
משרד החינוך

העברית הוראת  על  הפיקוח  לימודים   תכניות  ופיתוח  לתכנון  האגף  יסודי   לחינוך  האגף  הראשי   המדען  לשכת 

מאגר משימות מבחן למשוב הבית-ספרי

בעברית

ד:  שם התלמי

תה:  כי

 : ך תארי

)ע"ר(© 2009   ולהערכה  לבחינות  ארצי  מרכז 
NATIONAL INSTITUTE FOR TESTING & EVALUATION
ל א ר ש י ב ת  ו א ט י ס ר ב י נ ו א ה ל  ש ן  ד ו ס י מ

הקייטנה



- 1 -הקייטנה

יְָטנָה   ּקַ הַ

לְִמיד לַּתַ 	
	

ּבַּיֹום	ָהרִאׁשֹון	ֶׁשל	ַהַּקיְָטנָה	ּגִּלּו	יַלְדֵי	ְקבּוצַת	"ּבְרֹוׁש"	ּפֶֶתק	ֶׁשִהְׁשִאיר	לֶָהם	ּדָנִי	ַהַּמְדרִיךְ	עַל	
לּוַח	ַהּמֹודָעֹות.	ּבַּפֶֶתק	נִכְַּתב:	

ּבֶֹקר	טֹוב! 	

ַהּיֹום	ּבְָׁשעָה	9:00	נְַׂשֵחק		ּכַּדּורֶגֶל	-	ַהּבָנִים	נֶגֶד	ַהּבָנֹות,	ּובְָׁשעָה	10:00	נֹאכַל	 	

ֲארּוַחת	עֶֶׂשר	ַהּכֹולֶלֶת	ׁשֹוקֹו	וְלְַחָמנִּיָה.		ּבְ-10:30	נִרְֶאה	ֶסרֶט	ַהרְּפְַתָקאֹות	

מֹוֵתַח,	ּובִ-12:00	נְַקּיֵם	ִמלְֶחֶמת	ַמיִם	סֹועֶרֶת	ּוְמרַעֲנֶנֶת.		יֹום	נָעִים	לְכֻּלָם!

ֶאת	ַהֵּמידָע	ֶׁשּכַָתב	ּדָנִי	ּבַּפֶֶתק	ֶאפְָׁשר	לְַהּצִיג	ּגַם	ּבִרְִׁשיָמה.		ַהְׁשלִימּו	ֶאת	ָהרְִׁשיָמה	 		.1
ַהּבָָאה:

ְּפעִילֻּיֹות ַהּיֹום ּבַּקַיְָטנָה

ּכַּדּורֶגֶל 	- 	9:00

	- 	10:00

ֶסרֶט 	- 	10:30

	- 	12:00
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ַמּדּועַ	ּכְדַאי	לְַהּצִיג	ֶאת	ַהֵּמידָע	ּבִרְִׁשיָמה?		צַּיְנּו	ְׁשֵתי	ִסיּבֹות.  .2

א.	

	

ב.

	

 

ּדָנִי	ָאַסף	ֶאת	ַהּיְלָדִים	וְהֹודִיעַ	לֶָהם: 	.3
"ָׁשכְַחִּתי	לְַהּגִיד	לָכֶם	ֶׁשִּמְׂשַחק	ַהּכַּדּורֶגֶל	יְִתַקּיֵם	ּבַּדֶֶׁשא,	ִמלְֶחֶמת	ַהַּמיִם	ִּתְתַקּיֵם	לְיַד	 						

ַהִּמְׂשרָדִים,	ֶאת	ַהֶּסרֶט	נִרְֶאה	ּבַּמֹועֲדֹון	וְֶאת	ֲארּוַחת	ָהעֶֶׂשר	נֹאכַל	ּבֲַחדַר	ָהאֹכֶל".
ּדָנִי	ֶהְחלִיט	לִכְּתֹב	ֵמָחדָׁש	ֶאת	ּפְעִילֻּיֹות	ַהּיֹום,	ַאךְ	ַהּפַעַם	ּבְַטבְלָה:	 	

ַטבְלַת ְּפעִילֻּיֹות ַהּיֹום ּבַּקַיְָטנָה

ְּפעִילּות       

ּדֶֶׁשאִמְׂשַחק	ּכַּדּורֶגֶל09:00

10:00

ֶּסרֶט10:30

12:00

		

ַהְׁשלִימּו	ֶאת	ַהַּטבְלָה	עַל	ּפִי	ָהרְִׁשיָמה	ֶׁשֵהכַנְֶּתם	ּבְִׁשֵאלָה	1	וְהֹוִסיפּו		ֶאת		 א.		
ַהּפְרִָטים	ֶׁשָּמַסר	ּדָנִי	לַּיְלָדִים.

ַהְׁשלִימּו	ּבַַּמלְּבְנִים	ָהֲאפֹרִים	ֶאת	ְׁשמֹות	ַהּטּורִים. ב.		
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ּבְסֹוף	ַהּיֹום	ִחּלֵק	ּדָנִי	ֶאת	ּדַף	ַהֶּקֶׁשר	ֶׁשל	יַלְדֵי	ְקבּוצַת	ּבְרֹוׁש: 		.4

ּדַף קֶֶׁשר - קְבּוצַת "ּבְרֹוׁש"

ּגִילֶטלֶפֹוןּכְתֹבֶתֵׁשם ְּפרִָטיֵׁשם ִמְׁשָּפָחה

62522229רְחֹוב	ֶהרְצְל	3יָעֵלּבָרְֵאל

½64347458רְחֹוב	ָהֲאנָפָה	15נֶַטע	ּגָבִיׁש

65137338רְחֹוב	יָפֹו	118נֹעָהיְִׂשרְֵאלִי

½97532699רְחֹוב	וַיְצְָמן	1אּורִיּכֵֹהן

639057910רְחֹוב	ּבְיָאלִיק	12צִַחיִמּזְרִָחי

לְפִי	ַמה	ְמֻסּדָרִים	ְׁשמֹות	ַהּיְלָדִים	ּבְדַף	ַהֶּקֶׁשר?	ּבֲַחרּו	ֶאת	ַהְּתׁשּובָה	ַהּנְכֹונָה: 	

לְפִי	ַהּגִיל	ֶׁשל	ַהּיְלָדִים א.	

לְפִי	ֵסדֶר	ָהָאלֶף-ּבֵית	ֶׁשל	ְׁשמֹות	ַהִּמְׁשּפָָחה ב.	

לְפִי	ַהּכְתֹובֹות	ֶׁשל	ַהּיְלָדִים ג.	

לְפִי	ֵסדֶר	ָהָאלֶף-ּבֵית	ֶׁשל	ַהֵּׁשמֹות	ַהּפְרִָטּיִים ד.	

 

ּבַּיֹום	ַהֵּׁשנִי	ֶׁשל	ַהַּקיְָטנָה	ִהצְָטרְפּו	לְַּקבּוצָה	ְׁשנֵי	יְלָדִים	ֲחדִָׁשים:	עִּדֹו זְֵאבִי וְִסיגָל	ּכֹוכָבִי.	 		.5

	לְבֵין	ַהֵּׁשם	 ֶאת	ַהֵּׁשם	עִּדֹו זְֵאבִי	נֹוִסיף	ּבֵין	ַהֵּׁשם	 א.			

.	

	לְבֵין	ַהֵּׁשם		 ֶאת	ַהֵּׁשם	ִסיגָל ּכֹוכָבִי	נֹוִסיף	ּבֵין	ַהֵּׁשם	 ב.	

.	

לְפִי	ַמה	ֶהְחלְַטֶּתם	ֵהיכָן	לְהֹוִסיף	ֶאת	ְׁשָמּה	ֶׁשל	ִסיגָל	ּכֹוכָבִי?	 ג.		
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נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	רְִׁשימֹות	ּבִדְרָכִים	ׁשֹונֹות.	 	 .6
לִפְנֵיכֶם	ּכַָּמה	סּוגֵי	רְִׁשימֹות,	ֲהִקיפּו	ּבְעִיגּול	ֶאת	ַהאֹופֶן	ֶשּבֹו	נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	ּכָל	ֲאָחת	 	

ֵמָהרְִׁשימֹות.

ֵהעַזְרּו	ּבַּדֻגְָמה:	 	

נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	לְפִי	זְָמנִים		/		נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	לְפִי	א-ב	 ֶאת ְׁשמֹות ַהַּתלְִמידִים ּבַּכִָתה   

נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	לְפִי	זְָמנִים		/		נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	לְפִי	א-ב 	 ֶאת	ַהִּמלִים	ּבִַּמילֹון	 א.	

נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	לְפִי	זְָמנִים		/		נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	לְפִי	א-ב 	 ֶאת	ַמעֲרֶכֶת	ַהָּׁשעֹות	 ב.	 	

נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	לְפִי	זְָמנִים		/		נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	לְפִי	א-ב 	 ֶאת	ֶספֶר	ַהְּטלפֹונִים	 ג.	 	

 

ּכְדֵי	לְַתכְנֵן	ֶאת	ַהּפְעִילֻּיֹות	לְִׁשָאר	יְֵמי	ַהַּקיְָטנָה	ָׁשַאל	ּדָנִי	ּכָל	ֶאָחד	ֵמַחבְרֵי	ַהְּקבּוצָה	ּכַָּמה	 	 .7
ְׁשֵאלֹות.	ּדָנִי	ֵהכִין	ֶאת	ַהַּטבְלָה	ַהּבָָאה	לְפִי	ַמה	ֶׁשִּסּפְרּו	ַהּיְלָדִים:		

ִׂשימּו לֵב: ַהּׁשּורֹות ְמֻסָּמנֹות ּבְאֹוִתּיֹות וְַהּטּורִים ּבְִסָפרֹות. 	
	

	

1234567
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עֲנּו	עַל	ַהְּׁשֵאלֹות	ַהּבָאֹות	לְפִי	ַהַּטבְלָה: 	

ַהּפְרִָטים	ּבְטּור ִמְסָּפר 5	ִמְתיֲַחִסים	לְיֶלֶד	ֶׁשְּׁשמֹו א.		

ַהּפְרִיִטים	ּבְׁשּורָה ב	ִמְתיֲַחִסים	לְ	 ב.		

דני	נעזר	בטבלה	ובחר	לטייל	עם	הילדים	בירושלים. ג.		

ַמּדּועַ?		 					

ּכַָּמה	יְלָדִים	לֹא	ּבְִּקרּו	ַאף	ּפַעַם	ּבַּמּוזֵאֹון?		 ד.		

ֵאילּו	ְׁשנֵי	יְלָדִים	אֹוֲהבִים	ֶאת	אֹותֹו	ְסּפֹורְט?		 ה.		

ָמה	עֹוד	ְמֻׁשָּתף	לְִׁשנֵי	ַהּיְלָדִים	ַהּלָלּו?		 ו.		

	

 

לְפִי	ַהַּטבְלָה	ֶאפְָׁשר	לָדַעַת	עַל	אּורִי	ֶאת	ַהּדְבָרִים	ַהּבִָאים:	אּורִי	ֲהכִי	אֹוֵהב	לִצְּפֹות	 	 .8

ּבְִסרְֵטי	ֶמַתח	וְהּוא	רֹוצֶה	לְַטּיֵל	ּבִירּוָׁשלַיִם.		ּבְִׁשעֹות	ַהּפְנַאי	ֶׁשּלֹו	אּורִי	אֹוֵהב	לִרְקֹד.	

ַהְּסּפֹורְט	ָהָאהּוב	עַל	אּורִי	הּוא	ֶטנִיס	וְהּוא	ּבִֵּקר	ּפַעֲַמיִם	ּבְמּוזֵאֹון	יְִׂשרֵָאל.

ַמה	ֶאפְָׁשר	לָדַעַת	לְפִי	ַהַּטבְלָה	עַל	ִסיגָל?		 	
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ּדָנִי	ֶהְחלִיט	לָלֶכֶת	עִם	ַהּיְלָדִים	לְֶסרֶט.		הּוא	ּבָדַק	ּבְַמדְרִיךְ	ַהְּסרִָטים	ֶׁשּבָעִּתֹון	וְִהּצִיעַ	 	 .9
לָלֶכֶת	לְֶּסרֶט	ֶׁשֻּמְקרָן	ּבְאֹור עֲקִיבָא	ּבְָׁשעָה	11:00.	

ִהְתּבֹונְנּו	ּבְַמדְרִיךְ	ַהְּסרִָטים	ֶׁשּלִפְנֵיכֶם	וְַהּצִיעּו	ְׁשנֵי	ְסרִָטים	ַמְתִאיִמים	לַָּמקֹום	וְלַָּׁשעָה	 	
ֶׁשּבַָחר	ּדָנִי:

א.		

ב.		

	

 

ּבֵָּתי קֹולְנֹועַ ּבְרֲַחבֵי ָהָארֶץ

ַאְׁשקְלֹוןַאְׁשּדֹודֶאבֶן יְהּוָדה
ּגְלֹוּבּוס חּוצֹות ַאְׁשקְלֹוןּגְלֹוּבּוס קַנְיֹון ִסי מֹוללֵב ֶאבֶן יְהּודָה

ֶאֶפקְט ָהרַעַם	22:00ֲאבִיבָה ֲאהּובִָתי	22:00,	19:40
ּגִּבֹור עַל נְָמלִים )עִבְרִית( ּבְכֹורָה ַארְצִית 

17:30	,15:30	,13:30	,11:30

ַאֲהבָה ּבַּכְָפר	)ַאנְּגְלִית(	19:30
ּגִּבֹור עַל נְָמלִים )עִבְרִית(, ּבְכֹורָה ַארְצִית	

19:30	,17:30	,13:30	,11:30
ַהּצַד ֶׁשּלֹו וְַהּצַד ֶׁשּלָּה	19:30,	22:00

ּגִּבֹורִים קְַטּנִים	11:30,	13:30,	15:30ּגִּבֹורִים קְַטּנִים	13:00,	11:30
ּכִָּפה ֲאדָֻּמה ַהִּסּפּור ָהֲאִמִּתי )עִבְרִית(

11:30	,13:00

ּכִָּפה ֲאדָֻּמה ַהִּסּפּור ָהֲאִמִּתי )עִבְרִית(
11:30	,13:00

לָאִסי )עִבְרִית(	11:30,	15:00ַהּצַד ֶׁשּלֹו וְַהּצַד ֶׁשּלָּה 19:30,	22:30

לְַחזֹר )ַאנְּגְלִית(	21:50,	19:30
ּכִָּפה ֲאדָֻּמה ַהִּסּפּור ָהֲאִמִּתי )עִבְרִית(

17:00	,14:00	,11:30
ָמִהיר וְעַצְּבָנִי-טֹוקְיֹו ּדְרִיְפט	19:15,	

22:00

ָמיָאִמי וַיְס	22:00,	19:40לָאִסי )עִבְרִית(	11:30,	14:00,	17:00ִמיֶׁשהּו לָרּוץ ִאּתֹו	22:00

אֹור עֲקִיבָא
רַב ֵחן

ִמיֶׁשהּו לָרּוץ ִאּתֹו	19:40,	22:00	לְַחזֹר )ַאנְּגְלִית(	19:15,	22:00

ֶמלַח ָהָארֶץ 	19:40,	22:00ָמִהיר וְעַצְּבָנִי-טֹוקְיֹו ּדְרִיְפט 19:15,	22:00

ָמיָאִמי וַיְס 19:15,	22:00
ִמָּסבִיב לָעֹולָם עִם ֶפלִיקְס )עִבְרִית( 

22:00	,19:15

ֵמעֵבֶר לַּיַעַר 19:15,	22:00ֶמלַח ָהָארֶץ 19:15,	22:00ֲאבִיבָה ֲאהּובִָתי	19:30,	21:50

ּגַארְִפילְד )עִבְרִית( 11:00,	13:00,	15:00,	
17:00

ִמָּסבִיב לָעֹולָם עִם ֶפלִיקְס )עִבְרִית(	
22:00	,19:15

ֵמעֵבֶר לַּיַעַר )עִבְרִית(	19:15,	22:00

סּוֶּפרְֶמן חֹוזֵר	19:15,	22:00ֵמעֵבֶר לַּיַעַר 	19:15,	22:00ָמיָאִמי וַיְס	18:30,	21:50

ֵמעֵבֶר לַּיַעַר )עִבְרִית(	19:15,	22:00ְמכֹונִּיֹות )עִבְרִית( 11:00,	14:30,	17:00
רַב ֵחן

ֲאבִיבָה ֲאהּובִָתי	19:40,	22:00

ֶאֶפקְט ַהַּפרְַּפר 2	19:40,	22:00סּוֶּפרְֶמן חֹוזֵר	19:15,	22:00ֵמעֵבֶר לַּיַעַר )עִבְרִית(	11:00,	13:00	

ׁשֹודְדֵי ַהּקָרִיּבִּיִים-ֵּתבָה ֶׁשל ִאיׁש ֵמת	
רַב ֵחן15:30,	18:50,	21:50

ּגַארְִפילְד )עִבְרִית(	11:00,	13:00

ַהּבּועָה	19:15,	22:00

לִרְקֹד	19:15,	22:00ֲאבִיבָה ֲאהּובִָתי	22:00ֵאילַת

ְמכֹונִּיֹות	19:15,	22:00ֶאֶפקְט ָהרַעַם	19:15,	22:00

קְלִיק	11:00,	13:00,	17:00ּגַארְִפילְד )עִבְרִית(	19:15,	22:00ֵאילַת

ַהּבּועָה	19:15,	22:00ּגַארְִפילְד )עִבְרִית(	11:00,	13:30
ׁשֹודְדֵי ַהּקָרִיּבִּיִים-ֵּתבָה ֶׁשל ִאיׁש ֵמת	

22:00	,19:15

ּגִּבֹור עַל נְָמלִים )עִבְרִית( 	
16:30	,13:30	,11:00

ּבַת יָםְמכֹונִּיֹות )ַאנְּגְלִית(	19:15,	22:00
רַב ֵחןְמכֹונִּיֹות )עִבְרִית(	19:15,	22:00ַהּבּועָה	19:15,	22:00

ֲאבִיבָה ֲאהּובִָתי	19:40,	22:00ִמְפלֶצֶת ֶׁשל ּבַיִת )ַאנְּגְלִית(	19:15,	22:00ָמיָאִמי וַיְס	19:15,	22:00

ָאלֶּכְס רַיְּדֵר 	11:00,	19:40ִמְפלֶצֶת ֶׁשל ּבַיִת )עִבְרִית( 19:15,	22:00ֵמעֵבֶר לַּיַעַר )עִבְרִית(	11:00,	13:30

ֶאֶפקְט ַהַּפרְַּפר 2	22:00,	19:40נְִסיכֹות	19:15,	22:00סּוֶּפרְֶמן חֹוזֵר	16:30,	19:15

ׁשֹודְדֵי ַהּקָרִיּבִּיִים-ֵּתבָה ֶׁשל ִאיׁש ֵמת	
22:00	,16:30

ּגַארְִפילְד )עִבְרִית(	11:00,	17:00קְלִיק	19:15,	22:00
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לְִקרַאת	סֹוף	ַהַּקיְָטנָה	ַהּיְלָדִים	ְמכִינִים	ְמִסּבָה.		ּכָל	יֶלֶד	צָרִיךְ	לְָהבִיא	ּכִּבּוד	לְַּמִסּבָה	 		.10
ּולְַארְּגֵן	ִמְׂשָחק	ֶחבְרָה	ֶאָחד.	

ָהכִינּו	ַטבְלָה	ֶׁשְּתפָרֵט	ֵאיזֶה	ּכִּבּוד	ּכָל	יֶלֶד	צָרִיךְ	לְָהבִיא	וְֵאיזֶה	ִמְׂשָחק	ֶחבְרָה	ּכָל	יֶלֶד	 	
צָרִיךְ	לְַארְּגֵן.		יַלְדֵי	ְקבּוצַת	ּבְרֹוׁש	ֵהם:	אּורִי,	יָעֵל,	נֶַטע,	צִַחי,	ִסיגָל	וְעִּדֹו.		סּוגֵי	ַהּכִּבּוד	

וְִַהִּמְׂשָחק	ֵהם	לִבְִחירְַתכֶם.

	


