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 !מוכנים לשנה הבאה

 תלמידים יקרים,
ו בבית ספרכם חוברת זו מאגדת בתוכה מיומנויות שפה רבות אשר נלמד

 במהלך השנה במסגרת שיעורי שפה.
נצלו את חופשת הקיץ לחיזוק ותרגול הנושאים החשובים בכדי שתגיעו 

 מוכנים לשנת הלימודים הבאה.
 .בהצלחה רבה

 
 

 בס"ד
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 חיזוק מיומנויות בלשון
 מילים נרדפות
 מילה והיפוכה
 צירופי לשון

 ניבים ופתגמים
 סמיכות וקניין
 סימני פיסוק
 מילות קישור

 פעלים
 משפחות מילים

 שורשים
 מילים יוצאות דופן

 שמות תואר
 שמות עצם
 מילות יחס
 יחיד רבים
 זכר נקבה

 דיבור ישיר ודיבור עקיף
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 צירופי לשון וביטויים 
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 כינויי קניין וסמיכות
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 סימני פיסוק
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 פעלים
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 משפחות מילים
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 ה. שם עצם או פועל:
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 חיזוק מיומנויות בהבנת הנקרא וכתיבה

 רובד גלוי

 רובד סמוי

 הסקת מסקנות

 דליית מידע מתוך הטקסט

 משלים

 משימות כתיבה

 כתיבת טיעון

 סידור משפטים

 רעיון מרכזי

 לפסקאותחלוקה 
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 "שיחות עם ילדים"

 
 

 ועדת חברה של הכיתה, אבל יש ליואני ב
 בעיות בכל שעת חברה. אף פעם לא מרוצים

 ממה שאנו עושים. אז מה כן לעשות?
 , חיפה10אי.ו. 

 
 !נ.ב עשינו הכל

 

 
 
 

 הייתי רוצה לדעת: מהי כיתה מגובשת?
 ש כיתה? איך לסרב להצעת חברותאיך אפשר לגב

 בלי להעליב? 
 

 אנא, השתמש בכינוי נ.ר. מרחובות
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