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שְֵאלֹון לַַתלְִמיד
ַתלְִמיד יָָקר9

ַהֵקף ֶאת הִמשְּפָט הַמְתִאים לְָך.

ֲאנִי אֹוֵהב ְמאֹוד לְִקרֹוא.  א.  . 

ֲאנִי אֹוֵהב לְִקרֹוא.  .2

ֲאנִי ֹלא אֹוֵהב לְִקרֹוא בִכְלָל.  .4

ַקל לִי לְִקרֹוא. ב.  . 

ֹלא ּכָל ּכְָך ַקל לִי לְִקרֹוא.  .2

ָקשֶה לִי לְִקרֹוא.  .4

ֲאנִי אֹוֵהב ְמאֹוד לִכְתֹוב.  ג.  . 

ֲאנִי אֹוֵהב לִכְתֹוב.  .2

ֲאנִי ֹלא אֹוֵהב לִכְתֹוב בִכְלָל.  .4
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ֵחלֶק א
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1. ַהכְָתבָה - ֵחלֶק ִראׁשֹון

ֻדגְָמה:

ּכָל עֶֶרב ַאבָא חֹוֵתְך יְָרקֹות לְָסלָט.   

ֶאת ַה        חֲתִיכֹות        הּוא שָֹם בְִקעָָרה.  

לִָאיׁש ׁשִֶהְמצִיא ֶאת ַהֵטלֵפֹון קֹוְרִאים בֵל.   . 

זֹאת ָהיְָתה                       ֲחׁשּובָה.  

ּכְׁשֶשִַֹחְקִתי עִם ֲחבְֶרִתי ָהפַכְִתי ֶאת ַסל ַהצַעֲצּועִים עַל ָהִרצְּפָה.   .2
עַכְׁשָו ַהַסל                      .

ֲחבְֶרִתי וֲַאנִי ַרבְנּו. ִהיא ּכָעֲָסה עָלַי9   .4

וֲַאנִי                       עָלֶיָה.  

ָאַמְרִתי לְרֹונִי: "ַהבְָטחֹות צִָריְך לְַקיֵם."   .4

רֹונִי עָנָה: "ִאם ֲאנִי                       9 ֲאנִי ָתִמיד ְמַקיֵם."  
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ַהכְָתבָה - ֵחלֶק ׁשֵנִי

  . 

  .2

  .4

  .4

  .5
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2. ֵאיזֹו ִמלָה ַמְתִאיָמה? 
 ִקְראּו ֶאת ַהֶקַטע ׁשֶלִפְנֵיֶכם וְַהִקיפּו ַרק ֶאת ַהִמלָה ַהַמְתִאיָמה

ִמּכָל זּוג ִמלִים ֻמְדגָׁשֹות. 

יֹום ַהִמׁשְּפָָחה
ֲאחֹוִתי וֲַאנִי ֶהְחלְַטנּו לְׂשֵַמַח/לִׂשְמַֹח ֶאת ַההֹוִרים ׁשֶלָנּו בְיֹום 

ַהִמׁשְּפָָחה. 

 ַקְמנּו ִמקֶֹדם/ֻמְקָדם בַבֶֹקר וְִהְתַחלְנּו לְַסֵדר/לֵַסֶדר ֶאת 
 ַהֶחֶדר ׁשֶלָנּו בְׁשֶֶקט. ֲאנִי ִקּפַלְִתי ֶאת ַהבְגִָדים9 וֲַאחֹוִתי 

ִהכְנִיָסה/ַהּכְנִיָסה אֹוָתם לָָארֹון. ֵהנְַחִתי ֶאת ַהנַעֲלַיִם ִמַתַחת 
לְַמָטה/לִַמָטה ׁשֶלִי9 וֲַאחֹוִתי נַעֲָרה/נִעֲָרה ֶאת ַהׂשְִמיכָה וְגַם 

ּפְָרׂשָה/ּפְֵרׁשָה אֹוָתה עַל ַהִמָטה. 

ֵהכַנּו לַהֹוִרים ׁשֶלָנּו ֲארּוַחת בֶֹקר9 וְֵהנְַחנּו זָר/זֵר ּפְָרִחים 
צִבְעֹונִיִים עַל ַהׁשֻלְָחן.

 ּכְׁשֶַאבָא וְִאָמא ִהְתעֹוְררּו ָהיְָתה לֶָהם ֻהפְְתעָה/ַהפְָתעָה 
נְעִיָמה.
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ִקְראּו ֶאת הֶקַטע שֶלִפְנֵיכֶם וְַהשְלִימּו ֶאת הִמילִים   .3 
הֲחֵסרֹות בֹו. 

 

 

ָרצִיִתי ּכֶלֶב

ַאבָא ָחזַר ַהבַיְָתה וְקּופְָסה 
בְיָָדיו.

שַָאלְִתי אֹותֹו: "ָמה יֵש בְתֹוְך 
הקּופְָסה?" 

ַאבָא ִחייְֵך וְָאַמר: "נֵַסה לְגַלֹות9 זֹאת              לְיֹום הּולְַדְתָך."

ָאַמְרִתי: "אּולַי ְמכֹונִית? אּולַי ִמׂשְָחק?" 

ַאבָא צַָחק: "ֹלא9 ֲהֵרי יֵש לְָך ַהְרבֵה             ."

בִיַקשְִתי ֶרֶמז ֵמַאבָא9 וְַאבָא עָנָה: "בַקּופְָסה יֵש בַעַל ַחיִים."

"יֹופִי!"              בְִהְתלֲַהבּות: "ַהִאם יֵש בַקּופְָסה ּכֶלֶב?" 

"ֹלא9" ָאַמר ַאבָא: "יֵש בַקּופְָסה ָחתּול שֶָמצָאִתי ב            ."

 ּפַָתְחִתי ֶאת הקּופְָסה וְָרִאיִתי ָחתּול              וְָחמּוד. 
לִיַטפְִתי אֹותֹו9 וְהּפְַרוָוה שֶלֹו ָהיְיָתה             . 

ֵהנְַחִתי אֹותֹו עַל ׂשְִמיכָה וְנַָתִתי לֹו             .

 ָחשַבְִתי לְעַצְִמי: "נָכֹון שֶָרצִיִתי ּכֶלֶב9 ֲאבָל עַכְשָיו 
ֲאנִי ְמאֹוד              שִֶקיבַלְִתי ָחתּול."
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ַהְמשִיכּו לַעֲבֹוד ּבָעַמּוד הּבָא.
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ִקְראּו ֶאת הִסיּפּור שֶלִפְנֵיכֶם9 וַעֲנּו עַל השְֵאלֹות שֶַאֲחָריו. 

ַמעֲׂשֶה שֶָהיָה ּבְצִיּפֹור ַאַחת ּובְשָעֹון ֶאָחד
 בְעִיר ַאַחת9 ְקַטנָה ּוְרחֹוָקה עַָמד ִמגְָדל גָבֹוַה בְֶמְרּכַז העִיר9 
 ּובְֹראשֹו שָעֹון גָדֹול וְעִַתיק. השָעֹון ָהיָה השָעֹון היִָחיד בְכָל 

 העִיר9 וְָראּו אֹותֹו ִמּכָל ּפִינָה. ַאנְשֵי העִיר ָהיּו נֹוׂשְִאים עֵינֵיֶהם 
לְעֵבֶר השָעֹון וְיֹוְדעִים בְִדיּוק ַמִהי השָעָה. 

 יֹום ֶאָחד9 ּכְשֶָהיְיָתה השָעָה שְַתיִים 
בַצֳָהַריִים9 ָחלְפָה לֲַהַקת צִיּפֹוִרים עַל ּפְנֵי העִיר. 

 צִיּפֹור ְקַטנָה ַאַחת נִפְְרָדה ֵמהלֲַהָקה 
 וְִהְתיַישְבָה לָנּוַח עַל הָמחֹוג הָקָטן שֶעַָמד 

 בְִדיּוק עַל הִספְָרה שְַתיִים. בִגְלַל ּכֹובֶד 
 גּופָה זָז הָמחֹוג הָקָטן בְבַת–ַאַחת וְצָנַח 

עַל הִספְָרה שֵש.

 ּפְִתאֹום9 בְֶאְמצַע היֹום9 ֶהְרָאה השָעֹון 
 שֶעַל הִמגְָדל ֶאת השָעָה שֵש! ֲאנָשִים 

נָׂשְאּו עֵינֵיֶהם ֶאל השָעֹון הַדיְיָקן9 שִפְשְפּו 
 עֵינַיִים בְַתְדֵהָמה וְָאְמרּו זֶה לָזֶה: “ָמה9 ּכְבָר שֵש בָעֶֶרב? ֵאיְך 

שֶהזְַמן ָרץ... ּכְבָר נִגְַמר היֹום וֲַאנְַחנּו ֹלא ִהְרגַשְנּו ּכְלָל!"

 ִמיָד ִהְתעֹוְרָרה בָעִיר בֶָהלָה ַרבָה. בַעֲלֵי הֲחנּויֹות ִמיֲהרּו לְִסגֹור 
 ֶאת ֲחנּויֹוֵתיֶהם9 ַתלְִמיִדים ּומֹוִרים ּפְָרצּו ִמבֵָתי הֵספֶר9 ּובַבִָתים 

ִמיֲהרּו לְָהכִין ֲארּוַחת עֶֶרב.
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 ַרק ִאיש ֶאָחד בָעִיר ֹלא נִבְַהל. זֶה ָהיָה השָעָן הזֵָקן וְהָחכָם 
 שֶבָנָה ֶאת השָעֹון. הּוא ִהְתבֹונֵן בַשָעֹון9 ָרָאה שֶהשָעָה שֵש 

 ּוִמיָד ִהבִיט בַשֶֶמש. השֶֶמש עְָמָדה בְֶאְמצַע השַָמיִם9 ּכְמֹו בְכָל 
יֹום בְשָעָה שְַתיִים בַצֳָהַריִים!

 השָעָן ִחייְֵך לְעַצְמֹו9 לַָקח סּולָם וְָהלְַך 
 ֶאל ִמגְַדל השָעֹון. הּוא ִטיּפֵס עַל הסּולָם 

 וְֵהזִיז ֶאת הָמחֹוג הָקָטן שֶל השָעֹון 
בֲַחזָָרה לְִמקֹומֹו9 ֶאל הִספְָרה שְַתיִים.

 ַאנְשֵי העִיר הְמבּולְבָלִים ִהבִיטּו לְעֵבֶר 
 השָעֹון9 נְִדֲהמּו וְָאְמרּו: “השָעָה עַכְשָיו 

 שּוב שְַתיִים בַצֳָהַריִים! ַהִאם ּכָל זֶה ָהיָה 
ֲחלֹום?"

 לְַאט לְַאט ּפְָסָקה הבֶָהלָה בָעִיר9 הֲחנּויֹות נִפְְתחּו שּוב וֲַאנָשִים 
שָבּו לַעֲבֹוָדָתם. 

השָעָן הזֵָקן ָחזַר לְבֵיתֹו וְֵהצִיץ ֵמַחלֹונֹו לְעֵבֶר השָעֹון.

 ּפְִתאֹום... נְִרֲאָתה ֵמָרחֹוק לֲַהַקת צִיּפֹוִרים. השָעָן הזֵָקן נִבְַהל 
 וְעָצַר ֶאת נְשִיָמתֹו... הצִיּפֹוִרים ִהְתָקְרבּו ֶאל העִיר9 ּולְׂשְִמָחתֹו9 

הּפַעַם יְָרדּו ּכּולָן לָנּוַח עַל צְַמרֹות העֵצִים.

ְמעּובָד לְפִי הִסיּפּור “ַמעֲׂשֶה שֶָהיָה בְצִיּפֹור ַאַחת9 בְשָעֹון ּובַהֲ מֹון ֲאנָשִים". אֹופֶק9 בִינָה. ִסיּפּוַרי הֲחבִיבִים. הֹוצַָאת שלגי9 982 . 
© ּכָל הזְכּויֹות שְמּורֹות לְַמַחבֶֶרת ּולְָאקּו"ם.



12112-EVR-016-2-SOF-pnimi-net  |  09/04/ 0  909: 4  |    2-0 -02-0 -0 -0 -0 5-0 0-05   )2( ב  לכיתה  בעברית   112 פנימי  מבחן   | מיצ"ב 
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך9 משרד החינוך

השְאֵלֹות
ַהִקיפּו ֶאת הְתמּונָה הַמְתִאיָמה לְֵתיאּור השָעֹון9   .4 

לְפִי הּכָתּוב בְִתִחילַת הִסיּפּור.

. 

.2

.4

.4
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בְִתִחילַת הִסיּפּור ּכָתּוב שֶַאנְשֵי העִיר ָהיּו   .5 
נֹוׂשְִאים עֵינֵיֶהם לְעֵבֶר השָעֹון.

לְָמה הּכַוָונָה בִַמילִים נֹוׂשְִאים עֵינֵיֶהם?

ְמִריִמים עֵינֵיֶהם.   . 

ְמכִַסים עֵינֵיֶהם.  .2

ּפֹוְקִחים עֵינֵיֶהם.  .4

ְמשַפְשְפִים עֵינֵיֶהם.  .4

הָמחֹוג הָקָטן בַשָעֹון זָז בְבַת–ַאַחת ֵמהִספְָרה שְַתיִים   .6 
לִַספְָרה שֵש.

ֵאיְך זֶה ָקָרה?
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ַמדּועַ ִהְתּפַלְאּו הֲאנָשִים ּכְשֶֶהְרָאה השָעֹון ֶאת השָעָה שֵש?  .7

ּכִי השֶֶמש שְָקעָה.  . 

ּכִי השָעֹון ֹלא צִלְצֵל.  .2

ּכִי עֲַדיִין ָהיָה ֶאְמצַע היֹום.   .4

ּכִי השָעֹון ָהיָה יִָחיד ּוְמיּוָחד.  .4

ָמה עָשֹּו ַאנְשֵי העִיר הְמבֹוָהלִים ּכְשֶֶהְרָאה השָעֹון ֶאת   .8 
השָעָה שֵש? 

בִַסיּפּור ּכָתּוב שֶהשָעָן הָחכָם ִהְתבֹונֵן בַשָעֹון9 ַאַחר–ּכְָך   .9 
ִהבִיט בַשֶֶמש וְִחייְֵך לְעַצְמֹו.

ַמדּועַ ִחייְֵך השָעָן לְעַצְמֹו?
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ָמה עָשָֹה השָעָן ּכְֵדי לְַהפְִסיק ֶאת הבֶָהלָה בָעִיר?  .10

בְסֹוף הִסיּפּור ּכָתּוב שֶלֲַהַקת צִיּפֹוִרים ִהְתָקְרבָה ֶאל העִיר   .11 
 וְהשָעָן הזֵָקן נִבְַהל. 

ַמדּועַ נִבְַהל השָעָן הזֵָקן?

הִסיּפּור ַמעֲׂשֶה שֶָהיָה ּבְצִיּפֹור ַאַחת ּובְשָעֹון ֶאָחד הּוא   .12 
 ִסיּפּור ַמצְִחיק.

ַמדּועַ הִסיּפּור ַמצְִחיק?

ּכִי יֵש ַרק שָעֹון ֶאָחד בָעִיר.  . 

ּכִי השָעָן הזֵָקן ֹלא יַָדע לְַתֵקן ֶאת השָעֹון.   .2

ּכִי צִיּפֹור ְקַטנָה ַאַחת נִפְְרָדה ֵמהלֲַהָקה.  .4

ּכִי צִיּפֹור ְקַטנָה ַאַחת ִהצְלִיָחה לְבַלְבֵל עִיר שְלֵָמה.  .4
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ִהפְכּו ֶאת הִמשְּפִָטים שֶלִפְנֵיכֶם ִמיִָחיד לְַרּבִים.   .13

בְעִיר ְקַטנָה ּוְרחֹוָקה עַָמד ִמגְָדל גָבֹוַה.  א. 
 בְעִָרים               ּו              עְָמדּו               

 .             

בַעַל הֲחנּות הְמבֹוָהל ִמיֵהר לָלֶכֶת לְבֵיתֹו.  ב. 
בַעֲלֵי הֲחנּויֹות                             לָלֶכֶת לְבֵיָתם.  

ַהשְלִימּו ּכָל ִמשְּפָט בְִמילה ַמְתִאיָמה ֵמאֹוָתה ִמשְּפָָחה שֶל   .14
הִמילָה ָחזַר.

הַתלְִמיִדים עָזְבּו ֶאת בֵית הֵספֶר וְ                א. 
ֶאל בֵָתיֶהם.

לֲַהַקת הצִיּפֹוִרים ִהְתרֹוְמָמה וְעָפָה ּכְֵדי                 ב. 
ֶאל הִמגְָדל.

השָעָן ִהצְלִיַח               ֶאת הָמחֹוג לְִמקֹומֹו. ג. 



112-EVR-016-2-SOF-pnimi-net  |  09/04/ 0  909: 4  |    2-0 -02-0 -0 -0 -0 5-0 0-05   )2( ב  לכיתה  בעברית   112 פנימי  מבחן   | מיצ"ב 
17© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך9 משרד החינוך

לִפְנֵיכֶם ִמשְּפִָטים. ַהעֲִתיקּו ִמתֹוך ַמְחַסן הִמילִים ֶאת   .15 
הִמילָה הֲחֵסָרה בְכָל ִמשְּפָט.

הצִיּפֹור ָרצְָתה לָנּוַח               ָהיְיָתה עֲיֵיפָה. א. 

ֲאבָלגַםּכִיִאם

השָעָן לַָקח סּולָם               לַעֲלֹות ֶאל השָעֹון   ב. 
בִַמגְָדל.

ּכְֵדיִאםלָכֵןֲאבָל

ּכָל ַאנְשֵי העִיר ָהיּו מּוְדָאגִים9               השָעָן ֹלא   ג. 
ָדַאג ּכְלָל.

אֹוִאםגַםֲאבָל

לִפְנֵיכֶם ִמשְּפָט.   .16

"הּוא ִהְתבֹונֵן בָשָעֹון9 ָרָאה שֶהשָעָה שֵש ּוִמיָד ִהבִיט בַשֶֶמש."  

ַהעֲִתיקּו ִמן הִמשְּפָט שְֵתי ִמילִים שֶהּפֵירּוש שֶלֵָהן דֹוֶמה לַּפֵירּוש   
שֶל הִמילָה ִהסְַתּכֵל:

              . 

              .2
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ִהְתבֹונְנּו בְַתמּונֹות9 וְכְִתבּו ִסיּפּור לְפִי הְתמּונֹות.   .17 
ּכְִתבּו ֶאת הִסיּפּור בָעַמּוד הבָא.

הגּור שֶָאבַד

12

34

5

ּבֵית הֵספֶר

ּבֵית הֵספֶר
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הגּור שֶָאבַד

ּבְַהצְלָָחה!
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ִסייְַמֶתם ֶאת ֵחלֶק א.

ּבְֵחלֶק ב ִתיּבֲָחנּו ּבְיֹום ַאֵחר.
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ֵחלֶק ב
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ִקְראּו ֶאת הֶקַטע שֶלִפְנֵיכֶם9 וַעֲנּו עַל השְֵאלֹות שֶַאֲחָריו. 

ּכַלְבֵי נְִחייָה
 ּכַלְבֵי נְִחייָה ֵהם ּכְלָבִים המֹובִילִים ֲאנָשִים עִיוְוִרים. ֹלא ּכָל 

 הּכְלָבִים ַמְתִאיִמים לְשֵַמש ּכַלְבֵי נְִחייָה. ּכְלָבִים ֲחזִָקים9 
 שְֵקִטים וְַחבְרּוִתיִים ַמְתִאיִמים לְַתפְִקיד זֶה. לְעּוַמת זֹאת 
 ּכְלָבִים שֹובָבִים9 עְַקשָנִיִים אֹו תֹוְקפָנִיִים ֵאינָם ַמְתִאיִמים 

לְַתפְִקיד זֶה.

 ּכֶלֶב נְִחייָה גֵָדל בְֶמְרּכָז ְמיּוָחד לְִאימּון ּכְלָבִים. ַמְתִחילִים 
 לְַאֵמן אֹותֹו לַַתפְִקיד ּכְשֶהּוא עֲַדיִין גּור. הגּור נִשְָאר עִם ִאמֹו 
 בְֶמְרּכַז הִאימּון עַד גִיל חֹוְדשַיִים9 וְַאַחר–ּכְָך הּוא גֵָדל ֵאצֶל 

 ִמשְּפָָחה ְמַאֶמצֶת בְֶמשְֶך שָנָה ּכְֵדי שֶיְִתַרגֵל לְִחיֹות עִם ֲאנָשִים. 
שָם הּוא לֹוֵמד ָמה מּוָתר ּוָמה ָאסּור לַעֲׂשֹות בַבַיִת. 

 בְנֵי הִמשְּפָָחה הְמַאֶמצֶת לֹוְקִחים 
 אֹותֹו לְִמקֹומֹות צִיבּוִריִים9 ּכְמֹו 

 ַקנְיֹון9 בֵית קֹולְנֹועַ וְקּוּפַת חֹולִים9 
 ּכְֵדי שֶיִלְַמד ֵאיְך לְִהְתנֵַהג 

 בְִמקֹומֹות ּכֵָאלֶה. הּוא לֹוֵמד 
 לְָמשָל ֵאיְך לַעֲלֹות וְלֶָרֶדת בְַמְדֵרגֹות נָעֹות וְֵאיְך לְִהְתנֵַהג 
 בִזְַמן נְִסיעָה בְאֹוטֹובּוס. לְַאַחר שָנָה הִמשְּפָָחה הְמַאֶמצֶת 

ַמְחזִיָרה ֶאת הּכֶלֶב לְֶמְרּכַז הִאימּון. שָם הְמַאְמנִים בֹוֲחנִים ֶאת 
ִהְתנֲַהגּותֹו ּובֹוְדִקים ִאם הּוא ַחבְרּוִתי וְִאם הּוא נִשְָמע לִבְעָלָיו. 

גּור נְִחיי�ה ּבְִאימּון
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 ִאם ַמְחלִיִטים שֶהּכֶלֶב ַמְתִאים לְשֵַמש ּכֶלֶב נְִחייָה9 ַמְמשִיכִים 
 לְַאֵמן אֹותֹו בְֶמְרּכַז הִאימּון ּכְֵדי 

שֶיּוכַל לְהֹובִיל עִיוְוִרים בְאֹופֶן בָטּוַח. 
שָם ְמלְַמִדים ֶאת הּכֶלֶב לָלֶכֶת בְֶמְרּכַז 
הִמְדָרכָה9 לַעֲצֹור לִפְנֵי ֲחצִייַת ּכְבִיש9 
 לַעֲקֹוף ִמכְשֹולִים בֶַדֶרְך וְֹלא לָרּוץ 

ַאֲחֵרי ּכְלָבִים וֲַחתּולִים ּכְשֶהּוא מֹובִיל 
 ָאָדם עִיוֵור. לְַאַחר ִאימּון שֶל ּכַָמה חֹוָדשִים הּכֶלֶב ַמְתִאים 

לְשֵַמש ּכֶלֶב נְִחייָה. 

 ָאָדם עִיוֵור הְמעּונְיָין לְַקבֵל ּכֶלֶב נְִחייָה ַמגִיעַ לְֶמְרּכַז הִאימּון. 
 שָם הּוא וְהּכֶלֶב ִמְתַאְמנִים יַַחד9 ַמּכִיִרים זֶה ֶאת זֶה9 וְהעִיוֵור 
 לֹוֵמד ּכֵיצַד לְֵהיעָזֵר בַּכֶלֶב. לְַאַחר ִמּכֵן העִיוֵור חֹוזֵר לְבֵיתֹו עִם 

הּכֶלֶב9 וְהּכֶלֶב ְמשֵָרת אֹותֹו בְנֱֶאָמנּות וְנַעֲׂשֶה ֲחבֵרֹו הנֱֶאָמן. 

הֶקַטע ְמעּובָד לְפִי הּכַָתבָה “שיבה9 ּכַלְבַת הנְִחייָה" ֵמֵאת יְַרֵדן9 ָתִמיר. יַלְֵדי ֶטבַע הְדבִָרים  9  )0 20(: 8 -20.
© ּכָל הזְכּויֹות שְמּורֹות לְ"יַלְֵדי ֶטבַע הְדבִָרים".

הְתמּונָה בֲַאִדיבּות “הֶמְרּכָז היִׂשְְרֵאלִי לְכַלְבֵי נְִחייָה לְעִיוְוִרים".

.Ljupco Smokovski/shutterstock.com הְתמּונָה ִמתֹוְך

ּכֶלֶב נְִחיי�ה מֹובִיל עִיו�ור
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השְאֵלֹות

ַמהּו הַתפְִקיד שֶל ּכַלְבֵי נְִחייָה?  .1

לְַאֵמן ֲאנָשִים עִיוְוִרים.  . 

לְהֹובִיל ֲאנָשִים עִיוְוִרים.  .2

לְׂשֵַחק עִם ֲאנָשִים עִיוְוִרים.  .4

לִשְמֹור עַל בֵיָתם שֶל ֲאנָשִים עִיוְוִרים.  .4

ַמִהי ִמשְּפָָחה ְמַאֶמצֶת שֶל ּכֶלֶב נְִחייָה9 לְפִי הּכָתּוב בֶַקַטע?  .2

ִמשְּפָָחה הְמַטּפֶלֶת בְגּור עָזּוב שֶָמצְָאה בְָרחֹוב.  . 

ִמשְּפָָחה הְמלֶַמֶדת עִיוְוִרים לְגֵַדל ּכַלְבֵי נְִחייָה.  .2

ִמשְּפָָחה העֹוזֶֶרת לְעִיוְוִרים בְִמקֹומֹות צִיבּוִריִים.  .4

ִמשְּפָָחה הְמגֶַדלֶת גּור שִֶקיבְלָה ֵמהֶמְרּכָז לְִאימּון ּכְלָבִים.  .4
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ַהשְלִימּו ֶאת הַטבְלָה שֶלִפְנֵיכֶם בְעֶזְַרת ַמְחַסן הִמילִים   .3 
שִֶמַתַחת לַַטבְלָה.

ּכְלָבִים שֶַמְתִאיִמים לְשֵַמש 
ּכַלְבֵי נְִחייָה

ּכְלָבִים שֵֶאינָם ַמְתִאיִמים 
לְשֵַמש ּכַלְבֵי נְִחייָה

.   

.2  

ַמְחַסן ִמילִים  

ַחְברּוִתיִיםעְַקשָנִיִיםתֹוְקפָנִיִיםשְֵקִטים

ֵאיְך ּכֶלֶב נַעֲׂשֶה ּכֶלֶב נְִחייָה?   .4

ַסְדרּו ֶאת הִמשְּפִָטים לְפִי הֵסֶדר הנָכֹון.

ּכְִתבּו ִמְסּפָר לְיַד ּכָל ִמשְּפָט.

הּכֶלֶב גֵָדל ֵאצֶל ִמשְּפָָחה ְמַאֶמצֶת.   

הּכֶלֶב וְהעִיוֵור ִמְתַאְמנִים יַַחד בְֶמְרּכַז הִאימּון.  

הּכֶלֶב נְִמצָא עִם ִאמֹו בְֶמְרּכַז הִאימּון.  1

הּכֶלֶב חֹוזֵר לְֶמְרּכַז הִאימּון.   
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ּכֶלֶב הנְִחייָה גֵָדל בְֶמְרּכָז ְמיּוָחד לְִאימּון ּכְלָבִים.   .5 
לָָמה ָחשּוב שֶהּוא יִגְַדל גַם ֵאצֶל ִמשְּפָָחה ְמַאֶמצֶת?

ּכְֵדי שֶהּכֶלֶב יְִתַרגֵל לְִחיֹות עִם ֲאנָשִים בַבַיִת.  . 

ּכְֵדי שֶלִַמשְּפָָחה הְמַאֶמצֶת ִתְהיֶה ַחיַית ַמְחָמד.  .2

ּכְֵדי שֶהּכֶלֶב יִלְַמד לְִחיֹות עִם ּכַלְבֵי נְִחייָה ֲאֵחִרים.  .4

ּכְֵדי שֶלִַמשְּפָָחה הְמַאֶמצֶת יְִהיֶה ּכֶלֶב ְמלַוֶוה בְִטיּולִים.  .4

ָמה ְמלְַמִדים ֶאת ּכֶלֶב הנְִחייָה ּכְֵדי שֶיּוכַל לְהֹובִיל ָאָדם   .6 
עִיוֵור? 

  . 

  .2
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ַמדּועַ ָחשּוב שֶּכֶלֶב הנְִחייָה וְהעִיוֵור יְִתַאְמנּו יַַחד בְֶמְרּכַז   .7 
הִאימּון?

ַמדּועַ לְַדעְְתכֶם ּכֶלֶב שֹובָב ֵאינֹו ַמְתִאים לְִהיֹות ּכֶלֶב   .8 
נְִחייָה?
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ַהשְלִימּו ּכָל ִמשְּפָט בְִמילָה ַמְתִאיָמה ֵמאֹוָתה ִמשְּפָָחה שֶל   .9
הִמילָה עָזַר.

הְמַאְמנִים ְמלְַמִדים ֶאת הּכֶלֶב               לָעִיוֵור.  א. 

ַאֲחֵרי שֶכַלְבֵי הנְִחייָה יִגְְמרּו ֶאת הִאימּון ֵהם  ב. 
              לָעִיוְוִרים לָלֶכֶת בְָרחֹוב.

העִיוֵור ּובְנֵי ִמשְּפְַחתֹו ְמַקבְלִים               ִמֶמְרּכַז   ג. 
הִאימּון.

ִהפְכּו ֶאת הִמשְּפִָטים שֶלִפְנֵיכֶם ֵמַרבִים לְיִָחיד.   .10

הִמשְּפָחֹות הְמַאְמצֹות לֹוְקחֹות ֶאת הּכְלָבִים שֶלֶָהן   א. 
 לְַטיֵיל.

 הִמשְּפָָחה                             ֶאת הּכֶלֶב               
לְַטיֵיל. 

הְמַאְמנִים בֹוְדִקים ִאם הכְלָבִים נֹוִחים ּוְממּושְָמעִים.  ב. 
הְמַאֵמן               ִאם הּכֶלֶב               ּו             . 



112-EVR-016-2-SOF-pnimi-net  |  09/04/ 0  909: 4  |    2-0 -02-0 -0 -0 -0 5-0 0-05   )2( ב  לכיתה  בעברית   112 פנימי  מבחן   | מיצ"ב 
29© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך9 משרד החינוך

לִפְנֵיכֶם ִמשְּפִָטים. ַהעֲִתיקּו ִמתֹוך ַמְחַסן הִמילִים ֶאת   .11 
הִמילָה הֲחֵסָרה בְכָל ִמשְּפָט. 

העִיוֵור ַמְחזִיק ֶאת הּכֶלֶב בְָרצּועָה               שֶהּכֶלֶב   א. 
יֹובִיל אֹותֹו.

ֲאפִילּוּכְמֹולְָמשָלּכְֵדי

בְֶמְרּכַז הִאימּון ֹלא ְמַקבְלִים ּכֶלֶב               הּוא    ב. 
ִמשְתֹולל.

ֲאָבלִאםאֹוגַם

בִַמְדָרכָה ָהיּו ִמכְשֹולִים ַרבִים9               ּכֶלֶב הנְִחייָה   ג. 
עָבַר לַצַד השֵנִי שֶל הּכְבִיש.

ּכְֵדיִמּפְנילָכֵןִאם

ּבְַהצְלָָחה!
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