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ּתַ לְמִיד י ָקָ ר,
הַּקֵ ף אֶת הַּתְ ׁשּובָה ַהּמַתְ אִימָה ל ְָך.
מבחן פנימי  152בעברית לכיתה ב' ,נוסח ג' חרדי

א .1 .אֲנ ִי אֹוהֵב מְאֹוד לִקְֹרא.
 .2אֲנ ִי אֹוהֵב לִקְֹרא.
 .3אֲנ ִי ֹלא אֹוהֵב לִקְֹרא בִּכְל ָל.

ב .1 .קַל ל ִי לִקְֹרא.
ֹ .2לא ּכ ָל ּכ ְָך קַל ל ִי לִקְֹרא.
ָ .3קׁשֶה ל ִי לִקְֹרא.

ג .1 .אֲנ ִי אֹוהֵב מְאֹוד לִכְּתֹב.
 .2אֲנ ִי אֹוהֵב לִכְּתֹב.
 .3אֲנ ִי ֹלא אֹוהֵב לִכְּתֹב בִּכְל ָל.
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אֵיזֹו ִמל ִִָּה מַתְ אִימָה?
 .2קְִראּו אֶת ַה ֶּקטַע וְ ַהּקִיפּו ַרק אֶת ַה ִּמּל ָה ַהּמַתְ אִימָה ִמּכ ָל
זּוג ִמּל ִים ֻמ ְדג ָּׁשֹות.
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עּוגִּיַת ל ֵיצָן
סבְתָ א ׁשֶלִּי אֹופֶה/אֹופָה עּוגִּיֹות ְמיֻחָדֹות .יֹום ֶאחָד
ָ
סבְתָ א עּוגִי ָּה ּבְצּוַרת ל ֵיצָן .הִיא ֵהכ ִינ ָה
ֵהכ ִינ ָה ָ
ּסּכ ִָרּי ָהּ ,ובִמְקֹום עֵינַי ִם שָֹמָה ׁשְנ ֵיׁ/שֵנ ִי
ּפֶהּ/פֹה ִמ ֻ
סבְתָ א
צִּמּוקִים .מְֵרצּועֹות ּדַּקֹות ׁשֶל ּבָצֵק ֵהכ ִינ ָה ָ
ׁשַעַרׂ/שֵעָר לַּל ֵיצָןַ .אחֲֵרי ָה ֲאפִי ָּה הִיא ִחּבְָרהֲ /חבֵָרה
ל ָעּוגִי ָּה אַף ֵמחֲתִיכ ַת גָּז ַרּ/גֶז ֶר.
אדֹם,
סבְתָ א ּבִנְי ָר אֹדֶםָ /
אֶת הָעּוגִי ָּה הַּמּוכ ָנ ָה עָ ְטפָה ָ
ּוכְׁשֶּבָאָה לְבַּקֵ ר/לְבֹקֶ ר אֹותִ י ֵהבִיאָה אֶת עּוגִּי ַת ַהּל ֵיצָן
ַהחֲמּודָה.
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 .3קְִראּו אֶת ַה ֶּקטַע וְ ַהׁשְל ִימּו אֶת ַהּמִלִּים ַה ֲחסֵרֹות ּבֹו.
חֶֹרף

מבחן פנימי 152

מבחן פנימי  152בעברית לכיתה ב' ,נוסח ג' חרדי

ַהּבֹקֶר ,כְּׁשֶהִתְ עֹוַרְרּתִיׁ ,שָ ַמעְּתִי ְרעָמִים ֲחזָקִים.
ֲחז ָקֹות.
בַּחּוץ ָהי ָה קַר וְג ָׁשּום ,וְנָׁשְבּו
סקָה עַל
ּבְל ִי ַהפְ ָ
ׁשָ ַמעְּתִי אֶת טִּפֹות ַהּגֶׁשֶם
ֵמ ַה ִּמּטָה.
ַהחַּלֹוןֹ .לא ָהי ָה ל ִי ֵחׁשֶק
ּבַּבַי ִת.
ָחׁשַבְּתִי לְעַצְמִיּ :כ ָל ּכ ְָך חַם וְ
ַה ַחּמָה וְנ ְִרדַּ מְּתִי.
הִתְ ּכַּסֵיתִ י הֵיטֵב ּבַ
ָחלַמְּתִי עַל יֹום ַקי ִץ ּבָהִיר.
לַּבְֵרכ ָה.
ּבַחֲלֹום ל ָ ַקחְּתִי מְצֹופִים וְ
.
נֶהֱנ ֵיתִי לִׂשְחֹות ּבַ ַּמי ִם ַה
ּבְבֶ ָהל ָה ֵמ ַהחֲלֹום.
ּפִתְ אֹום נִׁשְמַע ַרעַם ָחזָק וְ
ּכַּמָה ֲחבָל...
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קְִראּו וַעֲנּו עַל ַהּׁשְאֵלֹות.
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ְּבחֹ ֶד ׁש נ ִי סָןּ ,כ ְׁש ֶרֹו אִים עֲ צֵי ּפְִרי ּפֹוְר חִיםְ ,מ בְָר כ ִים אֶת
ּבְִרּכ ַת ָהאִיל ָנֹות:
“ּבָרּוְך אַּתָ ה ה'ׁ ...שֶֹּלא חִסַּר ּבְעֹול ָמֹו ָדבָר ּובָָרא בֹו ּבְִרּיֹות טֹובֹות
וְאִיל ָנֹות טֹובִים לְהַּנֹות ּבָהֶם ּבְנ ֵי ָאדָםּ **".בִבְָרכ ָה זֹו ְמׁשַּבְחִים
אֶת ה' ׁשֶ ִהצְמִי ַח ׁשּוב ּפְָרחִים עַל עֲצֵי ַהּפְִריְ .מבְָרכ ִים עַל עֲצֵי
ּפְִרי ּכ ִי ַרק ַהּפְָרחִים ׁשֶּלָהֶם י ֵ ָהפְכּו לְפֵרֹות ל ְ ַמ ֲאכ ָל.
ָרצָה ּו ָמצָא
חֹדֶׁש נ ִיסָן הִתְ קֵָרבָּ .דוִד ָרצָה ּכ ָל ּכ ְָך לְבֵָרְך אֶת ּבְִרּכ ַת ָהאִיל ָנֹות,
ֲאבָל ּבָעִיר ׁשֶּג ָר ּבָּה ֹלא הָיּו עֲצֵי ּפְִרי ַרּבִים.
לְכ ָל מָקֹום ׁשֶ ֵאל ָיו ָהל ְַך ָּדוִד הּוא ִחּפֵׂש עֲצֵי ּפְִרי ּפֹוְרחִים.
הּוא ִחּפֵׂש עֲצֵי ּפְִרי ּכְׁשֶ ָהל ְַך ל ְתַ ל ְמּוד ּתֹוָרה ,הּוא ִחּפֵׂש עֲצֵי ּפְִרי
ּכְׁשֶ ָהל ְַך ל ַּתְ פִּל ָה ,לַחֲנּות ַה ַּמּכֹל ֶת וְל ַ ֲחבִֵרים.
“מָה עֹוׂשִים ּכ ָל ָהאֲנָׁשִים ַהּג ִָרים ּבְעִיר? ּכ ֵיצַד הֵם ְמבְָרכ ִים אֶת
ּבְִרּכ ַת ָהאִיל ָנֹות?" ׁשָאַל ָּדוִד אֶת עַצְמֹו יֹום ֶאחָד ּבִזְמַן ׁשֶָרכ ַב עַל
אֹופַּנ ָיו.
ל ְפֶתַ ע ׁש ָמַע קֹול ֲח בָ טָה.
סבִיב וְהִּנ ֵה ָראָה
הּוא ִהּבִיט ָ
ּתַ ּפּוז מִתְ ּגַלְּג ֵל עַל ַה ִּמדְָרכ ָה.
“ ִמ י ז ַָרק ֶא ת ַה ּתַ ּפּוז?"
הִתְ ּפַּל ֵא ָּדוִדֲ ,אבָל הּוא ֹלא
ָראָה אַף ֶאחָד.
*

** לפי נוסח אשכנזי
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ֵמאֲחֹוָריו ָהי ְתָ ה חֹומָה ׁשֶל ּבַי ִתּ ,ו ֵמעָל ֶי ָה ָראָה עֲנָפִים ׁשֶל עֵץ.
עַל ָהעֲנָפִים הָיּו ּפְָרחִים ְקטַּנ ִים ּולְבָנ ִים וְתַ ּפּוז ֶאחָד ׁשֶּנֹותַ ר ֵמ ַהחֶֹרף.
“עֵץ ּפְִרי ּפֹוֵרחַ!" ׂשָמַח ָּדוִדֲ “ .אבַּקֵׁש ִמ ַּדּי ֵָרי ַהּבַי ִת ְרׁשּות ל ְ ִהּכ ָנ ֵס
ּולְבֵָרְך".
ֲאבָל אָז יָצָא ֵמ ֲחצַר ַהּבַי ִת אִיׁש ּופָנ ָיו זֹועֲפִים.
“מָה אַּתָ ה עֹוׂשֶה ּכ ָאן ,יֶל ֶד?" קָָרא ָהאִיׁש“ ,אֵין עֹוד ּתַ ּפּוז ִים.
ל ְֵך ִמּכ ָאן!"
ָּדוִד ֹלא ֵהבִין לָּמָה ָהאִיׁש ּכֹועֵס.
סּבִירַ“ ,רק ָרצִיתִ י"...
“ֹלא הִתְ ּכַּוַנ ְּתִי ל ִ ְקטֹף ּתַ ּפּוז ִיםֵ ",החֵל ל ְ ַה ְ
“ז ֶה מָה ׁשֶּכֻּל ָם אֹומְִרים וְאָז ּבֹוְרחִים!" ָקטַע אֹותֹו ָהאִיׁש.
ֲאבָל ָּדוִדׁ ,שֶָרצָה ּכ ָל ּכ ְָך לְבֵָרְךׁ ,שָאַל“ :י ֵׁש ל ְָך עֹוד עֲצֵי ּפְִרי?"
“לָּמָה אַּתָ ה רֹוצֶה ל ָ ַדעַת?" ּכָעַס ָהאִיׁש.
“אֲנ ִי ְמבַּקֵׁש ל ָ ַדעַת אִם ּתַ ְרׁשֶה ל ִי לְבֵָרְך אֶת ּבְִרּכ ַת ָהאִיל ָנֹות עַל
ָהעֵצִים ׁשֶּל ְָךָ ",אמַר ָּדוִד.
ָהאִיׁש ׁשָתַ ק ל ְֶרג ַע ,הּוא ִהּבִיט ּבְ ָדוִד ּופָנ ָיו הִתְ ַרּכ ְכּו.
“אַּתָ ה ַרּׁשַאי ל ָבֹוא ּכְׁשֶּתִ ְרצֶה".
“ּג ַם ַאּבָא ׁשֶּל ִי וְ ַה ֲחבִֵרים יּוכ ְלּו ל ָבֹוא?" ׁשָאַל ָּדוִד.
ָהאִיׁש ִחּי ְֵך וְ ָאמַרּ“ :כ ֵן".
סּפֵר לְכֻּל ָם ּבְהִתְ לַהֲבּות עַל עֲצֵי ַהּפְִרי ׁשֶ ָּמצָאַ .רּבִים ִהּג ִיעּו
ָּדוִד ִ
לְגִּנ ָתֹו ׁשֶל ָהאִיׁש ּובְֵרכּו אֶת ּבְִרּכ ַת ָהאִיל ָנֹות.
ּפָנ ָיו ׁשֶל ָהאִיׁש ֹלא הָיּו ּכ ְעּוסִים עֹוד ,אּול ַי מִּׁשּום ׁשֶ ַהּגִּנ ָה ׁשֶּלֹו
הִתְ ַמּלְאָה קֹולֹות ּבְָרכ ָה ,וְאּול ַי ּבִז ְכּות יֶל ֶד ֶאחָד ׁשֶָרצָה ּכ ָל ּכ ְָך
לְבֵָרְך...
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הַׁשְּאֵלֹות
ׁ .4שֵם ַהּסִּפּור הּוא "ָרצָה ּו ָמצָא".
אֵיזֹו ִמצְוָה ָרצָה דָּ וִִד ל ְ ַקּי ֵם ּבְחֹדֶש נ ִיסָן?
מבחן פנימי  152בעברית לכיתה ב' ,נוסח ג' חרדי

10

 .5מָה עָׂשָה ָּדוִד ּכְדֵי ל ִ ְמצֹא עֲצֵי ּפְִרי ּפֹוְרחִים?
 .1הּוא ׁשָאַל אֲנָׁשִים ַהּג ִָרים ּבָעִיר.
 .2הּוא נֶעֱז ַר ּבַ ֲחבֵָריו מִּתַ ל ְמּוד ּתֹוָרה.
 .3הּוא ִחּפֵׂש ּבְכ ָל מָקֹום ׁשֶ ֵאל ָיו ִהּג ִיעַ.
 .4הּוא ּתָ ל ָה מֹודָעֹות ּבִמְקֹומֹות ׁשֹונ ִים ּבָעִיר.
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בס"ד

מיצ"ב

ּ .6בַּסִּפּור ּכ ָתּובֵ " :מאֲחֹוָריו ָהי ְתָ ה חֹומָה ׁשֶל ּבַי ִתּ ,ו ֵמעָל ֶי ָה
ָראָה עֲנָפִים ׁשֶל עֵץ".

.1

.2

.3

.4

מבחן פנימי 152
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ַהּקִיפּו אֶת ַהּצִּיּור ַהּמַתְ אִים לְעַנְפֵי ָהעֵץ ׁשֶָראָה ָּדוִד ,לְפִי
ַהּכ ָתּוב ּבַּסִּפּור.
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בס"ד

		

מיצ"ב

ּ .7בַּסִּפּור ּכ ָתּובֲ “ :אבָל אָז יָצָא ֵמ ֲחצַר ַהּבַי ִת אִיׁש ּופָנ ָיו
זֹועֲפִים".
מַּדּועַ ּכָעַס ָהאִיׁש?
מבחן פנימי  152בעברית לכיתה ב' ,נוסח ג' חרדי

סּבִירַ“ :רק ָרצִיתִ י?"...
 .8מָה הִתְ ּכַּוֵן ָּדוִד לֹומַר ּכְׁשֶ ֵהחֵל ל ְ ַה ְ
ַהׁשְל ִימּו אֶת ַה ִּמׁשְּפָט.
.

ַרק ָרצִיתִ י
 .1ל ִ ְקטֹף ּתַ ּפּוז ִים וְל ֶ ֱאכֹל אֹותָ ם.
 .2ל ְ ַהזְמִין ֲחבִֵרים לַּגִּנ ָה.
 .3לְבַּקֵׁש ְרׁשּות ל ְ ִהּכ ָנ ֵס ּולְבֵָרְך.
 .4ל ְ ִהסְּתַ ּכ ֵל עַל ָהעֵץ.

12
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ּ .9בַּסִּפּור ּכ ָתּוב“ :אַּתָ ה ַרּׁשַאי ל ָבֹוא ּכְׁשֶּתִ ְרצֶה".
מָה ֶאפְׁשָר לִכְּתֹב ּבִמְקֹום ַה ִּמּל ִים אַּתָ ה ַרּׁשַאי?
 .1אַּתָ ה ַחּי ָב.
ּ .3כְדַאי ל ְָך.
 .4מֻּתָ ר ל ְָך.

 		.10מָה קָָרה ַאחֲֵרי מָה?
ּסדֶר ּבַּסִּפּור.
סּפָר מֵ– 1עַד  4לְי ַד ּכ ָל ִמׁשְּפָט לְפִי ַה ֵ
ּכ ִתְ בּו ִמ ְ
ָהאִיׁש ּג ֵֵרׁש אֶת ָּדוִד ֵמ ֶה ָחצֵר.

מבחן פנימי  152בעברית לכיתה ב' ,נוסח ג' חרדי

 .2אַּתָ ה ְמבַּקֵׁש.

ָּדוִד ִחּפֵׂש עֲצֵי ּפְִרי ּפֹוְרחִים.
אֲנָׁשִים ַרּבִים ִהּג ִיעּו לַּגִּנ ָה ׁשֶל ָהאִיׁש.
ָּדוִד ּבִּקֵׁש ל ְ ַהזְמִין ֲחבִֵרים לַּגִּנ ָה.

מבחן פנימי 152
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 .11הַּמֹוֶרה ָאמַר ּבַּכ ִּתָ ה“ :אֵין ָּדבָר הָעֹומֵד ּבִפְנ ֵי הָָרצֹון".
ּפֵרּוׁש ַה ִּמׁשְּפָט הּוא :אִם רֹוצִים מְאֹוד ַמּׁשֶהּוּ ,בְסֹופֹו ׁשֶל
ָּדבָר ַמּׂשִיג ִים אֹותֹו.
מבחן פנימי  152בעברית לכיתה ב' ,נוסח ג' חרדי
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ַהאִם ל ְ ַדעְּתְ כ ֶם ִּדבְֵרי הַּמֹוֶרה קְׁשּוִרים לַּסִּפּור ׁשֶּקְָראתֶ ם?
סּבִירּו אֶת ּתְ ׁשּובַתְ כ ֶם.
ַה ְ
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מיצ"ב

ַ .12העֲתִיקּו מִּתֹוְך ַמ ְחסַן ַה ִּמּל ִים אֶת ַה ִּמּל ָה ַה ֲחסֵָרה ּבַ ִּמׁשְּפָט.
אֲ .חבֵָריו ׁשֶל ָּדוִד יָצְאּו ל ְ ַחּפֵׂש עֲצֵי ּפְִרי,
הֵם ֹלא ָמצְאּו.
אְַך

בָּ .דוִד ֹלא ֵהבִין מִי ז ַָרק אֶת הַּתַ ּפּוז
ּסבִיב.
ָראָה אִיׁש ִמ ָ
ּבֵינ ְתַ י ִם

ּבִגְל ַל

הּוא ֹלא
ּכ ִי

ֲאפִּלּו

גָּ .דוִד ּבִּקֵׁש ל ְ ַהזְמִין לַּגִּנ ָה אֶת ָאבִיו וְ
ֲחבֵָריו.
ּג ַם

ּבִמְקֹום

ּכ ְמֹו

דָּ .דוִד ָמצָא עֵץ ּפְִרי
ּבֵינ ְתַ י ִם

מבחן פנימי 152

אֶת

מבחן פנימי  152בעברית לכיתה ב' ,נוסח ג' חרדי

ּבִגְל ַל

לָכ ֵן

ּכ ְמֹו

ַאחֲֵרי

ָרכ ַב עַל אֹופַּנ ָיו.
ַרק

ּכַעֲבֹר

ּכַאֲשֶׁר
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בס"ד

		

מיצ"ב

ַ .13הׁשְל ִימּו אֶת ַה ִּמׁשְּפָטִים ׁשֶּלִפְנ ֵיכ ֶם ּבְ ִמּל ִים מֵאֹותָ ּה
ִּמׁשְּפָחָה ׁשֶל ַה ִּמּל ָה ל ְִרכּׂב.
מבחן פנימי  152בעברית לכיתה ב' ,נוסח ג' חרדי
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ּכ ָל ּבֹקֶר דָּ וִד יֹוצֵא ִמבֵּיתֹו וְ
ּבִזְמַן ָה

עַל אֹופַּנ ָיו.

סּדָה עַל ֹראׁשֹו.
דָּ וִד חֹובֵׁש ַק ְ

ַ .14הׁשְלִימּו אֶת ַה ִּמׁשְּפָטִים ׁשֶּלִפְנ ֵיכ ֶם ְּב ִמּלִים מֵאֹותָּה
מחַ.
ּמׁשְ ָּפחָה ׁשֶל ַה ִּמּלָה לִׂשְ ֹ
ִ
ָּדוִד

ּכ ַ ֲאׁשֶר י ִ ְמצָא עֲצֵי ּפְִרי ּפֹוְרחִים.

הּוא יַזְמִין אֶת ּכ ָל ֲחבֵָריו לַּגִּנ ָה וְתִ ְהי ֶה

מבחן פנימי 152
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ּג ְדֹול ָה.
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ַה ְמׁשִיכּו לַעֲבֹד ּבָעַּמּוד ַהּבָא.
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מיצ"ב

 .15הִתְ ּבֹונ ְנּו בַּּתְ מּונֹות ,וְכ ִתְ בּו סִּפּור ּבָעַּמּוד ַהּבָא.

יֶל ֶד ָחדָׁש ּבַּׁשְכּונ ָה
מבחן פנימי  152בעברית לכיתה ב' ,נוסח ג' חרדי

1

2

3

4
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יֶל ֶד ָחדָׁש ּבַּׁשְכּונ ָה

מבחן פנימי  152בעברית לכיתה ב' ,נוסח ג' חרדי

ּבְ ַהצְלָחָה!
מבחן פנימי 152
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סִּיַמְתֶּ ם אֶת ֵחל ֶק א.
אחֵר.
עַל ֵחל ֶק ב תַּ עַבְדּו ּבְיֹום ַ
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ֵחל ֶק ב
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מיצ"ב

קְִראּו אֶת ַה ֶּקטַע ׁשֶלִּפְנ ֵיכ ֶם ,וַעֲנּו עַל ַהּׁשְאֵלֹות ׁשֶ ַאחֲָריו.
הַּתַ ּפּוז

*
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עֵץ הַּתַ ּפּוז ׁשַּי ְָך ל ְ ִמׁשְּפַחַת ַה ֲהדִָרים .ל ְ ִמׁשְּפָחָה זֹו ׁשַּיָכ ִים עֲצֵי ּפְִרי,
ּכ ְמֹו ֶאׁשְּכֹול ִית ,ל ִימֹוןְ ,קלֵמֶנְטִינ ָה וְאֶתְ רֹוגַ .הּׁשֶטַח ׁשֶ ְּמג ַ ְּדל ִים ּבֹו
עֲצֵי ּפְִרי ָהדָר נִקְָרא “ּפְַרּדֵס".
ַהּׁשֵם "ּתַ ּפּוז" מְֻרּכ ָב ֵמ ַה ִּמּל ִים “ּתַ ּפּו ַח זָהָב" ,מִּׁשּום ׁשֶּפְִרי הַּתַ ּפּוז
עָגֹל ּכ ְמֹו ּתַ ּפּו ַח וְצִבְעֹו ּדֹומֶה לְצֶבַע זָהָב.
ּכ ְמֹו ּכ ָל ָהעֵצִים ּג ַם עֵץ הַּתַ ּפּוז ז ָקּוק ל ְאֹור ּכְדֵי לְהִתְ ּפַּתֵ חַּ ,ובִ ְמיֻחָד
הּוא ז ָקּוק לְחֹםּ .כְדֵי ל ְ ַהצְל ִי ַח ּבְג ִּדּולֹו חָׁשּוב ל ִנְטֹעַ אֹותֹו ּבְמָקֹום
ָחמִים .עֵץ הַּתַ ּפּוז ָרג ִיׁש מְאֹוד לְקֹרּ ,ו ִמּכ ֵיוָן ׁשֶּפְִרי ָהעֵץ ַמבְׁשִיל
ּבְ ָח ְדׁשֵי ַהּסְתָ ו ּובְ ָח ְדׁשֵי ַהחֶֹרף ,י ֵׁש ֲחׁשָׁש ׁשֶ ַהּקֹר יִפְּג ַע ּבַּפֵרֹות.
ּבְיִׂשְָראֵל ֶמז ֶג ָה ֲאוִיר נֹו ַח וְ ָחמִים ֹרב י ְמֹות ַהּׁשָנ ָה ,וְלָכ ֵן הּוא
מַתְ אִים לְג ִּדּולֹו ׁשֶל עֵץ הַּתַ ּפּוז.
ֶהעָל ִים ׁשֶל עֵץ הַּתַ ּפּוז י ְ ֻרּקִים ,וְהֵם אֵינ ָם נֹוׁשְִרים ֲאפִּלּו ּבַּסְתָ ו.
ּפְָרחָיו לְבָנ ִים ,וְהֵם ְמפִיצִים ֵרי ַח נָעִים לְמְֶר ַחּקִיםּ .דְבֹוִרים
נ ִ ְמׁשָכֹות מְאֹוד אֶל ַהּפְָרחִיםּ ,ו ֵמהַּצּוף ׁשֶּלָהֶם הֵן ְמיַּצְרֹות ְּדבַׁש
ֲהדִָריםּ .פְִריחַת עֵץ הַּתַ ּפּוז נ ִ ְמׁשֶכ ֶת ּכְׁשִּׁשָה ׁשָבּועֹות עַד ָח ְדׁשַי ִם,
ּול ְ ַאחַר ִמּכ ֵן צֹו ְמחִים ַהּפֵרֹות.
י ֵׁש ּבַּתַ ּפּוז וִי ָטמִינ ִים ַרּבִים ַהחֲׁשּובִים לִבְִריאּות ָה ָאדָםַ .טעֲמֹו
ׁשֶל ּפְִרי הַּתַ ּפּוז מָתֹוק ְמעַט וְחָמּוץ ְמעַטּ .בְדֶֶרְך ּכְל ָל י ֵׁש ּבַּתַ ּפּוז
עֲׂשָָרה ּפְלָחִים עֲטּופִים ּבִ ְקלִּפָה ַּדּקִיקָה ּולְבָנ ָה ,וְעָל ֶי ָה ְקלִּפָה
ספֶת עָבָה ׁשֶּצִבְעָּה ּכָתֹם .אֹוכְל ִים אֶת הַּתַ ּפּוז ּכְׁשֶהּוא ְמ ֻקּל ָף
נֹו ֶ
אֹו סֹו ֲחטִים אֹותֹו וְׁשֹותִ ים אֶת ַהּמִיץִ .מ ְּקלִּפָתֹו ֶאפְׁשָר ל ְ ָהכ ִין
סּכ ִָרּיֹות.
ִרּבֹות וְ ֻ
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מבחן פנימי  152בעברית לכיתה ב' ,נוסח ג' חרדי

י ֵׁש סּוג ִים ׁשֹונ ִים ׁשֶל ּתַ ּפּוז ִיםַ .אחַד הַּתַ ּפּוז ִים הַּנ ְפֹוצִים ּבְיֹותֵ ר
ּבְיִׂשְָראֵל הּוא ּתַ ּפּוז הַּנִקְָרא “ׁשָמּוטִי"ּ .פְִרי ז ֶה נֹו ַח לְקִּלּוף,
וְי ֵׁש ּבִפְלָחָיו מִיץ ַרב .הַּתַ ּפּוז ַהּמָתֹוק ּבְיֹותֵ ר הּוא ּתַ ּפּוז
סּי ָה"ְ .קלִּפָתֹו ַּדּקָה אְַך ֲחסִינ ָה וְׁשֹומֶֶרת עָל ָיו ּבֶ ֳח ָדׁשִים
“וָל ֶנ ְ ִ
סחִיטַת מִיץּ .תַ ּפּוז נֹוסָף הּוא
ַהּקְִריִריםִ .מׁשְּתַ ְּמׁשִים ּבֹו ּבְעִּקָר ל ִ ְ
“ּתַ ּפּוז ּדָם"ׁ ,שֶּצֶבַע ְקלִּפָתֹו וְצֶבַע ַהּמִיץ ׁשֶּלֹו ֲא ַד ְמּדַם .הַּתַ ּפּוז
ַה ָּקטָן ּבְיֹותֵ ר הּוא “ּתַ ּפּוז סִינ ִי"ׁ ,שֶּמְקֹורֹו ּבְסִיןְ .קלִּפָתֹו ַרּכ ָה,
ַטעֲמֹו מִָריר ,וְהּוא ְמׁשַּמֵׁש ל ַ ֲהכ ָנ ַת ִרּבֹותְ ,ר ָטבִים ּו ַממְּתַ ּקִים.

עַל ַהּפֵרֹות ׁשֶל עֲצֵי ֶה ָהדָר ְמבְָרכ ִים:
"בָּרּוְך אַתָּ ה ה' אֱֹלקֵ ינּו ֶמל ְֶך הָעֹול ָם ּבֹוֵרא ּפְִרי ָהעֵץ".
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בס"ד

		

מיצ"ב

הַׁשְּאֵלֹות
 .1מַּדּועַ נִקְָרא הַּתַ ּפּוז “ּתַ ּפּו ַח זָהָב"?
מבחן פנימי  152בעברית לכיתה ב' ,נוסח ג' חרדי

 .2מַּדּועַ מַתְ אִים לְגַּדֵל עֲצֵי ּתַ ּפּוז ּבְיִׂשְָראֵל ,לְפִי ַהּכ ָתּוב ּבַ ֶּקטַע?
ּ .1כ ִי ּבְיִׂשְָראֵל יֹוֵרד ּגֶׁשֶם ַרב.
ּ .2כ ִי ּבְיִׂשְָראֵל אֲנָׁשִים ַרּבִים אֹו ֲהבִים ּתַ ּפּוז ִים.
ּ .3כ ִי ּבְיִׂשְָראֵל י ֵׁש הְַרּבֵה ּפְַר ֵּדסִים.
ּ .4כ ִי ּבְיִׂשְָראֵל ֶמז ֶג ָה ֲאוִיר ָחמִים ֹרב ַהּזְמַן.
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בס"ד

מיצ"ב

ּ .3בַ ֶּקטַע ּכ ָתּובּ“ :כ ְמֹו ּכ ָל ָהעֵצִים ּג ַם עֵץ הַּתַ ּפּוז ז ָקּוק ל ְאֹור
ּכְדֵי לְהִתְ ּפַּתֵ חַ"...
ִמ ִּמׁשְּפָט ז ֶה ֶאפְׁשָר ל ְ ָהבִין —

ׁ .2שֶַרק עֵץ הַּתַ ּפּוז צִָריְך אֹור ּכְדֵי לְהִתְ ּפַּתֵ חַ.
ׁ .3שֶעֵץ הַּתַ ּפּוז נ ְִראֶה ּכ ְמֹו ּכ ָל ָהעֵצִים.
ׁ .4שֶעֵץ הַּתַ ּפּוז צִָריְך קֹר ּכְדֵי לְהִתְ ּפַּתֵ חַ.

ַ .4האִם לַּׁשְאֵלֹות ׁשֶּלִפְנ ֵיכ ֶם י ֵׁש ּתְ ׁשּובָה ּבַ ֶּקטַע?
הַקִּיפּו יֵׁש ּתְ ׁשּובָה אֹו אֵין ּתְ ׁשּובָה לְי ַד ּכ ָל ׁשְ ֵאל ָה.

מבחן פנימי  152בעברית לכיתה ב' ,נוסח ג' חרדי

ׁ .1שֶּכ ָל ָהעֵצִים צְִריכ ִים אֹור ּכְדֵי לְהִתְ ּפַּתֵ חַ.

 .1מִי ִה ְמצִיא אֶת ַהׁשֵם "ּתַ ּפּוז"? יֵׁש ּתְ ׁשּובָה  /אֵין ּתְ ׁשּובָה
ּ .2כַּמָה עֲצֵי ּתַ ּפּוז י ֵׁש ּבְפְַרדֵּס?

יֵׁש ּתְ ׁשּובָה  /אֵין ּתְ ׁשּובָה

ַ .3האִם עֲל ֵי הַּתַ ּפּוז נֹוׁשְִרים?

יֵׁש ּתְ ׁשּובָה  /אֵין ּתְ ׁשּובָה
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בס"ד

		

מיצ"ב

ַ .5הׁשְל ִימּו אֶת ַהּפְָרטִים ַה ֲחסִֵרים ,לְפִי ַהּכ ָתּוב ּבַ ֶּקטַע
ׁשֶּקְָראתֶ ם.
מבחן פנימי  152בעברית לכיתה ב' ,נוסח ג' חרדי

הַּתַ ּפּוז
ֻּדגְמָהַ :ה ִּמׁשְּפָחָה —

הֲדִָרים

 .1צֶבַע ַהּפְָרחִים —
 .2הָעֹונֹות ׁשֶ ַהּפְִרי ַמבְׁשִיל ּבָהֶן —
סּפַר ַהּפְלָחִים ּבְֹרב הַּתַ ּפּוז ִים —
ִ .3מ ְ
ֵ .4מ ַה ְּקלִּפָה ׁשֶל ַהּפְִרי ֶאפְׁשָר ל ְ ָהכ ִין —

ׁשּלָהֶם הֵן ְמיַּצְרֹות ְּדבַׁש ֲהדִָרים".
ּ .6בַ ֶּקטַע ּכ ָתּובּ ...“ :ו ֵמהַּצּוף ֶ
מָה ֶאפְׁשָר לִכְּתֹב ּבִמְקֹום ַה ִּמּל ָה ׁשֶּלָהֶם ּבְ ִמׁשְּפָט ז ֶה?
ׁ .1שֶל ַהּפְָרחִים
ׁ .2שֶל הַּתַ ּפּוז ִים
ׁ .3שֶל ֶהעָל ִים
ׁ .4שֶל ַה ֲהדִָרים
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מיצ"ב

ּ .7כ ִתְ בּו ּבְכ ָל ׁשּוָרה אֶת סּוג הַּתַ ּפּוז ַהּמַתְ אִים.
מָה ְמיֻחָד ּבַּתַ ּפּוז?

סּוג הַּתַ ּפּוז

 .2צֶבַע ַהּמִיץ ׁשֶּלֹו ָאדֹם.
ֶ .3אפְׁשָר ל ְ ַקּל ֵף אֹותֹו ּבְקַּלּות.
 .4הּוא הַּתַ ּפּוז ַה ָּקטָן ּבְיֹותֵ ר.

ּ .8בַ ֶּקטַע ּכ ָתּובְ “ :קלִּפָתֹו ַּדּקָה אְַך ֲחסִינ ָה וְׁשֹומֶֶרת עָל ָיו
ּבֶ ֳח ָדׁשִים ַהּקְִריִרים".

מבחן פנימי  152בעברית לכיתה ב' ,נוסח ג' חרדי

 .1י ֵׁש לֹו ַטעַם מָתֹוק מְאֹוד.

לְמָה ַהּכַּוָנ ָה ּבַ ִּמּל ָה ֲחסִינ ָה ּבְ ִמׁשְּפָט ז ֶה?
ׁ .1שֶ ַה ְּקלִּפָה אֵינ ָּה נֹוחָה לְקִּלּוף.
ׁ .2שֶ ַה ְּקלִּפָה אֵינ ָּה נִפְּגַעַת ּבְקַּלּות.
ׁ .3שֶ ַה ְּקלִּפָה מָָרה.
ׁ .4שֶ ַה ְּקלִּפָה ַרּכ ָה.

מבחן פנימי 152
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בס"ד

		

מיצ"ב

ַ .9העֲתִיקּו מִּתֹוְך ַמ ְחסַן ַה ִּמּל ִים אֶת ַה ִּמּל ָה ַה ֲחסֵָרה ּבַ ִּמׁשְּפָט.
אַ .הּדְבֹוִרים אֹוסְפֹות צּוף ֵמ ַהּפְָרחִים
ְּדבַׁש.
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ּכְדֵי

ּבִמְקֹום

ּג ַם

ּבִגְל ַל

ב .ל ְֹרב הַּתַ ּפּוז ִים י ֵׁש ַטעַם מָתֹוק,
ּתַ ּפּוז ִים ׁשֶ ַּטעֲמָם חָמּוץ ְמעַט.
ּכ ִי

ֲאפִּלּו

י ֵׁש ּג ַם
ֲאבָל

לָכ ֵן

גִ .מׁשְּתַ ְּמׁשִים ּבַּתַ ּפּוז “ׁשָמּוטִי" ּכְדֵי ל ְ ָהכ ִין מִיץ
ּבַּפְלָחִים ׁשֶּלֹו י ֵׁש מִיץ ַרב.
יֹותֵ ר

ֲאבָל

לָכ ֵן

ד .עֵץ הַּתַ ּפּוז ּפֹוֵר ַח ּכְׁשִּׁשָה ׁשָבּועֹות ,וְ
צֹו ְמחִים.
אִם
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בס"ד

מיצ"ב

ַ .10הׁשְל ִימּו אֶת ַה ִּמׁשְּפָטִים ׁשֶּלִפְנ ֵיכ ֶם ּבְ ִמּל ִים מֵאֹותָ ּה
ִמׁשְּפָחָה ׁשֶל ַה ִּמּל ָה לִפְֹרחַ.

ׁשֶל עֵץ הַּתַ ּפּוז י ֵׁש ֵרי ַח נָעִים.

ַ .11הׁשְל ִימּו אֶת ַה ִּמׁשְּפָטִים ׁשֶּלִפְנ ֵיכ ֶם ּבְ ִמּל ִים מֵאֹותָ ּה
ִמׁשְּפָחָה ׁשֶל ַה ִּמּל ָה ל ְקַ ּל ֵף.
ַה

ׁשֶל הַּתַ ּפּוז ּכ ְתֻ ּמָה.

לִפְנ ֵי ׁשֶאֹוכְל ִים אֶת הַּתַ ּפּוז

אֹותֹו.
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ּבְעֹוד ּכַּמָה ׁשָבּועֹות
לַ

עֵץ הַּתַ ּפּוז.

ּבְ ַהצְלָחָה!
מבחן פנימי 152
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