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 קטעים להבנת הנקרא -  למבוגרים תרגול

 **מומלץ לתרגל עם קלינאית התקשורת שלך, או לאחר קבלת הדרכה מתאימה**

 

  ,ישראל אדון שלום

  .8:00 בשעה 25/2 בתאריך' ד ביום  ויינברג אלי ר"ד אצל לבדיקה מוזמן הינך

  . הבדיקה לפני שעות 24 חלב ממוצרי להימנע וכן, שעות 12 של צום לאחר להגיע יש

  .במזומן שקלים 26 – ו מגנטי כרטיס להביא נא

  הרצליה, 22 ויצמן: המכון כתובת

  ,לשירותך

 ויינברג ר"ד

 054-7686865  

 

  :השאלות על ענה

  ?ההודעה את שלח מי  .1 

  ?ההודעה נושא מה  .2 

  ?לבדיקה להביא יש מה  .3 

  ?חלב ממוצרי להימנע יש זמן כמה  .4 

  ?התור את לבטל ברצונך אם תעשה מה  .5 

  :מתקדם תרגול

  .התור את לדחות/לבטל ברצונך כי לרופא( אסמס) מיסרון כתוב  .1 

  ?להגיע בכדי להשתמש ניתן אמצעים באילו. למכון הדרך את יודע אינך אם  .2 

 .חולים בבית מקצועות של רשימה הכינו  .3 
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 _________________  

  ".חתול" לשם העונה חילזון אבד

  .ריר המון עם דביק! מהר מאוד זוחל. לחלוטין ספורטיבי חילזון

  (.חשופית מסוג חילזון) כונכיה ללא, מחושים וארבעה צהובות נקודות עם ירוק

  !מהמם פשוט, חלקלק, חברותי

  !!חתול את למצוא לנו עיזרו אנא! שלנו לילדים חשוב מאוד החילזון

  . אוטובוס בתחנת מושב על זוחל שבע בבאר' ד בשכונה לאחרונה נראה

  .למוצא כספי פרס מובטח

  0546381251:  טלפון מספר

 יחזקאל משפחת,  תודה

 

  :השאלות על ענה

 לקטע כותרת תן  .1 

  .הקטע פי על החילזון את תאר  .2 

  ?שנעלם לפני החילזון את ראו היכן  .3 

  ?המודעה מפרסם מי  .4 

  ?מצחיקה המודעה מדוע  .5 

  :מתקדם תרגול

  ?כלב/חילזון מסוג? מחמד חיית לגדל בכדי נדרש מה  .1 

  .שאבדה מחמד לחיית דומה מודעה כתוב  .2 

  .מחמד כחיית חילזון לגידול וחסרונות יתרונות: טבלה הכינו  .3 

 )חיות מחמד, חיות משק וכו'( קטגוריות לתת זו רשימה מיינו, חיות של רשימה הכינו  .4 



 קליניקה שיקומית
 בליעה שפה ודיבור

    MD, גליץ יעל שפירא"ר ד

 M.Aשטיין, -לופו, קרן M.A, שרון מיטל

 קלינאיות תקשורת 

 ShikumClinic.com       I     052-4867609       I      ShikumClinic@gmail.com 

 

 ShikumClinic.com       I     052-4867609       I      ShikumClinic@gmail.com 
 

 יקרים לקוחות

 הטקסטיל מוצרי רשת של בדימונה חדש סניף פתיחת על בהתרגשות להודיע ברצוננו

  ".לי-בגד"   המצליחה

  ! שבוע בכל חם ממבצע ליהנות תוכלו  הפתיחה לרגל

  .משובחת כותנה 100% מ זוגית למיטה מצעים על הנחה 65% מ להינות תוכלו השבוע

  .מיובאים מותגים כולל, התינוקות בגדי כל על הנחה 45% מ ליהנות תוכלו הבא בשבוע

, זו הודעה המציג לקוח לכל תינתן המוצרים כל על 10% של הנחה  מרץ סוף עד כן כמו

  .בלבד אחת  לקנייה

  .החדש בקניון, 2 קומה.  דימונה, 45 לוינסקי רחוב: כתובתנו

 בגדלי@  בפייסבוק אחרינו עיקבו.    08-7745382: טלפון

 

  :השאלות על ענה

  ?ההודעה נושא מה  .1 

  ?65% של הנחה יש מה על  .2 

  ?10% של הנחה יש מה על  .3 

  ?לברית מתנה לקנות בכדי לחנות ללכת כדאי מתי  .4 

  ?החדש הקניון נמצא היכן  .5 

  :מתקדם תרגול

 טקסטיל למילה נרדפת מילה מצא  .1 

  ....(וכו,  שמש – חמה, בד-טקסטיל) נרדפות מילים של טבלה הכינו  .2 

  ?טקסטיל בחנות למצוא ניתן מוצרים אילו  .3 

 קיץ/לחורף בגדים טבלת הכינו  .4 
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___________________  

 גני שלושה באזור. גינה עם חדרים ארבעה דירת, סבא כפר בלב וחדשה ירוקה בשכונה

 ברגל הליכה דקות חמש במרחק ממוקמת הדירה. חוגים עם קהילתי ס"מתנ, ספר  בית, ילדים

  .החדש מהקניון

. מקורה פרטית חניה יש, הנדרשים התיקונים לכל ודואגת נחמדה מאוד הדירה בעלת

 או בהמחאות תשלומים 12,  לחודש ח"ש 7000 הדירה שכר, מלאה לשנה השכירות  חוזה

  . מיידית הכניסה, ומים ארנונה גם כולל המחיר, בלבד  קבע הוראת

  .סבא כפר, 112 הרצל רחוב: כתובת

  055-5676789 ישי בן שי עם קשר צרו נוספים לפרטים

 

  :השאלות על ענה

  .לקטע כותרת תן  .1 

  ?הדירה נמצאת היכן  .2 

  ?המקובלים התשלום אמצעי מהם  .3 

  ?המחיר כולל מה  .4 

  :מתקדם תרגול

  ?זה מסוג במודעה לציין שיש הדברים מהם  .1 

  .להשכרה שלך הדירה את מציע אתה בה מודעה כתוב  .2 
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 ____________________  

 מהדפיקות לי כאב הראש. אוזניים מחריש מרעש התעוררתי הלילה באמצע ראשון ביום

, ממיטתי יצאתי. השכונתית המכולת בעל, חיים של הצמודה מהדירה שנשמעו  החזקות

 בכדי ,הרועש השכן של דירתו לעבר בכעס פוסע והתחלתי כובע חבשתי , בחלוק התעטפתי

.  ככולנו לכבדם ועליו חוקים יש !הזה בבניין לילה ומתי יום מתי קובע  אינו שהוא לו להסביר

 והם ילדיה התעוררו, וכל שהיא וראיתי הצצתי מהחריץ .בהפתעה  פתחה ואישתו בדלת דפקתי

 ענתה? העניין מה הגברת את שאלתי. הפסקה ללא  קטנים טבחים כמו במטבח אופים

 המזון אספקת תגיע לא השבוע כל כי הודיעו אך , יחיאל אדון הרעש על מתנצלת: "המקומחת

". לכם למכור בכדי מחר שיהיה לחם לאפות  בכדי לעבודה נתרמה המשפחה כל. למכולת

  .למלאכה  והצטרפתי שרווליי הפשלתי, הכובע את הסרתי

  :השאלות על ענה

  .לקטע כותרת תן  .1 

  ?כועס יחיאל אדון מדוע  .2 

  ?השכן לדירת הגיע כאשר יחיאל ראה מי את  .3 

  ?יחיאל עשה מה  .4 

  :מתקדם תרגול

  ?מפתיע הקטע מדוע  .1 

  ?הלילה באמצע התרחשה הלחמים אפיית מדוע  .2 

  ?לחם להכנת נדרשים מצרכים אילו  .3 

  ?לחם הכנת שלבי מהם  .4 
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 ______________________  

 חדשים מחקרים להצגת כנס עורך נשכחות תרבויות לחקר האנתרופולוגי המכון

 המחקרים בין. ובעולם בארץ גדולות לתשבוחות וזכו המכון חוקרי ידי על לאחרונה  שפורסמו

. האחרון מרץ בחודש שפורסם, אפריים אפי האנתרופולוג של הגבולות חוצה  מחקרו יוצג

 צאצאיו הגעת ועד הגשם ביערות הבזיקטו שבט של והתפתחותו בשורשיו  עוסק המחקר

 נוספים וסקרנים חוקרים להגיע צפויים אוגוסט בחודש שיתקיים הכנס  אל. אורבנית לסביבה

 מקום לשריין בכדי.  הקרוב בחודש יתפרסמו האירוע על נוספים  פרטים. העולם מרחבי

 שם לציין בה   fakeemail@gmail.com : לכתובת ל"דוא הודעת  לשלוח יש נוסף מידע ולקבל

 מקיבוצי באחד יתקיים האירוע כי מראש מציינים אנו. אורחים  ומספר זהות תעודת מספר, מלא

  .ציבורית תחבורה על מךתסלה  מומלץ לא כן ועל הדרומיים הנגב

 ענה על השאלות:

  .לקטע כותרת תן  .1 

  ?הכנס יתקיים מתי  .2 

  ?הכנס אל יגיע מי  .3 

  ?לכנס כרטיסים מזמינים כיצד  .4 

  ?באוטובוס לכנס להגיע כדאי האם  .5 

  :מתקדם תרגול

  ?הארץ של זה באזור מועטה הציבורית התחבורה מדוע  .1 

  ?מכיר אתה הארץ בדרום קיבוצים/ישובים/ערים אילו  .2 

 ? פרט מדוע? עליך המועדפת העיר מהי  .3 


