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הוראות לבוחן ולתלמידים
לבוחן :לפני תחילת העבודה עליך לקרוא בקול רם את ההוראות לתלמידים המופיעות בעמוד זה ועל-פיהן
לעבור עם התלמידים על הדוגמה הקצרה המופיעה בעמוד הבא.

הוראות לתלמידים
בדפי העבודה שלפניכם יש שלושה קטעי קריאה .לאחר כל קטע יש מספר שאלות עליו.
ִקראו היטב כל קטע ,ואחר-כך ענו על כל השאלות הקשורות אליו .במידת הצורך ִקראו שוב
את הקטע כדי לענות על השאלות .בעמוד ממול (עמוד מס'  )3יש דוגמה.
ִקראו את הסיפור "בברכת השחייה" שבדוגמה.
לבוחן :תן לתלמידים דקה ( 60שניות) לקרוא בשקט את הסיפור "בברכת השחייה" ,ואחר-כך אמור:

עכשיו ננסה לענות על השאלות .הסתכלו בשאלה  .1עכשיו נקרא את השאלה ואת ארבע
התשובות המוצגות תחתיה( .קרא את השאלה ואת התשובות בקול רם).
מבין ארבע התשובות רק תשובה אחת נכונה.
(אפשר לתלמידים להשיב)
מהי התשובה הנכונה? ַ
התשובה הנכונה היא תשובה א .הקיפו במעגל את האות א מבין התשובות לשאלה .1
עכשיו ִקראו בשקט את שאלה  2ואת התשובות לשאלה( .התלמידים יקראו בעצמם)

בואו ננסה לענות עליה.

(אפשר לילדים להשיב)
מהי התשובה הנכונה? ַ
התשובה הנכונה היא תשובה ג .הקיפו במעגל את האות ג מבין התשובות לשאלה .2
עכשיו ִקראו בשקט את שאלה  3ואת התשובות לה( .התלמידים יקראו בעצמם)
(אפשר לילדים להשיב)
מהי התשובה הנכונה? ַ

התשובה הנכונה היא תשובה ב .הקיפו במעגל את האות ב מבין התשובות לשאלה .3
בקטעים הבאים יהיו גם שאלות קשות יותר מאשר בדוגמה .השתדלו בכל זאת לענות כמיטב
יכולתכם .אל תדלגו על אף שאלה .גם אם אינכם בטוחים בתשובה ,סמנו את התשובה שהכי
נראית לכם.
שימו לב :כשתפגשו במילה שאינכם מכירים ,תוכלו בדרך כלל לגלות את הפירוש שלה אם
תנסו להבין את המשפט כולו.
זִ כרו ,לכל שאלה יש רק תשובה אחת נכונה .יש לסמן במעגל רק תשובה אחת .מי שיסמן שתי
תשובות לאותה שאלה ,תשובתו תיפסל .אם סימנתם בטעות תשובה לא נכונה תוכלו למחוק
אותה בסימון  Xעל המעגל( .הַ דגם על הלוח את דרך המחיקה)
אם תסיימו את מבחן הבנת הנקרא לפני שאודיע על סיומו ,אל תעברו למבחן בחשבון .בזמן
שנותר לכם תוכלו לקרוא שנית את הסיפורים ולבדוק את תשובותיכם.
עִ ברו לעמוד מס'  4והתחילו לעבוד.

בהצלחה
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חלק ראשון :הבנת הנקרא
דוגמה

בִּ בְ ֵרכַת הַ ְש ִּחיָה
1

בְּ ֶאחָ ד ִמימֵ י חּופְּ שַ ת הַ ַקיִץ הָ לַך ְּמ ַנשֶ ה לַבְּ ֵרכָהְּ .מנַשֶ ה יֹודֵ עַ ל ְִּשחֹות .הּוא אֹוהֵ ב
לִצְּ לֹול בַ מַ יִם ּו ְּלנַסֹות ל ְִּמצֹוא בָ הֶ ם ְּדבָ ִרים ְּמעַ ְּנ ְּינִים .יֹום ֶאחָ ד שָ חָ ה ְּמ ַנשֶ ה
לַהֲ נ ָָאתֹוּ ,ו ְּלפ ֶַתע שָ מַ ע צְּ עָ ָקה" :הַ צִ ילּו! הַ צִ ילּו! אֲ נִי טֹובֵ עַ !".

4

שֹוקעַ בַ מַ יִם.
ְּמנַשֶ ה שָ חָ ה בִ ְּמ ִהירּות ל ְִּמקֹום הַ צְּ עָ ָקה וְּ ָר ָאה ֶאת י ִָאיר חֲ בֵ רֹו ֵ

5

הּוא צָ לַל בִ ְּמ ִהירּות וְּ ִה ְּת ִחיל ל ְִּמשֹוְך ֶאת י ִָאיר הַ חּוצָ ה .בֵ ינ ְַּתיִים בָ א הַ מַ צִ יל וְּ עָ זַר
ל ְִּמנַשֶ ה לְּהֹוצִ יא ֶאת י ִָאיר מֵ הַ מַ יִם .י ִָאיר נִיצַ ל הֹודֹות לַחֲ בֵ רֹו הָ ַא ִמיץ.

2
3

6

ְש ֵאלֹות
.1

(שּורה  )2הּוא:
ָ
ֵפירּוש הַ ִמילִים "לִצְּ לֹול בַ מַ יִם"
א) ִל ְּשחֹות ִמ ַתחַ ת לִפְּ נֵי הַ מַ יִם.
ב) ל ְִּמצֹוא מַ שֶ הּו ִמ ַתחַ ת לִפְּ נֵי הַ מַ יִם.
ג) לְּחַ פֵש מַ שֶ הּו ִמ ַתחַ ת לִפְּ נֵי הַ מַ יִם.
ד) לְּצַ לְּצֵ ל ִמ ַתחַ ת לִפְּ נֵי הַ מַ יִם.

.2

ִמי צָ עַ ק "הַ צִ ילּו! הַ צִ ילּו!"?
א) הָ אֲ ָנ ִשים בַ בְּ ֵרכָה
ב) ְּמנַשֶ ה
ג) י ִָאיר
ד) הַ מַ צִ יל

.3

ַקֹור ִאים?
מָ ה ְּמסַ פֵר הַ ִסיפּור ל ְּ
א) כֵיצַ ד ל ְִּמצֹוא ְּדבָ ִרים ְּמעַ ְּנ ְּינִים בַ מַ יִם.
ב) כֵיצַ ד ִהצִ יל ְּמ ַנשֶ ה ֶאת חֲ בֵ רֹו י ִָאיר.
ג) כֵיצַ ד כְּ דַ אי לְּבַ לֹות ֶאת חּופְּ שַ ת הַ ַקיִץ.
ד) כֵיצַ ד שָ חָ ה י ִָאיר בַ מַ יִם לַהֲ נ ָָאתֹו.
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קטע א'
יֹואב חָ זַר ִמבֵ ית הַ סֵ פֶר הּוא מָ צָ א עַ ל מָ סָ ך הַ מַ ְּחשֵ ב שֶ לֹו ֶאת הַ ִּמכְ ַתב הַ בָ א:
כְּ שֶ ָ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

יֹואב
ֶאלָ :
מֵ ֵאת :יֹונ ָָתן
יתי שֶ נִפְּ נַפְּ ָת לִי לְּשָ לֹום בְּ ַפא ְּרק הַ ִמ ְּשחָ ִקים .ל ֹא ָי ֹכ ְּל ִתי ָלבֹוא ּולְּדַ בֵ ר ִא ְּתָך ,כִ י
הַ יֹום ָר ִא ִ
ִיתי צָ ִריְך ל ִָשים עַ יִן עַ ל ָא ִחי ַאלֹון שֶ ל ֹא יָרּוץ ֶאל הַ כְּ בִ יש .אֲ נִי ְּמ ַקוֶה שֶ הֵ בַ נ ְָּת ז ֹאת,
הָ י ִ
וְּ ל ֹא נִפְּ גַעְּ ָת ִממֶ נִי.
יתי שֶ גַם ַא ָתה ִהגַעְּ ָת ַל ַפא ְּרק עִ ם ָא ִחיָך הַ ָקטָ ן.
ָר ִא ִ
יֵש לִי ַרעְּ יֹון :בַ פַעַ ם הַ בָ ָאה כְּ שֶ ֶאצְּ טָ ֵרך ָל ֶלכֶת עִ ם ָא ִחי ַל ַפא ְּרק ,אֹו ִדיעַ לְָּך ,וְּ אּולַי גַם
יֹותר
ּומ ְּשחָ ִקים ,וְּ ִי ְּהיֶה לָנּו ָנעִ ים ֵ
ַא ָתה וְּ ָא ִחיָך ָתבֹואּו לְּשָ ם .נ ְַּא ְּרגֵן ל ְַּקטַ נִים ַתחֲ רּויֹות ִ
ל ְִּשמֹר ֲע ֵליהֶ ם.
מַ ה דַ עְּ ְּתָך?
יֹונ ָָתן

ָתן ֶאת ִּמכְ ַתב הַ ְתשּובָ ה הַ בָ א:
יֹואב כ ַָתב לְּיֹונ ָ
ָ

12
13

ֶאל :יֹונ ָָתן
יֹואב
מֵ ֵאתָ :

14
15
16

ְּהצְּ טָ ֵרף.
הַ יֹום בְּ שָ עָ ה חָ מֵ ש ֶא ַקח ֶאת ָא ִחי ַל ַפא ְּרקַ .א ֶתם מּוזְּ מָ נִים ל ִ

ל ְִּה ְּת ָראֹות
יֹואב
ָ

ְש ֵאלֹות
.1

מַ ה פֵרּוש הַ ִמלָה "נִפְּ גַעְּ ָת" (שּורה ?)5
א) נ ְִּדבַ ְּק ָת

.2

ב) ָנ ַפל ְָּת

ַאלֹון הּוא
א) ָא ִחיו הַ ְּתאֹום שֶ ל יֹונ ָָתן
ב) ָא ִחיו הַ ָקטָ ן שֶ ל יֹונ ָָתן
יֹואב
ג) ָא ִחיו הַ בְּ כֹור שֶ ל ָ
יֹואב
ד) ָא ִחיו הַ ָקטָ ן שֶ ל ָ

ג) כָעַ ְּס ָת

ד) ֶנ ֱעלַבְּ ָת

ב'
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.3

המכְ ַתב ,יֹו ָנ ָתן....
בְּ שּורֹות  5-3שֶ ל ִּ
יֹואב
א) מַ ְּסבִ יר מַ דּועַ הּוא ל ֹא ִהגִ יעַ לַפְּ גִ ישָ ה שֶ ָקבַ ע עִ ם ָ
יֹואב לְּדַ בֵ ר ִאתֹו
ב) מַ ְּסבִ יר מַ דּועַ הּוא ל ֹא ִנגַש ֶאל ָ
יֹואב
ג) ְּמבַ ֵקש לְּסַ יֵם ֶאת הָ ִריב עִ ם ָ
יֹואב
מֹודיעַ שֶ הּוא נִפְּ גַע ִמ ָ
ִ
ד)

.4

מָ ה עָ שָ ה יֹונ ָָתן בַ ַפא ְּרק?
יֹואב
א) ִשחֵ ק עִ ם ָ
ב) ָפגַש חֲ בֵ ִרים
ג) ִה ְּשגִ יחַ עַ ל ָא ִחיו הַ ָקטָ ן
יֹואב
ד) ִה ְּשגִ יחַ עַ ל הָ ַאח שֶ ל ָ

.5

יֹודיעַ ז ֹאת לְּיֹו ָאב כְּ דֵ י שֶ ְּשנֵיהֶ ם...
יֹונ ָָתן ִהצִ יעַ שֶ בַ פַעַ ם הַ בָ ָאה כַאֲ שֶ ר ֵילְֵך ַל ַפא ְּרק ,הּוא ִ
א) יּוכְּ לּו לְּשַ חֵ ק יַחַ ד בַ ַפא ְּרק
ב) יּוכְּ לּו ל ְַּא ְּרגֵן בַ ַפא ְּרק ַתחֲ רּות ְּלכָל הַ כִ ָתה
שּותף ֶאת הָ ַא ִחים שֶ לָהֶ ם
ג) ַיע ֲִסיקּו בִ ְּמ ָ
ד) י ְַּא ְּרגְּ נּו ַתחֲ רּויֹות עִ ם ַאלֹון

.6

"א ֶתם" (שורה ִ )14מ ְּתיַחֶ סֶ ת לֶ:
יֹואב הַ ִמלָה ַ
בְ ִּמכְ ַתב הַ ְתשּובָ ה שֶ ל ָ
א) ַאלֹון וְּ יֹונ ָָתן
יֹואב וְּ יֹונ ָָתן
ב) ָ
ג) ַתל ְִּמידֵ י הַ כִ ָתה
יֹואב
ד) ַאלֹון וְּ ָא ִחיו שֶ ל ָ

.7

יֹואב...
יֹואב ֶאפְּ שָ ר לְּהָ בִ ין שֶ ָ
ִמ ִמכְּ ַתב הַ ְּתשּובָ ה שֶ ל ָ
א) עֲדַ יִן פָגּועַ
ב) רֹוצֶ ה ִל ְּנקֹם בְּ יֹונ ָָתן
ג) ִקבֵ ל ֶאת הַ צָ עָ תֹו שֶ ל יֹונ ָָתן
ד) ֵאינֹו ְּמעּו ְּניָן שֶ יֹונ ָָתן יְּבַ ֵקר בְּ בֵ יתֹו

ב'
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קטע ב'
אֹהֶ ל בַ סָ לֹון
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ָא ִחי ֶאלְּעָ ד וַאֲ נִי הָ ִיינּו ְּלבַ ד בַ בַ ִית וְּ הָ ָיה ְּקצָ ת ְּמשַ ֲעמֵ םִ " .נבְּ ֶנה ָלנּו אֹהֶ ל "ִ ,הצִ יעַ ֶא ְּלעָ ד,
ּוכְּ בָ ר הֵ חֵ ל ְּלל ֵַקט ִמכָל הַ חֲ דָ ִרים ֶאת הַ צִ יּוד הַ דָ רּושִ .חבַ ְּרנּו ְּס ִדי ִנים זֶה ָלזֶה וְּ ָקשַ ְּרנּו
אֹותם ֶאל ַגב הַ סַ ָפה שֶ בַ סָ לֹון .כְָך צָ מַ ח ָלנּו בַ סָ לֹון אֹהֶ ל ְּל ִתפְּ ֶא ֶרתֶ .א ְּלעָ ד ִהכְּ ִניס ָלאֹהֶ ל
ָ
אתי ָכ ִריֹות שֶ ָאסַ פְּ ִתי ִמכָל חַ ְּד ֵרי הַ בַ יִתֶ .א ְּלעָ ד מָ צָ א ָפ ַנס כִ יס וְּ ָתלָה
ִמזְּ ָרן ַואֲ ִני הֵ בֵ ִ
שּוטים ִמ ְּניָרֹות צִ בְּ עֹו ִניִיםְּ .לבַ סֹוף ִהכְּ ַנ ְּסנו צַ ֲעצּועִ ים
אֹותֹו בְּ תֹוְך הָ אֹהֶ ל ,וָאֲ נִי הֵ ַכנ ְִּתי ִק ִ
יתנּו הֶ חָ דָ ש ,יָשַ בְּ נּו בְּ תֹוכֹוִ ,שחַ ְּקנּו וְּ הָ יִינּו ְּמאּושָ ִרים.
ְּלבֵ ֵ
"אי ֶזה בָ ָל ָגן! צָ ִריְך ְּלהַ ְּחזִ יר ִמ ָיד ֶאת ָכל
כְּ שֶ הֹו ֵרינּו חָ זְּ רּו הַ בַ ְּי ָתה ִאמָ א ָק ְּר ָאהֵ :
הַ ְּדבָ ִרים ִל ְּמקֹומָ ם"ַ .אבָ א ָאמַ רַ " :ת ִמיְּ ,ר ִאי כַמָ ה הַ ְּיל ִָדים ְּשמֵ ִחים בָ אֹהֶ ל הַ ָיפֶה שֶ הֵ ם
בָ נּו"ַ .אבָ א ִהצְּ לִיחַ לְּשַ כְּ נֵעַ ֶאת ִאמָ א שֶ ַת ְּרשֶ ה לָנּו ְּלשַ חֵ ק בָ אֹהֶ ל ,אֲ בָ ל ִהיא ל ֹא הָ י ְָּתה
ְּמרּוצָ ה.
דֹודים שֶ לִי ְּלבִ קּור עִ ם בַ ְּמבֹוַ ,כלְּבָ ם הֶ חָ מּוד .כְּ רּוחַ ְּסעָ ָרה ִה ְּת ָפ ֵרץ בַ ְּמבֹו
בָ עֶ ֶרב ִהגִ יעּו הַ ִ
ְּלתֹוְך הַ בַ ִיתִ ,נ ְּת ַקל בָ אֹהֶ ל שֶ לָנּו וְּ ִהפִ יל אֹותֹוֶ .א ְּלעָ ד וַאֲ נִי שָ ַכבְּ נּו הֲ מּו ִמים ִמ ַתחַ ת
יתם
אהֶ ל הַ ָי ֶפה שֶ בְּ ִנ ֶ
ַלהֲ ִריסֹות הָ אֹהֶ ל .דֹודָ ה ִרנָה ִמהֲ ָרה ְּלחַ ֵלץ אֹו ָתנּוַ " .כמָ ה חֲ בָ ל שֶ הָ ֹ
"א ְּק ֶנה ָל ֶכם אֹהֶ ל חָ דָ ש בַ חֲ נּות ,תּוכְּ לּו
ֶנהֱ ַרס"ָ ,א ְּמ ָרה בְּ עֶ צֶ ב ,וְּ דֹוד ִמיכ ֵָאל ִהצִ יעַ ֶ :
ֹותנּו ל ֹא ִהצְּ ִליחַ :
אֲ פִ לּו ָלצֵ את ִאתֹו ְּל ִטיּו ֵלי מַ חֲ ָנאּות" .נ ְִּסיֹונֹו שֶ ל ִמיכ ֵָאל לְּהַ ְּרגִ יעַ א ָ
"אֲ ַנ ְּחנּו ל ֹא רֹוצִ ים אֹהֶ ל חָ דָ ש מֵ הַ חֲ נּות"ָ ,אמַ ְּרנּו" ,אֲ ַנ ְּחנּו מַ ֲע ִדיפִ ים ֶאת הָ אֹהֶ ל
שֶ אֲ נ ְַּחנּו בָ נִינּו".

שאלות
.1

מַ ה פֵרּוש הַ ִמילָה " ְּלל ֵַקט" (שורה ?)2
א) לִבְּ נֹות
ב) לִגְּ רֹר
ג) לֶאֱ סֹף
ד) לְּהָ ִקים

.2

מַ דּוע ִאמָ א ל ֹא הָ י ְָּתה ְּמרּוצָ ה (שורה ?)10
א) ִמכֵיוָן שֶ הָ אֹהֶ ל עָ מַ ד ל ְִּה ְּתמֹוטֵ ט
ב) ִמשּום שֶ הַ ְּי ָל ִדים בִ זְּ בְּ זּו ֶאת זְּ מַ ָנם בַ הֲ ָקמַ ת הָ אֹהֶ ל
ג)

עּורי הַ בַ יִת
ִמשּום שֶ הַ ְּי ָל ִדים ל ֹא ִסיְּמּו ֶאת ִש ֵ

ד) בִ גְּ ַלל ִאי-הַ סֵ דֶ ר בַ סָ לֹון
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ִ .3מי ג ַָרם ְּלפֵרּוק הָ אֹהֶ ל?
א) ִמיכ ֵָאל

.4

ב)

ִרנָה

ג)

הַ ֶכלֶב

ד)

ִאמָ א

יתם ֶנהֱ ַרס"? (שורות )13-14
אהֶ ל הַ ָי ֶפה שֶ בְּ ִנ ֶ
ִמי ָאמַ ר " ַכמָ ה חֲ בָ ל שֶ הָ ֹ
א) ִרנָה
ב) ִמיכ ֵָאל
ג) ִאמָ א
ד) ַאבָ א

.5

.6

מַ דּועַ הַ דֹוד ִמיכ ֵָאל ִהצִ יעַ ל ְִּקנֹות אֹהֶ ל חָ דָ ש?
א)

הּוא ִתכְּ ֵנן ִטיּול מַ חֲ נָאּות

ב)

הּוא ָרצָ ה ְּלנַחֵ ם ֶאת הַ ְּי ָל ִדים

ג)

הּוא ָרצָ ה ְּלנַחֵ ם ֶאת ִאמָ א וְּ ַאבָ א

ד)

הּוא ָרצָ ה ְּלהַ צְּ ִחיק ֶאת הַ ְּי ָל ִדים

אהֶ ל שֶ לָהֶ ם ,וְּ ל ֹא ֶאת הָ אֹהֶ ל שֶ ִמיכ ֵָאל ָרצָ ה ל ְִּקנֹות
מַ דּועַ ְּ ,לדַ עְּ תך ,הַ ְּיל ִָדים הֶ עְּ ִדיפּו ֶאת הָ ֹ
לָהֶ ם?
א)

אהֶ ל חָ דָ ש
הֵ ם ל ֹא ָרצּו ְּלבַ זְּ בֵ ז ֶכסֶ ף עַ ל ֹ

ב)

אהֶ ל שֶ יּוכְּ לּו ְּלהַ כְּ ִניס ֵאלָיו ַגם ֶאת הַ ֶכ ֶלב בַ ְּמבֹו
הֵ ם ָרצּו ֹ

ג)

אהֶ ל חָ ָזק וְּ ָגדֹול יֹו ֵתר
הֵ ם הֶ עְּ ִדיפּו ֹ

ד)

הֵ ם הֶ עְּ ִדיפּו ֶאת מַ ה שֶ הֵ ם יָצְּ רּו בְּ עַ צְּ מָ ם
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קטע ג'
הַ יֹונָה וְ הַ נְמָ לָה
1

יֹום ֶאחָ ד נָפְּ לָה נְּמָ לָה ֶאל מֵ י הַ נָהָ ר .עַ ל ְּשפַת הַ נָהָ ר עָ ְּמדָ ה יֹונָה וְּ שָ ְּת ָתה מַ יִם.
כְּ שֶ ָראֲ ָתה הַ יֹונָה שֶ הַ נְּמָ לָה עֹומֶ דֶ ת ל ְִּטבֹעַ ִ ,היא ִה ְּשלִיכָה ֵאלֶיהָ גִ בְּ עֹול עֵ שֶ בֶ .נ ֶא ְּחזָה
הַ נְּמָ לָה בַ גִ בְּ עֹול וְּ שָ טָ ה עָ לָיו ֶאל הַ חֹוף.

4

ורצָ ה לָצּוד ֶאת הַ יֹונָה .מָ ַתח הַ נַעַ ר ֶאת הַ ֶקשֶ ת שֶ בְּ יָדֹו וְּ נִסָ ה
ְּלפ ֶַתע ִהגִ יעַ לְּשָ ם נַעַ רָ ,
ְּל ַכוֵן חֵ ץ ֶאל הַ יֹונָהִ .מהֲ ָרה הַ נְּמָ לָה וְּ עָ ְּקצָ ה ֶאת הַ נַעַ ר בְּ ַרגְּ לֹוָ .קפַץ הַ נַעַ ר ִמ ְּמקֹומֹו
וְּ שָ מַ ט ֶאת הַ ֶקשֶ ת ִמיָדֹו .שָ ְּמעָ ה הַ יֹונָה ֶאת הָ ַרעַ ש – ּובָ ְּרחָ ה.

2
3
5
6

(מתוך משלי לה פונטיין)

שאלות
.1

הַ נְּמָ לָה נִצְּ לָה ִמ ְּטבִ יעָ ה כִ י ִהיא...
א) שָ חֲ ָתה ֶאל הַ חֹוף בְּ כֹוחֹות עַ צְּ מָ ּה
ב) צָ פָה מֵ עַ ל הַ מַ יִם בְּ עֶ זְּ ַרת הַ גִ בְּ עֹול
ג) ִה ְּשלִיכָה גִ בְּ עֹול לַמַ יִם
ד) ִהגִ ישָ ה מַ יִם לַיֹונָה

 .2הַ נַעַ ר מָ ַתח ֶאת הַ ֶקשֶ ת שֶ לֹו כִ י הּוא...
א) ָרצָ ה ל ְִּה ְּתנ ֵַקם בַ נְּמָ לָה
ב) ָרצָ ה לְּהַ ְּרעִ יש
ג) ִה ְּתכֹונֵן לִירֹות בַ יֹונָה
ד) ִה ְּתכֹונֵן ל ְִּקפֹץ לַמֶ ְּרחַ ִקים
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.3

מַ ה פֵרּוש הַ ִמלָה "שָ מַ ט" (בשורה ?)6
א) מָ ַתח
ב) ִהפִ יל
ג) חָ ַתְך
ד) ל ַָקח

 .4מַ ה ָק ָרה בְּ סֹופֹו שֶ ל הַ ִספּור?
א) הַ נְּמָ לָה נִצְּ חָ ה ֶאת הַ יֹונָה
ב) הַ נַעַ ר עָ זַר ַלנְּמָ לָה
ג) הַ יֹונָה נִפְּ גְּ עָ ה עַ ל יְּדֵ י הַ נַעַ ר
ד) הַ נְּמָ לָה ִהצִ ילָה ֶאת הַ יֹונָה

תֹואר כֵיצַ ד...
 .5בַ ִספּור ְּמ ָ
א) הַ יֹונָה ג ְָּמלָה ַלנְּמָ לָה עַ ל עֶ זְּ ָר ָתּה
ב) הַ נְּמָ לָה ג ְָּמלָה לַיֹונָה עַ ל עֶ זְּ ָר ָתּה
ג) הַ נַעַ ר גָמַ ל לַיֹונָה עַ ל עֶ זְּ ָר ָתּה
ד) הַ נַעַ ר ,הַ יֹונָה וְּ הַ נְּמָ לָה עָ זְּ רּו זֶה ָלזֶה

אֹותנּו שֶ ....
 .6הַ ִספּור הַ זֶה הּוא מָ שָ ל .מַ ְּט ַרת הַ מָ שָ ל ְּללַמֵ ד ָ
א) אֲ פִ ילּו נְּמָ לָה זעירה וְּ חַ לָשָ ה יֹודַ עַ ת ל ְִּשחֹות
ב) ֶאפְּ שָ ר ל ְִּהנָצֵ ל ִמ ְּטבִ יעָ ה גַם בְּ לִי ל ְִּקרֹוא ְּלעֶ זְּ ָרה
יֹותר ִמן הָ ָאדָ ם
ג) עַ ל ַאף שֶ הַ יֹונָה ְּקטַ נָהִ ,היא חֲ ז ָָקה ֵ
ד)

גַם יְּצּור ָקטָ ן וְּ חַ לָש יָכֹול לְּהָ בִ יא תֹועֶ לֶת

ְהֹוראֹות הַ מֹורה.
ַאל ַתעַ בְ רּו לָעַ מּוד הַ בָ א .חַ ּכּו ל ָ
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חלק שניְ :קנִּ יֹות

הוראות לבוחן ולתלמידים
לבוחן :הקרא לתלמידים את ההוראות שבעמוד זה.

השאלות הבאות יהיו על קניות בחנות מכולת .בתחילת העמוד הבא תראו במחירון
כמה עולה כל פריט שנמכר בחנות .בכל שאלה מתוארת קנייה של פריטים שונים.
ימים מֵ עַ ל הַ ַקו.
ֶאת הַ ְּתשּובֹות ְּל ָכל ְּש ֵא ָלה ִר ְּשמּו בַ ְּמקֹומֹות הַ מַ ְּת ִא ִ
הַ ַפעַ ם ל ֹא ָנבִ יא ְּש ֵאלֹות ְּלדּוגְּ מָ הִ ,משּום שֶ ַא ֶתם כְּ בָ ר ְּרגִ י ִלים לִפְּ תֹור ְּש ֵאלֹות כ ֵָאלּו.
ִהפְּ כּו ֶאת הַ דַ ף וְּ הַ ְּת ִחילּו ַל ֲעבֹוד.
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חישובים:
לִפְּ נֵיכֶם ְּמ ִחירֹון שֶ מַ ְּר ֶאה מַ ה ְּמ ִחיר הַ מּוצָ ִרים בַ חֲ נּות הַ מַ ֹכלֶת בַ ְּשכּונָה שֶ לִי.
לֶחֶ ם
כִ כַר לֶחֶ ם ָרגִ יל – ְּ 5ש ָקלִים
חַ לָה – ½ ( 5חמישה וחצי) ְּש ָקלִים
ל ְַּחמָ ִניָה – ְּ 4ש ָקלִים

ְּמ ִחירֹון
מֹוצְּ ֵרי חָ לָב
גְּ בִ יעַ שַ מֶ נֶת – ְּ 3ש ָקלִים
חֲ בִ ילַת חֶ ְּמ ָאה – ְּ 4ש ָקלִים
חֲ בִ ילַת גְּ בִ ינָה צְּ הּובָ ה – ְּ 10ש ָק ִלים

ִיתי חֲ בִ ילַת חֶ ְּמ ָאה .כַמָ ה עָ לַי לְּשַ לֵם?
ָ .1קנ ִ
ְת ׁש ּובָ ה :עָ לַי לְּשַ לֵם _____________ ְּש ָקלִים.

ִיתי חַ לָה ּוגְּ בִ יע שַ מֶ נֶת .כַמָ ה עָ לַי לְּשַ לֵם?
ָ .2קנ ִ
ְת ׁש ּובָ ה :עָ לַי לְּשַ לֵם _____________ ְּש ָקלִים.

ִיתי כִ כַר לֶחֶ ם ָרגִ יל ,וְּ נ ַָת ִתי לַמֹוכֵר ְּשטָ ר שֶ ל ְּ 10ש ָקלִים .כַמָ ה עֹדֶ ף הַ מֹוכֵר צָ ִריְך
ָ . 3קנ ִ
לְּהַ ְּחזִ יר לִי?
ְת ׁש ּובָ ה :הַ מֹוכֵר צָ ִריְך לְּהַ ְּחזִ יר לִי ______________ ְּש ָקלִים.

ִיתי  4ל ְַּחמָ נִיֹות .כַמָ ה עָ לַי לְּשַ לֵם?
ָ .4קנ ִ
ְת ׁש ּובָ ה :עָ לַי לְּשַ לֵם _____________ ְּש ָקלִים.

ִיתי חֲ בִ ילַת גְּ בִ ינָה צְּ הּובָ ה ,חֲ בִ ילַת חֶ ְּמ ָאה ו 2-ל ְַּחמָ נִיֹות .כַמָ ה עָ לַי לְּשַ לֵם?
ָ .5קנ ִ
ְת ׁש ּובָ ה :עָ לַי לְּשַ לֵם _____________ ְּש ָקלִים.
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חלק שלישיַ :ת ְרגִּ ילִּים בְ חֶ ְשבֹון
לבוחן :קרא בקול רם את ההוראות לתלמידים.

הוראות לתלמידים
בעמודים הבאים יש תרגילים בחשבון.
למי שאינו זוכר את סימני פעולות החשבון בטבלה למטה יש הסבר לסימנים:
סימני פעולות החשבון:
-

לחסר

+

לחבר

x

פעמים ,לכפול

:

לחלק

לצורך חישובים ,השתמשו אך ורק בשולי העמוד.
אם יש לכם שאלות ,שאלו עכשיו.
התחילו לפתור את התרגילים.
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12 + 4 = _______

20 + 30 = _______

27 - 9 = _______

60 – 20 = _______

4 X 3 = _______

11 X 5 = _______

9 : 3 = ______

20 : 2 = ______
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