות, הוא יוצא מן הכלל, יש לו רק רגל אחת."

הדבר. למחרת לקח שני סוסים, אחד לעצמו ואחד לנער ֵלאֹוֶנה לא רצה להמשיך בוויכוח לפני אורחיו, אך הוא לא שכח את 

הטבח, והם יצאו לשדה. השעה הייתה מוקדמת מאוד. בהגיעם לנהר ראו על חופו קבוצת עגורים, שעדיין ישנו. כמנהג 

 העגורים הם ישנו נשענים על רגלם האחת, בעוד השנייה מקופלת מתחת לגופם.

 בלבד, כפי שאמרתי לך." "ראה, אדוני", אמר מרקו, "יש להם רגל אחת

 הו!"-"חכה רק רגע", אמר ֵלאֹוֶנה. הוא התקרב לעופות וצעק "הו

 העגורים התעוררו בבהלה, הורידו את רגלם השנייה לארץ, צעדו צעדים אחדים, פרשו כנפיים ועפו.

 "ומה אתה אומר עכשיו?" שאל האדון.

 גם הוא היה מושיט את רגלו השנייה."הו לעגור, בוודאי  -"אדוני, אילו גם אתמול היית קורא הו

 תשובה זו הצחיקה את ֵלאֹוֶנה עד כדי כך שסלח לנער.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסופר האיטלקי ג'ובאני בוקאצ'יופי  –על 
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 :ענו על השאלות הבאות

 כתוב: "מרקו לא התגבר על יצרו". 4.בשורה 1

 )סמנו את התשובה הנכונה!( ?"לא התגבר על יצרו :"מה פירוש הביטוי   

 לא רצהא.     

 לא התאפקב.     

 לא התכווןג.     

 לא הריחד.     

 

 אחת מרגלי העגור?את . למה רצה מרקו להסתיר את העובדה שהוא אכל 2

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 כתוב: "ֵלאֹוֶנה לא רצה להמשיך בוויכוח". 11. בשורה 3

 על מה היה הוויכוח?    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 ... )הקיפו את התשובה הנכונה(. לאונה סלח למרקו כי 4

 הוא הבין שמרקו מבקש סליחה.א.     

 הוא אהב את מרקו.ב.     

 מרקו לא שיקר לוג.     

 תשובתו של מרקו הייתה חכמה ומבדחת.ד.     

 

 

 ניתן לומר שהוא: )הקיפו את התשובה הנכונה(מרקו על לפי הסיפור . 5

 פחדןא.     

 ערמוב.     

 צייתןג.     

 חרוץד.     
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 ני אדם?. מה, לדעתכם, רצה הסופר ללמד את הקוראים על יחסים בין ב6

 )הקיפו את התשובה הנכונה(.   

 .לבני אדם אסור לשקר זה לזהא.    

 .בני אדם תמיד כועסים זה על זהב.    

 .הומור וצחוק יכולים לעזור לבני אדם לסלוח זה לזהג.    

 .ויכוחים בין בני אדם יכולים להימשך זמן רבד.    

 

 . מה דעתכם על המעשה של מרקו? נמקו.7

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 משימה לשונית

 פעלים המופיעים בטקסט "כמה רגליים לעגור". 10. א. העתיקו 4

 ____________ -ב. הפעלים שהעתקתם בזמן

 ג. המסקנה היא: 

 בסיפור רוב הפעלים מופיעים________________

 

 והשלימו את הטבלה.  4פעלים שמצאתם בשאלה  5העתיקו   10

 

 גוף זמן השורש הפועל
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 "עזרה למרפא" -אירגון המתנדבים 

 
 ברק, אב לעשרה ילדים גר בדירת שלושה חדרים. -הרב אלימלך פירר, תושב בני

 ילדים.-הוא עובד ימים ולילות בהתנדבות, ורק אשתו ציפורה מרוויחה כסף כמנהלת גן

 אילו רצה הרב פירר, הוא היה יכול להיות מיליונר. 

 ון שנותן לאלפי אנשים עזרה רפואית ונפשית ללא תשלום. הרב עומד בראש אירג

 : "עזרה למרפא".הארגוןשם 

 הרב פירר אינו רופא, הוא לא למד רפואה, אבל הוא בעל ידע רחב ברפואה. 

 מחולה שהבריא, לחולה שמבקש עזרה.  –שמו עובר מפה לאוזן 

 ות מתאימים לטיפול ועוד.אפילו רופאים ואנשי מקצוע מתייעצים איתו על דרכי טיפול, מקומ

הרב פירר התחיל לעסוק בעזרה לחולים, כאשר קרוב משפחה שלו היה זקוק למכשיר רפואי יקר. הוא הצליח למצוא את המכשיר 

 "עזרה למרפא". ארגוןההתחלה של  ההייתהמיוחד, וזו 

פועל רק בעזרת  הארגוןא לארץ תרופות מיוחדות. לארץ, ומבי-נותן מכשירים רפואיים, מטיס חולים לטיפולים או לניתוחים בחוץ הארגון

 מתנדבים וכסף של אנשים טובים מכל העולם.
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 הבאות! ענו על השאלות  

 

 המשפחה של הרב פירר?  ממה מתפרנסת  .1

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

 ? חד ברב פירר. מה מיו2

 ____א. ________________________________________________________ 

 __________ב. __________________________________________________ 

 
 "עזרה למרפא" לחולים? ארגון. איך עוזר 3

 _______________________________________א. _____________________

 ____ב. ________________________________________________________

 ________ג. ____________________________________________________

 

 . מי הם האנשים שנוהגים להתייעץ עם הרב פירר?4

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 הסבירו את המשפט: " שמו עובר מפה לאוזן." .5

 
__________________________________________________________________ 

 
 "רופאים ואנשי מקצוע מתייעצים איתו על דרכי טיפול אפילו . במשפט:"6

 (העתיקו את המשפט מחדש)    " אפילו"?איזו מילה יכולה להחליף את המילה:    

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 בזכות האינטרנט
 

 שבגליל  למצוא מישהו מבני משפחתו שאבדו בשואה, בזמן מלחמת העולם השנייה.  במשך שנים ניסה יהושע אדמוביץ ממושב ארבל

לאחר שנים של חיפושים, פניות ל"יד ושם" ולמוסדות שונים לחיפוש קרובים, הוא הפסיק להאמין שעדיין יש לו קרוב בעולם. הוא חשב כי 

 הוא היחיד ששרד ממשפחתו.

בחיים. אחרי המלחמה הוא הגיע לאוסטרליה, והקים שם משפחה. גם הוא ניסה למצוא משה אדמוביץ, האח של יהושע, נשאר  -אולם 

 . 1967בני משפחה, ואף ביקר בארץ בשנת 

 "בשלב מסוים אבא התייאש מן החיפושים, והפסיק לדבר על הנושא."

 מספר בנו של משה. 

 בן אחיו. שנות פרידה, התגשם חלומו של יהושע: הוא פגש את  61, לאחר  2000בסוף שנת 

 .  [INTERNETהפגישה התקיימה בזכות האינטרנט ]

באתר לחיפוש קרובים באינטרנט נוצר הקשר הראשון בין משפחת אדמוביץ הישראלית לבין המשפחה שבאוסטרליה, ומאז נשמר קשר חם 

 וחזק ביניהם.

 

 

 )מתוך "ידיעות אחרונות"(                                                                                     
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 הבאות:ענו על השאלות 

 

 ? שניצל בשואה . מדוע הפסיק יהושע להאמין שיש לו קרוב בעולם1

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 . באילו אמצעים ניסה יהושע לחפש את קרובי משפחתו?2

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 כיצד הצליח בסופו של דבר יהושע לאתר את אחיו? .3

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 רכזי בקטע?הרעיון המו ו הנושא מה.4

 נושא:_________________________________________________________

 רעיון מרכזי:_____________________________________________________

 

 . לפי הקטע  שקראתם , והידע הקודם שלכם, מנו לפחות שלושה שימושים שניתן לעשות באמצעות האינטרנט.5

 _________________________________________א.___________________

 ב._____________________________________________________________

 ג._____________________________________________________________
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 השלימו את המשפטים הבאים לפי הדוגמה:.6

 :   דוגמה

 בשעות הבוקר. לעבודתו הלך הוא א.

 הם הלכו לעבודתם בשעות הבוקר.רבים: 

 

 :דוגמה

 מתימטיקה באוניברסיטה. לומדתהיא  ב.

 .היא למדה מתימטיקה באוניברסיטהעבר: 

 

 :               דוגמה

 התחנה.    מ    הנהג באיזו שעה יוצא האוטובוס את     שאלתיג.

 מ.. ל.. ב..                      ל.. את, עם                                                  

 

 

 בתל אביב.  להצגה מעניינת  אתו  הלכתי א.

 רבים:בלשון המשפט 

______________________________________________________________ 

 

 לטיול.  יוצאיםלא טוב, לכן אנחנו לא  מרגישהשלי  סבתא  ב.

 עבר:המשפט בלשון 

______________________________________________________________  

 

  דירה במרכז כרמיאל.   שכרהלארץ בחודש אוקטובר, ו באהמשפחת רבינוביץ  ג.

 עתיד: המשפט בלשון 

______________________________________________________________ 

 

 _____ תיירים באו ____ 400,000הקרנבל הגדול בברזיל התחיל ______ שבת. ד.
 ב, ל, עם                                               לכן, כדי, כאשר                                         

    
 לראות _________.         

 בו, שלו, אותו                
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 .    הרחוב החסוםבמהירות למקום התאונה, למרות הגיע  צלם הטלוויזיה א.

 רבים:בלשון המשפט 

______________________________________________________________ 

 
 

 בבעיות קליטה.  ידונונציגים מכל הארץ, ו ייפגשובכנס של ארגוני העולים ב.

 עבר:המשפט בלשון 

______________________________________________________________ 

 

 לחתונה באילת.     נסעתיך, כי באותו ערב להגיע למסיבה של יכולתילא  ג.

 עתיד: המשפט בלשון 

______________________________________________________________ 

 

 מזכיר ההסתדרות החליט לבטל _________ ההודעה על סכסוך העבודה,  ד.
 עם, של, את                                                           

 
 ___________ ששר האוצר לא הסכים להיפגש ____________.         
 פי, אבל,  אם                                                             לו, אותו, איתו  -על-אף    
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 יאנוש קורצ'אק

         ה.. הוא היה בן למשפחה יהודית עשיר1879 -יאנוש קורצ'אק נולד בפולין ב

 יאנוש קורצ'אק עבד כרופא בבית החולים בוורשה, ושם הכיר הרבה ילדים חולים ועניים.                  

 הםהוא פתח בוורשה בית יתומים לילדים יהודיים ללא הורים, ועזר ל 1911בשנת                    

 ללמוד ולמצוא עבודה.                    

 קורצ'אק היה פדגוג מפורסם וחשוב, וחינך את הילדים לאהבה ולסובלנות.                   

 הוא היה גם סופר שכתב ספרי ילדים וספרי לימוד.                   

 , בזמן מלחמת העולם השנייה, באו הגרמנים הנאצים לקחת את הילדים 1942בשנת                  

 די להרוג אותם שם.  היהודיים למחנה מוות, כ                 

 ליאנוש קורצ'אק, לא ללכת עם הילדים, אבל קורצ'אק אהב את הילדים הגרמנים הציעו                  

 מאוד ולא הסכים שהם ילכו לבד.                  

 במחנה המוות. חינךהוא הלך  איתם, ומת עם הילדים ש                 

 שהילדים מבית היתומים של יאנוש קורצ'אק העידו  מקום ונשארו בחיים, אנשים, שהיו ב                  

 הלכו למחנה המוות שמחים, ולבושים בבגדים נקיים.                  

 …בראש הקבוצה הלך המורה האהוב שלהם ושר איתם לאורך כל הדרךו                
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 ות:הבאענו על השאלות          

 ?המוזכרים בקטע המקצועות של יאנוש קורצ'אקמהם . 1            

 א( ____________________________                

 ב( ____________________________                 

  ג( ____________________________                

 

 יתומים?עזר יאנוש קורצ'אק לילדים  כיצד .2

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 . על איזו תקופה מדובר בקטע?3

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 . מה הציעו הגרמנים ליאנוש קורצ'אק וכיצד הוא הגיב?4

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 ?רצ'אק והילדים בדרך למחנה המוות. איך התנהגו קו4

 

 

 

 
 . מה ניתן ללמוד על אישיותו של יאנוש קורצ'ק מתוך הקטע?5

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 לאכול כדי לגדול

 ם אומרות אימהות  לילד: "אם לא תאכל, לא תגדל!" לא פע            

 מהילדים, שסובלים מבעיות גדילה או סובלים ממשקל  10%ואומנם במחקרים  נמצא, כי             

 נמוך, אינם אוכלים מספיק.            

 תית,אצל רוב הילדים ובני הנוער הנמוכים שפונים ל"מרפאות גדילה", הסיבה היא תורש            

 כלומר: במשפחה שלהם יש אנשים נמוכים. אבל יש גם ילדים שלא גדלים באופן נורמלי            

 בגלל בעיית תזונה )אכילה(.            

 המומחים אומרים שכל ילד צריך לאכול לחם, ירקות, בשר, טחינה, חלב וגבינות.             

 מפני שאינם אוכלים בצורה מסודרת, ובתפריט יש ילדים שסובלים מבעיות גדילה,            

 שלהם יש חוסר בויטמינים.             

 אפשר לטפל בזה, אבל ההורים צריכים לשים לב לבעיה ולהגיע לבדיקה בזמן.            

 ב"מרפאות הגדילה" בארץ מלמדים את הילדים ואת ההורים תזונה נכונה.             

 ימים.  3טיפול צריך הילד לרשום בדיוק את כל מה שהוא אכל במשך לפני התחלת ה           

 את הנתונים האלה מכניסים למחשב, והמחשב "קובע" איזה אוכל יש להוסיף           

 כך "בונה" הדיאטנית של המרפאה עם הילד תפריט לאכילה נכונה. -לתזונה של הילד. אחר           

 ול הפשוט הזה טובות.    כלל תוצאות הטיפ-בדרך           

                                                                           

                                                                                                                                              

 ריב"()מתוך עיתון "מע
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 ענו על השאלות הבאות:

 מהן הסיבות לכך שיש ילדים נמוכים וילדים בעלי משקל נמוך?.1          

 ________________________________א( ____________________________             

 _____ב( _______________________________________________________             

 

 "בזמן. בדיקהלולהגיע  בעיהלאבל ההורים צריכים לשים לב …בקטע כתוב: ".2

 לפי המשפט הזה:     

 מה הבעיה?א.    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 עורכים את הבדיקה?  . היכןב                

              _________________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________________ 

        

 . מה כולל תהליך הטיפול בילדים?3       

 ___________א( ____________________________________________________________            

 ___________ב( ____________________________________________________________            

 _______________ג( ________________________________________________________            

 

 . מה צריך לכלול תפריט של ילד כדי שלא יהיו לו בעיות גדילה?4         

           _____________________________________________________________ 

 

 ".שאינם אוכלים בצורה מסודרתמפני  יש ילדים שסובלים מבעיות גדילה,. במשפט:" 5         

 ) העתיקו את המשפט(מפני? ולה להחליף את המילה: איזו מילת קישור יכ             

             _____________________________________________________________ 

 

 למדתם לאחר קריאת הקטע?  )סכמו אותו בקצרה(. איזה מידע חשוב .6         

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 
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 הים התיכון

 מתוך: האתר לאיכות הסביבה

 משטח 3% -רק כ ומהווה  מיליון קמ"ר 2.5-ומכסה כ אירופהו אפריקה, אסיההנמצא בין היבשות  יבשתי-בין יםהים התיכון הוא 

 האוקיינוסים והימים בעולם.

 מצריב ים השחורבמערב, ול מיצר גיברלטרב אוקיינוס האטלנטיהים מחובר ל מטר 5,000-כ מרביה ומקעוו ק"מ 4,000 אורכו

 בדרום מזרח. תעלת סואץבאמצעות  ים סוףבמזרח ול דרדנליםה

ית )ברוב בים התיכון ובחופיו שורר אקלים מיוחד, הנקרא על שמו "אקלים ים תיכוני". הקיץ שחון והחורף גשום במידה בינונ

התיכון הוא ים כמעט סגור, ומקורות המים שלו מועטים יחסית. דרך פתחים צרים  הים .החופים( או מועטה )בחופי מצרים ולוב(

שנים שמונים עד מאה ל אחת) הים התיכון מי האוקיינוס האטלנטי, מי הים השחור ומעט מים מים סוף, ומחדשים את מימיו זורמים אל

מעטים. אלה הם הנהרות הגדולים: אברו )ספרד(, רון )צרפת(, פו  לים התיכון יש עוד מקורות תיכון(."מתחלפים" מי הים ה

  מצרים(, המזינים אותו במים מתוקים.) )איטליה( הנילוס

הנהרות הנשפכים לים התיכון מזרימים אליו כמויות קטנות יחסית של מים. עם זה, ההתאדות מפני הים גדולה בשל החום הגבוה 

במזרחו. אילולא זרמו אליו מים  3.9%במערבו ו  3.7% -סית באזור. כתוצאה מכך גבוהה יחסית מליחות המים בים התיכון יח

 .מתוקים יחסית מהאוקיינוס האטלנטי ומן הים השחור הייתה מליחות מימיו גבוהה עוד יותר

שונים: דגי הים התיכון הם מקור מזון  שלו לשימושיםהאזור וגם תושביהן של ארצות רחוקות משתמשים בים התיכון ובמשאבים  תושבי

מלח ומינרלים, ועל פניו משיטות ספינות משא רבות. מרכיב חשוב בחומרים,  חשוב, מקרקעיתו מפיקים גז ונפט, ממימיו מפיקים

  כון!בים התי פני הים התיכון הוא הדלק: יותר משליש מן ההובלה העולמית של דלק מובילים-בספינות על שמובילים

, וביניהם מאות מינים של דגים, יונקים ימיים כמו דולפינים, כלבי ים בים התיכון חייםהמגוון גדול של מיני יצורים כמו כן קיים 

  לים זה. צבי ים, תולעים, צדפות ועוד. חלק מן המינים המצויים בים התיכון הם ייחודיים ולווייתנים,

 

פסולת, מזרימים אליו שפכים...  הים התיכון והמבקרים בו, ניזונים ממנו, משליכים אליו מיליוני האנשים החיים לחופו של עשרות 

שפכים, פסולת מוצקה, שמנים, דלקים וחומרים רעילים מגיעים אל הים  פעילות האדם המרובה יוצרת עומס כבד על סביבה יפה זו.

   ספגים בגופם של היצורים, החיים בו.ומזהמים, שמקורם באוויר, מתמוססים במי הים ונ מהיבשה ומכלי השיט;

אמנת  -אמנה משותפת  מדינות, השוכנות לחופיו, על עשרים ושבע 1995מתוך הדאגה המשותפת לעתיד הים התיכון חתמו בשנת 

בכל  החתומות על אמנת ברצלונה, ביניהן ישראל, התחייבו לנקוט לשמירה על הסביבה הימית ועל חופי הים התיכון. המדינות ברצלונה

לצרכי הסביבה  למנוע את זיהום הים התיכון ולהגן על הסביבה הימית בו, תוך איזון בין צרכי הפיתוח האמצעים הדרושים על מנת

 .והדורות הבאים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%A0%D7%98%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%A8_%D7%92%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%98%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%93%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9D_%D7%A1%D7%95%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%A5
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 ענו על השאלות הבאות:

 בכל פיסקה. (המפתח )משפט הנושא והרעיון המרכזימצאו את  .1

 ון מרכזי:___________________________נושא:_____________   רעי: 1פיסקה 

 נושא:_____________   רעיון מרכזי:___________________________: 2פיסקה 

 נושא:_____________   רעיון מרכזי:___________________________ :3פיסקה 

 נושא:_____________   רעיון מרכזי:___________________________: 4פיסקה 

 נושא:_____________   רעיון מרכזי:___________________________: 5פיסקה 

 נושא:_____________   רעיון מרכזי:___________________________ :6פיסקה 

 נושא:_____________   רעיון מרכזי:___________________________: 7פיסקה 

 ______________נושא:_____________   רעיון מרכזי:_____________ :8פיסקה 

 

 תמצית לקטע שקראתם..כתבו 2

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 הסבירו מהו אקלים ים תיכוני?.3

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 (? 5לפחות ציינו מהם מקורות המים של הים התיכון ).4    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 ..."גבוהה יחסית מליחות המים בים התיכון תוצאה מכךככתוב:" 14בשורה .5

 ________כתוצאה ממה? ____________________________________________

 

 מהאוקיינוס האטלנטי  אילולא זרמו אליו מים מתוקים יחסיתכתוב: " 15-16בשורות .6

 ."ומן הים השחור הייתה מליחות מימיו גבוהה עוד יותר    

 מחקו את המיותר    

 הים התיכון.של מי  גבוהה/נמוכהזרימת המים מהאוקיינוס האטלנטי ומן הים השחור גורמת למליחות 

 על פי הטקסט.  שימושים שנעשים במי הים התיכון 4.ציינו 7

 ________________________________________________ .א

 ________________________________________________ .ב

 ________________________________________________ .ג

 ________________________________________________ .ד
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 רשמו אילו מיני בעלי חיים מצויים בים התיכון? . 8    

      ________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________ 

 . מהם הגורמים לזיהום מי הים?9   

 ________________________________________________  .א

 ________________________________________________ .ב

 ________________________________________________ .ג

 ________________________________________________ .ד

 . מהי אמנת ברצלונה? ומה מטרתה?10    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ..." לצרכי הסביבה איזון בין צרכי הפיתוח . בפסקה האחרונה כתוב :"...11   

 _______,  __________דוגמאות לצרכי פיתוח ________,  __ 3הביאו          

 דוגמאות לצרכי הסביבה ________,  _________,  __________ 3הביאו          

 

 . סדרו את המלים הבאות על פי סדר אל"ף בי"ת, לרבות סדר אל"ף בי"ת פנימי.12   

 מינרלים, אקלים ,  מיצר, תעלה,אוקיינוסים, ים, אירופה, אפריקה, אסיה          
  

     1   ______________ .2  ______________ .3  ______________ . 

    4    ______________ .5  ______________ .6______________ . 

    7     ______________ .8  ______________ .9_____________ ._ 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9D
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 ובו תביעו את עמדתכם על מניעת זיהומו של הים התיכון. טקסט טיעוני. כתבו 13

 חשבו על כותרת מתאימה וציינו את שם כותב המאמר .     

 כתבו פתיחה ובה תציגו את טענתכם או תציגו את המצב,בגוף המאמר בססו את עמדתכם     

 ו את דבריכם או את מסקנותיכם.באמצעות הסברים, נימוקים ודוגמאות ובסיום  סכמ      

 הקפידו על מבנה רציף והגיוני של המשפטים, לשון ברורה ותקנית, כתב יד ברור ומסודר    

 ושימוש נכון בסימני הפיסוק.    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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 האמאזונאס

 מתוך: מן הגלובוס למפת ארץ ישראל

ק"מ. הוא נשפך לאוקיינוס  5,940 -יותר באמריקה הדרומית ואחד הגדולים בנהרות העולם ואורכו כהאמאזונאס הוא הנהר הגדול ב

ק"מ מהאוקיינוס  250-האטלנטי וחוצה בדרכו את כל היבשת ממערב למזרח, מקורותיו הנמצאים בהרי האינדים, מרוחקים רק כ

 השקט.

 

 קמ"ר.  7,000,000-אגן ההיקוות שלו הוא הגדול בעולם ושטחו מגיע ל

אגן ההיקוות נמצא ברובו המכריע באיזור המשווני החם והגשום ברוב חודשי השנה, ומשום כך עשיר האמאזונאס במים מכל נהר אחר 

 על פני כדור הארץ.

 

 מטרים, כך שגם ספינות אוקיינוס גדולות יכולות לשייט בו.  50עד  20-הנהר עמוק מאוד לרוב אורכו ועומקו מגיע ל

ב מאפשרים, כאמור, שיט כמעט לכל אורכו. חלקים ניכרים ממנו הם שטחי ביצה המכוסים יערות עד סבוכים, כך העומק והרוח

 שהמעבר דרכם קשה ביותר.

 

אמאסונו פירושו באינדיאנית המיית ענני מים, אולם הספרדים שמעו את השם מפי האינדיאנים  -מקור השם אמאזונאס הוא אינדיאני

 ייחסו אותו לאמאזונות מן המיתולוגיה היוונית. פירשו את השם אחרת. הם

 

במסעם במורד הנהר ראו הספרדים כפר ילידים שבו חיו "רק נשים בהירות עור שלא היה להן כל קשר לגברים". נשים אלה היו בעלות 

 הן כשמונה חללים.צמות ארוכות, היו גבוהות קומה וחזקות וחמושות בקשתות ובחיצים. הן תקפו את הספרדים אך הובסו ונפלו מ

בעיקבות אירוע זה קראו לנהר אמאזונאס, על יסוד האגדה היוונית המספרת על קיומה של ממלכת הנשים הלוחמות, האמאזונות. 

ממלכת נשים זו הייתה ממלכה מפותחת מאוד ובה ערים משגשגות. האמאזונות גידלו רק בנות ואילו את הבנים היילודים היו משלחות 

 או ממיתות.לעמים השכנים 
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 לאחר הקריאה של הטקסט "האמזונאס" השלימו את מאפייני הטקסט.

 מאפייני הטקסט

      

 ____________________                        המוען:  

 

                  

 ____________________                        הנמען:  

  

 

 !()הקיפו תשובות נכונותמטרת הכתיבה: 

להגדיר, להפעיל לחץ,למסור עובדות, לבאר, קבלת רשות פעולה,להרחיב, לספר,להצחיק,לציין פרטים ותופעות, לבדר,להוסיף 

 מידע,לעניין,לסכם.

 

 )הקיפו תשובות נכונות!( :מאפייני תוכן

דיאלוגים, שימוש באמצעים אובייקטיבי )לא נוקט עמדה(, ישנה עלילה, לשון מרוחקת, שימוש בעובדות, פניות של מוען לנמען,  

 .אומנותיים,תיאורים מוגזמים ולא מדויקים,סיסמאות, סדר אלפביתי, שימוש בדיבור ישיר,תיאורי רגשות

 

 )הקיפו תשובות נכונות! מבנה חיצוני )ארגון הטקסט(:

 תמונות ,שורות ארוכות, בתים, חרוזים, פסקאות, שימוש בטבלאות, גרפים או דיאגרמות,

 בלוני דיבור.

 

 )הקיפו תשובות נכונות!( :מאפיינים לשוניים

אי שימוש בגוף ראשון)העדפת גוף שלישי(, שימוש בסימני קריאה,שימוש בשמות פעולה וסמיכות, שימוש בפעלים, שימוש בכינויים  

 נצמדים,שימוש במילות קישור לציון יחסים לוגיים, שימוש בשמות תואר.
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 ענו על השאלות הבאות:
 
 בכל פיסקה. (המפתח )משפט הנושא והרעיון המרכזי מצאו את.1

 נושא:_____________   רעיון מרכזי:___________________________: 1פיסקה 

 נושא:_____________   רעיון מרכזי:___________________________: 2פיסקה 

 נושא:_____________   רעיון מרכזי:___________________________ :3פיסקה 

 נושא:_____________   רעיון מרכזי:___________________________: 4פיסקה 

 נושא:_____________   רעיון מרכזי:___________________________: 5פיסקה 

 

 .כתבו תמצית לקטע שקראתם.2 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

    

 ________________?___________________אמאזונאסהו כיוון זרימתו של נהר ה. א. מ3

 ________________ב. מאלו הרים נובעים מקורותיו? _________________________    

 

 _______________.מה מקור השם אמאזונאס? ______________________________4

__________________________________________________________________ 
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 (את התשובה הנכונה ( הוא: )הקיפו בעיגול2)פיסקה  אגן ההיקוות.  פירוש המלה 5

 צידו המזרחי של הנהר .א

 הטמפרטורה של הנהר .ב

 המקום בו מתנקזים )נאספים( המים .ג

 החלק התחתון של הנהר .ד

 

 (כונהאת בתשובה הנ ( הוא: )הקיפו בעיגול3)פיסקה  סבוכים. פירוש המילה 6

 קשים לביצוע .א

 חשוכים .ב

 צפופים ומפותלים .ג

 ארוכים מאוד .ד

 

 הספרדים ... פירשו את השם אחרת".אולם נאמר: " 4. בפסקה 7

 (את התשובה הנכונה משמעות המילה המודגשת היא: )הקיפו בעיגול     

 משום כך                                          ג. יחד עם זאת  .א

 ד. למרות זאת                                                            אך .ב

 

 ________.מי הן האמזונות?____________________________________________8

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 השלימו את הטבלה..9

 שם פעולה הפועל

  נשפך

  שמעו

 תבוסה 

 תקיפה 

  נפלו
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 . יצאתם לשיט בנהר האמאזונאס ופגשתם את האמזונות. 10

 חזרתם הביתה ואתם מספרים על המפגש לבני משפחתכם. כתבו מה הייתם מספרים להם?    

 גשות שהתעוררו בכם ולחוויותהתייחסו בכתיבתכם למראה החיצוני שלהן, לתחושות ור    

 שחוויתם במהלך המפגש.     

 )הקפידו על כללי הסוגה(    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 היבשת הקרה ביותר האנטרקטיק
 מתוך: האטלס הגיאוגרפי של ידיעות אחרונות

 
 ?ה.מה ידוע לכם על אנטרקטיק1

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 שאלות( 3)חברו לפחות  . מה הייתם רוצים לדעת עליה?2

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 . מה סוג הכותרת? )הקיפו בעיגול(3

 ד. אומנותית       ג. פיקנטיתב.נוקטת עמדה                           א. עניינית           

 

 לפני קריאת הטקסט?- . במה ידיעת סוג הכותרת תורמת לכם4

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 מה מטרת הטקסט?) הקיפו בעיגול( .5

 להפעיל את הקורא. .א

 לתת מידע )אינפורמציה( לקורא. .ב

 לשכנע את הקורא. .ג

 ויות. לספר חו .ד

 ( 3. לאחר שקראתם את הטקסט כתבו תשובות לשאלות ששאלתם. )לפחות 8
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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  היבשת הקרה ביותר.-אנטארקטיקה

 מתוך: האטלס הגיאוגרפי של ידיעות אחרונות

זו ידועה רק בכינויה הלטיני "טרה אינקוגניטה אוסטרליס", שפירושו: יבשת דרומית בלתי במשך דורות רבים הייתה יבשת קפואה ושוממה 

יצאה משלחת של צי ארה"ב, כדי לבדוק במה, בעצם, מדובר והובהר, כי אכן ישנה יבשת גדולה, המקיפה  1838ידועה. רק בשנת 

 סביב סביב את הקוטב הדרומי.

 

אין תושבי קבע מפאת תנאי  טיקהקבאנטארקמ"ר.  13,209,000יא משתרעת על שטח של אנטארקטיקה היא היבשת החמישית בגודלה. ה

-)כ , מאויישותקיץמתחזקות תחנות מחקר, שבחלק מן השנה, בדרך כלל ב העולםמזג האוויר הקשים, אולם ממשלות רבות ברחבי 

 איש(.1200

 כולן ובריטניה נורבגיה, זילנד ניו, צרפת, ילה'צ, אוסטרליה, ארגנטינה אבל, אנטארקטיקה של חלק באף מוחלטת ריבונות אין מדינה לאף

 .אנטארקטיקה אמנת במסגרת 1961 מאז מנוהל האיזור. מסוימים שטחים על לזכויות טוענות

 

ונה לחלוטין משאר היבשות. כמות הקרח, המכסה כמעט את כל היבשת הזאת מעטה הקרח הכבד של אנטארקטיקה הוא שעושה אותה ש

 מליון קילומטרים מעוקבים ובמקומות מסוימים מגיע עומקו ליותר מארבעה קילומטרים. 30-נאמדת בקרוב ל

 

עמוקים. הקרח זורם בצורה של "נהרות", הנקראים קרחונים. כאשר זרימת הקרחונים הללו היא מהירה, נוצרים בהם סדקים 

במקומות מספר הקרחונים אינם נשברים להרי קרח מיד עם הגיעם לים, והם חודרים לתוך האוקיינוס מרחק ניכר, לפני שהם 

 מתפרקים.

נוסף על הקרח המגיע אל הים באמצעות הקרחונים, מכוסה הים במשטחי קרח ענקיים, הנוצרים על ידי קפיאת מימיו. משטחים אלה 

 נקראים "מדפי קרח".

 

אקלים אנטארקטיקה קר מאוד. למעשה זהו המקום הקר ביותר על פני כדור הארץ. הסיבה לכך שאנטרקטיקה קרה יותר מאיזור 

האיזור  -הקוטב הצפוני נובעת משני גורמים. האחד: היבשת הזאת גבוהה, בעוד שהאיזור הארקטי נמצא ברובו בגובה פני הים. השני

 ביב אנטרקטיקה.הארקטי מושפע מזרמי ים חמים שנמצא ס

 

 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%A5
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 ענו על השאלות הבאות:

מדוע? ומה היה כינויה של אנטרקטיקה במהלך השנים?  .1

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

)הקיפו     ". הפירוש של המילה המודגשת הוא:תנאי מזג האוויר הקשיםפאת מאין תושבי קבע  טיקהקבאנטארנאמר: " 2בפסקה .2

 (את התשובה הנכונה בעיגול

 בגלל                                                ג. לכן .א

 למרות                                             ד. לעומת זאת .ב

 

 (את התשובה הנכונה פו בעיגול( הוא: )הקי2פירוש המילה מאויישת )פיסקה .3

 יש בה אנשים                                    ג. חסרת תקווה .ג

 אזור שאין בו אנשים                         ד. קפואה ושוממת .ד

 

 מהם "מדפי קרח"? .4

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 (את התשובה הנכונה ( הוא: )הקיפו בעיגול4האזור  הארקטי )פיסקה  .5    

 איזור הקוטב הדרומיא.

 איזור הקוטב הצפוניב.               

 יש קרחונים גדולים ביותר אזור שבוג.               

 אזור שבו הרים גבוהים מאודד.
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 :לא נכוןאו  נכוןכתבו .6       

 אנטרקטיקה היא היבשת הגדולה ביותר על פני כדור הארץ._______א.

 אנטרקטיקה היא היבשת הקרה ביותר על פני כדור הארץ. _______ב.               

 קה, מספר התושבים בה רב. __________בגלל הטמפרטורות הנמוכות באנטרקטיג.

 באנטרקטיקה קר יותר מאשר בקוטב הצפוני כי היא נמצאת בגובה פני הים. _________ד.

 זרמי ים חמים גורמים לטמפרטורה גבוהה יותר. ________ה.

 באנטרקטיקה במהלך כל חודשי השנה, יש להצטייד בביגוד למזג אוויר קיצוני. ________ו.

 

דתם על יבשת אנטרקטיקה כתבו המלצות/הצעות למטייל באיזור זה. )התייחסו בתשובתכם  לחודשים בהם נוח לאחר שלמ.7

 לבקר בה ולביגוד המתאים לאיזור זה(.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 קראו את ההיגדים הבאים. בכל אחד מהם חסרה מילה.  זכר או נקבה?. 9

 השלימו את המילה החסרה בהתאם למין המתאים.   

 צי ארצות הברית ____________  יצא/ יצאה למשימה. .א

 משלחת של צי ארצות הברית _________  יצא/ יצאה לבדוק במה מדובר. .ב

 .מזג האוויר _________  הפריע/הפריעה למטיילים .ג

 באנטרקטיקה כמות הקרח __________  רב/רבה. .ד

 זרימת המים __________  מהיר/מהירה. .ה
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 כובשים את פסגת ָהֶאֶוֶרְסט

 ָהֶאֶוֶרְסט הוא ההר הגבוה ביותר בעולם. 

 השוואה, מטר. לשם 8,850-גובהו של ההר הוא כ

   .מטר 2,800-החרמון הוא כ  גובהו של הר

 

הֶאוורסט תלּולֹות; שׁלג רב  הסיּבות לָכך הן: הְצָלעֹות שׁל .ּפִסגתוֹ  קשׁה מאֹוד לַטּפֵס על ההר ּולהגיע עד.נקיתהֶאוורסט דֹומה לּפירמידה ע

 לגמי שֶׁנמצא ּבִקרָבתם; סּופֹות שההר; לפעמים נֹופלים קרחֹונים וקֹוברים את  מַכֶסה את הדרך, וקשׁה למצֹוא שְׁביל נֹוח; קר מאֹוד על

  .ימהלנש ם; האוויר ּבגֹובה ההר ָדליל, ואין ּבֹו די חמצןיה ּבאנשגעֹות קשּפתאֹומיֹות ּפוֹ 

  .הֶאוורסט ניסּו להגיע לפסגתהרגּו עשׂרֹות ְמַטּפסי הרים, שַעד היֹום נ

ּפָה הֶנּפָאלי. לפניכם שבט הֶשְיי ממניּו זיָלנד, וֶטְנִזיְנג נֹוְרּגֵ הראשונים שִהצליחו להעּפִיל לפסגת הֶאוורסט היו ֵאְדמֹוְנד ִהיָלאִרי, ּכְַוורן

 :של ִהיָלאִרי ונֹוְרּגֵיי סיפוָרם

 –ההכנה לטיפוס. חלק גדול של ההכנות  הקיצו השניים. הם התחילו בתהליך החשוב של 1953במאי  28-לפני אור ראשון בבוקר ה

ה ביותר, ועל כן היה חיוני להפשיר גושי קרח על ההתייבשות בגובה רב היא חמור היה להכין את התה של הבוקר. סכנת –קשה להאמין 

  .קטן כדי להכין את המשקה המחמם והַמרוֶוה הזה גבי תנור

יצאו  וחצי בבוקר הם 6לבישה של חליפות הּפּוך וֶערכות החמצן. בשעה  –ההכנות האחרונות  לאחר שהפשירו מקור הלילה, החלו את

מזרחי לא היה יותר מכמה סנטימטרים. הם -הדרום מה מקומות רוחבו של הרכסלדרך... תנאי השלג לא היו טובים במיוחד, ובכ

 .9הדרומית עד השעה  התקדמו צעד אחר צעד והגיעו לפסגה

 ֶקְנְגשּׁוְנג(. השניים בדקו את ְמָלאי החמצן, וִהיָלאִרי הוביל במסלול מסוכן וקשה לפניהם עדיין ָעמדה החזית המזרחית התלולה )חזית

על פי שתצלומים אוויריים הכינו אותם  מטרים. אף 12אחרי שעה של טיפוס הם הגיעו למדרגה תלולה של סלע בגובה של בדרך למעלה. 

עליו. למזלם, ִהיָלאִרי מצא ֶסדק ובתוכו החל לזחול ולהתקדם כלפי מעלה. עד  למכשול הקשה הזה, הם עדיין לא ידעו כיצד יתגברו

  .'יהמכשול הזה 'מדרגת ִהיָלארִ  היום קרוי
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 :בזיכרונותיו כתב נֹוְרּגֵיי

 .נֹותרנו שנינו בלי נשימה, אבל אחרי כמה שאיפות מהחמצן אני שוב הרגשתי מצוין על ראש הצוק שוב ַנְחנו. אחרי הטיפוס בסדק''

דיין היו יצאנו לדרכנו. שוב טיפסנו. ע הסתכלתי כלפי מעלה. הסוף היה קרוב מאוד, והלב שלי ָפעם מהתרגשות ומאושר. ואז שוב

תלול... הגענו לסלעים החשופים הגבוהים ביותר, כשלושים מטר מתחת לפסגה.  מכשולים מימין ותהום משמאל, אבל הרכס היה פחות

הרמתי שתי אבנים קטנות,  .קרוב כל כך לפסגה–המספיק לשני אוהלים. תהיתי אם פעם בני אדם יקימו שם אוהלים  היה שם מישור

  ''.ותם לעולם שלמטהשמתי בכיס כדי להחזיר א

 התקדם מאחורי ִהיָלאִרי, והם המשיכו ממכשול למכשול עד שהגיעו  נֹוְרּגֵיי

 !'וחצי השניים עמדו על 'גג העולם 11לפסגת ההר. בשעה 
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 ענו על השאלות הבאות:

 _______________________________________________  ?מהו נושא  הקטע .1

 

 גובהו של הר החרמון.   תוארהראשונה מ בפסקה .2

  ?הר החרמון תאר את גובהו שלמדוע בחרה כותבת הקטע ל         

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 ".הקיצו השניים 1953במאי  28-בקטע כתוב: "לפני אור ראשון בבוקר ה .3

 _________________________________________  ?השניים מי הם

 

מהו ".עדיין לא ידעו כיצד יתגברו עליו בקטע כתוב: "אף על פי שתצלומים אוויריים הכינו אותם למכשול הקשה הזה, הם .4

  ל?המכשו

________________________________________________________ 

 

 ?כיצד ידעו ִהיָלאִרי ונֹוְרּגֵיי להתגבר על המכשול .5

       _______________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________ 

 
  .ִרשמו לפחות שש סיבות שמופיעות בקטע? מדוע קשה לטפס על הר הֶאוורסט .6

_______________________________________________________________א.

 _______________________________________________________________ב.

_______________________________________________________________ג.

 ______________________________________________________________ד.

 _______________________________________________________________ה.

 _______________________________________________________________ו.
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 _______מה פרוש הביטוי "גג העולם"?________________________________ .7

 מילים מהטקסט  מהשורש ט.פ.ס 3העתיקו  .8

          _______________       _______________             _______________ 

 

 .בין הסיבות לשאלות המתאימות מתחו קו? מה הסיבה .9

 סיבות מתאימות ותשאל

 כי קר מאוד על ההר.•  למה הפשירו את גושי הקרח?• 

 

 כי הילארי גילה איך לטפס עליה.•  חליפות פוך? ִהיָלאִרי ונֹוְרּגֵיימדוע לבשו • 

 כי הפיסגה הייתה קרובה מאוד.•  מסיכות חמצן? ִהיָלאִרי ונֹוְרּגֵיימדוע לבשו • 

 כי בגובה רב יש סכנת התייבשות.•  ?נֹוְרּגֵיימדוע פעם הלב של  • 

 כדי להכין תה.•  ?ִהיָלאִרימדוע קוראים למדרגת הסלע  מדרגת • 

 כי האוויר בגובה ההר דליל.•  מדוע הקפידו המטפסים לשתות תה?• 

 

 

 הטיפוס על הר הֶאוורסט מסוכן מאוד. .10

 ?לטפס על הֶאוורסט ַשערו, מדוע אנשים בכל זאת מנסים     

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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 תחתית כדור הארץ -ים המלח 

 תחתית כדור הארץ" –"ים המלח  מתוך:

להר אוורסט  אם המלח הוא המקום הנמוך ביותר בעולם.-הוא המקום הגבוה ביותר בעולם, ואילו ים הר אוורסט בהרי ההימלאיה 

ח חש את הירידה הגדולה לאורך המל-המלח מותר לקרוא "תחתית כדור הארץ". ואכן, מי שנוסע לים-אזי לים -קוראים "גג העולם" 

 ו נראים כקפואים.ילים הכחול והשקט, שמימ  שמגיעים כל הדרך. יורדים ויורדים עד

הים התיכון  מטרים מפני 396 -מטרים. פני הים נמוכים ב 400 -ק"מ ועומקו כ 17.5הגדול ביותר  ק"מ רוחבו 75 -הים   אורך

 והם מוסיפים לרדת. –

 

המלח. המים הזורמים אליו מהירדן -אפשרי בים לתוכו, יש לו מוצא אל האוקיינוס. אבל מוצא כזה איננו כל ים, שנהרות נשפכים

 המלח-ומנחלים אחרים נשארים בתוכו. מדוע אם כן לא עולים פני הים? הסיבה היא פשוטה: האקלים היבש והחם בבקעת ים

 ופני הים אינם משתנים. –המתנדפים  לים לבין אלה להתאדות מהירה של המים. וכך נוצר שיווי משקל בין המים הנכנסים

 5אחוז מלחים לעומת  32 -הים. הם מכילים כ והמעיינות המלוחים הזורמים לתוכו מגבירים את המליחות של מי ההתאדות הגדולה

על המים בלי  רגילים, עד שיכול אדם לשכב המלח כבדים יותר ממי ים-האוקיינוסים. כתוצאה מכך מי ים אחוזים מלחים של מי

הירדן  לא דגים ולא צמחים. הדגים הנסחפים אליו במי -יכולים להתקיים חיים בים המלח  בגלל מליחותו הגדולה, לא לשקוע בהם.

 המוות". "ים –מתים במים המלוחים.  עובדה זו קבעה את שמו השני של הים  -

הטבע שבים, ובייחוד  מפעלי תעשייה גדולים לניצול אוצרותהמלח -מלא חיים. ישראל הקימה על גדות ים בימינו "ים המוות" הוא

  למתרחצים הרבים הבאים לחפש מרפא במי הים המלוחים. כמו כן הוקמו שם בתי מלון. הכלורי-האשלגן
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 לאחר הקריאה של הטקסט "האמזונאס" השלימו את מאפייני הטקסט.

 מאפייני הטקסט

      

 ____________________                        המוען:  

 

                  

 ____________________                        הנמען:  

  

 

 )הקיפו תשובות נכונות!(מטרת הכתיבה: 

להגדיר, להפעיל לחץ,למסור עובדות, לבאר, קבלת רשות פעולה,להרחיב, לספר,להצחיק,לציין פרטים ותופעות, לבדר,להוסיף 

 ם.מידע,לעניין,לסכ

 

 )הקיפו תשובות נכונות!( :מאפייני תוכן

אובייקטיבי )לא נוקט עמדה(, ישנה עלילה, לשון מרוחקת, שימוש בעובדות, פניות של מוען לנמען, דיאלוגים, שימוש באמצעים  

 .אומנותיים,תיאורים מוגזמים ולא מדויקים,סיסמאות, סדר אלפביתי, שימוש בדיבור ישיר,תיאורי רגשות

 

 )הקיפו תשובות נכונות! ני )ארגון הטקסט(:מבנה חיצו

 תמונות ,שורות ארוכות, בתים, חרוזים, פסקאות, שימוש בטבלאות, גרפים או דיאגרמות,

 בלוני דיבור.

 

 )הקיפו תשובות נכונות!( :מאפיינים לשוניים

, שימוש בפעלים, שימוש בכינויים נצמדים,שימוש במילות קישור אי שימוש בגוף ראשון)העדפת גוף שלישי(, שימוש בסימני קריאה,שימוש בשמות פעולה וסמיכות 

 יחסים לוגיים, שימוש בשמות לציון
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 ענו על השאלות הבאות:

 כתבו תמצית לקטע שקראתם..  1

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

 איננו אפשרי בים המלח. כזה מוצא כתוב "אבל  2.  בפסקה 2 

 (את התשובה הנכונה )הקיפו בעיגול שאליו מתכוונים הוא:המוצא       

 מוצא אל הנהרות                      ג.  מוצא אל ים המלח .א

 מוצא אל האוקיינוס                 ד.  מוצא אל הירדן .ב

 

 . מדוע לא עולים פני ים המלח? 3

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 גורם למליחות הגבוהה של ים המלח?.  מה 4

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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 רגילים, עד שיכול המלח כבדים יותר ממי ים-מכך מי יםכתוצאה  כתוב: " 3.   בפסקה 5

 ". המים בלי לשקוע בהםלשכב על   אדם        

 ___________ממה? ________________________________________ כתוצאה      

 

 ".מלא חיים בימינו "ים המוות" הוא. בפסקה האחרונה נאמר: " 6

 אילו חיים מתקיימים בים המלח?     

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 .  העתיקו מתוך הטקסט משפט המביע ניגוד.7     

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 ים והשתמשו במילות סיבה.משפט 3. כתבו 8

 _______________________________________________ .א

 _______________________________________________ .ב

 _______________________________________________  .ג

 )העזרו בדוגמה  תאימהמ קישור  אחד( על ידי הוספת מילת משפטים.חברו ביניהם )כתבו אותם כמשפטשל  לפניכם זוגות. 9

 (ובמחסן מילות הקישור

 דוגמה:                                                        

 . המלח-כאשר נוסעים לכיוון ים  כל הדרך נוסעים בירידה המשפטים: המשפט המחובר משני

  הר האוורסט בהרי ההימלאיה הוא המקום הגבוה ביותר בעולם. .א

 הנמוך ביותר בעולם. ים המלח הוא המקום .ב

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  לכל ים, שהנהרות נשפכים לתוכו, יש מוצא אל האוקיינוס. .א

 בים המלח אין לנהרות הנשפכים לתוכו כל מוצא. .ב

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  כל הדרך נוסעים בירידה. .א

  נוסעים לכיוון ים המלח. .ב
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  פני ים המלח אינם עולים. .א

  לנהרות הנשפכים לתוכו אין כל מוצא. .ב

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  האקלים היבש והחם באזור ים המלח. .א

  התאיידות המהירה של המים. .ב

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  אחוז מלחים. 32בים המלח  .א

  לא דגים ולא צמחים. –אין חיים בים המלח  .ב

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  בים המלח אפשר לצוף על המים ולא לשקוע. .א

  רגילים. ים -תר ממיהמלח כבדים יו מי ים .ב

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחסן מילות קישור:
 

  .לכן/כתוצאה מכך, …למרות ש, ואילו,  כי, …גורם ל, אבל/ואילו
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  מאגר מי השתייה של ארץ ישראל –הכינרת 

 758על פי "יתד שלנו", אדר תשס"ד, גיליון 

גם שצבעו כחול עמוק וצורתו כצורת הכינור. יש המקשרים את שמה לצורתה. ואכן בתצלום אוויר היא נראית ככינור. אחרים א –הכינרת  (1)

אומרים שקולם של גלי הכינרת נעים כקולו ֶהָעֵרב של הכינור. לפי הסבר אחר, הכינרת נקראת כך משום שפירותיהם של העצים הגדלים 

 ָרה.בסביבתה, מתוקים כפרי עץ הּכִנָ 

 הכינרת היא ַיָמה של מים מתוקים. מימיה מגיעים מנהר הירדן, משיטפונות וממעיינות בסביבה.  (5)

אנו מכירים את הכינרת כאתר תיירות ונופש. יש בכינרת משהו המושך אליה המוני מטיילים. אולי זה תענוג הרחיצה במים מתוקים ביום 

 כשהמבט אל  הרי הגולן.  אפילו  הנסיעה לכינרת  היא קיץ חם, ואולי זו סתם   הישיבה  על  החוף  

 חוויה בפני עצמה כשלפתע נפרש ממול האגם הכחול במלוא הדרו. (10)

אך עיקר חשיבותה של הכינרת הוא בהיותה ַמֲאָגר ֵמי השתייה של המדינה. ישראל מוגבלת במקורות המים שלה. בין מקורות המים העומדים 

כזי לכינרת. הכינרת ְמַסּפֶֶקת שליש מצריכת המים בארץ. היא הַמֲאָגר  היחידי  בארץ  למים  מתוקים  שנמצא  לרשותנו ָשמּור מקום מר

 מעל  לפני  הקרקע  )יש גם  מים 

 תהום(.-מתחת לקרקע הידועים בשם ֵמי (15)

מה. במוביל הארצי המים זורמים בתעלות בשנת תשכ"ד נחנך המוביל הארצי, שבאמצעותו מּוָבִלים המים מן הכינרת למרכז הארץ ואל דרו

פתוחות, במנהרות ובצינורות גדולים מאוד מהכינרת עד לראש העין. משם הם זורמים למצפה  רמון  שבנגב.   ֵמי  הכינרת  המוזרמים  

 למוביל  הארצי,   נושאים  עימם 

ביוב, אשפה, סחף המגיע עם מי הירדן ועוד. לחברת -ם ֵמי חומרים שאינם ראויים לשתייה ולהשקיה.  החומרים המזהמים  את האגם  ה (20)

"מקורות", האחראית על משק המים, יש מערכת שמטרתה לנקות את המים ולהביא אותם למצב של צלילות ְמַרִבית. את המים מסננים דרך 

 רשתות מתכת עדינות, ומטהרים אותם באמצעות חומרים כימיים וביולוגיים.

ב מהכינרת מים מתוקים, המים צריכים להגיע עד לגובה מסוָים. את גובה המים מודדים באמצעות לוח עץ  המּוָצב כדי שנוכל לשאו (25)

בתוך הכינרת ועליו מסומנים מספרים במטרים ובסנטימטרים. גובה המים נקרא "ִמְפָלס". כמות המים הנמצאת  בכינרת  משתנה  לפי  

 המים הנשאבות ממנה.    כמויות  המים  הנכנסות  אליה  וכמויות  

שאיבה רבה מדי תגרום לחדירתם של  מים מלוחים,   לירידה באיכות המים ולפגיעה בָדָגה ובצמחייה של הכינרת. במקרים של שאיבה 

 רבה מדי, מפחיתים או עוצרים את שאיבת המים מן הכינרת.
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 ענו על השאלות הבאות:

 . מדוע הכינרת נקראת בשם זה?1

 סברים לפי הקטע:כתבו שלושה ה 

 __________________________________________________________ א. 

 __________________________________________________________ ב. 

 __________________________________________________________ ג. 

 

 (ת התשובה הנכונהא המילה צורתו מתייחסת ל: )הקיפו במעגל 1. בשורה 2  

 א. אגם                           ג.כינור                

 ב. כנרת                           ד. כל התשובות נכונות              

 :-, הכינרת משמשת כ15-7. לפי השורות 3

 _________________________________________________________  א. 

 _________________________________________________________  ב.

 .24-19.קראו את השורות 4

 איזו בעיה מתוארת בשורות אלה? א. 

 ______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 לפי הקטע, מה עושה חברת "מקורות" כדי לפתור את הבעיה? ב. 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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 התשובה הנכונה(. )הקיפו את  , מדוע שאיבה רבה מדי מהכינרת עלולה לפגוע בָדָגה ובצמחייה?לפי הקטע .5

 א.משום שאם ישאבו יותר מדי מים מתוקים, יחדרו לאגם מים מלוחים. 

 ב.משום שאם ישאבו יותר מדי מים, לא ניתן יהיה לנקות את האגם. 

 שאבו יותר מדי מים, לא יישארו מים באגם.ג.משום שאם י 

 .ד.משום שאם ישאבו יותר מדי מים,  ייפגעו צינורות המוביל הארצי 

 

 )הקיפו את התשובה הנכונה(.  לפי הקטע? "ַמֲאָגר",מה פירוש המילה  א. .6

 מעגן לאוניות ולסירות (1)  

 אתר ַדִיג וַקִיט ( 2)  

 חוף לשחייה ולרחצה (3)  

 לאיסוף ולצבירה מקום (4)  

 

 לפי הקטע? "ִמְפָלס",מה פירוש המילה  ב. 

 לוח עץ למדידת גובה המים ( 1)  

 כמות המים הנכנסת לכינרת (2)  

 מילה המציינת את גובה המים (3)  

 שאיבת יתר של מים ( 4)  

 

 המטרה העיקרית של הקטע היא:.7      

 .למסור מידע על הכינרת א.

 .ייליםלתאר את פעילות המט ב.

 .לשכנע את הקוראים לבקר בכינרת ג. 

 לדווח על פעולות שמבצעת חברת "מקורות" ד.

 . למי מתייחסים האיזכורים הבאים:8      

 ___________ -  1א. צורתו שורה            

 ____________ -19ב. עימם שורה            

 ____________ -29ג. אליה שורה              
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 לפניכם שמות פעולה . כתבו פעלים מתאימים לכל שם פעולה..9      
 

 פועל שם פעולה

  רחיצה

  ישיבה

  נסיעה

  שתייה

  צריכה

  שאיבה

  חדירה

  ירידה 

 

 המסקנה היא: )השלימו(

 ____בטקסט מדעי מרבים להשתמש ב______________

 השימוש ב__________  תורם ___________________
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 לשמור םמקפידי םהמטיילי כל לא לצערנו ךא ,ונופש תיירות אתר היא הכינרת. 10

        .המים ןניקיו על     

 . "מקורות" לחברת מכתב כתבו     

 .בבעיה לטפל כיצד והציעום, המטיילי התנהגות את תארום במכתבכ     

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 כתיבה:

 ספרו על טיול הקשור במקור מים )נחל,נהר, אגם,ים,מפלי מים, בריכה(.

 הצעות: תארו את המקום, מה עשיתם שם, מה הרגשתם או חשבתם כשהייתם שם.

 פתיחת החיבור, גוף החיבור וסיום. הקפידו על

 פסקו את המשפטים לפי הצורך.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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  קומקואט  וליימקואט

 כהן-מאת ד"ר הדסה לסר

 

ים מאוד לגינת הוא עץ תפוז, שפירותיו ננסיים, וליימקואט הוא עץ לימון, שפירותיו ננסיים. גם קומקואט וגם ליימקואט מתאימ קומקואט

 ירוקה תמיד, עליהם קטנים ועדינים, פריחתם לבנה ופירותיהם קטנים. עלוותםהבית: 

 

קומקואט וליימקואט  כמעט לאורך כל השנה.הזהוב של פרי הקומקואט וצבע הצהוב בהיר של פרי הליימקואט מקשטים את הגינה  צבעו

, ולא נחוץ להם דישון אחר משאר צמחי הגינה, ואפשר ות לגידול הדרים. הם מסתפקים במועט מצליחים בכל הקרקעות המתאימ

לגדלם כצמחים בודדים. ניתן לגדלם כגדר חיה וגם בעציצים גדולים ובחביות במרפסת ובבית. העצים קטנים בדרך כלל, ועל 

 כן ניתן לשתול אותם כשבין עץ לעץ רווח של שני מטרים בלבד.

 

ות הקומקואט לקרה הוא מתאים גם למקומות, שבהם שוררת טמפרטורה נמוכה בימות החורף. גודלו של פרי הקומקואט הוא עמיד בגלל

פחות ממחצית גודלו של תפוז ממוצע. קליפתו חלקה ובעלת ריח וטעם מיוחדים. הציפה )כלומר: החלק העסיסי שאותו אוכלים( 

להכין ממנו שימורים וריבות, המצטיינות בטעמן הטוב. פרי הליימקואט חלק גם הוא,  חמצמצה וטעימה. ניתן לאכול את הפרי חי, וניתן

 וגודלו פחות ממחצית גודלו של לימון ממוצע. טעמו חמוץ פחות מטעמו של לימון.

 

ו ניטע 20 –בשנות השלושים של המאה  .. בתחילה היו עצים בודדים20 –ידועים הקומקואט והלייקואט מראשית המאה ה בארץ 

 באזור רחובות שטחים גדולים של שתילי קומקואט. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://attach.walla.co.il/My%20Documents/טקסטים%20בהבנה%20כיתה%20ה/alva.doc
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 ענו על השאלות הבאות:

 

 ( הם:1)פיסקה  "פירות ננסיים" .1   

 א. פירות גדולים במיוחד.    

 ב. פירות בינוניים.          

 ג. פירות קטנים במיוחד.           

 ד. פירות טעימים וזולים.           

 

 (פירושה:1)פיסקה  "עלותם"המילה  .2

 א. כלל השורשים של הצמח.         

 ב. כלל העלים המכסים עץ או שיח.         

 ג. כלל הפרחים של הצמח.         

 ד. כלל הירות של הצמח.         

 

 ?(  3)פיסקה   "עמידות  לקרה"מה פירוש: . 3

 א. מצליח להחזיק מעמד בתנאי קור קשים.    

 שיקרה. ב. עמיד לכל מה    

 ג. יציב מאד.    

 ד. לא ניתן להכנעה.    

 

 (  היא:3)פיסקה  "הציפה" .4

 א. הכיסוי של הכרית עליה ישנים.      

 ב. העלים שמכסים את הקרקע בעת השלכת.      

 ג. הקליפה של התפוז.      

 ד. החלק העסיסי אותו אוכלים בתוך הפרי.      

 

 

 

 

 

 המתאים לדרישת בעל הבית.   קומקואט או ליימקואט  רוצים לטעת בגינת הבית עץ ננסי אחדבכל אחד מהמקרים הבאים . 5
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 נמקו מדוע! בכל מקרה? מתאים, לדעתכם,העצים  איזה משני    

 . ____________צבע זהוב לפירותא.  

 כי:_______________________________________________________________  

 . ____________ופירות צהובים בהיריםפרחים לבנים ב.  

 כי:_______________________________________________________________  

 . ____________התאמה לאיזור קרג.  

 כי:_______________________________________________________________  

 ___________אך פחות חמוץ ממנו. _ פרי המזכיר את פרי הלימוןד.  

 כי:_______________________________________________________________  

 . ____________פרי המתאים להכנת ריבהה.  

 כי:_______________________________________________________________  

 

 ם בטבלה.על פי המדדים המצוייני ליימקואטלבין הקומקואט  בין הא.ערכו השוואה 5

 ליימקואט קומקואט המדד ההשווא

   שם נוסף לפרי

   גודל הפרי

   צבע הפרי

   מאפייני קליפת הפרי

   טעם הפרי

   סוג הקרקע שבו גדל

האם יש מידע על הטמפרטורה 

 הנחוצה לגידולו ומהי?

  

 

 לאלו מסקנות הגעתם בעקבות מילוי הטבלה?ב. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 קומקואט וליימקואט מצליחים בכל הקרקעות המתאימות "  . בקטע שקראתם כתוב:6

 ".לגידול הדרים    

 

 שממנו גזורה המילה מצליחים. שורשלפניכם מילים אחדות, רק חלקן מאותו  .א

 הקיפו אותן במעגל.       

 מצליחן, חולצים, מצליחים, בהצלחה, מחלצים,חלוץ,מוצלח, חלוצים, הצליח,          

 הצלחנו, מצליחות.  חלצנו,         

 

 ב. סדרו בטבלה את המילים הבאות על פי סדר אל"ף בי"ת , לרבות סדר אל"ף בי"ת   

 פנימי.        

 מצליחן, חולצים, מצליחים, בהצלחה, מחלצים,חלוץ,מוצלח, חלוצים, הצליח, חלצנו,      

 הצלחנו, מצליחות.      

 

1.  5.  9.  

2.  6.  10.  

3.  7.  11.  

4.  8.  12.  
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 ייצור הלחם

 פעילויות טרום קריאה:

 :כםאת הכותרת שלפני וקרא . 1

 

 

 על הכותרת:שמעניינות אותכם  שאלותחברו . 2

 ________________________________________________________________א.  

 ________________________________________________________________ ב. 

 ________________________________________________________________ ג. 

 _________________________________________________________________ד.  

 

  

 סן המילים()העזרו במח  השלימו: .3

 הלחם הוא אחד מן ___________    החשובים ביותר לאדם.

הלחם _________ בתהליך פשוט מאוד, שבו _________ חיטה לקמח, _________ את הקמח במים ושמרים ו 

 __________ בצק. 

 מן ________ מכינים את כיכרות הלחם, ו________ אותן בתנורים המיועדים לכך.

 

 
 
 
 
 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ייצור הלחם

 מחסן מילים:

 .מיוצר, מערבבים, אופים, יוצרים, המזונות , טוחנים, הבצק
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 ייצור הלחם

 הלחם הוא אחד מן המזונות החשובים ביותר של האדם. בגלל חשיבותו, מברכים עליו ברכה מיוחדת "המוציא לחם מן הארץ".

הלחם מיוצר בתהליך פשוט מאוד, שבו טוחנים חיטה לקמח, מערבבים את הקמח במים ושמרים, ויוצרים בצק. מן הבצק מכינים את 

 ות הלחם, ואופים אותן בתנורים המיועדים לכך.כיכר

 

תהליך הייצור של הלחם מתחיל בטחינת גרגרי החיטה והפיכתם לקמח. בימים עברו, החיטה נטחנה בטחנות קמח, שנקראו גם 

את גרגרי  "טחנות רוח", בגלל הרוח שסובבה את ארבע הכנפיים שלהן. אל ציר הכנפיים שבתוך הטחנה חוברו גלגלים מיוחדים שריסקו

 החיטה, והפכו אותם לקמח.

 

 היום ישנן מכונות משוכללות לטחינת החיטה. הן מסוגלות להפריד את גרגר

 החיטה מן הקליפה שלו, לטחון אותו לקמח , ולנפות את הקמח כדי להופכו

 ללבן וצחור, ללא כל לכלוך וחרקים. בזכות המכונות המשוכללות נטחנות

 קצר. כמויות אדירות של חיטה בזמן

 

 את הקמח מערבבים במים ובמעט מלח ומכינים בצק. כדי שהבצק יתפח,

 מוסיפים לו שמרים. השמרים הם פטריות אשר במגע עם בצק הן גדלות

ומתפתחות. בתהליך הנקרא תסיסה משתחרר גז מן השמרים. הגז גורם לבצק לתפוח , וכך נוצרות הנקבוביות הנראות בפרוסות 

 הלחם.

 

 

 ם את צורות הלחם הרצויות, ומכניסים את הבצק לאפייהמן הבצק יוצרי

 בתנור. במאפיות גדולות כיכרות הלחם נעות בסרט נע אל תוך תנורים גדולים

ומשוכללים. במאפיות קטנות יש תנור פתוח, והאופה מניח את הבצק על הִמְרֶדה. בעזרתו הוא מכניס בצק לתנור, ומוציא ממנו לחם 

 אפוי.
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 :הבאותענו על השאלות 

 . כיצד הופכות המכונות המשוכללות את החיטה לקמח? 1

 פעולות. שלושּכִתבו     

 ______________________________________________________________ .א

 ______________________________________________________________ .ב

 ______________________________________________________________ .ג

 

 

 . בתהליך ייצור הלחם מבצעים פעולות בחומרים שונים.2

 פי הקטע.-ּכִתבו ליד כל פעולה את החומר המתאים לה, על    

 פעולות     

 ניפוי ______________ .א

 לישה _____________ .ב

 אפייה_____________ .ג

 טחינה_____________ .ד

 תסיסה____________ .ה

 

 

 בלחם? תארו את התהליך במילים שלכם.. כיצד נוצרות הנקבוביות 3

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 …."בזכות המכונות המשוכללות נטחנות כמויות אדירות של חיטה "כתוב: 12-13בשורות . 4

 )הקיפו את התשובה הנכונה(.  ?ּבְִזכּותמה אפשר לומר במקום המילה     

 אם כי (1)

 בגלל (2)

 אפילו (3)

 למרות (4)
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 מתואר ההבדל בין אפיית לחם במאפיות גדולות ובין אפיית לחם  19-21. בשורות  5

 במאפיות קטנות.    

 משפטים:השלימו את ה    

 __________________במאפיות קטנות_____________________________________

__________________________________________________________________ 

 __________________לעומת זאת, במאפיות גדולות ___________________________

__________________________________________________________________ 

 

 )הקיפו את התשובה הנכונה(.  מהי מטרתו של הקטע?. 6

 את הקוראים לקנות לחם במאפייה. לשכנע (1)

 את הקוראים כיצד להכין לחם בבית.ללמד  (2)

 על ביקור במאפייה משוכללת.לספר  (3)

 מידע על תהליך ייצור הלחם.למסור  (4)

 

 . השלימו את הטבלה שלפניכם7

 שם פעולה גוף זמן שורש הפועל

 חיבור נסתרים-הם עבר ח.ב.ר חוברו

     טוחנים

     נטחנה

     מיוצר

     ריסקו

     משתחרר

     מניח

 

 

 ט.ח.ן. מצאו ארבע מלים מהשורש 8

  _________________      _________________ 

  _________________      _________________ 
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 מצילים את הבזים

 

 

 

 טרום קריאהפעילויות 

 :כםאת הכותרת שלפני וקרא .1

 

 

  שאלות על הכותרת:. חברו 2 

 ______________________________________________________________א.  

 _______________________________________________________________ ב. 

 _______________________________________________________________ ג. 

 _______________________________________________________________ד.  

 

 םשכתבת  בשאלותעזר יתמונה המלווה את הכתבה. ההתבוננו ב .3  

 במה תעסוק הכתבה? וושער       

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 הכותב(ם ת.ז לטקסט )מתי נכתב, באיזו שנה, היכן מתפרסם, ש כו ער.4 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 )הקיפו את התשובה הנכונה(. :כותרת אהשלימו הכותרת הי .5

 עניינית /  נוקטת עמדה / פיקנטית.    

 

 

 

 ת הבזיםאמצילים 

 ע הדברים", החברה לחקר האדם והסובב, תוך "ילדי טבמ

 .1997, נובמבר  38גיליון 
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 מצילים את הבזים

 

 

 

חוזרת אלינו נקבה יפיפייה של בז אדום ונוחתת לה על אדן החלון, היישר אל תוך העציץ ששימש אותה גם בכל שנה, לקראת הקיץ, 

בשנה שעברה. לפני חמש שנים קיננו בשכונה שלנו שמונה זוגות של בזים אדומים, לפני שנתיים רק שלושה זוגות, והשנה היינו 

שנים בערך, היו מגיעים לקנן בארץ  50נו אנחנו בני מזל: פעם, לפני היחידים שזכו לביקורים. אבל לא רק בקרב בני השכונה של

 השנה הגיעו לארץ  ואילואלפי זוגות של בזים אדומים בכל קיץ, 

 זוגות.  400רק 

 הם קיננו בכל הארץ, והיום רואים אותם רק בירושלים ובהרי מנשה.אז 

ם אלינו מאפריקה, לרוב באמצע חודש פברואר, ומקננים למה בעצם הם כבר לא באים אלינו, הבזים האדומים? הבזים מגיעי

בדרך כלל בגגות של בתים ישנים. פעם היו בארץ הרבה בתים ישנים כאלה: בראש פינה, בצפת, בירושלים וביישובים רבים 

נוסף על כך, אחרים בנו בתים בעלי גגות רעפים. בשנים האחרונות התחילו לבנות בתים בלי גגות רעפים או בעלי גגות אטומים. 

 במקומות רבים שפעם היו בהם שטחים פתוחים, בלי בתים, והבזים יכלו לצוד שם מזון, נבנו עכשיו בתים גבוהים.

בהתחלה ניסו הבזים האדומים לחפש לעצמם מקומות קינון באזורים שנשארו בהם שטחים פתוחים, אבל לא היה מקום לכולם, 

 צות שבהן עדיין יש להם מקום לקנן בו.ולאט לאט התרחקו הבזים מישראל לכיוון אר

אנשים שפועלים למען הטבע ובעלי החיים, ראו שהבעיה מתחילה להיות מדאיגה, לכן הם החליטו לבנות תיבות קינון לבזים 

באזורים שאליהם הם עדיין נוהגים להגיע. את התיבות היה צריך להתקין במקומות גבוהים, כדי שטורפים ומזיקים )חתולים, 

 ת, ואפילו ילדים( לא יוכלו להגיע אליהן.נמיו

לחברת החשמל. וחברת החשמל אכן עזרה. בעונת הקינון  -לכן הם פנו בבקשת עזרה למי שבדרך כלל עובד עם עמודים גבוהים

 האחרונה כבר נצפו זוגות אחדים של בזים מקננים בתיבות   שהותקנו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוך "ילדי טבע הדברים", החברה לחקר האדם והסובב, מ

 .1997, נובמבר  38גיליון 
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 ענו על השאלות הבאות:

 

 בכל שנה.   מספר זוגות הבזים שהגיעו לבקר יינים את . בפסקה הראשונה מצ1

 )הקיפו את התשובה הנכונה(. -המטרה היא להראות         

 שהבז האדום יהיה תמיד נדיר מאוד בארץ. .א

 שמספר הבזים שמגיעים לארץ הולך ופוחת משנה לשנה. .ב

 שבשכונה של הכותבת יש יותר בזים ממקומות אחרים בארץ. .ג

 בארץ הם אדומים. שרוב הבזים המבקרים .ד

 

 השנה הגיעו..."אילו כתוב: "ו 5.   בשורה 2   

 )הקיפו את התשובה הנכונה(.? ואילולהחליף את המילה  באיזו מילה ניתן         

 ולכן .א

 ולעומת זאת .ב

 ובגלל זה .ג

 ורק .ד

 

 )הקיפו את התשובה הנכונה(. הם קיננו". מתי הם קיננו? אזכתוב: " 7.    בשורה 3  

 השנה .א

 רהבשנה שעב .ב

 לפני חמש שנים .ג

 שנים 50לפני  .ד

 

 )הקיפו את התשובה הנכונה(. .   באיזה מסוגי הבתים הבאים הבזים יכולים לקנן?4

 בבתים גבוהים .א

 בבתים בעלי גגות אטומים. .ב

 בבתים בעלי גגות רעפים. .ג

 בבתים בלי גגות רעפים. .ד
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 )הקיפו את התשובה הנכונה(.  –. מן המשפט האחרון בקטע אפשר להבין 5

 העונה האחרונה שבה יקננו בזים בארץ.שזו  .א

 שרוב התיבות שהותקנו לא מתאימות לקינון בזים. .ב

 שבעונת הקינון האחרונה קיננו הבזים רק בתיבות. .ג

 שיש תקווה שמספר הבזים המקננים בארץ יעלה. .ד

 

 . האם לדעתכם כותבת הקטע רוצה שהבזים האדומים יקננו בארץ?6   

 לפי מה אתם יודעים זאת?        

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 את דעתכם.נמקו . מה דעתכם על האנשים שפעלו למען הצלת הבזים? 7

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 שמות עצם, פעלים ותארים. ן. לפניכם מלים אחדות   מהטקסט, ביניה8

 מיינו את המלים ושבצו אותן בטור המתאים.    

 טומיםבתים, א, קיננו, אדום , חוזרת , קיץ, יפיפייה, בז,  נוחתת          

 .ארצות,נשארו, התרחקו, גבוהים, ישנים, שטחים          

 

 פועל תואר שם עצם
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 "מכונית" של הקוטב הצפוני
 .1999מעובד על פי כתבה מאת יונתן לוי, "עיניים", 

 

 הרחק בצפון כדור הארץ, באלסקה ובצפון קנדה, חיים בני האיניואיט האסקימואים.

לה אסקימואים הוא "אוכלי בשר נא" )בשר שאינו מבושל(. ואמנם, בשר  הוא כמעט הדבר היחיד שבני האיניואיט פירוש המי 

יכולים לאכול, מכיוון שבקור העז של   הצפון דבר אינו צומח )מלבד קרח(. כדי לשרוד בתנאים הקשים בני האיניואיט 

ים, סוסי ים, ציפורים,דגים וגם דובי הקוטב נחשבים  כלֵביזקוקים להרבה אנרגיה )כוח(, ולכן הם חייבים לאכול בשר. 

 ארוחה משובחת.

כדי לאתר ולצוד את החיות שנמצאות במרחבי הקרח העצומים, יש לנוע בזריזות ובמהירות ממקום  למקום. מכוניות אינן  

 יכולות לנסוע על הקרח, וסוסים אינם יכולים לחיות בתנאי האקלים הקשים של הצפון. 

איניואיט מצאו לבעיה פתרון: מזחלת רתומה לכלבים משמשת להם כלי רכב עיקרי. המזחלות עשויות בדרך כלל מעץ, והן בני ה

מורכבות על מחליקיים )זוג פסים ארוכים וצרים שמאפשרים למזחלת להחליק על הקרח(. בעבר היו המחליקיים עשויים 

 שכבת הקרח החלקלקה שנוצרת עליה מזרזת את הנסיעה. -כתמשיניו הגדולות של סוס הים. כיום יש גם מחליקיים ממת

כשהאיניואיט יוצא לציד, הוא לוקח רובים, תחמושת, סכין גדולה לחתוך בה את הבשר שיצוד, קרסים וחבלים, מעט אוכל,  

 מיים. תה בתרמוס, ולפעמים גם משקפת. הוא מעמיס על המזחלת שלו סירה קטנה, 'קאיאק', שעוזרת לו לחצות אזורים מי

יציב וחזק. אם הקרח חלש,  –האיניואיט לוקח איתו תמיד גם מוט ברזל, ובעזרתו הוא בודק אם הקרח שהוא  צועד עליו  

הוא עלול להישבר, ונפילה למים שמתחתיו היא מאוד לא נעימה ואף מסוכנת. לבסוף הוא רותם את הכלבים, שנובחים בעוז לפני 

 כל נסיעה, ויוצא לדרך.

היא שבקוטב הצפוני, כדאי שתדעו שהנסיעה במזחלת בשטח פתוח, חלק, היא תענוג. אבל  לָאָלְסקהתקלעו אם במקרה  

יכולה להיות גם סיוט: אם הקרח מלא גבשושיות, כל העצמות שלכם יכאבו אחרי כמה שעות. אם תיסעו בתוך שלוליות, אתם 

לכלבים למשוך את המזחלת. בנסיעה על שלג רך, קרוב  והמזחלת שלכם תתמלאו במים קפואים. בעליות תצטרכו לרדת ולעזור

לוודאי שתיתקעו. אבל בסופו של דבר אני בטוח שתפגשו אחד מבני האיניואיט, ותוכלו לבקש ממנו ללמד אתכם כיצד לנהוג 

 ….במזחלת
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 ענו על השאלות הבאות:

 . הסבירו מדוע מופיעות מרכאות בכותרת הקטע. 1

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________   

 

 )הקיפו את התשובה הנכונה(. . היכן חיים בני האיניואיט?2

 א. בצפון כדור הארץ. 

 באפריקה. ב. 

 ג. בדרום כדור הארץ. 

 ד. בארצות הברית. 

 

 אסקימואים?. מהו פירוש המילה 3 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

   

 ת התשובה הנכונה(.)הקיפו א . מדוע אוכלים האסקימואים בשר?4

 א. כי הם צמחונים. 

 ב. הבשר עוזר לאסקימואים לקבל אנרגיה כדי לשרוד בקרח. 

 ג. הבשר הוא קדוש ולכן אוכלים אותו. 

 ד. כי בבשר יש הרבה ויטמינים. 

 

 . ממה היו עשויות המחליקיים בעבר וממה הן עשויות כיום?5  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

   

 . מהו הדבר שלוקח עמו האיניואיט תמיד כאשר הוא יוצא לצוד? לשם מה?6 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 . ציינו ארבעה בעלי חיים שחיים בקוטב הצפוני:7 

 א. _________________________________ 

 ב. _________________________________ 

 ג. _________________________________ 

 ד. _________________________________ 

 

 :לא נכוןאו  נכוןיינו אם הוא . על יד כל משפט צ8 

 נכון / לא נכון             א. בני האיניואיט אוהבים לאכול ציפורים ודגים.               

 נכון / לא נכון               ב. בני האיניואיט אוכלים בעיקר בשר נא )לא מבושל(.                    

 נכון / לא נכון                                                                            הם משתמשים בקיאיאק.     בור במים,ג. כשבני האיניואיט צריכים לע 

 נכון / לא נכון   ד. כלי הרכב העיקרי של בני האיניואיט הוא מזחלת רתומה לסוסים.  

 

 :. השלימו  את הסיפור הבא בעזרת רשימת המילים שבמסגרת9 

אקה, ילדה מבני האיניואיט, יצאה עם אביה למסע ציד במרחבי הקרח. מדי פעם בפעם ירד אביה 

מה___________ ובדק בעזרת___________ אם שכבת הקרח חזקה מספיק. כשהגיעו לאגם, הורידו אקה 

 ואביה את  ה____________

 __________ וחצו בעזרתו את האגם. באגם הם דגו דגים בעזרת חכה שאליה חיברו _

 ____________ שלקחו עימם למסע. וְ 

 

 

 

    -הכוונה ל היאיכולה להיות גם סיוט". במילה  היא: "במשפט.  10  

 א. נסיעה          

 ב. מזחלת          

 ג. אלסקה          

 ד.  גבשושית         

 

 . מה הנושא העיקרי של הקטע?11 

 א.  האקלים בקוטב הצפוני      

 ב.   מזונם של בני האיניואיט      

 ג. בעלי החיים בקוטב הצפוני      

 ד.  כלי התחבורה של בני האיניואיט     

 קאיאק            קרס          מוט ברזל            חבל               מזחלת
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 .האיניּואיט מבני משפחה עם חופשה לבלות מוזמנים שאתם לעצמכם . דמיינו12

 .האיניּואיט בני בחייהם של אוהבים אינכם ומה אוהבים אתם מה ספרו בחופשה? לעשות תרצו מה

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 ...טוען, טוענת, טוענים

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 
 
 

  

3 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 מהי טענה?

טענה היא אמירה שניתן להתווכח עליה. ניתן להתווכח אם היא נכונה, ניתן להתווכח אם היא אמיתית... טענה יכולה להיות קביעה, 

 או פתרון מסויים לבעיה.  עמדה, דעה, החלטה מסויימת, השערה, הנחה, מסקנה, ציווי

 

טענה המופיעה באיור? . מהי ה1

________________________________________________________________ 

 מהו נימוק?

 נימוק הוא אמירה שמובאת לתמוך בטענה ולבסס אותה.

 . מהם הנימוקים המופיעים באיור? 2

 ___________________________________________________ .א

 ___________________________________________________ .ב

 ___________________________________________________ .ג

 מהו טיעון?

 טיעון פשוט הוא אמירה המורכבת מטענה ונימוק התומך בה.

 טיעון רחב הוא טיעון הכולל טענה ומספר נימוקים  התומכים בה.

כדאי לגדל 
 חתול בבית.

 למה?
 נמק את טענתך...

נעים ומרגיע 
 ללטף חתול.

כשיש חתול בבית, אין 
 עכברים בבית.

חתול הוא חיה 
 משעשעת.
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 תכם.. האם באיור מופיע טיעון פשוט או טיעון רחב? הסבירו את תשוב3

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 חלק ב':

 –ופיעים טיעונים ונימוקים . סמנו בצבע אחד את הטענה. סמנו בצבע אחר את הנימוק. אם יש מספר נימוקים במשפטים לפניכם מ

 ציינו זאת.

 בריא לאכול ביצים כי הן מכילות כמות רבה של חלבונים. (1

 בביולוגיה לומדים נושאים מעניינים, ולכן בחרתי במגמה זו. (2

 ים כוכבים.הכוכבים נמצאים בשמיים רק בלילה, ביום לא רוא (3

 הניסוי שערכנו היה בנוי היטב. (4

 אסור לעשות ניסויים בבעלי חיים כי בעלי חיים הם יצורים חיים. בעלי חיים הם מאוד חמודים. (5

 חלק ג':

 חלקם אינם טיעונים ולא טענות. כתבו מה מהווה כל משפט ונמקו את תשובתכם.נימוקים וחלק מהמשפטים הבאים הם טענות, חלקם 

 עגבניות. כדאי לאכול  (1

_______________________________________________________________ 

 ( דרך שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד.2

_______________________________________________________________ 

 ( זיהום אויר הוא בעיה קשה באזורינו כי הוא גורם לבעיות נשימה אבל רבים.3

_______________________________________________________________ 

 ממומלץ לצאת לטיול ביום גשום. (לא4

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 גידול בעלי חיים בבית

 רמי ורד :מאת
 

 עלי חיים יהיו אנשים טובים יותר.נה טענה האומרת שילדים הגדלים עם ביש

 אני מסכים עם הטענה הזאת.

, גידול בעלי חיים גורם הנאה ושמחה לילדים ולכל בני המשפחה. שנית, ידוע כי הכלב הוא חברו הטוב של האדם. ילד שיש לו ראשית

 כלב יהיה בעל ביטחון עצמי ואולי גם חבר טוב יותר.

, ידוע כי ליטוף בעלי חיים וקרבה פיסית אליהם יכולים להרגיע בני אדם, ולכן ילדים שיש להם בעלי חיים בדרך כלל וסף לכךבנ

 רגועים יותר.

 , כשילד מטפל בבעלי חיים הוא לומד לקחת על עצמו אחריות ולדאוג גם לאלו שזקוקים לעזרה ולהגנה כמו: אח קטן או חבר. כמו כן

לקחת בחשבון את העבודה הרבה והאחריות בגידול בעלי חיים. למשל: צריך להתחייב להאכיל בזמן את בעל  צריך יחד עם זאת

 החיים ולדאוג לניקיונו ולבריאותו.

 כהורים לגדל בעלי חיים בביתכם. מסקנתי היא כי לגידול בעלי חיים בבית יש יתרונות רבים ולכן אני מציע לכם
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 הבאות:ענו על השאלות 

  בצבע אדום. המוצגת בטקסט סמנו את הטענה .1

 את הטענה המוצגת בטקסט.העתיקו  .2

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 .קישור אילות . כתבו כיצד נקראות מילו מילות הקישורהקיפו בעיגול את  .3

______________________________________________________________ 

 

 כמה נימוקים זיהיתם בקטע שקראתם? ____ .4

 את הנימוקים  שזיהתם בקטע.העתיקו  .5

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 בצבע צהוב. סמנו את דברי הסיכום וההמלצה האישית .6

 

  :דברי הסיכוםהעתיקו את  .7

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 :המלצת הכותבהעתיקו את  .8

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 טענות, שהן עמדות שונות הנוגעות לבעיה. 2בסיפור שלפניכם מוצגת בעיה ומוצגות 

 לכל אחת מהטענות מוצגים נימוקים שונים. 

 

 ?לאמץ או לקנות

 אתר הילדים של המשרד לאיכות הסביבה –מתוך: סבבה 
 

 שאלה ורד את אביה.   "?לצער בעלי חיים כדי לבחור כלבה מתי סוף סוף נלך"

 "!"הבטחת לי כבר מזמן

  ם"?אלי, אביה של ורד. "אבל למה דווקא מצער בעלי חיי את צודקת, ורד, הבטחתי כלבה" ענה"

 ".אבא?" אמרה ורד, "הכי טוב זה מצער בעלי חיים ,מה, אתה לא יודע"

 " נזעק אלי.  מה פתאום?"

 יזה כלבים יש להם שם? הם אוספים כלבים מהרחוב! הם בטח מביאים יודעת א "את

 "!מחלות כל מיני

 מהרחוב! כלבים מצילים בטח שהם אוספים כלבים מהרחוב! הם"

 שמישהו זרק אותה.  ,אם ניקח כלבה דווקא מהם תהיה לנו הזדמנות לתת בית חם לכלבה אומללה ומסכנה 

שהכלבים יהיו בריאים ומחוסנים. וחוץ מזה, אם ניקח כלבה מצער בעלי  . דואגים שםלכלבים בצער בעלי חיים אין שום מחלות

 מעוקרת, ואז לא נצטרך  חיים היא כבר תהיה

 ".לדאוג מה לעשות עם הגורים שלה

 תהיה מאושרת אם לא יהיו לה גורים?" שאל אלי. את חושבת שהכלבה"

 שביל הבריאות שלה. זה ב -בחיים שלה  " כלבה חייבת להמליט לפחות פעם אחת

 כשלוקחים משם כלב. וחוץ מזה, שמעתי שצריך לשלם לצער בעלי חיים

 שאנחנו לוקחים כלב!  אני לא מבין למה בכלל צריך לשלם להם. אנחנו עושים להם טובה 

 ."גזעית, עם תעודות אם כבר משלמים, בואי נלך לחנות ונקנה שם, כמו שצריך, כלבה
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 באות:ענו על השאלות ה

 מהי הבעיה המוצגת בטקסט? .1

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 . מהי הטענה שטוענת ורד?2

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 מהי הטענה שטוען אבא של ורד? .3

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 הטענה של מי מקובלת עליכם יותר? נמקו מדוע!.  4

 ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 . מהם הנימוקים שמציגה ורד לאביה כדי להצדיק את טענתה?5   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 הם הנימוקים שמציג אבא של ורד כדי להצדיק את טענתו?מ .4

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 כתבו טקסט טיעוני בנוגע לאימוץ כלב מ"צער בעלי חיים"/קניית כלב .6

 המקובלת עליכם(.  )בהתאם לטענה 

  נסחו את טענתכם, הביאו נימוקים ו/או דוגמאות ולבסוף סכמו את טענתכם.

     

_______________________________________________________________הטענה:

__________________________________________________________________                     

 __________________נימוקים ו/או דוגמאות :____________________________________

      ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________לסיכום ניתן לומר: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________המלצה אישית:      

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 למה כדאי לכם, תלמידים,

 שתהיה בבית הספר תלבושת אחידה ?

 מאת מימי דקל

 

לאחר הרבה דיונים בנושא החלטנו, חברי ועד ההורים העירוני, לתמוך בהצעה של מנהלי בתי הספר ולהנהיג תלבושת אחידה בבתי 

 הספר בעיר.

יתרונות חשובים של התלבושת האחידה ולקוות שהם ישכנעו אתכם שההחלטה שלנו  אני רוצה להעלות בפניכם, תלמידים יקרים, כמה 

 טובה עבורכם.

 התלבושת האחידה תאפשר לכם לנמנם בבוקר עוד כמה דקות מתוקות. יתרון ראשון,

 ומי לא מעדיף להתפנק עוד קצת מתחת לשמיכה במקום לעמוד מול הארון הפתוח  

 ולהתבלט מה ללבוש ?

 לבושת האחידה תחסוך לכם ויכוחים עם ההורים. הת יתרון שני,

 האם אין לכם די נושאים להתווכח עליהם עם ההורים ?

 התלבושת האחידה תמנע תחרות לא הוגנת בין תלמידים שמגיעים כל יום  יתרון שלישי,

 לבית הספר בבגדים חדשים ויקרים, ויש תלמידים שאין להם אפשרות להשקיע הרבה 

 וצר תחרות ביניהם.כסף בבגדים, וזה י

 יהם. ת, התלבושת האחידה תעזור לכם לבחור את החברים לפי תכונויתרון רביעי

 כשתלבשו תלבושת אחידה לא תהיה סכנה שבגדים יקרים או בגדים פשוטים ישפיעו

 על שיקול דעתכם בבחירת החברים מהכיתה, ותוכלו להתרשם מן האופי ולא מן  

 הלבוש החיצוני.

 שבו על ההפתעה שתהיה לכם במסיבות הכיתתיות, כשתפגשו את ח יתרון חמישי,

 החברים שלכם בבגדים אחרים, חגיגיים. 

 זו תהיה ההזדמנות של כולם לבטא את הטעם האישי שלהם. האם זה לא יעשה את 

 המסיבה נעימה ומרגשת יותר ?

 התלבושת האחידה תעזור לכם להתמקד במשימה הכי חשובה שלכם  יתרון שישי,

 הלימודים. כאשר לא תהיו עסוקים בבדיקת הבגדים של חבריכם -ת הספרבבי

 ובהשוואת תלבושות של תלמידים שונים תתפנו לעסוק בלימודים.

 

 תלמידים יקרים, עכשיו, אחרי שחשבתם על היתרונות של התלבושת האחידה, אני 

 בטוחה שהשתכנעתם שההחלטה להנהיג תלבושת אחידה בבית הספר היא החלטה 

 בה ונכונה עבורכם. טו
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 ענו על השאלות הבאות:

 אותה.העתיקו זהו את הטענה שמוצגת בטקסט ו .1

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 (.נימוק פט אחד כלהעתיקו את הנימוקים המחזקים את הטענה. )כתבו במש .2

 : _________________________________________________1נימוק 

 : _________________________________________________2נימוק 

 : _________________________________________________3נימוק 

 : _________________________________________________4נימוק 

 : _________________________________________________5מוק ני

 : _________________________________________________6נימוק 

 

 הדברים שהופיע בטקסט. סיכוםכתבו את  .3

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 .האם אתם מסכימים עם הדברים שהוצגו בטקסט? אם כן נמקו.4

 אם לא כתבו את טענתכם והביאו נימוקים מתאימים.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 בחרו נושא אחד וכתבו   טקסט טיעוני על פי המבנה שלמדתם.
 

 העישון מזיק לבריאות. .א

 "נפש בריאה בגוף בריא". .ב

 "מפני שיבה תקום". .ג

 "וכי יגור איתך גר בארצכם לא תונו אותו... ואהבת לרעך כמוך...!"  .ד

 לד(.-)ויקרא י"ט, לג                

 "איזהו עשיר השמח בחלקו". .ה

 "הוי זנב לאריות ואל תהיה ראש לשועלים". .ו

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 סקורימכונית לפניכם פרסומת למכונית שהופיעה בעיתון. אנו נקרא ל

 

 יר אטרקטיבי.כבר כשהבאנו את הסקורי, ידענו שתרצי מכונית בטיחותית, מרווחת, קומפקטית, נוחה, מעוצבת, ידידותית  ובמח

 הדבר היחיד שלא יכולנו לדעת מראש הוא באיזה צבע תרצי אותה? ? ?

 

 

  ענו על השאלות הבאות:

 בפרסומת למכונית "סקורי", יש תארים רבים המשבחים את המכונית. .1

 העתיקו את כל התארים שבפרסומת זו. .א

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 .)מילים שאינן בעברית( רשמו את התארים הלועזיים .ב

______________________________________________________________ 

 של כל תואר לועזי שמצאתם בפרסומת. הפרושחפשו במילון את  .ג

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 רשמו תארים  חיובים נוספים  , המציינים תכונות אשר נראות לכם חשובות למכונית. .2

________________________________________________________________ 

 

 -הייתם רוצים לדעת על מכונית הסקורי, או על כל מכונית רשמו אילו פרטים .3

 מופיעים במודעת הפרסומת שקראתם.שאינם פרטים       

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 ?הנמענים? מי הם המוענים-סומתמי הם הדוברים במודעת הפר .4

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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 אופן  -תארים ותיאורי

 ?כשאנו קוראים/שומעים או צופים בפרסומת מה זה עושה לנו

 לא רק מתארים, אלא הם יכולים לעורר בנו רגשות שונים ביחס לדברים שעליהם מספרים לנו.אופן הם -תיאורי

הכול לפי רצונו של  -יש בכוחם להשפיע עלינו ולגרום לנו להרגיש רחמים, שמחה, בוז, סקרנות או רגשות אחרים

 הכותב או המחבר.

 אם יספרו לנו , למשל:

 .נרחם על האיכר-איבד את כספו מסכןשהאיכר ה

 אבל, אם יאמרו לנו:

 כבר לא נרחם עליו כל כך. -איבד את כספו עצלןהאיכר ה

 ואם יספרו לנו:

 אולי אפילו נשמח. -איבד את כספו אכזרשהאיכר ה

 האופן. -כך גם לגבי תיאורי

שני והבחוסר נימוס ו בתוקפנותאם יספרו לנו ששני נהגים התנגשו בצומת ויאמרו לנו שנהג אחד יצא מהמכונית ודיבר 

 , קרוב לודאי שנרגיש אהדה כלפי הנהג השני.בשקט ובהגיוןדיבר 

 בלי להרגיש איך זה קורה לנו, ייתכן אפילו שנתחיל לחשוב שהנהג חסר הנימוסים הוא האשם בתאונה. 

 התארים ותיאורי האופן לא רק יוצרים רושם לעיתים קרובות הם גם מנסים לשכנע.

 בתארים ובתיאורי אופן  מכיוון שנוכחו לדעת שזה משפיע רבות על הנמענים. ולכן בפרסומות נוהגים להשתמש רבות
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 א. קראו את הפרסומת הבאה:1

 סמנו אילו תארים ותיאורי אופן במודעה מנסים לשכנע את הצרכן שכדאי לו לקנות את נעלי "בילי".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זה עתה יצא לשוק, איזו פרסומת הייתם כותבים?ב. אילו הייתם צריכים לשכנע ילדים לקנות משקה תוסס חדש, ש

 )תוכלו להיעזר בתארים כגון: מרווה, נהדר, מתוק, טבעי ובתיאורי אופן כגון: בשמחה, בהתלהבות, בכיף.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רי אופן וסמנו חפשו בעיתונים פרסומת שיש בה תארים ותיאורי אופן. והעתיקו מהפרסומת את המשפטים או הביטויים המכילים תארים ותיאו .ג

 אותם.

 

 

 

 

 

 

 

 ספורטאי העולם נועלים נעלי "בילי".
 ות.נעלי הספורט "בילי" הן נעליים יוקרתי

 המיוצרות בטכנולוגיה חדישה ומשוכללת ביותר.
 נעלי "בילי" נמכרות בהצלחה רבה ברחבי אירופה ובארה"ב.

 בדוגמאות משגעות ובצבעים מרהיבים. -ניתן להשיג גם בארץ
 מחירים נוחים!

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 



 72 

 קראו את שני הקטעים הבאים וענו על השאלות!

 איזה סרט?

 בשני הקטעים הבאים מתוארים שני סרטים.    

 

 לראות את הסרט?שכדאי  מנסים לשכנע אתכםא. קראו וחישבו באיזה קטע 

  סים ששדדו את הסוס שלו. הנער , הרודף אחר גנבי סו10בסרט "סוס הפרא" עוקב הצופה אחר הרפתקאותיו של נער כבן

 עובר במדבריות אפריקה, באוהלי הבדווים ובערים סואנות עד שהוא מוצא את סוסו.

 

 צדק הנלחם בגבורה ובתחכום רב נגד הפושע המסוכן -מתח אודות בלש נועז ורודף-הסרט "הבלש שפריץ" הוא סרט רב

 ורב המעללים ג'נקינס.

 ם ומשחק מעולה!הפקה מפוארת, פעלולים טכניים מדהימי

 

 ב. העתיקו מתוך הקטע המשכנע את התארים בהם הוא משתמש לצורך השיכנוע.

 .(חמישה תארים )לפחות חמישה   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 לסרט שראיתם. נלהבת ומשכנעתם המלצה ג. כתבו את

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 סמנו  בצבע את התארים ותיאורי האופן בהמלצה שכתבתם.
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 ראו אותן.. לפניכם סיסמאות פרסומות. ק1

 

 שנים של אמנים דגולים בהקלטות גדולות. 100פרסומת לדיסקים של חברת הקלטות:

 הלהיט החדש בעיר.–פרסומת למכונות מוטו: מוטו 

 קו ישיר להרזיה מיידית.-מכון הרזיה רזיתפרסומת למכון הרזיה רזית: 

 גל רחצה חדש/לברוח אל עולם רענן.-להפרסומת לג'ל רחצה: 

 יצרן הרכב הראשון ביפן.-סאןות סאן:פרסומת למכוני

 

 העתיקו את הסיסמה או סיסמאות שיש בהן חריזה. .א

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 העתיקו את הסיסמה , שיש בה משחק בתארים בעלי צליל דומה. .ב

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 להמציא שם מעניין למוצר(.    . חברו סיסמת פרסומת קצרה  למוצר שתחליטו עליו. ציינו מהו המוצר ומה שמו )אפשר 2
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ומות משתמשות בתארים והן נוטות להפריז ביתרונות המוצרים שהן מפרסמות, מרבות להשתמש בערך היתרון )יותר הפרס

 גדול(, יותר טוב ובערך ההפלגה )הגדול ביותר(

 התבוננו במודעות הפרסומת הבאות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממתק נחמד

החטיף הכי טעים, הכי בריא, 

 הכי נחמד

 

 מזגן קונים רק ברשת גדול המזגנים

 היפרגול

 יותר גדול

וגם הרבה יותר 

 זול

 מזגן קור

 הטוב ביותר בישראל

 אלוהנמכר ביותר בישר

 נוני דק

 נוני דקיק

 משפחה טובה-נקניקיות נוני

 אם אתה רוצה להיות "אין"

 אז תבין

 שנוני דק הכי עדין

 טלפון נייד פוניפון

זה הרבה יותר קרוב ממה 

 שחשבת

 שיווק בזק
 זול  בעיר הכי
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 ענו על השאלות הבאות:

 פרסומות.בכל הו העתיקו את כל התארים שהוצג .1

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 היתרון. שמטרתם להדגיש את העתיקו את כל התארים המופיעים א. .2

 חטיף טעים יותר( -)לדוגמא     

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 העתיקו את כל התארים המופיעים בערך ההפלגה.ב.                   

 החנות הטובה ביותר( -)לדוגמא                  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

נסחו מחדש את מודעות הפרסומת:שנו את ערך היתרון לערך ההפלגה ולהיפך. לצורך כך ניתן לערוך שינויים לשוניים  .3

 נוספים )כגון:לציין בהשוואה למי משווים את המוצר(?

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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 אומרים שהעישון מזיק לבריאות, ולכן אסור לפרסם סיגריות..  4                         

     כם אסור לפרסם כל מה שמזיק לבריאות? הסבירו מדוע.האם לדעת                                    

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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 ההשפעה של הפרסומת על הצעירים
 .1994ך: שער למתחיל, טל, ענת. "השפעת הפרסומת על הצעירים". בתו מקור:

 

 הפרסומת הולכת ותופסת מקום מרכזי יותר בחיינו.

 הפרסומת פועלת עלינו בדרך של שטיפת מוח. כלומר. אנחנו לא מודעים לדרך שבה היא משפיעה עלינו.

 בפרסומת חוזרים פעמים רבות על שם המוצר שרוצים לפרסם, וכך הוא נכנס לראש שלנו בלי שאנו מרגישים.

 רסומות יותר ויותר מתוחכמות ואינטליגנטיות ומשקיעים בהן הרבה כסף.היום הפ

הדרך היחידה לא להיות מושפעים מהפרסומות היא להיות מודעים להן, להבין מהי המטרה שלהן, מהו העיקרון שלהן ואיך הן 

 משפיעות עלינו. 

 ותר לכל דבר חדש.  אולי הצעירים מושפעים מהפרסומות יותר מן המבוגרים, כי הצעירים פתוחים י

 הצעירים גם לא רואים את הקשר שבין הפרסומת לבין המחיר שנצטרך לשלם על המוצר. 

אחת הדרכים שיכולות לסייע, למשל, היא לשבת עם הילדים מול הטלוויזיה, וכאשר משדרים את הפרסומת לנסות לדון יחד 

 אתם מה הפרסומת רוצה להשיג, וכיצד היא פועלת.

 היא לנסות לראות עם הילדים, אם באמת נחוצים להם בבית המוצרים שהם רואים בפרסומת.אפשרות נוספת 

 כמו כן, כדאי לקיים שיחות רבות עם הילדים על הפרסומת.

 כך יוכלו להתגבר על ההשפעה שלה כשהיא משתקת את חוש השיפוט שלנו.

 הם גם לגבי פרסומת.חשוב לחדד את חוש הביקורת לגבי דברים רבים שרואים בטלוויזיה, וביני

 כמובן שאם המבוגרים עצמם לא מושפעים מהפרסומת, קל להם יותר לשכנע את הילדים לא להיות מושפעים ממנה. 
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 ענו על השאלות הבאות:

 סמנו + ליד כל שאלה, אשר יש עליה תשובה בטקסט.. 1

 ליד כל שאלה, אשר אין עליה תשובה בטקסט. –סמנו     

 רסומת יותר: על הצעירים או על המבוגרים? על מי משפיעה הפ .א

 מדוע חשוב לקיים שיחות עם הילדים על הפרסומת?  .ב

 כמה כסף משקיעים כיום בפרסומת?  .ג

 מדוע משפיעה עלינו הפרסומת?  .ד

 מה אין הצעירים מבינים, כאשר הם רואים את הפרסומת?  .ה

 אלו פרסומות משפיעות על הצעירים?  .ו

 לא יהיו מושפעים מן הפרסומת?  כיצד אפשר לגרום לכך, שהצעירים .ז

 

 אותן סימנתן ב: + )יש תשובה בטקסט(. 1 משימה התייחסו לשאלות ב. 2

 וענו עליהן.  סדרו את השאלות לפי סדר הטקסט 

 ?_________________________השאלה: ______________________________  .א

 _______________________________________________________התשובה       

 ?_________________________השאלה: ______________________________ .ב

 ________________________________________________________התשובה      

 ?_________________________השאלה: ______________________________ .ג

 ________________________________________________________התשובה      

 ?_________________________השאלה: ______________________________ .ד

 _________________________________________________________התשובה     

 ?_________________________השאלה: ______________________________ .ה

 ________________________________________________________התשובה     

 הצעות לפתרון + הסבר  תאור הבעיהמבנה הטקסט: . 3

 .הבעיהמשפטים המציגים את   4טקסט מה א. העתיקו 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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 . הצעות לפתרון הבעיהמשפטים המציגים   4טקסט מה העתיקו  ב.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 כלשהי. פרסומתואתרו היומי )"מעריב", "ידיעות" וכד'(  דפדפו בדפי העיתון

 תוכלו להתייחס גם לפרסומת המוכרת לכם מהטלוויזיה.

 

 _______________________כתבו: מהו נושא הפרסומת?

 

 באלו אמצעים מנסה הפרסומת להשפיע עלינו?

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 האם הנך מושפע מהפרסומת? מדוע? )נמק דעתך(

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 הדביקו כאן את הפרסומת.
 

 כתבו את תוכנה של הפרסומת( ה)אם הפרסומת מופיעה בטלוויזי
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 סיכום-הפרסומת

 רסומות. את המשפטים שאפשר לומר על פ . הקיפו 1

 יש סיכוי שמישהו יראה אותן.בו הן נמצאות בכל מקום א.    

 המטרה שלהן היא ליידע את מי שקורא אותן.ב.    

 המטרה שלהן היא לשכנע את מי שקורא אותן.ג.    

 .ל הרגשהן פונות אל השכל ולא אד.    

 

 לפניכם טקסטים קצרים מסוגים שונים.. 2

 שבצו כל אחד במקום המתאים בטבלה.     

 אחה"צ.  17:00-בבוקר ל 8:00א. שעות הקבלה בין 

 ב. כולם מעדיפים שוקו 'חופים'. 

  050-435503ג. נמצאה טבעת זהב במעלית, טל' 

 .קפצוני 'רעם' עכשיו בהנחה -ד. קפוץ על המציאה 

 

  טקסטים שמתכוונים למכור לנו מוצר מתכוונים למסור לנו מידעטקסטים ש

 

 

 

 

 

 

 

 סלנג הוא מילה או צירוף מילים שנוצרו על ידי קבוצה מסוימת. בסלנג ממציאים . 3

 מילים חדשות, או משתמשים במילים משפה אחרת. לפעמים     

 הנכונהאת התשובה  במעגלהקיפו  באיזו פרסומת יש שימוש בביטוי סלנג?   

 נעליים מנצחות -מייקא. 

 .נעליים עם יופי, נעליים עם אופי –נעלי רון ב. 

 זה הסטייל שלך!  –נעלי סטייל ג. 

 כל המדינה צועדת בנעלי אפולו.ד. 
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 הקיפו במעגלבאיזו פרסומת יש שימוש בלשון הגזמה? . 4

 לך! זה הסטייל ש –נעלי סטייל א. 

 נעליים עם יופי, נעליים עם אופי –נעלי רון ב. 

 נעליים מנצחות.  -מייק ג 

 כל המדינה צועדת בנעלי אפולו. ד. 

 

 מה משותף לכל הפרסומות המוזכרות בשאלה הקודמת? . 5

 שם המפרסםא. 

 המוצר המפורסםב. 

 אופן החריזה. ג. 

 שמות התוארד. 

 

 מפרסמת קסדה לאופניים של חברת גוב בע"מ. "קסדת גוב בראש טוב"הפרסומת . 6

 הקיפו במעגל לאיזה קהל הפרסומת מכוונת?א.      

 . בני נוער3              . קשישים2                    . נשים1          

 נמקו את תשובתכם, היעזרו במילים מן הפרסומת. ב.      

________________________________________________________________ 

 

  אילו מבין האמצעים הלשוניים הבאים מופיעים בפרסומת "קסדת גוב בראש טוב"?. 7

 תשובות נכונות.  שתי  הקיפו 

 פנייה לקורא.א. 

 צליל חוזר.ב. 

 ביטוי סלנג.ג. 

 הגזמה.ד. 

 

 נכון או לא נכון ליד כל משפט. . לפניכם מספר משפטים המתייחסים לפרסומות. כתבו8

 . ___________פרסומות הכרחיות כדי לחנך לצרכנות נבונהא. 

 ___________ ב. רוב הפרסומות פונות אל הרגשות של קהל היעד.

 ___________ ג. לשון הפרסומות קצרה, קולעת ומושכת.

 ___________ ת הפרסומות.ד. תמיד כדאי לקנות מה שמציעו
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 אב"י הבכור לבית
 

 עומר דבורה :מאת       

 הירש שירלי :איורים     

 הירש שירלי :עטיפה עיצוב      

 עם עובד :הוצאה לאור      

  1989: ההוצאה שנת      

 128: מספר העמודים     

 

 את סיפור חייו של איתמר בן אב"י, בנו של מחייה השפה העברית, אליעזר  הספר מתאר: על הספר   

   בן אב"י נולד וגדל תחת השם בן ציון בן יהודה, ובבגרותו החליט לשנות את שמו. בן ציון מריהודה. אית  בן

הייתה עברית. הוריו הכריחו אותו לדבר עברית בלבד, בתקופה שבה  איתמר( נקרא הילד העברי הראשון, כי היה הילד הראשון שגדל בארץ ישראל ששפת אימו) 

להתבונן, כשהוא ניצב מאחורי גדר, בילדים  כילד בודד בן ציון יכול היה וכך נאלץ להתמודד עם בדידות שכפו עליו. והבינו אותה, בודדים דיברו את השפה

עסוק מאוד  לשחק איתם כי הם לא ידעו עברית. חייו של הילד העברי הראשון היו קשים מאוד. אביו היה אחרים הרצים ומשחקים ביחד. מעולם לא הורשה

ילדיו ובעיקר עם בנו  החמיר מאוד עם . הואעוני, רעב, מחלות ומגפות תפנה כמעט לגידול ילדיו. המשפחה כולה התמודדה עם קשייבהחייאת השפה, ולא ה

אהבתו  הספר התנכלו לו, אימו האהובה נפטרה וגם אחיו נפטרו ממגפות. נקודת אור בחייו היא בן ציון. גם כשגדל בן ציון, לא פסקו הקשיים: ילדי בית הבכור

 .ללאה היפה

 

 המלצה על הספר

 לקרוא את הספר הבכור לבית אב"י מאת דבורה עומר. 10אני ממליץ מאוד לילדים מעל גיל 

זהו סיפור היסטורי המספר על תחיית השפה העברית. כשקראתי את הסיפור, הרגשתי שאני חי במקום ובזמן, שבו חי אליעזר בן יהודה, 

ק שהאמין במעשיו, והצליח להחיות את השפה, למרות ששילם מחיר יקר. הספר לימד אותי שאם ובכך חוויתי את ההיכרות עם אדם חז

 מאמינים במשהו ניתן להגשים אותו.

בנוסף לכך הזדהיתי עם איתמר הבן, שלמרות הקשיים המשפחתיים והחברתיים הצליח לשרוד ולהמשיך את פעולותיו של אביו. נהניתי 

 לקרוא על אהבתו ללאה היפה.

 ר ריתק אותי מאוד, לכן אני ממליץ עליו ומקווה שתיהנו לקרוא אותו, כפי שאני נהניתי.הספ
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 ענו על השאלות הבאות:

 . הדגישו את החלקים השונים של ההמלצה )פתיחה, נימוקים, סיום(.1

 כל חלק בצבע אחר.    

 

 . לאיזה סוג ספרים שייך הספר הבכור לבית אב"י מאת דבורה עומר?2 

_________________________________________________________ 

 

 (3. ממה נהנה הקורא שהמליץ על הספר? )לפחות 3

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 . באילו אמצעים לשוניים )בחירת המילים( הקורא מנסה לשכנע אותנו לקרוא את הספר?4

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 פי כללי הטיעון. -ספר? נמקו על. האם השתכנעתם לקרוא את ה5

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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 ספר שקראתם על המלצה הספר בית לעיתון ּכִתבו
 
 אני ממליץ

 שם הספר :   _____________________________               

 שם הסופר :  _____________________________    

 שם המאייר: _____________________________    

 _____________________________   הוצאה :          

 

 _______________________________________________  תוכן :          

                      ______________________________________________ 

                      _____________________________________________ 

                      _____________________________________________  

                      _____________________________________________ 

                      _____________________________________________ 

                      _____________________________________________ 

                      _____________________________________________ 

 

 

 _____________________________________________:דעתי על הספר

                         _____________________________________________ 

                         _____________________________________________ 

                        _____________________________________________  

                         _____________________________________________ 

                        _____________________________________________ 

                        _____________________________________________ 

                        _____________________________________________ 
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 המלצה על אתר

 מוזיאון הילדים הישראלי

    חולון הוא מקום החושב, מרגיש, ואוהב ילדים. -מוזיאון הילדים הישראלי 

במוזיאון מותר לילד לגעת בחפצים, לחוש את מרקם החומרים ולהיכנס לתוך המוצגים.כאן הופכים סיפורי ילדים לחלק מעולם 

 הדמיון של הילד.

 ו מוסד אמנותי היוצר חוויות:מוזיאון הילדים הינ

 מסלולי ביתנים המעוררים ומפעילים בילד תחושות, רגשות ומחשבות, ומציעים התנסות במחזוריות החיים ביומיום וביקום. 

  על ידי השתתפות אינטראקטיבית בעלילה הילד הופך לגיבור -סיפורי אגדות והרפתקאות. 

 הפעלות מיוחדות בחגים. 

 הדמיה חדשניות, שאין דומות להן בארץ, באמצעותן גולש הילד לעולמות מרהיבים ומלהיביםמערכות הגברה, הקרנה ו. 

 

 ענו על השאלות הבאות:

 . מה שכנע אתכם לבקר במוזיאון הילדים?1

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 . באילו אמצעים מנסים מפרסמי האתר לשכנע את הקוראים לבקר בו?2

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 את סקרנותכם?. אילו פרטים עוררו 3

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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 . חפשו המלצות לאתר טיולים מתוך עיתונים, פרסומים, אתרי אינטרנט ועוד, והציגו את בחירתכם בכיתה.4

 יצים לבקר בו.חברו המלצה לאתר טיולים שהייתם ממל

 כנוע.על מבנה ההמלצה ועל אמצעי השחשבו 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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 כללי התנהגות בספרייה

 

 טרום קריאה

 .כםאת הכותרת שלפני וקרא . 1

 

 

 

 שאלות על הכותרת: ו שאל. 2 

 ___________________________________________________א.  

 ___________________________________________________ ב. 

 ___________________________________________________ ג. 

 ___________________________________________________ד.  

 

  ועזריבתמונה, ה נו . התבונהעלוןתמונה המלווה את  כם לפני .3  

 ?העלוןעסוק יבמה  ו ושער ם כתבתש  בשאלות       

 

 

 

 

 

 

 עניינית /  נוקטת עמדה / פיקנטית. א:סוג הכותרת הי. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כללי התנהגות בספרייה

 ערות תיבת ההש
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 כללי התנהגות בספרייה                     

 

 . הכניסה לספרייה היא לעיון או לשאילת ספרים בלבד.1    

 יה. יש לשמור על הסדר, על השקט ועל רכוש הספרי2    

 . אין להכניס לספרייה תיקים, אוכל ושתייה.3    

 . תלמיד השואל ספר בספרייה יהיה אחראי להחזרתו.4    

 . אין להוציא פריטים מן הספרייה ללא אישור.5    

 . לא ניתן להוציא מן הספרייה מילונים, אטלסים ועיתונים.6    

 . יש להקפיד על החזרת הספרים במועד.7    

 רה של אובדן ספר או חבלה בספר או בציוד שבספרייה, . במק8    

 התלמיד בתשלום העלות. יחויב       

     

 שימו לב: תלמיד שלא יקפיד על כללי התנהגות,             

  לא יוכל להשתמש בשרותי הספרייה.                    
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 :ענו  על השאלות הבאות

 

 …"מיד השואל ספר בספרייה " תלכתוב :  4. בסעיף א1

 (את התשובה הנכונה בקטע הזה? )הקיפו במעגלשואל מהו הפירוש המתאים למילה 
 

 מבקש מידע על משהו שאינו יודע.  .א
 לוקח משהו ומתכוון להחזירו.  .ב

 מחפש תשובה לשאלה באנציקלופדיה.  .ג

 קורא בספר מהספרייה.  .ד
 

 היא מן השורש ש.א.ל שואלב. המילה          

 בקטע עוד מילה מן השורש ש.א.ל___________________  ִמצאו

 ּכִתבו מילה נוספת מן השורש ש.א.ל _____________________

 

 מן הספרייה את סוגי הספרים הרשומים לפניכם?לשאול . האם ניתן  2

 ליד כל אחד מסוגי הספרים. לא אוכן הקיפו       

 

 / לא כן  פרי הרפתקאות                  א. ס   

 כן / לא   ב. מילונים                          

 כן / לא              ג. עיתוני ילדים   

 כן / לא               ד. אטלסים   

 

 " יש להקפיד על החזרת ספרים במועד".כתוב:  7. בסעיף 3

 בסעיף הזה? ּבַמֹוֵעד באיזו מילה אפשר להחליף את המילה    

 (את התשובה הנכונה )הקיפו במעגל     

 באחריות  (1)

 בזמן  (2)

 במהירות  (3)

 בחג  (4)

 

 

 



 90 

 . מותר ואסור בספרייה.4

 כללים משלכם: שניהוסיפו 

 א. כלל הקשור להתנהגות רצויה בספרייה.

________________________________________________________________ 

 ב. כלל הקשור להתנהגות בלתי רצויה בספרייה.

________________________________________________________________ 

 

 . האם בקטע כתוב על הנושאים האלה?5

 ליד כל אחד מן הנושאים. לא או כןהקיפו      

 

 כן / לא   א. שמירה על רכוש    

 כן / לא    ב. השאלת ספרים     

  כן / לא   ג. דרכי התנהגות    

 כן / לא   ד. שימוש במחשב    

 

 נימוקים. שנילפחות דוע חשוב, לדעתכם, שיהיו כללי התנהגות בספרייה? ּכְִתבו . מ6

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 גן החיות התנכי בירושלים
 תוך עלון המיועד למבקרים בגן החיות התנכי בירושלים.מ

 

 

 

 

 הירות:כללי התנהגות וז                

 . אסור להאכיל את בעלי החיים.1                  

 .  אין להבעיר אש.2                        

 . אסור לעבור גדרות.3                         

 להנחיות אנשי הצוות.   ו.   צייתו להוראות בשלטי הגן, והישמע4                         

 .ןשמרו על הניקיו  .5                         

 .אין להכניס בעלי חיים לשטח הגן.6                         

 

 

 חנויות המזכרות פתוחות בימי חול ואפשר לרכוש בהן שפע של מתנות,                     

 ועוד, לכל גיל ולכל תקציב. ספרים, כתבי עת                     

 

                    

 המזנון הראשי נמצא ברחבת הכניסה. מזנונים נוספים מצויים בפינת החי                    

 נוח". -המבקרים ב"תיבת ובמרכז                     

 

 

 .10:00 -, ובשבת ב09:00שערי הגן נפתחים בבוקר בשעה                                 

 , 18:00 -, ובאביב ובסתיו ב17:00בשעה הגן נסגר בחורף                                 

 (.18:00)שבת בקיץ  עד   19:30 -בקיץ ב                                

 . 16:30ימי שישי במשך כל השנה עד                                 

 הקופה נסגרת שעה לפני סגירת הגן.                                

 

 

 )מהר הצופים ומהתחנה המרכזית(,    26מספר קווי אוטובוס מגיעים לגן: קו                         

 נוף ומהקניון(. -)מהר 33קו                          
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 ענו  על השאלות הבאות:

 שלושה ילדים ביקרו בגן החיות. סמנו ליד כל אחד אם הוא התנהג לפי כללי ההתנהגות בגן..1

 

  , וזרק את עטיפתו לפח. גלעד קנה ארטיק במזנון .א

 טלי הגישה לקוף בוטנים.  .ב

  עמרי הביא איתו לגן את הכלב שלו. .ג

 

 לפי העלון, מה אפשר לעשות בגן החיות נוסף על ביקור החיות? .2

 (את התשובה הנכונה )הקיפו במעגל      

 להאכיל את החיות .א

 לקטוף פרחים .ב

 לרכוש מתנות וספרים .ג

 לעשות מדורה .ד

 

 (את התשובה הנכונה )הקיפו במעגל ל מתנות". הכוונה היא:בעלון כתוב : "שפע ש .3

 א. מתנות זולות  

 ב. כמה מתנות        

 ג. מתנות קטנות  

 ד. מתנות רבות  

 אורי רוצה לבקר בגן החיות בשבת בקיץ. עד איזו שעה הוא צריך להגיע לקופת הגן? .4

 (את התשובה הנכונה )הקיפו במעגל      

 16:00 .א

 17:00 .ב

 18:30 .ג

 19:30 .ד

 

 כן / לא 

 כן / לא 

 כן / לא 
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 . למה מיועד העלון המחולק למבקרים בגן החיות?6

 לגרום למבקרים לאהוב את החיות ולעודד אותם לאמץ חיות בית. .א

 להדריך את המבקרים איך להתנהג בגן ולמסור להם מידע חשוב על הגן. .ב

 לתאר את החיות בגן ולהסביר למבקרים איך להגיע לכלובים שלהן. .ג

 תת הנחיות לטיפול בהן.לגייס מתנדבים לעבודה עם החיות ול .ד

 

 הוסיפו שני כללי התנהגות לרשימה שבעלון: .7

 ____א._______________________________________       

 _____ב. _______________________________________       
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 כדורי שוקולד
 

 הטקסט שלפניכם הוא מתכון להכנת כדורי שוקולד:
 

 ( כדורי שוקולד19 - 18)   ן להכנת    מתכו
 

 :המצרכים
 
 גדולה של ביסקוויטים   ( 1ביסקוויטים או חבילה )   ( 55-54)

 
 כפות קקאו )אפשר גם שוקולית(   ( 6)
 
 כפות סוכר    ( 7-6)
 
 רבעים של כוס חלב    ( 3/4)
 
 מרגרינה    ( גרם  100)
 
 של רום    ( בקבוק 1)
 
 ם )לא חובה(צימוקי    ( 23-22)
 

 של קוקוס.     ( 1חבילה )
 
 

 :אופן ההכנה
 

 כותשים היטב את הביסקוויטים )לא להשאיר פירורים(, מוסיפים את הסוכר, 
 את הקקאו, את החלב ואת המרגרינה.

 
 ממיסים קלות ובוחשים. לאחר מכן מוסיפים מעט רום )כרצונכם( וכן את 

 הצימוקים ושוב בוחשים היטב.
 

 צלחת עם קוקוס. יוצרים כדורי שוקולד מהעיסה שנוצרה, מניחים בצד 
 ומגלגלים בצלחת הקוקוס. 

 
 שמים בכלי נאה.
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 ענו על השאלות הבאות:
 

 במילים )נקדו או כתבו בכתיב מלא. כל המספריםכתבו את  .1

  

       מהו סוג הטקסט? .2

 

 מדוע, לדעתכם, אין ב"אופן ההכנה" נושא מפורש? .3

            _____________

 ______________________________________________________________ 

 

 רבים: פעליםבטקסט מצויים  .4

 שבטקסט. כל הפעליםצבעו את  .א

 מדוע נעשה שימוש בצורות פועל אלו?  .ב

 )בתשובתכם התייחסו לנושא/ למבצע הפעולה ולזמן.(

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 בזמן הווה רבים.הבנתם, כי הטקסט מאופיין בשימוש  3מתוך הפעילות בסעיף  .5

  לצורת ציווי. מזמן הווה ברבים את כל הפעלים שבטקסט  המירו .א

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 לשם פועל.את כל הפעלים בו  והמירוהעתיקו את הטקסט 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 נסחו את השינויים שנוצרו בעקבות המרת הפעלים בפסקה קצרה, הפותחת במשפט:  .ב

 בעקבות ההמרות שבצעתי השתנה הטקסט באופן הבא:

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 שמות פועל.ב השתמשו של מאכל, אשר אותו אתם נוהגים להכין בחרו מתכון  .6

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 ולסיכום

 יכול להיעשות שימוש בפעלים: מדריך ומפעילבאמצעות פעילות זו למדתם כי בטקסט 

 בצורות ציווי 

 .בזמן הווה ברבים 

 .בשם פועל 

 בעתיד 
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 מוס  שוקולד

 

 ונים.לפניכם מתכון, שבעת הדפסתו התערבבו חלקיו הש

 

 

ביצים. קעריות  3מעבירים לקעריות הגשה. מוס שוקולד, כף מים. כף רום. מקפלים את קצף החלבונים לתוך תערובת השוקולד. 

כוס סוכר. כף ליקר. ממיסים את השוקולד בקערה המונחת על סיר אדים או במיקרוגל. מוסיפים קצת מים, ליקר ורום, ½ הגשה. 

גרם  100כוס סוכר. ½ כפית נס קפה. מקררים את הקרם. מקציפים את שלשת החלבונים +  1. מערבבים עד שהקרם נהפך לחלק

שוקולד מריר. מקררים את המוס במקרר מספר שעות לפני ההגשה. כוס מידה לסוכר. מרית גומי. מפרידים את הביצים. שמים את 

 ערת הקצפה. קערה לקרם השוקולד.החלבונים בקערה להקצפה ואת החלמונים מוסיפים לקרם תוך ערבוב מתמיד. ק
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 ענו על השאלות הבאות:

 ארגנו את המתכון על פי רצף ההכנה:.1     

 :________________________________________)שם המתכון( כותרת           

 מצרכים           

         ______________ 

         ______________ 

         ______________ 

         ______________ 

         ______________ 

         ______________ 

        ______________ 

         ______________ 

 כלים          

        ______________ 

       ______________      

       ______________ 

      ______________ 

      ______________ 

       ______________ 

 

 :אופן ההכנה      

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

      _____________ צבעו את הפעלים במתכון. באיזה גוף וזמן כתובים פעלים אלה?. 2
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 הודיאורז 
 

 הודי. גבע קנה תיבוליות הודיות והחליט להכין באמצעותן אורז 

בתמורה לציון מקור  שלח גבע את המתכון לחברה, המשווקת את התיבולייות  לאחר שכל מי שטעם מן המעדן ליקק את אצבעותיו, 

 המתכון, כלהלן:

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ג       גבע

 

 ע על גב אריזת המוצר.בחברת התיבולייות הוחלט לשלב את המתכון של גב

כמעצבי המוצר, עצבו את גב האריזה לתיבולית ההודית ושלבו בו את המתכון לאורז ההודי כטקסט מדריך ומפעיל. אל תשכחו לציין 

 את מקור המתכון!

 
 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 כיצד הכנתי אורז הודי?

 2דקות. לאחר מכן הוספתי  2כוס אורז ואידתי על אש קטנה במשך  1כפות שמן בסיר,  הוספתי  2חיממתי 

על אש תיבוליות הודי. כשהתבשיל הגיע לרתיחה, ערבבתי, כיסיתי את הסיר ובישלתי  2 –כוסות מים רותחים ו 

 .דקות נוספות, ערבבתי והגשתי 5דקות. השארתי את הסיר מכוסה במשך  20קטנה במשך 

 עגב    
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 הבערת מדורות בל"ג בעומר

 ציוד:         

 אבנים           

 נעלים גבוהות           

 דליי מים  2          

 קרשים           

 מה עושים?       

 אי לבחור שטח נקי מקוצים ומעשבים. כד .1

 הקפידו להרחיק כל חומר דליק מהמדורה. .2

 מומלץ לגדר את השטח באבנים כדי למנוע מילדים להתקרב אל האש. .3

 .רצוי לבקש ממבוגר להדליק את האש אך ורק בעזרת לפיד בוער .4

 להוסיף עצים וקרשים בזהירות מרבית. הקפידו  .5

 ראוי לנעול נעלים גבוהות לשם הגנה מפני גיצים ועקיצות זוחלים הנמשכים אל חום המדורה. .6

 

 :קראו את ההוראות להבערת מדורות וענו על השאלות הבאות. 1

 א.מי לדעתכם הם הנמענים של הוראות הבטיחות האלה?

__________________________________________________________________  

 ב. העתיקו את המילים שעזרו לכם להחליט.

__________________________________________________________________ 

  בחלק מן ההוראות להבערת מדורה כתובים נימוקים המסבירים מדוע חשוב להקפיד. 2

 על ההוראה.    

 עתיקו אותן.והמצאו שתי הוראות כאלה 

 _________________________________________________________________א.

 _________________________________________________________________ב.

 

 . האם, לדעתכם, יש חשיבות לסדר כתיבת ההוראות ? הסבירו והדגימו.3

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 פקס מדריך ומפעיל

 

ו. לצורך כך הוא נעזר בחוברת ההדרכה שקיבל בזמן רכישת מכשיר במכשיר הפקס של ד"ר לוי אזל גליל הניר והוא נאלץ להחליפ

 הפקס. ד"ר לוי קרא את ההוראות האלה ופעל בהתאם להן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 התקנת גליל נייר הדפסה:

 פותחים את לוח ההפעלה. .1

 כדי לפתוח את מכסה הנייר. (Open)לוחצים על לחצן  .2

 מכניסים את גליל נייר ההדפסה לתא הנייר, כששני  .3

 בצידיו אחוזים היט      

 מושכים החוצה את נייר ההדפסה מפתח היציאה של  .4

 ס"מ. 10 -נייר ההדפסה עד שיבלוט כ    

 סוגרים את מכסה נייר ההדפסה על ידי לחיצה חזקה . 5      

  על הפינה השמאלית והימנית בקצה הרחוק של המכסה. סוגרים היטב     

 את לוח ההפעלה.      

 משיכתו מעלה. חותכים את נייר ההדפסה ע"י.  6    

 

 ()מתוך מדריך הוראות הפעלה לפקסימיליה
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 ענו על השאלות הבאות:

 באיזו תבנית לשונית )זמן וגוף( כתובים הפעלים? .1

________________________________________________________________ 

  , נבחרה תבנית לשונית זו?כםמדוע, לדעת  .2

________________________________________________________________ 

ד"ר לוי הופתע מן העובדה, שאף על פי, שהטקסט אמור להדריך אותו, אין בו פנייה אישית.  כתבו את הטקסט באופן, שישביע  .3

 את רצונו של ד"ר לוי. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

  באיזו תבנית לשונית בחרתם? מדוע? .4

_____________________________________________________ 

 בחרו אחת מהפעולות הבאות וכתבו טקסט מפעיל על פי הכללים שלמדנו:   

 איך מסדרים את הילקוט לפני בית ספר. .א

 איך מכינים כריך. .ב

 איך מטלפנים מטלפון רגיל או נייד. .ג

 איך מפעילים מכשיר חשמלי. )בחרו את המכשיר( .ד

 איך שולחים דואר אלקטרוני. .ה
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 בחרתי ב: ________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 כללים ...כללים ...כללים

 

 נסחו כללי התנהגות להפסקה. )השתמשו במלים אין, אסור, חובה, מומלץ, רצוי,א.

 יש...(    ניתן,    

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 נסחו כללי התנהגות בקולנוע.ב.

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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 נסחו כללי התנהגות באוטובוס.ג.

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 נסחו כללים לחציית כביש. ד.

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 נסחו הוראות למשחק דמקהה.

 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 כתבו מתכון של מאכל/עוגה שאתם אוהבים.ו.

 

 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 סיכום-הטקסט המפעיל

 

 ון ליד כל אחד מן המשפטים.נכון או לא נכ . כתבו 1

 ___________ הוראות נהוג לכתוב בלשון סתמי או בלשון ציווי.א. 

 _________ רבים. -זכר –בהוראות נהוג להשתמש בפעלים בעבר ב. 

 ___________ בדרך כלל אין חשיבות לסדר בו נכתבות ההוראות.ג. 

 ___________מות פועל. ד. הוראות נהוג לכתוב באמצעות פועלים בעתיד או שימוש בש

  

 

 )הקיפו במעגל( טקסטים שמכילים הוראות מתכוונים.... 2

 להשפיע על דעותיו של הקורא. א. 

 להנחות את הקורא לבצע פעולות. ב. 

 .לחולל שינוי בסגנון הדיבור של הקוראג. 

 .כל התשובות נכונותד. 

 

 

 

 

 



 106 

 התפקיד הראשי

 רה. או של פניה על נח מבטה .בתלמידים התבוננה המורה

  .בבקשה", אמרה גשי אליי "אורה,

 ראשיים ִמשָׁנים בתפקידים מורגל היה ירון .הראשי כגיבור להופיע עמד שבו,ממחזה קטע קריאת סיים שיָרון לאחר קרה זה

 .המורה של ּבְִלּבָה ֵהד מצאה לא קריאתו הפעם אך ,קודמות

 .הילדים מן אחד אף עם התיידדה לא ועדיין ילת השנה,בתח רק לכיתה הגיעה היא .המורה אל וניגשה ִממקומה קמה אורה

 פגעו ירון של בצחוק. התנועות פרצו הכיתה ילדי .בתנועות מוזרות ושפתיו ידיו את להניע לפתע החל המורה, מאחורי שעמד ירון, 

 .להם!  החליטה אראה הפעם .האילמים הוריה את מחקה שהוא היא ידעה באורה. 

 לקרוא. תחילה התחילה אורה .ירון קרא שִממנה המחברת הכחולה את לאורה המורה,  והושיטה אמרה ! בבקשה" ִקראי  ,"אורה

 .וברגש בביטחון קראה קולה, והיא גבר כך–בהיסוס, אבל אחר

 אושר של גל .המחברת את לה והושיטה המורה אמרה נמשיך בחזרות", ומחר ,בבית לקריאה המחזה את לך אתן אורה!   מאוד יפה"

 .אורה את הציף

קפוצות,  היו ירון של ותומר. שפתיו בירון, עודד אורה ִהבחינה ,הספר–בית שער את לעזוב כשעמדה ,הלימודים יום סיום לאחר אבל

אחריה,  שעוקבים הרגישה מיד .הסואן לרחוב מיהרה לצאת והיא ,אותה הציף פחד מחשבותיו.  את הסגיר בה שנעץ והמבט הזועף

  .וחבריו ירון של הצלליות תראתה א העין וִמזווית

 הקיפו ירון וחבריו .בשרוול פתאום משיכה הרגישה אותו כשחצתה .לביתה הרחוב המפריד בין המגרש לעבר בריצה פתחה אורה

 .אותה

 .לעברה בכעס ירון התפקיד! " קרא על מוותרת שאת למורה תגידי מחר ," אורה

 .ִמידה התיק את לחטוף ניסה המתרחש, הוא את להבין הצליחה בטרם

 .עבר לכל התעופפו והמחברות הספרים וכל נפתח התיק .לעבר תומר לגובה אותו לירון, שהעיף בתנופה והעבירו התיק את תפס

 .עבר לכל ברחו וחבריו ירון .שלה הברך את פילח ארצה, וכאב קומתה מלוא באבן, השׂתרעה התיק, נתקלה אחרי אורה, שרדפה

 נשמה אורה .לתיק מתחת גילתה אותה היא ! הכחולה המחברת .ונבהלה הכחולה במחברת רהנזכ אורה, שהתרוממה בקושי,

 .ביתה כושלות לעבר ברגליים לצעוד והחלה ,לרווחה

 הראשי"! התפקיד על לוותר למורה: "החלטתי הודיעה למחרת

 .המורה שלך"? התפלאה בהחלטה בטוחה "את
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 יום, בשיעור באותו עוד אבל .לירון חזר התפקיד .בתוהו בה עלו לחזור אורה את לשכנע המורה ניסיונות  .אורה ענתה "בטוחה"

 המורה, וראתה הסתובבה רגע באותו בדיוק .לעבר אורה פתק העיף ירון ,מסובך תרגיל ופתרה הלוח מול עמדה חשבון, כשהמורה

 .אורה לידיה של נופל הפתק את

 הייתה ארוכה.האצבע את הרים והוא הפתק, על שמו הופיע .בֵררה תההיי לא לירון .בכעס המורה שאלה הפתק?"   את שלח "מי

 ולא,בתפקיד רוצה שאת הרגשתי אתמול, " "אורה"! אמרה .לאורה המורה פנתה למחרת .הלימודים לאחר ירון עם המורה של השיחה

 ,לי סיפר ירון .הכול יודעת אני עכשיו .עליו מוותרת את מדוע הבנתי

 !לעבודה ,אורה ועכשיו ,שֶׁשָָּׁגה הבין הוא לבסוף .ארוכות כך על ושוחחנו

 מוכנה? "

 .אורה המורה! " שמחה כן! כן!"

 לשביעות אותו ביצעה שאורה עד נמשכו הראשי התפקיד על החזרות

 אולי תשכח?  אולי .שנתה נדדה ההצגה שלפני בלילה המורה.  של רצונה

 תתבלבל?

 ריגשה ואורה ,מאליהן זרמו כמו המילים ההצגה קרה. בשעת לא זה אבל

 מחיאות של רעם נשמע ,המסך כשירד .המרשים במשחקה הקהל את

 בקצב שקראו הכיתה ובילדי המאושרים בהוריה הבחינה היא .כפיים

 .ביניהם היה ירון גם !אורה" !אחיד: "אורה

 רוצה את ,אורה" .למחרת בכיתה הילדים לה החמיאו !נפלאה"  "היית

 .בהפסקה הבנות אותה לושא  למשחק"? אלינו להצטרף

 .המשחקות הבנות להקת תוך אל ונבלעה ,ענתה "בכיף",

 ענו על השאלות הבאות:

 .לכך דוגמאות שתי באורה. הביאו פגע ירון הסיפור לפי. 1

 ________א. ________________________________________________________

 _______________________ב.  ________________________________________
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 את התשובה הנכונה(. הקיפו במעגל)באורה?   ירון פגע מדוע. 2

 .ידידים לה היו ולא ,חדשה תלמידה הייתה היא א. כי     

 .בגללה עליו כעסה המורה כיב.      

 .במקומו בהצגה הראשי התפקיד את קיבלה היא ג. כי     

 .מוזר באופן הגיםמתנ האילמים שהוריה חשב הוא ד. כי    

 

 את התשובה הנכונה(. הקיפו במעגל)?  מחשבותיו את הסגיר הביטוי פירוש מה .א3

 .עליה להלשין חשב הוא .א

 .סגורים מקומות על חשב הוא .ב

 .מחשבותיו את הסתיר הוא .ג

 .מחשבותיו את גילה הוא .ד

 

 המתרחש" ...  את להבין הצליחה במשפט  "בטרם .ב

 את התשובה הנכונה(. קיפו במעגלה)?  בטרם המילה פירוש מה    

 ...ש לפני .א

 ...ש אחרי .ב

 ...ש פי-על-אף .ג

 ...ש משום .ד

 

 המורה ניהלה שיחה עם ירון. 4

 המורה? אמרה ,לדעתכם ,מהא.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ?למורה ירוןהשיב  ,לדעתכם, מה. ב

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 התפקיד? את לה הציעה כשהמורה אורה של הרגשתה הייתה מהא. 5

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 התפקיד? על לוותר החליטה היא למחרת מדועב. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 התפקיד? את לקבל ,לבסוף אורה החליטה מדוע. ג

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 ?ירון עם המורה של השיחה עד הכיתה ילדי התנהגות על ,דעתכם מה. 6

 .תשובתכם את נמקו    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 ?המודגשות במילים מתכוונים ְלַמה/ ְלמי . 7

 :דוגמה

 ".אותה גילתה היא"

 .מחברת   ל  מתכוונים אותה :במילה

 ".להם אראה "הפעם א.

 __________ ל ניםמתכוו להם במילה

 ?"ועלי מוותרת את "מדועב. 

 __________ ל מתכוונים עליו במילה
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 .אורה של משחקה על הקהל תגובת את תארו. 8

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 .משפטים 4-6של  בהיקף ,ירון של דמותו את . תארו9

 .בו שחל השינוי ועל התנהגותו על אופיו,  על כתבו

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 (כלליםשמות עצם  3-ו פרטייםשמות עצם  2. )שמות עצם 5העתיקו מתוך הטקסט  10

 פעלים. 5-ו     

 פעלים עצם שמות

  כללי פרטי
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 ורה הבלש"ה"מ

 וצאת ליטלמתוך סיפור מאת יוסי אוחנה, "השכונה שלי", ה

 

 :כם את הכותרת שלפני וקרא . 1

 

 

 על הכותרת:שמענינות אותכם שאלות  ושאל. 2 

 ?___________________________________________________א.  

 ?___________________________________________________ ב. 

 ?___________________________________________________ ג. 

 ?___________________________________________________ ד. 

 

  ועזריבתמונה, ה נו . התבונסיפורתמונה המלווה את ה כם לפני .3  

 ?סיפורעסוק היבמה  ו ושער םשכתבת  בשאלות       

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 . היכן פורסם הטקסט?4

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 מורה הבלש"ה"
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 מכל שנותיי בבית הספר נשארו לי זיכרונות. בכל כיתה היה מורה מיוחד ולו סיפור משלו. 

 מר שיינבוים.  –בכיתה ה' בבית ספר "תכמוני" היה זה המורה לאנגלית 

 הוא היה "בלש " אמיתי. 

ותמיד ידע מה עשה כל אחד מאתנו: מי מעתיק ומי מוסר פתק לחברו. ומעולם לא ידענו איך  היה כותב על הלוח וגבו אלינו,

 הוא יודע הכל.

 מה.  -זמן רב העסיקה אותנו התעלומה, ואני החלטתי לפתור אותה ויהי

 פעם אחת הפרעתי בשיעור במתכוון, והמורה שיינבוים העניש אותי והעמיד אותי בפינת החדר, לא רחוק מהלוח.

 פתע ניגש המורה אל הארון שעמד בפינה סמוך אליי, ופתח את דלתו.ל

 לא הוציא ממנו דבר, לא ספר ולא מחברת, רק השאיר את הדלת פתוחה למחצה. 

נשארתי בפינה והבטתי בדלת לתומי, וראו זה פלא! דלת הארון הייתה עשויה זכוכית, ואני יכולתי לראות את כל הכיתה כולה 

 משתקפת בה!

חדלנו להעיר למורה ב"תמימות" שדלת הארון פתוחה וכדאי שיסגור אותה, אך הוא היה גוער בנו ולא שינה ממנהגו, שכן מאז לא 

 כך הייתה עינו פקוחה עלינו תמיד, ודבר לא נעלם ממנו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המורה הבלש

 ליטל. מתוך סיפור מאת יוסי אוחנה, השכונה שלי",הוצאת
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 ענו  על השאלות הבאות:

 " זמן רב העסיקה אותנו התעלומה ...". .1

 מעגל את התשובה הנכונה(.)הקיפו ב מהי "התעלומה" הזאת?

 אחד עושה, גם כשגבו אל התלמידים? כיצד מר שיינבוים יודע מה כלא.           

 בוים מחביא בתוך ארון הזכוכית שבכתה?מה מר שיינב.           

 בית? -כיצד מר שיינבוים יודע מי מהתלמידים לא הכין שיעוריג.           

 ודע מה קורה מחוץ לכיתה?יינבוים יכיצד מר שד.           

 

 מדוע הפריע הילד בשיעור בכוונה? .2

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 "בלש"? קראו למר שיינבוים מדוע .3

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 "וראו זה פלא!"  כתוב: בסיפור .3

 )הקיפו במעגל את התשובה הנכונה(.הסופר כתב את המשפט הזה כדי:      

 שהקוראים יבינו שהסיפור דמיוני .א

 לתאר סוג של פלא .ב

 להדגיש את הפתעתו של הילד .ג

 שהקוראים יבינו את סוף הסיפור .ד
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 -פתוחה".הכוונה היא: הערנו לו שדלת הארון פתוחהכתוב: " מאז לא חדלנו להעיר למורה ב"תמימות" שדלת הארון  14בשורה  .4

 כדי להרגיז אותו .א

 כדי שלא יגער בנו .ב

 כי חשבנו שהוא לא יודע שהדלת פתוחה .ג

 כאילו שאנחנו לא יודעים זאת. .ד

 

 מה היחס של הסופר אל המורה? איך אתם יודעים  זאת? .5

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 .סיפור משלו" ולו מורה מיוחדבכל כיתה היה  לפניכם משפט מתוך הטקסט שקראתם: " .6

 כתבו את החלק התחבירי של המלים המודגשותא.

 ___________ -מיוחד___________        -מורה

 __________-וב _______-שני החלקים יש התאמה ברמז: בין מה גיליתם? ב.          

 

 בקטע הבא:בעגול עשרה שמות העצם יפו הק .7

כיתה היה מורה מיוחד ולו סיפור משלו. בכיתה ה' בבית ספר "תכמוני" היה מכל שנותיי בבית הספר נשארו לי זיכרונות. בכל 

מר שיינבוים. הוא היה "בלש " אמיתי. היה כותב על הלוח וגבו אלינו, ותמיד ידע מה עשה כל אחד  –זה המורה לאנגלית 

 מאתנו: מי מעתיק ומי מוסר פתק לחברו. ומעולם לא ידענו איך הוא יודע הכל.

 

 שהקפתם  והוסיפו לכל מילה שם תואר: מות עצםש 3 בחרו .8

 א.___________________________________________

 ב. __________________________________________      

 ג.___________________________________________

 מה גיליתם? __________________________________

 

 פתם וחברו לכל מילה משפט.שמות עצם שהק 3. בחרו 9

 ______________________________________ .א

 ______________________________________ .ב

 _____________________________________ .ג
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 תפזורת:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה י א מ י ה ת ג ד ג מ

 פ ה מ ד ר ת ד ע צ ח ו

 ר ש ר ש ס ה ש א ח נ ר

 ע צ ת ר ב ח מ כ א צ ה

 ת ב ת מ צ פ מ ל ר ת ל

 י מ ח ר ק נ נ כ ל מ ע

 ב ה ק י ס ע ה ג פ י ו

 ה י ח ש ו י ג ש ג מ ת

 ר ה ה ח ר ו ו ו ח ו י

 ו נ ד ה ב ק ע ד ס ת מ

 פ ת ו נ ו ר כ ז ד ד ע

 א כ א ט ת ע ד ה צ כ ת

 ש ג י נ ח ש ו א ר ד י

 ז ש ת ד ע צ ח פ ח י ק

 ג ד ס ט א ת פ ק ת ש מ

 מחסן מילים:

 ת,  תמימות,  משתקפת,  ממנהגו,  פקוחה,  זיכרונות, מורה,  מחבר

 ניגש,   הפרעתי,   העסיקה,  מעתיק,  גוער.
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 מעשה במכונת תפירה

 סיפרה יעל ויסמן

 אביב הייתה עיר קטנה,גרנו בצריף עץ קטן בשכונה רחוקה מהמרכז.-בימים הרחוקים ההם,כשתל

 קשה להאמין שהיום זהו רחוב מרכזי וסואן,ובו בתים גבוהים,חנויות,בתי קפה ובתי שעשועים.

 חוריו היו גבעות חול,שהוליכו עד הים.מול הצריף שבו גרנו היה פרדס,שהיום הוא בנק,ומא

 . תפוחי אדמה ומלפפונים גזר, צנוניות,בצל ירוק, חנויות לא היו. סביב הצריף הייתה גינת ירק שבה גידלנו כרוב,

וחות עצמנו,קנינו מה שלא יצרנו בכ היה לנו לול קטנטן שהתפתח מתרנגולת יחידה.הייתה גם עז,שקראנו לה קוזצ'קה,וממנה קיבלנו את כל מוצרי החלב.

בשוק  או מרכולים,שהיו מגיעים דרך השביל הצר בחזית הצריף.שביל זה נמשך מהירקון עד לים.בין מה שקנינו היו גם בדים,ומהם תפרה אמא 

 בגדים,וילונות,כלי מיטה ולבנים.

מפעילים אותה ביד ימין בעזרת גלגל מסתובב, לא  הייתה לנו מכונת תפירה ישנה שאמא הביאה אותה כאשר הגענו לארץ. זאת הייתה מכונה קטנה שהיו

 כמו המכונות היום המופעלות בחשמל.

 מקום התפירה האהוב על אמא היה בחצר מתחת לעצי התאנה , כי שם  היה צל והיה קריר ונעים.

 ין גנבים,השארנו את המכונה בלי השגחה בחצר.אומכיוון שהיינו כל כך בטוחים שבארץ ישראל 

והנה הפתעה:המכונה איננה! חיפשנו בכל מקום ולא מצאנו. הייתה  צאה אמא כדרכה לחצר לתפור,אחרי שסיימה  את כל עבודות הבית,באחד הימים י

 זאת אבדה רצינית. 

 אימא אמרה: "בלי המכונה אני מרגישה כאילו לקחו לי את הידיים". 

 ניסינו להסתגל למצב ותפרנו הכול ביד. חלמנו על מכונה חדשה. 

אביב הקטנה לבין העיר יפו. הרוכלים היו יושבים על האדמה וסחורתם הייתה פרושה על -מספר שבועות יצאנו לשוק הכרמל,ששכן בגבול בין תל אחרי

שקים לפניהם. באחת הפינות בשוק ראינו על הארץ עומדת מכונת יד קטנה. היא נראתה דומה מאד למכונה שנעלמה מחצר הצריף. כשהתקרבנו יותר 

 את הידית המיוחדת  שצבענו באדום,וידענו שזאת המכונה שלנו. מה עושים?  זיהינו

אין לנו הוכחות, והדבר יסכן  אחותי ואני רצינו להתפרץ ולקחת את הרכוש שלנו. אימא עצרה בעדנו והזהירה אותנו שלא נאמר אף מילה, כי לא יאמינו לנו,

 אותנו.

הרוכל. הוא ביקש בעבורה סכום עצום:כחמש לירות מצריות .אמא הציעה חצי לירה,  םל המיקח עאמא החליטה לקנות את המכונה ,והתחילה לעמוד ע

ה כמובן הרוכל סירב ואמא פנתה והלכה , וכך אחרי מספר פעמים של הלוך וחזור לפי המסורת המקובלת של עמידה על המיקח , פדתה אמא את המכונ

 שלה בלירה מצרית אחת.

כך מהר .המכונה  הייתה ברשותנו עוד שנים רבות ,הפעם -נבה תתגלה ושמח להיפטר מהרכוש הגנוב ועל כן ויתר כלייתכן שהרוכל הגנב פחד שהג

 עמדה בתוך הבית,ליד החלון ,ועד היום במרחק עשרות שנים , אני מרגישה רחשי תודה על התועלת שהביאה לנו באותם ימים רחוקים.
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 ענו על השאלות הבאות:

 הבאות? -םהבאי/ המילים ים . מה פרוש הביטוי1

 " פירושו :לעמוד על המיקח"א.    

.__________________________________________________________ 

 

 " פירושו:רחוב סואן"ב.    

.__________________________________________________________ 

 

 " הם:רוכלים"ג.    

_______________________________.___________________________ 

 

 " פירושו: פדתה את המכונה"ד.     

.__________________________________________________________ 

 

 .מדוע הייתה  מכונת התפירה חשובה כל כך לדמויות המתוארות בסיפור?2

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 .שמות עצם 5-ו  תארים 5פעלים  5העתיקו מתוך הטקסט .3

 שמות עצם תארים פעלים
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 השלימו על פי התבנית הסיפורית..4

 ______הדמויות : __________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 יון פנימי(ואפ  אם מוזכר-ואפיינו אותה )אפיון חיצוניבחרו דמות אחת 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 המקום: ____________________

 הזמן: _____________________

 

 _______הסתבכות: _________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 _____שיא: ______________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 _____התרה: ____________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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  מעשה בעץ תאנה

 סיפרה יעל ויסמן

הספר -אנים הבשלות היו בצמרת העץ,כי לשם הגיעו קרני השמש.כדי להגיע אל הפירות הייתי מטפסת על העץ.למדתי אז בביתרוב הת

 היסודי, ואהבתי מאוד לטפס על עצים.

פרות התאנה היו מנת מזון חשובה במשפחתנו בתקופת הקיץ.אמא הייתה מבשלת מהם מרק פירות, מכינה מהם ריבה, ואת מה שנשאר 

 נו בשמש.ייבש

כשהיו באים אלינו האורחים הייתה אימא קולעת סלים מניירות עיתונים ומגישה לכל אורח סלסלת תאנים שאני קטפתי מן העץ. בחצר 

 ביתנו עמד עץ תאנה שהניב פרות מדהימים בגודלם ובעסיסיותם.אלה היו תאנים לבנות מיוחדות במינן

 

כננו,בן יחיד ומפונק במשפחתו. הוא היה מתגנב לחצרנו, מטפס על העץ ואוכל את לא רק אני אהבתי לטפס על העץ שלנו. אהב גם ש

התאנים המתוקות.מה שהפריע לנו הייתה העובדה שלא היה לו יחס לעץ,ובחוסר זהירותו הוא שבר ענפים, ועליהם היו פרות שעדיין לא 

אתי דרך מקורית לגרש אותו מהעץ:לקחתי צינור השקיה הבשילו, וכך גרם נזק לעץ.הוא לא היה יורד מהעץ, גם כשגערנו בו. אני מצ

 והתזתי עליו סילוני מים, וזה הבריח את הילד המפונק מענפי העץ שלנו.

 

חיינו השתנה, הכפר הפך לעיר.העיר התפחתה, ובמקום עצי התאנים נסללו כבישים רחבים. התבגרנו,ואיש -עברו הרבה שנים, אורח

 זב את השכונה.איש פנה לדרכו. גם השכן השובב ע

כאשר עמדתי ללדת את בתי הבכורה והגעתי לבית היולדות, פגשתי,להפתעתי,ממולי את אותו הילד השובב שהפך לרופא מיילד,מפורסם 

ורציני.הוא הכיר אותי מיד. כשאמרתי לו שאני עומדת ללדת, הוא לא האמין לי ואמר:"את מתחילה שוב עם התעלולים שלך?" ופנה 

ר שאנחנו כבר לא ילדים.תוך דקה הוא חזר אליי והכניס אותי מיד לחדר הלידה. אחרי שילדתי מצאתי ליד מיטתי ללכת,אך מיד נזכ

 חבילת תאנים מיובשות, ועליהן לא היה כתוב שם השולח. אני ידעתי מי שלח אותן.
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 ענו על השאלות הבאות:

 תאנים מיובשות נקראות:___________________________.1

 דבלים,פגים,גרוגרות,צימוקים )העתיקו את המילה המתאימה(

 

 עלי תאנה שימשו את אדם וחווה )סמנו את התשובה הנכונה(.2

 א.לאכילה      

 ב.לכיסוי מערומיהם      

 ג.למילוי באורז      

 ד.להכנת זר לראשיהם      

 

 פירושו ___________________________ "ישב תחת גפנו ותחת תאנו". 3

 הוא:"תעלול" .4

__________________________________________________________ 

 . ציינו שלושה שימושים של פרי התאנה על פי הסיפור.5

 א._____________________________________________________________    

 ____ב._________________________________________________________    

 ג._____________________________________________________________    

 

 . מאיזו סיבה עיקרית גערו )נזפו( בני הבית בשכן שטיפס על העץ?6

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 . מה היה עיסוקו של הילד השובב לכשבגר?7

__________________________________________________________________

____________________________________ ___________________________ 

 . כתבו למי מתייחסים האזכורים הבאים:8

 __?__________________"מהם"במילה:  למי הכוונה ריבה"מהם מכינה  " במשפט:א. 

 _________________"הוא"?מתגנב לחצרנו" למי הכוונה במילה: הוא היה  במשפט:"ב.

 ?"ועליהם"למי הכוונה במילה:  יו פרות שעדיין לא הבשילו"ה עליהםו במשפט:"ג. 

    ________________ 

 _____________אותן"?אני ידעתי מי שלח אותן" למי הכוונה במילה: " במשפט:"ד. 
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 . כתבו על משחק ילדים האהוב עליכם. 9

 כתבו כיצד משחקים אותו והסבירו מדוע אתם אוהבים לשחק אותו.-תארו את המשחק

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 תארים מתוך הטקסט. 5א. העתיקו 10

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 ב. מה מוסיפים התארים  למשמעות הקטע?

 הקיפו את התשובות הנכונות.

 א. הם מאפשרים דיוק בקריאה.

 הם עוזרים להבחין בין שם עצם כללי לשם עצם פרטי. .ב

 הם מאפשרים דיוק של התיאור. .ג

 הם מאפשרים "המחשה של התמונה". .ד

  בהתאם למסקנה שהגעתם אליה סכמו והדגימוג. 

 ________________________________________________________שמות התואר

_________________________________________________________________ 
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 ב.ש.ללפניכם משפחה של מילים הנגזרות מהשורש . 11

 תבשל, בשלן , התבשלות, נבשל,  מבושל.     התבשל,    הבשלה     מבשלת,     לים, בישו     הבשיל, ,     בישול,     בישלתי

 מיינו את המילים, לפעלים ולשמות.

 שמות פעלים
  

 
 
 
 
 
 

 

 הבאה: השלימו את הטבלה. 12

 פועל שורש זמן גוף כינוי גוף
 עמד  עבר  

 הניב    

 הגיעו   הם נסתרים

 מטפסת    

 למדתי    

 תיאהב    

 מגישה     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 123 

  מעשה בזאב רעב

 )על פי סיפור שסיפר בוריס חנוכייב ששמע מפי אימו מינה חנוכייב(

 
 ליד כפר קטן, בין הרי קוקז הגבוהים, הסתובב זאב רעב. הלך הזאב מצד לצד, הסתכל 

 סביב סביב וחפש אוכל.

 ואמר לה :  פתאום ראה כבשה לבנה מתקרבת. קפץ הזאב ממקומו, תפס את הכבשה

 "כמה טוב שהגעת, אני כל כך רעב ואת נראית לי ארוחה טובה, מיד אוכל אותך!" 

 אמרה הכבשה : "לפני שתאכל אותי, כדאי לך לשמוע מה ששמעתי מאחרים".

 "מה שמעת מאחרים?" שאל הזאב.

 "שמעתי שאם אוכלים כבשה בלי מלח, אין לה טעם!" אמרה הכבשה, 

 מלח ואז תהיה לך סעודת מלכים"."חכה כאן, אני אביא לך 

 שחרר הזאב את הכבשה, כדי שתלך להביא מלח. הלכה הכבשה ולא שבה.

 התרגז הזאב ושוב יצא להסתובב סביב הכפר כדי לחפש אוכל.
 

 לפתע ראה הזאב תרנגולת אדומה מנקרת בין השיחים. זינק ממקומו, תפס את 

 י ארוחה כל כך טובה, מיד אוכל אותך!".התרנגולת ואמר לה : "אני כל כך רעב ואת נראית ל

 אמרה התרנגולת : "לא כדאי לך לאכול אותי, תראה כמה שאני רזה. אם תשחרר אותי,

 אלך ואקרא לכל חברותי התרנגולות, אתה תאכל את כולנו וזו תהיה ארוחה אמיתית!" 

 שחרר הזאב את התרנגולת, כדי שתלך להביא את חברותיה. הלכה ולא שבה.

 אב ושוב יצא להסתובב סביב הכפר כדי לחפש אוכל.כעס הז
 

 והנה, שמע הזאב צלילי חליל וראה רועה שמח וטוב לב יורד מן ההר.

 ארב הזאב לרועה וכשהוא התקרב תפס אותו ואמר : "מיד אוכל אותך ואהיה סוף סוף שבע".

 אמר הרועה : "תפסת אותי בקלות רבה ולכן ההנאה שלך מהאוכל לא תהיה שלמה.

 בוא נתחיל מהתחלה: אני ארוץ, אתה תרדוף אחרי ואז כשתתפוס אותי ותאכל אותי תהיה  

 לך הנאה הרבה יותר גדולה..."

 שחרר הזאב את הרועה ואמר : "בסדר, בוא נתחיל ".

 רץ הרועה במעלה ההר והזאב אחריו. דלג הרועה קל הרגלים בין הסלעים ובין השיחים

 .והזאב רץ בעקבותיו מזיע ומתנשף 

 כשהגיע הרועה לצוק שבראש ההר, עצר בבת אחת. והזאב, שהגיע מיד אחריו, לא הצליח 

 לעצור ונפל מהצוק אל התהום.

 ירד הרועה מראש ההר, אסף את הכבשים והתרנגולות וחזר איתם בשלום אל הכפר.
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  ענו על השאלות הבאות:

 

 הזאב הרעב נתקל בשלוש דמויות אותן רצה לאכול. .1

 וש הדמויות : _____________________________________כתבו מי הן של .א

 מה אמרה כל דמות לזאב כדי שישחרר אותה? -צטטו מן הטקסט  .ב

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 הזאב לרועה וכשהוא התקרב תפס אותו".ארב וב : "בסיפור כת .2

 )הקיפו את התשובה הנכונה(. הוא :ארב" פרוש המילה " מה     

 חיפש  .א

 הסתתר .ב

 חיכה .ג

 רצה .ד

 

 .בין הסלעים" קל הרגליים. בסיפור כתוב : "דלג הרועה  3

 "קל רגליים".את הביטוי במילים שלכם  הסבירו       

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 י דעתכם? נמקו את תשובתכם הביאו הוכחות מהטקסט.התכונה הבולטת של הזאב, לפמהי  .4

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 על פי הרצף בסיפור.סדרו את המשפטים הבאים  .5

   .הזאב שמע צלילי חליל 

   ת הכבשה.הזאב קפץ ותפס א 

  .הרועה , הכבשים והתרנגולות חזרו לכפר 

  .שחרר הזאב את התרנגולת כדי שתקרא לחברותיה 

  .הזאב נפל מהצוק אל התהום 

  .הכבשה מסבירה לזאב שלכבשה בלי מלח אין טעם 

 .הזאב ארב לרועה 

 

 )מוסר השכל( שניתן ללמוד מתוך הסיפור? הלקחמהו  .6

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 האם פעל נכון כשגרם לזאב ליפול ? –על מעשהו של הרועה  הביעו דעתכם .7

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 כבשה לבנה מתקרבת". ראהא. בסיפור כתוב : "פתאום  .8

 מתייחסת ל: ראההמילה:           

 רועה .א

 כבשה .ב

 זאב .ג

 רנגולת.ת .ד
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 . מרכאותבסיפור יש שימוש רב בסימן הפיסוק :  .9

 בסיפור. המרכאותהסבירו מה תפקיד       

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

 : אחריאו  לפני –סמנו את התשובה הנכונה  .10

 ?________________"תרנגולת"לפני או אחרי המילה  –תופיע במילון  "תהום" :המילה .א

 _?__________________"צועק"לפני או אחרי המילה  תופיע במילון "צוק" :המילה .ב
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 אגדת שני האחים

 .אדמה )פלאחים(-עובדישדה הייתה בירושלים. חלקה קטנה, שהייתה מעובדת בידי שני אחים   חלקת

 , ללא אישה.  רווק  -?והצעירלילדים שלושה.   ואב  נשויהבכור היה  האח 

שסידרו  אחרי,  בלילהלזה.   וערימה-היבול שווה בשווה: ערימה לזה  אתתום הקציר חילקו  ועםשניהם קשה בשדה.   עבדוכל השנה 

 הקלשון שכבו שני האחים בגורן לישון.  בעזרתאת שתי הערימות 

זה  אין.  רווק -אני  אבל להאכיל אישה וילדים. עליוהוא בעל משפחה.   -חי הבכור :  "אבלבבוהאח הצעיר על משכבו ואמר  התהפך

 . לי גם בחצי די!"  שוויםצודק, שהיבול נחלק לחלקים 

 . לערימת אחיו )ששכב ועיניו עצומות( האלומותמן הערימה שלו כמה מן  והעבירהאח הצעיר בחשאי   קם

, המסכן מי ערירי? הוא אחי ב:  "אני נשוי, ויש לי עכשיו ילדים, שיעזרו לי כשאהיה זקן.חש ובלבבוהאח הבכור   נעורשעה...   עברה 

 , לבנות את ביתו, וגם למצוא לו אישה כלבבו." כסףלו  ודרושיעזור לו בזקנתו?  

 .אחיו  לערימת -האח הבכור בשקט ממשכבו, נטל שיבולים מן הערימה שלו והעביר אותן סביב  קם 

האחים והלכו כהרגלם אל השדה. מה רבה הייתה הפתעתם כשראו שהערמות נשארו כשהיו... שתיהן שוות בגודלן בבוקר קמו שני 

 בדיוק!

 בלילה השני עשו האחים שוב מה שעשו אמש. ביום המחרת בבוקר ראו האחים, והנה ערמותיהם גדולות כשהיו, וישתוממו עוד יותר.

 כך קרה גם ביום השלישי.

 ובלילה הרביעי...

 צא האח הרווק מביתו...י

 ו...   והאח הנשוי יצא אף הוא מביתו...

 נפגשו שניהם באמצע השדה. בידי כל אחד הייתה ערמה גדולה של תבואה!

 הבינו השניים את מה שקרה וחיבקו זה את זה!

 נפגשו.  ראה אלוהים את האהבה הגדולה של האחים ואת המסירות הרבה שהייתה להם זה לזה ובירך את המקום שבו הם

 ושם, במקום שממנו יצאו אהבה ואחווה, בנה שלמה המלך את בית המקדש, וממנו יצאה אהבה ואחווה לכל העולם.
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 ענו על השאלות הבאות:

 .מה הסיבה? מה ההסבר?1

  ההסבר המתאים . כתבו את לפניכם עובדות

 הסיבה למה שקרה-ההסבר מה שקרה-העובדות

  .האחים לא יכלו להירדם משום ש..

 

 

  שני האחים נפגשו כיוון ש...

 

 

שלמה המלך בנה את בית המקדש במקום ששני האחים נפגשו 

 מפני  ש...

 

 

 

 

 . מה עשו שני האחים על מנת שמצפונם לא יציק להם?2

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 . הביאו הוכחות לכך ששני האחים היו אנשים טובים ורגישים.3

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 מהן ההתנהגויות בין אדם לאדם שניתן ללמוד מהאגדה? .5

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 __________________________. מהו גורן? _______________5

 

 ? הקיפו את התשובה הנכונה. עריריפירוש המילה מה . 6

 ג. בלי אישה ובלי ילדים                  א. ער                     

 ב. עצוב                                    ד. ערמומי

 

 הקיפו את התשובה הנכונה.? וישתוממופירוש המילה מה . 7

 א. השתעממו                           ג. התעלמו

 ב. חיו בשממה.                         ד. התפלאו.

 

 :מיותר. מחקו את ה8

 המילה עירוני. אחרי / לפנימופיעה   ערירי המילה    

 

 . כאשר קראתי את הסיפור חשבתי על  היחסים שלי עם אחי )או אחותי(.9

 ספרו על מערכת היחסים שלכם עם האח או האחות שלכם. 

 מה הייתם רוצים לשנות? )אם הייתם רוצים לשנות(

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 . בחרו את הביטויים המתאימים לאגדה, ונמקו את בחירתכם:10

 " טובים השניים מן האחד". .א

 "ואהבת לרעך כמוך בכל לבבך ובכל נפשך". .ב

 "לתת עם כל הלב  והנשמה". .ג

 "סוף מעשה במחשבה תחילה". .ד

 _____בחרתי בביטוי כי...._________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 יאו דוגמאות להתנהגות זאת בחברת הילדים . הערך הבולט באגדה הוא נתינה. הב11

 ובחברת המבוגרים.     

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 חרו בקטע שממנו נהניתם  במיוחד באגדה. נמקו את בחירתכם.ב. 2

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 .השלימו על פי התבנית הסיפורית:13

 התקופה/זמן:____________________

 

 המקום:____________________

 

 הדמויות:________________________________________________________

  

:___________________________________________________________הסתבכות

________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________שיא: 

________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________פתרון:ה

______________________________________________________________ 

 

__________המסר:___________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 131 

 

 בעריכת שלמה אבס."המעשיות המותחות ביותר"  לפניכם ציור מתוך הספר

 .לתמונה סיפורכתבו 

 כתבו בסיפור על הדמויות שבציור: ספרו מה קרה להן, כיצד התחיל העניין ואיך הוא הסתיים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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