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חלקי דיבור בטקסט - זיהוי

.החיפושיותעל להקת  לפניכם קטע מידע קצר1.

קראו אותו קריאה חופשית ואחר-כך בצעו את המטלות.

חלקי דיבור.רוב המטלות קשורות לנושא: 

החיפושיות
להקת 'החיפושיות' נחשבת ללהקת הרוק המצליחה ביותר ובעלת ההשפעה הרבה ביותר
בכל הזמנים. היא נוסדה בליברפול שבאנגליה בראשית שנות השישים, ושמה ('הביטלס')

ב' ו'חיפושית' באנגלית. תקליטיה נמכרו בעשרות מיליוניםֶהוא שילוב של המילים 'ֶקצ
של עותקים, ושיריה הושמעו ללא הרף. באותם ימים התפתחה ה'ביטלמאניה' - תופעה
של היסטריה המונית, בכל מקום שבו הופיעה הלהקה. הלהקה התפרקה בשנת 1970,
לאחר שהטביעה חותם בל יימחה על המוזיקה של המחצית השנייה של המאה העשרים.

1996.רב-מילים הצעיר יעקב שויקה, 
 כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית,© 

למשכל (ידיעות אחרונות וספרי חמד) ולסטימצקי.

תמצתו בקצרה את הקטע.

החיפושיות:הנה עוד עובדות על להקת 2.

י, ג'ורג' הריסון, רינגו סטאר.ִקארתנֶנון, ּפול מֶשמות חברי הלהקה הם: ג'ון לא.

בין להיטי הלהקה: "אתמול", "השוטה על הגבעה", "צוללת צהובה".ב.

ארוך לגברים. החיפושיות הביאו לעולם אופנה חדשה ונועזת: שיערג.

בעקבות שהותם בהודו ניכרה השפעה הודית על המוסיקה ועל הלבוש בארצות המערב.ד.

 מחדש, ושלבו בו שלוש מתוך ארבע העובדות.החיפושיותכתבו את הקטע 

זכרו: עליכם לשלב את העובדות במקומות המתאימים לכך ביותר, ולהכניס בקטע המקורי את

השינויים הקלים הנדרשים. אל תשכחו לשנות גם את הפיסוק בהתאם לצורך.
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 היא חלק חשוב מעולם המוזיקה.החיפושיותלהקת 3.

 (שבתחילת המשימה) שישה שמות עצם שונים, השייכיםהחיפושיותהעתיקו מן הקטע א.

לעולם המוזיקה (דוגמה: להקה).

.החיפושיותהוסיפו 10 מילים מתחום המוזיקה, שאינן מופיעות בקטע ב.

רצוי לכלול ברשימה שלכם: שמות עצם, פעלים, תארים וגם תוארי פועל.

תבו שני שמות עצם מאותו השורש.ִ. ליד כל פועל ּכהחיפושיותלפניכם פעלים מהקטע א.4.

אם מילה שכתבתם אפשר לקרוא בכמה דרכים, נקדו אותה כדי שנבין למה התכוונתם.

(אל תדאגו: ניקוד שגוי לא יוריד לכם נקודות!)
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שמות עצםפועל

ָןיחִלְַצה, מָחָלְצַהָהיחִלְצִהדוגמה:

תֶבֶׁשְֶחנ

ָדהְנֹוס

עַמְׁשֻה

הָחְּתַּפְתִה

ָהיעִהֹופ

ְרָקהָּפְתִה

תבו פועל מאותו השורש.ִלפניכם חמישה שמות עצם. ליד כל שם עצם ּכב.

לקרוא את הפועל בכמה דרכים, נקדו אותו כדי שנבין למה התכוונתם.אם אפשר

(אל תדאגו: ניקוד שגוי לא יוריד לכם נקודות!)

   פועל מאותו השורששם עצם

הָעָּפְׁשַה

הֵָמְדהַּת

ּלּובִׁש

ָרהָזֲח

ֵקףְתֶה

צאו בקטע את ביטויי הזמן השונים וסמנוִהקטע מתאר בקצרה את התפתחות הלהקה. מ5.

אותם בקו.

החיפושיות
להקת 'החיפושיות' נחשבת ללהקת הרוק המצליחה ביותר ובעלת ההשפעה הרבה
ביותר בכל הזמנים. היא נוסדה בליברפול שבאנגליה בראשית שנות השישים, ושמה

ב' ו'חיפושית' באנגלית. תקליטיה נמכרו בעשרותֶ('הביטלס') הוא שילוב של המילים 'ֶקצ
מיליונים של עותקים, ושיריה הושמעו ללא הרף. באותם ימים התפתחה ה'ביטלמאניה'
- תופעה של היסטריה המונית, בכל מקום שבו הופיעה הלהקה. הלהקה התפרקה
בשנת 1970, לאחר שהטביעה חותם בל יימחה על המוזיקה של המחצית השנייה של

המאה העשרים.

1996.רב-מילים הצעיר יעקב שויקה, 
 כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית,© 

למשכל (ידיעות אחרונות וספרי חמד) ולסטימצקי.
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 לשלושה שלבים - לפי סדר התרחשותם.החיפושיותחלקו את הקטע 6.

בחרו מתוך סעיף 5 את ביטויי הזמן המציינים את השלבים, כתבו בטבלה את ביטוי הזמן

המתאים לכל שלב, ומה קרה ללהקה בשלב זה. לכל שלב תנו כותרת, שתציין את האירוע.

(מתארת את מה שקרה) כותרתמה קרה?ביטוי זמןשלב

יסּוד הארגוןִיהארגון נוסדלפני שנים רבותדוגמה:

1

2

3

.ק'ל'ט' נמצאת בקטע. לפניכם מילים רבות מהשורש ָיהֶיטְִקלַּתהמילה 7.

תבו ליד כל מילה את חלק הדיבור שלה (שם עצם, פועל, תואר).ִּכ

ה - ָיטְִקליט - ִָקל

יטֹון - ְִקלַּתיט - ְִקלַּת

ט - ֶֶקליט - ְִקלִה

יטֹור - ְִקלַּתטּות - ְלָּקִה

יּפ) - ִיט (ְקלְִקלן - ָיטְִקלַּת

ה - ָָטְקלַהת - ֶֶטַקּל

ט - ְַקלִנט - ַָקל

ט - ְֵקלַמט - ְָקלִמ

ן - ְָטקֹולה - ָּיִיטְִקלַּת

ט - ְַקלֻ                         ה
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בקטע כתוב שהלהקה "הטביעה חותם בל יימחה על המוזיקה". מה פירוש הביטויים:8.

 -הטביעה חותם א.

 -בל יימחה ב.

.החיפושיותכתבו שני משפטים המבטאים את תוכן הקטע 9.

כל משפט יכיל שלושה חלקי דיבור לפי הסדר הבא: שם עצם, תואר, פועל. היעזרו בדוגמה.

פועלתוארשם עצם

נוסדההנודעתהלהקהדוגמה:

א.

ב.
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