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ַעְרָסל  ַאְרָנב רֹון ְטרֹום ְקִריָאה  –ּבַ ַחק ִזּכָ  ִמׂשְ
 
ְ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
 

 

 

 

 ַסְקָרן  ַעְרָסל ַאְרָנב

 ָהַלךְ  ָקַפץ  ָרץ
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ַעְרָסל ַאְרָנב  ּבַ
 

ן ּגַ  .ַאְרָנב ָקַטן ָרץ ּבַ

 .ָהַאְרָנב ָרָאה ַעְרָסל

 .ָהַאְרָנב ָהָיה ַסְקָרן

 .ָהַאְרָנב ָקַפץ ָלַעְרָסל

א  ןַטל ּבָ  .ַלּגַ

 .ַטל ָהַלְך ָלַעְרָסל ְוָרָאה ָהַאְרָנב

 .ַטל ָצַחק

 .ַטל ָנַתן ָלַאְרָנב ְקָצת ָחָסה
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ַעְרָסל  ַאְרָנב ֵאלֹות  –ּבַ  ׁשְ
 

ּפּור:  .1 י ַהּסִ ִטים ַעל ּפִ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ  ַהׁשְ
ן ּגַ  ._________ ָקַטן ָרץ ּבַ
 .ָהַאְרָנב ָרָאה _________

 .ָהָיה _________ָהַאְרָנב 
 .ָהַאְרָנב _________ ָלַעְרָסל

ן א ַלּגַ  ._________ ּבָ
 .ַטל ָהַלְך ָלַעְרָסל ְו_________ ָהַאְרָנב

 .ַטל ________
 .ַטל ָנַתן ָלַאְרָנב ְקָצת _________

 

 ?ְלָאן ָקַפץ ָהַאְרָנב .2

 _____________________________________
_____________________________ ________ 

 

ּפּור .3 ּסִ ה ּבַ נּו ָמה ַטל ָעׂשָ  :ַסּמְ
 

ה  ָקַפץ ָלַעְרָסל      ָנַתן ְלַאְרָנב ַחּסָ

 

ָכה    ָרָאה ַאְרָנב    ָצַחק  ּבָ

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ם   ְטרֹום ְקִריָאה  ינֹוִמ דֹו –ַמאָיה ָהְלָכה ַליָּ
 
ּמּון.. 1 ְרִטיֵסי ַהּדֹוִמינֹו ְלִפי ַהּסִ ְזרּו ֶאת ּכַ  ּגִ
ה. 2 ֻקּפָ רּו ּבְ ָלִפים ְוַסּדְ בּו ֶאת ַהּקְ  . ַעְרּבְ
יחּו ְקָלף ּפֹוֵתַח.  3  . ַהּנִ
ה4 ה ּוְמַנּסֶ ּפָ תֹורֹו ׁשֹוֵלף ְקָלף ֵמַהּקֻ ְחָקן ּבְ ל ׂשַ  . ּכָ

ה     תּוִחים (ִמּלָ ָלִפים ַהּפְ    .ת ּפֹוַתַחת)אוֹ וְ ְלַהְתִאימֹו ַלּקְ
  

ם  יָּ

 ַסף

ל   ּגַ

 ַמאָיה 

 ָרָחב 

ג   ּדָ

 ַעְקָרב 

ָרה  ׁשָ

 ָקְפָצה 

ֲחָתה   ׂשָ

 ד

 ע

 ׁש 

 ק

 שׂ 

 ר

 י

 ס

 ג

 מ
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ם  ַמאָיה ָהְלָכה ַליָּ
 

ם  .ַמאָיה ָהְלָכה ַליָּ

םַמאָיה ָעְמָדה ַעל   .ַסף ַהיָּ

ם יָּ  .ַמאָיה ָטְבָלה ָיד ּבַ

ל  ,ַמאָיה ָרֲאָתה ּגַ

ל ְוָצֲחָקה  .ָקְפָצה ַעל ַהּגַ

ָרה ֲחָתה ְוׁשָ  :ַמאָיה ׂשָ

ם ָרָחב" ם, ַהיָּ  ,ָרָחב ַהיָּ

ג ְוַגם ַעְקָרב ם ַחי ּדָ יָּ  ."ּבַ

ְיָתה  .ַמאָיה ָיְצָאה ְוָחְזָרה ַהּבַ
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ם  ֵאלֹות -ַמאָיה ָהְלָכה ַליָּ  ׁשְ
 

 ?ְלָאן ָהְלָכה ַמאָיה .1

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ה .2  ?ָקְפָצה ָמאָיה ָלּמָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ים ִמְתָחְרזֹות .3 נּו ִמּלִ  : ַסּמְ

ל        ָרָחב  ּגַ
 

ל   ָיְצָאה        ַמְעּגָ
 

 ַעְקָרב        ָמְצָאה

 

ם .4 יָּ ה ַמאָיה ּבַ יׁשָ ֶכם ִהְרּגִ    ?ֵאיְך ְלַדְעּתְ

 _____________________________________
 _____________________________________  

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ָתו  ּסְ  ֵמרֹוץ ְטרֹום ְקִריָאה  –ָמָרק ּבַ
 

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
  

ַעם   ּפַ

 ַאַחת
ָתו ּסְ  ּבַ

ר  ְלּבָ

 ָהָיה 

 ַקר

א  ַאּבָ
 ְקָעָרה ָלַקח
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ָתו ּסְ  ָמָרק ּבַ
 

ָתו ּסְ ַעם ַאַחת ּבַ  ,ּפַ

ר ָהָיה ַקר  .ְלּבָ

א ָלַקח ְקָעָרה  .ַאּבָ

א ָמַזג  ָעָרה ָמָרק ַחםַאּבָ  .ַלּקְ

ר ָעָרה ְלּבָ א ָנַתן ַהּקְ  .ַאּבָ

ָרק ַהַחם ר ָאְכָלה ֶאת ַהּמָ  .ּבָ

ְמָחה ר ׂשָ  .ּבַ

ָעָרה ר ָרֲחָצה ֶאת ַהּקְ  .ּבָ
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ָתו  ּסְ ֵאלֹות  -ָמָרק ּבַ  ׁשְ
 

ּפּור .1  ? ָמַתי ָקָרה ַהּסִ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

א ָמַזג ָמָרק לְ  .2 ה ַאּבָ  ? רבַּ ָלּמָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ְמָחה .3 ר ׂשָ ה ּבַ  ?ָלּמָ

 _____________________________________
___________ __________________________ 

 

ְבָלה .4 ִלימּו ֶאת ַהּטַ  : ַהׁשְ
 

 ְנֵקָבה  ָזַכר
  ָלַקח

 ָאְכָלה 
  ָמַזג
 ָרֲחָצה 

 
 

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

 

 

 

ר  ַסְפָסל ָאַסף ְרּפַ  ּפַ

ה ְלָאן ָלַחׁש   ַאּתָ
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ר  ְרּפַ  ָאַסף ְוַהּפַ
 

ב ַעל ַסְפָסל  .ָאַסף ָיׁשַ

ר ָקַטן ָעף ְרּפַ  .ָאַסף ָרָאה ּפַ

ְפָסל ְלַיד ָאַסף ר ָנַחת ַעל ַהּסַ ְרּפַ  .ַהּפַ

ַמח  .ָאַסף ׂשָ

 :ָאַסף ָלַחׁש 

ה ָעף" ר, ְלָאן ַאּתָ ְרּפַ  "?ַהְיי ּפַ

ר לֹא ָעָנה ְרּפַ  ,ַהּפַ

ַתק ר ׁשָ ְרּפַ  .ַהּפַ

 .ָאַסף ָצַחק
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ר  ְרּפַ ֵאלֹות  -ָאַסף ְוַהּפַ  ׁשְ
 

 ? ִמי ָנַחת ַעל ַיד ָאַסף .1

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

 ?ָאַסף ָלַחׁש ָמה  .2

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ֵאָלה .3 נּו ִמּלֹות ׁשְ  :ַסּמְ
 

 ָמַתי    ַסְפָסל    ָמה 

 

ה     ְלָאן ּמָ ר     ּכַ ְרּפַ  ּפַ

 

ֶכם ָאַסף ָצַחק .4 ה ְלַדְעּתְ    ?ָלּמָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ה  ר ֵשָאַהב ַחּסָ  ְטרֹום ְקִריָאהַמְסלוּל  –ָהַעְכּבָ
 
רּו ֶאת . 1 ים. ַחּבְ ּלִ ל ַהּמִ י ֵסֶדר א"ב ׁשֶ ַקו ַעל ּפִ ֻקּדֹות ּבְ  ַהּנְ
 ? ____________ . ָמה ָיָצא2
  

ז   ַאְרּגָ

ָעה  ַהְפּתָ

ה  ַחּסָ

ן   ָיׁשַ

 ְמַעט  ָלָבן

 ַסְפָסל

ר  ַעְכּבָ

ַעם  ּפַ

 ָקַפץ

 ָאַהב

ַלׁש   ּתָ
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ר ֵשָאַהב  ה ָהַעְכּבָ  ַחּסָ
 

ר ָלָבן ז ָקַטן ַחי ַעְכּבָ ַאְרּגָ  .ּבְ

ה ר ָאַהב ַחּסָ  .ָהַעְכּבָ

ז ַאְרּגָ ן ּבָ ר ָיׁשַ ְיָלה ָהַעְכּבָ ּלַ   ּבַ

ה  .ְוָחַלם ַעל ַחּסָ

ן ר ָקם ְוָהַלְך ַלּגַ ַעם ַאַחת ָהַעְכּבָ  .ּפַ

ן ּגַ ר ָרץ ּבַ  ,ָהַעְכּבָ

 ,ָקַפץ ַעל ָעָנף ְוַעל ַסְפָסל

ָעה -ְוָאז   !ַהְפּתָ

ְפָסל ר ָרָאה ָחָסה ַעל ַיד ַהּסַ  .ָהַעְכּבָ

ר  ַמח ָהַעְכּבָ ַלׁש ְמַעט ָחָסה -ׂשָ  ּתָ

ז  .ְוָרץ ֲחָזָרה ָלַאְרּגָ

ה ב ְוָאַכל ֶאת ַהַחּסָ ר ָיׁשַ ם ָהַעְכּבָ  .ׁשָ
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ה  ר ֵשָאַהב ַחּסָ ֵאלֹות –ָהַעְכּבָ  ׁשְ
 

ר .1  ? ֵהיָכן ַחי ָהַעְכּבָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ר .2  ?ַעל ָמה ָחַלם ָהַעְכּבָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ָעה .3  ?ָמה ָהְיָתה ַהַהְפּתָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ְתבּו " .4 ןּכִ י (ַעל " אֹו "לֹא"ּכֵ ּפּור) ּפִ  :ַהּסִ

ז  ַאְרּגַ ר ַחי ּבְ  ___________          ָהַעְכּבָ

ן ּגַ ר ָקַפץ ַעל ַקְרַנף ּבַ  ___________        ָהַעְכּבָ

ה  ר ָאַהב ַחּסָ  ___________           ְוָאָנָנסָהַעְכּבָ

ְפָסל ה ַעל ַהּסַ ר ָאַכל ֶאת ַהַחּסָ  ___________   ָהַעְכּבָ

 
 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ם  יָּ ְקַנאי ּבַ רֹון ְטרֹום ְקִריָאה   –ׂשַ ַחק ִזּכָ  ִמׂשְ
 
ְרִטיִסיֹּות 1 ים ֵמַהּכַ ּלִ יקּו ֶאת ַהּמִ  .ָהֶעְליֹונֹות. ַ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
 

 

 

 

ְקַנאי  ָרֲאָתה ֲהָלָכה  ׂשַ

ַבע  ָעף   ֲאָדָמה  ׂשָ
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ם  יָּ ְקַנאי ּבַ  ׂשַ
 

םָלָנה   .ֲהָלָכה ַליָּ

ְקַנאי ם ָלָנה ָרֲאָתה ׂשַ יָּ  .ּבַ

ְקַנאי ָעף ַ  .ַהׂשּ

ְקַנאי ָצד ַ  .ַהׂשּ

ג ם ְוָתַפס ּדָ ְקַנאי ָצַלל ַליָּ ַ  .ַהׂשּ

ג ְקַנאי ָאַכל ֶאת ַהּדָ ַ  .ַהׂשּ

ַבע ְקַנאי ׂשָ ַ  .ַהׂשּ

ְקַנאי ָנַחת ַעל ָהֲאָדָמה ְוָנח ַ  .ַהׂשּ
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ם  יָּ ְקַנאי ּבַ ֵאלֹות   -ׂשַ  ׁשְ
 

ם .1 יָּ  ?ָמה ָרֲאָתה ָלָנה ּבַ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ם .2 יָּ ְקַנאי ּבַ ַ ה ַהׂשּ  ? ָמה ָעׂשָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ל ַחיֹּות .3 מֹות ׁשֶ נּו ַרק ׁשֵ  : ַסּמְ

 

ְרָקן  ְקַנאי    ָים   ַאְרָנב   ׁשַ ַ  ׂשּ

 

ר  ְרּפַ ג   ַמְעָין    ֲאָדָמה   ּפַ  ּדָ

 

ְקַנאי הּוא ִצְמחֹוִני אֹו טֹוֵרף .4  ? ַהִאם ׂשַ

 _____________________________________
 _____________________________________ 
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ָפר   ע ַלּכְ ּסָ  דֹוִמינֹו ְטרֹום ְקִריָאה  –ַהּמַ
 
ּמּון.1 ְרִטיֵסי ַהּדֹוִמינֹו ְלִפי ַהּסִ ְזרּו ֶאת ּכַ  . ּגִ
ה. 2 ֻקּפָ רּו ּבְ ָלִפים ְוַסּדְ בּו ֶאת ַהּקְ  . ַעְרּבְ
יחּו ְקָלף ּפֹוֵתַח.  3  . ַהּנִ
ה4 ה ּוְמַנּסֶ ּפָ תֹורֹו ׁשֹוֵלף ְקָלף ֵמַהּקֻ ְחָקן ּבְ ל ׂשַ  . ּכָ

ה     תּוִחים (ִמּלָ ָלִפים ַהּפְ  אֹות ּפֹוַתַחת). וְ ְלַהְתִאימֹו ַלּקְ
  

 ָרָאה

ָרה   ּגָ

 ָסְבָתא 

ָפר   ּכְ

ךְ  ַאַחר ּכָ  

ְרָוז  ּבַ

 ָמָרק

ְמָחה  ׂשָ

 ָנְתָנה

 ַחְלָוה

 בּ 
 מ

 שׂ 
 נ

 ח

 א

 ר

 ג

 ס

 כּ 
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ָפר  ע ַלּכְ ּסָ  ַהּמַ
 

ַחג ָנָדב ָנַסע   .ְלָסְבָתאּבַ

ָפר ּכְ ָרה ּבַ  .ָסְבָתא ּגָ

ָפן ְוַאְרָנב ָפר ָרָאה ָנָדב ׁשָ ּכְ  .ּבַ

ְרָוז ם ּבַ ָפר ָרָאה ָנָדב ּגַ ּכְ    .ּבַ

 .ָסְבָתא ָנְתָנה ְלָנָדב ָמָרק

ם ַחְלָוה ְך ָסְבָתא ָנְתָנה ְלָנָדב ּגַ  .ַאַחר ּכָ

ָפר ּכְ ַמח ּבַ  .ָנָדב ׂשָ

ְמָחה ם ָסְבָתא ׂשָ  .ּגַ
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ָפר   ע ַלּכְ ּסָ ֵאלֹות  -ַהּמַ  ׁשְ
 

ּפּור:  .1 י ַהּסִ ִטים ַעל ּפִ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ  ַהׁשְ
ַחג ָנָדב ָנַסע ְל_________  .ּבַ

________ ָרה ּבַ  .ָסְבָתא ּגָ
ָפן ְוַאְרָנב ָפר ________ ָנָדב ׁשָ ּכְ  .ּבַ

ם ________ ָפר ָרָאה ָנָדב ּגַ ּכְ    .ּבַ
 .ְל________ ָמָרקָסְבָתא ָנְתָנה 

ם _________ ְך ָסְבָתא ָנְתָנה ְלָנָדב ּגַ  .ַאַחר ּכָ
ָפר ּכְ  .ָנָדב _________ ּבַ

ם ָסְבָתא ___________  .ּגַ

 

ָפר .2 ּכְ  ?ֵאילּו ַחיֹּות ָרָאה ָנָדב ּבַ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

 ?ָמה ָנְתָנה ָסְבָתא ְלָנָדב .3

 _____________________________________
 _____________________________________ 
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ָדה  ַאּגָ ה ּבָ ְלּכָ  ֵמרֹוץ ְטרֹום ְקִריָאה  –ַהּמַ
 

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
  

 ַגאָיה 

 ָקְרָאה 
ָדה   ַאּגָ

ָדה  ַאּגָ  ּבָ
 ָהְיָתה 

ה  ַמְלּכָ

ה  ְלּכָ  ַהּמַ

ְלָטה  ַעל ׁשָ
 ָהָעם
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ָדה ַאּגָ ה ּבָ ְלּכָ  ַהּמַ
 

ָדה  .ַגאָיה ָקְרָאה ַאּגָ

ה ָדה ָהְיָתה ַמְלּכָ ַאּגָ  .ּבָ

ְלָטה ַעל ָהָעם ה ׁשָ ְלּכָ  .ַהּמַ

ה ָעְזָרה ְלּכָ  ,ַהּמַ

ֲאָגה ָלַעם ה ּדָ ְלּכָ  .ַהּמַ

ְלָוה ְמָלָכה ָהְיָתה ׁשַ ּמַ  .ּבַ

ָדה  .ַגאָיה ָאֲהָבה ֶאת ָהַאּגָ
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ָדה  ַאּגָ ה ּבָ ְלּכָ ֵאלֹות -ַהּמַ  ׁשְ
 

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

ָדה ָהְיָתה _________ ַאּגָ  .ּבָ
ה ________ ַעל ָהָעם ְלּכָ  .ַהּמַ

ה ________ ְלּכָ  ,ַהּמַ
ה _________ ָלַעם ְלּכָ  .ַהּמַ

ְמָלָכה ָהְיָתה __________ ּמַ  .ּבַ
ָדה  .ַגאָיה ________ ֶאת ָהַאּגָ

 

ָדה .2 ַאּגָ ה ּבָ ְלּכָ ָתה ַהּמַ  ? ָמה ָעׂשְ

 
ְלָטה   ָקְרָאה  ָנה   ׁשָ  ָיׁשְ

 
ֲאָגה   ָעְזָרה   ָאֲהָבה   ּדָ

 

ם  .3 דֹות ַאּתֶ יִריםֵאילּו ַאּגָ  ? ַמּכִ

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

 

 

 

ְרָקן  ל  ַדְפָנה ׁשַ ְלּגַ  ּגַ

ְיָלה  ָהְלָכה ָקָטן  ּלַ
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ְרָקן ֲחָדׁש  ְלַדְפָנה ׁשַ
 

ה ת ַמְחָמד ֲחָדׁשָ   - ְלַדְפָנה ַחיַּ

ְרָקן ָקָטן  .ְלַדְפָנה ׁשַ

ְפָנה ָצְפָתה  ְרָקןּדַ ַ ׁשּ  .ּבַ

ְרָקןַה  ל ׁשַ ְלּגַ  ,ָרץ ַעל ַהּגַ

ְרָקן  ָתהָאַכל ַהׁשַ  ,ְוׁשָ

ְיָלה  ּלַ ן -ְוָאז ּבַ ְרָקן ָיׁשַ  .ַהׁשַ

ְפָנה  ְמָחהּדַ  .ׂשָ

ְפָנה ָהְלָכה ְלַחְדָרהּ   .ּדַ

ְפָנה ָנָמה ם ּדַ ו ּגַ  .ַעְכׁשָ
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ְרָקן ֲחָדׁש  ֵאלֹות -ְלַדְפָנה ׁשַ  ׁשְ
 

ְפָנה .1 ל ּדַ ה ׁשֶ ְחָמד ַהֲחָדׁשָ ת ַהּמַ  ? ַמִהי ַחיַּ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ה ָמה .2 ְרָקן ָעׂשָ ַ  ? ַהׁשּ

1(  ___________________ 

2(  ___________________ 

 

ְיָלה .3 ּלַ ְפָנה ּבַ ָתה ּדַ  ?ָמה ָעׂשְ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

פֹות .4 ים ִנְרּדָ ין ִמּלִ  : ִמְתחּו ַקו ּבֵ
 

ָנה  ָקט        ָיׁשְ

ְמָחה  ָנָמה         ׂשָ

 ָצֲהָלה                 ָקָטן  

 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 



  עיצוב בחינוך ©
 

ֲעָטָפה ְלָסְבָתא   ַמְסלוּל ְטרֹום ְקִריָאה  –ּמַ
 
ים. 1 ּלִ ל ַהּמִ י ֵסֶדר א"ב ׁשֶ ַקו ַעל ּפִ ֻקּדֹות ּבְ רּו ֶאת ַהּנְ  . ַחּבְ
 . ָמה ָיָצא? ____________ 2
  

ְתָבה  ּכָ

ֲעָטָפה   ּמַ

 ָסְבָתא 

 ָקְרָאה 

ה   ְלַמּטָ

 ָלְקָחה

ָמהּ   ׁשְ
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ֲעָטָפה ְלָסְבָתא  ּמַ
 

ף  .ַיאָנה ָלְקָחה ּדַ

ְתָבה  :ַיאָנה ּכָ

 ,ַהְיי ָסְבָתא"

ָאה ְלָכאן  "?ָמַתי ַאּתְ ּבָ

ָמהּ  ה ֶאת ׁשְ  .ַיאָנה ָחְתָמה ְלַמּטָ

ַמֲעָטָפה ף ּבְ ָמה ַהּדַ  .ַיאָנה ׂשָ

ֲעָטָפה   ַיאָנה ָסְגָרה ַהּמַ

ֲעָטָפה ְלָסְבָתא ְלָחה ַהּמַ  .ְוׁשָ

ֲעָטָפהָסְבָתא  ְתָחה ַהּמַ  .ּפָ

 .ָסְבָתא ָקְרָאה

ֲחָזָרה: "ָמָחר ְתָבה ּבְ  ."ָסְבָתא ּכָ
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ֲעָטָפה ְלָסְבָתא  ֵאלֹות  –ּמַ  ׁשְ
 

ְתָבהַיאָנה ְלִמי  .1  ?ּכָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

 ? ָעְנָתה ָסְבָתא ָמה .2

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ב ָקָצר ְלָאָדם ָקרֹוב .3 ְתבּו ִמְכּתָ  :ּכִ

 

 ְל: __________
 

 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________ 

 
 ְמ: __________       
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