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 התור –  חלק ראשון

 

 :מניין משפחות לוי (1

 השלימי את הטבלה הבאה: –ההבדלים בין מניין עמ"י למניין הלווים  א.

 מניין שבט לוי מניין בני ישראל 

   גיל הנמנים:

   קבוצת המנייה:

     אמצעי המנייה:

 

 מהו מטרת מפקד בני לוי? ב.

 כתבי קושי ותירוץ על עניין זה. -22,300משפחות בני לוי נמצא שמניינם הוא בחשבון כל  -"כל פקודי הלויים...שניים ועשרים אלף" ג.

 

 ם:מניין הבכורי (2

 מאיזה גיל נמנו בכורי ישראל? א.

 כיצד פודה משה רבנו את שאר הבכורים שאין כנגדם לוי? -22,273מניין הבכורים בבנ"י הוא  ב.

 

 :"ועבודת בני קהת באוהל מועד קודש הקדשים" (3

 התייחסי בתשובתך ללשון הפס'.  -עבודת בני קהת מהי א.

 מדוע? -במפקד הנוכחי משפחת קהת עוקפת את משפחת גרשון ב.

 :"ובא אהרון ובניו בנסוע המחנה והורידו את פרכת המסך וכיסו בה" ג.

 מדוע היו צריכים אהרון ובניו לכסות את כלי הקודש לפני מסע? ומה היה קורה אם לא היו מכסים כדבעי?

 

 : בונוסשאלת  

 :עבודת בני קהת

 הציגי סתירה הנובעת מבין שני פס' אלו. הביאי תירוץ אחד לפחות. ."ושמו בדיו", "בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו" . א
 

 ?כיצד יתכן שאש התמיד שהייתה על המזבח לא שרפה את בגד הארגמן -"ויפרשו עליו בגד ארגמן" . ב
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 נביא – חלק שני  

 

 ו של ירבעם.עונש –רק י"ד פ (1

 מדוע מתחפשת אשת ירבעם ? . א

 שמנבא מה יקרה לו. מה אומר הנביא לאשת ירבעם לפני -לך כתבי במילים ש  מדוע עונש ירבעם כל כך חמור ? . ב

 מה היה סופו של ירבעם? . ג

 נביא על ישראל.ך את נבואת הכתבי במילים של על עם ישראל. אחיה מנבא –פרק י"ד  (2

 אביה. מלחמת – פרק ט"ו (3

 דק בדבריו?האם צו  הם דבריו של אביה נגד ישראל?מ . א

 לחמה.תהליך תוצאות המכתבי את  . ב

   בונוס: 

 מי רחבעם.סוף י –   פרק י"ד

    ?מי הייתה אימו של רחבעם? ומדוע נכתב שמהא.   

 בימי רחבעם? ישראל כיצד נהגוב. 
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 מושגים ביהדות – חלק שלישי  

 

1)  

  ברכה נאמרת?באיזה  תוכן הברכה \משמעות  

 "משיב הרוח ומוריד הגשם"  

 "מוריד הטל"  

 "ברכת השנים"  

 "ותן טל ומטר לברכה"  

 "ותן ברכה"  

 

 הסבירי במילים שלך את המושג "שלוש עשרה מידות הרחמים". וכתבי באיזה עוד פסוק מרומזות מידות אלו?  (2

 :קריאה בתורה (3

 קורה כל שנה בשמחת תורה?מתי קוראים פרשת שבוע? ומה  א.

 ( 'כמה אנשים עולים לתורה? )פרטי ימים מיוחדים, מועדים וכו ב.

 מה פירוש המילה "מפטיר"? הסבירי את המושג. ג.

   בונוס:        
 

  ערכי הקבלה בין אופן התפילה אצל משה רבינו לבין התפילה שלנו.           
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 שפה  – חלק רביעי  

 על כל השאלות. י היטב את הקטעים וענ יִקרא

 ך. ם את החסר או לענות במילים שללהשלי -בשאלות אחרות ו  לסמן את התשובה הנכונה ביותר ךבחלק מהשאלות עלי

 

 

 

 

 

 פסקה  א        

 

 

                          

 

 

 

 

 ב   הקספ

 

 

 

 

                     

      פסקה  ג  

                 

 

 

 

 

 פסקה  ד          

 

 

 

  

              

  ?מדוע  חשוב  לשחק  בצעצועים    
 עת למדע וטכנולוגיה, האוניברסיטה - כתב  -2000כמעט מתוך                     

 העברית בירושלים, המרכז להוראת המדעים.                          

 

 

מרבית בעלי החיים נוהגים בצעירותם לעסוק בפעילות פיזית, כמו לדוגמה 

פים זה לשחק במשחקי קרב מדומים מסוג זה או אחר: קופים צעירים רוד

אחר זה, גדיים נוגחים זה את זה בקרניהם. אצל מינים רבים, הצעירים 

הופכים והופכים בחפצים שונים ללא סיבה נראית לעין. כל המשחקים 

הללו הם בעלי חשיבות רבה. חלק מן המשחקים מהווים חיקוי ישיר 

להתנהגות המבוגרים וחלק מהם קשור קשר ישיר לערכים חברתיים. יש 

 דומים לחקר ולפתרון בעיות יותר מאשר לכל דבר אחר.משחקים ש

 

עוד במאה שעברה העריכו חוקרים, שבעלי חיים משחקים על מנת לאמן 

את עצמם ולהתנסות בפתרון בעיות הדרושות לחייהם. תצפיות שנעשו  

אוששו השערה זו. באחד הניסויים הציגו חוקרים לילדים בני שלוש עד 

הילד היה צריך לחבר שני מקלות קצרים  ,רסחמש בעיה. על מנת לזכות בפ

 כדי לקבל מקל ארוך, שבעזרתו ניתן להגיע לפרס. 

 

הילדים חולקו לשלוש קבוצות. ילדי הקבוצה הראשונה לא קיבלו כל 

הכנה. ילדי הקבוצה השנייה צפו במבוגר שהציג את הפיתרון, ואילו ילדי 

פשרו להם לשחק הקבוצה השלישית קיבלו מקלות ואמצעים לחיבורם, וא  

 בהם במשך עשר דקות, אבל לא נתנו להם כל הנחיה ברורה לגבי הפיתרון.

 

החוקרים מצאו שהילדים ששיחקו עם המקלות לפני הניסוי הצליחו באותה 

מידה כמו הילדים שהפיתרון הוצג בפניהם, אולם הדרך שבה ניגשו הילדים 

ודם שיחקו בקבוצות השונות לפתרון הבעיה הייתה שונה. הילדים שק

במקלות היו להוטים להתחיל במשחק ולפתור את הבעיה, ואילו הילדים 

 שקודם צפו בדרך הפתרון פעלו לפי הכלל "הכל או לא כלום".

המסקנה הנובעת מכך, לדעתם, היא שילד המשחק הרבה, לומד כיצד  

לפתור בעיות על ידי כך שהוא מנסה גישות שונות, משנה את מטרותיו 

 מתוחכם, ומשתעשע תוך כדי חיפוש הפיתרון.באופן 
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 :עני על השאלות הבאות

 תעודת זהות לטקסט סוגי כותרות וסוגי טקסטים וסוגי קריאה. -הבנת הנקרא (1

 

 בני תעודת זהות לטקסט, לפי הרמזים הבאים, ועני על השאלות הנדרשות:  .א

 ______________________ איזה סוג של כותרת זו?______________. -ותרתכ -לדוגמא

 _____________________  -_________ת

 ______________________ -_________ב
 

 את המשפט אותו ממחיש הציור:________________________ וכתבי_____________________ חפשי  -_________א

 ______________________ -_________מ

 ______________________ -_________נ

 

 מהו סוג הטקסט? צטטי את המילים שסייעו לך לזהות את סוגו.  .ב

 האם היית צריכה לקרוא קריאה מעמיקה או שהספיקה לך קריאה מרפרפת כדי לענות את התשובה? .ג

 ----- 

 חלקי דיבור. שם העצם. -לשון (2

 -קראי את המשפט שלפנייך ועני על השאלות הבאות

עיות, על ידי כך שהוא מנסה גישות שונות, משנה את מטרותיו באופן מתוחכם,  "ילד המשחק הרבה, לומד כיצד לפתור ב

 ומשתעשע תוך כדי חיפוש הפיתרון." 

 חלקי את המילים שבו לפי מילות תוכן ומילות תפקוד:  .א

 

 מילים( 14)רמז:  מילות תוכן
   מילות ואותיות תפקוד

 אותיות(  3מילים,   10)רמז:  

  

 

 

 . המקורוהעבירי אותו לצורת  הקיימת בו,במשפט הנזכר לעייל. כתבי כל אחת מהם ליד התוספת זהי שמות עצם  .ב

 אכילה )שם פעולה(.  -אכילתו  -לדוגמא: כינוי שייכות חבור •

 _______________. -___________ -יידוע )שם פעולה( •

 ___________________.-בצורת המקור שלושם עצם המופיע  •

 _______________. -___________ -כינוי שייכות חבור •

 _______________.  -___________ -ריבוי בלשון נקבה •

 _______________. -___________ -ריבוי בלשון נקבה •

 ________________.-שם פעולה •

 ----- 
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 השוואה. -הבעה (3

 יע קטע של השוואה. בטקסט מופ

 בין מי למי נערכה ההשוואה? מהי מטרתה? ומהי המסקנה שהגיעו אליה החוקרים לאחר ההשוואה? .א

בני טבלת השוואה לפי הכללים שלמדנו, השווי בה את התנהגותם של שלושת הקבוצות, לפי מידת ההכנה שנעשתה להם,  .ב

 הכוונת מבוגר בפתרון, והדרך בה ניגשו לפתרון.  

 ----- 

 לשנות את המשמעות שלהן? סמני אותה מבליבאיזו מילת קישור אחרת ניתן להחליף את המילים הבאות  -ות רש

 ( 12)שורה  "…לזכות בפרס הילד היה צריך לחבר שני מקלות קצרים על מנת "  .א

 . אם4  . לכן3  . כמו 2  . כדי1

 ילדי    ואילו"ילדי הקבוצה השנייה צפו במבוגר שהציג את הפתרון,  .ב

 (  15הקבוצה  השלישית קיבלו מקלות ואמצעים לחיבורם". )שורה                           

 . כתוצאה מכך4  . אך3  . למען2 . מפני ש1 

הדרך שבה ניגשו הילדים בקבוצות השונות לפתרון הבעיה  אולם…ג. "החוקרים מצאו שהילדים הצליחו  באותה מידה

 ( 20הייתה שונה. )שורה  

 . וכן 4             . כי3 זאת . עם 2  .  אף1 
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 מתמטיקה -  חלק חמישי
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 לא נכונה  נכונה  הטענה   

 f .   הפונקציה גרף על נמצאת(1,4–)הנקודה   1.

–) החיתוך של שתי הפונקציות היא נקודת . 2
3,0) .   
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English 

 

1. Present simple- Look at the picture and write: 

a. Two things the students do at school. 

*________________________________________________________ 

*________________________________________________________ 

b. Two things they don't do at school. 

*________________________________________________________ 

*________________________________________________________ 

c. Two yes/ no questions about the picture. 

*________________________________________________________ 

*________________________________________________________ 

2. Story and words- Answer the questions. 

a. Write 3 facts )עובדות( about Ella. Use the new words. 

*________________________________________________________ 

*________________________________________________________ 

*________________________________________________________ 

b. What happened to Ella and why? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

c. What did Ella do in the class in the first two months? 

_________________________________________________________ 

3. Write me 5 sentences about yourself. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Good Luck! 

 

 


