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  )נקודות 12.5(
 

  
 המילים את להשלים צריכים אתם זה תרגילב. על הכלבים ועל הקשר שלהם עם בני האדםתשמעו  זה בקטע

  .א דוגמהוה )0(התרגיל הראשון . )מילים 5-6מקסימום ( לפי הקטע ששמעתם יםהחסרואת חלקי המשפטים 
  

  .הראשון התרגיל אתרוא לקשניות  60יש לכם , זה קטע שומעים שאתם לפני
והשלימו או תקנו , נסו להשלים את המשפטים כבר תוך כדי ההשמעה הראשונה. תשמעו את הקטע פעמיים

 .הקשיבו היטב. את תשובותיכם לאחר ההשמעה השנייה

  
 

  :דוגמה

  .___ ואספו חיים בעלי צדו האדם בני שנה 12.000 -כ לפני עד. 0

                    פירות וזרעים, צמחי מאכל :השלמה

  

  .___ האדם ובו" החקלאית פכהההמ" שנקרא המודרני האדם בתולדות חשוב תהליך התחיל ,תקופה באותה .1

  _________________________________________________________________: השלמה

  

  .והבקר הכלב הכבשים, העזים היו___ . 2

  _________________________________________________________________: השלמה

  

  .מבויית מצוי___  הוא הבית כלב. 3

  _________________________________________________________________: השלמה

  

  .___ את להפוך כדי מספיקות אלה שתכונות מצא האדם. 4

  _________________________________________________________________: השלמה

  

  .'וכו נחייה כלב, מלחמה כלב, הצלה כלב, גישוש כלב, ציד כלב, ___, רועים כלב :סוגים שונים של כלבים ישנם. 5

  _________________________________________________________________: השלמה

  

  .םהאד לבני כעזר___  לקבוצות מתחלקים ואלה בעולם קיימים כלבים גזעי 400 מעל. 6

  _________________________________________________________________: השלמה
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  .___ בכלבים משתמשים אחרים צבאות גם. 7

  _________________________________________________________________: השלמה

  

  .בתים הריסות תחת אנשים לגילוי גישוש כלבי, ___ :כמו נוספים אזרחיים שימושים יש לכלב. 8

  _________________________________________________________________: השלמה

  

  .___ לאדם לעזור נועד נחייה כלב. 9

  _________________________________________________________________: השלמה

  

  .חודשים כחמישה נמשךש ___ נחייה כלבי להיות המתאימים) שנה בגיל( השני בשלב. 10

  _________________________________________________________________: השלמה
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  2B –הבנת הנשמע  –ת פתרונו

  האדם של הטוב ידידו

  

 חשוב תהליך התחיל ,תקופה באותה. וזרעים פירות, מאכל צמחי ואספו חיים בעלי צדו האדם בני שנה 12.000 - כ לפני עד
 התחילו האדם כשבני. וחיות צמחים בעצמו לגדל התחיל האדם ובו" החקלאית פכהההמ" שנקרא המודרני אדםה בתולדות

 לוקחים הם שבו ממצב, בהיסטוריה לראשונה, עברו הם בחקלאות ולעסוק )ביתיות לחיות בר חיות הפיכת( חיות לביית
 באופן הסביבה את לנצל למדו הם שבה הכלכל של חדש למצב, רגע לאותו המספיקה בכמות בה שיש מה את מהסביבה

 פכהההמ במשך שבויתו החיים בעלי, מהכלב חוץ. צעירים פרטים של בתפיסתם כלל בדרך התחיל החיות ביות. יצירתי
  . והבקר הכלב הכבשים, העזים היו המבויתים ראשוני. למאכל בשר קבלת לצורך בעיקר בויתו, החקלאית

 הזמן במרוצת. זאבים עם שלו המגורים בית את לעתים חלק במערות הקדמון האדם. ייתמבו מצוי זאב למעשה הוא הבית כלב
 את ימים באותם כבר ראה האדם. הבית לחיי הגורים את הרגיל הוא. בבגרותם לו עזרושי כדי הזאב בגורי בחר האדם

  . שלו טוב לווהומ לחבר הזאב את להפוך כדי מספיקות אלה שתכונות מצא האדם. הזאב של החברתיות התכונות

 לא. האדם לבני כעזר ומשימותיהם השונים תפקידיהם לפי לקבוצות מתחלקים ואלה בעולם קיימים כלבים גזעי 400 מעל
 כלב, ציד כלב, שמירה כלב, רועים כלב :סוגים שונים של כלבים ישנם. האדם של הטוב ידידו הכינוי את הכלב קיבל לחינם
  . 'וכו נחייה בכל, מלחמה כלב, הצלה כלב, גישוש

. שלגים מפולות תחת נעדרים איתור עד ובקר צאן ברעיית עזרה, ותקיפה משמירה שונות למטרות האדם את שימש הכלב
 צבאות גם. ומלכודות אויב לגילוי כלבים הלוחמות היחידות בראש ושם בכלבים יאהאמריק הצבא השתמש וייטנאם במלחמת

  . מחבלים עקבות אחרי ולמעקב ערובה בני בהם שיש לבתים לפריצה היתר בין. צבאיות למטרות בכלבים משתמשים אחרים

 כלבים, בתים הריסות תחת אנשים לגילוי גישוש כלבי, לחרשים שמיעה כלבי: כמו נוספים אזרחיים שימושים יש לכלב
  .לעיוורים נחייה וכלבי אחרים אסורים וחומרים סמים, נפץ חומרי לגילוי הרחה כלבי, שריפות מוקדי לאיתור

 כאלו גם יש אך, שנים 8 בממוצע בתפקידו לעבוד יכול נחייה כלב. עיוור או טוב רואה לא שהוא לאדם לעזור נועד נחייה כלב
 .גרמני ורועה, רטריבר גולדן, לברדור כמו ושקטים חזקים כלבים מגזעי נבחרים נחייה כלבי. שנים 12 מעמד שמחזיקים

) שנה בגיל( השני בשלב. להם שדואגת חמה למשפחה נמסרים הכלבים) עשיריה עד השמיני בשבוע( הראשון בשלב
 לעזור איך  הכלבים את ללמד שמטרתו אילוף. חודשים כחמישה שנמשך מיוחד אילוף עוברים, נחייה כלבי להיות המתאימים

 כמו מכשולים לעקוף ,המדרכה בשפת לעצור, ישרים בקווים ללכת מאולפים הכלבים האילוף במסגרת. שונים במצבים לאדם
  .בטוחה בצורה כביש ולעבור, אשפה פח

 .וביטחונו לשלומו רבה במידה שאחראי, האדם של ביותר הטוב ידידו להיות הכלב הפך כך

  

  

  וחיות צמחים בעצמו לגדל התחיל. 1

  המבויתים ראשוני. 2

  זאב למעשה. 3

  שלו טוב ומלווה לחבר הזאב. 4

  שמירה כלב. 5

  ומשימותיהם השונים תפקידיהם לפי. 6

  צבאיות למטרות. 7

  לחרשים שמיעה כלבי. 8

  עיוור או טוב רואה לא שהוא. 9

  מיוחד אילוף עוברים. 10

  


