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ְ ַרס נ ֶל

ְַרס נ ֶל הא ַה ְָרס ַה ֵי ְלא ִי ָהִרא  ַה ֳָעָנק ִמֵ י ָ ָנה ֵמָאז
ַ 1901על ֶה ִֵ %גי ְִפיִזיָקה#ִ ,יְמָיהְ ,רפָאהִ ,סְפרת ְו ָ לַ ְ ִ .נת
ל ְקָרה
 1968נַס.ְ /ַ ,ח ַמָ ֵעי ַה ְַ#ל ָָ#להְ .נָסַ ,ל ָ#בד ְו ַ )
ְמַק ְִלי זֵכי ַה ְָרס ַמֲעָנק ְַ#ס ִי.ְ ,עָדה ֵמַדְלָיה.
ַאְלְפֶרד נ ֶלָ ,הִאי ֶ ָהָגה ֶאת ַרְעי ַה ְָרס ַה ְִ 4קָרא ַעל ְ מְ ,וַא,
ֵה ִקי ֶאת ַהֶֶ6ר ַהְמַמ ֶֶ4ת ֶאת ַה ְָרִסי ,נַלד ִ ְ ט ְקהְלֶ ְ ,וְדָיה
ִ ְ ַנת  .1833נ ֶל ָידַע ַַ#ְ /מְמִציא ַהִ יָנִמיט ב –  ֶ 1866את
צא חֶֹמר ְלִפיצ; ְסָלִעי ְֶדֶרְְ :טָחה יֵתרֶ .את
ִהְמִציא ְַמ ָ=ָרה ִלְמ ֹ
צֶרְְ :לפֵצ; ְֵ#די ַלְח ֹר ִמ ְנָהרת א ִמְכרתְ ,לַפ ֵ>ס
ַה ְ?ָלִעי ָהָיה ֹ
ְ ָרִכי ְועד.
ַהְמָצַאת ַהִ יָנִמיט ְוַה ִ ִ Aי ָהַר ִי ֶ ְִ4מְצא ְלחֶֹמר ַהֶֶ4פ; ַהֶ@ה
ָהְפכ ֶאת ַאְלְפֶרד נ ֶל ְלִאי ָע ִ ירְֶ .הְמ ֵ ְְ ַ :רֵ #ה ִקי ַמְע ָדת
ְוֲחָברת ְיֵתר מ – ְ 20מִדינת ְַרֲחֵבי ָהעָלְ ,וֵהִביְַ ,צַער,
ֶ ַהְמָצָאת ְמ ַ ֶ ֶ ת ְַ /לַמְטרת ִמְלָחָמה ְוֶהֶרג.
ב – ְ 27נֶבְמ ֶרַ ְ ,נת ָ 1895חַת ַאְלְפֶרד נ ֶל ַעל ַצָָאת ָהַאֲחרָנה
ְֶאְמָצעָתִ Eי ֵ?ד ֶאת ְַרס נ ֶלְֶ .עְזַרת ַה ְַרס ַה ֳָעָנק ַלֲאָנ ִ י ֲא ֶ ר
ְָ.רמ ָלֱאנ תְ 6ִֵ ,לַכ ֵר ַעל ַהֵֶ4זק ֶ ְָ/רָמה ַהְמָצָאת.
הא ִנְפַטר ב – ְֶ 10דֶצְמ ֶרְִ 1896 ,מק ְמגָריו ְִאיַטְלָיה.
ֲַ.אִריְֶ :זהַ ,ה – ְֶ 10דֶצְמ ֶר ,הא ַַ /ה) ֶ  ַמֲע ִניק ֶמֶלְ:
ְ ֶוְדָיה ֶאת ַה ְַרס ָלזִכי.
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ְ ַרס נ ֶל

פרס נובל הוא הפרס הבי לאומי הראשו המוענק מדי שנה
מאז  1901על השגי בפיזיקה ,כימיה ,רפואה ,ספרות ושלו.
בשנת  1968נוס ,ג תחו מדעי הכלכלה .בנוס ,לכבוד
וליוקרה מקבלי זוכי הפרס מענק כספי ,תעודה ומדליה.
אלפרד נובל ,האיש שהגה את רעיו הפרס הנקרא על שמו ,וא,
הקי את הקר המממנת את הפרסי ,נולד בשטוקהול,
שוודיה בשנת  .1833נובל ידוע ג כממציא הדינמיט ב – 1866
שאותו המציא במטרה למצוא חומר לפיצו; סלעי בדר:
בטוחה יותר .את הסלעי היה צר :לפוצ; כדי לחפור מנהרות
או מכרות ,לפלס דרכי ועוד.
המצאת הדינמיט והשמושי הרבי שנמצאו לחומר הנפ; הזה
הפכו את אלפרד נובל לאיש עשיר .בהמש :דרכו הקי מעבדות
וחברות ביותר מ –  20מדינות ברחבי העול ,והבי ,בצער,
שהמצאתו משמשת ג למטרות מלחמה והרג.
ב –  27בנובמבר ,שנת  1895חת אלפרד נובל על צוואתו
האחרונה באמצעותה יסד את פרס נובל .בעזרת הפרס המענק
לאנשי אשר תרמו לאנושות ,ביקש לכפר על הנזק שגרמה
המצאתו.
הוא נפטר ב –  10בדצמבר 1896 ,במקו מגוריו באיטליה.
תארי :זה ,ה –  10בדצמבר ,הוא ג היו שבו מעניק מל:
שוודיה את הפרס לזוכי.
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Traduction
attribuer
édifier, créer
inventer
faire exploser
niveler
expier

שורש
ק.נ.ע
מ.ו.ק
א.צ.מ
צ.צ.פ
ס.ל.פ
ר.פ.כ

 עברH הוא
העניק
הקי
המציא
;פצ
פילס
כיפר

בניי
הפעיל
הפעיל
הפעיל
פעל
פיעל
פיעל

ש הפועל
להעניק
להקי
להמציא
;לפוצ
לפלס
לכפר

Vocabulaire

יוקרה
מענק כספי
קר
מטרה
חומר
;פיצו
סלעי
מנהרות
מכרות
שימוש
;חומר נפ
בצער
אנושות
נזק
זוכי

prestige
somme d'argent
fond
but, objectif
matière
explosion
rochers
tunnels
mines
utilisation
explosif
avec peine
humanité
dommage
récipiendaires

שאלות על הטקסט
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 .1מי היה אלפרד נובל ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .2מה הוא המציא ?
_____________________________________________________________

 .3מה היה השימוש העיקרי של ההמצאה שלו ?
_____________________________________________________________

 .4מה מעניק מל :שוודיה מדי שנה ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .5למי המל :מעניק את הפרס ?
_______________________________________________________________

 .6מדוע נובל רצה לכפר על מעשיו ?
_______________________________________________________________

 .7אי :נובל הפ :לאיש עשיר מאוד ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

La flexion des noms - Noms au singulier.
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