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ה ְקסוָּמה ׁשָ  ֵמרֹוץ צוּרֹות ְטרֹום ְקִריָאה  -  ַיּבָ
 

ָ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

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

 

  

4 

 יּוְלָיה

 ְקסּוָמה

 ְיצּור

 ְמֻיָחד

 טּוׁש 

 ׁשּוָרה 
2 

3 

2 

3 

4 

 1 

 

 3 

 

 3 

 

 4 

 

 1 

 

 2 

 



  עיצוב בחינוך ©
 

ה ְקסוָּמה  ׁשָ  ַיּבָ
 

ְיָלה ּלַ  יּוְלָיה ָחְלָמה ּבַ

ה ְקסּוָמה,  ׁשָ  ַעל ַיּבָ

ּה ַחי ְיצּור ְמֻיָחד  ּבָ

ׁשּוָבה ַדע ֶאת ַהּתְ יָּ  ׁשֶ

ָבר.   ְלָכל ּדָ

 יּוְלָיה ָקָמה, 

ף ְוטּוׁש   ָלְקָחה ּדַ

 ְוָכְתָבה ׁשּוָרה ַאַחר ׁשּוָרה 

ָחְלָמה.  ֶאת ָמה ׁשֶ
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ה  ׁשָ ֵאלֹות:  -  ְקסוָּמהַיּבָ ְ  ׁשּ
 

ְיָלה .1 ּלַ  ? ַעל ָמה יּוְלָיה ָחְלָמה ּבַ

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ְתבּו " .2 ןּכִ י (ַעל " אֹו "לֹא"ּכֵ ּפּור) ּפִ  :ַהּסִ

ְיָלה ּלַ  ___________        יּוְלָיה ָחְלָמה ּבַ

ׁשּוָטה ה ּפְ ׁשָ  ___________      יּוְלָיה ָחְלָמה ַעל ַיּבָ

ָבר צּור לֹא ָיַדע ּדָ  ___________        ַהיְּ

ף ְוחּוט  ___________           יּוְלָיה ָלְקָחה ּדַ

ָחְלָמה ְתָבה ֶאת ָמה ׁשֶ  ___________      יּוְלָיה ּכָ

 

ְיָלה .3 ּלַ ם ּבַ ֲחַלְמּתֶ רּו ַעל ֲחלֹום ׁשֶ  . ַסּפְ

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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 לֹוטֹו ְטרֹום ְקִריָאה  -   עוָּגה ֲחמוָּצה

 
י ַהִקיְוֻקִוים. . 1 ית ָהַעּמּוד ַעל ּפִ ַתְחּתִ ָלִפים ּבְ ְזרּו ֶאת ַהּקְ  ּגִ
ּלּוַח ַהּלֹוטוֹ 2 ְתִאים ּבְ יּּור ַהּמַ ל ְקָלף ַלּצִ   . ַהְתִאימּו ּכָ
 

 
 

 
 

 
  

   

   

ּפּוז  עּוָגה  ר ּתַ  ֻסּכָ

 ָצֲחָקה  ָאְכָלה  ָלָבן 

ה ְרצּוף  ָלּמָ  ָחמּוץ  ּפַ
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 ֲחמוָּצה עוָּגה 

 

ה ָאְכָלה עּוָגה.  ַטּנָ  רּות ַהּקְ

ּפּוז  רּוס ּתַ  ַעל ָהעּוָגה ָהָיה ּפָ

ר ָלָבן.  ְוָעָליו  ֻסּכָ

ּפּוז.  ָאְכָלהרּות   ְמַעט ּתַ

ְרצּוף. ָתה ּפַ   רּות ָצֲחָקה ְוָעׂשְ

ְרצּוף?  ָתה ּפַ ה רּות ָעׂשְ  ָלּמָ

ּפּוז ָהָיה ָחמּוץ!   ַהּתַ
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ֵאלֹות: - עוָּגה ֲחמוָּצה   ְ  ׁשּ

 

 ?ָמה רּות ָאְכָלה .1

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ְבָלה .2 י ַהּטַ ֲאָכִלים ַעל ּפִ נּו ֶאת ַהּמַ  : ַמיְּ

בּוׁש, קּוְסקּוס, טּוָנה,   רּוב ּכָ ה, ּכְ ּפּוז, ֲאפּוָנה ְיֻרּקָ ּתַ
ה ֲחמּוָצה ִריָּ  ֻסּכָ

 

ְרצּוף  .3 ָתה ּפַ ה רּות ָעׂשְ  ? ָלּמָ

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

 ָמלוַּח  ָחמוּץ
  
  
  

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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בוּב ַחק ְצִביָעה ְטרֹום ְקִריָאה  - ּגוּר ְוַהּזְ  ִמׂשְ
 

י  ִנים ַעל ּפִ ְלּבֵ  ַההֹוָראֹות. ִצְבעּו ֶאת ַהּמַ
ְמיֹון...( ָמה ָיָצא ּדִ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ׁשְ  _____________  ? )ּתִ

 
 =  ְזבּוב          = ּגּור  
 
 

ָבה   ּתָ ְלָחן        =ּכַ ֻ  =   ׁשּ
 

  

ַמע ז ְלַיד ָיָצא ׁשָ ַמע ְלַיד ְמֻרּכָ  ָיָצא ׁשָ

ַמע י ׁשָ ז ּגּור  ּבַ ם  עּוף ּגּור  ְמֻרּכָ  ׁשָ

י ְלָחן  ָיָצא ַרַעׁש  ּבַ ֻ  ַרַעׁש  ַרַעׁש  ָעַזב ׁשּ

ָבה ְזבּוב עּוף עּוף ּתָ  ָיָצא עּוף ְזבּוב ּכַ

ז ָבה ְזבּוב ְזבּוב ְמֻרּכָ ּתָ  ָעַזב ְזבּוב ְזבּוב ּכַ

ָרא  ְזבּוב ָעַזב ָבה ּקָ ּתָ ָרא  ּכַ ז ְזבּוב ּקָ  ְמֻרּכָ

ָבה ְזבּוב ְלַיד עּוף ּתָ ַמע ַרַעׁש  ְזבּוב ּכַ  ׁשָ

ָבה ְזבּוב ְזבּוב ַרַעׁש  ּתָ ז ְזבּוב ְזבּוב ּכַ  ְמֻרּכָ

ָבה ַרַעׁש  ְזבּוב עּוף ּתָ ם  ּכַ  עּוף ְזבּוב ׁשָ

ז י ְמֻרּכָ ָרא  ָעַזב ּבַ ז ּקָ י ְלַיד ְמֻרּכָ  ּבַ
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בוּב   ּגוּר ְוַהּזְ
 

ְלָחן. ֻ ב ְלַיד ַהׁשּ  ּגּור ָיׁשַ

ָרא. ּקָ ָבה ׁשֶ ּתָ ּכַ ז ּבַ  הּוא ָהָיה ְמֻרּכָ

ַמע   ַרַחׁש ּגּור ׁשָ

 ְוָרָאה ְזבּוב ָקָטן.

ה ַרַעׁש. בּוב ָעף ְלַיד ּגּור ְוָעׂשָ  ַהּזְ

ה!", -ּגּור ָאַמר: "ְזבּוב  ׁשָ ַבּקָ  עּוף ּבְ

בּוב לֹא ָעַזב ֶאת ּגּור.   ַאְך ַהּזְ

 ּגּור ָיָצא ַהחּוָצה

ם. בּוב ָיָצא ּגַ  ְוַהּזְ

בּוב ָעף ְוָעַזב ֶאת ּגּור.  ם ַהּזְ  ׁשָ

י זְ   בּוב"ּגּור ָאַמר: "ּבַ

ָבה. ּתָ ְלָחן ְוַלּכַ ֻ  ְוָחַזר ַלׁשּ
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בוּב ֵאלֹות:  - ּגוּר ְוַהּזְ ְ  ׁשּ
 

 

ָמה ּגוּ  .1 זּבְ  ? ר ָהָיה ְמֻרּכָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ה ַרַחׁש  .2  ?ִמי ָעׂשָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ל ֲחָרִקים .3 מֹות ׁשֶ יפּו ׁשֵ  : ַהּקִ

 

ר    ְזבּוב ְרּפַ  ָחמּוס   ּפַ
 

ּבּור   ַקְרַנף   ְנָמָלה    ּדַ

 

בּוב ָעַזב ֶאת ּגּור  .4  ? ָמַתי ַהּזְ

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ּדוְּרַסל רֹון ְטרֹום ְקִריָאה  - ְקבוַּצת ּכַ ַחק ִזּכָ ִמׂשְ  

 
ים 1 ּלִ יקּו ֶאת ַהּמִ ְרִטיִסיֹּות ָהֶעְליֹונֹות . ַהְעּתִ  ֵמַהּכַ

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

 

כּוָנה  ְ  הּוְקָמה  צּור  ׁשּ

ּדּוְרַסל ה ְקבּוצַ  ְחַקן  ּכַ  ׂשַ

ן  ּדּור ְמֻציָּ ם ּכַ ּלָ  ּכֻ
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ּדוְּרַסל  ְקבוַּצת ּכַ

 
ל צּור כּוָנה ׁשֶ ְ ׁשּ  ּבַ

ה. ּדּוְרַסל ֲחָדׁשָ  הּוְקָמה ְקבּוַצת ּכַ

ן.  ּדּוְרַסל ְמֻציָּ ְחַקן ּכַ  צּור ׂשַ

בּוָצה א ַלּקְ  צּור ּבָ

ּדּור   ְוָקַלע ּכַ

ל!   ּבּול ַלּסַ

ף. ם ָמחּו ּכַ ּלָ  ּכֻ
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ּדוְּרַסל ֵאלֹות:  - ְקבוַּצת ּכַ ְ  ׁשּ
 

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

ל צּור __________בַּ   ׁשֶ

ה. __________הּוְקָמה ְקבּוַצת   ֲחָדׁשָ

ּדּוְרַסל  ְחַקן ּכַ  __________ צּור ׂשַ

א לַ   __________ צּור ּבָ

 __________ ְוָקַלע 

ל! __________   ַלּסַ

ם  ּלָ ף.  __________ּכֻ  ּכַ

 

ל צּור .2 כּוָנה ׁשֶ ְ ׁשּ  ? ָמה ָקָרה ּבַ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ּדּוְרַסל טֹוב .3 ְחַקן ּכַ  ?ַהִאם צּור ׂשַ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ּצּור ָקַלע ַסל .4  ?ָמה ָקָרה ְלַאַחר ׁשֶ

 ___________________________________
 ___________________________________ 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ה ְסרוָּגה ּבֻ  ַחק ְטרֹום ְקִריָאה    -ּבָ  ִמׂשְ
 

ָחק. ת ִמׂשְ יַּ ִניַצִבים ּוְבֻקּבִ דּו ּבְ  ִהְצַטיְּ
ִאים ים ַהּבָ ה ּוְבֶהְתֵאם ַלֻחּקִ יָּ ּבִ ֶהְתֵאם ַלּקֻ מּו ּבְ  :ִהְתַקּדְ

ם  • ִסים ְלַמְעָלה  -ֻסּלַ  ְמַטּפְ

ה -ָנָחׁש  • ים ְלַמּטָ ׁשִ ּלְ  ִמְתּגַ

ה  • ִמים ַצַעד ֶאָחד  -ִמּלָ  נֹוָסףקֹוְרִאים ּוִמְתַקּדְ
יּּום  ת ַהּסִ יַע ִלְנֻקּדַ ּגִ ּמַ ַח ָהִראׁשֹון ׁשֶ  ְמַנּצֵ

 

ה   ּבָ  ִסּיּום >  צּוף   ּבֻ

ְתָנה  ְמחוּ   ֻקְפָסה   ּכֻ  ׂשָ

ה   נּוָרה  חּוט   ּבָ  ּבֻ

    ֻקְפָסה    

ה    חּוט  ּבָ  ְסרּוָגה   ּבֻ

ה   נּוָרה  ּבָ    ּבֻ

ְתָנה   חּוט  ה  ּכֻ ּבָ   ּבֻ

     נּוָרה  ְסרּוָגה 

       

ְתָנה   צּוף   נּוָרה  ּכֻ

ְמחוּ   < ַהְתָחָלה צּוף   נּוָרה  ׂשָ
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ה ְסרוָּגה  ּבָ  ּבֻ

 
 צּוף ָנְתָנה ְלנּוָרה ֻקְפָסה.

ֲאָלה נּוָרה. ְפָסה?" ׁשָ ּקֻ  "ָמה ּבַ

ָעה!" ָעְנָתה צּוף.  "ַהְפּתָ

ְפָסה  ְתָחה ֶאת ַהּקֻ  נּוָרה ּפָ

ה. ה ְקַטּנָ ּבָ  ּוָבּה ָרֲאָתה ּבֻ

ק. ְתָנה ּדַ ה ָהְיָתה ְסרּוָגה ֵמחּוט ּכֻ ּבָ  ַהּבֻ

ה ָיָפה!" ּבָ  נּוָרה ָקְרָאה: "צּוף! ַהּבֻ

ְמחּו.  נּוָרה ְוצּוף ׂשָ
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ה ְסרוָּגה ּבָ ֵאלֹות:  - ּבֻ ְ  ׁשּ
 

ָעה .1  ?ָמה ָהְיָתה ַהַהְפּתָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ט .2 ּפָ ׁשְ ין ֶחְלֵקי ַהּמִ  :ִמְתחּו ַקו ּבֵ

 

ֲאָלה נּוָרה         צּוף ָנְתָנה ְלנּוָרה   ׁשָ

 

ה ָיָפה!"      נּוָרה ָקְרָאה: ּבָ  "צּוף! ַהּבֻ

 

ְפָסה?" ּקֻ  ָעְנָתה צּוף          "ָמה ּבַ

 

ָעה!"  ֻקְפָסה           "ַהְפּתָ

 

ה .3 ּבָ ֶכם צּוף ָנְתָנה ְלנּוָרה ּבֻ ה ְלַדְעּתְ  ?ָלּמָ

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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 לֹוטֹו ְטרֹום ְקִריָאה  - ּתוְּלּתוּל ַהֲחתוּל

 
י ַהִקיְוֻקִוים. . 1 ית ָהַעּמּוד ַעל ּפִ ַתְחּתִ ָלִפים ּבְ ְזרּו ֶאת ַהּקְ  ּגִ
ּלּוַח ַהּלֹוטוֹ 2 ְתִאים ּבְ יּּור ַהּמַ ל ְקָלף ַלּצִ   . ַהְתִאימּו ּכָ
 

 
 

 
  

   

   

   

 ְסגּוָרה  ַאַחת ֻקְפָסה 

ְתָחה ְמָעה  ּפָ  ֲחַתְלּתּול ׁשָ

 ָלָבן  חּום  ָקָטן 
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 ּתוְּלּתוּל ַהֲחתוּל
 

ת ַמְחָמד.   לּוָנה ָרְצָתה ַחיַּ

ל לּוָנה ַעם ַאַחת ַאח ׁשֶ  ּפַ

 ָנַתן ָלּה ֻקְפָסה.

ְפָסה ָהְיָתה ְסגּוָרה.   ַהּקֻ

ְפָסה ְמָעה ַרַחׁש ַקל ֵמַהּקֻ  .לּוָנה ׁשָ

ְפָסה  ְתָחה ֶאת ַהּקֻ  לּוָנה ּפָ

  ּוָמְצָאה ֲחַתְלּתּול ָקָטן ְוָחמּוד.

 ַהֲחַתְלּתּול ָהָיה חּום ְוָלָבן.

ָטן: ְמָחה ְוָקְרָאה ָלגּור ַהּקָ   לּוָנה ׂשָ

 "ּתּוְלּתּוְל ַהֲחתּול". 
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ֵאלֹות:  -ּתוְּלּתוּל ַהֲחתוּל  ְ  ׁשּ
 

 ?ָמה לּוָנה ָרְצָתה .1

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ל לּוָנה ָנַתן ָלהּ  .2  ?ָמה ָאח ׁשֶ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ְבָלה .3 י ַהּטַ אֹות ַעל ּפִ נּו ֶאת ַהַחיֹּות ַהּבָ  :ַמיְּ

ְרָקן, ַאְרָנב, ׁשּוָעל, ּפּוָמה   ָחתּול, ַקְרַנף, ׁשַ

 

 ? ֵאיְך לּוָנה ָקְרָאה ַלֲחַתְלּתּול .4

 _____________________________________
 _____________________________________ 

ת ַמְחָמד ר ַחיַּ ת ּבַ  ַחיַּ
  
  
  

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

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

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

 

  

4 

 ָיְצאוּ 

 ַהחּוָצה

 ָמַסר

ּדּור  ּכַ

 הּוא

 ָטעּות
2 

3 

2 

3 

4 

 1 

 

 3 

 

 3 

 

 4 

 

 1 

 

 2 

 



  עיצוב בחינוך ©
 

 ָטעוּת
 

 נּור ְוַנחּום ָיְצאּו ַהחּוָצה.
ן  נּור ְוַנחּום ָהְלכּו ַלּגַ
ּדּור ָחָדׁש.  ְוָלְקחּו ּכַ

ּדּור ְלַנחּום,  נּור ָמַסר ֶאת ַהּכַ
ּדּור ֲחָזָרה ְלנּור.  ְוַנחּום ָמַסר ֶאת ַהּכַ
ָטעּות ּדּור ָחָזק ּבְ  נּור ָמַסר ֶאת ַהּכַ

ּדּור.  ַפס ֶאת ַהּכַ  ְוַנחּום לֹא ּתָ
ן. ג מּול ַהּגַ ּדּור ָעף ַעל ַהּגַ  ַהּכַ

 נּור ָהָיה ָעצּוב ְוַנחּום ָאַמר:
ָנה".  ַכּוָ ָטעּות, לֹא ּבְ  "ָזַרְקּתָ ּבְ

ל נּור,ַנחּום ָקָרא ְלַאבָּ   א ׁשֶ
ּדּור.   ְוהּוא ָמָצא ֶאת ַהּכַ
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ֵאלֹות: -ָטעוּת  ְ  ׁשּ
 

 
ןָמה נּור ְוַנחּום ָעׂשּו בַּ  .1  ? ּגַ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ֶדר .2 ִטים ְלִפי ַהּסֵ ּפָ ׁשְ רּו ֶאת ַהּמִ  :ַמְסּפֵ

ּדּור ְלַנחּום    .   נּור ָמַסר ֶאת ַהּכַ

ן            .נּור ְוַנחּום ָהְלכּו ַלּגַ

ּדּור           א ָמָצא ֶאת ַהּכַ   .ַאּבָ

ג           ּדּור ָעף ַעל ַהּגַ   .ַהּכַ

 

ה נּור ָהָיה ָעצּוב .3  ?ָלּמָ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ּדּור .4 ָלִדים ִלְמֹצא ֶאת ַהּכַ  ? ִמי ָעַזר ַליְּ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

  

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ּבוּר רוּן רֹון ְטרֹום ְקִריָאה  - ַהּדַ ַ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
רֹון 3 ּכָ ַחק ַהּזִ ִמׂשְ ֲחקּו ּבְ בּו ֵהיֵטב ְוׂשָ  . ַעְרּבְ
 

 

  

ּבּור   צּוף  רּון  ּדַ

פּוף  ָעצּוב   עּוף  ׁשָ

 ָקסּום  ַקְקטּוס  ָכל טּוב 
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ּבוּר רוּן  ַהּדַ
 

ּבּור רּון.  לּוב ַחי ַהּדַ  ּבְ

ם צּוף.  ַאְך לֹא ָהָיה ׁשָ

ּבּור רּון ָהָיה ָעצּוב פּוף. ַהּדַ  ְוׁשָ

 ֲהַדּבּוָרּה ּדּוָנּה ָאְמָרה:

 "עּוף, רּון, עּוף, 

 ְמָצא צּוף

 "!טּובְוָכל 

ׁש ַנַחת   רּון ָסמּוק ּוֻמּתָ

רּוַע.  ֲעָרב ַהּפָ ּמַ  ּבַ

ם הּוא ָרָאה ַקְקטּוס ַאַחר ַקְקטּוס  ׁשָ

ְקטּוס צּוף ָקסּום!   ּוַבּקַ

 רּון ָאָסף ְוָלַגם צּוף,

פּוף!    ּוְכָבר לֹא ָהָיה ׁשָ
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ּבוּר רוּן ֵאלֹות: - ַהּדַ ְ  ׁשּ
 

ּבּור  .1 ה ַהּדַ פּוףרּון ָלּמָ  ? ָהָיה ָעצּוב ְוׁשָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

 ? ָעףרּון ְלָאן  .2

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

רּועַ רּון ָמה  .3 ֲעָרב ַהּפָ ּמַ  ?ָמָצא ּבַ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ין ֲחרּוִזים .4  : ִמְתחּו ַקו ּבֵ
 

 לּוב         צּוף
 

 ָאְמָרה            טּוב
 

ּבּוָרהּ   לּוב        ּדַ

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 



  עיצוב בחינוך ©
 

לוָּיה  ַחק ְצִביָעה ְטרֹום ְקִריָאה  -ּגְ  ִמׂשְ
 

י ַההֹוָראֹות.  ִנים ַעל ּפִ ְלּבֵ  ִצְבעּו ֶאת ַהּמַ
ְמיֹון...( ָיָצאָמה  ּדִ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ׁשְ  _____________  ? )ּתִ

 
לּוָיה    אּול        =ּגְ  =   ׁשָ
 
 

          = ַמֲעָטָפה    
 

 

א ּבּול ֲחתּוָמה ֲחתּוָמה ם  ַסּבָ  ׂשָ

א ּבּול א ַסּבָ ם  ַסּבָ ם  ׂשָ  ׂשָ

לּוָיה לּוָיה ּגְ לּוָיה ּגְ לּוָיה ּגְ לּוָיה ּגְ  ּגְ

לּוָיה ַמֲעָטָפה  לּוָיה ּגְ לּוָיה ּגְ  ַמֲעָטָפה  ּגְ

לּוָיה ַמֲעָטָפה  ַמֲעָטָפה   ַמֲעָטָפה  ַמֲעָטָפה  ּגְ

 ַמֲעָטָפה  ַמֲעָטָפה  ַמֲעָטָפה  ַמֲעָטָפה  ַמֲעָטָפה 

 ַמֲעָטָפה  ַמֲעָטָפה  ַמֲעָטָפה  ַמֲעָטָפה  ַמֲעָטָפה 

אּול  אּול  ׁשָ אּול  ׁשָ אּול  ׁשָ אּול  ׁשָ  ׁשָ

ם  ּבּול ּבּול  ּבּול ֲחתּוָמה ׂשָ

א א ַסּבָ  ֲחתּוָמה ֲחתּוָמה ּבּול ַסּבָ
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לוָּיה   ּגְ
 
אּול. א ׁשָ לּוָיה ְלַסּבָ ַתב ּגְ י ּכָ  ׁשַ

ַמֲעָטָפה. לּוָיה ּבְ ם ֶאת הּגְ י ׂשָ  ׁשַ
ֲעָטָפה.  י ָסַגר ֶאת ַהּמַ  ׁשַ
ֲעָטָפה ַהֲחתּוָמה  ַעל ַהּמַ

ם ּבּול.  י ׂשָ  ׁשַ
אּול.  א ׁשָ לּוָיה ְלַסּבָ ַלח ֶאת ַהּגְ י ׁשָ   ׁשַ
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לוָּיה ֵאלֹות: - ּגְ ְ  ׁשּ
 

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

א  לּוָיה ְלַסּבָ ַתב ּגְ י ּכָ  . ___________ ׁשַ
ם ֶאת  י ׂשָ ַמֲעָטָפה.  ___________ַה ׁשַ  ּבְ

י  ֲעָטָפה.ֶאת  ___________ׁשַ  ַהּמַ
 ַהֲחתּוָמה   ___________ַעל ַה 

ם  י ׂשָ  . ___________ ׁשַ
י  אּול. ___________ׁשַ א ׁשָ לּוָיה ְלַסּבָ  ֶאת ַהּגְ

 

לּוָיה .2 ַלח ֶאת ַהּגְ י ׁשָ  ? ְלָאן ׁשַ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

לּויָ  .3 ְתבּו ּגְ  : ה ְלָאָדם ָקרֹובּכִ

 

 

 

 

 

 

 : _____________לְ 

___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

 ____ : _______ְמ        

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ֲאָדָמה ַחק ְטרֹום ְקִריָאה  - ְמאוָּרה ּבָ  ִמׂשְ
 

ָחק. ת ִמׂשְ יַּ ִניַצִבים ּוְבֻקּבִ דּו ּבְ  ִהְצַטיְּ
ִאים ים ַהּבָ ה ּוְבֶהְתֵאם ַלֻחּקִ יָּ ּבִ ֶהְתֵאם ַלּקֻ מּו ּבְ  :ִהְתַקּדְ

ם  • ִסים ְלַמְעָלה  -ֻסּלַ  ְמַטּפְ

ה -ָנָחׁש  • ים ְלַמּטָ ׁשִ ּלְ  ִמְתּגַ

ה  • ִמים ַצַעד ֶאָחד נֹוָסףקֹוְרִאים  -ִמּלָ  ּוִמְתַקּדְ
יּּום  ת ַהּסִ יַע ִלְנֻקּדַ ּגִ ּמַ ַח ָהִראׁשֹון ׁשֶ  ְמַנּצֵ

 

תּוַח    ׁשּוָעל    ִסּיּום >  ּפָ

 ָמתּוַח   ֲארּוָחה    ְמֻפָחד 

 ׁשּוָעל   ְמאּוָרה  ַהְזָמָנה 

   ֲארּוָחה     

 ֲארּוָחה   ׁשּוָעל    ַהְזָמָנה

   ׁשּוָעל   ְמאּוָרה 

  ׁשּוָעל  ְמֻפָחד   ַהְזָמָנה

     ְמאּוָרה  ֲארּוָחה 

       

תּוַח    ְמאּוָרה  ְמֻפָחד   ּפָ

תּוַח    ְמאּוָרה  ָמתּוַח   < ַהְתָחָלה ּפָ
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ֲאָדָמה  ְמאוָּרה ּבָ
 
תּוַח.  ן ַהּפָ  ׁשּוָעל ָקָטן ָיָצא ַלּגַ

 הּוא ָרץ ְוָקַפץ ְוָאז ָעַצר.
 ָצָרה הּוא ָרָאה ְמאּוָרה

ֲאָדָמה.  ֲחבּוָיה ּבָ
ּוָעל  ָטן ָהָיה ָמתּוַח.ַהׁשּ  ַהּקָ

אּוָרה ְזַמן ָמה ּמְ  הּוא ָצָפה ּבַ
אּוָרה ׁשּוָעל ָזר.  ְוָאז ָיָצא ֵמַהּמְ

ָטן ָהָיה ְמֻפָחד ּוָעל ַהּקָ  ַהׁשּ
ר ָאַמר:  ּוָעל ַהּזָ  ֲאָבל ַהׁשּ

ָאָגה,  "ַהי ׁשּוָעל ָקָטן, ַאל ּדְ
אּוָרה, ה ֻמְזָמן ַלּמְ  ַאּתָ

ע ֵיׁש ֲארּוָחה ָעה ַאְרּבַ ׁשָ  ". ּבְ
א  ָטן ָקָרא ְלַאּבָ ּוָעל ַהּקָ  ַהׁשּ

 . ַלַהְזָמָנהְוַיַחד ַנֲענּו 
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ֲאָדָמה ֵאלֹות: - ְמאוָּרה ּבָ ְ  ׁשּ
 

ן .1 ּגַ ּוָעל ָרָאה ּבַ  ? ָמה ַהׁשּ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ָטן ָהָיה ָמתּוַח  .2 ּוָעל ַהּקָ ֶכם ַהׁשּ ה ְלַדְעּתְ  ? ָלּמָ

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ָטן .3 ּוָעל ַהּקָ  ?ְלָאן ֻהְזַמן ַהׁשּ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ֶדר .2 ִטים ְלִפי ַהּסֵ ּפָ ׁשְ רּו ֶאת ַהּמִ  :ַמְסּפֵ

ֲאָדָמה   ׁשּוָעל ָקָטן ָרָאה ְמאּוָרה ּבָ

ָטן            ּוָעל ַהּקָ אּו ַלֲארּוָחה ַהׁשּ א ּבָ  ְוַאּבָ

אּוָרה           ּמְ ָטן ֻהְזַמן ְלֲארּוָחה ּבַ ּוָעל ַהּקָ   ַהׁשּ

ן             ׁשּוָעל ָקָטן ָיָצא ַלּגַ

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 


