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שם התלמיד/ה ___________:בית ספר יסודי___________:
הוראות :יש לענות על כל השאלות שבחוברת בכתב יד ברור.

חלק א' :אוצר מילים
נלקח מתוך https://s3-eu-west- :
1.amazonaws.com/schooly/.../עבודה%20בנושא%20אוצר%20מילים.doc
הכינו :נטע אלבוכר ולינוי עזר

 .1יידה פירושו :זרק ,השליך  ,הטיל ,רגם ,סקל ,קלע.
לאלו משפטים אפשר להוסיף את המילה "יידה"?
א .דני __________ את שיעורי הבית שלו למורה.
ב .יוסי הביא את מ דבקותיו ,וגיל __________ אותן.
ג .יובל __________ אבנים על הגנב כדי להבריחו.
ד .האיש הדתי __________ אבנים בשבת על המכוניות הנוסעות.
 .2הפושע הודה במעשיו ונשלח למאסר.
מה הפירוש של הודה ב?...
א .זלזל ב ...ב .מעד ב ...ג .נשפט על ...ד .התוודה
 .3דני הודה ל מורתו על שעזרה לו להתכונן למ בחן.
מה הפירוש של הודה ל ?...
א .אמר תודה ל ...ב .צחק על ...ג .הזדהה עם ד .תמך ב...
 .4יוסי רצה להציק לאחיו בטרם יחזרו הוריו מהעבודה ,אך כבש את יצרו ולא
עשה זאת.
פירוש הניב המודגש הוא:
א .כיבס את בגדיו.
ב .שחט כבש.
ג .התגבר על רצונותיו.
ד .עשה כל מה שעלה בדעתו.

2

 .5פירוש הביטוי :מותר האדם מן הבהמה הוא האדם הוא יותר מן הבהמה.
האדם עולה על החיות בתחומים שונים.
ב אלו משפטים אפשר לשלב את הביטוי המודגש?
א .האדם יודע קרוא וכתוב ובעלי החיים אינם יודעים ,על כן ניתן לומר:
_________________________________________________
ב .יוסי רב עם דני ולא רצה להשלים עמו כי ____________________
ג ____________________ .וזאת ניתן לומר כיוון שבעלי החיים הינם
חסרי השכלה לחלוטין ואילו בני האדם משכילים מאוד.
ד .הואיל ו ___ _________________ האדם פועל גם על פי השכל ולא רק
על פי הרצונות והצרכים.
 .6טריטוריה היא :א .חבל ארץ ,אזור ,שטח ב .תחום מחייה של בעלי-חיים.
התאימו פירוש לכל משפט.
א .הנמר מסמן את הטריטוריה שלו על-ידי הטלת מימיו_ _____ .
ב .לאחר המלחמה טריטוריית המדינה גדלה_ _____ .
ג .כשעם יוצא לגלות הוא נפרד מהטריטוריה שלו______ .
ד .בעלי חיים מקפידים לשמור על הטריטוריה שלהם_______ .
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משימות בעברית בנושא :אוצר מילים
 .1רשמו  2שמות עצם מהשורש ג-ב-ה א ________ .ב________ .
 .2שלשום היה בבית-המשפט עימות קצר בין השופט לפרקליט.
החליפו את המילה המודגשת במילה בעלת פירוש זהה:
א .ניגוד ב .קונפליקט ג .מאבק ד .התמודדות ה .ויכוח
 .3לאלו מהצירופים אפשר להוסיף את המילה מהותיים?
א .הנושאים ה __________ ב .הרעיונות ה __________
ג .המחקים ה __________ ד .הסיפורים ה __________
 .4המילה מהותי היא :א .שם עצם ב .שם תואר ג .פועל
 .5המאמץ של רון להצליח במבחן נשא פרי.
מה פירוש הניב נשא פרי?
א .הביא לתוצאות שליליות.
ב .הביא לתוצאות חיוביות.
ג .לא הביא לתוצאות כלשהן.
ד .הביא למצב של חוסר מוצא.
 .6הניסיון של החשוד להימלט מהמשטרה עלה בתוהו.
מה פירוש הניב המודגש?
א .נכשל ב .עלה דרגה ג .הצליח ד .השתגע
.7מה פירוש המילה המודגשת במשפט או הניב המודגש?
הקיפו תשובה אחת נכונה!
.8בתחרות הריצה שנערכה האיצו הרצים את מהירותם.
א .הקטינו את המהירות.
ב .הגדילו את המהירות.
ג .הפסיקו את המהירות.
ד .סיימו את המהירות.
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.9האנשים מחו"ל היגרו למדינת ישראל.
א .יצאו לגור בארץ אחרת.
ב .ברחו ממדינה אחת למדינה אחרת.
ג .גורשו מהמדינה בה נולדו למדינה אחרת.
ד .עלו לארץ-ישראל.

.10ראשי המדינות נפגשו לשיחת הידברות בנושא השלום.
א .שיחה מתוך ריב
ב .שיחה תוך עימות
ג .שיחת הבהרה להשגת הסכם
ד .שיחת צחוק ושעשוע.

.11ברגע שהמועמד לכנסת התחיל להשמיע שטויות בנושא החינוך,
הוא איבד את הסיכוי שאצביע עבורו .יפה שתיקה לחכמים ,קל
וחומר לטיפשים.
א .על החכם לחקות את הטיפש בשתיקתו.
ב .לטיפשים קל יותר לשתוק מאשר לחכמים.
ג .אם הטיפש שתיקתו מובנת ומוצדקת ,על אחת כמה וכמה מובנת ומוצדקת
שתיקתו של החכם.
ד .אם החכם שתיקתו מובנת ומוצדקת ,על אחת כמה וכמה מובנת ומוצדקת
שתיקתו של הטיפש.

.12חברי הסתייג מן הרעיון שהצעתי.
ממה אפשר להסתייג?
א .עצה ב .שולחן ג .עמדה ד .דף
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.13ההשערה של המדענים בקשר לניסוי האחרון שלהם הייתה לא
הגיונית.
א .סברה שאולי זה כך.
ב .הדמיה
ג .הצעה
ד .רעיון

ג.

.14המים הם דבר חיוני מאוד לחיים .
מה מבין הדברים הבאים חיוני לחיים?
א .כיסא ב .רמקולים ג .אוויר ד .אצבעות ה .חמצן
.15אבי עובד בחריתה באבן ובעץ.
א .חתיכה ב .התחרטות ג .זריקה ד .רשימה בחומר קשה

.16הודות לתבונתו הצליח האיש ליישר את ההדורים בין המאמנים.
א .לתווך בסכסוך ב .לתת הוד והדר ג .ליישר את גבם ד .לסדר לוח זמנים

.17התכנית שהציע הבנק חסכונית לטווח ארוך.
א .למרחק ארוך
ב .לגובה רחוק
ג .לפרק זמן ארוך
ד .לשנים הקרובות

הקיפו במעגל את פירושי המילים המודגשות!
 .18אבי כיהן בתפקיד בכיר במשרד הביטחון.
א .רצה [בתפקיד] ב .מילא [תפקיד]
ג .הופיע [בתפקיד] ד .השתמש [בתפקיד]
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.19עולים חדשים המגיעים לישראל ,שהיא כור היתוך עבורם,
משתלבים בחברה ובעבודה.
א .תנור להתכת מתכות ואיחודן על מנת ליצור מתכת מסוג חדש.
ב .אנשים מרקעים שונים משתלבים יחד בחברה.
 .20משאב הוא:
א .מילה בעברית עתיקה
ב .מילה לועזית
ג .צורת היחיד של "משאבים"
ד .אמצעי ,מקור כספי ,אמצעים כלכליים
.21מעבר הדירה חולל שינוי מהותי בחיי.
א .קטן ב .משמעותי ג .מרגיז ד .מעיק
.22פירוש המילה מליצי הוא חגיגי ,פיוטי.
א .פירוש המילה מליצית הוא __________
ב .פירוש המילה מליציים הוא __________
ג .פירוש המילה מליציות הוא __________
.23המענק הכספי הניתן לעובדים המצטיינים בחברה מגביר את
המוטיבציה שלהם.
פירוש המילה המודגשת הוא:
א .דחף פנימי לפעול ,להשקיע מאמצים ולהגיע להישגים.
ב .תפקיד ,מעמד כלשהו.
ג .זמן עבודה ,שעות העבודה הרבות.
ד .אמינות ,נאמנות לעבודה.
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.24למילה מתון ארבעה פירושים.
איזה מהפירושים מתאים למשפט :הוא מדבר בקול שקט ומתון.
א .שאינו חד ,קיצוני או מופרז ,שאינו חורג מגבולות הסביר והראוי,
שאינו פתאומי.
ב .שקול ,שאינו פזיז ,הנוהג ביישוב הדעת ולא בחיפזון.
ג .איטי ,שהקצב שלו אחיד ולא מהיר.
ד .שאינו קיצוני או דבק בדעות קיצוניות ,בעיקר בתחום הפוליטי.
.25כאשר ילד עובר ללמוד בבית-ספר חדש הוא יכול לחוש תחושת
ניכור  .פירוש המילה המודגשת הוא:
א .רחוק מהבית ,געגועים לבית.
ב .התחלה חדשה ,פתיחת דף חדש.
ג .שליטה בחומר הניכר הנלמד.
ד .זרות ,הרגשה של אי שייכות לחברה.
.26חל שינוי ניכר במצבו של החולה.
איזו מילה יכולה להחליף את המילה המודגשת?
א .לטובה ב .לרעה ג .משמעותי ד .פיסי
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עליכם לדעת את המילים הבאות ואת פירושן
 .1אקראי – לא סדיר ,שרירותי ,רנדומלי
 .2אווילי – ִטפשי
 .3בד בבד – בו בזמן ,בעת ובעונה אחת ,במקביל
ּ .4ובלבד ש – ...בתנאי ש...
 .5כיסופים – געגועים
 .6אזלת יד – חוסר אונים ,חולשה ,אובדן עצות
 .7אבד עליו הכלח – התיישן
 .8דלוח – עכור
 .9טפל – משני (ההפך מעיקרי)
 .10תפל – חסר טעם (בעיקר חסר מלח)
 .11מאווים – רצונות ,דברים שכמהים להם ,שחושקים בהם
 .12השתוקקות – תחושה ,חשק עז
 .13כלאחר יד – כבדרך אגב ,ללא מאמץ ,ללא השקעה
 .14שַ ְרעַ פִ ים – מחשבות ,הגיגים ,עשתונות
ְ .15סעִ פִ ים  -מחשבות
פסח על שתי הסעיפים – סירב להחליט ,לא קיבל אף אחת משתי האפשרויות
שהועמדו בפניו.
 .16איבד את עשתונותיו – איבד את השליטה על עצמו ,התבלבל לחלוטין
 .17לחם חוקו – הרגל ,דבר חיוני וקבוע שאין מוותרים עליו
 .18מסועף – מחולק לסעיפים ,מפוצל
 .19מסואב – מלוכלך ,מזוהם ,נהיה מאוס
 .20נקלֶ ה – בזוי ,נחות
ִ .21תעּוב – גועל ,מיאוס
 .22שכיח – מצוי ,נפוץ
 .23מתון – שאינו קיצוני ,שאין חד או מופרז
ָּ .24ת ֵאב – משתוקק ,רוצה מאוד ,מתאווה ,נכסף (תאב דעת – צמא לדעת ,סקרן)
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 .25אֹובֶ ה – רוצה ,חושק
ִ .26מ ַתמֵ ם – מעמיד פני תם ,מתחזה כאילו אין לו קשר למעשה.
ִ .27מ ַתמֵ ר – עולה או צומח ,זקוף ,נישא
 .28בדיה – שקר ,כזב ,דבר דמיוני ,אגדה ,מעשייה ,דברים מופלגים ,הגזמה,
רמאות ,בלוף ,פיקציה
 .29נֶעְ ַתר – ַנ ֲענָּה ,הסכים למלא בקשה
 .30עתיר – עשיר [עתיר נכסים ,עתיר ידע ,עתיר סוכר]
 .31בַ עֲלִ יל – בבירור ,בלי ספק ,באופן בהיר ,נראה לעין
 .32הצר את צעדיו -שם מכשול בדרכו
 .33הקל ראש -זלזל
 .34כקליפת השום -חסר ערך ,חסר חשיבות
 .35לא בכדי -לא סתם
 .36להונות -לרמות
 .37להניא מ -...למנוע מלעשות דבר מה
 .38למשעי -לגמרי ,באופן מושלם
 .39לעילא ולעילא -מצוין
 .40משאת נפש -שאיפה עזה
 41מינורי -זעיר
 .42עלטה -חושך ,אפלה

