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כיצד   ;)13( למידה  ואסטרטגיות  אסטרטגיות   -1 ניווט  כרטיס   ;  )11( הישרדות 
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מבדק )26(; הוראות...הוראות...הוראות )27(; כרטיס ניווט 3 - “פיצוח” הוראות 
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בישראל )53(; כלי העבר בהווה )56( ; עוד על טקסטים מסוגת מידוע )59(. 
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בחיי      השוואה   ;)61( ביותר?  הטוב  הוא  ספר  בית  איזה   ;)60( העניין  כל  זה  השוואה 
יומיום )62( ; כרטיס ניווט 6 - השוואה ויישומה )63(; דמיון ושוני )65(; חוקי מדע 
וחוקי משפט )67(; השוואת דיאגרמות )70(; כוכבי שבת וכוכבי לכת )71(; אני יפה 

יותר... )74(; פועלי הבניין של הטבע )75(; השוואה משלנו )78(. 

הגדרה                                                                        79 - 93
אוקיינוגרפיה )79(; משחק הגדרות )80(; כרטיס ניווט 7 - הגדרה ויישומה )81(; 
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 .)111(
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הנמקה                                                                                      112 - 129
 ;)115( ויישומה  הנמקה   -  9 ניווט  כרטיס   ;)113( צודק?  מי   ;)112( יכולנו  לו 
פרסומות וטיעונים )117(; מעבירים הילוך באופניים )119(; אוטוסטרדת האינטרנט 
)122(; מצחיק או מעליב? )124(; שיבוט )126(; עוד על טקסטים מסוגת שכנוע 

 .)129(

תרגילי סיכום                                                   130 - 136
אילו אסטרטגיות הוראה נרמזות? )130(; מהי האסטרטגיה המצופה? )131(; הליכה 

כדרך חיים )132(; נושא אחד ואסטרטגיות אחדות )135(. 

 

אסטרטגיות ל”פיצוח” שאלות                              137 - 200
148 - 138 שאלות באשר הן                                  
מי הדמות? )138(; ַסְּפִרי ִלי ְלַאט )139(; כרטיס ניווט 10- שאילת שאלות ומתן 
ומידע  חלקים   ;)145( התקווה   ;)142( שאלה?  בכל  נדרש  מה   ;)141( תשובות 

בשאלות )147(; ללא תשובות - שאלות רטוריות )148(. 

מיון שאלות                                  149 - 154
של  מיון  דרכי   -  11 ניווט  כרטיס   ;)150( במים  חיסכון   ;)149( מראיינים  אנחנו 

שאלות )151(; שאלות ומאפייניהן )153(. 

מיון שאלות לפי סוג המידע המבוקש                      155- 165
בשידור חי )155(; כרטיס ניווט 12- סוג המידע המבוקש בשאלה כבסיס למיון 
 ;)161( וערפדים  עטלפים   ;)160( קולנוע  סרטי  על   ;)159( בחופים  מדוזות   ;)157(

מוישלה של שני זהובים )162(; איך לא ליפול ברשת? )164(. 

מיון שאלות לפי מספר התשובות האפשריות                 166 - 172
חידון )166( ; כרטיס ניווט 13 - מספר התשובות האפשריות כבסיס למיון 

)167(; פתגמים וניבים )168(; רובוט ומחשב )170(; “פורשים כנף” )171(. 

מיון שאלות לפי מועדן             173 - 185
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            196  -186 מיון שאלות לפי רמתן                            
תמונות בשחור ולבן )186(; כרטיס ניווט 15- רמת השאלה כבסיס למיון )187(; 
ביקור באי )188(; יד וכדור שיקוף )190(; אישה בחלון )192(; איך התפתח בית ספר? 

)194(; האמת על נרגילות )196(. 
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תרגילי סיכום                                                                   197- 200                                                                        
אפיון שאלות )197(; רישומן של חוויות )198(; תשבץ שאלות )200(; אילו פגשת ... 

.)200(

 

אסטרטגיות ל”פיצוח” מילים בלתי מוכרות          201 - 247
מילים באשר הן                                    202- 203

דברו רק עברית )202( ; הוא - היא )203( ; מילים דו-משמעיות )203(. 

דרכים ל”פיצוח” מילים                                                        204- 215
מילים...מילים...מילים... )204(; כרטיס ניווט 16 - דרכים ל”פיצוח” מילים )205(; 
הבנת מילים בעזרת הקשר )207(; הבנת מילים בעזרת שורש ומשפחת מילים )212(; 

הבנת מילים בעזרת מילון )214(. 

מילים לועזיות                                                                            216 - 224
פרחים בלועזית )216(; למה בחרו בי? )217( ; כרטיס ניווט 17 - מילים לועזיות 
ורכיביהן )219(; רכיבים של מילים לועזיות )220(; תשבץ מילים לועזיות 1 )222(; 

קרקס בעבר ובהווה )223(; תשבץ מילים לועזיות 2 )224(. 

קיצורי מילים                                                                             225 - 229
ראשי תיבות בצה”ל )225(; כרטיס ניווט 18 - ראשי תיבות וקיצורי מילים יחידות 

)227( ; קיצורי מילים  וראשי תיבות שימושיים )228(. 

סלנג )עגה(                                                                                230 - 237
שיחה בין סב ובין נכד )230(; כרטיס ניווט 19 - סלנג, מהות ושימוש )233(; עגה 

 ולשון תקנית )234(; הכול סבבה )236(. 
תרגילי סיכום                                                                             238 - 242

השוטה שהיה לחכם )238(; מאובנים )240(; אליעזר בן–יהודה )241(. 
 

הוראות, שאלות ומילים בלתי מוכרות - סיכום      243 - 247
פרדוקס   ;)244( חידות   ;)243( סיכום  למידה,  אסטרטגיות   -  20 ניווט  כרטיס 

הסתירה )245(; מילים בתפזורת )246( במבט לאחור )247(. 
                                                                                                                




