
 תרגול -ר ושיק ותמיל
 

 קבוצות בטבלה שלפניכם: 4-ר. מיינו אותן לושיק ותלפניכם מיל .א
 

מףאצ / איםו / בקם / כדי / םףיכך / כיוון ק... / במטרה ם... / אםמםא / מקול כך / 
מףני ק... / כי / םמען / בצנאי ק... / בגםם / בקבים / היוצ ק.../ בקם כך /  אל / 

 .ק... / כצופאה מכך / עם כן /  עם מנצ / םוםא איםוםא / וםכן /  מקול

 

מילים קשריות 
 המציינות סיבה

מילים קשריות 
 המציינות תוצאה

מילים קשריות 
 המציינות תכלית

מילים קשריות 
 המציינות תנאי

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
 

 ל משפט:השלימו את המילה המקשרת המתאימה ביותר מתוך המוצע  בכ .ב

 
 אורן היה חוםה ____________________ םא הפטרס םטיום. )וכצופאה מכך  / וכיוון( .1

ריקי םא הכינה אצ קעורי הביצ ___________ םא הבינה אצ הנםמד בקעור הנטוריה.  .2

 )כי / םמען(

נאםפצי םווצר עם קנייצ הנעםייל _____________ םא היה ברקוצי הנכול הנחוץ. )בצנאי  .3

 (ק.../ כי 

הנגר היה ענוק בבנייצ הארון הגדום ______________ םא הנףיק םבנוצ אצ הקוםחן  .4

 קביקקצי. )וםכן / וכדי(

יםדי כיצוצ ה' אנףו כנס _______________ םקנוצ מצקני קעקועיל םגן קבחפר ביה"נ.  .5

 )עם מנצ / םקל(

)מףני / עומר חקק קיאחר םטינה _______________ קצמיד הצקקה םעמוד בםוח זמניל.  .6

 כדי(

בקדוצ הףרחיל כבר נבוםיל ויבקיל ______________ בקבועייל האחרוניל קרר חול  .7

 כבד. )מקול ק / כצופאה מכך(

_________________םמדצי םקחוצ בבריכה , הייצי יוקב מחוץ םבריכה ומקצעמל. )םו /  .8

 אםמםא / אל(

הףרנ. )אל / היוצ  אצ מםוא הנקודוצ , היינו מקבםיל אצ_________ היינו מקיגיל  .9

 ק...(

אבא הבטיח םקנוצ םי אוףנייל ____________ קאפםיח בכם מבחני החקבון במחפיצ זו.  .10

 )בצנאי, םו , אל(



 
 הפכו כל משפט סיבה למשפט תוצאה )השתמשו במגוון של מילים קשריות(:ג.  

 

 חםצה בקףעצ.מקול קדםיה םא הגיעה םףעוםה ב"מכבי פעיר"  .1
 

___________________________________________________________ 
 
 קעוצ קם אימוניל בקעוצ הערב. בגםםרוני מפטיין בףצרון צרגיםי קבריל  .2
 

___________________________________________________________ 
 
 המפב הביטחוני המנוכן. עקבהמנהםצ החםיטה םערוך אצ הטקנ באוםל הנףורט  .3
 

___________________________________________________________ 

 

 
 ות.ציינו את תפקידם של מילות הקישור המודגשד. 

קה"טיטניק" נחקבה םאונייה הבטוחה ביוצר בהקוואה םאוניוצ נונעיל   םמרוצ .1

 אחרוצ, היא קקעה במפוםוצ עקב קורה קם מחדםיל.

או מקל אצ , הל הבי 15-הףורטוגםיל גיםו אצ מערב אףריקה במאה הםאחר ק .2

 םמוכרל במטעיל, קביבקצ אמריקה. כדיראקוני העבדיל 

הל קימקו אמפעי יעים םקימור מףני קהאירוףיל נזקקו םצבםיניל קהובאו מאניה,  .3

 הבקר.

 צקכח ימיני. ,אקכחך ירוקםיל אל .4

םמנוע אנונוצ  כדיםאחרונה גברה המודעוצ בפבא םקמירה עם כםםי הזהירוצ  .5

 עדיין מצרחקוצ, םפערנו, צקםוצ. צםמרוצ זאהנגרמיל מרקםנוצ, 

 כדורנם? אומה אצה מעדיס כדורגם  .6

 נוח קםח אצ היונה םבדוק אוצל. וםכןהמיל ירדו,  .7

 נקקףה נכנצ הכחדה םףרחיל. וכצופאה מכךאנקיל היו קוףיל ףרחי בר,  .8

 נענינו םבקקצו. וםכןדבריו הקקיל ידענו קכוונצו הייצה טובה,  עם אס .9

 הצחרוצ כמצוכנן.הקרב הכבד נמקכה  םמרוצ .10

בצקוףה האחרונה  םמרוצ זאצבדורוצ הקודמיל םא נקמר האיזון בטבע,  .11

 גברה המודעוצ םנוקא זה.

 עדוצ החקובה.הודוצ םהחקוד זוכה במקףט  .12

 נכקםו בקם חונר ניניונל. אךחברי הקבופה הצאמפו םזכוצ בצחרוצ,  .13

 

 



 

 


