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 wxt4 
 .ִקראו את הקטע וענו על השאלות שאחריו

 בריאותעשרת הכללים לשיניים 

 פי עלו של ההסתדרות לרפואת שיניי בישראלעל

1.  zegtl jip iy z` gvgv
meia mi inrt ,axrae xweaa ,
dp iyd iptl. 

2.  miiniptd odighyn z` gvgv
 ly mbe zepe ilrd jip iy ly

zepezgzd. 

3.  odighyn z` gvgv
 zepe ilrd jip iy ly mi i pevigd

zepezgzd ly mbe. 

4.  ybtnd ew gevgv lr ctwd
iami ik i pgl mi ip iyd o. 

5. jlibl dni`znd zyxana wxe j` ynzyd. 

6.  lk mi i p iyd zyxan z` slgd3miyceg  , xy`k e`
miwegy xak miaiqd. 

7. xkeq liknd oe fn zegex`d oia lk`z l`. 

8. gevgvd znlydl il¦ ḧ pc¤  hega ynzyd , zenewnd iewiple
mdil` dribn dpi` zyxandy mi i p iyd oia. 

9. na sehye gvgv dt i-miwci igd caex z` xiqz jk  ,
dniypd zepprx z`e gevgvd zeliri z` xtyze. 

10. l zg` jly mi i p iyd `tex z` xwa-6miyceg  , zelbl ick
mcwen alya xak dira lk . 
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 השאלות

 . הקיפו את התשובה הנכונה .1
 :יש להחלי את מברשת השיניי כאשר הסיבי, 6לפי כלל  

 משופשפי )1(

 קשי )2(

 מלוכלכי )3(

 גמישי )4(

 ? במה מומל להשתמש כדי לנקות את השיניי .2
 .השלימו לפי הקטע

miipiya miipevige miinipt mighyn zewpl. כדי במומל להשתמש  .א 

כדי  ilhpc heg במומל להשתמש  .ב

כדי  במומל להשתמש  .ג 

 .ח.ט.שהיא מהשורש ִמשָטח המילה  .3
 :ח.ט. הקיפו רק את המילי שה מהשורש ש

 ?מי מה נוהג לפי הכללי שבקטע.  ילדי5ת כה במשפח .4
 .ליד כל משפטכ או לא הקיפו  

 ok /`l  .רבקה מצחצחת שיניי רק בבוקר

 ok /`l  .יוסי מצחצח שיניי לפחות פעמיי ביו

 ok /`l  .שרה מנקה את השיניי בבוקר בחוט ֶדנָטִלי ובערב במברשת שיניי

 ok /`l  . פע בשנתיידוד מבקר אצל רופא השיניי

 ok /`l  .יהודית בת השש מקפידה לאכול בי הארוחות מזו המכיל סוכר

 

 שטח

 תכשיט

 שטוח   תשלי  

 שוחט  

   שטיחי
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 .הקיפו את התשובה הנכונה .5

 .  "חניכיי" כתובה המילה 4בכלל  .א
 ? במילוחניכייהיכ כתובה המילה  

 "ַחייַדקי" המילה לפני )1(

 "ַחייַדקי" המילה אחרי )2(

 ".הסיבי" מופיעה המילה 6בכלל  .ב
 ?הסיבילפי איזו מילה נחפש במילו את הפירוש למילה  

 "הסיב"לפי המילה  )1(

 "סיב"לפי המילה  )2(

 "הסיבי" לפי המילה  )3(

 "סיבי" לפי המילה  )4(

 .  הקיפו את התשובה הנכונה .6

 :מטרת של עשרת הכללי לשיניי בריאות היא .א

 ללמד אותנו כיצד למנוע בעיות שיניי וחניכיי )1(

 חלות שיניי וחניכייללמד אותנו כיצד לרפא מ )2(

 .קראו את המשפטי הבאי .ב
 ?איזה משפט מנוסח כמו כלל או הוראה 

 .כולנו יחד שמרנו על הניקיו )1(

 !שמור על ניקיו הכיתה )2(

 ?מי מוכ לעזור בניקיו )3(

 .ה ישמרו על הניקיו )4(


