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È‡„Î ÈÎ‰
פעילות 1
בטור ימני יש שמות עצם ,ובטור השמאלי  -שמות תואר.
התאימו שם תואר לכל שם עצם) .יכולות להיות תשובות שונות(.
שמות עצם

סכין •
נער •
מסע •
סרט •
קוף •
יום •
משחק

שמות תואר

•
• משונן
• מתוחכם
• עצל
• מעונן
• מייגע
ח
מבַדֵּ ַ
• ְ
זריז

•

פעילות  :2שם תואר חיובי ושלילי
במחסן שלפניכם שמות תואר המתארים תכונות.
מיינו אותם לשני סוגים :תכונות חיוביות ותכונות שליליות.

מחסן שמות תואר:
דייקן ,חרוץ ,מתמיד ,טוב-לב ,אלים ,אחראי ,אכפתי ,עניו ,מוכשר ,ישר ,כן ,מסור ,שחצן ,מאופק ,חם-מזג,
מסודר ,יהיר ,רשלן ,פשרן ,קמצן ,קפדן ,קנאי ,חמדן ,סגפן ,שקול ,אנוכי.
תכונות חיוביות

תכונות שליליות
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פעילות  :3חברים טובים
מיהו חבר טוב או חברה טובה בעיניכם?  -תארו את התכונות של החבר או של החברה.
החבר/ה הטוב/ה בעיניי הוא/היא:

פעילות  :4שמות תואר בפרסומות
סמנו בפרסומות הבאות את שמות התואר.

חולם על טלפון נייד בעיצוב צעיר
ועם מצלמה איכותית?

קנו את הירחון החדש,
וקבלו תיק גדול!

באתר החדש תוכלו לגלוש להנאתכם
ולמצוא קישורים לאתרים מעניינים
ומרתקים אחרים.

מהיום תוכלו לרכוש מטבח מושלם
במחירים זולים ובתנאי תשלום נוחים!

פעילות  :5הוספת תארים בפרסומת
לפניכם רשימת מוצרים שעליכם לפרסם.
כתבו לכל מוצר פרסומת קצרה ,והוסיפו לכל מוצר לפחות  2שמות תואר.
דוגמה :הגיעו אופניים חדישים ,משוכללים ונוחים.
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 .1ילקוט

 .2חולצות

 .3סרט

 .4ספר
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פעילות 6
לפניכם שמות תואר .התאימו לכל שם תואר את הפירוש ממחסן הפירושים.
שמות תואר
 .1דלוח
 .2מהביל
 .3פזיז
 .4מבעית
 .5שנון
 .6קהה

•
•
•
•
•
•

מחסן פירושים:

•
•
•
•
•
•

חד ,חריף שכל
מעלה אדים
בלתי חד ,לקוי ,מטושטש
נמהר ,נחפז ,בהול
עכור ,לא צלול
מפחיד ,מבהיל

פעילות 7
השלימו במשפטים הבאים את שמות התואר מהפעילות הקודמת  -לפי ההקשר.
התאימו את שם התואר לשם העצם במין )זכר/נקבה( ובמספר )יחיד/רבים(.
.

 .1היא החזיקה בידה כוס תה
.

 .2ההחלטה שלך הייתה
 .3בדיחותיו של המרצה היו
 .4זוהי זווית

.
בת  110מעלות.

 .5הסרט שהוקרן בשעות הלילה המאוחרות ,היה
 .6בגלל הצנרת הישנה אנו נאלצים לשתות מים

.
.

פעילות  :8הוספת שמות תואר
דן כתב חיבור קצר על הטיול בתנועת הנוער ,המורה אמרה לו להוסיף לחיבור שמות תואר.
עזרו לדן להעשיר את חיבורו :הוסיפו שמות תואר במקומות הריקים.
לים המלח.

מכיתה ו לטיול
ביום רביעי יצאתי עם חבריי
.
בחוף עין גדי ,ולא הפסקנו לרגע להתפעל מהנוף
הקמנו אוהלים
 .ההרגשה הייתה מוזרה ,אך
טבלנו בים
בשעות הצוהריים
בשעות אחר הצוהריים טיילנו בנחל דוד ,והגענו עד למפל
.
בלילה שיחקנו במשחקים
סביב המדורה ,ובבוקר
 ,שרנו שירים
על הזריחה .זאת הייתה חוויה
השכמנו לקום ,כדי לטפס על המצדה ולצפות מפסגתה
 ,והתחושה הייתה
 ,האוויר היה
הזריחה נראתה
שזכיתי לקחת חלק בהם.
אין ספק :זה היה אחד מן הטיולים
אני כבר מחכה לטיול הבא.

.

.
.
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