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 מרכז שפה 3 חודשי דף

 

 מרכז שפה 

 4' דף חודשי מס

 1021 פברואר

 

 

  :החודש בדף

 

 "דומינו"
 

 משחק של צירופים

 

 : בפנים

 הסברים, הוראות הכנה

 !ודוגמאות

 

 סמדר
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 דומינו
התאמתו לצורכי הוראה פותחת פתח למשחקים שמטרתם , הדומינו במקורו עוסק בהתאמת מספרים

אפשר . על אבן אחרתהוא כל חלק , על כל צירוף להיות קצר ומורכב משני חלקים. לימוד צירופים שונים

 :למשל, להתאים כל צרוף בעל חוקיות ידועה

  (. שפה)צירופי לשון 

  (.חשבון)תרגילים ופתרונות 

  (.גיאוגרפיה)ארץ ויבשת 

 (.ך"תנ)ופירושה  מילה 

חלק על כל חלק מופיע , כל אבן מחולקת בקו לשתיים. משחק מורכב מעשרים ושמונה אבני משחקה

 . צרופיםהתאמת אבני הדומינו אחת לשניה היא על פי התאמה בין ה .מצרוף שונה

 :חוקי המשחק

 .אותו גם בצמדיםלשנים עד ארבעה שחקנים ואפשר לשחק מיועד משחק ה

אפשר לחלק את כל האבנים ואפשר לחלק מספר מסוים . מחלקים לכל משתתף מספר שווה של אבנים
 .ולהשאיר קופה

 .השחקן הראשון מניח אבן אחת

לכל משחק רשימה עם כל לצרף כדאי )השחקן הבא מניח אבן משלו באופן שיווצר צרוף קיים 
 (.הקיימים במשחק הצירופים האפשריים

 .מי שנותר ראשון ללא אבנים מנצח

 :אבני משחק לדוגמא

 

 

 

 

  

י ׂשֹוֵתק ידס  כ   ןב  ל   ְצב   כ 

 :צריכות להיות מספר אפשרויות חיבור בין האבנים

 .כל אחד מהזוגות יופיע כמה פעמים – 1רמה 

לבן , מהיר כצבי, קל כנוצה, קל כצבי: יהיו כמה צירופים אפשריים – 2רמה 

 .'שותק כדג וכו, שוחה כדג, חיוור כסיד, כשלג
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 :צירופי מילים אפשריים למשחק הדומינו

 

 

 :צירופי לשון שיש בהם השוואה

 צח כשלג 

 שחור כלילה 

 חמוץ כלימון 

 קל כנוצה 

 שותק כדג 

 מהיר כברק 

 איטי כצב 

 ערום כשועל 

 מהיר כצבי 

 גיבור כארי 

 חרוץ כנמלה 

 מלא כרימון 

 יבש כחרס 

 

 

 

 

 

 :נרדפותצירופי לשון משתי מילים 

 חס וחלילה 

 רעש והמולה 

 שונה ומשונה 

 לפתע פתאום 

 חושך ואפילה 

 בושה וחרפה 

 תם ונשלם 

 איום ונורא 

 נע ונד 

 חי וקיים 

 שמחה וששון 

 אימה ופחד 

 מלא וגדוש 

 בריא ושלם 

 חיל ורעדה 

 סמוך ובטוח 

 מבטן ומלידה 

 :שיש בהם ניגודיותצירופי לשון 

  קל וחומר 

  אורות וצללים 

 לטוב ולרע 

 בין רב למעט 

 מכף רגל ועד ראש 

 מן הכוח אל הפועל 

 כרחוק מזרח ממערב 

  עשה לילות כימים 

  והיה העקוב למישור 

  שמאל דוחה וימין מקרבת 

 טוב שכן קרוב מאח רחוק 

 שחור על גבי לבן 

 


