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  1122 בדצמבר, 12

 נקודות 211שם התלמיד/ה:_______________                                                     ניקוד: 

 דקות                                                                                   כיתה:  ה' 01משך המבחן:  

 

 ְסָתיו

מדברים על אוקטובר הצהוב ועל הסתיו האדום. בסתיו בהרבה מקומות באירופה ובאמריקה 

 בעולם העצים האדומים והצהובים הם כמו אש יפה.

באירופה כותבים שירים עצובים על אהבה, ובאמריקה שרים על סוף הימים היפים והשמחים של 

יושבים הקיץ. הימים של הסתיו באמריקה ובאירופה קצרים, הטמפרטורות נמוכות והאנשים 

 בבית. 

בישראל יש סתיו אחר. יש שמים כחולים ויש שמש צהובה וטובה. לפעמים חם מאוד ואנשים 

הולכים לים כמו בקיץ, ולפעמים קצת קר. ימי הסתיו קרירים ונעימים והחורף בא לאט לאט. 

 האדמה חומה או צהובה, כי אין כמעט גשם.  

 סתוונית. -לסתיו יש פרח קטן מיוחד ויפה

 החצב.  -לפני הסתיו עולה מן האדמה פרח לבן וגבוה כמו נר יפה קצת

 [חייט. שרה ישראלי. הילה קובלינר , שלומיתעברית מן ההתחלה]

 

 נקודות( 4) עונות השנה: תארבעציין/י את  .2

 _______________ .א

 _______________ .ב

 _______________ .ג

 _______________ .ד

 

 נקודות( 4)איזו עונה מעונות השנה את/אתה הכי אוהבת/ אוהב? למה?  .1

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 נקודות( 3) איך נראים ימי הסתיו באמריקה ובאירופה?  .3

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 נקודות( 3) איך נראים ימי הסתיו בישראל? .4

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 באירופה, בישראל או בשני המקומות. -אמרו לפי הקטע איפה אומרים את המשפטים האלה .5

 נקודות( 7)

 ____________________ יורד גשם. קר. .א

 ____________________ יש חצב בגינה. .ב

 ___________________ איזה שמים כחולים. .ג

 __________________ העצים בצבעים נהדרים. .ד

 __________________ אני הולך לים. להתראות! .ה

 ___________________ כבר לא חם כל כך. קריר ונעים. .ו

 _________________ עצוב. אין שמש. אני יושב בבית כל היום. .ז

 
 

רואים בכל אחד התמונה שאתם רואים כוללת את ארבע עונות השנה. תארו מה אתם  .6

 נקודות( 8) . שבתמונה מהחלונות

 

 ____________________________________________ .א

 ____________________________________________ .ב

 ____________________________________________ .ג

 ____________________________________________ .ד

 

 

 נקודות( 2) בעונת הסתיו. / פורחיםעוליםשפרחים  של שמות שניציין/י  .7

 _________________ .א

 _________________ .ב
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שאת/אתה אוכלת/אוכל בסתיו.  סוגי פירות 5בשוק יש פירות של סתיו בהרבה צבעים. ציין /י  .8

 נקודות( 5)

 _____________________ .א

 _____________________ .ב

 _____________________ .ג

 _____________________ .ד

 _____________________ .ה

 

 נקודות( 5) השלם/י את השיר הבא: )היעזר/י במחסן המילים( .0

 הקיץ ______________ , החום הגדול. .א

 שנה ____________ באה לכול. .ב

 רוחות ______________ , _____________ ציפורים. .ג

 הולכים ו ____________ הימים הקרים.  .ד

 

 מנשבות – רעב – חדשה – נודדות – : באיםמחסן המילים

 

 נקודות( 8) (יר: )היעזרו במחסן הצבעים המוצעהשלימו את הצבעים החסרים בש .21

 _________ הוא הברוש ____________ הוא הים. .א

 __________ הוא התות ו ___________ הענן. .ב

 __________ אדמה ___________ הוא החול. .ג

 הדגל שלנו __________ ו _____________ , .ד

 החושך אבי החלוםו _________ הוא  .ה

 האומר לצבעים ליל מנוחה ושלום.  .ו

 

 תכול )תכלת( – ירוק – אדום –זהוב )זהב(  – חומה – כחול –לבן – : שחורמחסן הצבעים

 

 נקודות( 5) נוספים שאת/ה מכירה/ה: צבעים 5ציין/י עוד  .22

 ___________________ .א

 ___________________ .ב

 ___________________ .ג

 ___________________ .ד

 ___________________ .ה
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 נקודות( 6) :יוצאת הדופןסמנו בעיגול את המילה  .21

 שמש.   | יום     | שנה   | חודש .א

 מלפפון.   | אגס    | תפוח    | תפוז .ב

 לילה.    | אביב    | חורף    | סתיו .ג

 סליחה.   | קצת     | תודה    | נעים מאוד .ד

 עננים.      | קיץ     |  ים    | שמש .ה

 משמש.  | תמרים   | אגס    | רימון .ו
 

 נקודות( 01) )היעזר/י במחסן המילים( של המילים הבאות: ההפךאת  כתוב/י .23

 ההפך המילה

  הרבה .0

  יֶפה .2

  קר .3

  סוף .4

  בא .5

  לאט .6

  אין .7

  קטן .8

  עצוב .9

  אהבה .01

 

 , מהריש, מכוער, חם, הולך, התחלה : מעט, שנאה, שמח, גדול,מחסן המילים

  

 נק'( 01) ברבים: את שם העצם ושם התואר הוסף/י שם תואר מתאים ולאחר מכן כתוב/י .24
 

 רבים שם תואר שם עצם

   מוֶרה  .0

   מוָרה .2

   העונָ  .3

   פרח .4

   מקום .5

   אדמה .6

   גשם .7

   עולם. 8

   יום .9

   איש. 01
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 נקודות( 01) כתוב/כתבי בנקבה: .25

 נקבה זכר

  .ָגבֹוה  0

  . נמוך2

  . קריר3

  . ָרֶזה4

  . ָשֵמן5

  . חום6

  . ירוק7

  . לבן8

  . ָסגול9

  . צהוב01

 

 נקודות( 01) ציין/י את השורש, הגוף והזמן של הפעלים הבאים: .26

 זמן גוף שורש פועל

    מדברים .0

    כותבים .2

    יושבים .3

    הולכים .4

    . שומעות5

    . רקדו6

    . שאל7

    . נוהגת8

    . לבשה9

    . תפשו01

 

 
 ב ה צ ל ח ה  !
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 נקודות( 211מחוון למבחן )

 ניקוד מחוון הרכיב הנבדק שאלה #

ציין/י את ארבעת עונות  .2

 השנה:

 

 חורף א. עונות השנה

 אביב ב.

 קיץ ג.

 סתיו ד.

 נקודות 4

איזו עונה מעונות השנה  .1

את/אתה הכי אוהבת/ 

 אוהב? למה? 

ידע לשוני  -תחביר

 ואוצר מילים

תכלול  במידה ואם כל תשובה נכונה

 מים.מתאי סיבה והסבר

 נקודות 4

איך נראים ימי הסתיו   .3

 באמריקה ובאירופה?

 

. יישום הנלמד בטקסט

איתור פרטי מידע 

 מפורשים

הימים של הסתיו באמריקה ובאירופה 

קצרים, הטמפרטורות נמוכות והאנשים 

 .יושבים בבית

 נקודות 3

איך נראים ימי הסתיו  .4

 בישראל?

 

איתור פרטי מידע 

טקסט במפורשים 

ויישום הנלמד  החזותי

 מהטקסט

השמיים כחולים ויש שמש צהובה 

וטובה. לפעמים חם מאוד ולפעמים קצת 

קר. ימי הסתיו בישראל נעימים 

 .וקרירים

 נקודות3

אמרו לפי הקטע איפה  .5

אומרים את המשפטים 

באירופה, בישראל  -האלה

 או בשני המקומות

הבנת . היסק והכללה

 המשתמע מהטקסט

 באירופה א.

 ב. בשני המקומות

 ג. בישראל

 ד. באירופה

 ה. בישראל

 ו. בישראל

 ז. באירופה

 נקודות 7

התמונה שאתם רואים  .6

כוללת את ארבע עונות 

השנה. תארו מה אתם 

רואים בכל אחד 

 מהחלונות .

והבעה  אוצר מילים

 בכתב

 

התיאור חייב לכלול מילים שקשורות 

עונות השנה בהתאם לתמונה בתיאור 

 שעליה מדובר...

 נקודות 8

ציין/י שני שמות של  .7

פרחים שעולים בעונת 

 הסתיו.

ואוצר  הבנת הוראות

 מילים.  פרחי הסתיו

 חבצלת  א.

 נרקיס ב.

 כלנית ג.

 נקודות 2

בשוק יש פירות של סתיו  . 8

 5בהרבה צבעים. ציין /י 

סוגי פירות שאת/אתה 

 אוכלת/אוכל בסתיו. 

. פירות אוצר מילים

 הסתיו

 

 נקודות 5 אגס, תפוז, תפוח, קלמנטינה, תות

הבנת יחסים לוגיים בין  השלם/י את השיר הבא . 0

 המילים

 הקיץ עבר, החום הגדול.

 שנה חדשה באה לכול. 

 רוחות מנשבות, נודדות ציפורים.

 הולכים ובאים הימים הקרים.

 

 נקודות 5
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 ניקוד מחוון הרכיב הנבדק שאלה #

השלימו את הצבעים  .21

 בשירהחסרים 

שליטה בצבעים וייחוס 

לוגי בין הצבע לבין שם 

בתוך  מתאיםהעצם ה

 השיר

 ירוק הוא הברוש ותכול הוא הים.

אדום הוא התות ואפור הענן. חומה 

אדמה וזהוב הוא החול. הדגל שלנו לבן 

 וכחול. 

ושחור הוא החושך אבי החלום האומר 

 לצבעים ליל מנוחה ושלום.

 

 נקודות 8

צבעים  5ציין/י עוד  .22

 נוספים שאת/ה מכירה/ה

 נקודות 5 כסףסגול, כתום, ורוד, צהוב,  שליטה בצבעים השונים

סמנו בעיגול את המילה  .21

 יוצאת הדופן:

 

אוצר מילים. איתור 

 השונה 

 שמש א.

 מלפפון ב.

 לילה ג.

 קצת ד.

 עננים ה.

 משמש ו.

 

 נקודות 6

כתוב/י את ההפך של  .23

 המילים הבאות

מילה והיפוכה+ אוצר 

 מילים

 מעט ≠ הרבה

 מכוער ≠ יפה

 חם ≠ קר

 התחלה ≠ סוף

 הולך ≠ בא

 מהר ≠ לאט

 יש ≠ אין

 גדול ≠ קטן

 שמח ≠ עצוב

 שנאה ≠ אהבה

 

01 

 נקודות

הוסף/י שם תואר מתאים  .24

ולאחר מכן כתוב/י את 

שם העצם ושם התואר 

 ברבים

ידע לשוני. זכר ונקבה+ 

 יחיד ורבים

 מורים חכמים -מוֶרה חכם

 מורות חרוצות -מוָרה חרוצה

 עונות חדשות-עונה חדשה

 פרחים לבנים -פרח לבן

 מקומות רחבים -מקום רחב

 אדמות צחיחות -אדמה צחיחה

 גשמים חזקים -גשם חזק

 עולמות נפלאים -עולם נפלא

 ימים ארוכים -יום ארוך

 אנשים יקרים -איש יקר

 

01 

 נקודות
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 ניקוד מחוון הרכיב הנבדק שאלה #

 גבוהה -גבוה  כתוב/כתבי בנקבה .25

 נמוכה -נמוך

 קרירה -קריר

 רָזה -רֶזה

 שמנה-שמן

 חומה -חום

 ירוקה -ירוק

 לבנה -לבן

 סגולה -סגול

 צהובה -צהוב

01 

 נקודות

ציין/י את השורש, הגוף  .26

והזמן של הפעלים 

 הבאים:

 

שליטה בנטיית פעלים, 

 איתור זמנים ושורש

הם.  אתם, אנחנו, מדברים: ד.ב.ר  א.

 .הווה

הם.  אתם, אנחנו, כ.ת.ב  ב. כותבים:

 .הווה

 אנחנו, אתם, הם. הווהיושבים: י.ש.ב  ג.

אתם, הם.  אנחנו, הולכים: ה.ל.כ  ד.

 הווה

 . ש.מ.ע אנחנו, אתן, הן ה. שומעות:

 הווה

 .עבר .ו. רקדו: ר.ק.ד הם, הן

 .ז. שאל: ש.א.ל הוא. עבר

 .ח. נוהגת: נ.ה.ג היא. הווה

 .ט. לבשה: ל.ב.ש . היא. עבר

 .י. תפשו: ת.פ.ש. הם, הן. עבר

01 

 נקודות

 211 סה"כ   

 נקודות

 




