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,  
  ַלֹחֶפׁש נֹוַלד  

  1ְּתמּוָנה מס'  

  ִאים?ָמה רֹו

____________  

____________  

____________  

____________  

____________  

____________  

 
  3ְּתמּוָנה מס' 

  ָמה רֹוִאים?

____________  

____________  

____________  

____________  

  2ְּתמּוָנה מס' 

  ָמה רֹוִאים?

____________  

____________  

____________  

____________  

____________  

  4ְּתמּוָנה מס' 

  ָמה רֹוִאים?

____________  

____________  

____________  

____________  

____________  

____________  

 

  5ְּתמּוָנה מס' 
  ָמה רֹוִאים?

_________________  
_________________  
_________________  
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  1ְּתמּוָנה מס' 

  ָמה רֹוִאים?

____________  

____________  

____________  

____________  

____________  

____________  

 
  3ְּתמּוָנה מס' 

  ָמה רֹוִאים?

____________  

____________  

____________  

____________  

____________  

  2ְּתמּוָנה מס' 

  ָמה רֹוִאים?

____________  

____________  

____________  

____________  

____________  

  4ְּתמּוָנה מס' 

  ָמה רֹוִאים?

____________  

____________  

____________  

____________  

____________  

____________  

 

  5ְּתמּוָנה מס' 
  ָמה רֹוִאים?

_________________  
_________________  
_________________  
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______________________________  
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  יֵסי ִנּוּוטַּכְרִט 

  ַמֲחָוִנים

ַדֵּפי ֵעֶזר
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  ַמֲחָון ִלְבָרָכה / ְלַהְזָמָנה / ְלהֹוָדָעה / ְלמֹוָדָעה

  

  

  ַהְזָמָנה

  . ַהְזָמָנה ְלִמי?        _____1

  . ְּכֹתֶבת (ֵׁשם ְרחֹוב2

  ִמְסַּפר ַהַּבִית, ִעיר) ____     

  . ִמְסַּפר ֵטֵלפֹון        _____3

  פֹון ַהַּנָּיד ___ִמְסַּפר ַהֵּטלֵ     

  . מֹוֵעד ָהֵארּוַע       _____4

  . ְׁשַעת ַהְתָחָלה 5

  ְׁשַעת ִסּיּום    _____     

  

  

  

  

  ְּבָרָכה

  ְלִמי ְמֹיֶעֶדת  –. ֵׁשם 1

  ַהְּבָרָכה?                  _____    

  . ַמְטַרת ַהְּבָרָכה        _____2

  . ֵׁשם ַהּׁשֹוֵלַח             _____3

  ְּכֹתֶבת ַהּׁשֹוֵלַח         _____. 4

  . ִמּלֹות ְּבָרָכה          _____5

  

      

  

  מֹוָדָעה

  . נֹוֵׂשא                  _____1

  . ְּפָרִטים               _____2

  . ֵׁשם ַהּמֹוִדיַע       _____3

  . ִמְסַּפר ֵטֵלפֹון      _____4

  ִמְסַּפר ַהֵּטֵלפֹון ַהַּנָּיד ___    

  . ְּכֹתֶבת                _____5

  

  

  

  

  הֹוָדָעה

. ַּתֲאִרי                   _____    1

  . ַמְטַרת ַההֹוָדָעה      _____2

  . ָמקֹום                     _____3

  . ֵׁשם ַהּמֹוִדיַע           _____4
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  ַמֲחָון ְלִסּפּור ֲחָוָיה
  

  .1  ִמְׁשַּפט ְּפִתיָחה  

  ִטים: ְזַמןְּפָר   

  ָמקֹום              

  ְּדֻמּיֹות             

2.  

  .3  ָמה ָרִאיִתי? ֶמה ָעִׂשיִתי? ָמה ָׁשַמְעִּתי?  

  .4  ָמה ִהְרַּגְׁשִּתי?  

  .5  ֶהְסֵּבר ַמּדּוַע זֹו ֲחָוָיה. ִמְׁשַּפט ִסּיּום.  

 ְּכָתב ָקִריא + ֶרַוח ֵּבין ַהִּמִּלים ּוְכִתיָבה ִמּׁשּול ַעד  

  ׁשּול

6.  

  .7  ְׁשִגיאֹות ְּכִתיב  

  .8  ֲחָזָרה ַעל ִמִּלים (ֹעֶׁשר ְלׁשֹוִני)  

  .9  ִסיָמֵני ִּפּסּוק (ְנֻקָּדה, ִסיַמן ְׁשֵאָלה, ִסיַמן ְקִריָאה)  

  .10  ִמְׁשָּפט ַּתִּקין  
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  אֹוַצר ִמִּלים ִלְכִתיַבת ִסּפּור

  

 

  ִּביּטּוֵיי ְזַמן

  ֹּבֶקר ֶאָחד               ֶאְתמֹול

  ַאַחר ַהָּצֳהַרִים    יֹום ֶאָחד             

  ַּבֹּבֶקר              ִּפְתאֹום

  ְלֶפַתע                      ָּבֶעֶרב  

  ְׁשַעת ֵּבין ַעְרַּבִים      ִלְפנֹות ֶעֶרב

  ְׁשַעת ִּדְמּדּוִמים      ַּבַהְתָחָלה

  ָּכ- ִעם ֶרֶדת ַהֲחֵׁשָכה    ַאַחר

  ִעם ֲעלֹות ַהַּׁשַחר     ְלַאַחר ְזַמן 

  ֶׁשַּקְמנּו ַּבֹּבֶקר       ְּבֶהְמֵׁשּכְ 

  ְּכֶׁשָּנַסְענּו ְלִטּיּול      ְלַבּסֹוף

  ______               ְלַאַחר ַּכָּמה ָׁשעֹות

______                ______  

______                ______  

  ְרָגׁשֹות

  ִנְבַהְלִּתי        ֶנֱהֵניִתי

  יָּפַחְדִּתי         ָאַהְבִּת 

  ָּכַעְסִּתי         ִהְתַרַּגְׁשִּתי

  ִהְתַרַּגְזִּתי     ָׂשַמְחִּתי

  ִהְתַעַּצְבִּתי    ִהְתַלַהְבִּתי

  ִרַחְמִּתי ָּדַאְגִּתי         

______      ______  

______      ______  

  

  ְמַאְזְּכִרים

  ֵהם       אֹותֹו

  ֵהן        אֹוָתּה

  אֹוָתם    הּוא 

  ִהיא

  ְּפָעִלים

  ָלַקח                         ִטֵּפל

  ָׂשם                           ִנְפַּגע

  ָאַמר                         ָצַעק

  ָׁשַאל                        ִּבֵּקׁש   

  ָעָנה                          ָקָרא

  ָעַזר                      ָהַל   

  ִהְתָקֵרב                   ָנַסע

  ָחַׁשב                        ִהְתַרֵחק

  ֶהְחִליט                   ______

  ______                ______  

  ֵּתאּוִרים

  ְצָבִעים                   ָחְרִּפי

  ָּגדֹול/ָקָטן               ֵקיִצי

  ֲאִביִבי          ְמֹכָער   ָיֶפה/

  ָרָחב/ַצר                 ְסָתִוי

/ָּגבֹוַּה             ָחִמים   ָנמּו

  ָקִריר     ָחָלק/ְמֻחְסָּפס   

  ______               ַסְגִריִרי 

______                ______  

______                ______  

  ִדיּבּור ָיִׁשיר

   ַנְקִּפיד ַעל ִמְׁשָמַעת ַּמִים".ּתֹוֶמר: "ּבֹואּו

  ִדיּבּור ָעִקיף

ַמר ֶׁשָצִרי  ְלַהְקִּפיד ַעל ִמְׁשָמַעת  ּתֹוֶמר ַאָ

  ַמִים.

214  

  ִלְגזֹור ּוְלַנְייֵלן



  

  

215

  ַמֲחָון ְלִסּפּור ֲעִליָלה
  

 1 ןְזמַ  
 2 ָמקֹום 
  3  ְּדֻמּיֹות 

  4  ְּבָעָיה 

  5  ִׁשּמּוׁש ִּבְפָעִלים 

  6  ִׁשּמּוׁש ְּבְׁשמֹות ֹּתַאר 

  7  הֹוָסַפת ְּדֻמּיֹות 

  8  ְרָגׁשֹות 

  9  ִּדיָאלֹוג ֵּבין ַהְּדֻמּיֹות 

  10  ִּפְתרֹון  

  11  ֵאין ִמיּלֹות ְסֶלְנג 

  12  ֵאין ֲחָזָרה ַעל ִמִּלים  

  13  ִגיאֹות ְּכִתיבֵאין ְׁש  

ְּכָתב ָקִריא (ֶרַוח ֵּבין ִמִּלים, ִמְׁשָּפִטים  
  ַמְתִחיִלים ִמּׁשּול ַעד ּׁשּול

14  

  15  ִסיָמֵני ִּפּסּוק 

  16  ִמְבֶנה ִמְׁשָּפט ַּתִּקין 

  

  ִמְקָרא:

   -ַּתִּקין              

   -לֹא ַּתִּקין         

  -ַּתִּקין ֶחְלִקית  
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  נהניתי   התרגשתי    שמחתי    

  נבהלתי  התלהבתי  כעסתי                  

  פחדתי         השתעממתי                    

  ריחמתי   דאגתי                           

  התרגזתי נרגעתי                         

    כעסתי                            

                

  

  

  

  יפה             מפואר               מסקרן

  בצבע...                

  גדול              שמן                       צר

  מכוער                                 

  מעניין                       רזה             

  גבוה                קטן

צבעוני                                                    

  רחב                                        

  נמוך                             

  ארוך         עדין         גס                  

  

  כך                    בזמן ש-אחר      

  אתמול                                לפני  

  פתאום                                   כאשר

  לאחרונה           בערב                      

  ביום...                                  לפתע  

  לבסוף                     בהתחלה    

  אחר הצהריים               

  בצהרים היום           עם עלות השחר
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  בי 

  

          

  

  שיחק                   נסע

  הלך                     רקד                  

  ראה             רץ        

  שמע         הכין

  אכל                                          

  קם                 גילה        

  בנה                                        ישן

  התעורר                    

  חשב                    ביקש      

  התמודד                 דיבר            

    

  אח         סבתא      שכנים

  בני דודים              הורים     

  חבר        חברים       מורה 

  סבא       ידידים    דוד     

  מאזכרים

  היא      הוא    הם     הן 

  אותו      אותה         אותם

  אותן       ּבֹו          ָּבה

  

  

  אצל...        ארץ          בית             

  שכונה        שוק          חורשה        חצר    

  שדה               קיבוץ          עיר         

  כפר               גינה          הר                   
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