ב ִּל ֹ ְׁש ֹֹון ר ַב ִּים

צירופי לשון ופתגמים במסכת אבות
ביטויים ופתגמים רבים מפרקי אבות הפכו לביטויים שגורים בעברית ,וברבים מהם אנחנו משתמשים גם בעברית
מודרנית.

Ù

אצא מנקודת הנחה שאתם
מדברים אמת ,אני מקווה
שאני צודקת...
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Ù
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„ ˜¯Ù
לבת שלך יש זיכרון יוצא
מן הכלל ...היא זוכרת כל
דבר שאי פעם קראה או
למדה!

· ˜¯Ù

֑י יש טלפון נייד
ישן ,ב֑י כל
הדברים האלה.
הורי הציעו ֑י
לקנות חדש ,אבל
למה ֑י?

אתה לא מכיר את
התוכנה אקסל?
זה ממש פשוט ,הנה
תסתכל...

Ù

Ù
˙

‚Ì

· ˜¯Ù

Ù

עכשיו כשיש ֑י אייפון
מהדגם החדיש ביותר ,אני
כל הזמן בלחץ שאאבד
אותו!

˙

˙
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„ ˜¯Ù
‚Ì

‚Ì

‡ ˜¯Ù
איזה כיף ,קנו ֑י טלפון
נייד עם מצלמה ,אייפון
ואפשרות ג֑ישה
באינטרנט...

2

אבל או֑י עדיף ֑י
להיות החזק בכיתה,
ולא להילחץ יותר
מדי.

˙

Ù

אנחנו נשבעים ,לא
העתקנו!

‚Ì

˙

רון וישי ,המבחנים שלכם כמעט
זהים ,אותן תשובות נכונות ,אותן
הטעויות...

˙

1

אני מתלבט אם
ללמוד ארבע
או חמש יחידות
מתמטיקה .אם
אלמד עם חזקים,
בטח אתקדם
יותר...

‚Ì

‚Ì

לפניכם כמה מצבים מהחיים .כל מצב מתאים לפתגם או לביטוי מפרקי אבות .דפדפו במסכת )עמ' ,(...
קראו את המשפטים המודגשים והתאימו לכל איור את הפתגם או את הביטוי המתאים לו .מתחת לאיור מופיע הפרק
במסכת שבו עליכם לחפש את הביטוי.

6

„‡ ˜¯Ù

מה ,גם כתבת
מסרון תוך כדי
הנהיגה?!
‚ ˜¯Ù

Ù

הייתי בפעוטון של שולה
ואז בגן פשוש,
בשנה הבאה אני הולך
לבית ספר "האייל",
בצבא אהיה בצנחנים,
באוניברסיטה אלמד
רפואה,
אמציא תרופות
ואהיה חוקר חשוב.

‚ ˜¯Ù

Ù

· ˜¯Ù

המועדון נראה זוועה ,חייבים
לסדר אותו  -גם את השולחנות,
גם את ה֑וח ,גם את הרצפה,
גם את מדפים ,גם את ה...

חבל שלא הקשבתי לאבא
כשהציע ֑י להשאיר קצת
חטיפים לטיול...
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זה בסדר ,בזמן שאת
דיברת אנחנו כבר
סיימנו.

‡ ˜¯Ù

לא עליך המלאכה לגמור

˙

˙

‚Ì

‚Ì

10

אני רואה
שאתה מסודר
בחיים...

Ù

Ù
˙

מה ,קיבלת ?60
איזה טיפש!

˙

9

ה־ 100הזה שלך
לא שווה כ֑ום אם
ככה את מדברת
לחברים שלך...

‚Ì

‚Ì

‰ ˜¯Ù
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Ù

˙

‚Ì

מה פשר ההשתפכות הזאת? זה
אמִ תי ,או שאת פשוט רוצה את
החולצה האדומה ש֑י למסיבה
הערב?

˙

נופר ,את יודעת שאני מתה
ע֑ייך? אני מוכנה לעשות כל
דבר בעולם כדי שיהיה לך טוב,
את פשוט החברה הכי טובה
שיש...

8

‚Ì

7

אני יודעת שאסור לדבר בנייד
בזמן הנהיגה ,אבל דקה
קודם לכן כתבתי ֑יעל מסרון
) (smsוהיא לא
ענתה ֑י...

„ ˜¯Ù
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