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ארק ַּ
שדַּה ַַּּ ְַּכ ַָּ
ַַַַַַַּּּּּּּ ַָּ
פרַַַַַּּּּּ ִַּּגי ַָּנהַַַַַּּּּּפָ ְ
ַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּגןַּ–ַּשעֲ שּועִּ יםַַַַּּּּכִּתָ ה ַּ
שהַּ
ר ַָּ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּחּו ְַּ

מחְ וָוןַּלְ סִּ פּורַּחֲ וָוי ָה ַּ
 .1מִ שְ פָּ ט פְתִ יחָּ ה (ֹלא חֹובָּה).
 .2פְ ָרטִּ ים :זְמן ,מָּ קֹום ,דְ מּויֹות.
 .3מָּ ה ָּראִ ִ
יתי? מה עָּ שִ יתִ י? מָּ ה שָּ מעְ תִ י?
 .4מָּ ה הִ ְרגָּשְ ִתי? אֵ יןַּלְ הִּ שְ תמֵ שַּבמִּ ילָ ה
"כֵיף".
 .5הסְ בֵּר מָּ דּוע ז ֹאת חֲ ו ָּוי ָּה .מִ שְ פָּ ט סִ יּום.
 .6כְתִ יבָּה תקִ ינָּה :כְתָּ ב קָּ ִריא  +רווח בֵּין
המִ ילִים ּוכְתִ יבָּה בֵּין השּולי ִים.
 .7אֵּ ין שְ גִיאֹות כְתִ יב.
 .8אֵּ ין חֲ ז ָָּּרה על המִ ילִים (עֹושר לְשֹונִי)
 .9סִ ימָּ נֵּי ִפיסּוק (נְקּודָּ ה ,סִ ימָּ ן שְ אֵּ לָּה,
סִ ימָּ ן קְ ִריָאה ,נְקּודֹותי ִים)
 .11הסִ פּור שכָּתבְתִ י מתְ אִ ים לנֹושֵּ א.

מחְ וָוןַּלְ סִּ פּורַּחֲ וָוי ָה ַּ
 .1מִ שְ פָּ ט פְתִ יחָּ ה (ֹלא חֹובָּה).
 .2פְ ָרטִּ ים :זְמן ,מָּ קֹום ,דְ מּויֹות.
 .3מָּ ה ָּראִ ִ
יתי? מה עָּ שִ יתִ י? מָּ ה שָּ מעְ תִ י?
 .4מָּ ה הִ ְרגָּשְ ִתי? אֵ יןַּלְ הִּ שְ תמֵ שַּבמִּ ילָ ה
"כֵיף".
 .5הסְ בֵּר מָּ דּוע ז ֹאת חֲ ו ָּוי ָּה .מִ שְ פָּ ט סִ יּום.
 .6כְתִ יבָּה תקִ ינָּה :כְתָּ ב קָּ ִריא  +רווח בֵּין
המִ ילִים ּוכְתִ יבָּה בֵּין השּולי ִים.
 .7אֵּ ין שְ גִיאֹות כְתִ יב.
 .8אֵּ ין חֲ ָּז ָּרה על המִ ילִים (עֹושר לְשֹונִי)
 .9סִ ימָּ נֵּי ִפיסּוק (נְקּודָּ ה ,סִ ימָּ ן שְ אֵּ לָּה,
סִ ימָּ ן קְ ִריָאה ,נְקּודֹותי ִים)
 .11הסִ פּור שכָּתב ִ
ְתי מתְ אִ ים
לנֹושֵּ א.

מחְ וָוןַּלְ סִּ פּורַּחֲ וָוי ָה ַּ
 .1מִ שְ פָּ ט פְתִ יחָּ ה (ֹלא חֹובָּה).
 .2פְ ָרטִּ ים :זְמן ,מָּ קֹום ,דְ מּויֹות.
 .3מָּ ה ָּראִ יתִ י? מה עָּ שִ יתִ י? מָּ ה שָּ מעְ ִתי?
 .4מָּ ה הִ ְרגָּשְ תִ י? אֵ יןַּלְ הִּ שְ תמֵ שַּבמִּ ילָ ה
"כֵיף".
 .5הסְ בֵּר מָּ דּוע ז ֹאת חֲ וָּויָּה .מִ שְ פָּ ט סִ יּום.
 .6כְתִ יבָּה תקִ ינָּה :כ ְָּתב קָּ ִריא  +רווח בֵּין
המִ ילִים ּוכְתִ יבָּה בֵּין השּולי ִים.
 .7אֵּ ין שְ גִיאֹות כְתִ יב.
 .8אֵּ ין חֲ ז ָָּּרה על המִ ילִים (עֹושר לְשֹונִי)
 .9סִ ימָּ נֵּי ִפיסּוק (נְקּודָּ ה ,סִ ימָּ ן שְ אֵּ לָּה,
סִ ימָּ ן קְ ִריָאה ,נְקּודֹותי ִים)
 .11הסִ פּור שכָּתבְתִ י מתְ אִ ים לנֹושֵּ א.

מחְ וָוןַּלְ סִּ פּורַּחֲ וָוי ָה ַּ
 .1מִ שְ פָּ ט פְתִ יחָּ ה (ֹלא חֹובָּה).
 .2פְ ָרטִּ ים :זְמן ,מָּ קֹום ,דְ מּויֹות.
 .3מָּ ה ָּראִ יתִ י? מה עָּ שִ יתִ י? מָּ ה שָּ מעְ ִתי?
 .4מָּ ה הִ ְרגָּשְ ִתי? אֵ יןַּלְ הִּ שְ תמֵ שַּבמִּ ילָ ה
"כֵיף".
 .5הסְ בֵּר מָּ דּוע ז ֹאת חֲ וָּויָּה .מִ שְ פָּ ט סִ יּום.
 .6כְתִ יבָּה תקִ ינָּה :כְתָּ ב קָּ ִריא  +רווח בֵּין
המִ ילִים ּוכְתִ יבָּה בֵּין השּולי ִים.
 .7אֵּ ין שְ גִיאֹות כְתִ יב.
 .8אֵּ ין חֲ ז ָָּּרה על המִ ילִים (עֹושר לְשֹונִי)
 .9סִ ימָּ נֵּי ִפיסּוק (נְקּודָּ ה ,סִ ימָּ ן שְ אֵּ לָּה,
סִ ימָּ ן קְ ִריָאה ,נְקּודֹותי ִים)
נֹושֵּ
 .11הסִ פּור שכָּתב ִ
ְתי מתְ אִ ים ל א.

מחְ וָוןַּלְ סִּ פּורַּעֲ לִּ ילָ ה ַּ

מחְ וָוןַּלְ סִּ פּורַּעֲ לִּ ילָ ה ַּ

 .1פְ ָרטִּ ים :זְמן ,מָּ קֹום ,דְ מּויֹות עִ ם שֵּ ם.
 .2בְעָּ י ָּה.
 .3פִיתּוח רצף עֲ לִילָּה.
 .4הֹוסָּ פת דְ מּויֹות.
 .5דּו – שִ יח (שִ יחָּ ה בֵּין הדְ מּויֹות).
ְ .6רגָּשֹות.
מִ
 .7תֵּ ִ
אּורים – ילִים המְ ָּתאֲ רֹות את הדְ מּויֹות
ְ .8פעָּ לִים – מִ ילִים המְ ספְ רֹות על ְפעּולָּה
שהדְ מּויֹות עֹושֹות.
 .9פִתְ רֹון הבְעָּ י ָּה.
 .11כְתִ יבָּה תקִ ינָּה :כ ְָּתב קָּ ִריא  +רווח
בֵּין המִ ילִים ּוכְתִ יבָּה בֵּין השּולי ִים.
 .11אֵּ ין שְ גִיאֹות כְתִ יב.
 .12אֵּ ין חֲ ז ָָּּרה על המִ ילִים (עֹושר לְשֹונִי)
 .13סִ ימָּ נֵּי ִפיסּוק (נְקּודָּ ה ,סִ ימָּ ן שְ אֵּ לָּה,
סִ ימָּ ן קְ ִריָאה ,נְקּודֹותי ִים).
נֹושֵּ
 .14הסִ פּור שכָּתב ִ
ְתי מתְ אִ ים ל א.

 .1פְ ָרטִּ ים :זְמן ,מָּ קֹום ,דְ מּויֹות עִ ם שֵּ ם.
 .2בְעָּ י ָּה.
 .3פִיתּוח רצף עֲ לִילָּה.
 .4הֹוסָּ פת דְ מּויֹות.
 .5דּו – שִ יח (שִ יחָּ ה בֵּין הדְ מּויֹות).
ְ .6רגָּשֹות.
מִ
 .7תֵּ ִ
אּורים – ילִים המְ ָּתאֲ רֹות את הדְ מּויֹות
 .8פְ עָּ לִים – מִ ילִים המְ ס ְפרֹות על פְ עּולָּה
שהדְ מּויֹות עֹושֹות.
 .9פִתְ רֹון הבְעָּ י ָּה.
 .11כְתִ יבָּה תקִ ינָּה :כ ְָּתב קָּ ִריא  +רווח
בֵּין המִ ילִים ּוכְתִ יבָּה בֵּין השּולי ִים.
 .11אֵּ ין שְ גִיאֹות כְתִ יב.
 .12אֵּ ין חֲ ז ָָּּרה על המִ ילִים (עֹושר לְשֹונִי)
 .13סִ ימָּ נֵּי ִפיסּוק (נְקּודָּ ה ,סִ ימָּ ן שְ אֵּ לָּה,
סִ ימָּ ן קְ ִריָאה ,נְקּודֹותי ִים).
נֹושֵּ
 .14הסִ פּור שכָּתב ִ
ְתי מתְ אִ ים ל א.

מחְ וָוןַּלְ סִּ פּורַּעֲ לִּ ילָ ה ַּ

מחְ וָוןַּלְ סִּ פּורַּעֲ לִּ ילָ ה ַּ

פ ָרטִּ ים :זְמן ,מָּ קֹום ,דְ מּויֹות עִ ם שֵּ ם.
ְַּ .1
 .2בְעָּ י ָּה.
 .3פִיתּוח רצף עֲ לִילָּה.
 .4הֹוסָּ פת דְ מּויֹות.
 .5דּו – שִ יח (שִ יחָּ ה בֵּין הדְ מּויֹות).
ְ .6רגָּשֹות.
מִ
 .7תֵּ ִ
אּורים – ילִים המְ תָּ אֲ רֹות את הדְ מּויֹות
ְ .8פעָּ לִים – מִ ילִים המְ ס ְפרֹות על ְפעּולָּה
שהדְ מּויֹות עֹושֹות.
 .9פִתְ רֹון הבְעָּ י ָּה.
 .11כְתִ יבָּה תקִ ינָּה :כ ְָּתב קָּ ִריא  +רווח
בֵּין המִ ילִים ּוכְתִ יבָּה בֵּין השּולי ִים.
 .11אֵּ ין שְ גִיאֹות כְתִ יב.
 .12אֵּ ין חֲ ז ָָּּרה על המִ ילִים (עֹושר לְשֹונִי)
 .13סִ ימָּ נֵּי ִפיסּוק (נְקּודָּ ה ,סִ ימָּ ן שְ אֵּ לָּה,
סִ ימָּ ן קְ ִריָאה ,נְקּודֹותי ִים).
 .14הסִ פּור שכָּתבְתִ י מתְ אִ ים לנֹושֵּ א.

 .1פְ ָרטִּ ים :זְמן ,מָּ קֹום ,דְ מּויֹות עִ ם שֵּ ם.
 .2בְעָּ י ָּה.
 .3פִיתּוח רצף עֲ לִילָּה.
 .4הֹוסָּ פת דְ מּויֹות.
 .5דּו – שִ יח (שִ יחָּ ה בֵּין הדְ מּויֹות).
ְ .6רגָּשֹות.
מִ
 .7תֵּ ִ
אּורים – ילִים המְ ָּתאֲ רֹות את הדְ מּויֹות
 .8פְ עָּ לִים – מִ ילִים המְ ס ְפרֹות על פְ עּולָּה
שהדְ מּויֹות עֹושֹות.
 .9פִתְ רֹון הבְעָּ י ָּה.
 .11כְתִ יבָּה תקִ ינָּה :כְתָּ ב קָּ ִריא  +רווח
בֵּין המִ ילִים ּוכְתִ יבָּה בֵּין השּולי ִים.
 .11אֵּ ין שְ גִיאֹות כְתִ יב.
 .12אֵּ ין חֲ ז ָָּּרה על המִ ילִים (עֹושר לְשֹונִי)
 .13סִ ימָּ נֵּי ִפיסּוק (נְקּודָּ ה ,סִ ימָּ ן שְ אֵּ לָּה,
סִ ימָּ ן קְ ִריָאה ,נְקּודֹותי ִים).
 .14הסִ פּור שכָּתב ִ
ְתי מתְ אִ ים לנֹושֵּ א.

