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 נקודות בסה"כ(  30)   הבנת הנקרא: 1חלק 

            .וענו על השאלות שאחריו אותוקראו  קריאה,קטע  לפניכם

 
 זהירות בטיולים

1 
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 יכולים ,מטיילים שלא נזהריםאבל לפעמים  ,והבים לטייל במקומות שונים בארץאנשים רבים א

מסוק  עםמטיילים ממקומות מסוכנים, גם  לַפנותשהיה צריך  קרהואפילו להיהרג. כבר  להיפצע

  )הליקופטר(.

על שמירת הטבע והגנים הלאומיים. הרשות אחראי של הממשלה שהוא משרד והגנים' 'רשות הטבע 

. באתר כתוב מה צריך לעשות לפני הטיול המלצות לזהירות בטיוליםבאתר האינטרנט שלה  מפרסמת

 ומה צריך לעשות בזמן הטיול:
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כדי ב משפחה, או לקרו חברלאת התוכנית  ולתת הטיולשל  לעשות תוכנית -ההמלצה הראשונה 

להקשיב לתחזית מזג  -המלצה נוספת למצוא את המטיילים בקלות. יהיה אפשר , שאם יקרה משהו

ההמלצה  בחורף. מסוכןלימים חמים ויבשים או למזג אוויר  להתכונןכדי  לפני היציאה לטיולהאוויר 

הם  יילים בעיה,למט לקחת לטיול טלפון נייד עם סוללה )בטרייה( מלאה, כדי שאם תהיה -השלישית 

  ולבקש עזרה. יוכלו להתקשר

 , קיימת סכנה לאבד את הדרך. לכן חייבים ללכת עם מפה ולהתנהג לפי כאשר יוצאים לטיול
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לסיים כדי בשעות הבוקר המוקדמות  צאתטיול ארוך, חשוב להבשלטים. כאשר שכתובות  ההוראות

 חייב, יום באוראת הטיול סיים י שלא ממבשעות הלילה המסוכנות. את הטיול בשעות היום ולא 

מים  חייבים לשתות הרבה וכאשר מזג האוויר יבש,בחושך. בימים חמים ללכת לחכות ולא להמשיך 

 ולא מתאימים לשתייה. מלוכלכים הםמפני ש ,טבעשנמצאים באסור לשתות מים נקיים. 
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 :ענו על השאלות  לפי הקטע

 

 נק'( 4להיזהר בטיולים?                                                              ) . מדוע מטיילים חייבים1

 

 

 נק' (    8                                                          ) של "רשות הטבע והגנים"? יםהתפקיד מה .2

 ______________________________________________________________________________________________________           . __________________________________________________________א

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. ב

 

 

 נק'( 6. איך "רשות הטבע והגנים" ממליצה להתכונן לטיול?                                                 )3

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________א. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ב. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ג. 

 

 נק'( 12)                                                            :כתבו נכון/ לא נכון. 4

 

 _____________ .א. אסור ללכת לפי הוראות שיש על שלטים

 

 ____________ .ת הלילה המאוחרותב. חשוב לסיים את הטיול בשעו

 

 ____________ .ג. חייבים לחכות בחושך עד הבוקר

 

 _____________ ם.כי הם לא בריאי ,ד. אסור לשתות מים מהטבע
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  סה"כ( 'נק 40)     לשון:  2חלק 

 '(נק 8)                                                              כתבו את הפועל בעבר: .1
           

 לי פתק החלפה.____________________________ למוכרת והיא __________________אני  .א
 לתת                        לשלם                

 
 .___________________________________ תחנה, אבל אתם לא לכם על יד ה _________________________ אנחנו  .ב

 להגיע                                                          לחכות                 
 

 

 נק'( 8)                                                                  כתבו את הפועל בעתיד:. 2     
                                             

 בטבריה. לחופשה ___________________________________________וא בשבוע הב _______________________הם א. 
 לצאת                            להתחתן               
 
 

 בצפון הארץ.מחר   ____________________ מירה נעים,   _____________________ ויר ואם מזג הא .ב
 לטייל                           להיות                           

 
 

   נק'( 12)                                       :כתבו את הפועל בזמן ובצורה הנכונים. 3    
     

 
 שרב ויהיה הרבה  ______________ש  ,את הבית , כי אתמול אמרו __________________ . יוסף, אל 1  

 להיות                    לנקות                                             
 

 . ברדיו ____________________ חול. כך    
                                     לומר                 
   

 
 
 

 
 עם מנהל המפעל עוד היום, פגישה  ___________________שרונן, חשוב  .2

 לקבוע              

 

 לך בשבוע שעבר. _________________________לדבר איתו על הבעיות ש _________________________כדי ש
 להפריע               יכול        
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 נק'( 6)                                                                 כתבו ברבים: .4

 
 .במקומה  מי יעבוד םודעיהיום. עדיין לא י  הילדים  מרפאתל  לא תגיע  האחות הקבועה          

היום. עדיין  _______________________________________________________ לא יגיעו    _______________________________________ רבים:

 ._____________________________________________מי יעבוד  ודעיםלא י

 
                       

נק'(                                      6)                                              אימה:כתבו את המילה המת. 5
    

                                                             

  ______________________________    סוף סוף מצאתי דירה להשכרה. החלטתי לשכור את הדירה 
 )אפילו, כי, למרות(                                                                             

 

                                                                 עבודה שלי. _________________________ המחיר הגבוה שלה, כי היא נמצאת קרוב 
 יד(-)מ, ל, על                                                              

 התקשר היום  חוזה לשנה אחת.   _______חתמתי  חודשיים _____________________________________
      , ב(                         )על, את                      לפני, בעוד(         )במשך,

 
  ל הדירה ואמר שהדירה למכירה. שמחתי מאוד כי אני מעונייןבע ______________________________

 )אותי, לי, אליי(                                         
 

 ._______________________________ דירהאת ה לקנות
                                      (הזאת, כזאת )זאת,                       
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 (כ"סהב' נק 30)   כתיבה  :3 חלק
 
 

 נק'( 10)             מהנושאים הבאים:                                        אחדכתבו על . 1

 אתם רוצים להזמין חברים ובני משפחה לדירה החדשה.  .לגור בדירה חדשה םעברת. א

 איפה נמצאת הדירה ואיך מגיעים אליה. הסבירו כתבו הזמנה,    

 להשתתפות הבן  אתם לא מסכימים. ליומיים בית הספרשל הודעה על טיול  םקיבלת .ב

 .מסכימיםלמה אתם לא  והסבירולמורה מכתב  ובטיול. כתבכם של   

                                                                              במקרה הזה לא נראה שצריך לשנות את הפורמט            

 
                                                                        

                                                                                 ____/____/____ 

 ,___________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

  

                                                            _____________________ 

                                                                               __________________ 
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                                       נק'( 20)                                (שורות 8-10מהנושאים הבאים )  אחד. כתבו על 2

 

 : נושאים

למה בחרתם בו ואיפה למדתם אותו. האם אתם רוצים לעבוד  - כתבו על המקצוע שלכם .המקצוע שלי .א

 ? מדוע?בישראלבמקצוע הזה 

 מהמה  היתרונות וכתבו בשוק, בקניון או דרך האינטרנט? לקנות:  מעדיפים םאתכתבו איפה  .ניותק .ב

  של כל מקום לפי דעתכם. החסרונות

האם הוא השפיע ספרו על מישהו שיש לכם או שהיה לכם קשר מיוחד אתו.  אדם שאני רוצה לספר עליו. .ג

 עליכם? איך?

                                                                                                      

_________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

 


