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 יומן קריאה 

  תלמידים יקרים,

 משימות חובה : 

 .ופרטים ביוגרפיים מרכזיים על הסופרשם ספר, שם הסופר  .א

 עמודים( 2-1) :אפיון הדמות ראשית .ב

דמות  הלהתייחס לתיאור חיצוני של  דמות ראשית של הספר, עליכם ובפרק זה תתאר

לכתוב דוגמאות , הוכחות  כםיעלהתייחסו למושגים אפיון ישיר ועקיף...לאופיה ותכונותיה. 

 . םונימוקים מהספר לאפיונים שתיארת

יש להגדיר במדויק את התכונה לתאר התנהגות המתאימה לתכונה ולצטט מהספר  :לב מושי

 .שורות 4-5כל תכונה 

 שבר לאיחוי ןבי/זהותלנושא ה קישור .ג

ערבית, את האופן שבו הספר מציג את נושא הזהות : ישראלית/ )כעמוד( הסבר בהרחבה

שאלה בנושא זה  –דתית/חילונית, גבר/אשה, תהליך התבגרות וגיבוש זהות אישית וכד'. 

 תופיע במבחן!

לגבי הנושא כפי שהוא עולה בספר שקראת. האם הנושא מתקשר  עמדה אישית תהבע .ד

 לעולמך או למציאות האקטואלית? עליך להסביר ולנמק את דבריך ולשלב דוגמאות.

שיכלול גם עמדה לגבי תהליך הכנת אישית  פלקציהרחלק זה בעבודה הוא 

 עמוד( -)חצי עמוד העבודה.

 

 משימות בחירה 

 .כםמהמשימות  שלפני משימה אחת ובחר

  מכינים קומיקס

הקומיקס מחולק  -אותו בצורת קומיקס.  ווכתב כםאירוע אחד מן הספר שמצא חן בעיני ובחר

 "בלוני דיבור" לייצוג קולניתן לראות  למסגרות בכל מסגרת היא אירוע מהסיפור. במסגרת

 . המילים הכתובות מבטאות גם צלילים.ו"עננים" לביטוי מחשבות ודיבור ישיר

 

 כותבים מכתב 
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 ותאר אתכםלו על אירוע בספר שריגש/הצחיק/ העציב  וספרובו תמכתב לגיבור הספר  וכתב

 )עבודה לתלמיד אחד(. כםבחירת וריאת האירוע והסב

 

 

 משחק

ידו להכין דף עם הוראות הכינו משחק )קלפים, מסלול, או כל משחק אחר שתבחרו(, הקפ

 משחק+ דף הסבר איך המשחק קשור לעלילה.

 

התייחסו לצדדים הדומים והשונים  – עליו מבוססהשווה בין הספר שקראת לסרט ש

 ולתרומת השירים לסרט

 

 המטלה את העבודה יש להגיש להערכה כללית. ניתן לבצע את 

, הרפלקציה המשימה היצירתיתבשלשות. הציון יקבע על פי העבודה, 

 והשאלה בבחינה.

 

  בתוך תיקייה ובה דף שער,  12יש להגיש את העבודה בכתב אריאל גופן

 8/3/18מועד אחרון להגשה  תוכן העניינים וכל סעיף בעמוד נפרד.

 

 רשימת הספרים:

 מישהו לרוץ אתו/ דויד גרוסמן

 כלב/מארק האדוןהמקרה המוזר של ה

 המחברת הגדולה/ אגוטה קריסטוף

 כל החיים לפניו/ אמיל אז'אר

 התפסן בשדה השיפון/ סלינג'ר

 יש ילדים זיג זג/ דויד גרוסמן

 מפריח היונים/ אלי עמיר

 רודף העפיפונים/ חאלד חוסייני 

 נער החידות ממומביי/ ויקאס סווארופ
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 המאהב/ א.ב. יהושוע

 תרנגול כפרות/ אלי עמיר

 שווים ושווים יותר/ סמי מיכאל

 בעל זבוב/ גולדינג

 קאטרינה/ אפלפלד

 


