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כיצד להשתמש "במדריך למורה"?

מומלץ לקרוא פרקים א', ב', ג', ד' בדפי הדרכה אלו עוד בטרם 

תחילת שנת הלימודים, כדי לקבל מושג על הדרך הכללית בשביל 

לכך  בהתאם  השנתית.  הלימוד  תוכנית  על  מבט  ולקבל  הלשון, 

ניתן יהיה לתכנן כמה שיעורים יוקדשו לצורך הלימוד בספר זה, 

והאם ינוצל למספר תחומי לימוד )לשון, כתיב, הבנה והבעה(.

הכוללת חלוקת החומר  למצוא הדרכה מעשית  תוכלו  ה'  בפרק 

בספר  העבודה  שילוב  שיעור,  לפתיחת  רעיונות  לשיעורים, 

יחידת  את  לקרוא  מומלץ  שיעור  כל  לפני  נוספות.  ופעילויות 

בהדרכה  ולהעזר  ללמד,  עומדים  שאותה  המסויימת  הלימוד 

לבניית מערך השיעור. בחלק זה תמצאו גם שיקולים דידקטיים, 

הערות וקטעי מידע חשובים. 

על מנת להקל על המורה בהערכות, מצויין ליד פעילות הדורשת 

מבעוד  לכך  לב  לשים  כדאי  הסמל:    מראש,  ציוד  הכנת 

מועד, ולהערך בהתאם.

בנוסף, צרפנו דפי נספח ובהם עבודות העשרה והעמקה, לתרגול 

מופנה  ה'  בפרק  המעשית  ההדרכה  במהלך  הצורך.  לפי  נוסף 

המורה לדפי הנספח המתאימים בכל שלב.
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א.
·˘·ÔÂ˘Ï‰ ÏÈ - בשביל מה?

‰ÂÏ˘ ÔÂ˘Ï¨ לשון הקודש ובשימושה העכשווי, העברית, צועדת עימנו לכל מקום. מאז לידתנו ועד אריכות ימים 

ושנים הלשון היא המאפשרת תקשורת בונה והבנה בין בני אנוש. היא הנותנת אפשרות לתפילה, ללימוד ולקיום 

מצוות רבות. ערכה כה רב, בעל פה ובכתב ובפיתוח החשיבה בכלל.

‰˘Î¯ ‰Ù˘˙¨ כאמור, עוד בטרם מגיעים התלמידים לבית הספר. אך מחקרים מצביעים על קשר דו סטרי בין 

השפה ללמידה פורמלית. תלמיד שמגיע עם בסיס שפתי מפותח ילמד ביתר קלות. תלמיד שלומד כראוי מפתח 

את שפתו ועולם החשיבה הפנימי שלו מתרחב. כמורים, עלינו לדאוג לפתח כישורי שפה אצל כלל התלמידים, 

לחלקם הדבר יהווה הקנייה למושגים בלתי מוּכרים, ולחלקם יהווה הגדרה ושום למושגים שהכירו קודם לכן 

באופן אינטואיטיבי. לדוגמה: כבר בגיל שלוש מסוגל ילד לקלוט נטיות של יחיד ורבים, ובונה לפיהם צורות משלו 

גם אם לא שמע עליהן, כמו: ביצה - ביצות, איש - אישים וכד'. בבית הספר תפקידנו להקנות לו את המושג 

לכללים  המודעות  את  בהדרגה  בו  לפתח  כן  כמו  במוח.  הנושא  בקטלוג  לו  שיעזור  "רבים"   - "יחיד"  הלשוני: 

וליוצאים מן הכלל.

‰˘Â˙Î‰ ‰Ù·‰ דומה לשפה הדבורה, אך גם שונה ממנה. יש בה חלק מתוכנן יותר, מסוגנן יותר ומפותח יותר 

הקריאה  הקניית  לאחר  מיוחדת  התייחסות  מחייבת  הכתובה  השפה  מאחוריו.  העומדת  החשיבה  מבחינת 

והכתיבה, ואופן ההתערבות שונה. ילדים שמתקשים להבין או להביע את עצמם בדיבור, יתקשו בד"כ גם בהבנה 

והבעה בכתב, אך לאחר שהתלמיד רכש את מיומנויות הבסיס ניתן ללמדו בצורה יעילה יותר את כללי השפה, 

וזאת בעזרת קריאת כללים, ואימונים בכתיבה. זה תפקידנו בשביל הלשון.

·˘·ÔÂ˘Ï‰ ÏÈ נצעד בשני מישורים של השפה הכתובה - בשביל הקריאה ובשביל הכתיבה. נכיר כללים שיסייעו 

לנו לקריאה, נקרא כדי להכיר דברים נוספים. נכיר כללים בשביל כתיבה נבונה, ונכתוב כדי לפתח הבעה נכונה. 

לעיתים העבודה לשיפור קריאה נערכת במנותק מן העבודה לשיפור הכתיבה, ולעיתים הנושא מאחד ומביא 

לשימוש בכלל הן לקריאה והן לכתיבה. לדוגמה: מילות המפתח מאפשר לנו להתמקד בעיקר במהלך הקריאה, 

ולהבין טוב יותר, ומאידך מפתח את היכולת להביע את עצמנו מבלי להשמיט את העיקר. 

תיווך  וברמת  לו,  המתאים  בקצב  תלמיד  כל  להצעיד  עליו  המורה.  הוא   - הלשון  בשביל  שלנו   ÏÂÈË·  ÍÈ¯„Ó‰

מתאימה. השתדלנו להבנות את החומר בצורה שתהיה מתאימה לרמות שונות של תלמידים.

ÏÂÈË‰˘ È„Î בשביל הלשון לא יישאר רק בשיעור לשון, על המורה לכוון את התלמידים להשתמש בנלמד בו גם 

בשיעורים נוספים, ובכלל בכל מפגש עם השפה בחיי היום יום. בספרנו זה, השתדלנו לשלב כל נושא בסיטואציה 

פעילויות  להוסיף  מומלץ  ואינטרגלי.  מעשי  באופן  הכללים  את  ללמוד  ודרכו  התלמידים,  של  יום  היום  מחיי 

מתאימות לחומר הנלמד מתוך הווי הכיתה ואירועים משמעותיים בכל עונה.

.©,
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ב.
‡ÌÈËÙ˘ÓÂ ÌÈÏÈÓ ¨˙ÂÈ˙Â - האומנם עולמות נפרדים?

·¯Ù˘‰ ˙˘ÈÎ‰ הדבורה בגיל ינקות, לומד התינוק לבטא הברות שונות בתחילה באופן אקראי, אח"כ כחיקוי, 

ובערך בגיל שנה מקבל הצליל ביטוי משמעותי של מילה ובשלבים המאוחרים יותר מתפתח המשפט הדו מילי 

והלאה. גם ברכישת השפה הכתובה בבית הספר, בחרנו להתייחס לרכישת השפה ממרכיביה הראשוניים: אות 

כגורם ראשוני וממנו לחלקים המורכבים: מילה ומשפט. 

ו"בשביל   2 מס'  הלשון"  "בשביל  בסדרה  הראשונים  בספרים  הדוק.  הוא  והמשפט  המילה  האות,   ÔÈ·  ¯˘˜‰

הלשון" מס' 3 בחרנו לבנות את הספר בחלוקה של "בעולם האותיות", "בעולם המילים" ו"בעולם המשפטים". 

כאשר בכל פרק נקודת המוצא וההתמקדות היא בחלק השפתי המסויים. עם זאת, תמיד היו השלכות מ"עולם" 

אחד למשנהו, שהרי אין לאות משמעות ללא התוכן שיוצקת לתוכה המילה, ואין משפט קיים ללא מילה ואות. 

בספר זה, בחרנו לארגן את הנושאים בלי חלוקה חיצונית של "עולמות" אלו. זאת משום שבכיתות הנמוכות 

חשוב להגיש את הנלמד בצורה ברורה וממוקדת, ואילו ככל שהתלמיד גדל, מתפתחת בו היכולת להבין דבר 

מתוך דבר, ולעבוד עם החלקים השונים בשפה בהרמוניה. הוא לומד כיצד ראשי תיבות הן אותיות שמקפלות 

בתוכן מילים, כיצד כל משפחת מילים מושתתת על אותיות שורש אחידות, כיצד מילת פניה או תמורה משפיעה 

על המשפט כולו, ובאילו מילים יש לבחור על מנת לתאר נכון מצב במשפט.

Â¯ÎÈ‰ Ì˘Ï˙ עם השפה אפשר ללמד כללים ולתרגל בהם בצורה מנותקת מחיי המעשה. גישת הלימוד המתמטי 

של השפה אולי מפתחת את החשיבה, אך אינה תורמת די להפנמת הכללים וליישומם בחיי היום יום. לפיכך, 

בחרנו לשלב את הנושאים הנלמדים בספר בסיטואציות מחיי היום יום. דרך דילמה לומד התלמיד את הנושא 

לא רק באופן תאורתי, אלא באופן מעשי. לדוגמה: בנושא הדיוק הלשוני, בחלק שעוסק בתיאורי רגשות פתחנו 

בהצגת סיטואציה בדרך של קומיקס )עמוד 56 בספר(, בה נראים זוג אחים יושבים במדרגה ליד הדלת הסגורה 

מה  עצובים...  נראים  אתם  שואלים:  בסמוך  שעוברים  ילדים  שמחים,  שאינם  נראה  פניהם  ממבע  ביתם.  של 

אך  להיכנס.  יכולים  לא  והם  סגורה  הדלת  כי  עצובים  ששניהם  ולומר  הסיפור  היה אפשר להמשיך את  קרה? 

לאחר שקוראים את התשובות שלהם, מבינים שיש רגשות שונים שיכולים להתעורר בעקבות המצב הנתון: דלת 

נעולה. האחד: מאוכזב והשני מפחד ודואג. סיטואציה זו ממחישה את הצורך בדיוק ברגשות, ילדים שיודעים 

לתאר את מה שהם חשים רגועים יותר, יודעים להתמודד טוב יותר עם הרגש, ולפעמים גם למצוא פתרון לבעיה. 

כשילד ניגש ללימוד מתוך ההכרה בחשיבות הנושא, הוא פתוח לשמוע, לקלוט וליישם.

·‰˙‡ÔÂ¯˜ÈÚÏ Ì הרלוונטיות, בחרנו לשלב נושאים בטקסטים מסוגות המתאימות להם באופן הטבעי, לפיכך 

מודעה,  מגוונות:  שימוש  במטרות  ומשכנע.  מפעיל  מידע,  טקסט  סיפוריים,  טקסטים  בספר  למצוא  אפשר 
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מכתב, הזמנה, רשימה, פרסומת, שיר, סיפור וקומיקס. ההחשפות של התלמידים לטקסטים מסוגות שונות 

מביא אותם למודעות כי כללי הלשון מיושמים וחשובים לא רק במקצוע הלשון. ניתן לפגוש אותם בכל הזדמנות 

בחיי היום יום, בה אנו נתקלים בטקסט. התלמידים יבינו שהכללים הנלמדים בשיעור לשון עשויים לסייע להם 

בחיים, ולא רק לציון במבחנים. 

הלשון" ניתן למצוא נושאים שחוזרים על עצמם, ונלמדים בכיתות שונות. זאת על פי עקרון   ÏÈ·˘·¢ ˙¯„Ò·

הספירליות; ישנם שלבים שונים בלמידה, כאשר העלייה היא לא בקו אנכי, אלא בספירליות כמו בקפיץ. הילד 

חוזר ונפגש עם אותה נקודה במעגל אלא שבדרגה גבוהה יותר. כך אפשר למצוא את אותו נושא בכיתות שונות, 

כשבכל פעם העיסוק בו נעשה גבוה יותר.  בשלב הראשון ישנה היחשפות בלתי מחייבת לנושא, בשלב השני 

ישנה הקנייה מסודרת, ובשלישי חזרה ושימוש בנלמד לצרכים שונים. לדוגמה: בנושא שרשים ומשפחות מילים 

- ישנה היחשפות בכיתה ב' כשהעיסוק היה יותר אינטואיטיבי ללא המשגה, בכיתה ג' - תוך שימוש במושגים 

ובספר זה, ישנו שימוש בשורשים לצורך בחירת צורת כתיב נכונה, ולצורך הבנת הנקרא. בתקווה שהספירליות 

הזו תמשיך ותלווה את התלמיד גם לאחר סיום חוק לימודיו.

‚ÙÒ· Ì¯ עצמו ניתן למצוא חזרה על נושא אחד מכיוונים שונים, לדוגמה: בפרק "בונים מילים" מכיר הילד את 

הדרך להבנת מילים בעזרת השורשים והתבניות, בפרק "מבינים מילים" מיישם התלמיד את הנלמד לשם הבנת 

טקסט. שילוב ניבים בכתיבה ספרותית מופיע בפרקים שונים, וכן מילות מפתח משובצות בפרק ה"תיאורים". 

המפגש החוזר עם אותו נושא מכיוון אחר אמור להעלות את רמת ההבנה וההפנמה של החומר.

הדקדוק  מנושא  להבדיל  המסורתי.  דקדוק  לשיעור  במקביל  להילמד  אמור   4 מס'  הלשון"  "בשביל   ‰Ê  ¯ÙÒ

שנלמדים יחסית כמושגים לשוניים "יבשים", לוקח ספר "בשביל הלשון" את הנושאים הלשוניים לכיוון של ידע 

מתאקוגנטיבי לצורך הבנת הנקרא והבעה. הנושאים הנלמדים בספר "בשביל הלשון" שונים ברובם מהנלמדים 

בספר "הדקדוק בלשון שלי". נושאים אחדים כמו: שרשים ומשפחות מילים מופיע בשניהם, עקב הצורך הבסיסי 

בשליטה בהם להבנת מבנה השפה והקשרים המורפולוגיים בין המילים. בספר הדקדוק נלמדים המושגים לצורך 

הדקדוקי, הילד מכיר את אותיות השורש, את הכינוי של כל אות מן השורש )פה"פ, עה"פ, לה"פ( ועל כך שיש 

בהמשך.  הפורמליים  הדקדוק  ללימודי  הקרקע  את  יכשירו  אלו  מושגים  וסופיות.  תוכיות  תחיליות,  מוספיות 

נכנסים לתוכן של המילים, מקשרים מבחינה סמנטית  נלמד הנושא בהדגש אחר לגמרי,  ואילו בספר הלשון 

מילים שלהן קשר מורפולוגי. לומדים להשתמש בידע הזה לצורך הבנת מילים חדשות וכתיב נכון של מילים 

ממשפחת מילים אחת. כאשר מלמדים את שני הספרים במקביל, הדבר עשוי להשלים את התמונה. גם אם 

נשמעות קריאות מצד התלמידים ש"כבר למדנו"... יש להביא אותם למודעות, שזה מצויין שהנושא מוּכר, זה 

יעזור להבין את העניין בקלות, ולהשתמש בו בצורה יעילה גם להבנה ולהבעה.

.©,
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ג.
Â‡ÂÏÓÂ ÌÏÂÚ - שיקולים למה שבפנים.

היא הסמל הראשוני שמאפשר שפה כתובה. באות נמצא רצף קווים המשורטטים באופן   ˙Â‡‰  

שנקבע כמשמעותי על ידי גורם אלוקי )בלשון הקודש( או על ידי גורם אנושי )בלשונות העמים(.

·ß‡ ˙Â˙ÈÎ ב' הכירו התלמידים את האות כביטוי צלילי בלבד, בכיתה ג' למדו התלמידים שלאות יש גם 

ערך גמטרי, וכן ערך סמנטי - המוסיף משמעות למילים בתור אות שימוש. בשלב זה, לומדים התלמידים 

על מצב בו מופיעה האות )או מספר אותיות( כגורם בודד, המייצג מילה שלימה. זהו בנושא קיצורים 

וראשי תיבות.

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù∫ קיצורים וראשי תיבות

וקצר יחסית, ומתאים להילמד בתחילת  נושא קליל  ור"ת נבחר כנושא הראשון מכיוון שזהו   ÌÈ¯ÂˆÈ˜‰ ‡˘Â

השנה בשיעורים שבין החגים. ניתן לשלב בו את יישום הנלמד על ידי התמצאות בלוח השנה, ראשי תיבות של 

שמות החגים: יו"ט, ר"ה, יו"כ. דרך נושא זה נכנס התלמיד להרגלי כתיבה נכונים מחדש, לאחר ההפסקה ארוכה 

של החופשה. הוא מתייחס לכל אות בפני עצמה ודואג לעיצוב נאות, סימן הגרש וכד', וימשיך הלאה כראוי. 

È˘ ˜¯Ù∫ בונים מילים

עם מילים, חשוב לדעת ממה בונים מילים. זהו פרק שעוסק בשורשים, משפחות מילים   ˙Â˜ÒÚ˙‰Ï ‰Î‰Î

ותבניות )משקלים(. זהו נושא מעבר מ"עולם האותיות" ל"עולם המילים" שכן השורשים הם אותיות עיקריות 

של המילים, דרך ההיכרות והמודעּות לעיקרון המבנה של המילים הן בשורשים והן במשקלים יפנים התלמיד 

את המבנה האורתוגרפי )תבניתי( של המילה, ויהיה מוכן לקראת התייחסות לסמנטיקה )תוכן משמעותי( של 

ֶהֶרת" יוכל לשער שזו מחלה  המילים, שכן התוכן קשור בקשר הדוק עם המבנה. לדוגמה: כשייפגש עם המילה "ּבַ

הקשורה לצבע בהיר )שהרי המשקל הוא של מחלות, כמו: אדמת חצבת וכד', והשורש הוא ב.ה.ר. מלש' בהיר(.

ÌÈ‡˘Â ¨¯ÂÓ‡Î אלו נלמדים גם במקצוע הדקדוק בכיתה זו, כיתה ד'. וההקנייה בשני המקצועות יכולה להשלים 

זו את זו, כאשר ההדגש בדקדוק הוא על העניין הטכני והמושגים הדקדוקיים הנלווים אליו, ואילו כאן, במקצוע 

הלשון ההדגש הוא על השימוש בידע לצורך הבנת הנקרא, הבעה וכתיב.
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‰È‰ ‰ÏÈÓ‡ היחידה המשמעותית הבאה לאחר האות. יש לה זהות פונטית )הקשורה לצלילי 

המילה ולרצף שלהם( זהות סמנטית )הקשורה למשמעות( וזהות מורפולוגית )הקשורה להתאמת מין 

ומספר( וזהות אורתוגרפית )הקשורה למבנה, שורש ומוספיות(.

·‚ÈÚˆ‰ ÏÈ¯ ההתייחסות למילה היא בעיקר פונטית וסמנטית, בשלב מאוחר יותר מתפתחת המודעות 

גם  מגיעה  היסוד  מיומנויות  הקניית  ולאחר  וכד'.  זכר/נקבה  יחיד/רבים,  של  וההתאמה  המורפולוגית 

המודעות האורתוגרפית בהקשר למבנה המילה הכתובה והאותיות הקבועות בכל משקל. 

וכדי  חדשות,  מילים  להבין  כדי  המילים  על  במידע  להיעזר  שניתן  ההכרה  באה  הזו,  המודעּות   ÏÎ  ÌÚ

להביע בעזרתן את המסר שאנו רוצים בצורה ברורה ומדוייקת.

È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù : מבינים מילים

ÌÈÏÈÓ ˘È שמבינים כי אותן מכירים, יש מילים שמבינים בעזרת שורשים ומשקלים. ויש עוד דרכים. בפרק זה 

נחשף התלמיד לדרכי התמודדות נוספות עם מילים בלתי מוּכרות בטקסט. הפרק פותח בטקסט סיפורי, עליו 

שאלה  כל  לאחר  ההקשר.  פי  על  קשות  מילים  להבין  התלמיד  את  המובילות  הנקרא  הבנת  משימות  ניתנות 

מופיעים הגדים להשלמה, הגדים שמתארים את ה"שיח הפנימי" שאנו מצפים מן התלמיד שיעשה עם עצמו 

כאשר הוא מנסה לפענח מילה בלתי מוּכרת בעזרת ההקשר. התיווך הכתוב מכריח את התלמיד להפעיל חשיבה 

בדרך לתשובה הנכונה. על המורה להדגיש את הדרך יותר מן התוצאה. בשוק ניתן למצוא ספרים רבים העוסקים 

יבחר את המילה  ַח בעצמו את היכולת להבין מילים מתוך ההקשר,  ומצפים מהתלמיד שיַפּתֵ בהבנת הנקרא 

הנכונה מתוך מאגר להסביר מילה נתונה, יקיש מעניין לעניין וכד'. בפרק זה בחרנו להוביל את התלמיד באופן 

מדורג. תפקיד המורה לדאוג לכך שגם בשיעורי הבנת הנקרא בהם אין "תיווך" למציאת התשובה הנכונה, יפעיל 

התלמיד חשיבה בדומה לזו המודגמת בפרק זה.

ÌÈÏÈÓ ÔÈ·‰Ï זהו תהליך, ככל שילד נחשף פעמים רבות יותר למילה, הוא מבין אותה טוב יותר. זאת משום שלכל 

מילה משמעות סמנטית עמוקה ורחבה המגלה את פניה באופן מעט שונה בכל הקשר. לדוגמה: את המילה 

"תחליף" אפשר להבין מתוך המשפט הבא: הטיול בוטל בעקבות מזג אוויר גשום, לפיכך חיפשה המורה תחליף 

חווייתי אחר. ובמשפט הבא המילה "תחליף" מביעה משמעות מעט שונה: לאלישבע התינוקת אסור לשתות 

חלב, לכן אמה מאכילה אותה תמיד בתחליף צמחי. או במשפט: בית הכנסת הינו תחליף זמני לבית המקדש. 

כל אלו משפטים שבהם מופיעה המילה "תחליף" כשם עצם, בנוסף לכך ישנה גם צורה כזו כפועל: "יוסי, אחרי 

שתחליף בגדים, צא לדרך". בדרך כלל תהליך העמקה והרחבת השדה הסמנטי של כל מילה במוח נעשה באופן 

אוטומטי )מעורר התפעלות!(, אך כשילד מודע לכך הוא מפעיל חשיבה באופן מודע, ומסוגל למצות טוב יותר 

את הפוטנציאל. 
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ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù∫ דיוק לשוני

שמספיק להבין "בערך", ובמשך הזמן יתווספו לתודעה עוד פיסות משמעות ומידע. אך יש מילים   ÌÈÏÈÓ ˘È

מדוייקות שכדאי להכיר. ההבחנה בין "פתח" ל"פקח" מחייבת התייחסות להקשר. שהרי פקח פירושו פתח, 

הנקרא,  הבנת  את  לשפר  אמור  הוא  הלשוני  לדיוק  מודע  כשתלמיד  דווקא.  עיניים  פתיחת  של  בהקשר  אבל 

ולשדרג את הניסוח וההבעה.

המביעות  מילים  של  מגוון  שבה  שפה  עשירה?  שפה  מהי  השפה.  להעשרת  דרך  התלמידים  יכירו   ‰Ê  ˜¯Ù·

ויוכל  יותר את הנקרא,  טוב  יבין  יכיר התלמיד את מגוון המילים  גוון משלה. אם  ולכל מילה  דומה,  משמעות 

להביע את עצמו בצורה מדוייקת יותר. תופעה נפוצה אצל תלמידים היא כתיבה "מברקית", או שימוש ב"שפה 

דלה". תפקידנו כמורים לא רק לבחון את התלמיד ולבקר אותו על הבעתו, אלא גם )ובעיקר( ללמד אותו. בפרק 

זה ייחשף התלמיד לאפשרויות של תיאור חיצוני ופנימי של שמות עצם, תיאורי רגשות, פעלים ספציפיים ועוד. 

לאחר לימוד פרק זה יש לצפות מן התלמיד שלא יסתפק בכתיבתו בתיאור יבש של אנשים ופעולות, אלא יוסיף 

עוד  אין  ומדוייקים.  ספציפיים  בפעלים  יבחר  הפעולות  כתיבת  לצורך  גם  ורגשות.  תיאורים  של  אישית  נימה 

צמצום ב"שמח" ו"עצוב", אין עוד דלות של "לעשות" כל מיני דברים, מעתה מקפידים על דיוק לשוני. החשיבות 

של דיוק לשוני אמורה לתרום גם לפיתוח החשיבה והרגש. תלמיד שבורר את המילה המדוייקת, מפעיל שיקול 

דעת, יכולת הבחנה והתאמה. תלמיד שבוחן מה הוא חש, יודע לחיות בשלום עם תחושותיו, להכיר בהם ורק 

לאחר שלב זה יכול הוא להתמודד עימם ולהשתחרר מרגשות מעיקים )כך לדברי פסיכולוגים(.

פריטים  והכללה של  כולל התייחסות להמשגה  יכולת ההגדרה המדוייקת,  גם את  ייפתח התלמיד   ‰Ê  ˜¯Ù·

לקבוצה, פיתוח יכולת מיון וסיווג. על מנת להגדיר בצורה מדוייקת אמור התלמיד גם לעמוד על העניין המהותי 

והעיקרי של הדבר המבחין ומבדיל אותו מן השאר. יכולת ההגדרה, המיון והסיווג הינן יכולות המפתחות חשיבה 

ושפה גם יחד.

·ÂÓ ¨ÛÒÂ˜„˘ שיעור אחד בפרק לדיוק במילים נרדפות וניגודים. נושאים אלו נלמדו בשנים קודמות, אך הפעם 

עומדים התלמידים על הבחנות דקות יותר בין מילים נרדפות, מבחינת הסגנון והדרגה. על ידי דיוק בניגודים 

כי מוזנח אין  מתחדדת ההבנה הסמנטית של כל מילה, לדוגמה: אם מוזנח הוא ההפך ממטופח, מבין הילד 

פירושו מלוכלך, אלא מעבר לכך.

אינו  שבלעדיהם  החיוניים,  החלקים  את  בו  יש  מורכבת.  משמעותית  יחידה   ‡Â‰  ËÙ˘Ó‰

נחשב משפט שלם, ויש בו חלקים המוסיפים מידע שלעיתים חיוני וחשוב לא פחות מהנושא והנשוא.

ותופעות  במשפט  המילים  סדר  גורם  משפט,  לתקינות  התלמידים  מתוודעים  בספר   ÔÂ¯Á‡‰  ˜ÏÁ·

מיוחדות כמו: פניה ותמורה. בכל נושא לומד התלמיד להתייחס לעניין הן בהשלכתו להבנת הנקרא, והן 

בהכוונה שלו לצרכי הבעה וכתיבה עצמית. התלמיד לומד גם להרחיב את המשפט הגרעיני בתיאורים 

שונים, להבין מהו הגורם המרכזי במשפט מבחינת המשמעות. 
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·Ê ˜ÏÁ‰ לומד הילד גם את נושא "מילות המפתח", נושא החשוב לצורך הבנת הנקרא בכלל. הבאנו כאן 

נושא זה גם על מנת לסייע לתלמיד להתייחס לתוכן המשפטים המורחבים בהמשך במבט של רלוונטיות 

התיאור בכל משפט, עד כמה הוא נחוץ ומשמעותי בהתאם לכוונת הכותב ולמגמתו.

È˘ÈÓÁ ˜¯Ù∫ משפט תקין

·Ù ˙ÁÈ˙Ù¯˜ זה חזרנו על הנושא הבסיסי המופיע גם בספרי "בשביל הלשון" הקודמים, המרכיבים החיוניים 

של המשפט השלם. אלא שבשלב זה הוספנו את המינוחים המוסכמים: "נושא" ו"נשוא". השימוש במונחים 

נותן לנו כלי להמשגה בכללים ובהוראות. כך נוכל לכתוב: מילה שבה נושא ונשוא גם יחד יכולה לעמוד כמשפט 

שלם בפני עצמה. בלי צורך לפרט מילה ש"בה ידוע על מי מדובר, וגם מה קרה איתו..." המגמה במשרד החינוך, 

כפי שנראה מתוך ספר התכ"ל, היא להתמקד בהיבט השימושי של הנלמד, ופחות בהקניית מושגים. לפיכך, לצד 

הקניית המושגים חשוב להביא את התלמידים להבנה והבעה בעזרת הכרת מבנה המשפט, ולא להישאר ברמת 

ההבחנה בין המושגים או זיהויים במשפט. בהתאם לכך, תוכלו לראות כי המשימות הינן משימות של הבנת 

הנקרא, משימות שמדגישות כי זיהוי הנושא והנשוא ושאר חלקי המשפט מסייעים לנו לענות בצורה מדוייקת 

על שאלות, ולהבין טוב יותר את הטקסט. כמו"כ הובאו משימות הבעה שבהם על התלמיד להוסיף את הנושא 

או הנשוא החסר ולהרגיל את עצמו בכתיבה של משפט תקין ושלם.

עם  היכרות  לא.  ולעיתים  המשמעות  על  משפיע  שלעיתים  במשפט,  הסדר  לגורם  התייחסות   ‰˘È  Í˘Ó‰·

מילת "פנייה" מיקומה במשפט, המשמעות והפיסוק הנלווה אליה. היכרות עם תופעת ה"תמורה" המשמעות 

והפיסוק הנלווה אליה.

È˘È˘ ˜¯Ù∫ מילות מפתח

"מילות מפתח" המלמד את התלמיד להבחין בתוך  זה  נושא  הנושאים הקשורים למשפט, מופיע   Ûˆ¯ ÍÂ˙·

בנוסף  להקשר  גם  לב  לשים  הילד  על  כך  לצורך  פחות.  חיוניות  מילים  ובין  יותר  חיוניות  מילים  בין  הטקסט 

למשמעות של כל מילה באופן בודד. המילה "שש" יכולה להיות מילת מפתח במודעה המודיעה על שעת פתיחת 

הבריכה, ופחות משמעותית כאשר הוא מופיע כשעת תחילת כנס שכבר התקיים בעבר. 

בין עיקר לטפל, להתמקד בחלקים  נותן כלים בידי התלמיד להיות קשוב במהלך הקריאה, להבחין   ‰Ê  ‡˘Â

ייערך  עשירים,  משפטים  הבא:  בפרק  הטקסט(.  )כותב  המוען  להעביר  שרצה  המסר  מבחינת  המשמעותיים 

שימוש בנושא זה של "מילות מפתח", כאשר במקביל להקניית הנושא של הרחבת המשפט על ידי תיאורים, 

עניין  ואין  חיוני  פחות  שהוא  או  בטקסט,  מפתח  כמילת  ונחשב  חיוני  הוא  התיאור  האם  להבחין  הילד  ילמד 

להתמקד בו. בקריאה סלקטיבית כזו ינווט התלמיד את הקריאה באופן שבו ירכז את האנרגיה בחלק העיקרי, 

ולא יבזבז אנרגיה מיותרת. 

‰ÂÓ‰ ˙¯Î˘‚ "מילות מפתח" עשוי לסייע גם בכתיבה. התלמיד יקפיד לציין בטקסט את החלקים העיקריים 

שחשובים להבנת העניין ולהעברת המסר. הדבר חשוב גם בשחזור של טקסטים עניית תשובות. יש לכוון את 

התלמידים להשתמש במידע זה בכל המקצועות: כאשר לומדים חומר לימודי "ארוך" מומלץ להדגיש את מילות 

המפתח, לשנן אותן, ולשחזר בעזרתן את שאר הטקסט.
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ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù∫ משפטים עשירים

·Ê ˜¯Ù‰  לומד התלמיד להעשיר את מבעו בחלקים המספרים מתי, היכן, למה וכיצד קרו האירועים עליהם 

יאּוִרים". בספרנו השתמשנו במונח זה, למרות  הוא מספר. חלקים תחביריים אלו נקראים בשפה המקצועית: "ּתֵ

ָאִרים" בהם עסקנו בפרק "דיוק לשוני". תלמידים ששואלים על כך, יש לערוך הבחנה בין  שהוא דומה למונח "ּתְ

תארים המתארים שם עצם ומוסיפים מידע בקשר למראה, תכונה או רגש של משהו או מישהו, לבין תיאורים 

המתארים את הפועל עליו מדובר במשפט.

ובו תיאור סיבה, הוא אמור להבין מתוכו  מסייעת גם להבנה. כאשר קורא התלמיד משפט   ÌÈ¯Â‡È˙‰ ˙¯Î‰

תשובה לשאלה "למה". אם הוא מזהה איזה תיאור מפורט בכל משפט, יוכל  להבין טוב יותר את הטקסט ולענות 

ביתר קלות על שאלות אודותיו.

·ÂÓÈÏ ÍÏ‰Ó„ הנושא שמנו דגש על מילות העזר המשמשות אותנו לצורך הרחבת המשפט והתיאורים: מילות 

זמן, מילות יחס המסייעות לתאר מקום, מילות קישור המתארות קשר של סיבה ותוצאה, ומילות עזר לתיאור 

האופן. הדגשת המילים הללו נועדה להסב את תשומת ליבם של התלמידים כאשר הם נתקלים בהם בקריאה, 

בהם  להשתמש  לתלמיד  יסייע  מסודר  באופן  אלו  למילים  החשפות  כמו"כ  מדובר.  במה  להבין  להם  ולסייע 

בכתיבתו, ולהעשיר את ההבעה שלו. 

ניתנה גם למיקום מילות העזר במשפט. הילד מגיע למודעות כי ישנה אפשרות לכתוב את אותו   ·Ï ˙ÓÂ˘˙

תוכן באופנים שונים. אפשר להשתמש במילות עזר שונות, אך יש להתאים את סדר המשפט לכל אחת, לדוגמה: 

אפשר לומר - הילד שינן את החומר היטב לקראת המבחן, ולכן הצליח בו. ואפשר להתבטאות: הילד הצליח 

במבחן משום ששינן את החומר היטב לקראתו. ההחשפות לאופני כתיבה שונים מגבירה את היכולת השפתית 

בתהליך "ניבוי" בקריאה, ומסייעת במילוי משימות קלוז )השלמת מילים חסרות בטקסט(, וכמובן משפרת את 

יכולת הניסוח וההבעה.

.©,
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ד.
Í¯„ ÈÓÈÒ - ומה שהם מורים

ˆÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ ÔÂÈ וארגון החומר:

להקל על המורה בחלוקת החומר ליחידות לימוד, היצגנו את הצעתנו לחלוקה לשיעורים. השיעורים   ˙Ó ÏÚ

ממוספרים באותיות א' ב', ומוצגים בעמוד שבו מתחיל השיעור לפי התוכנית, לפני כותרת הנושא, וכן בראש כל 

עמוד מעל למספור העמוד. מומלץ להיערך לכל שיעור בהתאם להמלצה זו. עם זאת, ברור שהדבר אינו מחייב 

באופן מוחלט, ועל כל מורה להפעיל שיקול דעת הן לפני הכנת השיעור, והן במהלכו - ולבחון האם יחידת החומר 

מתאימה לדעתו להירכש בכיתתו שיעור אחד? האם יש לפצלה, או לוותר על חלקים ממנה? האם יש להרחיב 

ולהעמיק בחלקים אחרים? הכול נתון לשינוי בהתאם לרמת התלמידים בכיתה, להיכרות הקודמת שלהם עם 

הנושאים, ועד כמה הנושא נחוץ לצורך הבנה ולצורך הבעה.

ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ ¯ÙÒÓ בסך הכל בתוכנית העבודה בספר זה הוא 42 שיעורים שנתיים. בסוף כל פרק מוקדש שיעור 

אחד לחזרה / מבחן. אם עבודות החזרה נערכות בבית, השיעור הממוספר יהיה עבור המבחן. אם המורה רואה 

צורך לבדוק את עבודות החזרה בכיתה, ולסכם יחד את החומר יידרש שיעור נוסף עבור מבחן. כאשר מדובר 

בשיעור חד שבועי עלולה להתעורר בעיה של חוסר הספק. לפיכך, מורה שיוכל להקדיש ללימוד בספר זה שני 

שיעורים בשבוע יוכל להעמיק בנושאים הנחוצים בכיתתו, ולהרחיב בהתאם לצורך. במידה ויש צורך להסתפק 

בשיעור שבועי אחד,  ניתן לפצל את הלימוד בספר בהתאם לחלוקה הבאה: א. נושא קיצורים ור"ת - בשיעור 

כתיב. ב. דיוק לשוני, בית המשפט, ומשפטים עשירים - בשיעור הבעה. ג. בונים מילים, מבינים מילים ומילות 

כפילויות  למנוע  וידאג  כל מקצועות העברית,  יַלמד את  - בשיעור הבנת הנקרא. מומלץ שמורה אחד  מפתח 

ולהשלים את החסר בכל מקצוע. 

ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ ‰·Ó וסמלים

מובאים הכללים הנלמדים בהדגשה גרפית כאשר הם כתובים בפונט עבה על פס הדגשה צבעוני.   ‡˘Â ÏÎ·

לעיתים יופיע הכלל בראש הנושא מיד לאחר הכותרת, ואז תינתן לו הדגמה ותגיע משימה לתרגול בו. ולעיתים 

מתחיל הנושא בפעילות של התלמידים, ובעקבותיה מגיעים למסקנה של הכלל הנלמד.

·ÈÂÏÈÓ ÍÏ‰Ó כל משימה, על המורה לבחון האם התלמידים הבינו את דרך העבודה. כאשר המורה חש שהתלמידים 

הבינו את העיקרון והתנסו בו, אפשר לשקול אם להשאיר את המשך מילוי המשימה כשיעורי בית, ולעבור לחלק 

ההקנייה הבא. משימות המיועדות מראש לשיעורי בית יינתנו לאחר הסבר והדגמה בכיתה. )בחלק "צעד אחר  
ˆÍÈ¯„Ó· ¢„Ú זה תוכלו למצוא הנחיות לכל שיעור, ואילו משימות יועדו מראש לשיעורי בית(. 
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בספר תמצאו הקנייה, תרגול ואימון בכל נושא, ועל פי רוב אין צורך בתרגילים נוספים. כמובן, ייתכן מצב בו 

המורה רואה לנכון להעמיק, להרחיב ולחזור על משימות או נושאים בהם מתקשים התלמידים, בייחוד בנושאים 

חיוניים להמשך תפקודם של הילדים כתלמידים בקריאה ובכתיבה. רובן המכריע של העבודות נערכות בספר 

עצמו. המקום המיועד לכתיבה מאורגן בצורה שמקלה על השמירה על איכות כתב: שורה, משבצת רשת ירקרקה, 

או בתוך טבלה. כמו"כ הקפדנו לתכנן את עמודי הספר כך שאם התלמיד אמור לחפש את התשובות לשאלות 

בטקסט מסויים, הטקסט יהיה מול עיניו, באותו עמוד או בזה שמולו, כדי שלא יצטרך לדפדף ולפעול בסרבול. 

במעט משימות יש הכוונה לבצע במחברת, אם רוצים להימנע משימוש במחברת, אפשר לתת לתלמידים למלא 

גבי הלוח. מנגד, אם המורה רואה את הכתיבה במחברת  נפרד, או למלא אותן בכיתה על  משימות אלו בדף 

כדבר חיובי, מומלץ להכין קלסר מחולק לתחומי העברית השונים: קריאה, הבנת הנקרא, כתיב, והבעה, ובכל 

פעם שנלמד כלל או נערך תרגול מחוץ לספר, יש לבחון עם התלמידים לאיזה תחום בעברית הוא יעזור לנו? 

לסכם שם את הכללים, לערוך את התרגילים במחיצה המתאימה בקלסר. דרך כך יווצר סדר בנושאים שנלמדים 

כמכלול עם השלכותיהם על תחומי העברית השונים.

במשימות  יופיעו  לעיתים  ולתלמידות.  לתלמידים  שתתאמנה  מנת  על  רבים  בלשון  כתובות   ¯ÙÒ·  ˙Â‡¯Â‰‰

הספר הוראות להקשיב להקראת המוֶרה / המוָרה. בהוראות אלה השמטנו בכוונה את הניקוד המזהה לזכר/

נקבה כדי להתאימן לשתי האפשרויות. כשלא היתה ברירה והפנייה היתה ללשון זכר, יש לתרגם את ההוראה 

ללשון נקבה כשמדובר בתלמידות.

או  הורים  לפני אסיפת  נוכל להציע לבצע בדיקת ספרים פעם בשלושה חודשים, עדיף  כללית   ‰ˆÏÓ‰ ¯Â˙·

תעודות. בבדיקת הספרים יוכל המורה להתרשם מאיכות התשובות, בפרט אלו שלא ניתנות להקראה ובדיקה 

קולקטיבית כמשימות פיסוק וכד'. יש להודיע לתלמידים מראש על הבדיקה, ולעודד להשלמה מליאה.  .

הערות חשובות ומסקנות יובאו בדרך כלל בתוך עיגול לצד העבודה הממחישה 

אותן, בתוספת איור הכוכב החייכן. כשמדובר בתהיות ושאלות על חומר יופיע 

שפעמים  מכיוון  אלה,  להערות  להתייחס  המורה  על  המשתאה.  הכוכב  איור 

רבות הן חשובות לא פחות מהכללים.

בחלק מן המשימות ניתנת האפשרות לבדיקה עצמית של התלמיד. האיור  "בדיקה" יתלווה 
לכך. הדבר היה אפשרי בעיקר בממשימות סגורות שלהן תשובה אחת נכונה.

כשהמשימה דורשת מיומנות וחשיבה גבוהה יותר מהממוצע, יופיע האיור אתגר.

 תזכורות, פניות לתלמיד יופיעו לעיתים סביב איור הכוכב. על המורה להתייחס בהתאם.

אתגר.

 יופיעו לעיתים סביב איור הכוכב. על המורה להתייחס בהתאם.

	‡V«˜	Èœ ⁄‡

t‹ה!

ÃÓה	W«wה	

øה›t

כאשר מומלץ דיון בכיתה על נושא מסויים, הן בהיבט הלימודי תיאורתי והן 

בהיבט השימושי יישומי מופיע - איור העפרונות. 

התלמידים  את  ומעוררים  הנושאים,  את  מלווים  חמודים  קומיקסים 

לחוות את הלשון בצורה הומוריסטית ויומיומית.

	ÂÓÎ

	Ì‚	¨ÌÈÙ¯‚ÂÓÂה

	ÌÈÓÂ„	Âח‡

	Â˙Â‡	‡ל	בל‡

Èל„.
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ה.
ˆÚˆ ¯Á‡ „Ú„ - הדרכה מעשית לעבודה בשביל הלשון מס' 4 

Î¯„‰‰ ‰ נכתבה בפנייה ללשון זכר, אך מכוונת למורים ולמורות כאחת.

במדריך למורה ישנו חלק שהמורה אמור לדבר "כלשונו", ישנו חלק שמדריכו בגוף שלישי וחלק נוסף הנותן   

הערות  או  הדרכה  ציטוט לעומת  מידע דידקטי. שימו לב לשינוי הפונטים שנעשה על מנת להקל על ההבחנה: 

דיד˜Ëיות.

 בנספח למדריך זה תוכלו למצוא דפי משימות נוספות, מספר מבדקים ודפי העשרה. דפים אלו ממוספרים לפי 

א' ב' ובמהלך ההדרכה המעשית ישנה הפנייה לדף המתאים לנושא המדובר. ניתן לשלב דפים אלו כתרגול, או 

העמקה בנושא בהתאם להספק בכיתה, כמו"כ ניתן לצלמם עבור תלמידים מתאימים בלבד לעבודה עצמית.

 פרק ראשון - קיצורים וראשי תיבות

שיעור א' - הכרת התופעה, פיענוח וכתיב .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

אנחנו מתחילים ללמוד לשון, מה פירוש לשון? לשון זהו איבר בפה, בעזרת הלשון אנו מדברים. לכן  פתיחה כללית: 

כשלומדים לשון, לומדים על השפה שאנו מדברים בה, השפה שאנו קוראים וכותבים - לשון הקודש, העברית. ובשפה המון 

מילים, שאנו רוצים להכיר, להבין ולהשתמש במקום המתאים. האם מישהו מכיר מילה שבה אות אחת בלבד?... הבה נתחיל 

בסיפור נחמד, ונגלה את התשובה. המורה מספר את הסיפור המופיע בספר בעמ' 5, ומדגים בכתיבה על הלוח בכיתה. 

למה דווקא המילים: שיעורי בית, מספר, עמוד נכתבו בקיצור? כי הן מילים שכולם מכירים, וכמעט תמיד מזכירים אותן 

בהקשר לשיעורי בית, אפשר לכתוב אותן בקיצור, ובכל זאת יבינו במה מדובר. 

פותחים את הספר בעמוד 6. נתחיל ממשימה 2, עלינו לפענח מהי המילה המקוצרת: ר'... הק'... אג'... אם התלמידים 

משערים נכון, וגם אם לא יש לכתוב על הלוח את התשובות, את הספיקות וחוסר הוודאות. ר' פירושו רחוב או רב? הק' 

פירושו הקדוש או הקרוב? ומה פירוש אג'? מדוע לא היה ברור למה הכוונה בכל קיצור? כי הקיצורים כאן היו מנותקים 

ונוספים מופיעים במכתב  יותר קל להבין. קיצורים אלו  לנו הרבה  יהיה  נדע לאיזה עניין קשור כל קיצור,  מהקשר, אם 

המופיע במשימה 3, נראה מי יוכל לקרוא ותוך כדי כך לפענח ולומר את המילים השלימות שמאחורי הקיצורים. תלמיד 

או מספר תלמידים נבחרים לקרוא את המכתב, המורה מוצא הזדמנות להוכיח כי ההקשר מסייע בפיענוח והבנה של 

המילים המקוצרות. לאחר מכן יש להקנות את סימן הגרש הנדרש בכתיבת קיצור.
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האם מצאתם כבר פיתרון לחידה: אות אחת בלבד שהיא מילה? - כן. במכתב הזה האות ר' רמזה למילה רבי. האם 

היו קיצורים שנכתבו בשתי אותיות או יותר? - הרבה! לכב', הק', נא' בגמ' ועוד... - כיצד ידעתם שמדובר בקיצור ולא 

במילה שלימה? - כי אין כזו מילה הַק, ובסוף בגמ' אין ם' סופית, ובעיקר: אחרי כל קיצור יש סימן - '. לסימן הזה קוראים 

"גרש", מסמנים אותו אחרי האות האחרונה, וכך יודעים שזהו קיצור של מילה. מילוי משימה מס' 3 באיתור וכתיבה של 

קיצורי המילים שרשומות למטה. המורה עובר ומוודא שהתלמידים רושמים את הקיצורים כנדרש, ומסמנים את הגרש 

כראוי. התשובות לשאלות המאתגרות שבתחתית העמוד: מילה עם גרש ואיננה קיצור: רבינוביץ', הגרש בא לציין צורת 

היגוי שונה לאות ץ'. מילה שנכתבה בקיצור וללא גרש: י-ם, זוהי דרך מיוחדת לכתיבת המילה ירושלים בקיצור. 

כמה מילים קיצרנו בכל פעם? - מילה אחת. ואם רוצים לקצר יותר ממילה אחת? אורית רצתה לכתוב מודעה על אסיפת 

כיתה בראש חודש. היא הדפיסה כל אות בכתב מיוחד מאוד, כדי לא לעבוד עבודה מיותרת, היא מחפשת קיצורים, 

קיצורים גם לשתי מילים. היא רוצה לקצר את המילים "ראש חודש", כיצד תעשה זאת? כשמקצרים שתי מילים או יותר, 

כותבים ב"ראשי תיבות". כל מילה נקראת תיבה, ואנו רושמים רק את הראש, ההתחלה של כל מילה, וכך נוצר קיצור מיוחד 

ליותר ממילה אחת. וכיצד יודעים שמדובר בכמה מילים ולא במילה אחת? יש לראשי תיבות סימן מיוחד: גרשיים. לקיצור 

של מילה אחת - גרש אחד. ולקיצור של יותר ממילה אחת - גרשיים, שניים. גם המקום של הסימן שונה - הגרש נכתב 

אחרי כל המילה, הגרשיים, לעומת זאת, נכתבות לפני האות האחרונה. את המילים ראש חודש נכתוב כך: ר"ח. ובכן, 

אורית כותבת (והמורה - על הלוח): הודעה - ביום שלישי, ר"ח אדר, תערך... היא רוצה לקצר גם את המילים:אם ירצה 

השם. כיצד תעשה זאת? המורה מבקש מתלמיד להציע אילו אותיות תבחר כראשי תיבות של שלוש המילים הללו? א, 

י, ה. היכן תסמן את הגרשיים? לפני האות האחרונה: בין הי' לה'. המורה מסיים לכתוב את המודעה: אי"ה בביה"ס בשעה 

4.00  אחה"צ. מישהו יכול לפענח מה פירוש ביה"ס? אחה"צ? - בית הספר, אחר הצהריים. ומדוע לא כותבים את ראשי 

התיבות של בית הספר - ב"ה? - כי זה נראה ברוך השם, ואת "אחרי הצהריים" כך: א"ה, - לא ברור. כדי שיהיה קל 

לפענח את ראשי התיבות, נוצרו צורות מסויימות של ראשי תיבות שכוללות יותר מאות אחת מכל מילה. כיצד נדע? בשביל 

זה נמצא בספר רשימות, נכיר את הצורות, נבין ונשתמש כראוי בראשי התיבות.

4 תוך מעקב המורה אחר סימון הגרשיים כראוי.  ומילוי משימה   8  ,7 מסכמים את הנלמד בעזרת קריאה בעמודים 

מסבירים את משימות 5, 6 לשיעורי בית.

שיעורי בית: משימה 1 בעמ' 5, משימות 5, 6 עמודים 8, 9. מומלץ לבקש מן התלמידים להביא לשיעור הבא הזמנות, 

מודעות שונות שיש בהן ראשי תיבות.

הערות דידקטיות: בתÁילת וש‡ Êה Áיל˜ו בין ˜יˆוריÌ לר‡שי תיבות¨ ‡ך בהמשך עברו ל‚ישה ‡ורייית יותר 

 Ìיש להסב ‡ת תשומת התלמידי Æר‡שי תיבות Ì‚ו Ìיˆורי˜ Ì‚ Ìמופיעי Ìובה ¨Ìישו Ìוש‡יב ÌיËס˜Ë וללתÎש

 Ìשבה ÌיËס˜Ë ‡שוב להביÁ ¨Ûוס יש ˆורך בתר‚ול Ì‡ Æבהת‡מה Ìרש ‡ו ‚רשיי‚ Ìימסמ Ìי הÎ ך¨ ולע˜ובÎל

ה˜יˆוריÌ ור‡שי התיבות מופיעיÌ ב‡ופן Ëבעי ו‡יË‚רלי¨ ול‡ מ‡ולı ר˜ לˆורך התר‚ול¨ Ê‡ת על מת שהלמד 

 Æתי ויעילËיהיה ‡ו

שיעור ב' - הכרת ראשי תיבות וקיצורים מיוחדים  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

לגבי בדיקת המשימות שניתנו לשיעורי בית נציין מספר נקודות: חזרה: 

א. על מנת לבדוק את סימן הפיסוק גרש או גרשיים, יש להגיש תלמידים ללוח, או לבדוק בסקירת עין.

ב. לאחר בדיקת משימה 5 המורה יכתוב על הלוח את ראשי התיבות: בביה"ס, ביהמ"ק, לביהכנ"ס ושואל: כיצד נקרא 
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ראשי תיבות אלו? הם דומים לאלו שמופיעים בספר, אך קצת שונים. נוספו להם אותיות ב', ה', ל'. אילו אותיות שימוש 

שהופיעו במילים המפורשות - בבית ספר, בית המקדש, לבית הכנסת.  - אות השימוש תמיד תופיע בראשי התיבות.

ג. תוך כדי בדיקת משימה 6, כשמגיעים לשורה של פרק - פר', פסוק - פס' - כדאי לשאול מה היה קורה אם בקיצורים 

אלו היו משתמשים רק באות אחת: פ'? לא היה אפשר להבין אם מתכוונים לפרק או לפסוק.

בהם.  שמופיעים  התיבות  ראשי  את  לסמן   / ולהעתיק  שהביאו,  הדפוס  בדברי  לעיין  מתבקשים  התלמידים  פתיחה: 

המורה מנהל את הדיון אודות ראשי התיבות והקיצורים שנמצאו באופן שהתלמידים מקבלים מידע על הפיענוח הנכון 

של כל ר"ת. ניתן לעשות זאת בעזרת כתיבת הקיצורים וראשי התיבות על הלוח ולצד כל אחד - הפירוש, ניתן לשתף 

תלמידים בהשערה וכתיבת הפירושים. ניתן לערוך את העבודה באופן שונה: המורה כותב על הלוח את הביטוי השלם, 

והתלמידים מחפשים אם יש בידיהם דבר דפוס שהביטוי מופיע בו בקיצור או בראשי תיבות. פעילות כזו תכין את 

התלמידים למילוי משימות 7, 8 בעמודים 10, 11 שיינתנו כשיעורי בית. על המורה לשים לב אם יש ראשי תיבות או 

וליידע אותם על כך. אם התלמידים לא קיבלו  קיצורים חשובים השכיחים במודעות והתלמידים לא נחשפו אליהם 

הוראה להביא דברי דפוס מביתם, המורה יכול להביא בשבילם. ניתן גם להימנע מן הפעילות, ולמלא את המשימות 

הנ"ל מן הספר בכיתה. 

לשם מה, לדעתכם, בחרו כותבי המודעות השונות וההזמנות להשתמש בקיצורים וראשי תיבות, מדוע לא כתבו את כל 

המילים בפירוש? - המטרה שלהם היא חיסכון במקום, שהמודעה תהיה פחות עמוסה במלל, כך העניינים החשובים באמת 

יבלטו לעין הקורא. הבה נכיר שימוש נוסף בראשי התיבות. המורה כותב על הלוח מג"ע א"ש, ובשורה נפרדת: דצ"ך עד"ש 

באח"ב. האם מישהו מכיר ראשי תיבות אלו? - מג"ע א"ש זהו ראשי תיבות של הברכות על פי סדר קדימות. דצ"ך 

עד"ש באח"ב אלו ראשי התיבות של עשרת המכות במצריים. - ובכן, כאן ראשי התיבות לא ניתנו כדי לקצר במילים, 

אלא כדי לתת סימן לזיכרון. קל יותר לזכור מג"ע א"ש מאשר מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכול. לפעמים ראשי התיבות 

נותנים גם סימן לסדר, וגם כלי לא לשכוח שום פרט מן הרשימה. מילוי משימה 12 בעמ' 12. בסעיפים ג' ד' אין חשיבות 

לסדר, אך יש לשים לב כי במאגר המילים ישנן מילים נוספות שלא מצויות בראשי התיבות, לכן אין לכתוב אותן. כדאי 

לציין בפני התלמידים שאפשר לאמץ שיטה זו, של השימוש בר"ת, ללימוד ושינון חומר למבחן. הדבר עשוי לסייע בפרט 

כאשר החומר כולל פרטים רבים.

יוסי שם לב לתופעה מעניינת, שמות של רבנים רבים מתחילים באות ר': רש"י, רמב"ם, רמב"ן, רשב"א, רשב"ץ - ותמה 

מדוע? - פשוט מאוד, השמות הללו הן ראשי תיבות, והמילה הראשונה בכולן: רבי... ישנם גם תפקידים שונים שמקובל 

לרשום בראשי תיבות. הבה נכיר חלק מהם. משחק הכרטיסים במשימה 14 עמוד 13. 

אם נותר זמן בשיעור אפשר למלא דף נספח א', בתוספת הדרכה ותיווך המורה לחלקים שאינם ידועים לתלמידים.

שיעורי בית: משימות 7, 8 בעמודים 10, 11, משימות 13, 15 בעמודים 13, 14. 

שיעור ג' - היעזרות בהקשר ובמילון לצורך פיענוח ר"ת  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

צורת  8 אי אפשר לבדוק בקריאה משום שהמשימה היא לכתוב את   ,7 - את משימות  בית  בדיקת שיעורי  חזרה: 

הקיצור. המורה יכול להזמין תלמידים לכתוב על הלוח את התשובות, או להסתפק בסקירה שלו ומעקב אחר צורת 

הכתיבה הנכונה. לשם שעשוע ניתן לבדוק גם את משימה 13, כדאי לשאול את התלמידים מי רוצה לשתף בצורת ר"ת 

שהמציא לשמו, לאסוף מספר ספרים, להעתיק מתוכם את ראשי התיבות על הלוח, ועל שאר תלמידי הכיתה לזהות. 

משימה 15 בודקים בקריאה תוך פיענוח נכון של ראשי התיבות.
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כיצד ידעתם לפענח נכון את ראשי התיבות במשימה 15? - מאגר המילים עזר, וגם לפי העניין שעליו מדובר  פתיחה: 

במשפט. - אכן, כשאנו קוראים משפט עלינו לשים לב על מה מדובר בו, וכך נוכל להבין גם אם חלק מן המילים מחוק, או 

כתוב בראשי תיבות. בכיתות שמכירים את מילות הקישור: מכל מקום, ניתן להציג שני משפטים שבהם מופיעים ראשי 

התיבות מ"מ - פעם במשמעות של מכל מקום, ופעם במשמעות של ממלא מקום, ולהדגים על ידי כך את הצורך בהבנה 

על סמך ההקשר במשפט. מילוי משימה 16 בעמוד 15, תוך הדגשת ההעזרות בהקשר. (לדוגמה: לאן טסים בדרך כלל? 

לחוץ לארץ). ראשי תיבות שאף אחד מן התלמידים לא מצליח לפענח, משאירים פתוח. ייתכן שניתקל לפעמים בראשי 

תיבות שקשה להבין בעזרת ההקשר. במצב כזה נתייחס לראשי התיבות כמו מילה קשה, שאינה מוכרת לנו. מה עושים? 

אפשר לשאול אחרים, או להיעזר במילון. קריאה מתוך דברי ה"כוכב" בעמוד 15, כיצד מופיעים ראשי התיבות במילון. 

16 - יש למוצאן כעת במילון, ולהשלים בהתאם. כדאי לנצל את דף  אם נשארו ראשי תיבות שלא פוענחו במשימה 

המילון המוצג לצורך התייחסות לקיצורים המופיעים דרך קבע במילון, לצד כל ערך שאינו ראשי תיבות או מילית. והם: 

פ' - פועל, ז' - זכר, נ' - נקבה, ת' - תואר.

המורה בוחר שני תלמידים להציג את הדו שיח שמופיע בעמוד 16, ומשתמש בשמותיהם להסבר העניין (בדוגמה שלנו: 

יוסי ודני) דני הקריא ליוסי את הכתוב במודעה: ּגְמַ"ח השאלת מכשירי כתיבה. עד כאן הכל נשמע ברור, אנו מבינים מה 

פירוש ּגְמַ"ח, אם נפענח את ראשי התיבות, הפירוש הוא: גמילות חסדים, והמשמעות של ּגְמַ"ח כאן היא פעילות חסד של 

השאלת מכשירי כתיבה. דני מקריא את הכתובת: �ח יהושע 31 ּבַּב, אילו מילים מוזרות כאן? - �ח, ּבַּב. והרי כך כתוב 

לו: רח', ב"ב. מדוע לא לקרוא ראשי תיבות אלו כמו מילה, בדיוק כמו שקרא את המילה "ּגְמַ"ח"? ככה זה. יש ראשי 

תיבות שמקובל להגות אותם כמילה בפני עצמה, ויש שלא. המורה רושם ארבע ראשי תיבות על הלוח, ומבקש להבחין בין 

אלה שניתן לקוראם כמילה, לבין אלה שזה לא מתאים (למשל: הקב"ה, רמב"ם, עב"ג, זצ"ל) דפדפו לדפים הקודמים, 

תלמידים נותנים מספר דוגמאות, עד שהעניין  נוספים שניתן לקוראם כמילה שלימה....  ומצאו דוגמאות לראשי תיבות 

מובהר, ואת משימה 17 משאירים לש"ב.

מה דעתכם על המילה "תפוז"? האם היא קשורה לעניין ראשי התיבות? - ובכן כדאי לדעת שתפוז הוא שם שנוצר מראשי 

תיבות של "תפוח זהב", אלא שבמשך הזמן הורידו את הגרשיים, והיום כל אחד מכיר את התפוז בשם זה. כשמחברים 

שתי מילים למילה אחת זוהי תופעה לשונית שנקראת: הֶלְחֵם. המורה כותב על הלוח: ֶהְלֵחם - מילה שנוצרה מחיבור של 

שתי מילים. יש מילים נוספות שנחשבות כהלחם, מה לדעתכם המילים שמהן הלחימו את המילים: רמזור? (רמז, אור), 

מִדְ�חֹוב (מדרכה, רחוב), המורה מוסיף דוגמאות מתוך המובא במשימה 19, עד שהעניין מובן.

סיימנו את נושא הקיצורים וראשי התיבות, בשיעור הבא - מבחן. הבה נסכם ביחד את מה שלמדנו: המורה שואל, מבקש 

הדגמות, ומסכם על הלוח סיכום הדומה למופיע במשימה א' בעמוד 18(כדאי להוסיף דוגמה לכל כלל). המורה מגיש 

מספר תלמידים שיסמנו גרש או גרשיים לקיצור או ראשי תיבות שרושם על הלוח. 

שיעורי בית: משימה 17 בעמ' 16, משימה 19 בעמ' 17, משימות חזרה בעמ' 18 + חזרה למבחן. כרשות ניתן להציע מילוי 

16 (אתגר). כדאי לכוון את התלמידים עד כמה לשנן את פירוש ראשי התיבות השונים שמופיעים  18 בעמ'  משימה 

במהלך הפרק. תלמידים טובים יידרשו לשנן הכל, לתלמידים מתקשים יותר יסמן המורה נקודה לצד ראשי התיבות 

השכיחים והנחוצים ביותר אותם יצטרכו לשנן ולדעת לפענח גם ללא הקשר.
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שיעור מבחן  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

במבחן  יש לבדוק את רכישת הנושא של קיצורים וראשי תיבות גם מבחינת ההבנה ויכולת הפיענוח של ראשי תיבות, 

וגם מבחינת ההבעה ויכולת השימוש בר"ת ובקיצורים בצורת פיסוק נכונה. בנוגע להבנה: מספר ראשי תיבות מוּכרים 

ושכיחים בשפה כדאי לבחון פיענוח גם ללא הקשר (לדוגמה: תנ"ך, בנ"י, חז"ל, בי"ס, ביכנ"ס, קופ"ח), אך את רוב 

משימות הפיענוח יש לשלב בטקסטים אוטנטים שבהם מופיעים ראשי תיבות, או לכל הפחות כשהם משובצים בתוך 

משפט. בנוגע לכתיבה אפשר לכתוב משפטים שבהם חלק מן המילים מקובל לקצר, ועל התלמיד להעתיק את המשפט 

תוך קיצור המילים המתאימות. בחלק מן המשפטים יסמן המורה את המילים שצריך לקצר, ושני משפטים אפשר לתת 

כאתגר שהתלמיד יאתר את המילים המתאימות לקיצור. בנוסף לכך כדאי לתת משימה הממחישה את השימוש בר"ת 

כגורם זיכרון (על מה נברך קודם... לפי מג"ע א"ׁש?), וכן משימה של פיענוח הלחמים מתוך המופיעים בעמוד 17.

 פרק שני - בונים מילים

שיעור ה' - השורש ומשפחת מילים   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

הערות דידקטיות: על מת שהתלמידיÌ ידעו להשתמש בשורש ÎÎלי להבת מיליÌ¨  הÌ ˆריÎיÌ להתר‚ל לתהליך 

 Æ‡ ∫Ìהשלבי Æת דרך העבודה בˆורה מדור‚ת‡ Ìות לתלמידי˜ו להיסי ובספר Æ"ול‡ לעבוד על "בערך ¨Ìמסויי

Êה להשליÌ משפËיÌ ב‡ופן שמעיד על הבת  ולפי   Ìת המיליÁת המשמעות למשפ‡ Ìדרש להת‡י התלמיד

הMשר  הסמËי בין המיליÌ במשפÁהÆ בÆ על התלמיד למˆו‡ בעˆמו מיליÌ ממשפÁה של מילה תוה¨ ודרÎן לה‚יע 

למשמעות המשותפת מתוך מ‡‚ר משמעויות¨ ולהסביר ‡ת המילה התוה בהת‡Ì לÎךÆ‚ Æ התלמיד ‡מור לעשות 

הÎל בעˆמו∫ למˆו‡ מיליÌ מהמשפÁה של המילה התוה¨ לה‚יע למשמעות המשותפת של משפÁת המיליÌ ©לל‡ 

ÆךÎל Ì‡ולהבין ‡ת המילה בהת ¨®Ìמ‡‚ר מילי

וש‡ השורשיÌ מוÎÊר בספרי לשון רביÌ המˆוייÌ בשו˜¨ ‡ך בדרך Îלל מˆ‡ בהÌ משימות ‡יתור שורש ממשפÁת 

 Ìומועילי ¨ÌוביË Ìהדברי Æת ה˜שר בין מילה לבין שורשהתון¨ עד הב מ‡ותו שורש ÌיËבמשפ Ìהשלמת מילי ¨Ìמילי

Îה˜דמה למËרה הסופית∫ הבת מיליÌ בעÊרת השורשיÆÌ לשÎ Ìך הת‡מˆו בספרו להוביל ‡ת התלמיד בשלושת 

השלביÌ המˆויייÌ לעילÆ ל‡Áר עבודה Êו הו‡ ‡מור לדעת Îיˆד לבˆע ‡ת ההמלˆה המˆויה בÎל ספרי הבת 

יÎוליÌ לה‚יע לÎך   ÌוביË ישורי שפהÎ בעלי Ìתלמידי ¨Ìמ‡ ÆדשותÁ Ìדי להבין מיליÎ ר בשורשÊר‡∫ להיע˜ה

לדו‚מה∫  מן המשפÁה¨   Ìמילי בעÊרת   Ìמילי  Ìלעˆמ  Ìמסבירי ÌשהÎ ÌייישרוÎ  Ìתלמידי לשמוע  יתן   ÆÌבעˆמ

מעורפל Êה מלשון ערפל¨ ÊÎה מËושËשÆÆÆÆ ‡בל בÎיתות ההËרו‚יות¨ יש תלמידיÌ הÊ˜ו˜יÌ לתיווך בתהליך הÊה¨ 

 Æן‡Î וÁ‡ הÊ ובשביל

פתיחה: מורה מקריא את הדו שיח המופיע בעמוד 19. המורה שואל ומברר מה התלמידים יודעים כבר בנושא שורשים 
ומשפחות מילים, נושא שאמור להיות מוּכר מלימודי הלשון בכיתות ב', ג' ומלימודי הדקדוק בכיתה זו, כיתה ד'. 

נוספות  אותיות  וישנן  שורש,  אותיות  שנקראות:  עיקריות  אותיות  ישנן  מילה  בכל  הלוח:  על  ורושם  מגדיר  המורה 

שנקראות: מוספיות. איך נדע מה הן האותיות העיקריות? נחשוב על איזה עניין יכולה המילה לדבר? מה התוכן העיקרי 



±∂

להן שום  אין  ולש -  או אחרות: שול,  וניקח את שלוש האותיות הראשונות: משו,  ננסה  שבה? לדוגמה: במילה משולש - 

משמעות, מה מיוחד במשולש? יש לו שלוש צלעות - אותיות השורש של משולש: ש.ל.ש. יש לכך משמעות שקשורה למילה 

משולש. מילוי משימה 1 בעמוד 19 תוך הדגשת המשמעות של כל מילה, והשרשים שמביעים זאת.

לשם מה חשוב לנו לדעת זהות שורש במילה? ... הבה נגלה את סוד השורשים, במה הם לעזור לנו יכולים. 

6 מילים בערך תהינה ממשפחת מילים אחרת  המורה מחלק לתלמידים כרטיסים ובהם מילים שונות. כל 

בערבוביה.  מחולקות  המילים  פרט).  תפר,  חבש,  חשב,  לדוגמה:  מסויים,  דמיון  עם  שורשים  לבחור  (רצוי 

תלמיד אחד נבחר להצמיד את הכרטיס שלו על גבי הלוח, וכל תלמיד שבידו מילה מאותה משפחה, מוזמן 

לגשת ולהצמידה בטור על גבי הלוח. בסופו של דבר על הלוח אמורים להיות מוצגים 3 - 4 טורים של משפחות מילים. 

על התלמידים לגלות מה השורש של כל משפחת מילים, והמורה רושם מעל כל טור בהתאם. מה המיוחד בכל המילים 

במשפחת המילים... (חשב, לדוגמה)? בכולן האותיות ח.ש.ב, האם כולם קשורים לאותו נושא? - כן, כולם עוסקים בעניין 

של חשיבה, לחשוב. אם אני רוצה לכתוב את המילה "מחושבת" זה גם קשור לנושא חשיבה, האם אוכל לדעת לפי משפחת 

מילים זו גם כיצד לכתוב את המילה "מחושבת" באות ח' או כ', ב' או ו'? כן. ישנו כתיב אחיד לכל המילים במשפחת 

מילים. אם בשורש יש את האות ח' בכל המילים במשפחה תופיע האות ח' ולא כ'. המורה מסכם על הלוח: כשמכירים 

שורשים ומשפחות מילים זה עוזר להבין מילים שלא מכירים, ולכתוב אותן בכתיב מתאים. מילוי משימה 2, 3. תוך כדי 

משימה 3 יש להדגיש: כיצד ידענו שבדוכן לממכר פלאפל מוכרים פלאפל? כי השורש של ממכר הוא מ.כ.ר. אפשר להבין 

שמוכרים שם.

שיעורי בית: משימות 4, 5 בעמוד 21.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . שיעור ו' - הרחבת משפחת מילים, הבנת מילים בעזרת שורש

חזרה: בדיקת משימות 4, 5 תוך הדגשת הקשר בין המילים במשפחה שמסייע לנו להבין מילים שאינן מוּכרות. בשלב 

זה רוב ההגדרה נתונה, ורק החלק הנוגע לשורש המילה חסר במשפט. בצורה זו אנו דורשים מהילד להכיר בקשר בין 

המילים במשפחה, עדיין בלי להגיע בעצמו להגדרה.

פתיחה: אתם זוכרים את מילי? שם המשפחה שלה הוא: כהן. היא פגשה הרבה ילדות ששם משפחתן כמו שלה, אבל 

לא כולן היו קרובות משפחה שלה. - זה כמו בשפה, הסבירה אמא, יש מילים שיש להן אותן אותיות שורש. ובכל זאת הן 

שייכות למשפחות שונות, כי כל אחת עוסקת בנושא שונה. חִּלֵק ו-חַלַק הן שתי מילים שיש להן שורש זהה: - ח.ל.ק. האם 

אפשר לומר שהן ממשפחה אחת? האם הן קשורות לאותו נושא? - לא. למשפחה של חִּלֵק אפשר להוסיף את המילים: חלקו, 

מחלקת, חלוקה, התחלק, מתחלקים, חילוק ועוד ועוד. ואילו למשפחה של חַלַק נוסיף את המילים: חלקה, החלקה, מחליקים, 

החלקנו, חלוקי אבנים.

מה זה משנה לנו אם המילה שייכת למשפחה זו או אחרת? הדבר משמעותי כאשר אנו רוצים להעזר בשורשים לשם הבנת 

מילים. מילי הלכה ברחוב וראתה שלט (אפשר לשרטט על הלוח): "זהירות! נשפך שמן, סכנת החלקה."מילי לא הכירה 

את המילה החלקה, אבל היא מזהה את השורש: ח.ל.ק. עכשיו נותר לה לחשוב, האם המילה כאן היא מהמשפחה של חִּלֵק 

או של חַלַק. היא בודקת איזו משמעות מתאימה: אם נשפך שמן הכביש נעשה חַלַק או שמתחלק לשניים? ... - הכביש נעשה 

חלק, לפי זה אפשר להבין שהַחְלָקָה היא פעולה של נפילה על משהו חלק, מחליק.

כשאנו נתקלים במילה שאינה מוּכרת, כדאי לחפש מילים נוספות במשפחה, ובעזרתן לנסות להבין אותה. אם נמצא במשפחת 

המילים מילה שמוּכרת, נוכל להבין באיזה עניין מדובר גם במילה שאינה מוּכרת לנו. לשם כך עלינו להתאמן ב"הרחבת 
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משפחת מילים" המורה מוחק את "השלט" מן הלוח, ורושם כותרת לשיעור: הרחבת משפחת מילים. ניקח מילה ונחפש 

מילים מן המשפחה שלה. כיצד עושים זאת? המורה מקבל תשובות והצעות מן התלמידים, ומסכם: אפשר לשנות מילים 

בהטיות יחיד רבים ועוד צורות שונות, אם מוצאים שמות עצם, פעלים וגם תארים, אפשר למצוא בקלות מילה מוּכרת 

שתעזור להבין את המילה ה"קשה".

מחלוקת  המילים.  בין  הסמנטי  הקשר  את  ולחדד  להדגיש  יש  המשימה  מילוי  כדי  תוך   .23 בעמוד   7 משימה  מילוי 

שייכת למשפחה מכיוון שבה הדעות חלוקות, הציבור מתחלק לשניים, כשמחלקים - יש כמה חלקים, בחלוקה - ג"כ 

מחלקים. כל הפעלים קשורים כמובן לפעולה של חילוק, ובתארים ישנו תיאור למשהו שחילקו אותו לחלקים: מחולק. 

בתום העבודה יש לערוך דיון לגבי שלוש ה"דמויות" שרוצות להצטרף למשפחה. האם מתאים להכניס למשפחה זו את 

המילה "חילוק"? - כן, השורש ח.ל.ק. והמשמעות היא שמחלקים משהו לכמה חלקים. האם מתאים להכניס גם את המילה 

"מקלחת?" - לא, השורש ק.ל.ח. אותן אותיות בסדר שונה זה לא נקרא אותו שורש, ולא שייך לאותה משפחה. ומה עם 

המילה "החלקה"? - השורש אמנם ח.ל.ק. אבל לא במשמעות של לחלק, אלא להחליק, חַלַק, לכן אי אפשר להכניס אותה.

בואו נראה כיצד נעזר במשפחות ובשורשים כדי להבין מילים. מילוי משימות 8, 9 במקביל - לפי שורות: אנחנו רוצים 

להבין מה פירוש המילה "תחינה". בשלב ראשון (משימה 8) נחפש מילים מן המשפחה. בדוגמה כתבו לנו: תחינות, להתחנן, 

מתחננים, המורה מבקש לשמוע מן התלמידים אילו מילים נוספות מוּכרות להם מן המשפחה. מתוך כל המילים הללו, 

נחפש איזו מילה מוּכרת ומובנת לנו? - בדוגמה סימנו את המילה "להתחנן", האם היא אכן מוּכרת לכם? מה פירוש 

"להתחנן"? לבקש, זהו השלב הבא בדרך אל הבנת המילה הקשה "תחינה", מצאנו מילים מן המשפחה, יש ביניהן מילה 

שאנו מכירים, נפרש את המילה הזו, כמו שכתוב בהמשך השורה - משימה 9 - פירוש המילה שהיכרתי: לבקש, לפי זה 

כבר אפשר להבין גם את המילה הקשה "תחינה", אם "להתחנן" פירושו לבקש, "תחינה" היא... בקשה. ממשיכים למלא 

את המשימות באופן אופקי שורה אחר שורה במשימות 8, 9 יחד, כשבתחילה המורה מלווה את התלמידים לחיפוש 

מילים מן המשפחה, איתור המילה המוּכרת, פירושה והגעה לפירוש המילה המקורית. כמובן שיש לעודד הצעת מילים 

המילה  באיתור  גם  להתמקד  חשוב  שני  מצד  בכיתה,  שיועלו  הראשונות  בהצעות  להתמקד  ולא  משפחה,  לכל  רבות 

המוּכרת במשפחה, אם מצאנו אותה אין צורך להמשיך ולחפש מילים נוספות. 

מכיוון שיתכן מצב שבו התלמידים לא יגיעו בעצמם למילה מוּכרת בכל משפחה, ומצד שני אין לנו עניין לגלות להם 

את התשובה, הבאנו משפטים לעזרה. המשפטים עשויים לעזור הן במציאת מילים נוספות במשפחה, והן לצורך הבנת 

מילה מתוך המשפחה. לדוגמה: המילה נקבים - נחפש מילים מן המשפחה, נניח שהתלמידים מגיעים להצעות כמו: נקב, 

ניקוב, ניקב, ועדיין אינם מצליחים למצוא ביניהן מילה שמוּכרת ותוכל לעזור בהבנת המילה "נקבים". יש לקרוא את 

משפט א': ביקשתי מן המוכרת בחנות העגילים לנקב באזני נקב אחד שנסתם לי. מתוך ההקשר אפשר להבין שנקב 

הוא חור, ולפיכך - נקבים הם חורים. על המורה לחוש האם יש צורך להעזר במשפטים באופן קולקטיבי, או להדגים את 

השימוש במשפט במילה הראשונה, ולכוון את התלמידים להעזר במשפטים בהמשך לפי הצורך.

כל המילים שפירשנו בעבודות אלו הן מתוך תפילת שחרית. וכמו שאומר לנו הכוכב בסוף הדף: אם נחשוב על פירוש המילים 

בתפילה, התפילה שלנו תהיה בכוונה.

שיעורי בית: משימה 6 בעמוד 22. אם התלמידים גילו הבנה בתהליך המובא במשימות 8, 9 אפשר לתת גם את העבודות 

המופיעות בדפי הנספח ד', ה'.
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שיעור ז' - שורשים מיוחדים, הבנת טקסט בעזרת שורשים  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

22, הבנה שגם אם מצאנו את השורש של מילה שאינה מוּכרת, ומילים שאנו מאותו  חזרה: בדיקת משימה 6 בעמוד 
שורש, צריך עוד לבדוק האם המשמעות מתאימה למשפט שבו משובצת המילה הקשה, ורק אז להיעזר בכך. כיתות 
שבהן ניתנה העבודה המופיעה בנספח א' זכאיות להתייחסות לעבודה שם. בדיקה, דיון וקריאת הסיפור שבו מופיעות 
אם  לבחון:  יש  הביתה,  שבנספח  המשימה  את  קיבלו  שלא  בכיתות  בהמשך).  כאן  (יובא  ידם  על  שפוענחו  המילים 
התלמידים "זרמו" עם הרעיון, ורק היה להם קשה לבצע את התהליך בעצמם, כדאי להקדיש לכך שיעור נוסף בעזרת 
דפי הנספח. אם התלמידים לא גילו הבנה והמורה לא חש שהתחיל פה תהליך, ייתכן שהתלמידים אינם בשלים עדיין 
לכך, וכדאי להמשיך לפי סדר המובא בספר בלי להתעכב על הבנה מעמיקה של תהליך פירוש מילים לפי שורשים. ייתכן 

שבמהלך העבודות הנוספות יפנימו התלמידים יותר את העקרון שבסוד השורשים להבנת מילים.

לצורך מילוי המשימות בנספח א' בכיתה, תבוא ההדרכה הבאה:

עָלַז, הבה נבדוק האם הן  יש כאן שלוש מילים מוצעות במשפחה של   יש לדון במילת הדוגמה "עלז" עם התלמידים: 
מסייעות לנו להבין את המילה שלנו: עלזתי - עדין אינו מוכר, וכך גם אם נביא הטיות נוספות, כמו: עלזת, עלזתם, עלזו, 

יעלזו, עולזים וכו'. המילה השנייה: עליזות, זה כבר שם עצם, אולי הוא מתחיל לרמוז לנו על העניין, אבל עדיין המילה 

אינה מוכרת לכולם. המילה השלישית: עליז, זו כבר מילה שימושית, כולם מכירים את הליצן העליז. אם המילה "עלז" 

היא ממשפחת "עליז" אפשר להבין ששניהם קשורים לאותו עניין. אם אנחנו יודעים לאיזה עניין קשורה המילה "עליז" נדע 

לאיזה עניין קשורה המילה הקשה "עלז". במילים א'-ו' מוצגת מילה אחת במשפחת המילים, ועל התלמידים להוסיף 

רק עוד שתי דוגמאות. במילים ז', ח' על התלמידים למצוא שלוש מילים במשפחה. משימה זו רצוי שהתלמידים ינסו 
לכתוב לעצמם מילים מהמשפחה, ואח"כ ייבחרו בהצבעה להציע את מילותיהם. המורה ירשום על הלוח את ההצעות 
המתאימות. בעמוד הבא יש המשך עבודה עם המילים הללו, להמשך התהליך - מציאת המשמעות המשותפת, והבנת 
המילה הקשה לפיה.ּ יש להגיע להבנת העיקרון של הקשר בין המילה הקשה למילים במשפחה, ומציאת המילה במשפחה 

שמוכרת יותר ויכולה לרמוז לנו על המשמעות המשותפת של משפחת המילים. 

המילים הללו שבמשימת הנספח לקוחות מתוך המשל שיובא להלן. אפשר להקריאו בכיתה כסיום נחמד הנותן משמעות 
לנלמד, פיענוח פירושי המילים סייע לנו להבין את הסיפור ולהינות ממנו, גם כשיש בו מילים רבות שאינן מוּכרות.

ֵאיזֹו ְנָעָרה!
ַער ִנְמָלא ַהּיַ

חֹוק ְוָצֳהָלה. ׂשְ
ָהָלה, לֹא ּבֶ

לֹא ַחְלָחָלה,
ְמָחה ַרק ׂשִ

ּוְרָוָחה:
ָחה - ָחה - ָחה ... ָחה - ָחה- ָחה

...
תֹוְך ָהעֹור ּבְ

ָהָיה ַרק ֲחמֹור ---
ֲחמֹור ׁשֹוֶטה, ֲחמֹור ֱאִויל,

ַכח, ֵאיְך ׁשָ
ָבִרים רֹוב ּדְ י ּבְ ּכִ
ִסיל. ה ַהּכְ ּלֶ ִמְתּגַ

ַחְלָחָלה. ִנְמְלטּו ּבְ
בֹוִעים, ָבִיים, ַהּצְ ַהּצְ
ַיְחמּוִרים, ַיְרּבּוִעים,
ים, ים, ַיְבחּוׁשִ ַיּתּוׁשִ

ְנֵמִרים, ְנִמּיֹות
ְוָכל ַהַחּיֹות

ָנ--ס--ּו
ֵלב ַהֲחמֹור
ָעַלז ְוָעַלץ,

ן-יֹום ָהַפְך ּבִ
ְלֶמֶלְך ַנֲעָרץ,

יר ּבִ ֶאה ְלֶמֶלְך ּכַ ְוַכּיָ
ַצח יו הּוא ּפָ ֶאת ּפִ

יר: ֶזֶמר ָוׁשִ ּבְ
ִאי... ָא... ִאי... ָא...

ֲחמֹור ֶאָחד
ֲחמֹורֹוַתִים

ין ֶהָהִרים, ָרָעה ּבֵ
ְתאֹום ָרָאה ּפִ

ֶרְך ַצד ַהּדֶ ּבְ
עֹור ִנְבַלת ָאִרי.

"ֶזה ֶנֱהָדר",
ֲחמֹור ָנַער.

ּוְכָבר אֹותֹו ָלַבׁש,
"ֲאִני ֶאְמלְֹך

ַער ל ַהּיַ ַעל ּכָ
יל ְוַעד ָנָחׁש". ִמּפִ

ָאחּו ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ָבׂשִ ַהּכְ
ֶבָהָלה, ְרחּו ּבְ ּבָ

ָכל ּכָֹחם ָהרֹוִעים, ּבְ
לקוח מתוך הספר "לטייל עם המילים"
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להמשך העבודה בספר ללא שימוש בדפי הנספח, או אחריו:

פתיחה: המורה רושם על הלוח מספר מילים ממשפחה אחת, ומבקש לגלות את השורש, ולבדוק האם אותיות השורש 
מופיעות בכל המילים במשפחה, ולראות שכן. אח"כ מציג מילה אחת ומבקש למצוא מילים נוספות מן המשפחה, ושוב 
לבדוק האם אותיות השורש מופיעות בכל המילים במשפחה, ולראות שכן. האם תמיד זה כך, בכל המילים במשפחה 
מופיעות אותיות השורש? הבה ונראה. יש לתת כדוגמאות רק מילים משורשי השלמים, שבכל המילים במשפחה יופיעו 

שלוש אותיות השורש, ולהימנע משורשים בעייתיים, כמו: שורשי ל"ה: ב.נ.ה. וכד', פ"נ: נ.פ.ל. וכד', ע"ו: ק.ו.מ. וכד'.

מילוי משימה 10 בעמוד 26. 

הערה דידקטית: Îל המיליÌ במשימה Êו ‡ין משורשיÌ פשוËיÁ ÆÌל˜ן משורשי ל"ה ©ה‡ות ה‡Áרוה בשורש הי‡ ה' 

ושמËת בÁל˜ מן ההËיות® ‡ו משורשי ע"ו ©ה‡ות השייה בשורש הי‡ ו' ו‡יה מופיעה בÎל ההËיות®Æ ייתÎן שÁל˜ 

מן התלמידיÌ יר‚ישו Áסרי ‡ויÌ בעת Áיפוש השורש המת‡יÌ¨ וÊ‡ת משוÌ של‡ ימˆ‡ו שורש ש‡ותיותיו מופיעות 

בÎל המיליÌ התוותÆ יש להÁות ‡ת הילדיÌ שבמשימה Êו ל‡ יÁפשו ‡ותיות שÁוÊרות על עˆמן בÎל המיליÌ¨ ‡ל‡ 

 ¨Ìרו‡י ∫Ìיש משמעות דומה למילי ÆהÆ‡Æלדו‚מה∫ לשורש ר ÆÌמת‡י Ìר‡ה להמה ש ¨Ûוש‡ המשותיפעלו לפי לפי ה

מר‡ה¨ ר‡יתי¨ לר‡ות¨ ולÎן בÁר בוÆ וÎך הל‡ה השורשיÌ הבÁריÌ יהיו∫ ˜ÆÆהÆ ¨ שÆוÆב ¨ ˆÆוÆפÆ יש לˆיין Îי המשימה הי‡ 

ÆÌדי לסייע במˆי‡ת השורש המת‡יÎ תוןÎ מופיע Ûוש‡ המשותה ¨Ûוש‡ המשותר˜ ה˜פת השורש ול‡ סימון ב

ניתן  הגעה למסקנה שיש שורשים מיוחדים שבהם אותיות השורש אינן מופיעות בכל המילים במשפחה, ובכל זאת 
להעזר גם בהן להבנת מילה חדשה, לפי המשמעות המשותפת.

המורה רושם על הלוח את המילים: לסייע, להפחית, מחקרים, חיסונית, לצפות, עמותת, נזקקים, בית החלמה. ושואל: 
האם המילים הללו מוּכרות לכם? - חלקן לא. אם נקרא קטע שבו מופיעות מילים אלו יהיה לנו קשה להבין אותו. כדאי לנו 

לנסות קודם להבין את המילים הקשות, ואחר כך נקרא את הקטע, נבין ונענה עליו תשובות בקלות. מה יעזור לנו להבין 

את המילים הללו? - השורשים. כיצד? מה נעשה בתחילה? - נחפש מילים מן המשפחה. ואח"כ, נבין לאיזה עניין המילה 

קשורה, וכך נוכל להגיע להסבר שלה. מילוי משימה 11בעמוד 27 ו-28. 

משימה זו שונה מעט ממשימה 10 מכיוון שהדרך להבנת המילה עוברת דרך חשיפת העניין עליו מדובר ולא פירוש מילה 
מוּכרת מן המשפחה. מכיוון שמציאת המינוח הלשוני להגדרת העניין היא משימה קשה לתלמידי כיתה ד', הצגנו "מאגר 
עניינים" בכל עמוד. התשובות המצופות: לסייע - לעזור, להפחית - להוריד, מחקרים - בדיקות יסודיות, חיסונית - 

שמונעת מחלות, לצפות - לראות, עמותת - חברת, נזקקים - צריכים, בית החלמה - בית רפואה / חולים.

אחרי שגילינו הסברים לכל המילים הללו, תוכלו בבית לקרוא את הקטע, ולענות על השאלות שכתובות אחריו. (אם נשאר 

זמן בשיעור אפשר לקרוא את הקטע בכיתה, ולסמן בו את המילים שהיכרנו קודם - משימה 12).

שיעורי בית: משימה 12 בעמוד 28 (אם לא נערכה בכיתה), משימה 13 בעמוד 29.

שיעור ח' - סוד המוספיות - הבנת מילים בעזרת תבניות  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

חזרה: בדיקת שיעורי הבית תוך הדגשה כיצד הבנת המילים הקשות עזרה לנו לענות תשובות נכונות. מילוי משימה 14 
בעמוד 29, קוראים, דנים ומשלימים. מכאן יוצאים להמשך:

פתיחה: נשארים בספרים פתוחים, עמוד 30. מעלים את השאלות הכתובות בראש העמוד, האם שורש של מילה עזר 
יש במילה חוץ מאותיות השורש? - מוספיות. האם נראה לכם שגם המוספיות במילה  ומה  להבין את פירושה? - כן. 

עשויות לסייע להבין אותה? - כל תלמיד עונה על פי דעתו. 
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מתחילים בתהליך הכרת התבניות ממשימה 1 בעמוד 30 בספר, לפי הסדר. המורה יכול להעזר בלוח כדי לכתוב את 
המילים  לכל  המשותף  מה  לחפש  יש  בתחילה  צהבת.  שעלת,  שחפת,  בהרת,  קצרת,  חצבת,  אדמת,  המילים:  רשימת 
מבחינת המשמעות, האם אלו שמות של צבעים? של מחלות? ולהשלים במקום המתאים בספר, אח"כ המורה יכוון לחפש 
עוד משהו משותף לכל המילים מבחינת הצורה של המילה, אם צריך - ידגיש על הלוח את הניקוד והאות ת' המשותפים 

לכולן. מה משותף בכל המילים, השורש או הניקוד והמוספית? ... השלמה בספר, וכך הלאה עד סוף העמוד.

פעילות אפשרית: המצאת שמות של מחלות בדומה למחלה חלמת ש"המציא הכוכב" בתחתית העמוד. המורה מתאר 
מצב חולני בתחומים שונים, והתלמידים ממציאים שם בשורש מתאים ובתבנית שהיכרנו. למשל: מי שאצלו הכול הפוך, 
ֶפת), מי שרגיל למחוק כל רגע, חולה ב... (ַמֶחֶקת)  ֶכת), מי שעייף כל הזמן, כנראה סובל מ... (ַעּיֶ כנראה חולה ב... (ַהֶפּ
ֶרת), וכו' וכו'. פעילות זו מחזקת את הקשר הסמנטי  תלמידים שמרבים לדבר בשיעור, כנראה תרופה למחלת ה... (ַדּבֶ

בין מילים בעלות תבנית זהה, ומפנימה את קביעות הניקוד והמוספיות במילים מאותה תבנית.

מילוי משימה 2 בעמוד 31, המסקנה המתבקשת: אמנם ראינו שהרבה מילים בתבנית הזו היו מאותה קבוצה - שמות של 

מחלות, אבל לא כולן. ולכן כשנרצה להעזר בתבנית להבנת המילה, נצטרך גם כאן לבדוק האם המשמעות שאנו מכירים 

לתבנית, מתאימה לעניין עליו מדובר במשפט. משימה 3 ממחישה עיקרון זה.

המורה מביא דוגמאות של קבוצות מילים נוספות שלהן תבנית זהה. האם יש תבנית אחת לכל קבוצת מילים, או שיש 

קבוצת מילים שיש לה כמה תבניות מתאימות? הבה נראה מה קרה עם גדליה העולה החדש מגרוזיה. קריאה ומילוי 

משימות 4, 5 בעמודים 32, 33. יש להדגיש כי התבנית עוזרת לנו לגלות לאיזו קבוצה שייכת המילה: אם מדובר בשמות 

איזה  מחלה,  איזו  שבפנים",  "מה  להבין  לנו  עוזרים  השורשים  ואילו  וכד'  מכשירים  מקומות,  מקצועות,  מחלות,  של 

מקצוע, מה עושים במקום עליו מדובר, או מה השימוש של אותו מכשיר. הרבה פעמים נוכל להעזר בכך, אבל לא תמיד, 

כמו שמודגם במשימה 5, שם רואים שלפי השורש היה אפשר להגיע להבנה שגויה. המסקנה: צריך לבדוק כל השערה.

אפשר לשלב כאן את השיר "ככה זה בעברית": 

ככה זה בעברית.

אומרים הרבה מטריות, 
מטרייה אחת

ואומרים הרבה חנויות, 
חנויה אחת?

מה פתאום?! 
חנות, חנות אחת.

למה? ככה זה בעברית.

אומרים הרבה פרטיות, 
פטריה אחת.

ואומרים הרבה שטויות, 
שטויה אחת?
מה פתאום?! 

שטות, שטות אחת.
למה? ככה זה בעברית.

מתופפים בתוף,
למה לא מגטרים בגיטרה?

למה? ככה זה בעברית.

אם נועלים נעליים, 
וגורבים גרביים,

למה לא חולצים חולצה, 
או כופפים כפפה?

למה? ככה זה בעברית.

כשיש עננים אומרים -
היום מעונן.

וכשיורד גשם אומרים 
היום מגושם?
מה פתאום?! 

כשיורד גשם - היום גשום.
למה? ככה זה בעברית.

אומרים קופסה אחת, 
הרבה קופסאות.

אומרים חולצה אחת, 
הרבה חולצאות?

מה פתאום?! 
חולצות, הרבה חולצות.
למה? ככה זה בעברית.

אומרים קציצה אחת, 
והרבה קציצות.

אומרים ביצה אחת, 
והרבה ביצות?
מה פתאום?! 

ביצים, הרבה ביצים.
למה? ככה זה בעברית.

אם מחללים בחליל, 

מי שעובד ברפת נקרא רפתן
ומי שעובד בחנות נקרא 

חנותן?
מה פתאום?! 

קוראים לו מוכר.
למה? ככה זה בעברית.

הכתבן כותב, הלמדן לומד
והספרן, בוודאי סופר...

מה פתאום?! 
הספרן מתעסק בספרים.

למה? ככה זה בעברית.

ככה זה בעברית, 
זה לא פשוט בכלל

כי לכל כלל יש יוצא מן הכלל
(גם לכלל הזה...)

תקוותנו שהתלמידים יגלו הזדהות עם בעיותיו של גדליה, אך לא יאבדו עשתונות בדרכם להבנת השפה. 
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שה להבין ‡ת המורÎבות של שימוש בשורש ובתבית   ̃Ìויהיה לה ¨Ìוש‡ יבלבל ‡ת התלמידיושש שהÁ המורה Ì‡

לˆורך הבת המילה¨ ובמ˜ביל ‚Ì ‡ת ההסתיי‚ות שלפעמיÌ השורש והתבית ‡יÌ שומריÌ על משמעות ˜בועה¨ 

עדיÛ להימע מÎך¨ לדל‚ על הÁל˜יÌ שמד‚ימיÌ הסתיי‚ות Êו¨ וללמד ‡ת הדבריÎ ÌפשוÌË לל‡ הסתיי‚ויותÁ‡ Æו 

Îן תו מ˜וÌ להסתיי‚ויות¨ מפי שתלמידי ÌבויÌ מ‚יעיÌ למ˜ומות בהÌ הÎלליÌ ‡יÌ פועליÌ¨ ויש מיליÌ בעלות 

שורש Êהה ‡ך משמעות שוה¨ ‡ו תבית שוה¨ ומשמעות דומהÆ ההתייÁסות לעין¨ עשויה לעורר עיין ולהעשיר ‡ת 

Æהשפה Ìי התמודדות ו‚מישות בעבודה עÎדר Ìן לתת להÎו ¨Ìי של התלמידיהידע הלשו

ולחזק את  34, לבדוק  7 בעמוד   ,6 יש לתת לתלמידים לנסות למלא בעצמם את משימות  זמן בשיעור,  די  נותר  אם 
הנדרש. אם הזמן קצר - יש לעבור לעמוד 35 ולהדגים חלק אחד ממשימה 9. במשימה זו משתמשים התלמידים במידע 
שנרכש הן בנושא השורשים והן בנושא התבניות, ומגיעים להבנת מילים חדשות. המורה קורא את הכיתוב העיתונאי: 
הקידוח להוצאת נפט בדרום הארץ יחל מחר. מה פירוש קידוח? כיצד נדע? נגלה מה השורש של המילה, ונכניס אותו 

לתבנית הנתונה, איזו מילה תתקבל? - מקדחה. מילה זו אנו כבר מכירים, לפי זה אפשר להבין שקידוח היא פעולה שבה 

קודחים ועושים... - חור. נוכל גם לענות על שאלה: כיצד מוציאים נפט מן האדמה? - על ידי שקודחים ועושים בה חור.

יהיה ˆורך מופÁת   Ê‡ ¨˜משיעור ד˜דו Ìוהמש˜לי וש‡ התביות  יÎירו ‡ת   Ìן שהתלמידיÎיית הערה דידקטית: 

בהסבריÌ ‡ודות המÎה המשותÛ הˆורי של המילה¨ ‡ך עדיין יוותר מ˜ו ÌרÁב לדון במÎה המשותÛ הסמËי בין 

Æרותkן מוש‡י Ìת מילייˆד הו‡ מועיל להבÎו ¨Ìהמילי

שיעורי בית: משימה 8 בעמ' 34, (ואם לא סיימו בכיתה גם את משימות 6, 7 בעמוד זה), סיום משימה 9 בעמוד 35.

שיעור ט' - י' חזרה ומבחן בנושא השורשים והתבניות .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

חזרה: בדיקת ש"ב. 

פתיחה: המורה מחלק לתלמידים כרטיסי מילים (מצורף בדפי נספח ב', ג'). 

על הלוח מצמיד בארבעה טורים כרטיסים של תבניות לפי מיון הקבוצות: מחלות, בעלי מקצוע, מקומות ומכשירים:  

ÔÀÌŸÌÃÌÔÀÌÔÀÌÔÀ (ניתן לצלם זאת בהגדלה, אם הדבר יהיה לתועלת) ÌÌ

ÌÕÌ«ÌÌÌ«Ì

È‡Ã ∆ÌÃÌÈ‡Ã ∆ÌÈ‡Ã ∆ÌÈ‡Ã ∆ Ì

ÌÀ ∆ÌÃÌ

˙ŒÌŒ ∆ÌÃÌ‰ÀÌÀÌŸÌœÓ
‰ÀÌÕÌŸÌÃÓ‰ÀÌ‰ÀÌ‰À ÌÌÃÓ

ÌÕÌŸÌÃÓ

התלמידים מתבקשים לקבוע לאיזו קבוצה שייכות התבניות, והמורה רושם מעל כל טור: מחלות, מקצועות, מקומות 

או מכשירים. כל תלמיד בודק לאיזו קבוצה שייכת המילה שקיבל, ומגיע להצמיד בטור המתאים, מנסה להסביר את 

המילה בהתאם לתבנית (האם זהו שם של מכשיר או בעל מקצוע, וכד'), ולשורש (למה משמש המכשיר וכד').

אם התלמידים  במה עזרו לנו התבניות? מה יכולנו לשער לפיהן? - את הקבוצה אליה שייכת המילה.  המורה מסכם: 
מתקשים להגדיר זאת, ניתן לתווך עוד ולהדגים בעזרת אחת המילים: כשנשמע מילה כמו: חַּצֶבֶת לפי התבנית נוכל לשער 
שהיא... - מחלה. האם נוכל לדעת לפי התבנית גם איזו מן מחלה זו? לא. מה יעזור לנו לדעת קצת על המחלה "מבפנים"? 

- השורשים. לפי השורש של ש�עֶלֶת, למשל, נוכל לשער שמדובר במחלה שבה משתעלים הרבה.

אפשר לתת לתלמידים למלא באופן עצמאי את משימה 10, ולבדוק אחר כך. או למלא עמם את המשימה, כשהתלמידים 
ֶהֶרת:  מנסים למלא בעצמם שורה, המורה מקבל תשובות, רושם על הלוח (מספיק שלוש מילים בכל טור) לדוגמה: ּבַ

ֶמת, ַצֶהֶבת. מילים מאותו שורש - בהיר, בהירה, בהירים. לאחר מילוי הטבלה, יבקש  ֶבת, ַאּדֶ מילים מאותה תבנית - ַחּצֶ
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המורה מן התלמידים לנסות להגיע להבנת המילה הנתונה (ההוראה לכך בתחתית הדף, והתשובות - בעל פה). אחרי 
לשער מה ההסבר,  נוכל  לפי השורש  בו -  עוסקת  העניין שהיא  ומה  שייכת המילה,  לאיזו קבוצה  לפי התבנית  שגילינו 

לדוגמה: ּבַהֶ�ת היא כנראה מחלה שקשורה לצבע בהיר. שאר התשובות שנצפה לקבל מן התלמידים: שען הוא בעל 

מקצוע שעוסק בשעונים, מכונאי הוא בעל מקצוע שעוסק במכונות, חדרן הוא בעל מקצוע שעוסק בחדרים, מכבסה 
הוא שם מקום שבו מכבסים, נואם הוא בעל מקצוע שתפקידו לתת נאומים, הרצאות. מקטפה הוא מכשיר שבעזרתו 

קוטפים, מגבר הוא מכשיר שבעזרתו מגבירים, אולי את הקול. 

התשובות  את  כאן  הבאנו  לא  (בכוונה  השערות,  הינם  והתבניות  השורשים  בעזרת  שגילינו  שההסברים  לציין  יש 
המדוייקות, אלא כאלה שצפוי להניח שתלמידים יוכלו להגיע אליהם בכוחות עצמם על פי ההנחיות וה"סודות" שנלמדו 

בפרק זה) אין הם הסברים מדוייקים, אך הם כן עוזרים לנו להבין את המילים כאשר הן משובצות במשפטים.

בזמן הנותר בשיעור יש להתחיל בהשלמת משימות 13, ו-14 בעמודים 37, 38. 

בתשובות  להסתפק  לא  הניתן  ככל  להקפיד  יש  יחד,  גם  ותבניות  שורשים  לפי  מילים  הבנת  של  הסיכום  בעבודות 
סתמיות, אלא מנומקות. בתחילה המורה יוביל את התלמידים כיצד לנמק את הבחירה, ואח"כ יצפה לקבל מהם את 
הנימוק בכוחות עצמם. זאת משום שרק באופן זה נוכל לדעת האם אכן התלמידים עושים שימוש בנלמד, ואינם זונחים 
אותו לטובת הרגל החשיבה השטחי שלעיתים מצליח, ולעיתים מביא לכשלונות. דוגמה לתיווך בתחילת עבודה 13: בעל 
ף, ולמה לא מרצף? - אמנם גם מילה זו היא משורש מתאים: ר.צ.פ., אך  מקצוע שתפקידו לרצף: התשובה הנכונה היא ַרּצָ
התבנית היא כמו: מקצף, מגהץ, מזרק וכד' - שם של מכשיר וכאן אנו מחפשים בעל מקצוע. למה לא מתאימה המילה: 
מרצפה, גם היא משורש ר.צ.פ. אך התבנית שלה כמו: משטרה, מספרה, מכבסה - שמות של מקומות, ולא של בעלי 
מקצוע, וכך רצפת - כמו אדמת, חצבת, צהבת - שם של מחלה. המילה רצנאי היא כן בסיומת של בעל מלאכה, כמו: 
מכונאי, כבאי, בנאי, אך כאן השורש לא מתאים; אין כאן את האות פ', ובמקומה האות נ', לכן המילה המתאימה היא: 
ף, שורש מתאים: ר.צ.פ. ותבנית מתאימה לבעלי מלאכה: כמו: גנן, ספר, טבח וכו'. כך כדאי לדון על כל השאלות,  ַרּצָ
התשובות  את  כאן  נביא  המורה  על  להקל  ע"מ  שלהם.  הפעולה  ושיתוף  התלמידים,  שת  הסבלנות  למידת  בהתאם 
הנכונות, והנימוקים - ימצא בעצמו: ב. מכלאה, ג. מצפן, ד. גזזת, ה. מדשאה, ו. בנקאי. - בד"כ רוב המילים האחרות 

אינן מתאימות בגלל התבנית, ואחת מהן אינה מתאימה בגלל השורש.

14 יש לשים לב שהבנת המילה מתחלקת בכל פעם לשני חלקים: בשורה הראשונה מוצאים לאיזו קבוצה  במשימה 
שייכת המילה, לפי התבנית: מכבש - שם של מכשיר (כמו מגהץ), דובר - כינוי לבעל מקצוע (כמו שוטר), וַמדגרה - שם 
של מכשיר (כמו: ַמקטפה, ַמקדחה, ַמצלמה ולא שם של מקום שבו התחילית היא ִמ - ִמספרה, ִמשטרה). בשורה השנייה 
נים - מה עושים ב... - וזאת בעזרת השורשים. מכבש מלש' כביש ולא כביסה. דובר מלשון מדבר ולא  מוצאים לגבי הּפְ

דואר, מדגרה מלשון דגירה ולא שחיטה.

שיעורי בית: משימה 12 בעמוד 38, סיום שאר המשימות בפרק, וחזרה כללית למבחן.

המופיע  כמו  יחד  ולשניהם  עצמה,  בפני  לתבנית  עצמו,  בפני  לשורש  התייחסות  שידרשו  משימות  לתת  יש  במבחן 
במשימות הסיכום. כדאי לשלב משימות פשוטות של מציאת שורש של מילה שאינה מוּכרת, כמו: ִמְזֶחֶלת - שורש ז.ח.ל. 
ולתת להשלים משפט שדורש הבנה לפי השורש: מזחלת היא כלי תחבורה שכאילו ... (זוחל) על השטח, ללא רגליים 
או גלגלים. וכך בהתייחסות לתבנית, לבקש למיין מילים ולהתאים לתבניות, לרשום לאיזו קבוצה שייכת כל תבנית, 
ולצאת מזה למשימת שטח שדורשת שימוש בתבנית להבנת מילה, לדוגמה: ַמְשֵאָבה - היא כנראה שם של מחלה / 
מקום / מכשיר / מקצוע. בהמשך אפשר לבקש להסביר את המילה: משאבה היא מכשיר שבעזרתו שואבים. מילים 

ְך, ַסְדָרן, ַצֶהֶבת. בתור אתגר אפשר לשלב גם  ּפֵ ָאה, ַמְזֵרק, ַמׁשְ נוספות שאפשר לשלב במשימות: ִמְכָלָאה, ַמְחֵרָטה, ִמְרּפָ

מילים יוצאות דופן שיש להן תבנית כמו הקבוצות הנ"ל, אך אין להן שייכּות למשמעות המדוברת, וכן מילים שלפי 

השורש אפשר לשייך אותן למשמעות אחת, והן שייכות למשמעות אחרת. 
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 פרק שלישי - מבינים מילים

שיעור י"א - הבחנה בין מילים מוּכרות לשאינן .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

פתיחה: המורה מקריא קטע מידעי או קטע מסיפור המתאים לרמה גבוהה, ולאחר מכן שואל: נהנתם? מדוע לא? הרי 

הקראתי בצורה ברורה ובקול רם. מדוע לא נהנתם? - כי לא הבנו כלום. מדוע לא הבנתם? האם זה לא בעברית? - כן, 

אבל היו הרבה מילים שאיננו מכירים. אכן, מילים שלא מכירים קשה להבין. איך בכלל אנחנו מבינים מילים, הרי כשנולדנו 

והיינו תינוקות לא היכרנו שום מילה. כיצד זה פתאום אנו מכירים הרבה מילים ומבינים? וכיצד זה יש מילים שעדיין איננו 

מכירים, וכשנגדל פתאום נבין? ובכן, הקב"ה ברא בנו יכולת ללמוד. להכיר מילים ולהבין אותן. יש לנו עיניים שרואות 

דברים, אזניים ששומעות, ומוח להבין ולקרוא לדברים בשם. לכל אחד יש במוח אוצר, אוצר של מילים. התינוק מתחיל 

לשמוע מילים, מתחיל להכניס מילים לאוצר שלו, בתחילה הוא רק מבין ועדיין לא יודע לדבר בעצמו, אחר כך מתחיל לאט 

לאט להגות בעצמו מילים. ובמשך השנים מכניס עוד ועוד מילים ל"אוצר" שלו. גם לכל אחד בכיתה כאן יש "אוצר מילים" 

שבו מילים שהוא כבר מכיר. תנו לי דוגמאות למילים שאתם כבר מכירים. - אבא, מרפסת, שמחה, עיפרון וכו'. לפי 

הסיפור הראשון שהקראתי לכם נראה שיש מילים שעדיין אינן ב"אוצר המילים" שלכם. האם לדעתכם יוכלו מילים להתווסף 

ל"אוצר", האם תוכלו להמשיך ולהכיר מילים חדשות? - כן, נלמד. - כיצד לומדים להכיר מילים חדשות? - קוראים 

סיפורים. - נכון, אם נקרא ונקשיב נוכל לשים לב שחלק מן המילים הן חדשות בשבילנו. ואז יש לנו שתי אפשרויות: או להתעלם 

מהם, כאילו הן לא קיימות. ואז הן לא ייכנסו לאוצר המילים שלנו, וגם לא כ"כ נבין מה שסיפרו לנו. ויש אפשרות לעצור, 

לחשוב מה יכולה להיות המשמעות של המילה החדשה הזו, לבדוק האם המשמעות מתאימה לסיפור בו היא מופיעה. 

ואז המילה כבר תהיה מוּכרת, והיא תוכל להיכנס ל"אוצר המילים" שלנו. איזו דרך יותר קלה? הראשונה. איזו דרך יותר 

טובה? השנייה. 

מי יודע מה פירוש המילה "אתרו"? - לא יודעים. פותחים את הספר בעמוד 39 וקוראים את ההוראה במשימה 2. האם 

כדאי לנו להתעלם מהמילה "אתרו" או לנסות להבין אותה? - ננסה להבין. צריך לאתר ברשימה מילים שאינן מוּכרות. מה זה 

יכול להיות לאתר? - לחפש ולמצוא. (בסוף ההוראה כתוב "והקיפו אותן" בשביל להקיף אותן צריך קודם למצוא אותן, 

בשביל למצוא צריך לחפש... לפי זה אפשר להבין שלאתר פירושו: לחפש ולמצוא). הנה מילה חדשה נכנסה ל"אוצר" שלנו. 

ממלאים את המשימה, ועוברים לקריאת הסיפור בעמודים 40, 41. את הסיפור יכול המורה להקריא בפני התלמידים, 

או לשלב קריאה של תלמידים המסוגלים לעשות זאת בצורה ברורה וקולחת. 

לאחר סיום קריאת הסיפור, ישאל המורה: נהנתם? - כן. - האם כל המילים היו מוּכרות לכם? לא, אבל הבנו בסך הכול. 

האם כדאי להתעלם מהמילים שלא הּכרנו, או לנסות להבין אותן לפי הסיפור ולהוסיפן ל"אוצר המילים"? אולי זה נראה קצת 

"מעצבן", אבל עם העבודות בספר נוכל לעשות זאת בהנאה. כל תלמיד יקרא שוב את הסיפור בשקט, וכל מילה שנראה 

לו שאינו מכיר, יסמן קו תחתיה. התלמידים מתחילים בעבודה, ומה שלא מספיקים - נשאר לש"ב.

שיעורי בית: סיום משימה 3 בעמוד 41. 

שיעור י"ב - הבנת מילים בעזרת הקשר  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

חזרה: תוך כדי פעילות הפתיחה:
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פתיחה: המורה מבקש מן התלמידים לפתוח בעמודים 40, 41 ולחפש האם המילים שהוא מזכיר מסומנות כמילים בלתי 

42, ועל התלמידים שסימנו את המילה המוזכרת  4 בעמוד  מוּכרות. המורה מקריא את הרשימה המופיעה במשימה 

להצביע. לאחר מספר הדגמות, מציג המורה את המסקנה: יש מילים שמוּכרות לכולם, יש מילים שרק חלק מכירים. לכל 

אחד בכיתה יש "אוצר מילים" משלו, אחד מכיר מילה אחת, והשני מכיר מילה אחרת, אבל כולנו רוצים להכיר עוד ועוד 

מילים, ולהרחיב את האוצר שבפנים. 

מה יכול לעזור לנו להבין מילם חדשות? לפעמים המילה מוּכרת לנו, אך איננו יודעים בדיוק כיצד להסביר אותה. מאגר 

של הסברים יכול לעזור לנו במשימה. לפעמים בסיפור עצמו נוכל למצוא מילה שמסבירה את המילה הקשה, מילה נרדפת 

המופיעה בסמוך למילה שאינה מוּכרת. מילוי משימה 5 , התשובות: גדולה - אדירה. משוכנע -בטוח, מוחל - סולח.

כמובן שלא נמצא מילה נרדפת לצד כל מילה שאינה מוּכרת, צריך שיטה נוספת: קריאת "דברי הכוכב" בעמוד 43. 

מילוי משימה 6. 

כדי שהתלמיד יבין את התהליך של הבנת מילים לפי הקשר הבאנו פה "שיחה פנימית" שאמור הקורא לנהל בדרך להבנת 
המילים שאינן מוּכרות. יש לצעוד עם התלמידים לפי המובא בספר תוך הדגשים הנחוצים לפי הנדרש בכיתה, ולהקנות 
לתלמידים את הדרך הזו כאסטרטגיה שימושית בכל משימות הבנת הנקרא הדורשות הבנת מילים כמו מציאת הסבר 

מתאים למילה "קשה" בסיפור.

סקה המודגשת. יש כאן שלוש מילים שבוודאי חלק מכם לא מכירים: מפרכת,  לפני ההשלמה במשימה 6 קוראים את הִפּ
זעומה, הטריד. אילו מילים תעזורנה לנו להבין אותן? שאר המילים במשפט, מילים שכן מבינים. הרב לא התלונן... בדרך 

כלל מתלוננים על דברים טובים / לא טובים? - לא טובים. ממשיכים עד סוף העמוד.

7, בתחילה בעזרת מאגר  יותר להבין גם את המילים שלא מכירים. מילוי משימה  ואז קל  יש דברים שאפשר לדמיין, 

תשובות, ואחר כך גם בלעדיו. כאשר ישנו מאגר תשובות יש להדריך את התלמיד לבחון אילו אפשרויות נראות בעיניו, 
זה  ולראות אם  (כלומר, לשים את המילה שנבחרה מהמאגר במקום המילה ה"קשה"),  לנסות להחליף את המילים 
מתאים. יש לבדוק מבחינת התוכן ומבחינת הלשון. (לעיתים נמצא מילים נרדפות שכל אחת מתאימה לצורת ניסוח 
שונה, אך לא נביא דוגמה כזאת בשלב זה). בסוף משימה 7 ישנה הדגשה: הפעלת המעבד של ההקשר מסייע גם לעניית 

תשובות, כשמבינים את העניין מצליחים לענות תשובות על שאלות גם אם לא מבינים את כל המילים שבקטע.

45 ישנה ההדרכה כיצד להשתמש באסטרטגיה של "קריאה קדימה" ו"קריאה אחורה". יש למלא משימה זו  בעמוד 
בכיתה ככל שמותיר הזמן.

שיעורי בית: משימה 4 בעמוד 42, סיום המשימה בעמוד 45. (על המורה להביא עימו לשיעור הבא מילון עברי)

שיעור י"ג - שיטות נוספות להבנת מילים .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

בדיקת שיעורי הבית - משימה 4 בעמוד 42. 

הערה: המיליÌ שבÁרו למשימה Êו הן מיליÌ ש‡ין ש‚ורות בשפת הילדיÌ¨ ‡ך יוÎלו בדרך Îלל להסבירן ‡ו לפÁות 

 Ì‚ ¨Ûוסך¨ ובÎשמת‡ימות ל Ìרתי ‡ת המיליÁב ÆהÊ בהן בשלב Ìשעוס˜י Ìלמˆו‡ ‡ת פירושן בתוך מ‡‚ר הן המילי

 Ìון הÊמ Ëשר˜ מעÎ" ∫Ëלדו‚מה∫ לפי המשפ Æרת שורשÊיין ‡ו בעה לפי העוספות∫ הבה ÌיÎן מת‡ימות לדרי‡

Æול להביןÎשלו י Ìו ב‡וˆר המיליÊון¨ ר˜ מי שהמילה הÊי ‡פשר לדעת בדיו˜ מה פירוש מ‡ "Ìמ˜בלי

 Ìד‡י להד‚יÎ ÆייהËו¨ משימה 4¨ מופיעות בˆורה יסודית¨ ו‡ילו בסיפור הן מופיעות בהÊ המופיעות במשימה Ìהמילי

Ê‡ת לתלמידיªÌ בתÁילה להסביר Îל מילה¨ ‡Î"Á לה˜רי‡ ‡ת המשפË מהסיפור¨ שבו מופיעה המילה הדומה לÊו 

שבעבודה¨ ולהסביר ‡ותה בהת‡Ì להËייתהÆ לדו‚מה∫ בין המיליÌ מופיעה המילה "לשער"¨ בסיפור מופיעה המילה 
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הסבר   Ì‡ ם.  ּלָ ּכֻ ֲערּו  ׁשִ ַאְיִזיק".  ְלר'  חֹובֹו  ֶאת  ִלְפרַֹע  ִאים  ּבָ ׁשֶ ד  ַפּקֵ ַהּמְ ל  ׁשֶ ִליָחיו  ׁשְ ֵאּלּו  אי  ַוּדַ "ּבְ  ∫Ëבמשפ "שיערו" 

המילה "לשער" הו‡ לÁש לפי ההי‚יון¨ פירוש המילה "שיערו" הו‡∫ יÁשו לפי ההי‚יוןÆ וÎן במילה∫ להת‡ושש בסיפור 

ֵרָפה ַעד  ְ ּבּוי ַהׂשּ ד ַעל ּכִ ׁש ֶנֱאַלץ ְלַפּקֵ ִהְתאֹוׁשֵ ָכל ּגּופֹו. ִמׁשֶ ל ּבְ ד ֶנְחּבַ ַפּקֵ מופיעה המילה "משהת‡ושש" במשפË∫ ַהּמְ

 Æ˜ÊÁיר‚ע והתשÎ ‡פירוש המילה "משהת‡ושש" הו ¨˜ÊÁלהת‡ושש פירושו להיר‚ע¨ להת Ì‡ ,ת ּבָ ַ ְלַאַחר ֵצאת ַהׁשּ
‡Ì ה˜ידומת "מש" ‡יה ברורה לתלמידי ¨Ìיתן להיעÊר בשיר המוÎר∫ "מש¨ משÆÆÆ משÎס ‡דרÆÆÆ" ולהסביר לפיו¨ 

 Ìל פעÎלהשתמש ב Ìלו התלמידיÎה¨ יויה שוËרת בהkרת מילה מוÊת בעÁ‡ מילה Ìו בה מסביריÊ הËבשי  ÆשÎΩמש

 "ıל‡" ת המילהבהב Ì‚ ת‡Ê יתן להד‚יש ÆשוÎדשה שרÁ של מילה Ìת המיליÁבמילה ממשפ Ìת˜לי Ìשה

ר'   ∫Ëלˆו" במשפ‡" לפי המילה  ֵרָפה.  ְ ַהׂשּ ּבּוי  ּכִ ַעל  ד  ְלַפּקֵ ֶנֱאַלץ  ׁש  ִהְתאֹוׁשֵ ִמׁשֶ ּגּופֹו.  ָכל  ּבְ ל  ֶנְחּבַ ד  ַפּקֵ ַהּמְ  Ëבמשפ

ת. ל‡Áר הדיון שערך  ּבָ ְזִמירֹות ׁשַ יְך ּבִ ִית... ְלַהְמׁשִ ֵני ַהּבַ ת ַהּיֹום!" ֶנֱאְלצּו ֵאיפֹוא ּבְ ּבָ ה אֹוָתם: "ְיָלִדים, ׁשַ ַאְיִזיק ְמַהּסֶ
Æ'ה Ëל‚ביה במשימה ∑ משפ

פתיחה: המורה רושם על הלוח את המילה "ִמְפָקָדה", ושואל: האם יש לכם רעיון כיצד להבין מילה זו גם ללא העזרות 
ÀÌÀÌŸÌœÓ‰  שייכת? - משטרה, מספרה, מכבסה  בהקשר? - לפי השורש, ולפי התבנית. לאילו מילים היתה התבנית  

וכו' - כולם שמות של... - מקומות. כנראה שגם מפקדה זה שם של מקום, ואת מה שבפנים נוכל לשער לפי ... - השורשים. 

מי לפי השורש של מפקדה עובד שם? - השורש פ.ק.ד. כנראה שהמפקד נמצא שם. נמצא את המשפט שבו מוזכרת מילה 

זו בסיפור: "למרות כל האיומים לא שינה ר' אייזיק את החלטתו, ויצא מן המפקדה כשיומו של המפקד רודף אחריו...". 

האם ההסבר שלנו למילה מפקדה מתאים להקשר במשפט? - כן, סימן שצדקנו.

נראה מה אומרים לנו ה"כוכבים" בעמוד 47.  קריאת דברי הכוכב הימני, ודיון: הרי הוא מבין את כל המילים, לא צריך 

אפילו לחקור בשורשים: עמד, בראשו. קריאת התשובה של הכוכב השמאלי, והגעה למסקנה: לפעמים לכל מילה משמעות 

רגילה, מילה שעומדת בפני עצמה. לפעמים המילה באה בתוך רצף של מילים היוצר ביטוי. כשהמילים באות בצורה של 

ביטוי הן מקבלות יחד משמעות מיוחדת, לא כמו של כל מילה בפני עצמה. לכן אם קוראים ומגלים רצף של מילים שאינו 

מובן בצורה הפשוטה, יש לשער שזהו ביטוי או ניב. כדי להבין אותו יש לחשוב מה הקשר בין המילים המופיעות בו, ומה 

הוא רוצה לומר לגבי כל הטקסט שהוא שתול בו.

עד עכשיו היכרנו ארבע שיטות להבנת מילים בלתי מוּכרֹות. המורה אומר ומסכם על הלוח: א. לחפש ב"אוצר המילים" 

שלנו. ב. לקרוא קדימה ואחורה ולהבין לפי העניין ג. להעזר בשורשים ובתבניות ד. להבין ביטויים וניבים. ואם ישנה 
מילה שאף אחת מהשיטות הנ"ל לא סייעה לי להבין אותה, יכולות להיות בפני שתי אפשרויות: האחת: לנסות לדלג על 
המילה, להתעלם ממנה ולראות אם העניין בכל זאת ברור ומובן. והשנייה: לשאול מבוגרים, או להעזר במילון.  המורה 
מבקש מן התלמידים לפתוח את הספר בעמוד 40, 41 לקרוא בעיניים ולחפש בסיפור מילים שלא מוּכרות, ולא עסקנו 
בהן. כשהוצעה מילה, יש לדון: האם נחוץ להבין אותה, או שניתן לדלג עליה. כאשר מגיעים למסקנה שכדאי להתאמץ 
ולהבין אותה, המורה או תלמיד נבחר פותח במיון הנדרש כדי מצוא את הפירוש. בתחילה על המורה לבחור מילים שיש 
להן הגדרה אחת בלבד. אח"כ יבחר מילים שיש להם הומוגרפים: מילים שנראות אותו דבר ופירושן שונה לחלוטין. יש 

לדון ולמלא עמודים 48, 49.

50. כמו"כ יש לחזור על פרק  15 בעמוד   ,14  ,13 47. מילוי משימות   ,46 9, בעמודים   ,8 שיעורי בית: מילוי משימות 
"מבינים מילים" לקראת מבחן מסכם.

ויערוך עליו שאלות בדומה למופיע בספר. *מילים ספרותיות שאמורות להיות  במבחן ימצא המורה סיפור מתאים, 
מוּכרות לתלמידות הכיתה, עם מאגר מילים. *מילים שניתן להעזר בהקשר כדי להבינן. * מילים שניתן להעזר בשורש 

או בתבנית ולהגיע להסבר שלהן *ניבים וביטויים שצריך לפענח את המשמעות שלהם *מילים שאפשר לדלג עליהן 

נערכו העבודות בצורת תהליך  ולהבין את הסיפור בלעדיהן *מילים שצריך להעזר במילון כדי להבינן. בזמן הלימוד 
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חשיבה מפורט. במבחן רצוי לשלב משימה אחת גם עם המללה של התהליך כדי שנוכל להיווכח שהתלמיד מפעיל את 

האסטרטגיה ולא שולף תשובה בלי חשיבה.

שיעור י"ד - חזרה ומבחן.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

חזרה: בדיקת שיעורי בית משימה 8 בעמוד 46, משימה 9 בעמוד 47, ומשימות 13, 14, 15 בעמוד 50. 

בהקשר  להיעזר  מהתלמידים  למנוע  מנת  על  בכוונה  נעשה  הדבר  במשפט.  שילובן  ללא  המילים  מוצגות   8 במשימה 

ולמצות את ההיעזרות בשורש. עם זאת, על מנת שהדברים לא יהיו מנותקים ויגרמו לעבודה יעילה גם בזמן אמת, יש 

לעבוד בשלבים הבאים: התלמידים אומרים מילה המוכרת שמצאו מהמשפחה של המילה הקשה, והמורה רושם את 

המילים שנאספו מפיהם על גבי הלוח. אח"כ עורכים דיון האם וכיצד מילים אלו עוזרות לנו להבין את המילה המקורית. 

לבסוף המורה קורא מתוך הסיפור את המשפט שבו מופיעה המילה, ורואים האם אכן ההסבר שמצאנו מתאים להקשר.  

כדי להקל על המורה במציאת המשפטים, הרי הם לפניכם: 

ת. ּבָ ׁשַ ֲעבֹור, הּוא לֹא ַיֲעבֹוד ּבְ ּיַ ֲעבֹור ָעָליו ַמה ׁשֶ ּיַ ָריו ׁשֶ ְפֵני ַמּכָ 1. מכריו - הּוא ִהְכִריז ּבִ

ׁש. ל ַמּמָ נּות ׁשֶ ּכְ ִהְסּתַ רּוָכה ּבְ זֹו ָהְיָתה ּכְ ּכָ 2. הסתכנות - ַהְחָלָטה ׁשֶ

ַנִים ַיַחד. ׁש קּוָלא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ׁשְ ּיֵ ד אֹוָתם ׁשֶ 3. קולא - הּוא ִלּמֵ

ָאתֹו: "ַהְבִטיחּו ִלי ִלְהיֹות ְיהּוִדים טֹוִבים, 4. צואתו - ּוָמַסר ְלָבָניו ֶאת ַצּוָ

ִאּסּוִרים  חֹות  ּפָ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ַעל  ַלֲעבֹור  יּוְכלּו  יַצד  ּכֵ ְפֵניֶהם  ּבִ ְוִהְרָצה  ִלְדַבר ה',  ַהֲחֵרִדים  ס ֶאת ָהעֹוְבִדים  ּנֵ ּכִ ַאְיִזיק  5. הרצה - ר' 

ה. ִפּיָ ֵדי ֲעבֹוַדת ַהּכְ ת ּתֹוְך ּכְ ּבָ ׁשַ ּבְ

ִפיקֹות ָרמֹות. ְמעּו ְלֶפַתע ּדְ ָנָתם, ִנׁשְ ם ֲעַדִין ָנמּו ֶאת ׁשְ ּלָ ּכֻ ׁשֶ 6. לפנות בוקר - ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ְכּ

 פרק רביעי - דיוק לשוני

שיעור ט"ו - מהו דיוק לשוני? דיוק בתיאורים  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

פתיחה: היום נספר על רחלי, תלמידה שהמורה שלה שמה לב שהיא צריכה שילמדו אותה כיצד לכתוב בצורה מדוייקת. 

כשהציעה לה המורה לגשת ללמוד עם המורה הפרטית בנושא, התפלאה רחלי: תמיד אני כותבת את האמת בדיוק... - נכון, 

הסבירה המורה, את מדייקת מבחינת התוכן, אבל תלמדי לדייק גם מבחינת הלשון. ואכן, רחלי החרוצה ניגשה למורה 

יעל, המורה שלימדה באופן פרטני בבית הספר, וקיבלה ממנה מספר שיעורים עד ששיבחה את כתיבתה. הבה נקרא את 

שני החיבורים שכתבה, האחד לפני שלמדה והשני - אחרי ששיפרה את כתיבתה. קריאת החיבורים על ידי המורה או 

שני תלמידים שקוראים באופן רהוט. תשומת לב להבדלים (בשמחה/בהתרגשות, שמענו/האזנו, קלטת/קלטת חדשה, 

לאחר  נכתב  השמאלי  החיבור  כי  למסקנה  הגעה  בפנסים),  להצטייד   / פנסים  לקחת  כובעים,  כובעים/לחבוש  לשים 
הלמידה, הוא משובח יותר, יש בו מילים "ברמה", מילים שהן מתאימות בדיוק לעניין, ומתארות בדיוק את מה שרוצים 
להביע. בפרק הבא בספר נלמד גם אנחנו להשביח את הכתיבה שלנו, להוסיף תיארים מדוייקים, לתאר רגשות בצורה 

מדוייקת, להשתמש בפעלים מתאימים באופן מדוייק ועוד...
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הדיוק הלשוני חשוב בעיקר בכתיבה, אבל גם בדיבור כדאי להתבטא בצורה טובה יותר. המורה מקריאה / מספרת את 

הסיפור שמופיע בראש עמוד 52. למה בצורת ההתבטאות השנייה של רחלי הקשיבו לה יותר? - (תשובה אפשרית- לא 
חיונית) כי המשפט היה יותר ארוך, היו בו עוד מילים... - כשהיא אמרה: כלב גדול ומפחיד בצבע שחור נכנס לחנות 

העמוסה" היא סיפרה על כלב שנכנס לחנות, מה עוד חידשה במילים הנוספות? - היא סיפרה איזה כלב זה היה, ושהחנות 

היתה עמוסה. - גדול, מפחיד, שחור, עמוסה - אילו מילים שנקראות ּת�אָ�ים (המורה רושם על הלוח) מדוע יותר מעניין 

לשמוע סיפור עם תארים? - כי יכולים לדמיין מה שקרה יותר טוב. המורה רושם על הלוח משפט מהווי הכיתה, או למשל: 

התלמידה קיבלה פרס מהמורה. ומבקש לגשת להוסיף תארים. אם יש צורך ידגיש המורה לאילו מילים ניתן להוסיף 
תארים (שמות העצם: תלמידה, פרס, מורה). 

האם תמיד כדאי להרבות בתארים? האם תמיד תהנו לקרוא או לשמוע דברים בתוספת תארים רבים? - לא תמיד. 

לפעמים רוצים לדעת את העניין מהר, בקיצור. - ומתי התארים ממש נחוצים? חייבים אותם? - כשמדברים על משהו 

אותו כדי שידעו על מה מדובר בדיוק. למשל, במודעת דירה למכירה, רוצים המוכרים לתאר  חייבים לתאר  מסויים, 

את היתרונות של הדירה כדי שירצו לקנות אותה. המורה משרטט ריבוע מעין מודעה על הלוח, ומנסח עם התלמידים 

את המודעה, כגון: למכירה דירה מדהימה, שלושה חדרים גדולים ומרווחים, כיווני אוויר טובים, מטבח משופץ, ריצוף 
קרמיקה איכותי וכו'... אם ננסה לקרוא את המודעה ללא התארים, הדברים לא יהיו ברורים, וכמובן לא מושכים...

מתי בדרך כלל מרבים בתארים, בדיבור או בכתיבה? - בכתיבה. - אמנם ישנם אנשים רגשניים, סוערים, שאוהבים 

לתאר כל דבר בצורה מעניינת גם כשהם מדברים, אבל בכתיבה נמצא יותר תארים, והתארים בכתיבה מיוחדים. יש 

ביטויים, ניבים או דימויים שמשמשים כתארים. כשמתארים בני אדם נוכל להבחין בין תארים חיצוניים - איך היו נראים 

מבחוץ, ותארים פנימיים, המתארים תכונות של הדמויות. יש תארים שכתובים בפירוש, ויש תארים שניתן ללמוד לפי העניין. 

הבה ונקרא סיפור קטן. קריאת הטקסט בעמוד 54. מה הן כל המילים שהודגשו בצבע ירוק בסיפור? - תארים. מילוי 

המשימות בעמוד 55 תוך הדגשת המושג בכל פעם: משימה 6 דימויים, מלשון דומה, כדאי לציין את כ' הדימוי שמופיעה 
לפעמים  מילים",  "מבינים  בנושא  שלמדנו  כמו   - 8: ביטויים  ופנימי. משימה  7: תיאור חיצוני  בכל דימוי שם. משימה 
מופיעים בטקסט ניבים או ביטויים שבהם רצף מילים בעל משמעות כוללת מיוחדת. גם כאן בסיפור תארו דברים בעזרת 

ביטויים כאלה.

במקביל לנלמד כאן ניתן להרחיב את נושא התיאורים גם בשיעור הבעה. להקנות לתלמידים את הבנת עקרון ההסמלה 
במילים, ואת השימוש במילים כסמלים במסגרת הדימויים. למשל: בעלי חיים מסמלים תכונות - ארי - גבורה, נמר - 
עזות, כבש - תמימות, שועל - ערמומיות וכו'. גם דוממים מסמלים: שלג - צחות, כדור שלג - משהו שהולך ומסתבך 
וכו'. יש לדון על כל מילה המשמשת כסמל ולחשוב מה היא מסמלת ולמה, ולשלב אותה במשפט במשלב ספרותי. אם 
רוצים אפשר לציין שסופרים מומחים יכולים לפעמים להמציא דימויים בלתי שגרתיים, כמו: הילקוט היה ריק, ונדמה 

לו כפה בלי שיניים.

שיעורי בית: משימות 2, 3, 4 בעמודים 52, 53.

שיעור ט"ז - תיאורי רגשות .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

לפני בדיקת השיעורים יבחר המורה שני תלמידים שיודעים להציג ולהביע רגשות, ייתן  חזרה: בדיקת שיעורי הבית. 

להם להתאמן מחוץ לכיתה בהצגת ה"ילדים העצובים" בציור הקומיקס בעמוד 56 ואמירה בטון מתאים של דבריהם. 

פתיחה: התלמידים שהתכוננו נכנסים בפנים עצובות, סוגרים את הדלת ומתיישבים על הרצפה לידה. - המורה מתחיל 

בהצגה, אומר לעצמו: הו, הנה הילדים של השכנים הנחמדים שלי... אוי, הם נראים עצובים. "הי, ילדים, מה קרה?" - 

הילדים עונים את התשובות זה אחר זה, כמו שהתאמנו לפי הכתוב בספר, וחוזרים למקומם. האם יכולנו לראות על הפנים 
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שלהם שהם חשים רגשות לא נעימים? - כן, - האם יכולנו לדעת בדיוק איזה רגש חש כל אחד, ומה הסיבה שמטרידה 

אותו? - לא. האם שניהם היו מוטרדים מאותו עניין? - שניהם היו מוטרדים מכך שההורים לא בבית, אבל כל אחד הרגיש 

משהו אחר בעקבות זה, האחד אכזבה והשני פחד ודאגה. - כיצד ידענו בדיוק מה הם חשים? - לפי מה שהם אמרו. 

- הילדים השתמשו בתאורי רגשות. 

אילו רגשות נוספים אתם מכירים? המורה עורך רשימה של תשובות התלמידים. אם ניכר קושי אצל התלמידים במציאת 

רגשות, ניתן לכוון אותם בעזרת סיפורים קצרים, כמו: נשמעו דפיקות בדלת ביתי, ניגשתי לפתוח ואת מי ראיתי? את 

בן דוד שלי שגר בצפון, לא התכוננתי לבואו, הרגשתי ממש... (מופתע, אם יומרו "שמח" אין להסתפק בכך, ולבקש 

תיאור רגש יותר מדוייק.) אחרי שנוצרת רשימה של 6-7 רגשות על הלוח, יאמר המורה: תתפלאו לשמוע אבל בשפה 

שלנו ישנם עשרות תיאורי רגש. הבה נכיר חלק מהם. מילוי משימה 1 בעמודים 56, 57. במהלך משימה זו יסביר המורה 

תיאורי רגשות שאינם מוּכרים לתלמידים בעזרת סיפורים קצרים, מבע פנים ודוגמאות, לאחר מכן ישאל האם הרגש 

נראה נעים או לא.

והיפוכו". המורה מעלה  "רגש  ידי פעילות  על  ניתן לחזק את ההפנמה של המידע החדש  לאחר ההיכרות הראשונית 

תיאור רגש אחד, ועל התלמידים למצוא תאור רגש במשמעות הפוכה, למשל: שמחה - עצב, ניצחון - תבוסה, הכרח - 

זכות, עבדות - שחרור, בלבול, היסוס - ביטחון, סבל - עונג, יאוש - תקוה, אכזבה - סיפוק, השפלה - גאוה, שלוה - רוגז, 

בושה - אומץ, ענוה - גאוה, אדישות - התעניינות / אכפתיות. 

הערה דידקטית: סיוו‚ו ‡ת הר‚שות לפי ר‚ש "עיÌ" ו"ל‡ עיÌ" ול‡ ר‚ש "Áיובי" ‡ו "שלילי"¨ מתוך ‚ישה ש‡ין ר‚ש 

 Ìש‚ורמי Ìלה‚יע למˆבי Ìו עלוליולÎו ¨Ìי ‡דו בולÎ Æו ב‚לל היותו שליליממ Ìו˜ ‡ותו ‡ו להתעלÁשˆריך לד

לו ר‚שות בלתי עימיÎ ÆÌ‡שר דוÁ˜יÌ בר‚ש הו‡ עלול להיÎס למ˜וÌ פימי בפש¨ ולהˆי˜ מבפיÌ ב‡ופן ל‡ 

מודעÆ דרך מה‚י ה‡בלות למשל¨ לומדיÌ שיש מ˜וÌ‚ Ì לעˆב¨ מבË‡יÌ ‡ותו בדרך הר‡ויה ומשתÁרריÌ ממו 

 Æבˆורה ברי‡ה

וש‡ תי‡ורי הר‚שות Áשוב הן מבÁיה שפתית והן מבÁיה ר‚שיתÆ ילד שיודע להמשי‚ Îון ‡ת ר‚שותיו¨ יÎול להבין 

‡ת עˆמו¨ להתמודד עÌ המˆב¨ ו‡Ì ירˆה יוÎל להביע ‡ת עˆמו¨ ולשתÛ ‡ת הסובביÌ בˆורה מועילהÆ פעמיÌ רבות 

וˆר מˆב בו הילדי Ìש‡ריÌ עÌ מוש‚יÌ דליÌ בעולÌ הר‚שÆ הÌ מÎיריÌ ‡ת תי‡ורי הר‚שות המרÊÎייÌ∫ עˆוב¨ 

 ÆÌמ‚וון מˆבי Ìבשפה¨ שמת‡רי Ìלהשתמש במ‚וון ר‚שות ה˜יימי Ìועס ‡ו דו‡‚¨ ול‡ מרביÎ Ì‚ Ìלפעמי ¨Áשמ

הÌ ל‡ מביעיÌ בˆורה מדויי˜ת ‡ת תÁושתÌ¨ ומ˜שיÌ על הסובביÌ לסייע להÆÌ הÌ‚ Ì ל‡ מÊהיÌ לעˆמÌ מהי 

  Æבשביל להר‚ע Ìמה לומר לעˆמ Ìושה¨ ול‡ יודעיÁהת

 ÆותÁפ Ìעימי יותר ‡ו Ìעימי הר‚ש¨ ר‚שות ÌוÁבת Ìבת ‡וˆר המיליÁלהר ÌליÎ Ìלו לתת לה‡ Ìו בשיעוריתפ˜יד

שתוביל  Áיובית  בÁשיבה  להרבות  וÎיˆד   ¨Ìעימי בלתי  מר‚שות  להשתÁרר  Îיˆד  הדרÎה  לתת   Ìמתיימרי ‡יו 

ÆÌשיילמדו בהמשך הימי "ÌייÁישורי הÎ"ה לÎו הÊ בל תהיה‡ ¨Ìעימי לר‚שות

הסבר וביצוע משימה 2 בעמוד 57 לפי הכתוב לאחר רשימת הרגשות.

אם אנחנו רוצים לשפר את ההבעה שלנו, נחשוב על הרגש, ונתאר אותו בצורה מדוייקת. ראינו שישנם תיאורי רגשות 

את  לכוון  יש  זו  במשימה   .58 בעמוד   3 משימה  מילוי  הקטנים.  הילדים  שמכירים  "עצוב"  או  "שמח"  רק  ולא  רבים, 

את  לכוון  ניתן  צורך,  יש  אם  הקודמים.  שבעמודים  התיאורים  ברשימות  המדוייק  התיאור  את  למצוא  התלמידים 

התלמידים לעמוד ולטור המסויים שבו מופיע תיאור הרגש המתאים. בחלק מן ההשלמות ייתכנו מספר אפשרויות, על 

המורה לקבל כל אפשרות הגיונית מתאימה. התשובות שהתכוונו אליהן במקור הן: 
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א. אשמה. ב. קנאה, אכזבה ג. אהבה, ד. אומללות, ה. השפלה, ו. לחץ, ציפיה, מתח. ז. עייפות, ח. תקווה, כמיהה, ציפיה.

שיעורי בית: משימה 4 בעמוד 59.

שיעור י"ז - מעמיקים ברגשות  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

חזרה: בדיקת משימת שיעורי הבית. 

גוף  המורה מבקש בטון כועס תוך תנועות  הבדלים:  ביניהם  יש  אם  לב  שימו  משפטים,  שני  כעת  לכם  אומר  פתיחה: 
משפט  אותו  את  ואח"כ  מתחילים"  אנחנו  הספרים,  את  "לסגור  וכד'):  באיום  מורמת  רד  גבות,  (כיווץ  מתאימות 
מתוך שמחה והתלהבות תוך תנועות גוף מתאימות (עמידה זקופה ופתוחה, ידיים לצדדים וכד'). מה ההבדל בין שני 
המשפטים? - היו אותן מילים, אבל המנגינה שונה, הצורה שהדברים נאמרו גרמו לנו להבין מתוך איזה רגש נאמרו: פעם 

בכעס ופעם בהתלהבות. - אכן כשאנו מדברים אנו יכולים להוסיף למילים טון, מנגינה ו"שפת גוף" מתאימה לרגש שאותו 

אנו חשים, ואותו אנו רוצים לשדר לאחרים. וכיצד זה מתבטא בקריאה וכתיבה? אין לנו סימנים מיוחדים לרגש שמאחורי 

המילים, אבל אם אנו קוראים סיפור שלם, אנו יכולים להתאים את הקריאה לפי העניין. אם מדובר בילד שמאוד רצה ללכת 

עם אביו לבית הכנסת, כשהוא אומר: "היום הלכתי עם אבי לבית הכנסת" נקרא זאת בטון מלא התלהבות ושמחה, ואם 

ילד שדווקא רצה להתפלל בבית, נצטרך לקרוא משפט זה בטון עצבני מעט.

קיים בשוק משחק שנקרא "מה עובר עליך" ועל פיו ניתן לשחק גם בכיתה: רושמים על הלוח משפט מעניין הקשור בהווי 
הכיתה, וילד מתנדב לומר אותו ברגש שנבחר על ידו. למשל: "נכנס זבוב לכיתה". (דמיינו משפט זה בכעס, בפליאה, 
בשמחה או בהתרגשות) על שאר התלמידים לזהות באיזה רגש התכוון הראשון להציג, כל תלמיד רושם לעצמו בדף 
כלשהו מהו הרגש שנראה מבעד לאמירה. ואז הילד אומר בקול את הרגש שאליו התכוון בהצגה, וזוכה במספר נקודות 
בהתאם למספר התלמידים שאכן ניחשו את הרגש הנכון (בודקים ע"י הצבעה, מבקשים מכל התלמידים שניחשו את 
הרגש... להצביע). אפשר לגרום ליתר צחוק על ידי כך שהתלמיד המציג לא בוחר בעצמו את הרגש המלווה את המשפט, 
אלא על שולחנו של המורה יהיו מונחים כרטיסים הפוכים שעליהם כתובים רגשות שניתן להציג כמו: שמחה, התרגשות, 
כעס, עצב, פליאה, פחד, היסוס וכד'. התלמיד קורא בעיניים את המשפט שעל הלוח, מרים פתק (בזהירות, שלא יראו 
אחרים את הכתוב) ומציג בהתאם לו, במקרה זה יתכן חוסר התאמה בין התוכן לרגש, והדבר מעורר גיחוך, לדוגמה, 

התלמיד אומר בנימה עצובה: "העוגה שאפיתי יצאה טעימה במיוחד."

כמו שאמרנו, גם הגוף משתתף ב"להגיד דברים" תוך כדי הדיבור. מילוי משימה 6 בעמוד 60. ייתכן שמספר תיאורים 

יתאימו לכמה רגשות, המורה יבחן כל תשובה בצורה הגיונית. הכוונה שלנו היא: א. היסוס, ב. כעס, ג. בושה, ד. התלהבות, 
ה. שמחה, עליזות, ו. עצב, ייאוש.

רגשות נעביר בדיבור, רגשות נקלוט בהקשבה, וכיצד נפגוש אותם בהבנת הנקרא? קריאת פסקת הפתיחה בעמוד 62, 

ומילוי משימות 8, 9, 10. הגעה למסקנה שכשרוצים לתאר רגש בכתיבה, אפשר לכתוב בפירוש את תיאור הרגש: "אמר 
בביטחון", "התפרץ בזעם..." וכד' , אפשר לתאר את שפת הגוף, לדוגמה: "הילד לחש ופתח בגמגום: ...", ואפשר להעזר 
בניבים כמו שראינו. אם אנחנו מכירים את שלוש הצורות הללו, נוכל להבין טוב יותר מה שאנו קוראים, ונוכל להביע את 

עצמנו בצורה מעניינת ומרגשת.

בספרנו נמנענו מלהביא מגוון של ניבים, ולימדנו בעיקר את העיקרון. אם המורה מוצא לנכון להרחיב בנושא, ויש פנאי 
לכך, אפשר להשתמש ברשימה המופיעה בהמשך לפעילויות שונות, כגון: המורה רושם את הניבים ואת ההסברים על 

כרטיסים, כאשר בכל כרטיס רשום ניב מצד אחד, והסבר של ניב אחר מצד שני. תלמיד אחד מתחיל, מזהה 
את הניב באחד מצידי כרטיסו, קורא בקול, זה שרשום אצלו הפירוש, מקריא אותו, ואח"כ קורא את הניב 
שלו, וכך הלאה. ניתן להצמיד את כרטיסי הניבים על הלוח, ואח"כ לבקש מן התלמידים לרשום בעצמם לפי 
הזיכרון את הפירוש לכל ניב. לאחר מכן התלמידים מתבקשים לשבץ את הניבים במשפטים. תלמיד ניגש, 
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רושם על הלוח את המשפט שחיבר, כאשר הניב חסר. על התלמידים לנסות לשער לאיז ניב התכוון התלמיד. בנוסף 

לשרשרת פעילויות אלו, מומלץ לתרגל עם התלמידים הבנת ניבים לפי הקשר. המורה מציג משפט ובו מוזכר ניב חדש, 

ועל התלמידים להבינו לפי העניין עליו מדובר. לדוגמה: אהרון נכנס באיחור לכיתה, וכשהרב שאלו לסיבה, הוא לא ענה, 

כבש פניו בקרקע ושתק. אם יש צורך, אפשר לתת מספר אפשרויות לבחירת הפירוש המתאים: הפנים שלו נפלו לארץ 

(אפשרות הסבר מילולי) חייך התגאה בליבו (הסבר לא מתאים לעניין) / התבייש מאוד. 

ִכְליֹון ֵעיַנִים  * ִהְרִחיב  אּו ַמִים ַעד ָנֵפׁש  *ּבְ ְרַקע, * ֶאֶבן ָנגָֹלה ֵמַעל ִלּבֹו *ּבָ ּקַ ָניו ּבַ ַבׁש ּפָ רשימת הניבים שלא הזכרנו בספר: *ּכָ

ְזרֹועֹות  ל ּבִ ְבעּו ֵעיָניו ֵמְראֹות * ָנְקָעה ַנְפׁשֹו * ִקּבֵ ב  * ָיָצא ְוָיָדיו ַעל רֹאׁשֹו  * לֹא ׂשָ ם ֶאת ַהּלֵ יב ֶאת ַנְפׁשֹו  * ִחּמֵ ֶאת ִלּבֹו  * ֵהׁשִ

ֵעיָניו. (ניתן למצוא הסברים לכל ניב במילון). תחֹות  * ָרפּו ָיָדיו * ָמָצא ֵחן ּבְ ּפְ

הניבים שעסקנו בהם נוגעים בענייני רגש, אך יש ניבים רבים שעוסקים בפעולות, מצבים וכד'. אם רוצים אפשר להרחיב 

עוד גם בכיוון זה. ניתן להיעזר בחוברת "ניב שפתנו" מסדרת "רימון". בכל מקרה, יש לציין כי חלק מן הניבים מתאימים 

רק לשפה ספרותית, וחלקם שימושיים גם בשפת הדיבור, ואפילו לא שמים לב שהם ניבים. כמו: לשים לב, להסתכל 

בעין טובה, לתת מכל הלב וכד'. במידת הצורך, 

עוד נזכיר כי הניבים כתובים בלשון זכר יחיד, אך כשמשתמשים בהם יש להתאים כל ניב לדמות אליו הוא מתייחס, 

וכו'. חשוב לדעת שגם ניב שמכירים ומבינים, יש לבחון  למשל: כבש פניו בקרקע, כבשה פניה בקרקע, כבשו פניהם 

האם ההסבר שאנו מכירים עבורו מתאים להקשר שבו הוא מופיע. לביטוי: "פנים צהובות" יש שתי משמעויות הפוכות; 

בספרנו הוא מופיע בקונטציה חיובית: צהבו פניו משמחה, אך יש לקחת בחשבון שלעיתים פנים צהובות מסמלות רוגז 

ואי שלום.

לאחר היכרות עם ניבים רבים, אפשר לבקש מן התלמידים לצייר ניב, (או להציג ציור מוכן) ושאר התלמידים צריכים 

לזהות את הניב ולשבצו במשפט. 

שיעורי בית: משימות 5, 6, 7 בעמודים 60, 61.

שיעור י"ח - דיוק במילים נרדפות ובניגודים  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

7 בכיתה מכיוון שהיא די "פתוחה"  חזרה: בדיקת המשימות שניתנו לשיעורי בית. אפשר לוותר על בדיקת משימה 

לתשובות מגוונות, ועלול לגזול הרבה זמן מן השיעור. יש להתעכב על כך רק אם נראה שהכיתה לא הפנימה מספיק את 

העושר הלשוני והתוכני שברגשות, אז חשוב להמשיך ולהזכיר ביטויים אלו פעם נוספת. 

גם היום אומר שני משפטים, מצאו את ההבדל ביניהם: טוענים שתושבי הכפר רגועים יותר מתושבי העיר. והמשפט השני: 

טוענים שתושבי הכפר שלווים יותר מתושבי העיר. (ניתן לכתוב את המשפטים על הלוח). - כל המילים זהות חוץ מהמילה 

"רגועים" שהפכה ל-"שלווים". - האם המשפטים מביעים את אותה משמעות, או משמעות שונה? - אותה משמעות, 

כי רגועים ושלווים הן מילים נרדפות, מילים שאומרות אותו דבר. אם ל"רגועים" ו"שלווים" יש אותה משמעות, בשביל 

מה צריך שתי מילים? מילים נרדפות מעשירות את השפה, ולפעמים יש להן מטרות נוספות. מה לדעתכם ההבדל בין: 

"אוספים..." ל"מלקטים"? - זו אותה משמעות, אבל כשאנו מדברים נבחר במילה "אוספים", בספרים נוכל למצוא את 

צורת ההתבטאות "מלקטים". ההבדל בין שתי המילים הללו הוא הבדל של סגנון. יש סגנון שמתאים לכתיבה, ויש סגנון 

על  ומה דעתכם   .(3 לדיבור. (עד כאן חומר מוּכר להם מהנלמד בשנה הקודמת בספר "בשביל הלשון" מס'  שמתאים 

המילים: "מתחשק" "משתוקק" - מתחשק סגנון של דיבור, משתוקק סגנון של כתיבה. וכשאומרים: "בא לי..." איזה סגנון 

זה? בוודאי לא סגנון של כתיבה, אבל גם דיבור תקין אי אפשר לקרוא לזה. זהו סגנון שלישי, שנקרא: שפת הסְלֶנְג, שפה 

שאינה תקנית, אבל משתמשים בה בעיקר ילדים, ניתן לשמוע גם אנשים משתמשים בהם, אבל בדרך כלל אנשים מכובדים 
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בעלי תפקיד לא ישתמשו במילות סלנג, אלא בשפת דיבור תקנית. אם אנחנו רוצים לזהות אם מדובר במילת סלנג או לא , 

נדמיין את מנהל בית הספר - האם מתאים שהוא ישתמש במילה זו?

האם גם ההבדל בין שלוש המילים הבאות הוא הבדל של סגנון? פצפון, קטן זעיר? כן... ובכן יש הבדל בסגנון. המורה 

רושם על הלוח - הבדלים בין מילים נרדפות 1. בסגנון. האם גם ההבדל בין המילים הבאות הוא הבדל של סגנון: רע, 
גרוע - לא. כאן ההבדל הוא אחר, הוא הבדל בדרגה.   המורה רושם על הלוח: 2. בדרגה. מילוי משימה 3 בעמוד 65. 

ניתן  ורואה צורך להעמיק בנושא,  ז'. אם המורה אינו לחוץ בזמן  ו'  מצורף מבחן בנושא "מילים נרדפות" דפי נספח 
להשתמש גם בו, כמבחן לאחר תרגול נוסף בנושא, או כדף עבודה.

ומה ההבדל בין המילים: קרוב - רחוק? זה בכלל לא אותה משמעות, אלו לא מילים נרדפות, אלו מילים הפוכות, מילים 

66 והגעה למסקנה:  4 בעמוד  מילוי משימה  ונחכים.  לדיוק בהפכים? הבה  ללמוד גם בקשר  יש מה  מנוגדות. האם 

יש מילים שהם "בערך הפכים", אבל אם נרצה לדייק נחפש את המילה שהמשמעות שלה הפוכה בדיוק, וכך נשבח את 

הכתיבה. אפשר להביא את מאמר חז"ל: "משנכנס אדר מרבין בשמחה, ומשכנס אב ממעטין בשמחה", למצוא בו את 

ההפכים: מרבין - ממעטין, ולשאול מדוע לא אמרו: "משנכנס אב מרבין בעצב?" - מכיוון שיהודי תמיד צריך להיות 
בשמחה, באדר - מרבה בה, ובאב - ממעט. 

שיעורי בית: משימה 1 בעמוד 64, משימה 2 בעמוד 65, משימה 5 בעמוד 67.

שיעור י"ט - דיוק בפעלים (פעלים ספציפיים)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

חזרה: בדיקת המשימות שניתנו לשיעורי בית. תשובות למשימה 5: א. רחב, ב. צעיר, ג. מטופח, ד. ציבורי, ה. גלוי, ו. 

חמים, ז. קרוב, ח. מתלבט, ט. אחרון, י. אף לא אחד (שגור על הלשון בטעות כ"אף אחד"), יא. ברור, יב. מחשיך, יג. 

הארה, יד. שכחה. גם אם חלק מן המילים התלמידים אינם מכירים, אנחנו כאן כדי ללמד כמה דברים...

פתיחה: קריאה או סיפור האפיזודה הכתובה בתחילת הנושא בעמוד 68. 

המילים  כל  אחידה:  בהטיה  כתובות  ב"מאגר"  הכתובות  שהמילים  לב  לשים  יש   .69 עמוד  סוף  עד   1 משימה  מילוי 

ברבים, כל המילים בהווה, כל המילים בצורת שם הפועל, ואילו הצורות המתאימות להשלמת המשפטים הן מגוונות. על 

התלמיד למצוא את המילה המתאימה מבחינה סמנטית (התוכן) ולהטות אותה לצורה המתאימה מבחינה מורפולוגית 

(דקדוקית) לנושא במשפט. לדוגמה: לצורך ההשלמה הראשונה יצטרך התלמיד לקרוא עד הפסיק: הוא... את החולצה 

ואת המכנסיים, לבחור במילה "לובשים" (-בגדים), ולהטות זאת לצורה המתאימה ל"הוא" - לבש. כדי להקל על המורה 

 / גוזרים  גזזה,  ָקְצָצה, ריסקה, פרסה,  נביא כאן את ההשלמות בקטע "בערב שבת" שעלולות להיות בו התלבטויות: 

חותכים / קורעים, גוזרים, בוצע, לנגוס, ללעוס, לכרסם. עד עכשיו היו כתובים לנו רמזים לתשובות המתאימות, האם 

נוכל לדעת להשלים משפטים בפעלים מדוייקים גם ללא הכוונה? איך נוכל לבחור במילה המתאימה? כל מי שמדבר עברית 

רגיל לשמוע צורות ביטוי קבועות, ולכן נוכל לנסות "להרגיש" איזה פועל מתאים לאיזה משפט. מילוי משימה 2 בעמוד 71. 

יש להסב את תשומת לב התלמידים גם לרמזים הלשוניים של המיליות הנלוות, כמו: "... בו" - מתאים הפועל "להביט", 

ואילו "... עלי", מתאים הפועל "מסתכל".

להתאים פעלים בצורה מדוייקת, להטות אותם לצורה הדקדוקית המתאימה זו משימה קשה לעולה חדשה. ומה עשתה 

שרה? היא מצאה שיטה, למדה היטב את הטיות הפועל "עשה", ומעתה מוסיפה הטיה שלו לכל פעולה. למשל: עשיתי רעש 

במקום הרעשתי, עשיתי התעמלות במקום... התעמלתי, עשיתי חשבון במקום ... חישבתי, עשיתי טעות, במקום... טעיתי. 

האם זו דרך נכונה? חכמי השפה מלמדים אותנו שאין לנהוג כך בדרך כלל. עדיף לכתוב בצורה מקוצרת, בפועל בהטיה 

נכונה ללא תוספת של פועל עזר "עשה" או "היה". אמנם ישנם ביטויים שרגילים להתבטא בעזרת מילת עזר: "לעשות 
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הליכה", "לעשות חושבים" (אולי לקוח מהסגנון באנגלית), ויש פעלים שאי אפשר לומר אותם במילה אחת ללא פועל עזר, 

כמו: עשה חטא - חטא, עשה מצווה - אין מילה מקצרת. וכך: ערך תיקון חצות, ועוד. גם בנושא הרגשות היכרנו את שתי 

הצורות של הביטוי: "חש דאגה" לעומת "דאג". מילוי משימה 3 בעמוד 72.

שיעורי בית: מילוי עמוד 70.

שיעור כ' - מהי הגדרה, ומהם מרכיביה? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

חזרה: בדיקת שיעורי הבית.

פתיחה: המורה כותב על הלוח את המילה "מילה" ומצמיד סביבה גדר שהביאה עימה (מבריסטול / פסטלינה וכד'). 
אנו רוצים לשים גדר למילה, להבדיל אותה מכל השאר. כיצד נוכל לעשות זאת? המורה מוחק את המילה "מילה" ורושם 

במקומה: מזלג. איך נגדיר את המילה "מזלג", איך נסביר את המילה הזו ונבדיל אותה משאר המילים? - נסביר מה 
היא: כלי עם ידית ושיניים ארוכות וחדות, בעזרת המזלג תופסים מזון. כשמסבירים מילה ומפרטים במה הדבר מיוחד 

מן השאר, להסבר הזה קוראים "הגדרה". היכן נוכל למצוא הגדרות לכל המילים בשפה? - במילון. הבה נקרא על שרה 

העולה החדשה שהכינה לעצמה מילון פרטי. 

קריאת הסיפור על שרה בעמוד 73, מילוי משימה 1 כאשר הבחירה תהיה הגדרה מפורטת עם הפרטים המייחדים כל 
אחד מכלי התחבורה שמוזכרים שם.

המורה מתאר את המסופר בתחילת עמוד 74, ומשרטט טבלה דומה על הלוח, התלמידים נותנים שתי דוגמאות לכל 
טור, ועוברים הלאה: ברוך ושמשון רוצים להתחיל לרשום הגדרות למוצרי מזון שונים שהכירו, הבה נעזור להם: מילוי 
משימה 3 בעמוד 75 - אחרי הכלל שאומר שמתחילים בשם הקבוצה אליה שייכת המילה, ממלאים בטבלה רק את הטור 
של "הקבוצה". לאחר מכן לקרוא את הכלל השני שאומר: ממשיכים עם תיאור כיצד נראה הדבר, וממלאים את הטור 

השני בטבלה.

כמה מילים ברוך ושמעון הגדירו בינתיים? 5 מילים. הם ערכו אותן ברשימה לפי סדר מסויים? - כן לפי סדר א' ב'. עכשיו 

הם רוצים להגדיר מילה נוספת: בטטה, היכן היא צריכה "להיכנס" ברשימה? בין אורז לבמבה. איך יעשו זאת? אכן 

בעיה. הם החליטו להפסיק בשלב זה את הרשימה, ולכתוב את המילים והמידע עליהן בכרטיסים, ורק אחרי שיסיימו 

לטפל בכל המילים שרצו, יסדרו לרשימה ויכתבו מכל כרטיס מידע - הגדרה. המורה משרטט ורושם על הלוח "כרטיס 

אּור: ֶהָעִלים ְקָטִנים  ְטרֹוִזיְלָיה - קבוצה: ָיָרק ּתֵ מידע" למאכל כלשהו (בדוגמת הכרטיסים שבתחתית עמוד 75), למשל: ּפִ

ֶהה. על התלמידים להפוך את המידע להגדרה, תלמיד נבחר לומר / לכתוב על הלוח את ההגדרה השלמה:  ֶצַבע ָירֹק ּכֶ ּבְ

פטרוזיליה היא ירק בעל עלים קטנים בצבע ירוק כהה.

שיעורי בית: משימה 2 בעמוד 74, ומשימה 5 בעמוד 75. 

שיעור כ"א - שימוש בהגדרות  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

חזרה: בדיקת שיעורי הבית. מתוך משימה 5 יצא המורה לפתיחת השיעור:

פתיחה: מה הבעייה בהגדרות של "קישוא" ו"מלפפון"? - שהן אותו דבר, ואי אפשר לדעת בכל הגדרה למה מתכוונים 

בדיוק. - אכן, כשרוצים להגדיר נכון צריך להוסיף מידע ייחודי לדבר, כשאנחנו מגדירים משהו אנחנו צריכים לחשוב 

במה הוא מיוחד מכל הדומים לו. לפעמים מתאים לתאר את השימוש בדבר, לפעמים את המרכיבים, לכל דבר נוסיף מה 

שמתאים.

קריאה ומילוי המשימות 6, 7 בעמוד 76. 
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אם היינו רוצים להגדיר תפוז וקלמנטינה, האם כל הנתונים היו זהים? - לא. - במה שניהם דומים? - כתומים, עגולים, 

מפירות הדר, ברכתם בורא פרי העץ, יש גרעינים בפנים - ובמה הם שונים? - התפוז גדול, והקלמנטינה קטנה. קריאה 

ומילוי כרטיס ה"קלמנטינה" מתוך הארבע בעמוד 77 (לאחר הדגמה בעזרת הכרטיס המלא). 

האם בכרטיסים רשומות הגדרות? - לא בדיוק. - אלו נתונים שאפשר לכתוב בהגדרה, אבל ההגדרה היא ללא המילים 

שבצד: קבוצה, תיאור, שימוש והערות. בהגדרה נכתוב ברצף את התשובות... למשל, הגדרת התפוז לפי הכרטיס: תפוז 

- פרי הדר כתום, עגול בגודל בינוני, נאכל חי או נסחט למיץ, פרי בריא וברכתו בורא פרי העץ. התלמידים מתבקשים 

להפוך את כרטיס ה"קלמנטינה" להגדרה רצופה, כותבים במחברת (אם ישנה) או על הלוח.

פעילות: המורה מחלק לכל תלמיד כרטיס (אפשר דפי "ממו"), כל כל כרטיס רשום שם עצם כל שהוא (המורה יבחר 

שמות עצם שתלמידיו יוכלו לזהות את שם הקבוצה שלהם, יוכלו למצוא נתונים נוספים כפי הנדרש). כל תלמיד נדרש 

לכתוב נתונים בצד אחד, והגדרה בצד שני. לצורך הנתונים יצטרכו התלמידים לשנן את "ראשי הפרקים": 

יעבור  המורה  שקיבלו.  העצם  לשם  מתאימים  נתונים  ולמלא  בצד  לכתוב  הערות,  שימוש,  תיאור,  קבוצה, 

ויבדוק אם הנתונים נכונים - ידביק מדבקה בצד זה, והתלמיד יורשה לעבור לעבוד על הצד השני של הכרטיס 

- לכתוב בו הגדרה לפי הנתונים שכתב. יש לשמור את הכרטיסים לפעילות בשיעור הבא.

שיעורי בית: סיום משימה 9 בעמוד 77, ומשימה 10.

שיעור כ"ב - העמקה בהגדרות  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

בדיקת משימות שיעורי הבית.

שאר  ועל  שרשם,  ההגדרה  את  בתורו  מקריא  שלו,  הכרטיס  את  מוציא  תלמיד  כל  קודם:  משיעור  הפעילות  המשך 

התלמידים לגלות איזו מילה הגדיר. ראינו שההגדרות יכולות לשמש אותנו כחידות. הן יכולות גם לעזור לתאר דברים 

ששכחנו את שמם. המורה קורא מתוך תחילת עמוד 78. מילוי כרטיס אחד ממשימה 11. המורה שואל: האם זוהי הגדרה 

או איסוף נתונים? - הגדרה. אין כאן את המילים: "קבוצה, תיאור, שימוש והערות" יש כאן רק תשובות. כך עלינו לעשות 

גם במשימה 12. מילוי כרטיס אחד במשימה 12. כאן עסקנו כל הזמן רק בפירות וירקות. האם ההגדרות יכולות לשמש 

אותנו גם לגבי חפצים אחרים? - כן, ראינו כבר בפעילות הכרטיסים. הקראת הסיפור בתחילת עמוד 80. - כשדיברנו 

על מאכלים ציינו את הברכה המתאימה להם. האם גם כשנדבר על דוממים או בעלי חיים זה מתאים? - לא. יש פרטים 

אחרים שאפשר להוסיף בהגדרות אלו. מילוי משימה 13 בעמוד 80 תוך התמקדות מידי פעם בפרט המיוחד שמצויין 

לגבי כל פרט. כרטיס אחד במשימה 14 בעמוד 81. 

הערה: אם נערכה פעילות הכרטיסים בכיתה ונראה שהעיקרון נרכש ואין צורך בתרגול כה רב ניתן לצמצם את הדרישות 

בכיתה,  לנדרש  מעבר  למלא  ייסחפו  לא  שהתלמידים  להקפיד  שצריך  נציין  כמו"כ  לצורך.  בהתאם   81  ,79 בעמודים 

ויקשיבו להסבר המורה לגבי המשך הדברים. אם נראה שהתלמידים בוחרים להיות עסוקים במילוי המשימות ואינם 

מקשיבים להסבר המורה יש להימנע ממילוי "כרטיס אחד" בעמוד 79, ולמלא את כל הכרטיסים בעמוד 81.

שהן  תשובות  לענות  נדרשים  הם  שבהם  שאלות  תלמידים  נשאלים  רבות  פעמים  בלימודים?  ההגדרות  לנו  יעזרו  כיצד 

בעצם הגדרות. בעת הלימוד מקבלים התלמידים נתונים על עניינים שונים, ועליהם לארגן זאת בתשובה מליאה שהיא מעין 

הגדרה. לפעמים הנתונים מסודרים בטבלה. קריאה ומילוי משימה 15 בעמוד 82.

שיעורי בית: סיום המשימות בעמודים 78, 79, 81.
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שיעור כ"ג - הגדרת פעלים והעזרות במשפטים   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

חזרה: בדיקת שיעורי הבית.

פתיחה: המורה רושם על הלוח שתי רשימות - שמות עצם: ירקות, אש, דקות, בצל, ביצים, שמן, תבלינים, מלח, תבנית 
ופעלים: מאדים, בוחשים, קולפים, מבשלים, מסננים, מועכים, קוצצים, מערבבים, טורפים, מוסיפים, יוצקים, שוטחים. 
ושואל: מה ההבדל בין שתי הקבוצות? - בראשונה יש מילים שהן שמות עצם, דברים שקיימים בעולם. בשנייה יש מילים 
שהן פעלים, מתארים פעולות שעושים. אילו מילים הגדרנו עד עכשיו, שמות עצם או פעלים? - שמות עצם. ומה קורה אם 

צריך להגדיר ולהסביר פועל? 

קריאה ומילוי משימה 16 בעמוד 83 (המורה ירשום את ההגדרות לצד המילים ברשימת הפעלים על הלוח) התשובות: 
שוטחים,  קוצצים,  מסננים,  מאדים,  נוספים;  פעלים  מופיעים  שלפנינו  במתכון  מקלפים, מרסקים, מערבבים, שופכים. 
מגישים. את מילים אלו קשה להסביר במילה אחת נרדפת, צריך להוסיף הסבר, דיוק המיוחד לפעולה הזו. המורה מגיע 

עם התלמידים להשלמת ההגדרות בעמוד 84 (עדיף בע"פ, והמשימה תישאר כחזרה לש"ב). במתכון מופיע עוד פועל 
אחד מיוחד, מי מוצא אותו? - טורפים. האם מילה זו מוּכרת? - כן, יש חיות שטורפות. - האם ההסבר הזה מתאים 

למתכון, מי שמכין צריך לטרוף ולאכול את כל העיסה לפני שהפשטידה מוכנה? ... קריאה מאמצע עמוד 84, משימה 18 

והמשך השתלשלות העניינים בעמוד 85, כולל מילוי משימה 19. במשימה זו יש להשתמש בידע שנלמד קודם בנושא 
ההגדרות (קבוצה, תיאור, שימוש והערות) ולהוסיף משפט. במשפט המילה צריכה להיות משובצת באופן שילמד משהו 

על ייחודיותה, למשל בקערה היה סלט עבור כל המשפחה (כלי גדול). אמא מזגה לצלחת שלי מרק חם.

הגעה למסקנה: כשמשבצים מילה במשפט, אפשר להבין אותה טוב יותר. ואכן, יש מילונים שבהם מלבד ההגדרה וההסבר 
של המילה, ישנו משפט המדגים את השימוש במילה. המורה מדגים תופעה זו בעזרת דף המילון המוצג בעמוד 87. המורה 

מקריא את המילה, תלמיד אחד מתבקש לקרוא את ההגדרה, ותלמיד שני את המשפט. ומה זה הסימן המופיע בסוף 
המשפט? - ? - סימן שאלה. זהו סימן שהמשפט הזה הוא משפט שאלה. יש סוגים שונים של משפטים: המורה כותב על 

הלוח את ההגדרות וסימני הפיסוק המתאימים כפי המפורט בעמוד 86. ממשיכים לקרוא: מילה, הגדרה, משפט ובכל 
פעם אומרים מהו הסוג של המשפט המופיע. קריאת הכלל הנוסף שכתוב בעמוד 87, ומילוי משימה 22. התשובות: א. 
אבא שלי בקי בתורה, ולא מהתורה (כמו במשפט לדוגמה הרופא בקי במחלות). ב. ביקשתי מאבא שלי ולא את אבא 

שלי, (כמו: ביקשתי מחברי) ג. הערב נלמד כיצד משה רבנו בקע את הים ולא בים. (כמו: בקע את הקרש). 

שיעורי בית: משימה 17 בעמוד 84, משימות 20, 21 בעמוד 86. להמליץ לתלמידים לחזור ולרענן את הנלמד מתחילת 

נושא "הדיוק הלשוני" לקראת משחק חזרה מעניין.

שיעור כ"ד - משחק לסיכום נושא הדיוק הלשוני   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

בסיום נושא הדיוק הלשוני, מומלץ לחזור לטקסטים המופיעים בעמוד הראשון בנושא, ולעמוד על ההבדלים בין שתי 

צורות הכתיבה בהתאם לנושאים שנלמדו בפרק. לדוגמה: התוספת "חדישים" ל"אוטובוסים" הינו דיוק בתיאורים, 

דיוק  הוא  בפנסים"  ל-"להצטייד  פנסים"  מ"להביא  השינוי  ברגשות,  דיוק  הוא  ל"בהתרגשות"  מ"בשמחה"  השינוי 

בפעלים. וכן הלאה. יש להדגיש לתלמידים שהדיוק הלשוני חשוב לכל מי שרוצה שיבינו היטב את מה שהוא מביע, 

ובפרט למי שמביע את עצמו בכתב. כאשר כותבים אפשר לחשוב יותר טוב לפני הכתיבה, ולבחור את המילה המתאימה 

ביותר. זהו אחד הגורמים היוצרים את ההבדל בין שפה מדוברת לשפה כתובה.

יש לשקול את דרך המשחק: משחק כיתתי, בקבוצות קטנות או בודדים. ניתן לוותר על מבחן בנושא זה אם ניכרת הבנה 

והצלחה במהלך המשחק. בכל אופן יש לעודד שימוש בנלמד בפרק בהמשך הלימוד בספר, ובכלל.
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ÌÈËÙ˘Ó‰ ÌÏÂÚ·

על-  העיבוד  פיתוח  הוא   4 מס'  הלשון"  "בשביל  זה,  בספר  השונים  הנושאים  בהקניית  השזור  החוט  לב,  תשימו  אם 

והעניין  ההקשר  בעזרת  מוּכרות  בלתי  מילים  הבנת  ההקשר,  לפי  תיבות  וראשי  קיצורים  הבנת  לדוגמה:  ֶהְקֵשר.  פי  

ונרדפות בהתאם לסינטקס בו הם נתונים. לפיכך, גם "עולם  ניגודים  עליו מדברים, דיוק בתיאורים, רגשות, פעלים, 

האותיות" ו"עולם המילים" שעסקנו בהם עד כה היו משולבים במשפטים, ומכוונים להתייחסות להקשר הטקסטואלי 

"דיוק בהגדרות" הזכרנו את המשפט כשלימדנו את הטכניקה של  וגלוי. כבר בסוף הפרק הקודם  מהם באופן ברור 

שיבוץ מילה במשפט על מנת להסבירה כראוי, אין בספר חלוקה ברורה בין אותיות, מילים ומשפטים וזו הסיבה שבספר 

בחרנו לא לחלק בין "העולמות". במדריך למורה הצגנו את הפרקים בחלוקה על מנת להסב את תשומת לב המורה 

לעלייה בדרגה. 

3 התחלנו  2, ומס'  ב"עולם המשפטים" אנו עוסקים במבנה המשפט מבחינה תחבירית. בספרי "בשביל הלשון" מס' 

4, שילבנו הקנייה של מושגים כמו: נושא, נשוא, תיאורים. מטרתנו היא להשתמש  לעסוק בנושא זה. בספר זה, מס' 

בנלמד לצורך הבנת הנקרא והבעה תקינה, ולאו דווקא שיום ושינון המושגים.

 פרק חמישי - "בית המשפט"

שיעור כ"ה - הנושא והנשוא במשפט התקין  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

. וקורא: הנגר דפק  ַפק ּבְ ַעל  פתיחה: המורה מציג על גבי הלוח משפט המשלב ציורים ופעלים, כמו: ַה ּדָ

בפטיש על מסמר. שלוש מילים מתוך המשפט יכולנו לצייר, מדוע? כי אלו שמות עצם מוחשיים, שאפשר לראות ולחוש אותם. 

ואילו "דפק" אינו שם עצם, זהו... - פועל. 

כשאמרנו "הנגר דפק בפטיש על מסמר" הבנו מה קרה כאן, זהו משפט ברור ושלם, זהו משפט תקין. במשפט תקין 

צריכים להיות שני חלקים: מילה שהיא "נֹוׂש�א", ומילה שהיא "נָׂשּוא". המורה כותב על הלוח את המשפט על הנגר - כל 

מילה בשורה נפרדת. אם יש פועל במשפט, הפועל הוא מילת הנשוא. מהו הפועל במשפט שלנו? -דפק. מילה זו נקראת 

מילת "הנשוא" של המשפט. הנושא הוא שם עצם. אילו שמות עצם יש במשפט זה? - נגר, פטיש ומסמר. איך נדע איזה שם 

עצם נחשב כ"נושא" במשפט? הנגר, הפטיש ואולי המסמר? על ידי שנשאל את השאלה "מי?" על הנשוא, נוכל לדעת על מי 

מדובר במשפט. מהי מילת הנשוא במשפט שלנו? דפק. נשאל: מי דפק? - הנגר, זוהי מילת ה"נושא". לפי זה, כשרוצים 

שנחפש במשפט נושא ונשוא, מה כדאי לנו לחפש קודם את הנושא או את הנשוא? - את הנשוא, ולפיו נמצא את הנושא. 

 Î"Á‡על מי מדובר¨ ו ∫Ëוש‡ במשפת ה‡ Ìלמˆו‡ ˜וד Ìת התלמידי‡ ÌיווÎה בה מËה שיהערה דידקטית: יש

 ÌיËבמשפ Ëו עלולה להבי‡ לתוˆ‡ות ש‚ויות¨ בפרÊ בל דרך עבודה‡ Æפש ולש‡ול∫ מה הו‡ עשה¨ ‡ו מה ˜רה לוÁל

 Ì‡ øוש‡ הו‡ התלמיד ‡ו הרבה Æלדו‚מה∫ התלמיד בי˜ש מהרב לˆ‡ת לשתות Æהמוש‡ הו‡ דמות Ì‚ Ìשבה

‡תר ˜ודÌ ‡ת הפועל∫ בי˜ש¨ וÎל למˆו‡ ב˜לות ‡ת הוש‡∫ מי בי˜שø ≠ התלמיד¨ Êוהי מילת הוש‡ במשפÆË יש 

Æ‡שוי הוש‡ לפפש ‡ת הÁייה לË רתÎי Ì‡ ˜ר Ìי התלמידיו בפÊ להמלˆה Ìיעית המ‡ Ëלפר
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פעילות: המורה כותב על הלוח משפטים פשוטים שבהם פעלים, מזמין תלמידים למתוח קו תחת מילת הנשוא (הפועל), 

ולהקיף במעגל את מילת הנושא בעזרת שאלת "מי?" על הנשוא. משפטים לדוגמה: *הסנדלר מתקן נעליים. *אתמול 

ן היום על ידי הטכנאי. *המורה הזמין הופעה בנושא זהירות בדרכים.  ּקַ ּתֻ הבנאי סיים את עבודתו בביתנו. *המקרר 

*היום הגיע יהושע פאף לכיתה של אלחנן. 

התלמידים אמורים להגיע לכיתה ד' עם ידע בנושא סיווגי מילים: שם עצם, פועל ותואר. זאת גם מלימודי הלשון בכיתה 

ג', וגם מלימודי הדקדוק במקביל לספר זה. אם ניכר קושי במציאת הפועל במשפט, יש לרענן ידיעות אלו, ולומר שפועל 

היא מילה שמספרת על משהו שנעשה או שקרה, ואפשר לשאול עליה מי? מתי? לדוגמה: רכבתי - אני בעבר (להבדיל 

משם פעולה - רכיבה, למשל, בו לא נמצא תשובות לשאלות אלו).

בשביל מה הגיע יהושע פאף לכיתה של אלחנן? הוא הגיע לשם כדי לערוך הופעה בנושא "זהירות בדרכים". קריאה 

ומילוי המשימה בעמוד 104  (המשפט שאליו התכוונו: 3. ילד/ה עד גיל תשע לא חוצה לבד! בכלל זה ההתייחסות היא 

לילדים הקטנים מגיל 9 ולכן מוזכר הנושא במשפט, לא חוצה (נשוא) מי לא חוצה? ילד/ה עד גיל תשע). הדגמה והסבר 

לפי המופיע בעמוד 105. 

הערה דידקטית: יש לתת ‡ת הדעת לÎך שפעליÌ עשוייÌ לשמש Îוש‡ וÎשו‡ ‚Ì יÁד Î‡שר ‡ין ˆורך מבÁיה 

תÁבירית להוסיÛ שÌ ‚וÛ במשפÎ ÆËש‡ומריÎ ∫Ìסתי¨ Ëיפלת¨ שÁÎו¨ ÎÁי° ‡פשר להבין על מי מדובר∫ ‡י¨ ‡תה¨ 

הווה∫  בÊמן  פועל  ‡ו  יס‚ור¨  הלך¨  ווש‡∫  Îשו‡  Áשב  ‡יו  סתר¨   Ûל‚ו  Ìהו‡ מת‡י ‡Áו¨ ‡תÆ ‡בל Îשהפועל 

תופריÊ ≠ Ìו תהיה ש‚י‡ה להÎÊיר ‡ותÌ במשפË לל‡ שÌ ‚וÛ מˆורÛ¨ "הלך לËייל" ‡יו משפË שלÌ¨ יש לומר∫ "הו‡ 

ו‡ין ˆורך לומר∫ "‡י הלÎתי לËייל"Æ למעשה¨ ‡ין ˆורך   Ìשל ËמשפÎ שבÁ "יילËתי לÎייל"¨ לעומת∫ "הלËהלך ל

לפרË עיין Êה לתלמידיÌ¨ שהרי ‡יÌ ב˜י‡יÌ דייÌ בשמות ‚וÛ ומרÎיבי הפעליÌ¨ ‡ך על המורה לדעת Ê‡ת¨ ולÎוון 

Æי בעבר¨ בעתיד ‡ו בˆיוויר‡שון וש Ìלדו‚מ‡ות מת‡ימות ב‚ופי Ìת התלמידי‡

בשביל מה חשוב לנו לזהות מה הנושא ומה הנשוא במשפט? הדבר עשוי לסייע לנו להבין כראוי את הנקרא. הבה נראה 

כיצד. קריאה ומילוי משימה 5 בעמוד 106.(נציין כי אין צורך לענות על מבחן הזה"ב אלא לבצע את המשימות הנלוות 

פועל  לבין  כנשוא,  שמשמש  פועל  בין  הבדלה  שעורך  ה"תמרור"  לדברי  התלמידים  לב  תשומת  את  להסב  יש  אליו). 
שמופיע ב"הסגר", כמו במשפט מס' 6 - "שישב" אינו הנשוא במשפט, אלא הפועל "הנקי" - "אמר". 

א. הנשוא - 1. שיחק 2. חבש 3. התקלקל 4. הלך 5. עזר 6. אמר  התשובות:  
ב. הנושא - 1. יוסי 2. ראובן 3. הפעמון 4. ָהאח 5. אורי 6. נתנאל.    

התלמידים מתבקשים לענות על השאלות המופיעות בעמוד 106, ולגלות שכל התשובות הם מתוך המילים המסומנות 
- נושא או נשוא. כשיודעים לזהות על מי מדובר, ומה קרה לו קל יותר להבין את הנקרא ולענות תשובות בהתאמה.

האם תמיד התשובות על טקסט תהינה מן המילים העיקריות של "נושא" ו"נשוא"? - לא. לפעמים השאלות מכוונות דווקא 

למילים הנוספות במשפט. 

תשומת לב לנושא ולנשוא במשפט תעזור לנו גם בהבעה. כשאנו כותבים משפט צריך לשים לב שיש בו את החלקים הללו, 

ויוסף,  108 במבחנים של ישראל  תקין. קריאת רצף המשפטים שכתובים בעמוד  יהיה  ולא  שלם,  יהיה  לא  הוא  אחרת, 

וגילוי מה החלק החסר בכל מבחן: בתשובות של ישראל חסר הנושא בכל משפט, בתשובותיו של יוסף חסר הנשוא בכל 
משפט. המורה מסביר שתשובות אלו עונות לשאלה "מה עושים כש..." לפי המפורט בעמוד 107. המורה קורא משפט 1 
בעמוד 107, שואל: "מה עושים?" ואחר כך קורא את הצעתו של ישראל בתשובה מס' 1 במבחן, ומבקש מן התלמידים 
. המורה קורא את הצעתו של יוסף במס' 1, מבקש למצוא  למצוא את המילה החסרה, ולהשלים אותה בעזרת סימן 

. כך הלאה עד סוף הדף. את המילה החסרה ולהשלימה שוב בעזרת סימן 

שעורי בית: משימה 1 בעמוד 103, משימה 4 בעמוד 105, ומשימה 6 בעמוד 107.
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חזרה: בדיקת שיעורי בית. במשימה 1 יש לשים לב ששני המשפטים האחרונים הינם חסרים (באחרון - חסר הנשוא, 

4 המילים שיש  ✓. במשימה  ואין לסמן לצידם  יש לסמן בהם רק את החלק הקיים,  לכן  בזה שלפניו חסר הנושא), 

לסמן: נבחן, עשית, למדתי, סימת, אתה רוצה. במשימה 6 עלולה להתעורר בעיה של חוסר דיוק בהבנת הנקרא כתוצאה 

מההסגר. במשפט 4, למשל, ניתן לטעות ולחשוב שהפועל "בוכה" מתייחס ליהודה, והאמת שמדובר על יוסי. יש לשקול 

אם לעורר עניין זה בכיתה. להדריך את התלמידים לקרוא את כל המשפט מתחילתו, לשים לב לפסיקים, ולהבין על מי 

מדובר. כך גם במשפט 5 - משה הזמין את דוד ולא דוד הזמין. 

פתיחה: אם אביא לשני תלמידים כרטיסים ובהם מילים של משפט, ואבקש לסדר אותם על הלוח למשפט תקין, האם יגיעו 

שניהם לאותו משפט? לאותה משמעות? - כן / לא... הבה ננסה; המורה נותן בידי שני ילדים מספר כרטיסים שעליהם 

(יונתן/נתנאל),  עימו. לכל אחד אומר המורה להתחיל במילה אחרת  נתנאל לשחק  יונתן הזמין את  כתובות מילים: 

יש בהם אותן מילים, אבל  שני המשפטים? -  מה ההבדל בין  ולהצמיד את המילים כמשפט על הלוח. המורה שואל: 

הסדר שונה. האם השתנתה גם המשמעות? -כן. - האם לדעתכם תמיד תשתנה המשמעות כאשר משנים את סדר המילים 

במשפט? - כן/לא. הבה נראה.

109. בשלישיית המשפטים הראשונה יש להשלים "למשפטים כאן משמעות שווה",  1 בעמוד  קריאה ומילוי משימה 

מילוי  הדף.  שבצד  "הכוכב"  דברי  קריאת  שונה".  משמעות  "וכאן  להשלים:  יש  השנייה  המשפטים  בשלישיית  ואילו 

ראינו, אם כן, שהסדר  2 בעמוד. במקומות ההשלמה יש לכתוב אחד מן השמות: "הרב", "חיים", "אפריים".  משימה 

במשפט משמעותי לעיתים, לשם מה חשוב לדעת זאת? בשביל הקריאה - כשקוראים לשים לב לסדר המילים, ובשביל 

הכתיבה - כשכותבים לכתוב את המילים בסדר שאליו אנו מתכוונים.

מילוי משימה 3 בעמוד 110. על שאלות אלו ניתן לענות בשתי צורות: או בתשובה קצרה של מילה אחת - אהרון, מאיר, 

אפי, או בתשובה מליאה שבה משפט שלם. לפי ההוראה בספר עלינו לענות כאן במשפט שלם, דוגמה: אהרון יושב מאחורי 

שמעון. או מאחורי שמעון יושב אהרון. - שינוי סדר זה לא שינה את המשמעות, אך תשובה כמו: שמעון יושב מאחורי 

אהרון, היא שגויה, כאן שינוי הסדר של המילים שינה גם את המשמעות.

המורה משרטט מעין כרטיסים על הלוח/ מצמיד כרטיסים של ממש, ובהם מילים שעשויות להתחבר למשפט. 

המורה מזמין שני תלמידים לכתוב את המשפט בסדר תקין. יש לכוון את התלמידים להתחיל במי שמדברים 

עליו, ובהמשך - מה שרוצים לספר עליו. לאחר הכתיבה התלמידים יחזו האם המשפטים זהים, האם הסדר 

שונה והאם המשמעות שונה.  משפטים לדוגמה: *בשעה התלמידים לטיול שבע יצאו. *החדישים נוחים היו 

האוטובוסים. לאחר מכן ירצה המורה להוסיף בכל משפט מילה נוספת, בראשון: והמורים, ובשני - מאוד. וישאל: האם 

. זה  אפשר להוסיף את המילים בסוף המשפט? - לא, זה לא מתאים. - נוסיף את המילה במקום המתאים בעזרת 

מה שקרה לתלמידים בסיפור שלנו, בעמוד 111 מסופר כיצד הרב ביקש מהתלמידים לכתוב משפטים, הם התחילו מיד 

לכתוב, ופתאום נזכרו בתוספת. התלמידים כתבו את התוספת בסוף המשפט, אבל כשתמלאו משימה זו בבית, תדאגו 

להעתיק את המשפט כך שהתוספת תגיע במקום המתאים.

קריאה והסבר בעמוד 112 אודות הסדר המיוחד במשפט "עם תוספות" מילוי משימה 6 ככל שמותיר הזמן.

שיעורי בית: משימה 4 בעמוד 110, ומשימה 5 בעמוד 111.
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נייה  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  שיעור כ"ז - הּפְ

חזרה: בדיקת שיעורי הבית.

פתיחה: קריאת הפתיח בעמוד 113 ומילוי משימה 1. המשך בעמוד 114, קריאה ומילוי משימה 2. התייחסות לכללים 

ולדברי הכוכב.

באילו מן הפתקים היה כתוב "דיבור", משהו שמישהו אמר לאחר? - בכולם. אכן, בכל משפט שיש בו פנייה, יש דיבור. 

ישיר  בדיבור  עקיף.  ודיבור  ישיר  דיבור  על הלוח):  רושם  (המורה  צורות  בשתי  להתבטא  אפשר  דיבורים  כשכותבים 

כותבים את המילים שאמר הדובר באופן מדוייק. האם לדעתכם הדיבור שבפתקים הוא דיבור ישיר? - כן. מיכאל שאל 

נכיר גם את הסוג השני של הדיבורים:  את ישראל בדיוק במילים האלה: "האם כבר טילת בכל ארץ ישראל?". הבה 

דיבור עקיף. קריאה ומילוי משימה 1 בעמוד 115. יש לשים לב שבשאלות א', ב', ג' השאלה מנוסחת בצורת דיבור עקיף 

והתשובה צריכה להיות על פי ההקבלה לדיבור הישיר שבפתקים, למשל: לפי הדיבור הישיר בפתק: "תודה שהשאלת לי 

את המחברת" לענות על השאלה שכתובה בדיבור עקיף: מי מודה על המחברת שהושאלה לו. ואילו בשאלות ד', ה', ו' 

התלמיד נדרש למצוא את התשובות בפתקים ולהמיר את הדיבור הישיר לדיבור עקיף, לדוגמה: לענות על השאלה: על 

מה ביקש שמואל סליחה מרחמים? - בתשובה בדיבור עקיף: על שדרך עליו בטעות. יש להדגיש את ההבדל בין הניסוח 

בפתקים לבין הניסוח בשאלות הראשונות וכן לכוון את התלמידים להמרה המתבקשת.

בהקנייה של דיבור ישיר ועקיף אפשר להוסיף את הסיפור הבא, הממחיש את הצורך להכיר את שתי הצורות, ולהבין 

דיבורים כיאות: (על פי המובא בחוברת "סימן שקוראים" בהוצאת "רימון"):

שלושה ילדים נסעו יחד לטיול לטבריה, ובדרך שוחחו ביניהם. האחד אמר:

- כשאמא שלי מתחילה לספר: "כשהייתי ילדה..." אני יודע שאני עומד לשמוע סיפור על טבריה.

- מה?! אתה היית ילדה?! - תמה חבירו.

- לא - הסביר השלישי - הוא אמר שאימו מספרת על מה שקרה כשהיא הייתה ילדה.

מדוע נוצרה אי ההבנה? כי הילד השני לא הבין שהראשון דיבר בדיבור ישיר, זאת אומרת ציטט את דברי אימו בדיוק 

במילים שהיא השמיעה, והיא באמת היתה פעם ילדה. כשהשלישי הסביר את הדברים, הוא הפך אותם לדיבור עקיף, 

במקום "כשהייתי ילדה" אמא "כשהיא היתה ילדה", כך הדברים היו מובנים יותר.

קריאה ומילוי משימה 2 בעמוד  116 (יש לפסק רק את המשפטים הכתובים בדיבור ישיר, בעקיף - אין להוסיף פיסוק). 

על המורה להדגים את צורת הפיסוק גם על הלוח. ניתן להתאמן בכך אם יש פנאי: המורה יכתוב משפט אחד פעמיים 

בדיבור ישיר ללא פיסוק, ועל התלמידים לגשת אל הלוח ולפסק: פעם בעזרת נקודותיים ומרכאות, ופעם בעזרת קו 

מפריד. ניתן להוסיף ולבקש שכתוב המשפט לדיבור עקיף.

פעילות: לשם בדיקת הפנמת המושגים "דיבור ישיר" ו"דיבור עקיף" אפשר לשחק משחק בעל פה: המורה 

משמיע משפטים שונים שיש בהם דיבורים, ועל התלמידים לזהות ולומר באופן קולקטיבי או בהצבעה, האם 

מדובר בדיבור ישיר או עקיף. משפטים לדוגמה: המורה אמר שאפשר לישון בשיעור. אבא אמר: "בוא ללמוד 

איתי". באמצע השיעור ביקש יוסי: "אני יכול לצאת לשתות?" מיכל שאלה אם צריך להביא ליום שישי כסף 

לצדקה. גרסה אחרת למשחק: המורה אומר הוראות, ורק אם הן נאמרות בדיבור ישיר יש לבצע אותן. למשל: 

המורה אמר שצריך להרים יד ימין. (לא מרימים) המורה אמר: "תרימו יד ימין". (מרימים).
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118 והקניית אפשרות הפיצול בדיבור ישיר, כולל  3 בלבד. מעבר לעמוד  117, מילוי משימה  קריאת הסיפור בעמוד 

צורות הפיסוק האפשריות.

שיעורי בית: משימה 3 בעמוד 114, משימה 4 בעמוד 117, משימה 5 בעמוד 118.

שיעור כ"ח - התמורה  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

117 נדרשו התלמידים לערוך המרה מדיבור ישיר לעקיף ולהפך, על  4 בעמוד  חזרה: בדיקת שיעורי הבית. במשימה 

המורה לדעת כי בשכתוב טקסט מדיבור ישיר לדיבור עקיף מתרחשים מספר שינויים. לא פרטנו אותם בספר זה כדי 

לא להעמיס במידע עיוני. חשוב שהמורה ידע על השינויים, ויכוון את התלמידים להתנהל לפיהם, בהתאם לצורך, גם 

ללא המשגתם באופן פורמלי. 

להלן השינויים שחלים בשכתוב מדיבור ישיר לדיבור עקיף:

1. סימני הפיסוק: מרכאות, נקודותיים או קו מפריד - נשמטים

2. במשפט חיווי נוספת ש', במשפט שאלה נוספת מילת השאלה.

3. חלים שינויים בכינוי הגוף. גוף שני הופך לגוף ראשון או שלישי וההפך. 

4. חלים שינויים בפעלים, בהתאם לשינוי בשם הגוף.

ישיר - אני אמרתי לו: "אתה תבוא אלי אחר הצהריים" לדוגמה: 

עקיף - אני אמרתי לו שהוא יבוא אלי אחר הצהריים.  

פתיחה: האם יש תלמיד שמכיר את המילה "תמורה"? -... אולי בהטייה: ּת�מּו�ת�י? - כן, בכפרות אומרים: זו חליפתי, זו 

תמורתי... - נכון, מה הכוונה במילה זו? לפי המילה הקרובה "חליפתי" נוכל להבין גם את המילה הקשה "תמורתי", ואין 

הכוונה מלשון חליפה שלובשים, אלא מלשון החלפה. תמורה זו החלפה, דבר במקום דבר. התרנגול ילך למיתה במקומי. 

גם בשפה יש לנו משפטים עם תמורה. הבה ונכיר אותם.

קריאה ומילוי משימות 1, 2 בעמוד 119. התשובות: 1. שמואל, העולה החדש. שמעון, הגאון של הכיתה. יעקוב היה יכול 

לומר את הדברים גם בלי תמורה, הוא היה אומר כך: שמואל זכה במקום שני בחידון, ושמעון זכה במקום הראשון. מה 

ההבדל בין המשפט עם התמורה לבין המשפט ללא התמורה? מה הוסיפה התמורה? התמורה הוסיפה מידע שאבא לא 

ידע. המידע הזה ששמואל, למרות שהוא עולה חדש ולא כ"כ מכיר את השפה, הצליחה להגיע למקום שני מעורר התפעלות. 

המידע ששמעון הוא הגאון של הכיתה מסבירה איך הגיע בקלות למקום הראשון. תשובות 2. "אבא, אתה שומע? העולה 

החדש זכה במקום שני בחידון!", "הגאון של הכיתה זכה כמובן במקום הראשון".  ראינו שהתמורה יכולה להחליף את 

הנושא במשפט, ולבוא במקומו.

קריאה ומילוי משימה 3 בעמוד 120. לאחר כל משפט יש לדון עם התלמידים מה חידשה התמורה? לדוגמה: א. התמורה 

היא: השיעור הראשון שלנו היום. - לכאורה בשיעור ראשון יש עדיין כוח, ולא עייפים, הכותב מספר שדווקא בשיעור זה חש 

עייפות רבה. ב. התמורה: המחברת האהובה ביותר. זה מסביר מדוע טובי משקיעה הרבה במחברת זו. 

פעילות: המורה מחלק לתלמידים רצועות נייר שעל כל אחת רשום צרוף מילים שעשוי לשמש כ"תמורה". 

להוות  מתאים  שלו  ברצועה  המילים  שצרוף  לו  שנראה  תלמיד  ועל  תמורה,  ללא  משפט  הלוח  על  רושם 

תמורה במשפט הרשום על הלוח, מגיע וכותב את המשפט מחדש כולל התמורה. זה הזמן לשים לב לפיסוק 

הנלווה לתמורה: באמצע המשפט: יבוא פסיק לפני התמורה ואחריה, בסוף המשפט: פסיק לפניה ונקודה 
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בסיום. משפטים לדוגמה (החלקים המודגשים הינם התמורה שתגיע בנפרד ברצועות הנייר לתלמידים): *חיים, הבן 

של השכנים מאנגליה, מצליח לדבר בשתי שפות. *דוד, המוכר החדש במכולת, מתפעל מדרך ארץ של הילדים בשכונה. 

*הרבנית ספרא, הסבתא של מירי, תמסור לנו הרצאה בכיתה. *יהודית מן, מחברת ספרי "ארץ הילדים", הוציאה ספר 

ניקיתי לפסח את הארון העליון, הארון של משחקי הקופסה. *הכנסתי לכביסה בטעות את  חדש בסדרה. *אתמול 

החליפה החדשה, חליפת הבר מצווה של אהרון. אפשר לשלב משפטים שבהם התמורה עלולה לגרום לשגיאת הבנה. 

כמו: דני, האח הגדול של אלי, הגיע הביתה. מי הגיע הביתה: דני / אלי? ולאחר סידור המשפטים על הלוח להציג שאלות 

הבנת הנקרא בעל פה. מילוי משימה 5 בעמוד 121.

שיעורי בית: משימה 4 בעמוד 120, אתגר בעמוד 121 (רשות), משימה 6 בעמוד 122.

שיעור כ"ט - איזכורים וסיכום הפרק.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

חזרה: בדיקת שיעורי בית. במשימה 4 רצוי לבקש מן התלמידים לנמק את בחירתם. במשימה 6 יש לציין כי בתמורה 
הראשונה "דנאית המלכותית" זהו שם פרטי של אחד מסוגי הפרפרים, ואילו בשלוש הנוספות; יונה, תרנגול הודו ודבורה 
מדובר בשם כללי. משום כך יש צורך להוסיף לו את ה"א הידיעה, ולכתוב למשל: את סמל השלום, היונה, מצאנו בפינת 
העופות. אין צורך לפרט את הסיבה לתלמידים אלא לכוונם להוסיף את ה"א הידיעה אם כתבו בלעדיה. כדי לבדוק 
שהתלמידים ידעו כיצד לפסק כדאי להזמין תלמידים ללוח לכתוב את המשפט בו נמצאת התמורה, כולל ההשלמה 

והפיסוק המתאים. נציין כי בפסקה הרביעית התמורה בסוף המשפט, ולכן נפסק פסיק לפניה ונקודה אחריה.

פתיחה: קריאה ומילוי משימה 1 בעמוד 123. 

נושא האיזכורים הוזכר בקיצור בספר, אך אפשר להרחיב ולהרבות בתרגילים בהתאם לצורך. כיצד? המורה מבקש מן 

התלמידים לפתוח בעמוד מסויים בספר, למשל העמוד שמופיע לפני נושא "אזכורים". בתוך הטקסט שבעמוד זה, כמו 

בכל טקסט שגרתי, מוזכרים כינויים כמו: כינויי גוף (הוא, הם וכד'), וכינויי קניין (ּכֹוָחם, משמעותו וכד'). המורה יקרא 

משפט שבו מוזכר איזכור כזה, ויבקש מן התלמידים לעיין ולמצוא למי האיזכור רומז. בעמוד זה, אפשר לשאול, למשל: 

"לפרפר זה כנפיים גדולות..." - לאיזה פרפר? "לזכור ולמצוא את דרכן חזרה לביתן..." - דרכן וביתן של מי? "ומסמנת 

להן על ידי ריקוד..." - למי היא מסמנת? "בשרו משובח ובריא מאוד" - בשרו של מי? 

משפטים נוספים שניתן להביא כתרגול לאזכורים הם משפטים בהם נוסח כמו: 

*לפעמים הטווס פורס את נוצותיו, אז מראהו של אחד היפים בעופות. לשאלה "מתי מראהו של הטווס יפה ביותר?" 

לא יוכלו התלמידים לענות במילה "אז", אלא במה שהיא רומזת אליו, כאשר הוא פורס את נוצותיו. 

בחורף  מזונן  את  למצוא  להם  קשה  שם  הקרות,  אירופה  מארצות  נודדות  ציפורים  לארצנו  מגיעות  החורף  *לקראת 

המושלג. היכן קשה לציפורים למצוא את מזונן בחורף? 

*הנחש משיל את עורו אחת לשלושה חודשים. תופעה זו עוררה את התפעלות הילדים. ממה התפעלו הילדים?

עניינים שונים למדנו בנושא המשפטים. הבה נעשה סדר, נסכם את המושגים והכללים. נתרגל עד שנהיה בקיאים. נזכור כי 

המטרה שלנו היא לא רק להצליח במבחן, אלא להשתמש בידע הזה כל הזמן. בעת הקריאה, בעת הכתיבה לדעת מהי 

הדרך הנכונה להבין את הזולת ולהביע את עצמנו. קריאה ומילוי משימה 1 בעמודים 125 126. משימה זו היינו ממליצים 

למלא באופן קולקטיבי, המורה קורא את המושג, תלמיד מוצא את ההגדרה ועונה בהצבעה. המורה מסביר את הדוגמה, 
ומבקש מן התלמידים להציע דוגמה נוספת. על המורה לחוש את התלמידים ולשקול עד כמה "ללעוס" שוב את הנושא 
מן ההיבט הפורמלי. אם נראה שהתלמידים קלטו יפה את העניין, אין צורך להאריך, ועדיף להתמקד בהיבט המעשי 

המובא בהמשך. הבאנו את המושגים בכל זאת כדי לסכם את הדברים, וכשנגיע לכללים נדע על מה מדברים.
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קריאה ודיון על הכללים שנלמדו - משימה 2 בעמוד 126. כאן הדיון חשוב יותר היות והוא מקשר בין המידע שנרכש 
בפרק זה לבין היישום שלו בקריאה ובכתיבה. הפיסוק, למשל, חשוב לנו בקריאה: להבין שאם יש באמצע משפט מספר 
מילים המופרדות על ידי פסיקים מן המשפט, יתכן שזוהי תמורה או פנייה, זה מסייע לנו להבנה. חשוב לזכור את כללי 
הפיסוק גם בכתיבה; נסמן פסיקים כראוי כאשר אנו מתבטאים בצורות המיוחדות של פנייה או תמורה, כך יוכל הקורא 

להבין כראוי את מה שכתבנו.

מילוי משימה 3 בעמודים 127, 128. משימה זו היינו ממליצים לתת לתלמידים למלא בעצמם לאחר הדגמה של משפט 
א. בהדגמה יקרא המורה את המשפט, יבקש מן התלמידים למצוא מה הבעיה במשפט, מדוע אינו תקין? לאחר הצעות 
התלמידים אפשר לכוון אותם לכיתוב בבועת הדיבור בצד שמאל של הדף: "חסר נשוא" המגלה בעצם מה הבעיה. לבקש 
מן התלמידים למצוא פיתרון, להוסיף את החסר; להציע מילה מתאימה כנשוא במשפט זה, למשל: דיבר, ולכתוב את 
המשפט השלם. אח"כ למלא מתחת הכיתוב "חסר נשוא" את מספר הכלל שלפיו המשפט תוקן על פי רשימת הכללים 
הרשומים בעמוד 126, כאן מדובר בכלל א', שאומר שעל המשפט להיות שלם. אפשר לתת לתלמידים למלא משימה זו 

בזוגות או באופן יחידני, וכשרוב התלמידים סיימו לבדוק יחד. 

פעילות: אם נשאר זמן בשיעור אפשר לבצע את הצעת המשחק בסוף עמוד 128.

שיעורי בית: משימה 2 בעמוד 124. חזרה למבחן על כל נושא "בית המשפט" מעמוד 103.

שיעור ל' - מבחן  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

המושגים  את  הספר  מתוך  לצלם  אפילו  אפשר  הפרק.  כסיכום  המובאות  לאלו  דומות  משימות  לתת  מומלץ  במבחן 

ופירושיהם מתוך עמודים 125-126. את הכללים כאשר מילה חשובה מושמטת, ועל התלמיד להשלימה, כגון: משפט 

3, כאשר המשפטים מוחלפים. כמובן שיש להתאים את השגיאה בכל  וכן את מבנה עבודה  תקין צריך להיות ___. 

משפט לאיפיון המופיע לצידה, במשפט הראשון יש להשמיט נשוא, בשני לתת רצף מילים שאין ביניהן קשר וכו'.

נציין כי על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך אין לדרוש מהתלמידים לשיים את המושגים בשלב זה, אלא רק 

להבינם. כך אפשר ללמד כללים שהמושג מוזכר בהם. לכן במבחנים נבקש להעביר קו ממושג לפירושו, להדגמה שלו, 

ולא נדרוש שיום של מושג לפי הגדרתו.

 פרק שישי - מילות מפתח

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . שיעור ל"א - היכרות עם מילות מפתח

העי˜ר   ıילוÁוב  ¨Ìבתמˆית של דברי Ìלעיתי הˆורך  סיפור הממÁיש ‡ת  מוב‡   Áמילות המפת לוש‡  ÎפתיÁה 

 Áה∫ תלמיד שיודע ל‡תר ‡ת מילות המפתÊ ‡וש ו בלימודרה שלËבהמשך מוˆ‚ת המ ÆÁלו מילות המפת‡ ¨ıוÁה

בסיפור Êה ‡ומר שהו‡ יודע להבÁין בין עי˜ר ≠ מילות המפתÁ¨ לבין הËפל ≠ ש‡ר המיליÌ ש‡ין משמעותיות ביותר 

יתר  והימעות מהרÁבת  בעי˜ר¨  תוך התמ˜דות  ובהבעה  הסיפור  בהבת  לסייע  עשויה  Êו  ידיעה   ÆÌהדברי לתוÎן 

Æן המדוברÎל‡¨ תלוי בתו Ìופע Áמילת מפתÎ Ìולה להיות ‡ותה מילה פעÎר‡ה יפי שÎ ÆפלËב



¥≤

אי  נבחר את המילים העיקריות בטקסט שבלעדיהן  129. למילות המפתח  1 בעמוד  ומילוי משימה  פתיחה: קריאה 

אפשר להבין אותו. לעיתים מדובר במילה בודדת, ולעיתים כצירוף של מספר מילים. אם כאשר ניקח כל מילה בנפרד 

לא תתקבל המשמעות המתאימה לסיפור נכתוב את הצירוף כיחידה אחת במילות המפתח. כמו המופיע במשימה 1: 

קול בכי, תינוק צורח, בלי כח וכד'.

מטרת  המורה.  מצד  הכוונה  או  ביקורת  ללא  יכולתם  כפי  כותבים  התלמידים   .130 בעמוד   2 משימה  ומילוי  קריאה 

משימה זו היא רק לחוש כי ניתן להבין את הסיפור בעזרת מילות מפתח בלבד. ושמילות מפתח הן המילים העיקריות 

של הסיפור שבעזרתן נוכל להבין את כולו גם בלי לקרוא אותו. (כמובן שיש לעקוב שהתלמידים כותבים בניסוח עצמאי 

ולא מעתיקים את הסיפור הכתוב הפוך בתחתית העמוד).

לאחר הכתיבה של התלמידים יקרא המורה את הסיפור המלא הכתוב בהיפוך בתחתית העמוד. במהלך הקריאה על 

התלמידים לעקוב ולסמן ✓ לצד מילת המפתח שהוזכרה. על ידי פעילות זו יחושו התלמידים את מקומם של מילות 

המפתח בטקסט הכולל. במהלך ההקראה ייתקלו התלמידים במילות מפתח שאינן בדיוק כמו בסיפור המלא, כמו: 

בניסוח  לקצר  כדי  באים  אלו  שינויים  מפתח).  (במילת  בגרזן  היכה  ל-  הפך  המלא)  (בסיפור  והיכה  גרזינו  את  הניף 

ולעיתים נובעים מהיפוך מדיבור ישיר (שהוא מפורט יותר) לדיבור עקיף (המתאר בקיצור את הדברים שנאמרו). על 

המורה לשקול האם לכוון את התלמידים מראש וללמדם כיצד להתמודד עם בעייה זו שתופיע במהלך המשימה, או 

להשאיר את הדיון לאחרי ההקראה,  כאשר חלק ממילות המפתח לא יסומנו ב-✓, ולראות שבעצם הוזכרו בסיפור 

המלא אלא בניסוח שונה. 

לאחר מכן יעבור המורה עם התלמידים על הסיפור המלא ויערך דיון: מדוע נבחרו דווקא מילים אלו כמילות מפתח, מדוע 
לא חשובות המילים: "יום אחד" "ביער", מדוע הושמט התיאור: "הגיח דוב אימתני". - מפני שאפשר להבין זאת מתוך 

מילות המפתח ואין צורך להרחיב. גם פעלים מושמטים לעיתים, כמו הפועל: "יצאו". יש להדגיש כי בסיפור המלא ראוי 

שהדברים יהיו מפורטים, בעלי סגנון וניסוח מתאים, ולא רק צירופי מילים. אך כשאנו רוצים לתמצת ולזכור את העיקר, 

רק את המילים העיקריות נבחר.

ומה יקרה אם בסיפור המלא תהינה חסרות מילות המפתח? - לא נוכל להבין אותו. קריאת הקטע הראשון במשימה 3 

בעמוד 131, והמחשת ההשערה שהועלתה: סיפור ללא מילות המפתח שלו, לא יהיה מובן.  ואולי אם נוריד מילים אחרות, 
שאינן מילות מפתח הסיפור גם אז לא יהיה מובן? קריאת הקטע השני, והבנה כי אם חסרות מילים שאינן מילות מפתח 

אפשר להבין את הסיפור. אם נספור כמה מילים הורדנו בכל קטע, נראה שבקטע השני הורדנו יותר מילים, ובכל זאת יכולנו 
להבין מה קרה בסיפור, רואים עד כמה חשובות מילות המפתח.

אם נרצה להכין רשימת מילות מפתח לסיפור זה, הזאבים והארנבת, מהיכן ניקח אותן? מהקטע הראשון או השני? - השני. 

הנה לאחריו ישנן 8 צירופי מילות מפתח, האם הן מנוסחות בדיוק כמו המופיע בקטע השני? - לא, במקום זאבים רעבה, 

כתבנו: זאבים, רעבים. במקום קפצו להשיג את חלקם בטרף, כתבנו: רצו לטרוף. מדוע שינינו את הנוסח? - כדי לומר 

את אותם דברים אבל בקיצור. כשנכתוב את הסיפור המלא נוכל לחזור ולפרט את הדברים ולהשתמש בניסוח מתאים.

שיעורי בית: כתיבת משל "הזאבים והארנבת" בעזרת מילות המפתח (עמוד 131).

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . שיעור ל"ב - הבחנה ואיתור מילות מפתח

חזרה: בדיקת שיעורי בית, עמידה על הזכרת מילות המפתח (שלא תהיה חסרה אף מילת מפתח) וכן התאמת מילות 

המפתח לניסוח בטקסט שלם. כמובן שיש לדרוש גם מינימום של תקינות לשונית ובהירות, אך אין כאן המקום לדקדק 

על נושאים בהבעה שלא נלמדו ולא שייכים לנושא.
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פתיחה: מילוי המשימות בעמודים 132 ו-133. מטרתנו במשימות אלו להביא את התלמידים למיומנות איתור מילות 

ולכן  ניתן להבינו.  מפתח. להחדיר בהם את הידיעה כי מילות המפתח הן המילים העיקריות בטקסט שבלעדיהן לא 

4 כשצריך לזהות האם רשימת המילים במאגר הן מילות מפתח או לא, דרך הפעולה היא כזו: קוראים את  במשימה 

הקטע ללא המילים להשלמה, אם הקטע מובן - כנראה שהמילים החסרות אינן מילות מפתח (קטע שני), אם הקטע 

לא מובן (קטע ראשון) כנראה שהמילים החסרות הן מילים עיקריות, מילות מפתח. לשם בדיקה נוספת, ננסה לקרוא 

נוכל להבין את הסיפור, כנראה שהמילים בה הן מילות מפתח (רשימה א'),  את הרשימות: רשימת מילים שמתוכה 

שהרי למדנו שלפי מילות מפתח אפשר להבין את כל הסיפור. ואילו רשימה שמתוכה לא נוכל להבין את הסיפור, כנראה 

שהמילים בה הן לא מילות מפתח (רשימה ב').

אחרי מילוי משימות אלו אמור התלמיד להצליח באיתור מילות מפתח בטקסט, ובכל זאת הבאנו דרוג נוסף שיקל 

עליו את המשימה. התלמיד אמור לבחון כל מילה בטקסט המקורי ולחשוב האם היא חשובה וחיונית לסיפור או לא. 

כדי להחליט נמליץ לתלמידים לקרוא קודם את כל הסיפור מתחילתו ועד סופו, אז נוכל להתייחס נכון יותר לכל מילה 

ביחס לסיפור כולו. ההדרגה כאן היא איתור מילות מפתח ברמה של זיהוי. חילקנו את הסיפור ל-11 חלקים, כאשר על 

התלמיד לקרוא את כל האפשרויות בכל חלק, ולשקול איזו צורת התבטאות הטובה ביותר כמילת מפתח. התשובות: 1. 

אריה 2. עץ עבות בדרכו 3. כעס האריה 4. החליט למוטט את העץ 5. היכה, שרט, נגס 6. העץ לא זז 7. תולעת ראתה 8. 

אמרה: "אני אצליח". 9. לעג הארי 10. התולעת כרסמה 11. העץ קרס (כתוב גם בעמוד 134 בספר).  

בבדיקת משימות אלו חשוב לדון על כל תשובה, ולנמק בצורה שתתן לתלמידים כלים למלא משימה דומה בבית.

יÁשבו   ÌריÁ‡ו  ¨Áהי‡ מילת מפת Ìו על מילה מסויימת שלדעתעËי  Ìן מˆב שבו תלמידיÎית הערה דידקטית: 

‡ÁרתÆ יש לדעת Îי ˜ביעת עובדת היות מילה מילת מפתÁ ‡יה מוÁלËתÆ על המורה ל˜בל Îל בÁירה שלה ימו˜ 

 ¨Ìב של דבריÁל מילה שהי‡ ר˜ מילת ˜ישור ‡ו תי‡ור מורÎ ולשלול ה‚יוי מדוע המילה Áוˆה להבת העיין¨ 

 Áמילות מפת Ìיידרשו ל‡תר בעˆמ Ìשר התלמידי‡Î דÁשובה במיוÁ וÊ ידיעה ÆÌב˜יˆור מילי Ìש‡פשר לומר ‡ות

ÆËס˜Ëב

שיעורי בית: משימות 6, 7 בעמוד 134.

שיעור ל"ג - העמקה במילות מפתח  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

חזרה: בדיקת שיעורי בית, גם כאן יש לעמוד על הזכרת מילות המפתח בטקסט שנכתב (שלא תהיה חסרה אף מילת 

מפתח) וכן על התאמת מילות המפתח לניסוח בטקסט שלם. שוב, יש לדרוש גם מינימום של תקינות לשונית ובהירות, 

אך אין לדקדק על נושאים בהבעה שלא נלמדו ולא שייכים לנושא.

מילות  שרשימת  בעובדה  להכיר  א.  מפתח":  במילות  "העמקה  בשמו  שהכללנו  דידקטיות  מטרות  מספר  זה  לשיעור 

מפתח צריכה להיות לפי סדר הסיפור. ב. מודעות למסר הטמון במשלים שהובאו בנושא (נספח כהעשרה). ג. שימוש 

בידע שנרכש (איתור מילות מפתח) לצורך הבעה והבנה.

פתיחה: מילוי משימה 8 בעמוד 135, ודרך כך למלא מטרה דידקטית ראשונה (הסדר במילות מפתח).

בשיעורים האחרונים, כשלמדנו על מילות מפתח, קראנו סיפורים שונים: על האיכר והדוב, על הזאבים והארנבת, התרנגולות 

והעיט האריה והתולעת. מה המיוחד בכל הסיפורים הללו? - כולם על חיות. האם המטרה שבשבילה כתבו את הסיפורים 

הללו היא להצחיק אותנו? - לא. לספר לנו משהו שקרה באמת? - לא. ללמד אותנו מוסר השכל? - כן. לסיפורים כאלה 

קוראים מְׁש�לִים (המורה כותב על הלוח: ָמָשל). המֶסֶר שלומדים מהמָש�ל נלמד בדרך עקיפה, לא אומרים לנו בפירוש: לא 
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כדאי לריב, אלא מספרים לנו סיפור על מישהו שרב והפסיד, ואנו נלמד מזה שלא כדאי לריב. במשל נמצא הרבה פעמים 

סיפור על בעלי חיים שמתנהגים כמו אנשים, לתופעה כזו שכותבים על בעל חי כאילו הוא איש קוראים: הַאֲנָׁש�ה. (המורה 

כותב על הלוח). כשמספרים על בעלי חיים זה מעניין יותר ומבינים יותר את המסר. אני אומר לכם עכשיו איזה מסר, משהו 

שלמדנו ממשל שהיכרנו, ואתם תחפשו בין העמודים 130-135 מאיזה משל למדנו את זה. המורה מקריא מתוך תיבות 

מוסר ההשכל בעמוד 136, ומבקש מן התלמידים לאתר את המשל שממנו לומדים מוסר השכל זה. (חוץ מן המסר ש: 

"מי שמתאמץ ולא מתייאש - מצליח" מכיוון שמשל זה לא נלמד עדיין, ויעבדו עליו בשיעורי בית).

למוש‚  ה˜ייה  ערÎה  ל‡   Ì‡ לÎן¨   Æ'ד Îיתה  של   Ìהלימודי בתוÎית  מופיע  "ה‡שה"  המוש‚  דידקטית:  הערה 

 ∫Ìהתלמידי Ìות ולדון עדמÊל ‡ת ההˆד‡י לÎ ®‡ר˜ת הספרות¨ הבעה ‡ו הב© ÌריÁ‡ במס‚רת שיעורי עברית

מדוע ˜ור‡יÌ ל"ה‡שה" בשÊ Ìהø ©מלש' ‡יש¨ ÎשיוˆריÌ ה‡שה לו˜ÁיÌ משהו שהו‡ ל‡ ‡יש¨ וותיÌ לו תÎוות 

 Ìה ע˜יפה¨ בן ה‡דÁÎר‡ת תו˜ וÊ שה‡על ידי ה Ìד‡ ÌיÁיÎשמוÎ יÎ ø"שה‡ב"ה Ìמדוע משתמשי Æ®מו של ‡ישÎ

מבין ‡ת המסר בעˆמו מתוך הסיפור על מישהו ‡ÁרÎ Æש‡דÌ מבין בעˆמו דבריÌ ˜ל לו יותר ל˜בל ‡ותÌ מ‡שר 

Æותו ב‡ופן ישיר‡ ÌיÁיÎלו ומו Ìומרי‡ ÌריÁ‡שÎ

137. תשובות: המילה שהדגיש ואינה מילת מפתח היא: היקר. מילה שלא הדגיש  11 בעמוד  קריאה ומילוי משימה 

ונחוצה להבנת ההודעה, מילת מפתח: 6.30 בבוקר.

קריאה ומילוי משימה 12 בעמוד 138. התשובות: המילים שלדעתנו הן מילות המפתח של קטע המידע אודות הפלמינגו 

הן: פלמינגו * שקיטנים * עופות מים * אזורים חמים * מקור ארוך וכפוף * רגליים ארוכות ודקות * גוף וורוד * גובה 

1.80 מטר, * קבוצות גדולות * ביצות ואגמים * מוצאים מזון בבוץ * מסננים את עודף המים ובולעים מה שתפסו * 

חולפות בישראל * פעמיים בשנה * מעטות נשארות באילת.

התלמידים מסמנים את מילות המפתח ועונים על השאלות. האם התשובות היו מתוך מילות המפתח שסימנתם, או מילים 
אחרות? - רוב רובן של התשובות היו מתוך מילות המפתח. - אכן, כשמאתרים את מילות המפתח, יודעים מה העיקר 

בטקסט. השאלות שניתנות על טקסט בוחנות את ההבנה של העיקר בטקסט. ולכן כדאי לנו להצליח במשימת איתור מילות 

המפתח, זה יסייע לנו להבין את הקטע, ולהצליח במשימות הבנת הנקרא.

שיעורי בית: משימה 9 בעמוד 135, משימה 10 בעמוד 136, משימה 12 בעמוד 137. חזרה על כל נושא מילות המפתח. 
אם ניכר כי התלמידים הבינו את העיקרון, ומצליחים במשימות אפשר לתת להם גם את משימות החזרה כשיעורי בית, 
יש  ולתרגול במיומנות,  יערך המבחן. אם התלמידים צריכים עוד אימון להפנמת המושג  ובשיעור הבא (שיעור ל"ד) 

להקדיש לחזרה שיעור נוסף, ולאחריו יערך המבחן.

12: *מטפל *בגן חיות *נכנס להאכיל *הותקף *על ידי פיל *נפצע קל *ַהּפיל הכה *בעזרת החדק  תשובות למשימה 

*המטפל קיבל מכה בראש *נפל *איבד את ההכרה * אנשים הזעיקו "הצלה".

תשובות למשימה א. בעמוד החזרה 139: 1. היותר   2. לא ניתן   3. אפשר  4. צריכות

תשובות למשימה ב. בעמוד החזרה 139: * זוג זקנים *גרו קרוב לחוף * האיש דייג *אישה מבשלת * אשה הציעה *חנות 

דגים בביתם * האיש: איך ידעו? * האישה: "נתלה שלט" * האיש כתב "כאן מוכרים דגים" *האשה: "למה לכתוב כאן? 

וודאי שכאן." *האיש מחק "כאן" *האשה: "למה לכתוב מוכרים? וודאי לא בחינם". *האיש מחק "מוכרים". *"למה 

לכתוב דגים? וודאי דגים ליד ים". * האיש מחק "דגים" *הדוכן מלא דגים * הזקנים מחכים לקונים

יש לציין שבמקרה זה רוב "מילות המפתח" היו "משפטי מפתח", שבהם נושא ונשוא. קשה לתמצת סיפור זה במילים 

ולכתוב  הסיפור  את  להבין  יצליח  שהקורא  בצורה  המשימה  את  וימלאו  יסתדרו  שהתלמידים  תקווה  ואנו  בודדות, 
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את  לכתוב  צריך  זה:  בפרק  המרכזי  העניין  בו  שמומחש  מכיוון  הפרק  לסיום  זה  סיפור  דווקא  להביא  בחרנו  כנדרש. 

העיקר, אבל אם משמיטים כל מילה בתואנה שהיא אינה חשובה, אפשר להישאר בדף ריק...

שיעור ל"ד - מבחן בנושא מילות מפתח .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

במבחן יתן המורה משימות דומות לאלו שבדפי החזרה. יש להקפיד כי הסיפור או קטע המידע שעליו ניתנת משימת 

איתור מילות המפתח יהיה ברור. על המורה לנסות ולחלץ ממנו מילות מפתח, ולראות שאכן הדבר אפשרי ומתאים 

לדרוש רמה כזו של קושי מן התלמידים. כדאי להוסיף משימת הבנת הנקרא שתוכיח את השימוש במילות מפתח. 

ומשימת הבעה בה יצטרכו התלמידים להדגיש בקו את מילות המפתח בטקסט שימושי, כמו: פתק בקשה ללימוד עם 

חבר/ה למבחן. אם נושא המשלים והאנשה הורחב בכיתה, כדאי לבחון גם בנושא זה. דף בסיס לאיתור מילות מפתח 

מטקסט תוכלו למצוא בדף הנספח ח'.

 פרק שביעי - הרחבת המשפט

 Ìר שהתלמידיÁ‡של Ìהת˜ין¨ משו Ëוש‡ המשפ רÁ‡ל Ëבת המשפÁוש‡ הר ת‡ Ûˆללמד בר Ìורה היה מת‡י‡Îל

למדו מה הÁל˜יÌ ההÎרÁייÌ במשפË¨ הÌ יÎוליÌ ללמוד להרÁיבו מעבר להÎרÁ בהת‡Ì לˆורךÆ ‡בל מÎיוון שרˆיו 

להתייÁס ‚Ì לÊי˜ה של התי‡וריÌ לË˜סË שבו הÌ משולביÌ¨ ולדון עד Îמה הÁ ÌיוייÌ להבת העיין הÎתוב¨ הב‡ו 

 ÌתוביÎה Ìן הדבריÎס לתוÁלהתיי Ìה ילמדו התלמידיÊ ‡וש דרך Æ"Áוש‡ "מילות המפת ל ‡ת"ה Ìוש‡יי הבין ש

 Ûוסהתי‡ור ש Ì‡ולש˜ול ה Ìן הדבריÎס לתוÁלהתיי Ì‚ו Ëיב ‡ת המשפÁלו להרÎעת יוÎ Æה הת˜יןול‡ ר˜ למב

Æה למשלמÊבה Ìמן ומ˜וÊ מו תי‡וריÎ ייוÁ ו שהיה‡ ¨Ëהיה ר˜ ליופי ועושר המשפ

בעת לימוד וש‡ התי‡וריÌ¨ יש להד‚יש ‡ת הˆורה הÎוה של הש‡לה¨ ו‡ת הˆורה הÎוה של התשובהÆ יש לשרש 

מילות ש‡לה מת‡ימות לש‡לות¨   Æ"ÆÆÆש "‡יפה  ‡ו   "ÆÆÆש "מתי  Áווי∫   Ëבמילות ש‡לה במשפ ‡ת השיבוש בשימוש 

ובמשפËי Áיווי משתמשיÌ במילות עÊר שוות¨ Îפי המפורË בספרו בÎל תי‡ורÆ ל‡ רˆיו להבי‡ שיבושיÎ Ì‡לה 

 Ìע בתור מורין להימÎיתה וÎך בÎ לדבר על ıור על ‚בי לבן ש‚י‡ות¨ ‡בל מומלÁדי ל‡ להˆי‚ שÎ בפירוש בספר

 ÆÆÆÆ "וי "מתי שËסור להשתמש בבי‡ Ìמו∫ " מתי של‡ שו‡ליÎ ויות ש‚ויות‡Ëמהתב

שיעור ל"ה - מּוָדעּות ותיאורי זמן  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

פתיחה: יש לערוך שחזור קצר על החלקים החיוניים במשפט התקין, ואז להדגים את האפשרות של ההרחבה. אפשר 

בלבד.  ונשוא  נושא  הכולל  כלשהו,  מצומצם  משפט  הלוח  על  כותב  המורה  הבאה:  הפעילות  באמצעות  זאת  לעשות 

לדוגמה: התינוק נרדם. כל תלמיד מקבל רצועת נייר עליו הוא כותב את המשפט הזה, ומוסיף משהו כרצונו. המורה 

מקבל את הרצועות ומצמיד ללוח תוך כדי מיון לפי סוג התיאור שהוסיפו: התינוק נרדם בשעה 10.00 (תיאור זמן) 

התינוק נרדם על הספה (תיאור מקום) התינוק נרדם כי היה עייף. (תיאור סיבה) התינוק נרדם במהירות (תיאור אופן).  

לאחר מיון רצועות המשפטים על הלוח יש לדון על העיקרון: המשפט הראשון היה שלם, יש בו את שני החלקים: על מי 
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מדובר (תינוק) ומה קרה לו (נרדם) אבל כשהוספנו פרטים, הרחבנו את המשפט והוא הפך להיות מעניין יותר. שימו לב: 

משפט שנבחר למשימה זו צריך להיות משפט מצומצם כזה שאינו דורש השלמות של פועל עזר או מושא, כי על חלקים 

אלו לא נתעכב השנה. לכן לא ניתן משפט כמו: הילד הביא, כי בוודאי ישלימו תשובות לשאלות מה הביא למי הביא וכו' 

שאלה אינם תיאורים שנלמד עליהם, אלא מושאים.

הערה דידקטית: יש לדעת שÎל מילה שמת‡רת שÌ עˆ Ì˜ר‡ת בשפת התÁביר "לוו‡י"¨ במיליÌ ‡לו עס˜ו 

 ¨Ìעשה¨ המ˜ומן שÊת היÁמב ¨Ëל מילה שמת‡רת ‡ת הפועל במשפÎ ו‡ילו Æ"ÌיXÀ‡Ÿz ‡ושי" בבפר˜ "דיו˜ לשו

ÆÌה עוס˜יÊ ‡ושר" וב»‡Õz" ר‡ת˜ ה‡ופן ‡ו הסיבה

מספר  אלו  למשימות   .141 בעמוד   2  ,1 משימות  ומילוי  קריאה  בספר  לעבודה  לעבור  יש  הפותחת  הפעילות  לאחר 

מטרות: א. להמחיש שבכל משפט יש גרעין של על מי מדובר ומה קרה לו, ובדרך כלל יש מילים נוספות שמוסיפות 

פרטים, ולפיהן אפשר לענות על שאלות שונות (משימה 2 מדגישה עניין זה). ב. כשמסתפקים במילים הבסיסיות בלבד, 

יותר מעניין אם היו  יכול להיות הרבה  המשפט תקין אבל פחות מעניין, כך מודגם במשפט: "הכיפה נמצאה" שהיה 

מוסיפים פרטים ומספרים מתי, היכן וכיצד היא נמצאה. אפשר לתת לתלמידים להרחיב משפט זה כאוות נפשם.

קראיה ומילוי משימה 3 בעמוד 142. המשימה היא בעל פה וכדאי לבקש מן התלמידים למתוח קו תחת התשובות של 

השאלות שנשאלות. ובכך להדגיש את תאורי הזמן בטקסט.

יש להבהיר לתלמידים כי מילות הזמן המוצגות ב"כרטיסים" בדף אינן מילות הזמן היחידות. ישנן מילים נוספות כמו: 

מחרתיים, שלשום, לפנות בוקר, עם שחר, בין הערביים, בין השמשות, לפעמים, לעיתים קרובות, לעיתים רחוקות, בדרך 

כלל. אפשר להתייחס לתיאורי זמן אלו ולהסבירם גם כן.  אפשר להתייחס גם לתיאורי הזמן "עוד מעט", "עוד רגע" 

שהינם תיאורים בלתי מדוייקים, ולא מחייבים...

שעה זה הרבה זמן או קצת? -... תלוי בקשר למה; אם חיכיתי לאוטובוס במשך שעה - זה ... הרבה זמן. אם ניקיתי 

את כל הבית לפסח תוך שעה, - זה... מעט זמן. מושג של זמן נקרא מושג יחסי, תלוי ביחס למה. שעה זו יחידת זמן, 

אילו עוד יחידות זמן ישנן? - דקה, שנייה, יום, שבוע וכו'. המורה כותב על הלוח: לפני שבוע, מידי שבוע, בעוד שבוע, 

בשבוע הבא, במשך שבוע, במהלך השבוע, ושואל: בכל ביטויי הזמן הללו ישנה מילה שחוזרת על עצמה, ... שבוע. האם 

המשמעות של הביטויים שווה? כולם אומרים אותו דבר? - לא. לפני שבוע - הולכים שבוע אחורנית, בעוד שבוע - הולכים 

שבוע קדימה, מידי שבוע - כל שבוע ושבוע, במשך שבוע - כל הזמן של השבוע, במהלך השבוע - באיזושהי הזדמנות 

באחד מימות השבוע. המורה מבקש מן התלמידים לחבר משפטים בשילוב תיאורי הזמן שרשם על הלוח, לגשת ולרשום 

ללא תיאור הזמן, על שאר התלמידים לגלות באיזה תיאור זמן בחר הכותב. (יתכן מצב שבו יתאימו מספר תיאורים 

להשלמת המשפט, יש לערוך הבחנה בין תשובה שגויה לתשובה נכונה שהכותב לא התכוון אליה). לאחר כתיבת משפט, 

יכתוב המורה שוב את אותו משפט כאשר תיאור הזמן מופיע במקום אחר, למשל: המפקח בוחן את התלמידים מידי 

שבוע. - מידי שבוע בוחן המפקח את התלמידים. או - המפקח מגיע מידי שבוע, ובוחן את התלמידים. מגיעים למסקנה: 

תיאורי הזמן יכולים להופיע בתחילת משפט או בסופו.

קריאה ומילוי משימה 7 בעמוד 144. יש לזהות את תיאורי הזמן בכל קטע עיתונאי, ולדון האם הוא חשוב להבנת העניין 

או פרט שולי. התשובות: תיאורי הזמן החשובים:  *עד יום שישי, *החל מר"ח אלול, *בליל שבת (מוסיף עניין כי אי 

אפשר לכבות שריפה בשבת בדרך רגילה), *בשבת. תיאורי הזמן שאינם חשובים במיוחד: *שלשום, *אתמול, *לפני 

שבוע. אין זה אומר שבכל פעם שיוזכר תיאור הזמן "שלשום", למשל, הוא יהיה פרט שולי, הכל תלוי בעניין עליו מדובר.

שיעורי בית: משימה 4 בעמוד 142, משימות 5, 6 בעמוד 143.
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שיעור ל"ו - העמקה בתיאור זמן .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

חזרה: בדיקת שיעורי בית ותשומת לב למגוון המשפטים שניתן לשלב בהם את תיאורי הזמן.

פתיחה: פעמים רבות מבקשים מאיתנו במשימות הבנת הנקרא לסמן מספרים לפי רצף האירועים, מה שקרה ראשון מסמנים 
1, מה שקרה אח"כ - 2, וכך הלאה עד האחרון. תיאורי הזמן בסיפור עשויים לסייע לנו לדעת את סדר האירועים.

קריאה ומילוי משימה 8 בעמוד 145. 

לפני זה לפני, אחרי זה אחרי, ואיך אומרים כשמתכוונים למשהו שקרה באותו זמן? קריאה ומילוי משימה 9 בעמוד 146. 

במשימת סימון קו תחת תיאורי הזמן בכל קטע (פיסות עיתונים) יש לסמן גם את תאור הזמן המפורש המופיע במשפט 
הראשון, וגם את הכינוי שמתייחס אליו  המופיע במשפט השני. לדוגמה: "ביום פטירתה, י"א במר חשון", וגם "ביום 
זה". כך יהיה ברור לתלמידים להתייחס לכינוי כתיאור זמן, ולקשר אותו לתיאור הזמן המפורש הכתוב קודם לכן. על 
מנת לשרש את השיבוש בשימוש מילת השאלה "מתי" לתיאור זמן בצורת "מתי ש", ניתן לשאול: מדוע לא רשמו כאן גם 
את הביטוי: מתי ש... גם זה אומר ששני דברים נעשו באותו זמן. אלא שזהו ביטוי שגוי. אין להשתמש בו, בפרט בכתיבה, 

יש להשתמש בביטויים הרשומים כאן: בשעה ש... בזמן ש... באותה שעה... בשעה זו... או פשוט: כאשר, כש...

קריאה ומילוי משימה ראשונה (ללא מספר) בעמוד 147.

פעילות: כל זוג תלמידים כותבים על רצועות בריסטול שני משפטים על דברים שקרו זה אחר זה, ללא מילות קישור. 

המורה מזמין זוג תלמידים המראים את משפטיהם, על שאר התלמידים מזהים מה קרה קודם ומה אחר כך. זוג התלמידים 

מאשר אחד מהתלמידים שניגשו כותב את המשפט השלם כולל מילת קישור, לדוגמה: התלמידים כתבו: 

השבת,  שנכנסה  לפני  וכותבים:  הסדר,  את  מזהים  התלמידים  נכנסה.  שבת   (2 נרות.  הדליקה  אמא   (1

הדליקה אמא נרות. המורה יכול לבקש מהתלמיד השני שניגש, לשכתב את המשפט בשילוב מילת קישור 

אחרת, כמו: אחרי - אחרי שאמא הדליקה נרות נכנסה השבת.

הבה נכתוב בעזרת מילות עזר לתיאור זמן. מילוי משימה 11 בעמוד 148. אם הזמן בשיעור מצומצם ניתן להסתפק 

בכתיבת חלק מן המשפטים במשימה, ואת השאר לתת כשיעורי בית. יש לשים לב היטב להוראות כדי שלא תהינה 

סדר  לפי   2  /  1 זוג:  בכל  המשפטים  בצד  מספרים  לסמן  יש  כל  קודם  חלקים;  משני  מורכבת  המשימה  שגיאות: 

הזמן הרשומה  מילת  בעזרת  להפוך את שני המשפטים למשפט אחד המחובר  יש  שני  ההגיונית. בשלב  ההתרחשות 

ב"כרטיס" בתחילת השורה. 

לדוגמה: הסדר בזוג המשפטים הראשון הוא: 1, 2. המשפטים האפשריים: לפני שמירי יצאה לשדה, היא חבשה כובע 

רחב שוליים. וכן: מירי יצאה לשדה, ולפני כן היא חבשה כובע רחב שוליים. יש להדריך את התלמידים בצורת הניסוח 

המתאימה לכל מילת קישור, וכן להפיכת השם לכינוי "היא". בחלק מזוגות המשפטים הדברים קרו במקביל, יש לסמן 

את המשפטים באותו מספר: 1, 1 ולכתוב את המשפט המתאים: בזמן שקטפה מירי את הפרחים היא נהנתה מריחם. 

וכן: כשמירי הגיעה הביתה, היא הגישה לאמה את הפרחים שקטפה. אמנם, אם תלמידים יציעו לסדר את המשפטים 

בצורה כרונולוגית: קודם מירי קטפה את הפרחים, ואחר כך הריחה אותם או להיפך, וכן שקודם מירי הגיעה הביתה 

ואחר כך הגישה לאמה את הפרחים, אפשר לאשר שקיימת אפשרות כזו, אך לפי מילת העזר הכתובה לאחר המשפט, 

אפשר להבין ששתי הפעולות קראו במקביל (בזמן ש... כאשר...).

קריאה ומילוי משימה 12 בעמוד 149. התייחסות גם להערה בסוף העמוד - לא בכל ההוראות ישנן מילות עזר לתיאור 

זמן, רק בהוראה "לאחר שהבצק תפח..." ישנה מילת העזר: "לאחר". כיצד ידענו את הסדר? לפי ההיגיון. אי אפשר 

לעשות מן הבצק צורות אם עדיין לא לשנו את החומרים לבצק. אחרי שערבבנו את כל החומרים חוץ מהשמן, מתאים 

שנוסיף את השמן. התשובות: המספור הנכון: 5, 2, 4, 1, 3.
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קטע שהוכן ובסופו של דבר לא שובץ בספר, ניתן להשתמש בו כתרגול נוסף בנושא תיאורי זמן:

ְנִתיבֹות. ר ּבִ ָרק, הּוא ּגָ ְבֵני ּבְ ַתְלמּוד ַהּתֹוָרה ּבִ יַע ִמיָכֵאל ִלְלמֹד ּבְ ִהּגִ ִלְפֵני ׁשֶ

בֹו. יק ְמקֹום מֹוׁשָ ן ֶהְחִליט ְלַהְעּתִ ל ִמיָכֵאל ִהְתַיֵעץ ִעם ַרּבֹו, ּוְלַאַחר ִמּכֵ ָאִביו ׁשֶ

יָרה ַמְתִאיָמה. ׂש ְלַעְצמֹו ּדִ יל ִחּפֵ יָרתֹו ִלְמִכיָרה, ּוְבַמְקּבִ ְרֵסם ֶאת ּדִ הּוא ּפִ

ָרָצה. יָרה ׁשֶ ת ַהּדִ ר ָמָצא קֹוֶנה ְלִדיָרתֹו, ָהָיה ָרגּוַע ַלְחּתֹם חֹוֶזה ִלְרִכיׁשַ ֲאׁשֶ ּכַ

שיעורי בית: משימה 10 בעמוד 147, משימה 13 בעמוד בעמוד 149.

שיעור ל"ז - תיאור מקום  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

חזרה: בדיקת שיעורי בית. הסדר הנכון במשימה 10 בעמוד 147 - 2, 1, 3, 5, 4.

פתיחה: קריאה ומילוי משימה 1 בעמוד 150. המורה שואל שאלות של "איפה" על בעלי חיים: היכן גר הכלב? היכן 

הפרה? מה הכתובת של בית הספר? בשאלות אלו התשובות הן תיאורי מקום ללא צורך בשימוש במילות עזר. אח"כ 

יעבור לשאול שאלות "איפה" על חפצים מן הכיתה, כמו: היכן הלוח? איפה תלוי הוילון? היכן יושב פלוני? וכו'. בתשובות 

לשאלות אלו יצטרכו התלמידים להשתמש במילות העזר: על, ליד, מתחת, משמאל, בין, מול וכד'

קריאת הפתיח בעמוד 151, מעבר לעמוד 152, קריאה והשלמת התשובה לשאלת הפתיחה.  

מעבר לעמוד 153, קריאה, מילוי משימת הפתיחה. תשובות: תיאורי המקום בקשר לפיל  -בגן החיות, בתחנת האוטובוס, 

5 מתוך הנ"ל). מתוך הסיפור ניתן לחוש  בדרך לכאן, במודעה, על גבי לוח מודעות, לצד התחנה. (יש למצוא לפחות 

שלפעמים המקום הוא עניין משמעותי שבו תלוי כל העניין עליו מספרים.

מילוי משימה 6. תשובות: תיאורי המקום החשובים: *ברשת החנויות "הכל בעיר", *מגן החיים ביפו, *בכביש הערבה, 

*לכותל, *בחורשה, *באתרים הסגורים בשבת. יתכן שתהינה דעות חלוקות באם אכן תיאור המקום הוא חשוב בכל 

מודעה, אבל בכל הנ"ל ניתן למצוא צד של סיבה לחשיבות גורם המקום. לא כל כך חשובה ההחלטה האם זו מילת מפתח 

או לא, אלא ההתייחסות לכך שמדובר בתיאור מקום, והדיון במה הוא תורם לעניין עליו מדובר.  ניתן לשלב בנושאים 
אלו עיון בטקסטים אוטנטיים מעיתונים, ספרים וכד' תוך איתור תיאורים מסוגים שונים. בכל אופן, על המורה לתווך 
גורם  ולדון עם התלמידים לגבי מידת נחיצותם של תיאורי המקום בכל מקום בו הם מופיעים. יש להבחין מתי הם 
משני, שנוסף לידע הכללי ללא כוונה מיוחדת, ומתי הם הגורם המרכזי שבשלו נכתב הטקסט, או לפחות גורם משמעותי 
שבלעדיו יהיה חסר נתון חשוב. לדוגמה: במודעת "מבצע הכל בחצי מחיר" חשוב לדעת היכן המבצע, אחרת, לא נוכל 
להנות ממנו. במודעת "שלשום נלכד הזאב..." חשוב לאנשי יפו לדעת שמדובר על איזורם והם כבר לא צריכים לחשוש 

להסתובב חופשי, אבל בשביל תושבי ערים אחרות, תיאור המקום הזה אינו משמעותי כל כך.

מילוי משימה 7. כדאי לתת לתלמידים דוגמה למשפט אחד, ולבקש מהם להיות יצירתיים ולהמציא רעיונות נוספים. 
להשלים  לכאורה  ניתן  המשפטים  את  הנדנדה.  בכיסא  נרדם  אחי  התרופות.  בארון  נמצא  שאבד  המפתח  הדוגמה: 
בתיאורים שונים, למשל: אחי נרדם בשעה שתיים עשרה בלילה. אבל הדרישה כאן היא תוספת של תיאור מקום דווקא, 

ושיהיה מעניין ומפתיע, כך שגורם המקום יהיה משמעותי כמילת מפתח.

במשפטים הללו תיאור המקום היה חשוב כדי להוסיף עניין, לפעמים תיאור המקום נחוץ לעצם העניין. קריאה ומילוי משימות 

8, 9 בעמוד 154. אי אפשר להגיע לברית המילה אם לא מצויין המקום בו היא תערך. גם הזמן נחוץ בכל המודעות הללו 
כמו המקום. יש לדון בכיתה על כל מודעה, ולראות שבעצם לכל המודעות ברשימה נחוצים הפרטים של זמן ומקום, 
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אפילו בהודעת השבת אבדה חשוב לדעת היכן נמצא / נאבד החפץ, ומתי. לעומת זאת, במודעה המופיעה בצד הדף 
והתשועה,  התפילה  הוא  כאן  העניין  ומקום,  זמן  לציין  חשוב  לא  דווקא  ונושעתי..."  התהילים  ספר  כל  את  "אמרתי 

ֶמת בכל מקום ובכל זמן. שַקּיֶ

שיעורי בית: משימות 3, 4 בעמ' 151, משימה 5 בעמ' 152, משימה 9 (אם לא הספיקו לסיים), ומשימה 10 בעמ' 154.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . שיעור ל"ח - תיאורי סיבה ותכלית

חזרה: בדיקת שיעורי בית - משימה 3 בעמוד 151, ומשימה 5 בעמוד 152. את שאר המשימות אי אפשר לבדוק בצורה 

קולית, לכן המורה יבדוק אותן רק בעת בדיקת ספרים.

הערה דידקטית: היו שרˆו להפריד בין תי‡ור סיבה שמת‡ר לÀnÀה¨ לבין תי‡ור תÎלית שמת‡ר לשÌ מהÆ ‡ך מÎיוון 

 Ìי סו‚י התי‡ורידת ‡ת שÁ‡ה המËו לפי שיÎיין הלת העה בהבך משÎ לÎ ‡ל Ì‚ו ¨Ìו ˜שה לתלמידיÊ הÁשהב

 Æת לרעותהÁ‡ רÊה ממילת עיהיה שו Áיסומובן שהÎ Æ"דיÎ" Ì‚ו "ÆÆÆי שמפ" Ì‚ ‡לו למˆוÎר תוÊבמילות הע ÆדÁי

ÆÁוÎ די שיהיה לוÎ Ø ÆÁוÎ י שרˆה שיהיה לומפ ≠ Ìלדו‚מה∫ הילד הלך לישון מו˜ד

פתיחה: קריאה ומילוי משימה 1 בעמוד 155. יש לחבר שאלות במגוון מילות שאלה המשמשות לתיאור סיבה ותכלית: 

למה=מדוע=מפני מה=בשל מה,  בשביל מה=לשם מה.

כשאתם מדברים עם מישהו, והוא מספר לכם משהו מפתיע, האם מעניין אתכם לדעת גם את הסיבה? - .... כן. אכן, 

כשמוסיפים בטקסט גם תיאור סיבה, הטקסט הופך להיות מעניין יותר. קריאה ומילוי משימה 2 בעמוד 156. קטע ב' כולל 

תיאור סיבה ולכן הוא מעניין יותר. עניית תשובות בעל פה על השאלות המופיעות לאחר הטקסטים, התשובות נמצאו 

בקטע ב' כמובן. כל התשובות הן תיאורי סיבה, שעונים לשאלות: מדוע, למה, לשם מה ובשל מה.

לא תמיד משתמשים במילת עזר כדי לתאר את הסיבה, ובכל זאת אפשר למצוא את הקשר בין המשפטים, ולהבין את 

הסיבות לדברים. קריאה ומילוי משימה 3 בעמוד 157. יש לשים לב לדיוק בסיבות: הקליפה קשה כדי להגן על הפרי 

מפני פגיעת השמש... ואילו הגרגירים נמצאים בתוך מחיצות... כך זוכים הגרעינים להגנה גם בתוך הפרי.

לטקסטים  התלמידים  את  להרגיל  מנת  על  במבנה  שינוי  ללא  כמעט  לצמא"  "מרוה  מתוך  הועתק  הרימון  על  הקטע 

אוטנטיים. לכן יש כאן שילוב של סיבה + תוצאה, ותוצאה + סיבה. אין צורך להדגיש זאת בשלב זה, הדבר יידון בהמשך. 

בכל אופן, כשמציגים את הדברים יש לשים לב ולומר: פרי הרימון הוא אחד משבעת המינים, מסביר לנו למה נוהגים 

לאוכלו בט"ו בשבט. את פרי הרימון ניתן לשמור ... גם מספר חודשים מסביר לנו למה נמצא אותו גם בחודש שבט. 

דרך אגב, אפשר להוסיף כאן דיון של השוואה בין האבטיח לרימון. אם התלמידים יודעים לערוך כזו השוואה אפשר 

לתת משימה זו כש"ב. או לדון עליה בכיתה בעל פה, בין לבין. כמובן, בכיתה שבה יכולת הריכוז קשה, או הרמה נמוכה 

אין לערב נושאים משניים בתוך הנושא הנלמד.

כשאנו רוצים לענות תשובות שבהן תיאור סיבה כדאי שנשתמש במילות עזר. המורה שואל שאלה של "מדוע" או "לשם 

מה", ותלמיד עונה תשובה בעזרת מילת עזר. המורה כותב על הלוח את מילת העזר שהתלמיד השתמש בה, בתשובה 

בכתיבה.  לשימוש  בעיקר  שמתאימות  מילים  נוספות,  מילים  נכיר  ועכשיו  יש לחפש מילה חדשה להשתמש בה.  הבאה 

קריאה ומילוי משימה 5 בעמוד 158.

המורה מבקש מן התלמידים לבדוק במשפטים שסימנו במשימה 5 - האם הסיבה מופיעה בסוף המשפט או בתחילתו? 

- בסוף המשפט. - לדוגמה, קודם כתוב שהקב"ה ברא לבהמות רבות קרניים, ואח"כ כתוב את הסיבה: הואיל והן 
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זקוקות להגנה... וכן קודם כתוב שהצבאים נלחמים זה בזה ואח"כ כתוב את הסיבה: מאחר שכל עדר רוצה להשתלט... 

האם תמיד זה כך, הסיבה כתובה בסוף? הבה ונראה. קריאה ומילוי משימה 7 בעמוד 159 (עד כי יכלה הזמן).

שיעורי בית: משימה 4 בעמוד 157, משימה 6 בעמוד 158. סיום משימה 7 בעמוד 159.

שיעור ל"ט - גורם ותוצאה  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

חזרה: בדיקת שיעורי בית.

פתיחה: בכל משפט שיש בו סיבה, נמצא שני חלקים: גורם ותוצאה. באיזה חלק תהיה הסיבה? - הגורם. ותוצאה - זה 

מה שיוצא מהסיבה. מה קורה במציאות קודם הגורם או התוצאה? - הגורם. האם גם במשפט תמיד נכתוב את הגורם 

קודם? - הבה ונראה. קריאה ודיון על הטקסט במשימה 8. הסידן הוא הגורם, מה התוצאה של מי שצורך סידן? - 

עצמות חזקות, שיניים בריאות. חומר בשם ליקופן הוא גורם, מה התוצאה של מי שצורך מוצרים שבהם ליקופן? - מערכת 

חיסון חזקה, לא נדבק מהר ממחלות. ויטמין A הוא גורם, ומה התוצאה של מי שצורך פירות וירקות כתומים המכילים 

ויטמין זה? - ראייה טובה, עור בריא. יש שמגיעים בקלות להצלחה בלימודים, זו תוצאה, יתכן שהגורם הוא... אכילה 

של מוצרים שבהם ברזל.

מילוי משימות 9 ו-10 בעמוד 161, בתוספת התייחסות להערה בסוף העמוד. במשימה 9 יש לכוון את התלמידים לחפש 

160 את הפרטים עליהם מדובר במשפט, ולבדוק איזה חומר מיוחד נמצא בהם, ומה התוצאה  בקטע המופיע בעמוד 

של מי שצורך מהם. את התוצאה יש לכתוב כהמשך למשפט שכתוב  ולקשר ביניהם בעזרת מילת עזר מתאימה מתוך 

המאגר הנתון: לכן, כתוצאה מכך, בשל כך, על כן. גם במשימה 10 יש לחפש את הפרט המצויין במשפט, ולמצוא מה גרם 

לכך. לא תמיד הדברים כתובים בפירוש, וצריך להבין דבר מתוך דבר, למשל: דוד לא היה חולה כלל במהלך החורף - 

ה באכילת פירות וירקות אדומים המכילים חומר בשם ליקופן. יתכן  זאת אומרת זכה ב"מניעת מחלות", כנראה שִהְרּבָ

שיהיו תלמידים שיתקשו במהלך זה, אך עם תיווך טוב של המורה יוכלו רוב התלמידים להבין ולהשכיל בעקבות כך.

כשתלמידה מאחרת, ואמא כותבת לה פתק, מה היא כותבת שם גורם או תוצאה? - גורם. סיבה. האיחור הוא התוצאה 

האחת לכל התלמידות, האם יש גם סיבה אחת לכולן? - הבה ונראה. קריאה והצעות לסיבה נוספת לאיחור, השלמת 

הפתק הריק (משימה 11).

 שיעורי בית: משימה 12 בעמוד 162.

שיעור מ' - העמקה בתיאור סיבה  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

חזרה: בדיקת שיעורי בית.

פתיחה: ראינו שיכולים להיות מספר גורמים לתוצאה אחת, האם יכולות להיות מספר תוצאות לגורם אחד, כלומר שקרה 

משהו, ועקב כך קרו כמה תוצאות? הבה ונראה. קריאה ומילוי משימה 13 בעמוד 163. בסיפור על יעל ותוצאות מעשיה 

יש לאתגר את התלמידים לאתר ולנסח בעצמם את התוצאות. הדבר דורש הבנה מתוך הקטע מהם הדברים שנחשבים 

כתוצאות המעשה הנתון, וכן איתור מילות המפתח וניסוחן כמשפט שלם. ישנן חמש תוצאות הגיוניות, והן: 1. המורה 

 .4 בקלות.  לענות  יעל  ידעה  המבחן  בשעת   .3 מאוד.  אותה  והעריכו  להעתיק  בקשו  החברות   .2 לשבח.  אותה  ציינה 

5. היו בנות שהחליטו לנהוג כמוה במבחנים הבאים. מן התלמידים מספיק לבקש שלוש  היו בנות נוספות שהצליחו, 

תוצאות (לכך מוכן מקום בדף בספר), ומי שרוצה להוסיף יכול לכתוב שתי תוצאות במשבצת (3+4, / 4+5) העיקר 

שיגיעו למסקנה הרשומה בסוף.
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המורה רושם על הלוח שורה תחת שורה: 1. יעל ענתה על שאלות החזרה 2. יעל הצליחה במבחן 3. במבחן הבא תלמידות 

רבות ענו על שאלות החזרה, ושואל: יעל ענתה על שאלות החזרה זהו גורם או תוצאה? - גורם, ומה התוצאה של זה? 

- יעל הצליחה במבחן. האם שיעל הצליחה במבחן גרם לתוצאה נוספת? - כן, שבמבחן הבא היו בנות נוספות שענו על 

שאלות החזרה, אם כן מס' 2 הוא גם תוצאה של מס' 1 וגם גורם למס' 3. ומה יכולה להיות התוצאה של מס' 3? האם 

גם זה שבנות רבות ענו על שאלות החזרה יכול להיות גורם למשהו? - כן, בנות רבות הצליחו במבחן הבא. המורה מוסיף 

שורה מס' 4: במבחן הבא תלמידות רבות קיבלו ציונים גבוהים. ראינו כאן מעין שרשרת של גורמים ותוצאות, עניין נגרר 

מעניין. שרשרת כזו נוכל למצוא גם בסיפור - שיר שמובא בעמוד 164. קריאה, ומילוי משימה 14. 

 - שכתוב  לאירוע  גרם  מה  לחפש  הוא  הרעיון   .165 בעמוד   15 במשימה  ותוצאות  גורמים  של  שרשרת  תרגול  המשך 

ולכתוב אותו מעליו, ומה קרה כתוצאה ממנו - לכתוב אותו מתחתיו. יש לשים לב ששלושת החלקים קשורים ביניהם 

בגורם סיבה ותוצאה, ולא סתם סדר כרונולוגי. למשל: לא מתאים יהיה לכתוב: אורי מדד את הנעליים משנה שעברה, 

הנעליים משנה שעברה קטנות עליו. מפני שהקשר כאן הוא סדר הפעולות - לא בגלל המדידה היו הנעליים קטנות. 

המשפט הראשון צריך להיות: אורי גדל, לכן הנעליים משנה שעברה קטנות עליו, ולכן הוא הולך עם אמא לקנות נעליים 

לערוך אותה  יש   - ולא  בית,  16 כשיעורי  הבינו את הרעיון, אפשר להשאיר משימה  נראה שהתלמידים  חדשות. אם 

בכיתה. (הנוסח בשירי הילדים כאן שונה מעט כדי לעדן את הביטויים) בסיפור "יונתן הקטן" יש לסדר את המשפטים 

יונתן חיפש אפרוחים (לכן) הוא טיפס על העץ (ולכן) נקרעו לו השרוולים. בסיפור "השפן הקטן" יש לסדר את  כך: 

המשפטים כך: השפן שכח לסגור את הדלת (לכן) הצטנן  (ולכן) וקיבל שעלת.

היכרנו את תיאורי הסיבה, גורם ותוצאה. ראינו שטקסט שכתובות בו גם הסיבות, הופך להיות מעניין יותר. לפעמים נוכל 

למצוא טקסטים שהרעיון המרכזי שבהם, העיקר של הקטע נע סביב הגורם למעשה, המעשה עצמו חשוב פחות, מה 

שרוצים להעביר לנו הוא הגורם לכך. קריאה ומילוי משימה 17 בעמוד 166. ההשלמה: עיקר הענין הוא בסיבה לחלוקה 

זו, מדוע מחלקים כרטיסים אלו? - כדי לגרום לאנשים להתרחק מהמקום/להפסיק להפריע ולעשות משהו מועיל - 

לקרוא תהילים לרפואת החולים. מה המסר שרוצים להעביר לנו, הקוראים את הידיעה? - גם אם לא נקבל כרטיס כזה, 

נדע להתרחק ולקרוא תהילים, במקום להפריע לעבודת החובשים.

גם בפרסומות נוכל למצוא תיאורי סיבה, שדרכם מנסה המוכר לשכנע אותנו לקנות את המוצר שלו. המורה 

כדאי  למה  מסביר  המוכר  שדרכה  השכנוע  נקודת  את  לזהות  התלמידים  ועל  שונות  פרסומות  מקריא 

להשתמש בשירותיו. אם מעוניינים, אפשר לחלק לתלמידים פרסומות מעיתונים (אחרי ביקורת התוכן) 

ולתת להם לזהות את תיאור הסיבה המופיע בו. תלמידים חכמים יוכלו להוסיף ולומר שהסיבה האמיתית 

שהמוכר רוצה שיקנו ממנו, בדרך כלל, היא - שהוא ירוויח כסף ויתפרנס... 

שיעורי בית: משימה 16 בעמוד 165 (אם לא נעשתה בכיתה) משימה 18 בעמוד 166.

שיעור מ"א - תיאור אופן  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

חזרה: בדיקת שיעורי בית.

פתיחה: שאלתיאל שאל את אביו: "למה הגשמים שיורדים אינם ממלאים את הים?" אבא הסביר לו שהשמש גורמת למים 

מן הים להתאדות, לההפך לאדים ולעלות לשמיים. - למה שהאדים יעלו לשמיים? - האדים הללו הופכים לעננים, ובבוא 

הזמן יורדים שוב בצורת גשמים. - אבל למה צריך שירדו גשמים? - כדי להשקות את הצמחים, להרוות את החיים. 

- אבל למה כולם צריכים מים? - כך השם ברא את העולם, הוא רצה שכך יהיה. גם כששאלתיאל שאל למה הירח נראה 
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בצורות שונות, הסביר לו אבא הסברים שונים, שאלתיאל שאל שוב ושוב: למה הדברים קורים? בסוף הגיעו שוב לתשובה 

ש"ככה ה' רצה". אז הבין שאלתיאל שמה שאנחנו יכולים להבין, זה איך קורים הדברים, ולא למה הם קורים. כי הכול 

ברצון האלוקים.

קריאה ומילוי משימה 1 בעמוד 167. יש לציין בפני התלמידים כי לתשובות על שאלות "איך" קוראים "תיאורי אופן", 

כי הן מסבירות את הצורה בה נעשים הדברים, ואופן זו מילה נרדפת ל"צורה". כמו"כ מילה נרדפת ל"איך" היא "כיצד". 

בשאלות שהתלמידים מחברים במשימה 1, רצוי שישאלו גם בעזרת מילת שאלה זו.

האם תשובות של שאלות "איך" הן תשובות קצרות או ארוכות? - לפעמים כך, ולפעמים כך. אפילו על אותה שאלה אפשר 

לענות בקיצור או בפרוטרוט. לדוגמה: איך חוצים את הכביש? אפשר לענות: בזהירות. אפשר לפרט: אחרי שבוחנים שאין 

רכב מגיע, חוצים בקו ישר, בזריזות, אך לא בריצה, תוך כדי האזנה לכלי רכב המתקרבים.

אילו מילים תעזורנה לנו לענות על שאלות של "איך?" קריאה ומילוי משימות 5, 6 בעמוד 169. 

קריאת השאלות   ... אופן?  צורה? באותו  שותים באותה  החיים  כל בעלי  לדעתכם  האם   ,170 קריאת הפתיח בעמוד 

במשימה 7, האם יש תלמיד שיודע לענות על אחת מן השאלות הללו? ... נקרא את הכתוב בעמוד 171, ונגלה את התשובות 

לשאלות הללו, ולשאלות מעניינות נוספות. קריאת הקטסט "מים חיים" מעמוד 171. לאחר כל קטע מומלץ לשאול שאלה של 

"איך", מתוך השאלות המופיעות בעמוד 170, וכן שאלות נוספות כמו: פסקה ראשונה: כיצד הארנבת והדישון מקבלות 

את המים מהצמחים? כיצד מקבל הצבי את כמות המים שהוא צריך? פסקה שנייה: כיצד מצליח הגמל הגר במדבר 

היבש, לקבל נוזלים בכמות שהוא זקוק לה? מאיין משיגה הציפור קטה את המים לשתייתה? וכיצד דואגת לשתייה 

של גוזליה? פקסה שלישית: איך הפיל שותה? פסקה רביעית: מי שותה בעזרת לשונו? פסקה חמישית: כיצד מצליחה 

הגי'רפה להתכופף שוב ושוב כדי לשתות בלי לקבל סחרחורת? כיצד שותים בעלי חיים הגרים בקוטב הקפוא? 

שיעורי בית: משימה 2 בעמוד 168, משימה 7 בעמוד 170. וכן חזרה על נושא התיאורים, ומילוי המשימות בעמ' 173.

שיעור מ"ב - חזרה ומשחק סיום .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

חזרה: בדיקת שיעורי בית. בבדיקת משימות החזרה, יש לכוון את התלמידים לבדוק האם מילת העזר המופיעה בתשובה 

מתאימה למילת השאלה, לדוגמה: מתי... כאשר... / בשביל מה... בשביל ל... / איך..., בעזרת... / כיצד..., באמצעות / 

לשם מה..., כדי... / היכן..., ... ב.../ אבל אין להישען רק על מילות העזר, שהרי יש כאן יותר משאלה אחת של תיאור 

אופן, (איך מסתדרים העטלפים, וכיצד נושמים הדגים) וכן שתי שאלות של תיאור סיבה, לכן צריך לשים לב גם לתוכן 

של התשובה, על מה מדובר בה, על איזו שאלה היא עונה.

התשובה לחידה: למה הוא גם שם של בעל חי, לכן למה, פיל, קרפדה - הן שלוש חיות.

לקבל  וגם  בהנאה,  בכיתה  אותו  להפעיל  כיצד  לשקול  המורה  על  ומשחק.  סיפור  בספר  ישנו  הנושא  סיכום  לצורך 

התרשמות על הידע של התלמידים. משחק החזרה מעורר ידע מכל הנושאים שנלמדו "בעולם המשפטים", אם המורה 

מוצא לנכון, אפשר לערוך מבחן על נושא התיאורים בלבד. לדרוש תשובות לשאלות: מתי? איפה? מדוע? כיצד? תוך 

שימוש במילות עזר מתאימות. אפשר לערוך מבחן זה לפני משחק החזרה, ובכך להכין אותם למשחק עם ידע מלא, 

ולהשאירו כסיום נחמד. בדף הנספח ט' תוכלו למצוא עבודת הבנת הנקרא על פי זיהוי תיאורים. בעבודה זו נדרשים 

התלמידים לענות על שאלות הבנת הנקרא כשלפני עניית התשובה עליהם לזהות איזה תיאור אמור לענות על השאלה. 
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אם השאלה פותחת במילה "מתי", כנראה שנצטרך למצוא תשובה שבה תיאור זמן וכד'. השאלות מתייחסות לסיפור 

41. בנוסף על השאלות, ישנה משימת   ,40 4, בפרק "מבינים מילים" עמודים  הכתוב בספר זה, "בשביל הלשון" מס' 

איתור תיאורים מסוגים שונים ומילוי טבלה (דף נספח י'). בדף נספח י"א תוכלו למצוא דף תשובות למשימה זו.

לצורך הפעלת הסיפור/משחק מומלץ לפעול בדרך הבאה:

א. קריאת הסיפור על ידי המורה באופן קולקטיבי.

ב. גזירת הכרטיסים ומשחק זוגי, כאשר כל בן זוג מקשיב לתשובתו של חברו, ומבקר אותה לחיוב או לשלילה.

תשובות  הכרטיס  מאחורי  כותב  או  בכרטיסים,  תשובות  מסמן  שמו.  את  עליה  רושם  מעטפה,  מקבל  תלמיד  כל  ג. 

מתאימות, ומכניס למעטפה. 

ד. המורה בודק את התשובות בכרטיסים והדבר יהווה אינדיקציה לקליטת החומר. אם התלמידים הציגו הצלחה, אין 

צורך לבחון אותם בצורה פורמלית.

.©,

ÆÆÆואם אכן צעדו התלמידים בשביל הלשון¨

הלכו בעקבות הסימנים¨ אספו את כל הקניינים¨

אזי הם בדרך הנכונה לקריאה וכתיבה נבונה¨ בשפה הקדושה°

בהצלחה בהמשך הדרך°

מורים יקרים!

עמל רב ומחשבה רבה הושקעו בפיתוח חוברת זו. כפי שראיתם, שיקולי דעת רבים ליוו את בנייתה. 
המפתח להצלחה בידי שמים, נקווה שאכן תישלח הברכה. מאיתכם, אנו מצפים  לתגובה.

נוחה?  נהנתם מן השיטה? האם הדרך היתה  חוויית הלמידה; האם  כיצד היתה  נשמח לשמוע 
האם היה די תרגול? האם ההספק תאם את הצפוי? כל הערה והארה יתקבלו בשמחה.

המחברת: א. כהן

054-8424783

על שלושה דברים 

  הלימוד עומד∫

על המורה  

   על התלמיד

ÆÆÆועל הספר     
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✿  נספח  ✿

דפי העשרה מתוך המדריך למורה "בשביל הלשון" מס' 4

	˙Â„ÈÓ	˙Â„ÈÓ	˙Â„ÈÓ

˙Âל˜˘ÓÂ˙Âל˜˘ÓÂ˙Âל˜˘ÓÂ

	ÌÈÓÊ	ÌÈÓÊ	ÌÈÓÊ

ÔÂ˘˘ל	ÌÈ‚חÂÔÂ˘˘ל	ÌÈ‚חÂÔÂ˘˘ל	ÌÈ‚חÂ

ÌTŸb

ÌUŸ‚«lN ±

‡⁄‚»ר»ת

לœיŒËר
מœילœילœיŒËר

œËŸימŒËŒר Ãס

מœילœימŒËŒר

œימŒËŒר Œ̂c

= 10 דצ"מֶמֶטר

=                  דצ"מ

=                  ס"מ

=                  ק"ג

= 100 אג'        

= 1000 מ"לליטר

ִקּצּוִרים! ֶעְזַרת ָהִאּיּוִרים - ּבְ ְבָלה ּבְ 			ַמְלאּו ֶאת ַהּטַ

÷ÀדÀÁ לMŒ÷

בֹות ַהֲחֵסִרים: י ַהּתֵ ִלימּו ֶאת ָראׁשֵ ַהׁשְ 	

ֳהַרִים =                      ֳהַרִים =     לפנה"צ     , ַאֲחֵרי ַהּצָ ִלְפֵני ַהּצָ א. 

ת קֶֹדׁש =                     ּבָ ת קֶֹדׁש =     עש"ק    , מֹוָצֵאי ׁשַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ב. 

ְך =                     ָלל =     בד"כ     , ַאַחר ּכָ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ ג. 

ִאים: מֹות ַהּמֹוֲעִדים ַהּבָ ֲעְנחּו ֶאת ׁשְ ָנה וּפַ לּוַח ׁשָ נּו ּבְ ַעּיְ  	.11	

 
              חוה"מ             

 , 
              יוה"כ               

 , 
                ר"ה                 
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✿  נספח  ✿

דפי העשרה מתוך המדריך למורה "בשביל הלשון" מס' 4

אי ּנַ איּבַ ּבַ איּגַ איַחּזַ ַיּמַ

אי ּבַ איּכַ ְנַקאיֻקּפַ ַחְקַלאיּבַ

איַמְחְסַנאי ַמּלַ ַרִפיַקאיַחׁשְ ִעּתֹוַנאיּגְ

ׁשְמנֹוַפאיְמכֹוַנאי ּלָ ןּבַ ּנָ ּגַ

ׁש ָ ׁשּ גּגַ ּיָ ןּדַ ּיָ סּדַ ּפָ ּדַ

ן רַזּבָ תַזּמָ ןַזּפָ ַחּזָ

ט רַחּיָ ּנָ בּכַ ּתָ ןּכַ ַנּגָ

ר טַנּגָ חַנּוָ לַנּפָ ַסּבָ

ר רַסּדָ עַסּפָ דַצּבָ ַצּיָ

ר ּיָ בּצַ דַקּצָ ףַרּפָ ַרּצָ

ם ָ רַרׁשּ ּדָ טׁשַ ּיָ רׁשַ ּיָ ּתַ

ְדָחן ןּבַ ְרׁשָ ָלןּדַ ַחְדָרןַחּבְ

ְוָרןַחְלָפןַחְלָבן ְתָבןּכַ ּכַ

ָלןַמְדָעןַלְמָדן ַקְרָיןַקּבְ

ְלָיןַרְפָתן ׁשֹוֵטרלֹוֵחםּתַ

לֹוֵחםּדֹוֵברׁשֹוֵמרצֹוֵרף

ֶֹרׁש. ְבִנית ְוַהׁשּ ה ְלִפי ַהּתַ ל ִמּלָ רּוׁש ּכָ ֵער ַמה ּפֵ ְבִנּיֹות, ַנּסּו ְלׁשַ אֹות ְלִפי ַהּתַ ים ַהּבָ ּלִ נּו ֶאת ַהּמִ ַמּיְ 	
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✿  נספח  ✿

דפי העשרה מתוך המדריך למורה "בשביל הלשון" מס' 4

ׁשֹוֵאבּפֹוֵעלסֹוֵחרסֹוֵהר

ַמְבֵרגרֹוֵקַחרֹוֵפאׁשֹוֵער

ר ַמְזֵלגַמְגֵנטַמְבֵלטַמְגּבֵ

ׁש רַמְסֵרקַמְסֵנןַמְכּבֵ ַמְצּבֵ

ןַמְצֵנםַמְצֵמד ַמְקֵלטַמְצּפֵ

ַמְרֵסקַמְרֵססַמְרֵזבַמְקֵרן

ר ּדֵ ְךַמׁשְ ּפֵ קַמׁשְ ּתֵ טַמׁשְ ַמְחּבֵ

ר דַמְחּבֵ ְךַמְחֵלץַמְחּדֵ ַמְחּתֵ

ב ַמְדֵחףַמְגֵהץַמְבֵערַמְחׁשֵ

ָרהַמְסֵחטַמְטֵעןַמְטֵחן ַמְדּגֵ

ַמְמֵטָרהַמְטֵחָנהַמְזֵרָקהַמְזֵמָרה

ָצהַמְקֵצָרהַמְצֵלָמהַמְסֵרָטה ַמְקּפֵ

ָמה ֵאָבהַמְרּגֵ ֶקתַמׁשְ ֶמתַצּלֶ ַאּדֶ

ֶלֶקת ֶבתּדַ ֶהֶרתַחּצֶ ֶחֶפתּבַ ׁשַ

ֶעֶלת ֶרֶטתָצֶרֶבתׁשַ ָאהׂשָ ִמְרּפָ

ָטָרה ָרהִמׁשְ ָאהִמְסּפָ ִמְכָלָאהִמְדׁשָ

ה ָסהִמְדָרׁשָ ִמְפָקָדהִמְסָעָדהִמְכּבָ

ָרה ִמְנָהָרהִמְדָרָכהִמְגָרָרהִמְתּפָ
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✿  נספח  ✿

דפי העשרה מתוך המדריך למורה "בשביל הלשון" מס' 4

	¨˙WŒk‹Ó	È œzŸלœa	¨¢ה À÷J¢	הÀl œÓ	ל Œ÷	הÀחÀt Ÿ÷ œnÃהÕÓ	ÌÈœl œÓ	‡›צŸÓœל	Ô Õn Ã‡ Ÿ̇ œ	הÀבÀה

...˙WŒb ŸÒ œÓ»	 œ̇ ÈÃa	ÈœלŸa	ÌÃb

Bְkי לְִמצ‹א ִמlִים נ»ָספ»ת ּבtָ÷ְnִַחָה,

.÷W›÷ «עָלִים ּוְתָאִרים ֵמא»תtְ ,ים ְ÷מ»ת עֶצֶם◊ִtְְַמח

ֶהן. ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ֵמַהּמִ ְך. ִמְצאּו ִמּלִ ל־ּכָ רֹות ּכָ ֵאיָנן ֻמּכָ ים ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ִמּלִ   .1	

ה". ׁשָ ה ַה"ָקּ ּלָ ְעזֹר ָלֶכם ְלָהִבין ֶאת ַהּמִ ּתַ ה ׁשֶ ּלָ יפּו ִמּתֹוָכן ֶאת ַהּמִ ְוַהּקִ

יז     יזּות           ַעּלִ י         ַעּלִ ים:     ָעַלְזּתִ ּלִ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ ÀÚלÊÃ ִמּמִ א. 

ים:     מֹוֵלְך                                          ּלִ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ ŸÓ¿_ ִמּמִ Œ‡ ב. 

ים:   ִנְמַלְטנּו                                        ּלִ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ לËŸ« ִמּמִ ŸÓœ ג. 

ים:   ִזְמָרה                                        ּלִ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ ŒÓŒÊ¯ ִמּמִ ד. 

ְצחּו                                        ים:    ּפִ ּלִ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ ÀtצÃח ִמּמִ ה. 

ים:    ֶהֱעִריץ                                         ּלִ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ ıT⁄ÚÃ ִמּמִ ו. 

ים:                                                    ּלִ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ ŸÓœלÀ‡ ִמּמִ ז. 

ים:                                                    ּלִ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ ŒaהÀלÀה ִמּמִ ח. 
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✿  נספח  ✿

דפי העשרה מתוך המדריך למורה "בשביל הלשון" מס' 4

øהÀחÀt Ÿ÷ œnÃa	ÌÈœl œnÃל	˙ŒÙ Œz ‹÷ŸÓÃה	˙»ÚÀÓ Ÿ÷ÃnÃה	˙Œ‡	˙«lÃ‚Ÿל	¯ À÷ŸÙ Œ‡	_È Õ‡

.Ôִָים ֶאת הָעִנְיlַלְ... ּוְמג Ô«÷ְlִמ Ôֵחָה הtָ÷ְnִִַים ּבlnִַָל הk :ח»ְ÷בִים

 - Ôָי ֶ÷הַהְֶסּבֵר יִהְיֶה מּובBְk

ָרצּוי לְהְִ÷ַּתnֵ÷ ּבְִמlָה ִמW›g÷ ÷»נֶה ֵמהW›gַ÷ ֶ÷ל הlnִַָה הwַָָ÷ה.

ָצאֶתם. ּמְ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ים ּבַ ּלִ ֶפת ְלָכל ַהּמִ ּתֶ ָמעּות ַהְמׁשֻ ׁשְ בּו ּוִמְצאּו ַמִהי ַהּמַ ִחׁשְ  	.2	

ה ָהִראׁשֹוָנה. ּלָ ר ַלּמִ ְתבּו ֶהְסּבֵ ְלִפי ֶזה, ּכִ

ַמח ׂשָ הּוא:   ָעַלז  ה  ּלָ ַהּמִ רּוׁש  ּפֵ ֵמַח     ׂשָ י:     ְרּתִ ִהּכַ ה ׁשֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

ה ֶאְמלְֹך הּוא:   ּלָ רּוׁש ַהּמִ ֹוֵלט    ּפֵ י:    שׁ ְרּתִ ִהּכַ ה ׁשֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

ה ִנְמְלטּו הּוא:   ּלָ רּוׁש ַהּמִ י:              ּפֵ ְרּתִ ִהּכַ ה ׁשֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

הּוא:   ֶזֶמר  ה  ּלָ ַהּמִ רּוׁש  ּפֵ י:           ְרּתִ ִהּכַ ה ׁשֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

ַצח הּוא:   ּפָ ה  ּלָ ַהּמִ רּוׁש  ּפֵ י:            ְרּתִ ִהּכַ ה ׁשֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

ה ַנֲעָרץ הּוא:   ּלָ רּוׁש ַהּמִ י:             ּפֵ ְרּתִ ִהּכַ ה ׁשֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

ה ִנְמָלא הּוא:   ּלָ רּוׁש ַהּמִ י:             ּפֵ ְרּתִ ִהּכַ ה ׁשֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

ָהָלה הּוא:   ה ּבֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ י:             ּפֵ ְרּתִ ִהּכַ ה ׁשֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ
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דפי העשרה מתוך המדריך למורה "בשביל הלשון" מס' 4
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י ׁשַ אֹוֵחז ֲחָרָדה ֶאְביֹון ָאַזל ָמָמה ּדְ

ִמְתּבֹוֵנן ה ִהְרּפָ ָאר ִנׁשְ ָעַזב ַחד ּפַ ָסמּוְך

ָמזֹון ֲעָלָטה ָקרֹוב ל ּכֵ ִמְסּתַ ָעַזר ָחרּוץ

ָהַלְך ן ְקּדָ ׁשַ ֶקט ׁשֶ ַע ִסּיֵ ִנְגַמר ַמֲחִזיק

כתבו לצד כל ִמילה ס'-ספרותית, מ'-מדוברת. ב. 
  צבעו כל זוג של מילים נרדפות בצבע זהה )או כתבו מספר זהה לצידן(

דפי נספח ו' ז' מיועדים לצילום על דף דו צדדי 
לרוחב ולקפל באמצע.
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דפי העשרה מתוך המדריך למורה "בשביל הלשון" מס' 4
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✿  נספח  ✿

דפי העשרה מתוך המדריך למורה "בשביל הלשון" מס' 4

עבודה בנושא : מילות מפתח

השלימו:  .1
.
אותיות / מילים / משפטים

מילות מפתח הן   .1

 חשובות בקטע.
היותר / הפחות

מילות מפתח הן המילים   .2

 להבין את העניין.
ניתן / לא ניתן

בלי מילות המפתח   .3

 להבין אותו גם בלי לקרוא אותו בשלימותו.
אפשר / אי אפשר

לפי מילות מפתח של סיפור   .4

 שמילות המפתח תהיינה לפי הסדר.
צריך / לא צריך

כדי להבין סיפור לפי מילות מפתח,   .5

העתיקו למשבצות הבאות את מילות המפתח של הסיפור המצורף.  .2

         

         

         

         

כתבו את הסיפור בלשונכם, בעזרת מילות המפתח.  .3
  

  

  

  

  

  

  

בס"ד

בהצלחה!



- ט -

✿  נספח  ✿

דפי העשרה מתוך המדריך למורה "בשביל הלשון" מס' 4

שם: _______________ בס”ד 

הֲבָנַת הַּנְִקָרא ּבְעֶזְַרת זִהּוי ֵּתאּוִרים

ֵאָלה: ____ ְ עֹוֶנה ַעל ַהׁשּ אּור ְזַמן   ּתֵ ִלימּו:  ַהׁשְ 	.1

ֵאָלה: ____ ְ עֹוֶנה ַעל ַהׁשּ אּור ָמקֹום   ּתֵ  

ֵאָלה: ____ ְ עֹוֶנה ַעל ַהׁשּ ה   אּור ִסּבָ ּתֵ  

ֵאָלה: ____ ְ עֹוֶנה ַעל ַהׁשּ אּור אֶֹפן   ּתֵ  

אילו תיאורים נחוצים ביותר בהזמנה: _____________

איזה תיאור נחוץ ביותר במתכון לעוגה: ____________

ִרים: ____________ אילו תיאורים נחוצים ביותר בֶהְסּבֵ

ל ר’ ַאְיִזיק”.  ת ׁשֶ ּבָ ַ פּור “ַהׁשּ י ַהּסִ אֹות, ַעל ּפִ ֵאלֹות ַהּבָ ְ ַדף ִנְפָרד ַעל ַהׁשּ ֲענּו ּבְ 	.2

אּור ַיֲעֶנה ֲעֶליָה. ֵאָלה, ַאיֶזה ּתֵ ל ׁשְ ַצד ּכָ מּו ּבְ ִרׁשְ

ּה? ּבָ ֶ ים ׁשּ ׁשִ ָנִאים ַהּקָ יר ַלְמרֹות ַהּתְ ִסיּבִ ים ָלגּור ּבְ יעּו ֲאָנׁשִ ה ִהּגִ ָלּמָּ א. 

יר? ִסיּבִ ֵני ַמה ָהָיה ר’ ַאְיִזיק ֻמְטָרד ּבְ ִמּפְ ב. 

ס ר’ ַאְיִזיק ֶאת ָהעֹוְבִדים ַהֲחֵרִדים? ּנֵ ם ַמה ּכִ ְלׁשֵ ג. 

ת? ּבָ ׁשַ ֲעבֹד ּבְ י ר’ ַאְיִזיק ִנְמַנע ִמּלַ ד ּכִ ַפּקֵ ין ַלּמְ ְלׁשִ יַצד הֹוִכיַח ַהּמַ ּכֵ ד. 

ָחַזר ְלֵביתֹו? ׁשֶ יתֹו ַהּבֹוִכים ּכְ ֵני ּבֵ ה ר’ ַאְיִזיק ֶאת ּבְ ַמּדּוַע ִהּסָ ה. 

ֶלת? ּדֶ ְמעּו ְנִקיׁשֹות ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ יָללֹות ּכְ ִית ּבִ ֵני ַהּבַ ְרצּו ּבְ ה ּפָ ָלּמָ ו. 

ַהֲעִניׁש ֶאת ר’ ַאְיִזיק? ַנע ִמּלְ ד ְלִהּמָ ַפּקֵ ַרם ַלּמְ ַמה ּגָ ז. 

ת? ּבָ ַ ֶעֶצם יֹום ַהׁשּ ר ָהֳעַבר ְלַיַער ָחָדׁש ּבְ ֲאׁשֶ ַאג ר’ ַאְיִזיק ּכַ ַמּדּוַע ּדָ ח. 

ַער ֶהָחָדׁש? ּיַ ם ּבַ ת ּגַ ּבָ ׁשַ ק ֵמֲעבֹוָדה ּבְ יַצד ִהְצִליַח ר’ ַאְיִזיק ְלִהְתַחּמֵ ּכֵ ט. 

ל 2 ּתֹוָצאֹות.( ֶרת ׁשֶ ְרׁשֶ ִמי ׁשַ ר: ִרׁשְ ּצּוץ ּדּוד ְלִחּמּום ַמִים? )ֶאְתּגָ תֹוָצָאה ִמּפִ ָרה ּכְ ַמה ּקָ י. 
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דפי העשרה מתוך המדריך למורה "בשביל הלשון" מס' 4

אּוִרים ׁשֹוִנים: ל ר’ ַאְיִזיק” ּתֵ ת ׁשֶ ּבָ ַ ּפּור “ַהׁשּ ּסִ רּו ּבַ ַאּתְ 	.3

תיאור אופןתיאור סיבהתיאור מקוםתיאור זמן

ְרנּו. ִהּכַ אּור ֵמַאַחד ַהּסּוִגים ׁשֶ ַעְנֵין ּבֹו הּוא ּתֵ ַהִעְנָין ַהּמְ ַדף ִנְפָרד ִסּפּור ָקָצר ׁשֶ ְתבּו ּבְ ּכִ 	.4
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דפי העשרה מתוך המדריך למורה "בשביל הלשון" מס' 4

ת. אופןת. סיבהת. מקוםת. זמן

ילדים, שבת היום!אליהבשבת
לעשות מלאכה שנים 

יחד

שםבכל יום
כדי לקחת משם את 
כלי המלאכה ששכח 

שם.
כאילו לא ארע דבר

שבדרך נסבאותו מקום עבודהבמשך 61 חודשים

באופן נחרץ ביותרליער חדשבאחת השבתות

כשהגיע ר' איזיק 
לביתו

בחמת זעםעל סוסו

בתת תנאיםעל דלתולפנות בוקר

בבעתהבישיבות קדושותמשנפתחה הדלת

באמצע הלילה

לאחר שהמפקד 
נרגע

כאשר חזר

דף תשובות למורה


