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ה   ָאָדם ָחוָּ רֹון ְטרֹום ְקִריָאה   -ּבַ ַחק ִזּכָ  ִמׂשְ
 
ְרִטיִסיֹּות ָהֶעְליֹונֹות. 1 ים ֵמַהּכַ ּלִ יקּו ֶאת ַהּמִ  .ַהְעּתִ

ַעּמּוד    ְחּתֹונֹות ּבָ ְרִטיִסיֹּות ַהּתַ  . ַלּכַ
ְרִטיִסיֹּות. 2 ְזרּו ֶאת ּכֹל ַהּכַ  . ּגִ
בּו ֵהיֵטב . 3 רֹוןַעְרּבְ ּכָ ַחק ַהּזִ ִמׂשְ ֲחקּו ּבְ   .ְוׂשָ
 

 

 
 

ה   ָרָאה ָאָדם ָחּוָ

ס  ָפן  ַטּוָ  ָנָאה ׁשָ
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ה  ָאָדם ָחוָּ  ּבַ

 

ה ָאָדם  .ָנַסע ַלָחּוָ

ָרה ָאָדם  .ָרָאה ּפָ

ס ָאָדם  .ָרָאה ַטּוָ

 .ָרָאה ָצב ָאָדם

ָפן ָלָבן ָאָדם ם ׁשָ  .ָרָאה ּגַ

ה ָיָפה ָאָדם ב: "ַהָחּוָ  ,ָחׁשַ

ה ָנָאה  ."ַהָחּוָ
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ה   ָאָדם ָחוָּ ֵאלֹות  -ּבַ  :ׁשְ

 

ּפּור .1 י ַהּסִ ִטים ַעל ּפִ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ  : ַהׁשְ

 .ָנַסע ַל_________  ָאָדם

 ._________ָרָאה  ָאָדם

 ._________ָרָאה  ָאָדם

 ._________ָרָאה  ָאָדם

ם  ָאָדם  .ָלָבן _________ָרָאה ּגַ

ב: " ָאָדם ה ָחׁשַ  ,_________ַהָחּוָ

ה   ."_________ַהָחּוָ
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ה ָאָדםָמה  .2 ב ַעל ַהָחּוָ  ?ָחׁשַ

 

 

 

 

 

נּו ֶאת ַהַחיֹּות ׁשֵ  .3 ה  ָאָדםַסּמְ ָחּוָ   :ָרָאה ּבַ
 

ס ַמל      ַטּוָ ָרה    ּגָ  ּפָ

 

ָפן   ָנָחׁש     ָצב     ׁשָ

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ַרח ָפן ּבָ ָ ֶזל ְטרֹום ְקִריָאה   -  ַהׁשּ ּפָ  
 
ב.. 1 ב ֵאל ּגַ יקּו ּגַ ִנים ְוַהְדּבִ ְלּבֵ ֵני ַהּמַ ְזרּו ֶאת ׁשְ  ּגִ
ֶזל.. 2 ים ַהְמֻקְוַקִוים ֶאת ֶחְלֵקי ַהּפָ ּוִ י ַהּקַ ְזרּו ַעל ּפִ  ּגִ
רּו ֶאת . 3 י ַמֲעָלה. ַסּדְ ַלּפֵ ה ּכְ ּלָ ֶזל ַעם ַהּמִ  ֶחְלֵקי ַהּפָ
ה ְוהֹוֵפְך אֹוָתּה.4 תֹורֹו ַמְקִריא ִמּלָ ְחָקן ּבְ ל ׂשַ  . ּכָ
ל ַהֲחָלִקים ֲהפּוִכים . 5 ּכָ ׁשֶ ֶזל  -ּכְ יבּו ֶאת ַהּפָ   .ַהְרּכִ

 

ָפן  ַסאן  ָרַדף ׁשָ

ַרח  ָקַפץ  ה ּבָ  ָלּמָ
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ַרח  ָפן ּבָ ָ  ַהׁשּ

 

ןַסאן  ּגַ  .ָהָיה ּבַ

ָפן ָקַטן  .ַסאן ָרָאה ׁשָ

ָפן. ָ  ַסאן ָרַדף ַאַחר ַהׁשּ

 ,ַסאן ָרץ, ַסאן ָקַפץ

ַרח  ָפן ּבָ ָ  .ַאְך ַהׁשּ

ַרח ָפן ּבָ ָ ה ַהׁשּ  ?ָלּמָ

ַחד ָפן ּפַ ָ  . ַהׁשּ
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ַרח   ָפן ּבָ ָ ֵאלֹות  -ַהׁשּ :ׁשְ  
 

ּפּור .1 י ַהּסִ ִטים ַעל ּפִ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ  : ַהׁשְ

_______  .ַסאן ָהָיה ּבַ

ָפן ָקַטן  _______  .ָרָאה ׁשָ

 ._______ַסאן ָרַדף ַאַחר ַה 

 ,_______, ַסאן _______ַסאן 

ָפן  ָ  ._______ַאְך ַהׁשּ

ַרח _______ ָפן ּבָ ָ  ?ַהׁשּ

ָפן  ָ  ._______ ַהׁשּ
 
 
 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ה? .2  ָמה ַסאן ָעׂשָ

 
 
 
 
 

ַרח?  .3 ָפן ּבָ ָ ה ַהׁשּ  ָלּמָ

 
 
 
 
 

ַחד .4 ָפן ּפַ ָ ַהׁשּ ִבים ׁשֶ ם חֹוׁשְ ה ַאּתֶ    ?ָלּמָ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ן  ּבָ ן ָהַלְך ַלּזַ  ִציּוּר ְטרֹום ְקִריָאה  -ּדָ
 
תּוִבים ִמְקצֹועֹות.. 1 ֶהם ּכְ  ִצְבעּו ַרק ֶאת ַהֲחָלִקים ּבָ
 _____________  ָמה ָיָצא?. 2
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ן ּבָ ן ָהַלְך ַלּזַ  ּדָ

 

ן ָקם  .ּדָ

ן ּבָ ן ָהַלְך ַלּזַ  .ּדָ

ה ה ַחּמָ ן ָקָנה ַחּלָ  .ּדָ

ד ָלָבן ם ּבַ ן ָקָנה ּגַ  .ּדָ

ט ן ָהַלְך ַלַחיָּ  .ּדָ

ד ט ַהּבַ ן ָנַתן ַלַחיָּ  .ּדָ

ה ַפר ַמּפָ ט ּתָ  .ַהַחיָּ

 

  

ה ּפָ ן ָלַקח ַהּמַ  .ּדָ

ן ָחַזר  .ּדָ

ַחת ה ַעל ַצּלַ ם ַהַחּלָ ן ׂשָ  .ּדָ

ה ּפָ ַחת ַעל ַהּמַ ם ַהַצּלַ ן ׂשָ  .ּדָ

ה ן ָאַכל ַהַחּלָ  .ּדָ

ן ָנח  .ּדָ
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ן  ּבָ ן ָהַלְך ַלּזַ ֵאלֹות -ּדָ  :ׁשְ
 

ן? .1  ָמה ָקָנה ּדָ

 
 
 
 
 

ט?  .2 ַפר ַהַחיָּ  ָמה ּתָ

 
 
 

 

 
ים ִמְתָחְרזֹות .3 ין ִמּלִ  :ִמְתחּו ַקו ּבֵ

 

ה  ָלָבן        ַמּפָ
 

ד   ה         ּבַ  ַסּפָ
 

ן ד         ַזּבָ  ּכַ

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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 ֵמרֹוץ ְטרֹום ְקִריָאה  -ַהָעָנן 

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

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

 ָנָדב 

 ָהַלךְ 
ם   ַליָּ

ם יָּ  ּבַ

 ָהָיה 

 ָחם 

 ָנָדב 

ם ָאַמר יָּ  ּבַ

 ַחם 
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 ַהָעָנן 
 

ם  .ָנָדב ָהַלְך ַליָּ

ם ָהָיה ָחם יָּ  .ּבַ

ם ַחם יָּ  ."ָנָדב ָאַמר: "ּבַ

 .ָנָדב ָרָאה ָעָנן

אן  ."ָנָדב ָקָרא: "ָעָנן, ָעָנן, ַחם ּכָ

א ַהָעָנן ַעל ַיד ָנָדב  .ּבָ

ַחת ַהָעָנן ב ּתַ  .ָנָדב ָיׁשַ

ַמח  .ָנָדב ׂשָ
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ֵאלֹות   –ַהָעָנן   :ׁשְ
 

 ?ְלָאן ָהַלְך ָנָדב  .1

 
 
 
 
 

ם ָהָיה ָחם  .2 יָּ  ? אֹו ַקר ַהִאם ּבַ

 

 

 

 

 

ַמח .3 ה ָנָדב ׂשָ  ? ָלּמָ

 
 
 
 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ֶכם ָנָדב ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות .4    ָמה עֹוד ְלַדְעּתְ
ּלֹא ִיְהֶיה לֹו ַחם ֵדי ׁשֶ  ? ּכְ

  
 

  

  

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ן  ּגַ ס ּבַ וָּ ָחק ַמְסלוּל ְטרֹום ְקִריָאה   –ַהּטַ  ִמׂשְ
 

ית ָהַעּמּוד, לֹוְקִחים1 ַתְחּתִ ְרִטיִסיֹּות ּבְ  . ּגֹוְזִרים ֶאת ַהּכַ
ָחק.    ת ִמׂשְ יַּ ִבים ְוֻקּבִ  ִנּצָ
2. ם ְלִפיּהָ ה ּוִמְתַקּדֵ יָּ ּבִ יל ֶאת ַהּקֻ תֹורֹו ַמּטִ ְחָקן ּבְ ל ׂשַ  . ּכָ
ִרּבּוַע ָאֹפר 3 ְרִטיִסָיה, –. ִאם ֶנֱעָצִרים ּבְ  לֹוְקִחים ּכַ

ִלים עֹוד ּתֹור!    ה ּוְמַקּבְ ִריִאים ִמּלָ   ִמּקְ
 

  

ב ָרָאה  ָרב  ָחַסן ָיׁשַ  ׁשָ

ָנף ַרשׂ  ּכָ ג  ּפָ ס ּגַ  ַטּוָ

ה ָיָפה  ָעף ָאַמר ַחיָּ
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ן  ּגַ ס ּבַ וָּ  ַהּטַ
 

ָרב  .ָהָיה ׁשָ

ן ּגַ ב ּבַ  .ָחַסן ָיׁשַ

גָחַסן  ס ַעל ַהּגַ  .ָרָאה ַטּוָ

ג ב ַעל ַהּגַ ס ָיׁשַ ּוָ  .ַהּטַ

ָנף ַרׂש ּכָ ס ּפָ ּוָ  .ַהּטַ

ס ָעף ּוָ  .ַהּטַ

ה ָיָפה ס ַחיָּ ּוָ  ."ָחַסן ָאַמר: "ַהּטַ
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ן  ּגַ ס ּבַ וָּ ֵאלֹות  –ַהּטַ  :ׁשְ
 

ּפּור:  .1 י ַהּסִ ִטים ַעל ּפִ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ  ַהׁשְ

 .ָהָיה _______

ן _______ ּגַ ב ּבַ  .ָיׁשַ

ג _______ָחַסן ָרָאה   .ַעל ַהּגַ

ב ַעל ַה  ס ָיׁשַ ּוָ  ._______ ַהּטַ

ַרׂש  ס ּפָ ּוָ  ._______ַהּטַ

ס  ּוָ  ._______ ַהּטַ

ה ָיָפה_______ָחַסן  ס ַחיָּ ּוָ  .": "ַהּטַ
 

 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ן?  .2 ּגַ  ָמה ָרָאה ָחַסן ּבַ
 

 
 
 
 

ס ָעף? .3 ּוָ ַהּטַ ׁשֶ יׁש ָחַסן ּכְ ֶכם ִהְרּגִ    ָמה ְלַדְעּתְ

 
 

 
 
 

  

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ַחק  –ָרן ָנַפל  רֹון ְטרֹום ְקִריָאה ִמׂשְ  ִזּכָ
 
ְרִטיִסיֹּות ָהֶעְליֹונֹות1 ים ֵמַהּכַ ּלִ יקּו ֶאת ַהּמִ  .. ַהְעּתִ

ַעּמּוד.     ְחּתֹונֹות ּבָ ְרִטיִסיֹּות ַהּתַ  ַלּכַ
ְרִטיִסיֹּות. 2 ְזרּו ֶאת ּכֹל ַהּכַ  . ּגִ
רֹון3 ּכָ ַחק ַהּזִ ִמׂשְ ֲחקּו ּבְ בּו ֵהיֵטב ְוׂשָ   .. ַעְרּבְ
 

 

 
 

 ֲאָדָמה  ָנַפל ָרץ   

ָכה א ּבָ ם  ַאּבָ  ָנׁשַ
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 ָרן ָנַפל
 

ן ּגַ  .ָרן ָרץ ּבַ

 .ָרן ָנַפל ַעל ָהֲאָדָמה

ָכה  .ָרן ּבָ

 "!ָרן ָצַעק: "ָאה

א א ּבָ  .ַאּבָ

א ָנַתן ָיד ְלָרן  .ַאּבָ

ד  .ָרן ָלַקח ַהיָּ

ם  .ָרן ָנׁשַ

 .ָרן ָקם
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ֵאלֹות –ָרן ָנַפל   :ׁשְ
 

ה ָרן  .1 ָכהָלּמָ  ?ּבָ

 

 

 

 

 ? ִמי ָעַזר ְלָרן .2

 

 
 

 

 

ים ֲהפּוכֹות .3 ין ִמּלִ  : ִמְתחּו ַקו ּבֵ
 

ָכה          ָנַפל  ּבָ
 

 ָקם         ָצַחק     
 

 ָצַעק           ָנַתן
 

 ָלַקח         ָלַחׁש 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ֲאַגם  ָצב ֶזל ְטרֹום ְקִריָאה –ּבַ  ּפָ
 
ב.1 ב ֵאל ּגַ יקּו ּגַ ִנים ְוַהְדּבִ ְלּבֵ ֵני ַהּמַ ְזרּו ֶאת ׁשְ  . ּגִ
ֶזל.2 ים ַהְמֻקְוַקִוים ֶאת ֶחְלֵקי ַהּפָ ּוִ י ַהּקַ ְזרּו ַעל ּפִ  . ּגִ
ֶזל ַעם 3 רּו ֶאת ֶחְלֵקי ַהּפָ י ַמֲעָלה. . ַסּדְ ַלּפֵ ה ּכְ ּלָ  ַהּמִ
ה ְוהֹוֵפְך אֹוָתּה.4 תֹורֹו ַמְקִריא ִמּלָ ְחָקן ּבְ ל ׂשַ  . ּכָ
ל ַהֲחָלִקים ֲהפּוִכים 5 ּכָ ׁשֶ ֶזל  -. ּכְ יבּו ֶאת ַהּפָ   .ַהְרּכִ

 

 

 

ְיא   ָצב  ֲאַגם  ּגַ

ב  ה ָיׁשַ ַמח  ַחּסָ  ׂשָ
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ֲאַגם  ָצב  ּבַ
 

ן ְיא ָהַלְך ַלּגַ  .ּגַ

ן ָהָיה ֲאַגם ּגַ  .ּבַ

ְיא ָרָאה ָצב ָקַטן ֲאַגם ּגַ  .ּבַ

ב ב ַעל ַיד ַהּצָ ְיא ָיׁשַ  .ּגַ

ה ב ַחּסָ ְיא ָנַתן ַלּצָ  .ּגַ

ה ב ָאַכל ַהַחּסָ  .ַהּצָ

ַמח ב ׂשָ  .ַהּצָ

ַמח ְיא ׂשָ ם ּגַ   .ּגַ
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ֲאַגם  ָצב ֵאלֹות –ּבַ  :ׁשְ
 

ִטים  .1 ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ּפּור(ַהׁשְ י ַהּסִ  : )ַעל ּפִ

ן _______  .ָהַלְך ַלּגַ

ן ָהָיה  ּגַ  ._______ּבַ

ְיא ָרָאה  ֲאַגם ּגַ  .ָקַטן _______ּבַ

ְיא  ב _______ּגַ  .ַעל ַיד ַהּצָ

ב  ְיא ָנַתן ַלּצָ  ._______ּגַ

ב  ה  _______ַהּצָ  .ַהַחּסָ

ב   ._______ַהּצָ
ם  ַמח _______ּגַ  .ׂשָ

  

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 



  עיצוב בחינוך ©

ֲאַגם?  .2 ְיא ּבָ  ָמה ָרָאה ּגַ

 
 
 
 
 

ַמח?  .3 ב ׂשָ ה ַהּצָ  ָלּמָ

 

 

ה   שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ַמר ַעל ַקאי  י ׁשָ  ֵמרֹוץ ְטרֹום ְקִריָאה  –ׁשַ
 

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

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

י   ְלׁשַ

 ָאח

 ָקַטן

י  ׁשַ

 

ַמר  ׁשָ

 

 ַעל

 

 ַקאי

 

 ָאַמר ַקאי

 ַקר

 ַקאי
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ַמר ַעל ַקאי  י ׁשָ  ׁשַ
 

י ָאח ָקַטן    .ַקאי - ְלׁשַ

ַמר ַעל ַקאי י ׁשָ  .ׁשַ

 "!ַקאי ָאַמר: "ַקר

ד ַחם ם ַעל ַקאי ּבַ י ׂשָ  .ׁשַ

ָנה ּנָ  ,"ַקאי ָאַמר: "ּבַ

ָנה ּנָ י ָנַתן ְלַקאי ּבַ  .ׁשַ

ָנה ּנָ  .ַקאי ָאַכל ַהּבַ

ם ָאַכל  י ּגַ ָנהׁשַ ּנָ  .ּבַ
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ַמר ַעל ַקאי  י ׁשָ ֵאלֹות –ׁשַ  :ׁשְ
 

 ? ִמי ֶזה ַקאי .1

 
 
 
 
 

ד ַחם .2 ם ַעל ַקאי ּבַ י ׂשָ ה ׁשַ  ?ָלּמָ

 

 

 

 

 

י ָנַתן ְלַקאי .3  ? ָמה ׁשַ
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   ?ַהִאם ֵיׁש ָלֶכם ָאח אֹו ָאחֹות .4
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ס ַהָחָדׁש    ִציּוּר ְטרֹום ְקִריָאה  –ָהַאּגָ
 
רֹות ְוְיָרקֹות.1 תּוִבים ּפֵ ֶהם ּכְ  . ִצְבעּו ַרק ֶאת ַהֲחָלִקים ּבָ
 _____________  . ָמה ָיָצא?2
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ס ַהָחָדׁש   ָהַאּגָ
 

ן ּגַ ס ּבַ ַתל ַאּגָ ן ׁשָ ּנָ  .ַיאן ַהּגַ

ס ָנַבט  .ָהַאּגָ

ס ָצַמח  .ָהַאּגָ

 .ַיאן ָעָלה ַעל ָעָנף

ס ָחָדׁש   .ַיאן ָקַטף ַאּגָ

ס  ַאּגָ  .ַיאן ָנַגס ּבָ

ס  .ַיאן ָאַכל ָהַאּגָ
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ס ַהָחָדׁש   ֵאלֹות -ָהַאּגָ  : ׁשְ
 

ּפּור .1 י ַהּסִ ִטים ַעל ּפִ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ  : ַהׁשְ

ן  _______ַיאן ַה  ּגַ ס ּבַ ַתל ַאּגָ  .ׁשָ

 .ָה_______ ָנַבט

ס   ._______ ָהַאּגָ

 ._______ַיאן ָעָלה ַעל 

ס ָחָדׁש  _______ַיאן   .ַאּגָ

ס _______ַיאן  ַאּגָ  .ּבָ

 ._______ַיאן ָאַכל ָה 
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ל ַיאן .2 ְקצֹוַע ׁשֶ  ? ָמה ַהּמִ
 
 
 
 
 
 
 

ןָמה ָצַמח  .3 ּגַ  ?ּבַ
 
 

  

ה   שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 



  עיצוב בחינוך ©

ג  ָחק ַמְסלוּל ְטרֹום ְקִריָאה   –ָרם ָרָאה ּדָ  ִמׂשְ
 

ית ָהַעּמּוד, לֹוְקִחים1 ַתְחּתִ ְרִטיִסיֹּות ּבְ  . ּגֹוְזִרים ֶאת ַהּכַ
ת    יַּ ִבים ְוֻקּבִ ָחק. ִנּצָ  ִמׂשְ
2. ם ְלִפיּהָ ה ּוִמְתַקּדֵ יָּ ּבִ יל ֶאת ַהּקֻ תֹורֹו ַמּטִ ְחָקן ּבְ ל ׂשַ  . ּכָ
ִרּבּוַע ָאֹפר 3 ְרִטיִסָיה, - . ִאם ֶנֱעָצִרים ּבְ   לֹוְקִחים ּכַ

ִלים עֹוד ּתֹור!    ה ּוְמַקּבְ ִריִאים ִמּלָ   ִמּקְ
 

  

א ם ַסּבָ  ָרם  ָהַלךְ  יָּ

ג ַעל ַיד  ָחה  ָרָאה  ּדָ  ׂשָ

ם  ַמח ָאַמר ָהָיה ּגַ  ׂשָ



  עיצוב בחינוך ©

ג   ָרם ָרָאה ּדָ
 

ם  .ָרם ָהַלְך ַליָּ

ם א ַליָּ א ּבָ ם ַסּבָ  .ּגַ

ם יָּ ָחה ּבַ  .ָרם ׂשָ

ג  .ָרם ָרָאה ּדָ

ג ָחה ַעל ַיד ַהּדָ  .ָרם ׂשָ

ַמח  .ָרם ׂשָ

 :ָרם ָאַמר

ם" יָּ ג ּבַ א, ָהָיה ּדָ  ."ַסּבָ

א  ם ַסּבָ ַמח ּגַ  .ׂשָ
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ג  ֵאלֹות  –ָרם ָרָאה ּדָ  :ׁשְ
 

ם .1  ?ִמי ָהַלְך ַליָּ

 
 
 
 
 

ם .2 יָּ  ? ָמה ָרָאה ָרם ּבַ
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ם ָחׁש ָמה ָרם  .3 יָּ  ? ּבַ

 
 
 
 
 

יֹוֵתר  .4 ָטן ּבְ ג ַהּקָ  : ִצְבעּו ֶאת ַהּדָ
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