אם או עם
קראו את המשפטים והשלימו את המלה המתאימה.
.1

המורה אמרה ________ " :תלמד תצליח"!

.2

מצאתי גור כלבים קטן לבן ____________אוזניים שחורות.

 _________ .3תמצא את הקלמר שלי ,תחזיר לי אותו בבקשה.
 ______.4לא תוציא את בני ישראל ממצרים ,אביא עליך מכות ועונשים כבדים.
 .5יצאתי לטייל ____________ משפחתי ביום שבת.
 _____________.6תתקשר אלי בזמן ,אצליח להגיע לרכבת.
 .7אכלתי גלידה גדולה ________ קצפת ופיצפוצי שוקולד.
 ______________ .8לא ירד גשם ,תהיה שנת בצורת.
 _____________.9תכין את שיעורי הבית תוכל לצאת לשחק בחוץ.
.10שיחקתי _____________ רוני בגינה בהפרחת בלונים.

נערך על ידי שרית פולק.
מקור המשימות אינו ידוע-
נלקח מהרשת

ה' הידיעה
 .1הקיפו את המילים בהן מופיעה ה הידוע.
הגבעה הולכת התפרץ העצים הביא הרים הפרחים התפזרו
הורים השפיעו התפרצויות המורה הפסקה הופעה הילדים
התמונה הצעיף

הארץ השתתף המבחן

 .2הוסיפו ה' הידוע למילים המתאימות.
שולחנות,
הפסקה,

רקדה,

דיברו,

פרחים צהובים,

כיתות,

מפת שולחן,

שאל וענה,

עוגת שוקולד,

קבוצה הכי טובה.
נערך על ידי שרית פולק.
מקור המשימות אינו ידוע-
נלקח מהרשת

הפועל
הפועל
קראו את הקטע שלפניכם
א .הקיפו בעיגול את הפעלים המתאימים.
רונית (אהבה ,אוהבת) את הקיץ .בעקר את חודשי חופש הגדול .היא (הרבתה ,מרבה) ללכת
אל הים ואף (יצאה ,יוצאת) לטיולים ברחבי הארץ ,בגליל ובנגב .רונית אינה (סובלת ,סבלה) מן
החום.היא (שהתה ,שוהה) על חוף הים בשעות הבוקר או בשעות אחר הצהריים .היא
(התחילה ,מתחילה) את היום על החוף בריצה" ,כדי להתרענן וכדי לשמור על הכושר" -היא
(אמרה ,אומרת) .ולאחר מכן היא (ביצעה ,מבצעת) תרגילי התעמלות( ,התהפכה ,מתהפכת)
מצד אל צד על החול ,ו(זינקה ,מזנקת) לבסוף אל המים.

אוצר מילים
כתבו ליד כל צרוף מילים את פירושו.
אמיץ לב______________-

גבה לב_____________-

חסר לב______________-

ישר לב_______________-

בעל לב_____________-

שבור לב_______________-

נדיב לב_____________-

מוג לב_______________-

מחסן מילים  :מדוכא ,פחדן ,גאוותן ,טוב ,גיבור ,רשע ,רגיש ,הגון.

נערך על ידי שרית פולק.
מקור המשימות אינו ידוע-
נלקח מהרשת

הפועל
בחרו את הפועל המתאים (הקיפו בעיגול)
.1אתמול בערב ראינו  /נראה את משחק הכדורסל.
.2הוריו של יוסי נסעו  /ייסעו לחו"ל בקיץ.
.3אסנת תתחפש  /התחפשה בפורים לרקדנית מחול.
.4אילן וגדי לובשים  /ילבשו היום חולצות חדשות.
נערך על ידי שרית פולק.

.5דלית חכתה  /תחכה הבוקר להסעה.

מקור המשימות אינו ידוע-

.6השכן שלנו עבר  /עובר דירה בשבוע הבא.

נלקח מהרשת

עתידהווה עתיד
הפועל -עבר
השלימו את הטבלה שלפניכם על פי השורש :ל .מ .ד
גופים
אני
אנחנו
היא
הוא
הם
הן
את
אתה
אתם
אתן

עבר

הווה

עתיד

הפועל – עבר הווה עתיד
השלימו את הטבלה שלפניכם על פי השורש : :ח .פ .ר
גופים
אני
אנחנו
היא
הוא
הם
הן
את
אתה
אתם
אתן

עבר

הווה

עתיד

הווה עתיד
הפועל
עברעתיד
עבר –הווה
הפועל –
השלימו את הטבלה שלפניכם על פי השורש :ש .א .ל
גופים
אני
אנחנו
היא
הוא
הם
הן
את
אתה
אתם
אתן

עבר

הווה

עתיד

אוצר מילים – הפכים
השלימו את המילה המאימה מתוך מחסן המילים.
שחור
בוקר
יום
קטן
ארוך
צר
מלחמה
שנאה
כהה
חלק
גבוה
הרבה
חם

אוצר מילים -מילים נרדפות

רטוב
השלימו במשפט מלה נרדפת מתוך מחסן המילים.
מחסן מלים :שלום ,קר ,בהיר ,לילה ,גדול ,מעט ,יבש ,לבן ,קצר ,מחוספס ,אהבה ,רחב,
נמוך –.פרסתי את ה  _____________ -על הרצפה.
 .1ערב,שטיח
מוקיון – כניסתו של ה___________ עוררה גל צחוק.
.2
.3

שי – שאלתי את חברי איזו_________ היא מעדיפה ליום הולדתה.

.4

כתב – הסופר ____________ את זכרונותיו.

.5

רז – הוא לחש לי ______________ ובקש ממני לא לגלות לאיש.

.6

סעודה – ל _____________ החגיגית הוזמנו כל בני המשפחה.

.7

מסוגל – המורה טענה כי אם אשתדל אני___________ להצליח.

.8

מוזר – הנער החדש נראה לי ____________ .

.9

רקיע – ה ____________ היו מכוסים בעננים אפורים.

.10

שתה – הוא _____________ בצמא מן הבקבוק.

מחסן מילים :לגם ,יכול ,ארוחה ,מתנה ,ליצן ,רשם ,מרבד ,סוד ,משונה ,שמיים.

מאזכרים
לפניכם ֶק ַטע מ ַֹידעְּ ,קָראו אֹותֹו ֵה ֵיטב ,סמנו את המאזכרים ורשמו ליד כל מאזכר למי הוא מתכוון.
"קֹוברת ַה ִּמ ְּׁש ָק ַפיִּם" ַשיָיך לְּ סּוג ֶׁשל נְּ ָח ִּׁשים גְּ דֹולִּ יםַ ,אְּר ִּסיִּיםְּּ ,ומ ֻסכָ נִּ ים.
ַ
נָ ָחׁש
הּוא ָמצּוי ְּבהֹודּוַ ,בי ַָב ֶׁשת ַא ְּסיָה.
זֶ הּו נָ ָחׁש ַאְּר ִּסי ְּמאֹדֶׁ ,ש ִּב ְּׁש ַעת ַסכָ נָ ה ,לֶ ֶׁשם ֲהגָ נָ ה ּולְּ ֵׁשם ַה ְּת ָק ָפה ,הּוא ִּמזְּ ַד ֵקף
ַּומְּר ִּחיב ֶאת צַ ּוָארֹו כְּ ֵדי לְּ ַה ְּפ ִּחיד ֶאת אֹויְּבֹו.
(=העֶֹרף ֶׁשּלֹו) צִּ יּור ֶׁשל ִּמ ְּׁש ָק ַפיִּםִּּ ,ומכָ אן ְּׁשמֹו.
עֹורפֹו ָ
כְּ ֶׁשהּוא ֶ
עֹושה זֹאת ,נֹוצַ ר ַעל ְּ
חֹור ֶיהן יֵׁש כְּ ָׁשֹלׁש ִּׁשנַ יִּם ְּרגִּ ילֹות.
יֵׁש לֹו ִּׁשינִּ י ֶאֶרסֶׁ ,ש ֵמ ֲא ֵ
ֵעינָ יו ְּק ַטנֹות .גּופֹו ְּמ ֻעגָ ל ְּועֹורֹו ָחלָ ק.
פֹורים ִּּומ ֵביצֶ ֶיהן.
נָ ָחׁש זֶ ה ָפ ִּעיל ַבּלֵ ילֹות ,נִּ ּזֹון ִּמצְּ ַפְּר ְּד ִּעיםִּ ,מ ְּמכַ ְּר ְּס ִּמיםִּ ,מצִּ ִּ
ֶאת ַה ֵביצִּ ים הּוא בֹולֵ ַע ְּׁשלֵ מֹות.
ׁשֹומִּרים ֲעלֵ ֶיהן.
קֹובָרה ְּמ ִּטילָ ה כַ 12-עד ֵ 20ביצִּ יםְּּ ,וׁשנֵ י ְּבנֵ י ַהּזּוג ְּ
נְּ ֵק ַבת ַה ְּ
קֹובָרה ַמגִּ ַיע ַעד לָׁ 12-שנִּ ים.
אֶֹרְך ַחיָיו ֶׁשל ַה ְּ
קֹוב ָרה.
ִּמ ֵידי ָׁשנָ ה ֵמ ִּתים כֲ 10,000 -אנָ ִּׁשים ֵמ ַהכָ ַׁשת ַה ְּ

מילות יחס
ידע ַו ֲענֵּה/וְעָ נִי עַ ל הַ ְּׁשאֵּ לֹות הַ בָ אֹות:
ַמ ְספֵּ ר/י אֶ ת הַ ּׁשּורֹות ְב ֶקטַ ע הַ ֵּמ ַ

השלימו את המילה המתאימה במשפט.

שלנו?ודברנו ______ (על ,את ,בתוך) המצב.
עם,
.1
_____________________________________.
השכניםבַ ִמלָ ה
על) ִמי הַ ַכ ָּונָה
ְ ,"...ל
(את :,כְּ",הּוא
_______ כָתּוב
ׁשּורה מס' 2
ישבנו ְב ָ
.1
ָאר?______ (אחרי ,כי ,בגלל ,מ) היה לי
חמים
(עםְּ ,
בגדיםי הַ צַ ּו
על)"ֶׁ ,של ִמ
כדיָּ ,וארֹו
יבב,אֶ ת צַ
________ "מַ ְר ִח
ׁשּורה מס'  4כָתּוב:
לבשתי ָ
 .2הת ְ .2ב
קר._____________________________________ .
ׁשּורה מס'  4כָתּובְ " :להַ פְ ִחיד אֶ ת אֹויְבֹו"ֶׁ ,של ִמי הָ אֹויֵּב?
ְ .3ב ָ

בתוך) פני העולים החדשים.
 .3ראש הממשלה קיבל _______ (את ,כ ,בגלל,
_____________________________________.
צהוב?.
צבעאֶ ת ַמה
עֹושה
הּוא ְּמ) ֶ
(עם ,",כְ ֶ
ה ז ֹאת
עֹוש
ֶ
חדרהכְ ֶׁשהּוא
קירָתּוב" :
את'  5כ
ה מס
ׁשּור
אחותי ְב ָ
.4
עלׁ,ש ְּב,
______
צבעה
.4
________________________________.

 .5יוסף חלם ______ (בתוך ,ליד ,אל ,על) פרות שמנות.

ׁשּורה מס'  8כָתּוב" :נָחָ ׁש זֶה" ,אֵּ יזֶה נָחָ ׁש? _____________________________________ .
ְ .5ב ָ

(מ ,עם ,בתוך ,מעל) פח האשפה.
_____
.6
______? ְּ
_____________________________________.
הזבל,ל ִמי הַ בֵּ יצִ ים
אל)יהֶ ן"ֶׁ ,ש
ּומבֵּ יצֶ
עםִ,
על.." :,
(אתָ,תּוב
מס'  8כ
ׁשּורה
זרקנוְ .ב ָ
6
ׁשֹומ ִרים?
ְ
רשוםִ .מי
מכתביהֶ ן" ,עַ ל
שלו) ִרים עֲלֵּ
ׁשֹומ
ְ
ּזּוג
אליוְ ,בנֵּי הַ
ָתּובְׁ " ,שנֵּי
 10כ
ׁשּורה מס'
נשלח ְב ָ
.7
בתוכו,
(עליו,
_______
.7
_______________________________.

 .8אני מכירה ______ (אצלו ,שלו ,אחריו ,אותו) יותר זמן ________ (אצלך ,אותך ,ממך,
שלך).
 .9אנחנו לומדים _________ (עם ,את ,על ,של) מלחמת ששת הימים.
 .10שוחחנו ________ (עלְּ ,ב ,אל ,את) הסרט שראינו.

ו' החיבור
במשפטים שלפניכם נעשו טעויות.
א .הקיפו אותן בצבע אדום.
ב .הוסיפו ו' החיבור ,פסיק ונקודה במקומות המתאימים בצבע כחול:
 .1כשאהיה גדול ארצה שיהיו לי :מכונית ואופנוע ,ג'יפ .אופנוע ים
 .2אני אוהב לשמוע סוגי מוסיקה שונים ,למשל :מוסיקה קלאסית ,וג'אז ראפ מוסיקה מזרחית ,פופ
רוק טראנס .אבל במיוחד מוסיקת היפ – הופ,
 .3במערכת השמש שלנו יש תשעה כוכבי לכת :כוכב חמה נגה .כדור הארץ ומאדים צדק ,שבתאי,
אורנוס ,נפטון ,פלוטו.
 .4הסידן חשוב מאוד לתפקוד הגוף .חשוב לאכול מוצרים בהם יש סידן ,למשל :גבינה לבנה וגבינה
צהובה מעדנים ,חלב ,חמאה.

.7

חג האביב חג החרות חג המצות הם שמות נוספים לחג הפסח.

מילות יחס
השלימו את המילה המתאימה במשפט.
 .1שמתי את הנעליים _____ (ב ,בתוך ,מחוץ) המגירה.
.2הם מעדיפים לשבת ______ (על ,ב ,בתוך) המכונית הממוזגת.
 .3הכנסתי את צלחת ______ (אל ,ל ,ב) מדיח כלים.
 .4היא קיבלה רשיון לנהיגה _____ (על ,ב) טרקטור.
 .5לפי הפתגם :אל תרתום את העגלה ______ (לפני ,אחרי ,ב ,ל) סוסים.
 .6אסור לרשום את תשובות הבחינה ______ (עם ,ב ,על) עפרון.
 .7אנו נוהגים לאכול _____ (עם ,ב ,על) סכין ומזלג.
 .8נסה לזכור לא לסמן את התשובות (ב ,על) הדף.
 .9במסעדה הסינית מגישים את המרק _____ (בתוך ,על ,עם) כף מיוחדת.
 .10המלצר הסיני לא הבין אף מילה _____ (מ ,ב ,של) עברית.

מילות יחס
השלימו את המשפטים הבאים:
 .1התלמיד התגאה ______ (עם ,על ,את ,ב) ציונים שלו ,והתפלא ____ (על ,את ,עם ,ב) הכשלון
בבחינה האחרונה.
 .2ניקיתי את הנעליים _____ (על ,ב ,עם) שטיח ,לפני הפגישה _____ (על ,את ,ב ,עם) המנהל.
 .3התלהבנו מאוד _____ (על ,את ,מן,ל) הסרט ,שמתאר _____ את ,אחרי ,של ,על ,אודות) חיי
הכלבים בניו יורק.
 .4אסרתי _____ (את ,על ,מהם ,עבורם) התלמידים לצאת מהכיתה ,אבל התרתי _____(להם,
עליהם ,אותם ,איתם) לאכול.
 .5הכלב יצא _____ (מתוך ,מפני ,בתוך ,חוץ) הבית ,וישן ______ (בחוץ ,החוצה ,אל החוץ) על
הדשא.
 .6האסירים יצאו _____ (לפני ,לקראת ,בשביל ,על) החיילים ששחררו את המחנה.
 .7משרד החוץ מנסה לשנות _____ (על ,ל ,את ,בשביל) היחס של ממשלת רוסיה לישראל.
 .8הפגישה _______ (עם ,בין ,מן ,על) החברים שלי הייתה מהנה במיוחד.
 .10החיילים השתלטו _____ (את ,בין ,מן ,על) המחבל במהירות.

מילות קישור
השלימו את המשפטים עם המילים הבאות:
בגלל ,בשל ,לפני ,לך ,ל ,...כדי ,מפני ,על ,את ,ב ,...בין ,מן ,בשביל ,בעד ,מחוץ ,בתוך ,בך ,אותך,
עליך ,עם ,מ...
.1

כעסתי ______ כי לא הכנת שעורי בית.

.2

אדם מאוד התלהב ______ שעורי לשון.

.3

הפגישה _____ ההורים שלי והמנהל היתה קצרה.

.4

המורה העיפה אותי ____ השיעור _____ ,שהפרעתי.

.5

ישבתי _____ ללימודיה ודברתי בפלפון ______ חברים שלי.

.6

צריך לשנות ____ היחס לתלמידים בלימודיה.

.7

חברי הכנסת הצביעו ________ שנוי שיטת הבחירות.

.8

אני יצאתי החוצה _______ לשחק עם אחותי ,ואבי יצא ______ החברה.

.9

יצאנו החוצה ______ סוף השיעור ______ הפסקת חשמל.

.10

שמעתי ______ היום יותר מדי.

מילות יחס
השלימו את המילה המתאימה.

הפועל עבר הווה עתיד

.1נגבתי את הרגליים ____ (ב ,עם) שטיח לפני שנכנסתי ללימודיה.

השלימו את הטבלה שלפניכם על פי השורש :ש .ת .ל

 .2צריך לשנות ______ (על ,ל ,את ,בשביל) היחס של המורים ______ (אל ,בעד ,על ,ב) נושא
עתיד
הווה
עבר
גופים
הציונים.
אני
 .3האמא הזהירה _____ (על ,את ,ב ,מפני) הילד _____ (ב ,את ,על ,מפני) הסכנות בכביש.
אנחנו
 .4האבא היה מאוד גאה ___ (עם ,על ,את ,ב) בן שלו ,ולכן סמך ____ (עליו ,אותו ,איתו).
היא
הכתבה בעיתון מספרת _____ (אחרי ,של ,את ,על אודות) משפחה בצפון.
 .5הוא
 .6הם
ז'קי כהן הוא מעצב שיער ,ומספר _____ (את ,של ,על אודות ,אחרי) כל השחקניות והזמרות.
הן
ההורים מאמינים ___ (ב ,על ,ל ,את) ילדים שלהם ,ולא מאמינים ____ (ב ,על ,ל ,את) ילדים
 .7את
אחרים.
אתה
הפגישה ______ (את ,בין ,על ,מן) אהוד ברק ואריק שרון היתה קצרה.
 .8אתם
 .9אתן
הפגישה _____ (עם ,את ,בין מן) המנהל היתה מפחידה.
 .10התלהבתי מאוד ____ (על ,את ,מ ,ל) הבחורה שבקרה ________ (אצלו ,אליו ,אותו).
.

מילות קישור -מילת תכלית
השלימו את מילות התכלית החסרות .היעזרו במחסן התשובות.
 .1חשוב לעסוק בפעילות ספורטיבית מידי יום ______ לשמור על גזרה נאה
ו______ לשמור על הבריאות.
 .2חיילים רבים מסרו את נפשם ______ המולדת.
 .3היזהר ______ תאחר!
 .4הבורחים הסתתרו בין העצים ______ למנוע את גילויים על ידי האויב.
 .5השגח היטב ______ תוציא יד מחלון המכונית בשעת הנסיעה.
 .6כבד את אביך ואת אמך ______ יאריכון ימיך.
 ______ .7שנוכל לשפר את איכות החיים בישראל ,עלינו ללמוד להתחשב בזולת.
 .8יצאנו לטיול בשמורת החולה ______ ללמוד את אורחות חייהן של הציפורים,
______ להכיר את הצמחייה המיוחדת של השמורה.
מחסן תשובות
פן ,כדי ,לבל ,למען ,כדי ,במטרה ,למען ,כדי ,על מנת ,כדי ,כדי.

השלימו את מילות הסיבה בטקס שלפניכם היעזרו במחסן התשובות
פחד מפני המצאות חדשות
כיום מתייחסים לכל המצאה חדשה כאל דבר רגיל .לא כך התייחס הצבור אל ההמצאות החדשות במאה הקודמת.
הצבור לא האמין ביעילותן ודחה את השימוש בהן.
כאשר הומצאה המחרשה בשנת  1797דחו אותה האיכרים בארצות הברית ______ ,הם חששו שמחרשת הברזל
תרעיל את האדמה ______ .חשש זה נמנעו האיכרים מלהשתמש במחרשה והמשיכו לעבד את אדמתם במעדר.
לאחר הנחת מסילת-הברזל הראשונה אמר אחד המנהיגים הדתיים בארצות-הברית .":אין ספק שאנשים רבים יצאו
מדעתם ______ המראה של קטרים הדוהרים במהירות על פני המכתב".
בשנת  1579דנה מועצת העיר דאנציג למיתה את ממציא מכונת האריגה ______ שחששו שהמצאתו ______
לאבטלה של הפועלים והם ירעבו ללחם.
בשנת  1908אמר ראש העיר סינסנטי בארה"ב בנאומו בפני מועצת-העיר" :האישה לא תוכל לעולם לנהוג במכונות
______ והנהיגה דורשת תכונות כאלה ,שאף אישה לא תוכל לעמוד בהן".
כאשר חברת המכוניות "פורד" החלה להפיץ את המניות שלה ______ פתיחת בית-החרושת למכוניות נמצאו
אנשים רבים שטענו" :זוהי טיפשות להשקיע כספים בחברה כזו ______ שעוד לא נוצר שום כלי שיתחרה
בסוס!" .לשמחתנו אנו יודעים היום ______ ,המצאות החדשות קיימות ______ האנשים שלא חששו מהן
העולם התקדם.
מחסן תשובות
בזכות ,לרגל ,הודות ,כיוון ,מאחר משום ,עקב ,תגרום ,כי ,בשל ,כי.

מילות יחס
השלימו את המילה המתאימה:
 .1השתמשתי ___ (ל ,את ,עם ,ב) כפפות ______ (בשביל ,בשל ,ליד) הקור והרוח.
 .2כל האזרחים יצאו ______ (על ,למען ,לקראת) המכונית של נשיא ארה"ב.
 .3הספר נכתב ______ (על ידי ,בשביל ,על ,לפי) אגאתה כריסטי ,ומספר _____ (על ידי,
בשביל ,על ,לפי) חוטף באנגליה.
 .4רוב חברי הכנסת הצביעו _____ (בלעדי ,בעד ,כלפי ,לשם) התקציב.
 .5אני לא יכול לחיות _______ (בלעדיך ,כלפיך ,לפניך ,עבורך) ,ומוכן לעשות הכל ______
(לפניך ,בלעדיך ,למענך).
לצאת תכלית
עליך)מילות
קלוז -
השלמת
מהבית _______ (בשביל ,בשל ,למען)
איתך,
 .6אסרתי ________ (אותך,
המלחמה בחוץ.
התשובות.
במחסן
ו
היעזר
החסרות.
השלימו את
המיליםמאוד ____ (את ,על ,מ ,ב) הסרט ,ונהניתי ___ (את ,על ,ב ,מ) האוכל במסעדה.
התלהבתי
.7
 .8אם תאמין ___ (על ,ב ,את ,מ) עצמך ,תוכל לגבור ___ (את ,על ,ב ,מ) כל הבעיות.
 .9הכנסתי את העטים ______ (ל ,ב ,לתוך) הקלמר החדש שקניתי.
לעשות כדי
לרזות?ללדת ממש ______ (מ ,ב ,ל) קרוב!
אשתו עמדה
מה .10

מילות קישור
מילים מקשרות כגון" :בגלל ה" " ,כי" " ,משום ש" " ,כיוון ש" " ,היות ש"  ,מציינות סיבה.
א.

בחלק מהמשפטים שלפניכם מופיעה מילה מקשרת המציינת סיבה .סמנו אותה.

•

כיוון שהמכונית נסעה בנתיב השמאלי ,לא יכולנו לעקוף אותה.

•

הרמזורים לא פעלו כהלכה ,היות שהגשם פגע בחוטי החשמל.

•

ברחוב הראשי היה אתמול פקק תנועה ,משום שעובדי העירייה ביצעו תיקונים בכביש.

•

האופניים התהפכו על הכביש הרטוב ,ונהג המכונית לא הבחין בכך.

•

כל בוקר יש עומס תנועה בכביש הזה ,והפקקים מתמשכים לאורך מספר קילומטרים.

•

השוטר רשם לנהג דו"ח ,כי הוא החנה את מכוניתו על המדרכה.

ב .לפניכם  5מילים המציינות סיבה" :הואיל ו" " ,מפני ש" " ,מאחר ש" " ,כיוון ש" " ,משום ש".
בחרו מתוכן שתיים וחברו להן משפטים.

מילות קישור -מילות

תכלית.

קראו את הקטע הבא.
עופות ,חרקים ובעלי חיים אחרים הגורמים נזק לחקלאות מכונים "מזיקים" .המזיקים פוגעים
בגידולים חקלאיים בדרכים שונות :יש המכרסמים את עלי הצמחים ואת הענפים ,יש הפוגעים
בשורשי הצמחים ,יש החודרים לתוך הפרי וגורמים לו לנשור או להירקב ,ועוד .נזקים מסוג זה,
הנגרמים לגידולים חקלאיים ,עלולים לגרום להפסדים כספיים עצומים (במדינות מסוימות הם
עלולים לגרום אפילו לרעב) .במטרה להגן על הגידולים החקלאיים ,פיתחו מדענים בארצות
שונות שיטות מגוונות ללחימה במזיקים.
העתיקו את המשפטים והשלימו אותם.
האדם נאלץ לנהל מלחמה מתמדת נגד המזיקים ,מאחר ש ______________
פגיעה בגידולים חקלאיים עלולה לגרום להפסדים כספיים ואפילו לרעב .לכן___ ,
ברחבי העולם פותחו שיטות מדעיות שונות ללחימה במזיקים ,וזאת במטרה ל __

סימני פיסוק
העתיקו את הקטע למחברת ושימו את סימני הפיסוק המתאימים בקטע שלפניכם:
לפני שנים רבות הייתה באפריקה שנת בצורת לא ירד גשם ולחיות לא היה מה לאכול בעלי
החיים ידעו שהצב הזקן מכיר מקומות שהם אינם מכירים אותו ולכן שאלו אותו אולי אתה
יודע איפה אפשר למצוא משהו לאכול אנחנו ממש מתים מרעב ענה הצב אני מכיר מקום שיש
בו מזון אבל המקום רחוק ואיני יכול להגיע אליו אני הלא זוחל כמו צב קחו אותי לשם ויתנו
לנו אוכל .יופי אמרו החיות סוף סוף נאכל משהו אבל נלך לשם בתנאי אחד אמר הצב מעכשיו
לא יקראו לי צב אלא כולכם יהיה שמי בסדר גמור אדון כולכם ענו החיות העיקר שנקבל משהו
לאכול הלכו והלכו עד שהגיעו לכפרם של בני האדם בני האדם שמרו קצת אוכל כדי להאכיל
את בעלי החיים הרעבים והגישו להם את המזון האוכל הזה הוא לכולכם אמרו בני האדם
לבעלי החיים שמעתם קרא הצב הם אמרו שהאוכל הוא לכולכם הסכמנו שזהו שמי ולכן
האוכל הוא רק בשבילי והצב התנפל על האוכל והתחיל לזלול

