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ָעָנן  ת ּבֶ ַחק ְצִביָעה ְטרֹום ְקִריָאה  –ֶקׁשֶ ִמׂשְ  
 

י ַההֹוָראֹות.  ִנים ַעל ּפִ ְלּבֵ  ִצְבעּו ֶאת ַהּמַ
 ָמה ָיָצא? __________________ 

 
ֶמׁש  ֶ ם =          = ׁשּ ׁשֶ  ּגֶ

 

 ֶנֱהָדר =         ְלֶפַתע =
 

ת =   ִצְבֵעי =        ֶקׁשֶ

ְדָרָכה ָאֹדם  ְצָבִעים  ְסָתו  ְיֵפְיִפָיה  ּמִ

ֶרךְ  ֶמׁש  ְסָתו  ּדֶ ֶ ֶרךְ  ׁשּ ְדָרָכה ּדֶ  ּמִ

ֶמׁש  ֵהִעיָרה ֶ ם  ׁשּ ׁשֶ ֶמׁש  ּגֶ ֶ  ֵהִעיָרה ׁשּ

ֶמׁש  ֶ ם  ׁשּ ׁשֶ ם  ְלֶפַתע ּגֶ ׁשֶ ֶמׁש  ּגֶ ֶ  ׁשּ

ם  ׁשֶ ם  ְלֶפַתע ֶנֱהָדר   ְלֶפַתע ּגֶ ׁשֶ  ּגֶ

ת  ֶנֱהָדר ְלֶפַתע  ְלֶפַתע ֶנֱהָדר ֶקׁשֶ

ת  ֶנֱהָדר ת  ִצְבֵעי  ֶקׁשֶ  ֶנֱהָדר ֶקׁשֶ

ת  ת  ִצְבֵעי  ְסָתו  ִצְבֵעי  ֶקׁשֶ  ֶקׁשֶ

ֶרךְ  ְסָתו  ִצְבֵעי  ֶרךְ  ּדֶ  ִצְבֵעי  ּדֶ

ְדָרָכה ֵהִעיָרה ְצָבִעים  ְיֵפְיִפָיה  ָאֹדם  ּמִ
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ָעָנן ת ּבֶ  ֶקׁשֶ
 

יֹום ְסָתו ֶאָחד   ּבְ

ֶרְך  ּדֶ  ְלֵביָתּה.ֵאָלה ָהְיָתה ּבַ

ּה  ְרּכָ ֶמׁש ֵהִעיָרה ֶאת ּדַ ֶ  ַהׁשּ

ם ַרּכֹות. ׁשֶ ִטּפֹות ּגֶ ָתה ּבְ ּסְ ְדָרָכה ִהְתּכַ  ְוַהּמִ

ָעָנן.  ת ּבֶ  ְלֶפַתע ֵאָלה ָרֲאָתה ֶקׁשֶ

ת ָהְיָתה ְיֵפְיִפָיה!  ׁשֶ  ַהּקֶ

ִצְבֵעי  ת ָהְיָתה ּבְ ׁשֶ  ַהּקֶ

ֹחל ָאֹדם,  ֵכֶלת, ּכָ ּתֹם, ָצֹהב, ָיֹרק, ּתְ  ל.ְוֶסגוֹ ּכַ

ָאה ֵאָלה. ּלְ ה ֶנֱהָדר"! ִהְתּפַ ּמָ  "ּכַ

יָעה ְלֵביָתהּ  ִהּגִ ׁשֶ  ּכְ

ף ְנָיר ּוְצָבִעים  ָלְקָחה ּדַ

ָרֲאָתה.  ת ׁשֶ ׁשֶ ָרה ֶאת ַהּקֶ  ְוִציְּ

  



  עיצוב בחינוך ©
 

ָעָנן  ת ּבֶ ֵאלֹות:  –ֶקׁשֶ ְ ׁשּ  
 

 ֵאָלה?ְלָאן ֲהָלָכה  .1

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

 ?ֵאָלהָמה ָרֲאָתה  .2

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ת .3 ׁשֶ יפּו ֶאת ִצְבֵעי ַהּקֶ  :ַהּקִ

ֹחל   ָאֹפר    ָיֹרק    ָאֹדם   ּכָ

ֹחר    ָצֹהב  ֶסגֹול    ָוֹרד   ׁשָ

ּתֹם  ֵכֶלת    ּכַ ֶסף    ָלָבן  ּתְ  ּכֶ

 

יֹום ֶזה?  .4 ת ּבְ ֶכם הֹוִפיָעה ֶקׁשֶ ה ְלַדְעּתְ  ָלּמָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ֵמרֹוץ ְטרֹום ְקִריָאה  –אֹוֵגר   
 

רֹוץ.  .1 ּמֵ ים ּבַ ּלִ לּו ֶאת ְקִריַאת ַהּמִ ְרּגְ  ּתַ
ּלֹוֵקַח ָלֶכם ִלְקֹרא . ַה 2 ַמן ׁשֶ ר ּוָמְדדּו ֶאת ַהּזְ ְפִעילּו ְסטֹוּפֶ

ֶרֶצף. ִהּכֹון, ָהֵכן, ֵצא!  ים ּבְ ּלִ  ֶאת ּכֹל ַהּמִ
  

ה   ָלּמָ

 קֹוְרִאים

 ָלאֹוֵגר

 ֶזה

 ָהאֹוֵגר

 אֹוֵגר

לֹוַמר  אֹוֵסף ּכְ

 ֹאֶכל

ם ׁשֵ  ּבְ
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 אֹוֵגר 
 

ם ֶזה? ׁשֵ ה קֹוְרִאים ָלאֹוֵגר ּבְ  ָלּמָ

לֹוַמר אֹוֵסף) ָהאֹוֵגר אֹוֵגר  ֹאֶכל  (ּכְ

ּלֹו. ָחַיִים ׁשֶ יֵסי ַהּלְ ּכִ  ּבְ

ּלֹו ִנְראֹות  ָחַיִים ׁשֶ  ָלֵכן ַהּלְ

ָעִמים ַרּבֹות.   ְמֵלאֹות ּפְ

זֹון    ָהאֹוֵגר ּפֹוֵלט ֶאת ַהּמָ

ְסִביָבתוֹ  ָנה ּבִ ֵאין ַסּכָ יׁש ׁשֶ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ  ּכְ

ַנַחת.  ְוָאז אֹוֵכל אֹותֹו ּבְ

י ֶצַמח,   ָרִעים, שֹוְרׁשֵ  ָהאֹוֵגר אֹוֵכל ּזְ

ים.  רֹות, ְיָרקֹות ַוֲחָרִקים ְקַטּנִ  ּפֵ
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ֵאלֹות: –אֹוֵגר  ְ ׁשּ  
 

ם ֶזה .1 ׁשֵ ה קֹוְרִאים ָלאֹוֵגר ּבְ  ?ָלּמָ
 _____________________________________
 _____________________________________ 
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ל ָהאֹוֵגר ִנְראֹות ְמֵלאֹות .2 ָחַיִים ׁשֶ ה ַהּלְ  ? ָלּמָ

 _____________________________________
 _____________________________________

        
ְתבּו ְלָפחֹות  .3  :ַמֲאָכִלים 2ָמה ֹאֶכל ָהאֹוֵגר? ּכִ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ְתבּו  .4 י " (ַעל לֹא ָנכֹון"אֹו  "ָנכֹון"ּכִ ּפּור) ּפִ  : ַהּסִ

ְמָעָרה   __________   ָהאֹוֵגר ַמֲחִביא ֹאֶכל ּבִ

ָחַיִים ּלְ  __________   ָהאֹוֵגר ֹאֶסף אֹוֵכל ּבַ

ָכל   __________    ָמקֹוםָהאֹוֵגר ֹאֶכל ּבְ

ָחַיִים ּלְ  __________   ָהאֹוֵגר אֹוֵסף ַמִים ּבַ

 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ְפזֶֹרת ְטרֹום ְקִריָאה  –ַאְנַטְרְקִטיָקה   ּתִ  
 

ְפֹזֶרת  ּתִ ים ּבַ ּלִ יפּו ֶאת ּכֹל ַהּמִ  ִמְצאּו ְוִהּקִ
 

ים: ֶלג, ֶקַרח,  ִמּלִ ת, ֲעָנִקית, ְמֵלָאה, ׁשֶ ׁשֶ ּבֶ ּקֶֹטב, יַּ
ִוין, ִקילֹוֶמֵטר, ֵאזֹור, יֹוֵתר. יְנּגְ ים, ּפִ ים, ַחיִּ  ִקיצֹוִניִּ

 

  

 ק  ש א  ע  ק  י  ץ  פ 

 ט  ק  ז נ  י  ו  ת  י 

 ב  י  ו  ק  צ  ת  מ  נ 

 ג  ל  ר  י  ו  ר  ל  ג 

 ד  ו  י  ת  נ  ף א  ו 

 ק  מ  ב  ע  י  ס  ה  י 

 ר  ט  ש ח  י  י  ם  ן 

 ח  ר  ת  ס  ם  ש ל  ג 
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 ַאְנַטְרְקִטיָקה 
 

 ַאְנַטְרְקִטיָקה, 

ָמּה ָהַאֵחר  ׁשְ רֹוִמי, -אֹו ּבִ  ַהּקֶֹטב ַהּדְ

ת ֲעָנִקית ְוָקָרה ְמאֹוד. ׁשֶ ּבֶ  ִהיא יַּ

ֶלג  ׁשֶ ַמן ְמֵלָאה ּבְ ל ַהּזְ  ְוֶקַרח.ַאְנַטְרְקִטיָקה ּכָ

ים ְך ִקיצֹוִניִּ ל ּכָ ת זֹו ּכָ ׁשֶ ַיּבֶ ָנִאים ּבְ  ַהּתְ

ֵני ָאָדם, ם ּבְ ִרים ׁשָ ּלֹא ּגָ  ׁשֶ

ים, ֲעֵלי ַחיִּ א ַרק ְמַעט ִמיֵני ּבַ  ֶאּלָ

ִויִנים. יְנּגְ ל ַהּפִ מֹו ְלָמׁשָ  ּכְ

ַאְנַטְרְקִטיָקה יצֹוִני ּבְ ה ַלּקֹר ַהּקִ ּבָ  ַהּסִ

ת ִנְמֵצאת  ׁשֶ ּבֶ ַהיַּ  ִהיא ׁשֶ

ם.  ֵני ַהיָּ ה ִקילֹוֶמְטִרים ֵמַעל ּפְ לֹוׁשָ  ׁשְ

בֹוּהַ יֹוֵתר   ָהֵאזֹור ּגָ ָכל ׁשֶ    -ּכְ

ְך ַקר ּבֹו יֹוֵתר.  ּכָ
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ֵאלֹות:  –ַאְנַטְרְקִטיָקה   ְ ׁשּ  
 

יפּו ֶאת  ? ָמה ְמַאְפֵין ֶאת ַאְנַטְרְקִטיָקה  .1 ַהּקִ
ׁשּוָבה  כֹוָנה: ַהּתְ  ַהּנְ

 

ֶלג ְוֶקַרח   .א ׁשֶ  .ַאְנַטְרְקִטיָקה ְמֵלָאה ּבְ
ר ַחם   . ב  .ַאְנַטְרְקִטיָקה ִהיא ִמְדּבָ
ים    .ג ים ַרּבִ ָעֵלי ַחיִּ ים ִמיֵני ּבְ ַאְנַטְרְקִטיָקה ַחיִּ  .ּבְ

 
ַאְנַטְרְקִטיָקה .2 ִרים ּבְ ֵני ָאָדם לֹא ּגָ ה ּבְ  ? ָלּמָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ְך ַקר  .3 ל ּכָ ה ּכָ ַאְנַטְרְקִטיָקהָלּמָ  ?ּבְ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ירֹות ֹקר .4 ְזּכִ ים ַהּמַ נּו ִמּלִ  : ַסּמְ

 
ֶלג  ֶמׁש     ׁשֶ  ֶקַרח     ׁשֶ

 
ם     ֹחֶרף  ׁשֶ  ַקִיץ    ּגֶ

 
 
 
 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ְטרֹום ְקִריָאה ֵמרֹוץ צוּרֹות   –ֵקן ִצּפֹוִרים   
 

ָחק. .1 ת ִמׂשְ יַּ ִניַצִבים ּוְבֻקּבִ דּו ּבְ  ִהְצַטיְּ
ם . 2 ֵאיזֹו צּוָרה ֲעַצְרּתֶ ְדקּו ּבְ ָכל ּתֹור ּבִ ה ּבְ ּלָ  ְוִחְזרּו ַעל ַהּמִ

ם    ל: ֵאם ֶנֱעַצְרּתֶ תּוב (ְלָמׁשָ י ַהּכָ ְתִאיָמה ַעל ּפִ צּוַרת ַהּמַ  ּבְ
ר     ַסּפֵ יד "ֶיֶלד" 3ֵלב ַעם ַהּמְ ָעִמים) 3, ֲעֵליֶכם ְלַהּגִ  .ּפְ

 

4 

ֶקֶפת   ִמׁשְ

 ּגֹוָזִלים 

 ֵקן

יִצים  ּבֵ
 

 ֶיֶלד

 ּבֶֹקר
2 

3 

2 

3 

4 

 1 

 

 3 

 

 3 

 

 4 

 

 1 

 

 2 

 



  עיצוב בחינוך ©
 

 ֵקן ִצּפֹוִרים
 

ִניֵאל ֶיֶלד ַסְקָרן.  ּדָ

ם ֵלב ִניֵאל ׂשָ  יֹום ֶאָחד ּדָ

ַיד ַחּלֹונֹו הֹוִפיַע ֵקן ִצּפֹוִרים. ּלְ  ׁשֶ

ן ּקֵ ֶקֶפת, ָצָפה ּבַ ִניֵאל ָלַקח ִמׁשְ  ּדָ

ן  -ְוָרָאה  ּקֵ יִצים ְקַטּנֹות.ּבַ לֹוׁש ּבֵ  ׁשָ

יִצים,  ּבֵ ִניֵאל ָצָפה ּבַ י יֹום ּדָ  ִמּדֵ

ּה, ּבֶֹקר ֶאָחד,  ְוִהּנָ

יִצים  לֹוׁש ּבֵ ְמקֹום ׁשָ ִניֵאל ָרָאה ּבִ    -ּדָ

ים ּוַמְקִסיִמים. ה ּגֹוָזִלים ְקַטּנִ לֹוׁשָ  ׁשְ
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ֵאלֹות:  –ֵקן ִצּפֹוִרים  ְ ׁשּ  
 

ה "ַסְקָרן"?  .1 ּלָ ּמִ ָנה ּבַ ּוָ  ָמה ַהּכַ
כֹוָנה: ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ   ַהּקִ

 

ן   .א  .ְסּפֹוְרַטאי ִמְצַטיֵּ
 .רֹוֶצה ָלַדַעת עֹוד   . ב
 .ַמֲעִביר ְסָקִרים   .ג

 
ִניֵאל ָצָפה .2 ָמה ּדָ  ? ּבְ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
יִצים .3 ַקע ֵמַהּבֵ  ? ִמי ּבָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ְבָלה:  .4 ִלימּו ֶאת ַהּטַ  ַהׁשְ

 

ים ָיִחיד  ַרּבִ
יָצה   ּבֵ

 ִצּפֹוִרים  
  ּגֹוָזל 

 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ל  ֶאְגּדַ ׁשֶ ִציּוּר ְטרֹום ְקִריָאה –ּכְ  
 
ֶהם 1 ל . ִצְבעּו ַרק ֶאת ַהֲחָלִקים ּבָ מֹות ׁשֶ תּוִבים ׁשֵ  ּכְ

ָעֵלי ִמְקצֹוַע.      ּבְ
 . ָמה ָיָצא? _____________ 2
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ל  ֶאְגּדַ ׁשֶ  ּכְ
 

ָעִמים  ה ּפְ ים ׁשֹוֲאִלים:ַהְרּבֵ  ֲאָנׁשִ

ים?  ַחיִּ ְרֶצה ִלְהיֹות ּבַ ל, ָמה ּתִ ְגּדַ ּתִ ׁשֶ  "ֵחן, ּכְ

 רֹוֵפא אֹו מֹוֶרה?

 סֹוֵפר אֹו אֹוֶפה?"

ה ַרֲעיֹונֹות ְלִמְקצֹועֹות ַוֲעבֹודֹות.  ְועֹוד ַהְרּבֵ

ַעם לֹא יֹוֵדַע ָמה ַלֲענֹות.   ַוֲאִני ַאף ּפַ

ֲאִני רֹוֶצה ֶאת ַהכֹּ   ל ְלַנּסֹות. ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ

חֹוִלים. ל ּבַ  ֹחֶדׁש ֶאָחד ֶאְהֶיה רֹוֵפא ַוֲאַטּפֵ

א ַאָאֶפה ְלָחִמים. ֹחֶדׁש ַהּבָ  ּבַ

ֵבית ֵסֶפר, ד ּבְ ִים ֲאַלּמֵ  ַאֲחֵרי ָחְדׁשָ

ם ַרב ֶמֶכר . ָנה ֶאְכּתֹב ּגַ  ּוְבעֹוד ׁשָ

ם  ָבר ַקיָּ ל ּדָ  ֶאְלַמד ּכָ

ְעֵמם ִלי ְלעֹוָלם.   ְולֹא ְיׁשַ
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ל  ֶאְגּדַ ׁשֶ ֵאלֹות: –ּכְ ְ ׁשּ  
 

ּפּור .1 ּסִ ֶלד ּבַ  ? ֵאיְך קֹוְרִאים ַליֶּ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ל .2 ְגּדַ יִּ ׁשֶ  ? ָמה ֵחן רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ּכְ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ְבָלה:  .3 ִלימּו ֶאת ַהּטַ  ַהׁשְ

 

 ְמקֹום ֲעבֹוָדה ִאיׁש ִמְקצֹוַע 
  רֹוֵפא 

ה   ַמֲאִפיָּ
  ׁשֹוֶטֶרת 

ית ֵסֶפר    ּבֵ
 

ַסְקְרִנים ֶאְתֶכם? .4 ָנם ִמְקצֹועֹות ַהּמְ  ַהִאם ֶיׁשְ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ֵמרֹוץ צוּרֹות ְטרֹום ְקִריָאה  – ַהִמְזֶחֶלת  
 

ָחק. .1 ת ִמׂשְ יַּ ִניַצִבים ּוְבֻקּבִ דּו ּבְ  ִהְצַטיְּ
ה 2 ּלָ ם ְוִחְזרּו ַעל ַהּמִ ֵאיזֹו צּוָרה ֲעַצְרּתֶ ְדקּו ּבְ ָכל ּתֹור ּבִ  . ּבְ

צּוַרת    ם ּבְ ל: ֵאם ֶנֱעַצְרּתֶ תּוב (ְלָמׁשָ י ַהּכָ ְתִאיָמה ַעל ּפִ  ַהּמַ
ר     ַסּפֵ יד "3ֵלב ַעם ַהּמְ ָעִמים) 3"  ֹחֶרף, ֲעֵליֶכם ְלַהּגִ  .ּפְ

 

  

4 

 ִמְזֶחֶלת

ִלי ֶרֶכב  ּכְ

לֶ  ׁשֶ
 ג

 ְסּפֹוְרט 

 ֹחֶרף 

ֶעְזַרת  ּבְ
2 

3 

2 

3 

4 

 1 

 

 3 

 

 3 

 

 4 

 

 1 

 

 2 
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 ַהִמְזֶחֶלת 
 

ִלי ֶרֶכב  ַהִמְזֶחֶלת ִהיא ּכְ

י  ּבֵ ֶלג אֹו ֶקַרח.ִלְנִסיָעה ַעל ּגַ  ׁשֶ

ת  ׁשֶ ּמֶ  ַהִמְזֶחֶלת ְמׁשַ

קֹום ְלָמקֹום ם ְלַמֲעָבר ִמּמָ  ּגַ

ֹחֶרף.  ְוַגם ְלְסּפֹוְרט ּבַ

ָעָבר ַהִמְזֶחֶלת ָנָעה    ּבַ

ִלים,  ָלִבים אֹו ַאיָּ ֶעְזַרת ּכְ  ּבְ

ר הֹוְלִכים ְוָרִצים ַמֵהר ַעל ֶקַרח.  ֲאׁשֶ

יֹּום ַהִמְזֶחֶלת ּפֹוֶעֶלת ִעם ָמנֹוַע.   ּכַ
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ֵאלֹות: –ַהִמְזֶחֶלת  ְ ׁשּ  
 

 ? ִמְזֶחֶלת ָמה ִהיא .1
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ֹחֶרף .2 ְוָקא ּבַ ת ִלְסּפֹוְרט ּדַ ׁשֶ ּמֶ ה ַהִמְזֶחֶלת ְמׁשַ  ? ָלּמָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ֵלי ֶרֶכב .3 ל ּכְ מֹות ׁשֶ יפּו ׁשֵ  :ַהּקִ

 
רֹון   ְמכֹוִנית  ִמְזֶחֶלת   ִעּפָ

 
ה   ַמְזֵלג   ָמטֹוס  ֳאִניָּ

 
ְתבּו  .4 י " (ַעל לֹא ָנכֹון"אֹו  "ָנכֹון"ּכִ ּפּור) ּפִ  : ַהּסִ

 

ת ִלְנִסיָעה ַעל חֹולִמְזֶחֶלת  ׁשֶ ּמֶ  _______  ְמׁשַ

ִלים ֶעְזַרת ַאיָּ יֹּום ִמְזַחלֹות ָנעֹות ּבְ  _______  ּכַ

יֹּום ִמְזַחלֹות ּפֹוֲעלֹות ִעם ָמנֹועַ   _______   ּכַ

ִיץ ּקַ ׁשֹות ִלְסּפֹוְרט ּבַ ּמְ  _______  ִמְזַחלֹות ְמׁשַ
 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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פֹות  ים ִנְרּדָ ַחק ְצִביָעה ְטרֹום ְקִריָאה  –ִמּלִ ִמׂשְ  
 

י ַההֹוָראֹות.  ִנים ַעל ּפִ ְלּבֵ  ִצְבעּו ֶאת ַהּמַ
 ָמה ָיָצא? __________________ 

 
לֹוֵמְך =  ָיֵרַח =          ׁשְ

 
 יֹוֵמְך =        ְמַעְנֵין =  

 

א ּמֹוָרה ים ְמַעְנֵין  ִאּמָ ֶפר  ִמּלִ  ּסֵ

 ְמַסְקֵרן ָיֵרַח  ֵאיךְ  יֹוֵמךְ  ְלָבָנה 

לֹוֵמךְ  ֶנֱהָדר לֹוֵמךְ  ֶנֱהָדר ׁשְ  ֵאיךְ  ׁשְ

ֶפר  א ָיֵרַח  ּסֵ ת  ִאּמָ א ֶקׁשֶ  ִאּמָ

ֶפר  יֹוֵמךְ  ְמַעְנֵין  ֵאיךְ   ּמֹוָרה ּסֵ

ת  ּמֹוָרה לֹוֵמךְ  ֶקׁשֶ  ְלָבָנה  ֵאיךְ  ׁשְ

ת  ְלָבָנה  א ָיֵרַח  ֶקׁשֶ ֶהְחֵלט ִאּמָ  ּבְ

ֶפר  ֶנֱהָדר ק ְמַעְנֵין  ּסֵ ת  ְמַרּתֵ  ֶקׁשֶ

ים  ְמַסְקֵרן ֶנֱהָדר ְמַסְקֵרן ֵאיךְ  ִמּלִ

ֶהְחֵלט א ּבְ ק יֹוֵמךְ  ִאּמָ ים ְמַרּתֵ  ִמּלִ
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פֹות ים ִנְרּדָ  ִמּלִ
 

ה ג. ִכּתָ ְלִמיָדה ּבְ ת ּתַ  ֶקׁשֶ

ית  ת ָחְזָרה ִמּבֵ ֶפר ֶקׁשֶ  ַהּסֵ

ֲאָלה: ּה ׁשָ  ְוִאּמָ

ת?  לֹוֵמְך ֶקׁשֶ  "ָמה ׁשְ

ֶפר?"  ֵבית ַהּסֵ  ֵאיְך ָהָיה יֹוֵמְך ּבְ

א, ת ָעְנָתה: "ַהי ִאּמָ  ֶקׁשֶ

ָדה ַהיֹּום  ָהָיה ֶנֱהָדר, ַהּמֹוָרה ִלּמְ

פֹות. ים ִנְרּדָ  ַעל ִמּלִ

ל, ָיֵרַח ּוְלָבָנה,   ְלָמׁשָ

ִתיָקה ּוְדָמָמה".   ּוׁשְ

ּה. "ִנְפָלא, ָהָיה  ֲאָלה ִאּמָ  ְמַעְנֵין?" ׁשָ

ק ּוְמַסְקֵרן!"  ֶהְחֵלט ּוְמַרּתֵ  "ְמַעְנֵין ּבְ

ת ְוָצֲחָקה.  ָעְנָתה ֶקׁשֶ
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פֹות  ים ִנְרּדָ ֵאלֹות:  –ִמּלִ ְ ׁשּ  
 

ת .1 א ֶאת ֶקׁשֶ ֲאָלה ִאּמָ  ? ָמה ׁשָ
 ___________________________________
 ___________________________________ 

 
ֶפר .2 ֵבית ַהּסֵ ת ּבְ  ? ָמה ָלְמָדה ֶקׁשֶ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
פֹות  .3 ים ִנְרּדָ   ?ָמה ֵהן ִמּלִ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
פֹות .4 ים ִנְרּדָ ין ִמּלִ  : ִמְתחּו ַקו ּבֵ

 
ִתיָקה              ָיֵרַח         ׁשְ

 
יב       ֲחַכם   ֵהׁשִ

 
ָמָמה   ְלָבָנה        ּדְ

 
 ָנבֹון            ָעָנה 

  

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ְטרֹום ְקִריָאה ִציּוּר   – ֵוֵטִריָנר  
 

ֶהם 1 ל . ִצְבעּו ַרק ֶאת ַהֲחָלִקים ּבָ מֹות ׁשֶ תּוִבים ׁשֵ  ּכְ
 ַחיֹּות.   
 . ָמה ָיָצא? _____________ 2
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 ֵוֵטִריָנר 
 

ָצה ַאְרֶנֶבת.  ֵחִלי ִאּמְ

ה טֹוב. יׁשָ  יֹום ֶאָחד ָהַאְרֶנֶבת לֹא ִהְרּגִ

  -ִהיא לֹא ָרְצָתה ֶלֱאֹכל 

ֶזר לֹא   ְולֹא ֶסֶלק, ְוַאף לֹא ֶמלֹון ָמתֹוק.ּגֶ

ֵטִריָנר.  ֵחִלי ָלְקָחה ֶאת ָהַאְרֶנֶבת ַלּוֵ

ַדק ֶאת ָהַאְרֶנֶבת  ֵטִריָנר ּבָ  ַהּוֵ

יר ְלֵחִלי:  ְוִהְסּבִ

 "ְלַאְרֶנֶבת ּכֹוֶאֶבת ָהֹאֶזן, 

 ָאִביא ָלְך ִטּפֹות ָאְזַנִים. 

ְצָטְרִכי  יֹּום.ּתִ ֲעַמִים ּבַ  ְלַטְפֵטף אֹוָתן ָלֹאֶזן ַהּכֹוֶאֶבת ּפַ

ְצִליִחי?"  ַהִאם ּתַ

חֹון. ִבּטָ ן!" ָעְנָתה ֵחִלי ּבְ  "ּכֵ

 ֵחִלי ֶהְחִזיָרה ֶאת ָהַאְרֶנֶבת ְלֵביָתהּ 

ַאֲהָבה.  ּה ּבְ ָלה ּבָ  ְוִטּפְ

ה ָיִמים  ּמָ ֲעֹבר ּכַ  ּכַ

  ָהַאְרֶנֶבת ִהְבִריָאה!
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ֵאלֹות: –ֵוֵטִריָנר  ְ ׁשּ  
 

ָצה .1 ת ַמְחָמד ֵחִלי ִאּמְ  ?ֵאיזֹו ַחיַּ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ה טֹוב  .2 יׁשָ ָהַאְרֶנֶבת לֹא ַמְרּגִ  ?ֵאיְך ֵחִלי ָיְדָעה ׁשֶ

 _____________________________________
_____________________ ________________ 

 
ה לֹא טֹוב .3 יׁשָ ה ָהַאְרֶנֶבת ִהְרּגִ  ? ָלּמָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ֶדר .4 ִטים ְלִפי ַהּסֵ ּפָ ׁשְ רּו ֶאת ַהּמִ  :ַמְסּפֵ

 ָהַאְרֶנֶבת ִהְבִריָאה.   

ה טֹוב.  יׁשָ  ָהַאְרֶנֶבת לֹא ִהְרּגִ

ָצה ַאְרֶנֶבת.          ֵחִלי ִאּמְ

ַדק ֶאת ָהַאְרֶנֶבת.         ֵטִריָנר ּבָ   ַהּוֵ

 
 

 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ֵמרֹוץ ְטרֹום ְקִריָאה –יֹום חֶֹפׁש    
 

רֹוץ.  .1 ּמֵ ים ּבַ ּלִ לּו ֶאת ְקִריַאת ַהּמִ ְרּגְ  ּתַ
ר . ַה 2 ּלֹוֵקַח ָלֶכם ִלְקֹראְפִעילּו ְסטֹוּפֶ ַמן ׁשֶ  ּוָמְדדּו ֶאת ַהּזְ

ֶרֶצף. ִהּכֹון, ָהֵכן, ֵצא!     ים ּבְ ּלִ  ֶאת ּכֹל ַהּמִ
  

י ּלִ  ׁשֶ

 ִהְתעֹוְרָרה 

יֹום  ּבְ

ּבֶֹקר  ּבַ

 ָהָיה

 ֶזה

 יֹום

 ֹחֶפׁש 
 ָזְרָחה 

ַמִים ָ ׁשּ  ּבַ

ִני  ׁשֵ

ֶמׁש  ֶ  ַהׁשּ
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 יֹום חֶֹפׁש 
 

ּבֶֹקר. ִני ּבַ יֹום ׁשֵ י ִהְתעֹוְרָרה ּבְ ּלִ  ׁשֶ

 ָהָיה ֶזה יֹום ֹחֶפׁש.

ַמִים ָ ׁשּ ֶמׁש ָזְרָחה ּבַ ֶ  ַהׁשּ

ְרחֹוב. ֵלָוה ּבָ  ְוָהְיָתה ֲאִויָרה ׁשְ

ה, י ֵהִכיָנה ּתֵ ּלִ  ׁשֶ

ֶסת ְרּפֶ  ָיְצָאה ַלּמִ

א. ּסֵ ָבה ַעל ּכִ ְ  ְוִהְתַיׁשּ

ָבה  י ָחׁשְ ּלִ ה ֶנְחָמד".  -ׁשֶ ּמָ  "ּכַ

ה ְוָנָחה. ְתָתה ֶאת ַהּתֵ  ִהיא ׁשָ
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ֵאלֹות: –יֹום חֶֹפׁש   ְ ׁשּ  
 

י  .1 ּלִ ל ׁשֶ יֹום ַהֹחֶפׁש ׁשֶ  ? ָמה ָהָיה ֶמֶזג ָהֲאִויר ּבְ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ּה?  .2 ּלָ יֹום ַהֹחֶפׁש ׁשֶ י ּבְ ּלִ ָתה ׁשֶ  ָמה ָעׂשְ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ין ֲחרּוִזים .3  : ִמְתחּו ַקו ּבֵ

ְלָוה ר         ׁשַ  ֹאׁשֶ

 ָזְרָחה         ׁש ֹחֶפ 

ָבה        ּבֶֹקר  ָחׁשְ

ְמָחה  נֹוֵפׁש         ׂשָ
 

יֹום ֹחֶפׁש  .4 ם אֹוֲהִבים ַלֲעׂשֹות ּבְ  ? ָמה ַאּתֶ
 _____________________________________
 _____________________________________ 
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ְפֶלֶצת  ְפזֶֹרת ְטרֹום ְקִריָאה  –ַהּמִ ּתִ  
 

ְפֹזֶרת  ּתִ ים ּבַ ּלִ יפּו ֶאת ּכֹל ַהּמִ  ִמְצאּו ְוִהּקִ
 

ים: ֵדר, ֵאיֹפה, ִהְתּבֹוֵנן,   ִמּלִ ֵדִניס, ְלֶפַתע, ֵמֵעֶבר, ּגָ
ְך. ֶלב, ֶנְחָמד, ִחיֵּ ֵמָחה, ּכֶ ר, טֹוֶרֶפת, ׂשְ  ִמְפֶלֶצת, ֶעׂשֶ

 

  

 ט  ך  ז ק  ל  פ  ת  ע 

 ו  מ  ק  נ  ח  מ  ד  ש

 ר  ע  ג  ד  ר  ן  ה  ר 

 פ  ב  ח  נ  צ  כ  ת  ש

 ת  ר  י  י  כ  ל  ב  מ 

 מ  צ  ך  ס  ה  א  ו  ח 

 ז מ  פ  ל  צ  ת  נ  ה 

 א  י  פ  ה  א  מ  ן  ס 
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ְפֶלֶצת  ַהּמִ
 

ְרחֹוב   ֵדִניס ָהַלְך ּבָ

ֵדר. ַמע ַרַחׁש ֵמֵעֶבר ַלּגָ  ּוְלֶפַתע ׁשָ

   -ֵדִניס ִנְבַהל 

יַע ָהַרַעׁש?   ֵמֵאיֹפה ַמּגִ

ֵדר ְוָתָהה  ּגָ    -ֵדִניס ִהְתּבֹוֵנן ּבַ

ֵדר?   ָמה ֵיׁש ֵמֵעֶבר ַלּגָ

דֹוָלה ְונֹוָרָאה?   ָמה ִאם זֹו ִמְפֶלֶצת ּגְ

ִרים ַרְגַלִים? ִעם  ר ֵעיַנִים ְוֶעׂשְ  ֶעׂשֶ

 ּוָמה ִאם ִהיא טֹוֶרֶפת? 

ֵמָחה. ַמע ְנִביָחה ׂשְ ְתאֹום ׁשָ  ּפִ

ָלל לֹא ִמְפֶלֶצת,  ּכְ ְפֶלֶצת ּבַ ַהּמִ ר ׁשֶ  ִהְסַתּבֵ

ֶלב ָקַטן ְוֶנְחָמד א ּכֶ  ֶאּלָ

ַמע ֶאת ֵדִניס ִמְתָקֵרב. ָ ׁשּ  ׁשֶ

יַמת ְרָוָחה, ם ְנׁשִ   ֵדִניס ָנׁשַ

ךְ  ַדְרּכֹו.ִחיֵּ יְך ּבְ   ְוִהְמׁשִ

  



  עיצוב בחינוך ©
 

ְפֶלֶצת  ֵאלֹות: –ַהּמִ ְ ׁשּ  
 

ה ֵדִניס ִנְבַהל .1  ?ָלּמָ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ֵדר .2  ? ִמי ָהָיה ֵמֵעֶבר ַלּגָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
יַמת ְרָוָחה"?  .3 ם ְנׁשִ ים: "ָנׁשַ ּלִ ּמִ ָנה ּבַ ּוָ  ָמה ַהּכַ

ְמִהירּות .א  ִהְתִחיל ִלְנׁשֹם ּבִ
ֶסף   . ב  ִהְרִויַח ּכֶ
ע .ג  ִנְרּגַ

 
ְמֵין .4 ֵדִניס ּדִ ְפֶלֶצת ׁשֵ רּו ֶאת ַהּמִ  : ַציְּ

 
 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 


