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  ָׁשלֹום ַּתְלִמיִדים,

  עֹוֶסֶקת ִּבְקִריָאה ּוִבְכִתיָבה ֶׁשל ִסּפּוִרים.ְפֵניֶכם ּלִ ׁשֶ חֹוֶבֶרת הַ 

ְּבֶעְזַרת ַהחֹוֶבֶרת ִּתְלְמדּו ְלָהִבין ֵהיֵטב ִסּפּוִרים ְוַלֲענֹות ַעל 

ַּדִּפים ְּבֶעְזַרת הַ ּורֹות ַלִּסּפּוִרים. ְּכמֹו ֵכן ְׁשֵאלֹות ַהְּקׁש

ָתֲאִרים ֲחָויֹות ִסּפּוִרים, ַהְּמ ִּתְלְמדּו ִלְכֹּתב ִּמים ָהֲאַדְמּדַ 

  ַאֶּתם ִויָלִדים ֲאֵחִרים חֹוִוים.ׁשֶ 

  

  ַמְחֶּבֶרת ְקַטָּנה ּו           ִעָּפרֹון ְמַחֵּי ַהִּסיָמִנים

  ת. אֹוָר הֹוי הַ ּפִ -לת עַ ימֹוִׂש ְּמ ת הַ א ֶא ּלֵ מַ ם לְ יכֶ ֲעלֵ ׁשֶ  ְמַצְּיִנים

ם ֶּת ַא ׁשֶ  ׁשדָ ר חָ בָ דָ ב לְ ים לֵ ִׂש לָ ֵכם יִׂשימּו ְמַצֵּין ֶׁשֲעלֵ ה  זֶ ב ּכָ לֵ 

  ים.ִד ְמ לֹו

  

ֹ  ּהָת ָר זְ עֶ בְ ּו ,תֶר בֶ חֹוה ּבַ דָ בֹועֲ הָ מֵ  נּוהָ ֵּת ת ׁשֶ ֹוּוַק ְמ  נּוָא   בּואהֲ ּת

ֹ ְק לִ    ים.ִר ּוּפב ִס ּתֹ כְ לִ א וְ ר

  

  תרֹוּבְ חַ ְּמ הַ                   
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  תלֹוֵא ת ְׁש לֹואֲ ֹוּׁשים ׁשֶ ּלִ ִמ 

  

  ה?ָּת ּכִ ּבַ  ׁשים יֵ ִד לָ ה יְ ּמָ ּכַ   . 1

  ט?ְר ֹוּפר ְס עּוִׁש ים לְ כִ לְ ם הֹוֶּת י ַא ַת מָ   .2

  ים?ִר ם ּגָ ֶּת ן ַא יכָ הֵ   . 3

  ר?פֶ ּסֵ ית הַ ת ּבֵ ים ֶא בִ הֲ ם אֹוֶּת ַא  עַ ּוּדמַ   . 4

  

  ה.לָ ֵא י ְׁש טֵ ּפְ ְׁש ִמ  ַאְרָּבָעהם אֶת ָר ְק 

  

  .הלָ ֵא ְׁש ת ּלַ ִמ יל ּבְ ִח ְת מַ ה לָ ֵא ט ְׁש ּפַ ְׁש ל ִמ ּכָ 

  

               י,ַת מָ   , הּמָ ּכַ   , יִמ    ן יר הֵ ּכִ ּנַ ה ׁשֶ לָ ֵא ְּׁש ת הַ ֹוּלִמ 

  ).הּמָ לָ ( עַ ּוּדמַ ) ּוהיפֹ ֵא ( ןיכָ הֵ 

 ׁשּגֵ ְד מַ ּבְ  ּויׁשּגִ ְד הַ וְ  ,ַמְעָלהֶׁשּלְ ה לָ אֵ ְּׁש י הַ טֵ ּפְ ְׁש ת מִ ב אֶ ּוׁש אּוְר ִק 

ֹ ה ּבְ בָ תּוּכְ ה הַ לָ אֵ ְּׁש ת הַ ּלַ ת מִ אֶ    ט.ּפָ ְׁש ל מִ ּכָ  ת)ּלַ חִ ְת (ּבִ  אׁשר
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ה בָ ּוׁשק ְּת ַר  יפּוִּק הַ ה. לָ אֵ י ְׁש טֵ ּפְ ְׁש ִמ  ֲחִמָּׁשה םיכֶ נֵ פְ לִ 

  .ְלִמַּלת ַהְּׁשֵאָלה הימָ אִ ְת ּמַ הַ 

  ה?יעָ ִס ּנְ ד הַ עַ  נֹוְתרּוים ִמ יָ  הּמָ ּכַ   )1

  יםִמ ה יָ ּׁשָ ִמ חֲ      ק רֹ ר יָ זֹוֵא        סטֹומָ ּבְ    

ֹ  עַ ּוּדמַ   )2   ת?רּוחֲ ַּת ּבַ  ָּת פְ ַּת ַּת ְׁש א ִה ל

ֹ ּכִ           םיִ מַ ד יֹועֹוּבְ         ץֶר ָא ן הָ פֹוצְ ּבִ        יִּת נְ ּמַ ַא ְת א ִה י ל

  ָיבֹוא ְלַבֵּקר ֶאְתֶכם? ִמי  )3

  ְּבַׁשָּבת      ַסָּבא ְוָסְבָתא      ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים    

  ה?ָת יְ ּבַ הַ  רּוזְ ְח ַּת  יַת מָ   )4

ֹ      ה פָ ה יָ יחָ ִר ּפְ       םיִ מַ ד יֹועֹוּבְ       ת יִ ּבַ א ּבַ ל

  ר ִלְראֹות ֵמדּוזֹות?ֶאְפּׁשָ  ֵאיֹפה  )5

  ְּבחֹוף ַהָּים       ַּבִּמְדָּבר      ַרק ַּבֹחֶרף   
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 הבָ ּוׁשְּת ת הַ ק אֶ ַר  יפּוִּק ה. הַ לָ אֵ ת ְׁש ֹוּלִמ  ׁשמֵ ם חָ יכֶ נֵ פְ לִ 

  ה.מָ גְ ּדֻ ּבַ  רּוזְ עָ . הֵ הלָ אֵ ְּׁש ת הַ ּלַ ִמ לְ  הימָ אִ ְת ּמַ הַ 

  תיִ ּבַ ר הַ צַ חֲ ּבַ     ֻּדְגָמה:

  רֶק ּבֹ ּבַ  רחָ מָ     ה?ּמָ ּכַ 

  ְיָלדֹות  ׁשׁשֵ     

  תּבָ ׁשַ  בֶר עֶ ּבְ                

  הנָ כּוְּׁש ים ּבַ ִד לָ ּיְ הַ     י?ַת מָ            

  דֹואְמ  יםעִ טָ               

  יםִק חָ ְׂש ִּמ הַ  ׁשַר גְ ִמ ּבְ       

  ה א'ָּת ּכִ ִמ  הָר ֹוּמהַ       י?ִמ 

  ְיָלִדים הָא מֵ לְ     

  לֶ ּמֶ הַ  ןמֹוְר ַא ּבְ                  

  יםִד לָ ּיְ הַ     ה?יפֹ ֵא            

      רֶק ּבֹ ּבַ           יִּת ְח כַ י ׁשָ ּכִ       

  בֶר עֶ ל ּבָ מֹוְת ֶא     ?עַ ּוּדמַ 

  יםִד לָ ה יְ ּׁשָ ִמ חֲ     
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  ת.בֹוּוׁשְּת  ׁשמֵ חָ  םיכֶ נֵ פְ לִ 

 6ד ֶׁשְּבַעּמּות לֹואֵ ְּׁש ן הַ סַ חְ ּמַ מִ  יקּוִּת עְ הַ וְ  ,תבֹוּוׁשְּת ת הַ אֶ  אּוְר ִק 

   ה.בָ ּוׁשל ְּת כָ ּבְ  ַלִּמִּלים ַהֻּמְדָּגׁשֹות הימָ אִ ְת ּמַ ה הַ לָ אֵ ְּׁש ת הַ אֶ 

  ה:מָ גְ ּדֻ 

  .הָר בְ עָ ׁשֶ  הנָ ּׁשָ ּבַ  יןיִס ִר פְ ַק לְ  סּוא טָ ָת בְ סָ א וְ ּבָ סַ  :הבָ ּוׁשְּת הַ 

  ןמָ ן זְ ּיֵ צַ ְמ       ה ָר בְ עָ ה ׁשֶ נָ ּׁשָ ּבַ 

  י?ַת מָ ה יֶ ְה ה ִּת לָ ֵא ְּׁש הַ ִמַּלת ן כֵ לָ 

  ?יןיִס ִר פְ ַק א לְ ָת בְ סָ א וְ ּבָ סַ  סּוטָ  ָמַתי ֵאָלה:ַהְּׁש 

  .יִת כּולְ ּמַ ן הַ מֹוְר ַא ּבָ  אּוְּׂש ה נִ יכָ ִס ּנְ הַ וְ  יִס ּנָ הַ  :הבָ ּוׁשְּת הַ 

  _______________________________________________ :הלָ ֵא ְּׁש הַ 

             _______________________________________________  

     _______________________________________________  

             _______________________________________________  

  ט.ְר ֹוּפְּס הַ  ׁשַר גְ ִמ ר ּבְ חָ מָ  ּוׁשגְ ּפָ יִ  יםבִ ֹוּטים הַ ִר בֵ חֲ הַ  :הבָ ּוׁשְּת הַ 

  _______________________________________________: הלָ ֵא ְּׁש הַ 

             _______________________________________________  

     _______________________________________________

             _______________________________________________  

.ב
. 

א.

. 
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  ים.ִר ּוּגה ּׁשָ ִמ חֲ ה יטָ לִ ְמ ִה  ֶׁשָּלנּוה ּבָ לְ ּכַ הַ  :הבָ ּוׁשְּת הַ ג. 

  _______________________________________________: הלָ ֵא ְּׁש הַ 

             _______________________________________________  

     _______________________________________________  

             _______________________________________________  

ר זֹ עֲ לַ  יִר י צָ יִת יִ י הָ ּכִ ה יׁשָ גִ ּפְ י לַ ִּת עְ ּגַ א ִה ֹ ל :הבָ ּוׁשְּת הַ ד. 

  .יַר הֹולְ 

  _______________________________________________: הלָ ֵא ְּׁש הַ 

             _______________________________________________  

     _______________________________________________

             _______________________________________________  

  

  ת:לֹוֵא ְּׁש ן הַ סַ ְח מַ 

ֹ  עַ ּוּדמַ  . 1   ה?יׁשָ גִ ּפְ לַ  ָּת עְ ּגַ א ִה ל

  ה?יכָ ִס ּנְ הַ וְ  יִס ּנָ הַ  אּוְּׂש ה נִ יפֹ ֵא  . 2

  ?ֶׁשָּלנּוה ּבָ לְ ּכַ ה הַ יטָ לִ ְמ ים ִה ִר ּוה ּגּמָ ּכַ  . 3

  ין?יִס ִר פְ ַק א לְ ָת בְ סָ א וְ ּבָ סַ ָטסּו י ַת מָ  . 4

  ט?ְר ֹוּפְּס הַ  ׁשַר גְ ִמ ּבְ  ׁשגֵ ּפָ י יִ ִמ   . 5
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ה ּלָ ת מִ ׁשֶ ּגֶ ְד מֻ ט ּפָ ְׁש ל מִ כָ ים. ּבְ הִ ים זֵ טִ ּפָ ְׁש ה מִ עָ ּבָ ְר ם אַ יכֶ נֵ פְ לִ 

  ת.ֹוׁשּגָ ְד ּמֻ ים הַ ּלִ ּמִ הַ י פִ ים לְ אִ ְת ה מַ לָ אֵ ט ְׁש ּפַ ְׁש מִ  בּוְת ּכִ ת. רֶ חֶ אַ 

  ֵאָלה.ֵהָעְזרּו ְּבַמְחַסן ִמּלֹות ַהְּׁש 

ר חַ ת ַא עֹוְׁש ר ּבִ ּוּדכַ ּבְ  םיָת ר ּבֵ צַ חֲ ּבַ  קּוחֲ ים ִׂש ִד לָ ה יְ ׁשָ ֹולְׁש    .1

  ם. יִ ַר הֳ ּצָ הַ 

   _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

ר חַ ת ַא עֹוְׁש ר ּבִ ּוּדכַ ם ּבְ יָת ר ּבֵ צַ חֲ ּבַ  קּוחֲ ִׂש  יםִד לָ ה יְ ׁשָ ֹולְׁש   .2

  ם.יִ ַר הֳ ּצָ הַ 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

ר חַ ת ַא עֹוְׁש ּבִ ר ּוּדכַ ם ּבְ יָת ר ּבֵ צַ חֲ ּבַ  קּוחֲ ים ִׂש ִד לָ ה יְ ׁשָ ֹולְׁש   .3

  ם.יִ ַר הֳ ּצָ הַ 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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ר חַ ת ַא עֹוְׁש ר ּבִ ּוּדכַ ם ּבְ יָת ר ּבֵ צַ חֲ ּבַ  קּוחֲ ים ִׂש ִד לָ יְ  הׁשָ ֹולְׁש   .4

  ם. יִ ַר הֳ ּצָ הַ 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ן?יכָ י? הֵ ה? ִמ ּמָ י? ּכַ ַת מָ  ה:לָ ֵא ת ְׁש ֹוּלן ִמ סַ ְח מַ 

  

  ימּוִׂש   

  
  ".יַת מָ ִהיא "ה לָ ֵא ְּׁש הַ  ,ןמַ זְ  תּוב)(ּכָ  ןּיָ צֻ ם ְמ ִא 
  

  ."ֵאיֹפהאֹו " "ןיכָ הֵ " ַהְּׁשֵאָלה ִהיא ,םקֹומָ ) (ָּכתּוב ִאם ְמֻצָּין
  

  ".יִמ " ַהְּׁשֵאָלה ִהיא, םׁשֵ  ִאם ְמֻצָּין (ָּכתּוב)
  

  ".הּמָ ּכַ " ַהְּׁשֵאָלה ִהיא, תּוּמּכַ  )הבָ תּו(ּכְ  ֶנתִאם ְמֻצּיֶ 
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  רּבַ י הַ חֵ ְר פִ ּו םֶת רֹ 

 הָת צְ ָר י ּכִ  ,הדֶ ּׂשָ לַ  יהָ ֶר ם הֹועִ ם ֶת רֹ ה כָ לְ הָ יר ִה ר ּבָ ֶק ְּבבֹ 

 ,יתצִ בֹוּוד ֹואְמ ה ּבָ טֻ ה ְר ָת יְ ה הָ מָ דָ אֲ הָ  ר.י ּבַ חֵ ְר ת ּפִ אֹוְר לִ 

ה ׁשָ ּגְ ַר ְת ם ִה ֶת ת. רֹ ֹוחְר ֹוּפת ֹוּינִ ּלָ כַ ה ּבְ ּסֶ כֻ ה ְמ יָ ה הָ דֶ ּׂשָ הַ וְ 

ה דֶ ּׂשָ ה הַ צֵ ְק ת. ּבִ ֹוּינִ ּלָ ל ּכַ יר עַ ה ִׁש ָר ׁשָ ה וְ דֶ ּׂשָ ה ּבַ צָ ד, ָר ֹואְמ 

ים ִּמ דֻ ים, אֲ נִ ֹוים, ׁשִר חֵ ים אֲ ִח ָר ּפְ ה ּׁשָ ִמ חֲ ם ֶת ה רֹ ָת אֲ ָר 

 יא, ֵא ּמָ "ִא  ה:לָ אֲ ׁשָ וְ  ּהּמָ ִא ם לְ ֶת ה רֹ ָא ְר ים. ָק ִד חָ יֻ ְמ ּו

ה לָ ּכְ ַּת ְס א ִה ּמָ ה?" ִא ּלֶ ֵא ים הָ ִּמ דֻ אֲ ים הָ ִח ָר ּפְ ים לַ ִא ְר קֹו

ם ה ּגַ כָ ּיְ " ִח .יםנִ עֹובְ צִ ה ּׁשָ ִמ חֲ ה ּלֶ "ֵא  ה:ָת נְ עָ ה וְ כָ ּיְ ם, ִח יִח ָר ּפְ ּבַ 

  ים.נִ עֹובְ ל צִ יר עַ יר ִׁש ִׁש ה לָ ּלָ חֵ הֵ ם וְ ֶת רֹ 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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  ר.ּוּפּסִ ל הַ ת עַ לֹואֵ ְׁש  ָחֵמׁש םיכֶ נֵ פְ לִ 

  .הלָ אֵ ְּׁש ת הַ ֹוּלת מִ אֶ  ׁשּגֵ ְד מַ ּבְ  נּוְּמ סַ א. 

ן סַ חְ מַ  ֹוּתת מִ נֹוכֹוּנְ ת הַ בֹוּוׁשְּת ת הַ ק אֶ רַ  יקּוִּת עְ הַ   ב.

  . 11ד מּועָ ּבְ ׁשֶ  תבֹוּוׁשְּת הַ 

 ה?דֶ ּׂשָ ם לַ ֶת ה רֹ כָ לְ הָ ָמַתי .   1

  _____________________________________________________   

   _____________________________________________________  

  

 ה?דֶ ּׂשָ ם לַ ֶת רֹ   הכָ לְ י הָ ִמ ם עִ    .2

  _____________________________________________________   

   _____________________________________________________  

  _____________________________________________________   

   _____________________________________________________  

    

 ה?דֶ ּׂשָ ם לַ ֶת ה רֹ כָ לְ הָ  עַ ּוּדמַ   . 3

  _____________________________________________________   

   _____________________________________________________  

  _____________________________________________________   

   _____________________________________________________  
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  ם?ֶת רֹ ה ָת אֲ ים ָר נִ עֹובְ ה צִ ּמָ ּכַ   . 4

  _____________________________________________________   

   _____________________________________________________  

    

  ים ?נִ עֹובְ ּצִ ת הַ ם ֶא ֶת ה רֹ ָת אֲ ה ָר יפֹ .   ֵא 5

  _____________________________________________________   

  _______________________________ ______________________  

  _____________________________________________________   

   _____________________________________________________  

  

  ת:בֹוּוׁשְּת ן הַ סַ ְח מַ 

  ים.נִ עֹובְ ה צִ ּׁשָ ִמ ה חֲ ָת אֲ ם ָר ֶת רֹ 

  ר.י ּבַ חֵ ְר ת ּפִ אֹוְר לִ ה ָת צְ ָר י ּכִ  ,הדֶ ּׂשָ ה לַ כָ לְ ם הָ ֶת רֹ 

  .יהָ ֶר ם הֹוה עִ דֶ ּׂשָ ה לַ כָ לְ ם הָ ֶת רֹ 

  ְּבֹבֶקר ָּבִהיר. הדֶ ּׂשָ ה לַ כָ לְ ם הָ ֶת רֹ 

  ה.דֶ ּׂשָ ה הַ צֵ ְק ים ּבִ נִ עֹובְ צִ ת הַ ה ֶא ָת אֲ ם ָר ֶת רֹ 
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  תֹוּיב חַ הֵ ז אֹועַ ּבֹ 

א פֵ ר (רֹוינָ ִר טֵ ה וֵ יָ ז הָ עַ ל ּבֹ א ׁשֶ ּבָ ת. ַא ֹוּיד חַ ֹואב ְמ הֵ ֹוז אעַ ּבֹ 

ע, ּבַ ְר ה ַא עָ ׁשָ ם ּבְ ל יֹויו. ּכָ בִ ָא ר לְ זֹ עֲ לַ ד ֹואְמ ב הַ ָא ז עַ בֹ ּו ,ת)ֹוּיחַ 

ה ָא ּפָ ְר ִּמ לַ  לֵ הֹו זעַ ּבֹ ה יָ ת, הָ יִ ּבַ י הַ ֵר עּות ִׁש ם ֶא ּיֵ ִּס ר ׁשֶ חַ ַא לְ 

ם הֶ ן לָ ֵת נֹות וְ ֹוּיחַ ת הַ יל ֶא כִ אֲ ה מַ יָ הָ  זעַ ּבֹ ת. ֹוּיחַ ל ּבַ ּפֵ טַ י לְ דֵ ּכְ 

ה יכָ ִמ ְׂש ה ּבִ לָ ה חֹוּיָ ה חַ ּסֶ כַ ה ְמ יָ הָ א ים הּוִמ עָ פְ ים. לִ ּיִ ִק ם נְ יִ מַ 

  ה.בָ צּוה עֲ ּיָ ף חַ ּטֵ לַ ט ְמ ּוׁשּפָ  אֹו

ר חַ ַא לְ  עּוצְ פְ ּנִ ים ׁשֶ בִ לָ י ּכְ ֵר ּוה ּגׁשָ ֹולְׁש ל ּבִ ּפֵ טַ לְ  ִעָּקרב ּבְ הַ ָא  זעַ ּבֹ  

ֹ ם ּכִ ָּת ק ִא חֵ ׂשַ ה ְמ יָ א הָ ם. הּוּמָ ת ִא ֶא  דּוּבְ ִא ׁשֶ   יּוְה ּיִ ה ׁשֶ צָ ָר א י ל

  ם.ָת ץ  אֹוּמֵ ַא לְ  אּובֹוים יָ ִד מָ ְח ים נֶ ִד לָ ּיְ ה ׁשֶ ּוָ ִק הּוא וְ  ,יםבִ צּועֲ 

  

  

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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  ת.לֹואֵ ְׁש ָחֵמׁש ם יכֶ נֵ פְ לִ 

  ה.לָ אֵ ְּׁש ת הַ ּלַ ת מִ אֶ  ׁשּגֵ ְד מַ ּבְ  ּויׁשּגִ ְד הַ   א.

  ה.בָ ּוׁשְּת ת הַ ר אֶ ּוּפּסִ ּבַ  ויׁשּגִ ְד הַ   ב. 

  ה.לָ אֵ ְּׁש ל הַ ה עַ נָ עֹות הָ קֶ ּיֶ דֻ מְ  הבָ ּוׁשְּת  בּוְת ּכִ   ג. 

  ר ?ינָ ִר טֵ ה וֵ יָ י הָ ִמ   . 1

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

 

 ה?ָא ּפָ ְר ִּמ ר ּבַ זֹ עֲ לַ  לֵ ז הֹועַ ה ּבֹ יָ י הָ ַת מָ   . 2

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

 ?עּוצְ פְ ים נִ בִ לָ י ּכְ ֵר ּוה ּגּמָ ּכַ   . 3

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  
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 ? עּוצְ פְ ּנִ ים ׁשֶ בִ לָ ּכְ י הַ ֵר ּום ּגעִ ז עַ ּבֹ  קחֵ ִׂש  עַ ּוּדמַ   . 4

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

 ת?ֹוּיחַ ּבַ יו בִ ָא ז וְ עַ ּבֹ  לּוּפְ ן ִט יכָ הֵ   . 5

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

  ת.ֹוּיב חַ הַ ז אָ עַ ּבֹ ׁשֶ  יחַ כִ ֹוּמהַ ט ּפָ ְׁש מִ ר ּוּפּסִ הַ מֵ  יקּוִּת עְ הַ 
  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ה: יָ חָ נְ הַ 

ז עַ ה ּבֹ ׂשָ עָ ת ׁשֶ ֹוּלעֻ ּפְ ת הַ אֶ ַסְּמנּו וְ  ,רּוּפּסִ ִקְראּו ׁשּוב ֶאת הַ 

ה יחָ כִ ֹוּמה הַ ּלָ עֻ ּפְ  אּוצְ מִ ַּמְנֶּתם ִמֵּבין ַהְּפֻעּלֹות ֶׁשּסִ ה. אָ ּפָ ְר ּמִ ּבַ 

  ֶאת ַהִּמְּׁשָּפט ֶׁשִהיא מֹוִפיָעה ּבֹו. יקּוִּת עְ הַ וְ  ,הבָ הֲ אַ 
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. 

  ?הינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשְּת ד ּכֹוְתִבים ֵּכיצַ 

  ?עַ בּוׁשָ ּבְ  ׁשים יֵ ִמ ה יָ ּמָ ּכַ  ה:לָ ֵא ְׁש 

  ים.ִמ ה יָ עָ בְ ִׁש  ׁשיֵ  עַ בּוׁשָ : ּבְ הינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשְּת 

ֹ בָ ּוׁשְּת  ֹ (זֶ   .יםִמ יָ  העָ בְ ה: ִׁש ינָ ִּק ַּת -אה ל   ).טּפָ ְׁש א ִמ ה ל

ֹ בָ ּוׁשְּת  ֹ (זֶ  .העָ בְ : ִׁש הינָ ִּק ַּת -אה ל   ).טּפָ ְׁש א ִמ ה ל

  .תבֹוּוׁשְּת ת הַ אֶ  ימּולִ ְׁש הַ 

     ?ּלְ ה ׁשֶ ָר ֹוּמה ֵׁשם הַ מָ ה: לָ ֵא ְׁש . 1

  .                         י ּלִ ה ׁשֶ ָר ֹוּמֵׁשם הה: ינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשְּת     

  ם?ֹוּים הַ ה יֹוזֶ י: ֵא הלָ ֵא ְׁש . 2

  .                                    ם ם יֹוֹוּיהַ  ה:ינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשְּת     

  ת?קֹוסָ פְ הַ ים ּבַ ִא צְ ן יֹוָא : לְ הלָ ֵא ְׁש . 3

  .                              ים ִא צְ ת יֹוקֹוסָ פְ הַ : ּבַ הינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשְּת     

  ים? ִד ּוּמּלִ ים הַ ילִ ִח ְת י מַ ַת מָ  :הלָ ֵא ְׁש . 4

    העָ ׁשָ ּבְ  ים ילִ ִח ְת ים מַ ִד ּוּמּלִ הַ : הינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשְּת     

  ה .ּדָ קֻ נְ  פֹוסֹובְ ט ּוּפָ ְׁש ִמ יא ִה ה ינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשְּת 
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  .הינָ ִּק ּתַ ַצְּינּו ִאם ַהְּתׁשּוָבה ַּתִּקיָנה אֹו ֵאיָנה 

  ה?נָ ּׁשָ ּבַ ן ֹואׁשִר הָ  ׁשדֶ חֹ הַ  הּומַ  :הלָ ֵא ְׁש 

ֹ ין?  ּכֵ ִּק ַּת     ן.ֹואׁשִר הָ  ׁשדֶ חֹ הַ א י הּוֵר ְׁש ִּת  ׁשדֶ . חֹ 1   אן  /  ל

ֹ ין?  ּכֵ ִּק ַּת   י. ֵר ְׁש א ִּת ה הּונָ ּׁשָ ּבַ ן ֹואׁשִר הָ  ׁשדֶ חֹ הַ . 2   אן  /  ל

ֹ ין?  ּכֵ ִּק ַּת                                                      .יֵר ְׁש ִּת . 3   אן  /  ל

  ה?ּכָ נֻ חֲ ג הַ ת חַ ים ֶא גִ גְ י חֹוַת : מָ הלָ ֵא ְׁש 

ֹ ין?  ּכֵ ִּק ַּת                     .ולֵ ְס כִ . ּבְ 1    אן  /  ל

ֹ ין?  ּכֵ ִּק ַּת                               ו.לֵ ְס ּכִ  ׁשדֶ חֹ ּבְ . 2   אן  /  ל

ֹ ין?  ּכֵ ִּק ַּת     ה.ּכָ נֻ חֲ ג הַ ת חַ ים ֶא גִ גְ חֹו ולֵ ְס ּכִ  ׁשדֶ חֹ ּבְ . 3   אן  /  ל

  

  

  הינָ ִּק ה ּתַ בָ ּוׁשְּת  ִלְכֹּתב ֵדיּכְ ִׂשימּו   

   ;הלָ אֵ ְּׁש ת הַ ּלַ ת ִמ ים אֶ ֹוֲחִק מ .1

   ;טּפָ ְׁש ִּמ ים ּבַ ּלִ ִּמ ר הַ דֶ ת סֵ ים אֶ ּנִ ׁשַ ְמ ִלְפָעִמים . 2

  . ַמְתִאיִמים ֶאת ַהְּפֻעּלֹות ַלְּכֻמיֹות;3

  מֹוִסיִפים ֶאת ַהֵּמיָדע ֶהָחָדׁש;. 4

  .ַהְּתׁשּוָבה טפַ ְׁש ף ִמ סֹוה ּבְ ּדָ קֻ ים נְ נִ ְּמ סַ . ְמ 5
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   :ֹותֻדְגמ

  ר?דּוכַ ם ּבְ ָמַתי ִׂשַחְקֶּת  ?רּוּדכַ ם ּבְ ֶּת ְק חַ מתי ִׂש ְׁשֵאָלה: . 1

  ת   ֹוּימֻ ְּד לַ  המָ ָא ְת הַ ים וְ ּלִ ִּמ ר הַ דֶ י סֵ ּוּנִׁש   

  ם.יִ ַר הֳ ּצָ ר הַ חַ ת ַא עֹוְׁש ּבִ    ֶאְתמֹול רּוּדכַ ּבְ  נּוְק חַ ִׂש      ְּתׁשּוָבה:

     הֹוָסַפת ֵמיָדע                 

  

  ?ה ִׁשְמ מָ ה:  לָ ֵא ְׁש  .2

  ַאְבֵנר.י ְׁשִמ ה: בָ ּוׁשְּת     

  ד? מֹ לְ ים לִ ילִ ִח ְת מַ  םֶּת ַא י ַת : מָ הלָ ֵא ְׁש  .3

  ה עָ ׁשָ ד ּבְ מֹ לְ ים לִ ילִ ִח ְת מַ  נּוְח נַ אֲ י ַת מָ : הבָ ּוׁשְּת     

  ר.ֶק ּבֹ ה ּבַ נֶ מֹוְׁש                    

  ?ְת ָּת כִ ים ּבְ ִד ְמ ים לֹויִד ִמ לְ ה ַּת ּמָ : ּכַ הלָ ֵא ְׁש  . 4

  ים.יִד ִמ לְ ַּת  30ים ִד ְמ לֹו יִת ָּת כִ : ּבְ הבָ ּוׁשְּת      

  יל?עִ ְמ  ָּת ְׁש בַ לָ  עַ ּוּד: מַ הלָ ֵא ְׁש  . 5

  ר. ה ַק יָ י הָ יל ּכִ עִ ְמ י ִּת ְׁש בַ : לָ הבָ ּוׁשְּת      

 ְנֻקָּדה
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ה ּדָ קֻ ּנְ  ַאל ִּתְׁשְּכחּו ְלַסֵּמןה. ינָ ִּק ה ּתַ רָ צּות ּבְ לֹואֵ ְּׁש ל הַ עַ  נּועֲ 

  ט.ּפָ ְׁש ּמִ ף הַ סֹוּבְ 

  ים?ִד ְמ ם לֹוֶּת ה ַא ָּת ּכִ  יזֹוֵא ּבְ   . 1

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ם?כֶ ּלָ ר ׁשֶ פֶ ּסֵ ית הַ ּבֵ ה ֵׁשם מָ   . 2

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ?ֶׁשָּלֶכם הָּת ּכִ ים ּבַ ִד ְמ ים לֹויִד ִמ לְ ה ַּת ּמָ ּכַ   .3

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ר? ֵת יֹום ּבְ יכֶ לֵ ב עֲ הּוָא ל כָ אֲ מַ  ֵאיֶזה  . 4

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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  יםִר ּפֳ ּצִ הַ ת וְ עּוֵר 

ים ִר רֹוְד ים ּונִ יֹו אּון ָר הֵ  ֶר ּדֶ ל. ּבַ ּיֵ טַ לְ  כּולְ ת הָ עּוֵר וְ  ְבָתאסָ 

ל ים עַ ִר ּזָ פֻ ְמ  יּוהָ ים ִר רּוּפֵ הַ  .םחֶ ל לֶ ים ׁשֶ ִר רּוּפֵ  לּוכְ ָא ׁשֶ 

. פּועָ וְ  לּוהֲ בְ ן נִ הֵ  ,יםִר ּפֳ ּצִ ה לַ בָ ְר ָק ְת ִה  תעּוֵר ר ׁשֶ אֲ ה. ּכַ כָ ָר ְד ִּמ הַ 

ים. ִר רּוּפֵ ת הַ ר ֶא ֵּק נַ לְ  בּוים ׁשָ ִר ּפֳ ּצִ ה, הַ ָק חֲ ַר ְת ִה  תעּוֵר ר ׁשֶ אֲ ּכַ 

  ה.ּנָ ּמֶ ת ִמ דֹוחֲ פַ ים ְמ ִר ּפֳ ּצִ הַ ה ׁשֶ ינָ בִ הֵ  תעּוֵר 

  

  .הלָ אֵ ְּׁש ת הַ ּלַ ת מִ אֶ  ׁשּגֵ ְד מַ ּבְ  נּוְּמ סַ וְ  ,תלֹואֵ ְּׁש ת הַ אֶ  אּוְר ִק א. 

  .הבָ ּוׁשְּת ת הַ אֶ ר ּוּפּסִ ּבַ  ׁשּגֵ ְד מַ ּבְ  נּוְּמ סַ ב. 

  .הינָ ִּק ה ּתַ בָ ּוׁשְּת  בּוְת ּכִ ג. 

  ה:מָ גְ ּדֻ 

   ?תעּוֵר ם ל עִ ּיֵ טַ לְ  לַ הָ  ִמיה: לָ ֵא ְׁש 

  . תעּוֵר ם ל עִ ּיֵ טַ ה לְ כָ לְ א הָ ָת בְ סָ ה: בָ ּוׁשְּת 

1 

2 

3 

4 

5 
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  ? תעּוֵר א וְ ָת בְ סָ  אּוה ָר מָ   . 1

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ים ?ִר ּזָ פֻ ים ְמ ִר רּוּפֵ הַ  יּון הָ יכָ הֵ   . 2

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ן?יהֶ לֵ ה אֲ בָ ְר ָק ְת ִה  תעּוֵר ר ׁשֶ אֲ ים ּכַ ִר ּפֳ ּצִ ה לַ ָר ה ָק מָ   . 3

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ן?הֶ ה מֵ ָק חֲ ַר ְת ִה  תעּוֵר ר ׁשֶ אֲ ים ּכַ ִר ּפֳ ּצִ ה לַ ָר ה ָק מָ   . 4

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ת?עּוה ֵר ינָ בִ ה הֵ מָ   .5

   _____________________________________________________  

   _____________________________________________________  
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  הָר ֵר ּבְ - בַר ת לֹוֵא ְש 

 ,ּיֹותֶאְפָׁשִר ת בֹוּוׁשה ְּת ּמָ ּכַ  נּולָ  ֻמָּצעֹותה ָר ֵר ּבְ -בַר ת לֹוֵא ְׁש ּבִ 

  ה.נָ כֹות נְ חַ ה ַא בָ ּוׁשק ְּת ר ַר חֹ בְ ים לִ יכִ ִר צְ  נּוָא וְ 

  ה.לָ ֵא ְּׁש לַ ה נָ כֹות נְ חַ ה ַא בָ ּוׁשְּת ר חֹ בְ ד לִ מַ לְ נִ 

  ה?נָ ׁשָ ּבְ  ׁשים יֵ ִׁש דָ ה חֳ ּמָ : ּכַ המָ גְ ּדֻ 

  יםִׁש דָ חֳ  ִׁשְבָעהת: א. ֹוּיִר ׁשָ פְ ֶא ת הָ בֹוּוׁשְּת הַ 

  םיִ ׁשַ ְד חָ  ב.                                 

  יםִׁש דָ חֳ  ְׁשֵנים ָעָׂשר  ג.                 

ה נָ ׁשָ י ּבְ ּכִ  ,ג'ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה ִהיא ה? נָ כֹונְ הַ ה בָ ּוׁשְּת י הַ ִה מַ 

  .יםִׁש דָ חֳ  ְׁשֵנים ָעָׂשר ׁשיֵ 

    ת ג'.אֹות הָ יף ֶא ִּק נַ ְלִפיָכ 

  יםִׁש דָ חֳ  ִׁשְבָעהא.                            

  םיִ ׁשַ ְד ב. חָ                            

  יםִׁש דָ חֳ  ְׁשֵנים ָעָׂשרג.                            
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ת אֶ  יפּוִּק הַ וְ  ,הנָ כֹוּנְ ה הַ בָ ּוׁשְּת ת הַ אֶ  רּוחֲ ּבַ ת. לֹואֵ ְּׁש ל הַ עַ  נּועֲ 

  ל.ּגָ עְ מַ ּבְ  ּהּלָ ת ׁשֶ אֹוהָ 

  ?עַ בּוׁשָ ים ּבְ ִמ ה יָ ּמָ ּכַ   . 1

  יםִמ יָ  30  א. 

  יםִמ יָ  ִׁשְבָעה    ב. 

  יםִמ יָ  ֲעָׂשָרה  ג. 

  

  ?ׁשמֶ ּׁשֶ ת הַ חַ ַר י זֹוַת מָ   . 2

  רֶק ּבֹ ּבַ   א. 

  בֶר עֶ ּבָ   ב. 

  תצֹוחֲ ּבַ   ג. 

  

  ?לֵא ָר ְׂש ת יִ ינַ ִד ל ְמ גֶ ּדֶ  ם ֶׁשל יעִ בָ ּצְ ָמה ֵהם הַ   . 3

  ןבָ לָ ם וְ דֹ ָא   א. 

  םדֹ ָא ק וְ רֹ יָ   ב. 

  ןבָ לָ ל וְ חֹ ּכָ   ג. 

  ?הידָ ִט ְׁש פַ לְ ה ּוגָ עּולְ ם, חֶ לֶ ָמה ַהְּמֻׁשָּתף לְ . 4
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  הפֶ אֲ י מַ ֵר בְ ִּד ֻּכָּלם   א. 

  תקֹוָר י יְ גֵ סּוֻּכָּלם   ב. 

  יםִּק ַּת ְמ י מַ ינֵ ִמ ֻּכָּלם   ג. 

  

  

  

  הָר ֵר ּבְ - בת ַר לֹוֵא ל ְׁש עַ  ֵדי ַלֲענֹותּכְ    ימּוִׂש 

  ;הלָ ֵא ְּׁש ת הַ ים ֶא ִא ְר קֹו  .1

  ;תבֹוּוׁשְּת הַ ָּכל  קֹוְרִאים ֶאת  .2

  ;ה)נָ כֹונְ הַ ה בָ ּוׁשְּת הַ ( הנָ כֹוּנְ הַ  רּותֶאְפׁשָ ת הָ ים ֶא ִר חֲ ֹוּב  .3

  . ַהְּנכֹוָנה רּותָהֶאְפׁשָ ת ק ֶא ים ַר יפִ ִּק מַ   .4
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  .רּוּפּסִ ת הַ אֶ  אּוְר ִק  א.

  הָּת ּכִ ת ּבַ ּבָ ת ׁשַ לַ ּבָ ַק 

ל יטָ ת. מֵ ּבָ ת ׁשַ לַ ּבָ ַק  ּוכְר עָ ָגִנית ְּד  ה א' ֶׁשל ַהּמֹוָרהִּכָּת ַּתְלִמיֵדי 

ה ָת יְ י הָ ִת ת. רּואֹוְּס ּכִ ת הַ ן ֶא ּגֵ ְר ב ִא ָא יֹווְ  ,הָּת ּכִ ת הַ ה ֶא ָא אְט ִט 

ית ִמ לֹוְׁש ּו ,תרֹוּנֵ הַ ה וְ ּפָ ּמַ ר הַ ּוּדִס לְ ן ּוחָ לְ ּׁשֻ ת הַ יכַ ִר עֲ ית לַ ִא ָר חֲ ַא 

ף ֹוּסבַ . לְ ּהיָת ּבֵ ד יַ ּלְ ה ׁשֶ ּנָ ּגִ הַ ה מֵ יָא בִ הֵ ים ׁשֶ ִח ָר ּפְ ת הַ ה ֶא ָר ְּד ִס 

ת ֹוּמת חַ ֹוּלי חַ ֵּת ה ְׁש יָא בִ הֵ ית וְ ִמ לֹול ְׁש ׁשֶ  ּהּמָ ִא ִהִּגיָעה 

  .ּהיָת בֵ ה ּבְ ָת פְ ָא ׁשֶ 

ם הֵ  ,רצֵ חָ הֶ מֵ  רּוזְ ה חָ ָּת ּכִ י הַ דֵ לְ ר יַ ׁשֶ אֲ ה, ּכַ ָק סָ פְ הַ ר הַ חַ ַא לְ 

 בּוְׁש יָ ט וְ ֶק ׁשֶ ּבְ -טֶק ׁשֶ ּבְ  סּונְ כְ ם נִ י. הֵ ּוּנִּׁש ת הַ ת ֶא אֹוְר לִ  עּוְּת פְ הֻ 

  ה.חָ ְמ ִׂש בְ ת ּוּוׁשּגְ ַר ְת ִה ּבְ 

  

  .תרֹוּוּׁשת הַ אֶ  רּוּפְ סְ מַ ב. 
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  ה.רָ רֵ ּבְ -בת רַ לֹואֵ ם ְׁש יכֶ נֵ פְ לִ  ג.

    .הלָ אֵ ְּׁש ת הַ ּלַ ת מִ אֶ  ׁשּגֵ ְד מַ ּבְ  נּוְּמ סַ    *

   .הנָ כֹוּנְ ה הַ בָ ּוׁשְּת הַ ְמקֹום ת אֶ ר ּוּפּסִ ּבַ  ׁשּגֵ ְד מַ ּבְ  נּוְּמ סַ     *

  ה.נָ כֹוּנְ ה הַ בָ ּוׁשְּת ל הַ ת ׁשֶ אֹות הָ ל אֶ ּגָ עְ מַ ּבְ  יפּוִּק הַ      *

  

  ת?ּבָ ת ׁשַ לַ ּבָ ה ַק כָ ְר עֶ נֶ ה ָּת ּכִ  ֵאיזֹוּבְ   .1

  יתִמ לֹוה ְׁש ָר ֹוּמל הַ ה א' ׁשֶ ָּת כִ ּבְ   א. 

  יתנִ גָ ְּד ה ָר ֹוּמל הַ ה א' ׁשֶ ָּת כִ ּבְ   ב. 

  ליטָ מֵ  הָר ֹוּמל הַ ה א' ׁשֶ ָּת כִ ּבְ   ג. 

  

  ית?ִא ָר חֲ י ַא ִת ה רּוָת יְ ה הָ מָ לְ   . 2

  ןחָ לְ ּׁשֻ ת הַ יכַ ִר עֲ לַ   א.

  תאֹוְּס ּכִ ן הַ ּוּגְר ִא לְ   ב. 

  יםִח ָר ת ּפְ ַא בָ הֲ לַ   ג. 
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  ה?ָק סָ פְ הַ ים ּבַ ִד לָ ּיְ הַ  יּון הָ יכָ הֵ   . 3

  תיִ ּבַ ּבַ   א.

  תֶר חֶ ה ַא ָּת כִ ּבְ   ב.

  רצֵ חָ ּבֶ   ג.

  

  ית?ִמ לֹול ְׁש ׁשֶ  ּהּמָ ה ִא יָא בִ ה הֵ מָ   . 4

  יםִח ָר ּפְ   א.

  תֹוּלחַ   ב.

  תרֹונֵ   ג. 

  

  ְּבֵרָרה ַהְּתׁשּובֹות ָהֶאְפָׁשִריֹות -ִׂשימּו  ִּבְׁשֵאלֹות ַרב

  ִּפי ַהִּמְבֶנה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה -ְּכתּובֹות ַעל ֵאיָנן         

  ַּתִּקיָנה.         
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  .ת ינֹוִּק ת ַּת בֹוּוׁשְּת  בּתֹ כְ נִ ת וְ לֹוֵא ְׁש ַנֲעֶנה ׁשּוב ַעל הַ ו ׁשָ כְ עַ 

  ם.ּתֶ ְר חַ ּבְ ת ׁשֶ בֹוּוׁשְת ּבִ  רּוזְ עָ הֵ . הינִּק ּתַ  ְּבצּוָרהת לֹואֵ ְּׁש ל הַ עַ  נּועֲ 

 ת?ּבָ ת ׁשַ לַ ּבָ ַק  הכָ ְר עֶ נֶ ה ָּת ּכִ  יזֹוֵא ּבְ   . 1

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ית?ִא ָר חֲ י ַא ִת ה רּוָת יְ ה הָ מָ לְ   . 2

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ה?ָק סָ פְ הַ ים ּבַ ִד לָ ּיְ הַ  יּון הָ יכָ הֵ   . 3

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  י?ִת ל רּוׁשֶ  ּהּמָ ה ִא יָא בִ ה הֵ מָ   .4

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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ת ַר זְ עֶ ם ּבְ יכֶ ֵת בֹוּוׁשת ְּת ֶא  קּוְד ּבִ  ,תלֹוֵא ְּׁש ל הַ ם עַ יֶת נִ עֲ ר ׁשֶ חַ ַא לְ 

  .ןוָ חֲ מַ 

  

  ימּוִׂש 

  

ָצִרי ׁשֶ ים) יִט ִר ּפְ (הַ ים יבִ ּכִ ְר ּמַ ל הַ ל ּכָ ה ׁשֶ ימָ ִׁש א ְר ן הּווָ חֲ מַ 

ים נִ וָ חֲ ים מַ ִמ ּיָ . ַק ִלְׁשֹמר ֲעֵליֶהם ּוְלַקֵּים ִּבְזַמן ַהְּכִתיָבה

  ים.נִ ֹוים ׁשִא ְׁש נֹוּבְ 

  

  

  

  ה ינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשת ְּת יבַ ִת כְ ן לִ וָ חֲ מַ 

ֹ ּכֵ          ?ֻהְׁשְמָטה הלָ ֵא ְׁש הַ ִמַלת ַהִאם א.    אן  /  ל

ֹ ּכֵ    ?הלָ ֵא ְּׁש ּבַ ם ׁשֶ יּלִ ִּמ ל הַ ה עַ ָר זָ חֲ  ׁשיֵ  ַהִאםב.    אן  /  ל

ֹ ּכֵ           ?טּפָ ְׁש ִמ ת ּבְ רֹוּדָ סֻ ים ְמ ּלִ ִּמ הַ  ַהִאםג.    אן  /  ל

ֹ ּכֵ            ?טּפָ ְׁש ִּמ ף הַ סֹוה ּבְ ּדָ קֻ נְ  ׁשיֵ  ַהִאםד.    אן  /  ל

  

  .ַלַּמֲחָון ְּבֵהְתֶאםֶאת ְּתׁשּובֹוֵתיֶכם ַּתְקנּו 
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  ?תֶר ּבֶ ְח ּמַ ת ּבַ בֹוּוׁשים ְּת בִ ְת ֹוד ּכיצַ ּכֵ 

  

  

  ִׂשימּו   ְּכֵדי ַלֲענֹות ַעל ַהְׁשֵאלֹות ַּבַּמְחֶּבֶרת

ּוָרה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַּבּׁשֶאת ַהַּתֲאִרי  חַ ּוּלהַ מֵ  יקּוִּת עְ הַ   .א

 ;ַהַּמְחֶּבֶרת

  ;ַּבּׁשּוָרה ַהְּׁשִנָּיה רּוּפִּס ם הַ ת ׁשֵ ֶא  יקּוִּת עְ הַ   .ב

 ;הלָ ֵא ְּׁש ת הַ ּלַ ת ִּמ ֶא  ׁשּגֵ ְד מַ ּבְ  ּויׁשּגִ ְד הַ   .ג

 ;הלָ ֵא ְּׁש ה לַ בָ ּוׁשְּת ת הַ ר ֶא ּוּפִּס ּבַ  ַהְדִּגיׁשּו  .ד

  ;הינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשת ְּת ֶר ּבֶ ְח ּמַ ּבַ  ִּכְתבּו  .ה

 ִּפי ַהַּמֲחָון. -ִּבְדקּו ֶאת ְּתׁשּוַבְתֶכם ַעל  .ו

  

   

 

  ו תשע"אלֵ ְס ּכִ א' ּבְ 
  

  תלֹוֵא ְּׁש ת לַ בֹוּוׁשְּת     
  
  ַקָּבַלת ַהַּשָּבת ֶנֶעְרָכה ְּבִכָּתה. 1

  א' ֶׁשל ַהּמֹוָרה ְּדָגִנית.     
2________________ .  

    ________________  
3________________ .  

    ________________ 
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  ִקְראּו ֶאת ַהִּסּפּור.. א

  ַמְסְּפרּו ֶאת ַהּׁשּורֹות.ב. 

  ֹוִפיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ִמְׁשָּפט.קּוֹדת ַהּמּנְ ׁש ֶאת הַ ג. ַסְמנּו ְּבַמְדּגֶ 

  ַהַּכּדּור ֶׁשל ָאָסף

  .ַּכּדּור ָּגדֹול ֹוּתְד ּלַ ם הֻ יֹול לְ ּבֵ ִק  ףסָ ָא 

  תֹוק אֹוַר א זָ ר. הּוּוּדּכַ ק ּבַ חֵ ׂשַ לְ  ָאָסףא צָ יָ 

  םֹואְת ּפִ ד ׁשֶ עַ  ,ספַ ָת ק וְ ַר , זָ תֹוס אֹופַ ָת יר וְ וִ אֲ ּבָ 

  .ָּגבֹוּהַ  ץעֵ ּבְ ע ַק ְת ר נִ ּוּדּכַ הַ 

  ֵמָהֵעץ, רּוּדּכַ ת הַ יד ֶא ִר הֹוה לְ ּסָ , נִ רֹ ל ָא ֵּק מַ  ָאָסףח ַק לָ 

ֹ ַא    אם הּוה ּגַ ּסָ , נִ רֹובֵ ל חֲ בַ יּוַּגם ר בַ . עָ יחַ לִ צְ א ִה ל

ֹ ם הּוּגַ ַא  ,רּוּדּכַ ת הַ יד ֶא ִר הֹולְ    .יחַ לִ צְ א ִה א ל

  ,הדָ בֹועֲ הָ מֵ  ָאָסףל א ׁשֶ ּבָ ר ַא זַ חָ ד ׁשֶ ם עַ יהֶ נֵ ְׁש  ּוּכִח 

  ץ.עֵ הָ ר מֵ ּוּדּכַ ת הַ יד ֶא ִר א הֹוהּווְ 

  

  ד. ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִמְׁשָּפט ַּבִסּפּור. 

 ._____ ִמְׁשָּפִטים -ׁשּורֹות וְ _____  – "ּור ֶׁשל ָאָסףַהַּכּד"
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 ת. רֶ ּבֶ חְ ּמַ ת ּבַ לֹואֵ ְּׁש ל הַ עַ  נּועֲ . ה

  ?ֹוּתְד ּלַ ם הֻ יֹולְ  ָאָסףל ּבֵ ה ִק מָ  . 1

 ר?ּוּדּכַ ע הַ ַק ְת ן נִ יכָ הֵ  . 2

ֹ ִמ  . 3  ר?ּוּדּכַ ת הַ יד ֶא ִר הֹולְ  יחַ לִ צְ א ִה י ל

 ר? ּוּדּכַ ת הַ יד ֶא ִר הֹולְ  יחַ לִ צְ י ִה ִמ  . 4

  

  

  ה  ינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשת ְּת יבַ ִת כְ ן לִ וָ חֲ מַ 

  

ֹ ּכֵ            ?ֻהְׁשְמָטה הלָ ֵא ְּׁש ת הַ ּלַ ִמ  ַהִאםא.    אן  /  ל

ֹ ּכֵ  ?הלָ ֵא ְּׁש ּבַ ם ׁשֶ יּלִ ִּמ ל הַ ה עַ ָר זָ חֲ  ׁשיֵ  ַהִאםב.    אן  /  ל

ֹ ּכֵ           ?טּפָ ְׁש ִמ ת ּבְ רֹוּדָ סֻ ים ְמ ּלִ ִּמ הַ  ַהִאםג.    אן  /  ל

ֹ ּכֵ            ?טּפָ ְׁש ִּמ ף הַ סֹוה ּבְ ּדָ קֻ נְ  ׁשיֵ  ַהִאםד.    אן  /  ל
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  ר?ּכֵ זְ ַא ְמ  הּומַ 

א" ה "הּוּלָ ּמִ ה הַ יעָ פִ מֹו 30ד ּוּמעַ ּבְ " ףסָ אָ ל ר ׁשֶ ּוּדּכַ "הַ  רּוּפּסִ ּבַ 

  .ּהתָ אֹו ּוישּגִ ְד הַ  .יםמִ עָ ּפְ  עַאְרּבַ 

  ,מֹות ְׁש ב ֶא ּתֹ כְ י לִ לִ ּבְ  הּויׁשֶ ִמ  נּוה לָ יָר ּכִ זְ " מַ אהּוה "ּלָ ִּמ הַ 

  .רּכֵ זְ ַא ְמ את ֵר ְק נִ  זֹוה ּכָ ּלָ ן ִמ כֵ לָ 

  

  ק?ַר י זָ ִמ   -" ...קַר זָ  אהּוב: "תּוּכָ  2ה ָר ּוׁשּבְ 

  ַדע.נֵ וְ  ,הָר ּוּׁשל הַ ת ּכָ א ֶא ָר ְק נִ 

  "יר...וִ אֲ ּבָ  תֹוק אֹוַר זָ  אהּור, ּוּדּכַ ק ּבַ חֵ ׂשַ לְ  ָאָסףא צָ "יָ 

  ָזַרק. ףסָ ָא  ?קַר י זָ ִמ 

  

  ה? ּסָ י נִ ִמ  – "...אהּום ה ּגַ ּסָ ב : "נִ תּוּכָ  6ה ָר ּוׁשּבְ 

  ַדע.נֵ וְ  ,הָר ּוּׁשל הַ ת ּכָ א ֶא ָר ְק נִ 

  "יד...ִר הֹולְ  אהּום ה ּגַ ּסָ , נִ רֹובֵ חֲ  לבַ יּוַּגם ר בַ "עָ 

  ה.ִנּסָ  לבַ יּוה? ּסָ י נִ ִמ 
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ֹ א הּום ּגַ ַא ב : "תּוּכָ  7ה ָר ּוׁשּבְ    "יח...לִ צְ א ִה ל

ֹ ִמ    .ַוֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאָלה 7 – 6ת רֹוּוׁשֶאת  אּוְר ִק ? יחַ לִ צְ א ִה י ל

ֹ ִמ      ? יחַ לִ צְ א ִה י ל

  "ר...ּוּדּכַ ת הַ יד ֶא ִר הֹו אהּוב " וְ תּוּכָ  9ה ָר ּוׁשּבְ 

  .ַוֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאָלה ,9 – 8ת  רֹוּוׁשֶאת  אּוְר ִק יד? ִר י הֹוִמ 

  יד ? ִר י הֹוִמ 

    

 יִר צָ  ,רּכֵ זְ ַא ְּמ ְלִמי אֹו ְלָמה ַׁשָּי הַ  יןבִ הָ ים לְ צִ רֹו נּור ָא ׁשֶ אֲ ּכַ 

ֹ ְק לִ    !יו)ָר חֲ ַא יו וְ נָ פָ (לְ  ת לֹובֹורֹוְּק ת הַ רֹוּוּׁשת הַ ב ֶא יטֵ א הֵ ר

  יר.ּכִ זְ א מַ י הּות מִ אֶ  בּוְת , ּכִ ַּבִּסּפּור םּתֶ ְׁש ּגַ ְד הִ ר ׁשֶ ּכֵ זְ אַ ל מְ ל ּכָ עַ מֵ 

  

  ".תֹואֹו" :םיִ מַ עֲ ּפַ  יעַ פִ ֹוּמף הַ סָ ר נֹוּכֵ זְ ַא ְמ ֵיׁש ר ּוּפִּס ּבַ 

  ר.חֵ אַ ְּבֶצַבע  ׁשּגֵ ְד מַ ר ּבְ ּכֵ זְ אַ ּמְ ת הַ אֶ  ּויׁשּגִ ְד הַ 

  ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים.

  .                       ת רֹוּוׁשּבְ  יעַ פִ " מֹוֹתואֹור "ּכֵ זְ ַא ְּמ הַ 

  .                       לַ  " ִהיאתואֹוה "ּלָ ה ַּבִּמ נָ ּוָ ַהּכַ 
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  . ִקְראּו אֹוָתם.יםִר ּוּפי סִ נֵ ם ְׁש יכֶ נֵ פְ לִ 

    1ר מס' ּוּפִס 

ְמַטֵּפל  ַיְרֵּדן .ָרזָלָאח ֶׁשל ַיְרֵּדן קֹוְרִאים  .ןטָ ח ָק ָא  ׁשיֵ ן ּדֵ ְר יַ לְ 

  .זָר ָצִרי ָלרּוץ ַאֲחֵרי  ְרֵּדןְויַ  ׁשֹוָבב ָּגדֹול,ָרז . ָּכל יֹום ָרזּבְ 

  2ר מס' ּוּפִס 

 לּכָ    יוִח ָא ל ּבְ ּפֵ טַ ְמ  הּוא. זָר  מֹוְׁש ּו   ןטָ ָק    חָא    ׁשיֵ    ןּדֵ ְר יַ לְ 

ֹ י ׁשֶ דֵ ּכְ , יוָר חֲ ץ ַא רּולָ  יִר צָ הּוא וְ  ,םיֹו   ד.ּוּבִא לְ  לֵ א יֵ ּל

  ם? כֶ ְּת עְ דַ לְ  ,רֵת ין יֹוִּק ר ַּת ּוּפה ִס יזֶ ֵא 

  2ר ּוּפִס        1ר ּוּפִס     ה:בָ ּוׁשְּת ת הַ ל אֶ ּגָ עְ מַ ּבְ  ּויפִּק הַ 

   ?עַ ּוּדמַ 

  ?מֹותַהּׁשֵ  יםיעִ פִ ים מֹומִ עָ ה ּפְ ּמָ ּכַ 
ַיְרֵּדן _____ ְּפָעִמים, ְוַהֵּׁשם  זָר מֹוִפיַע ַהֵּׁשם  1מס' ִסּפּור ּבְ 

                מֹוִפיע ____ ְּפָעִמים.
ַיְרֵּדן _____ ְּפָעִמים, ְוַהֵּׁשם  זָר  מֹוִפיַע ַהֵּׁשם 2מס' ִסּפּור ּבְ 

                    מֹוִפיע ____ ְּפָעִמים.
  מֹות? ִּבְמקֹום ַהּׁשֵ  2לּו ִמִּלים מֹוִפיעֹות ְּבִסּפּור יאֵ 

  ַהְדִּגיׁשּו ֶאת ַהִּמִּלים ַהָּללּו. 
, ֵאיֶזה ִסּפּור ַּתִקין יֹוֵתר?    ִאם ָּכ

  2ִסּפּור     1ִסּפּור   ּוָבה: ַהִּקיפּו ְּבַמְעָּגל ֶאת ַהְּתׁש
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  א. ִקְראּו ֶאת ַהִּסּפּור.

  ת.רֹוּוּׁשת הַ אֶ  רּוּפְ סְ מַ ב. 

   

  הָק הֲ ּלַ הַ 

  ן.גָ ְר אֹון ּבְ ּגֵ נַ ד לְ מֵ ד לֹודֵ עֹווְ  ,הָר יטָ גִ ן ּבְ ּגֵ נַ ד לְ מֵ ן לֹויָת ֵא 

  ןיָת ר ֵא מַ ד ָא חָ ם ֶא ן. יֹויָ נְ ּבִ  תֹואֹוים ּבְ ִר ד ּגָ דֵ עֹון וְ יָת ֵא 

  ,ןגָ ְר אֹון ּבְ ּגֵ נַ ה ְּת ָּת ה? ַא ָק הֲ ד לַ חַ ים יַ ִק י נָ לַ אּו" ד:דֵ עֹולְ 

  ".הָר יטָ גִ ן ּבְ ּגֵ נַ י אֲ נִ אֲ וַ 

  ה:ָר ְמ ָא ד וְ דֵ עֹולְ ן ּויָת ֵא ה לְ ׁשָ ּגְ ן. נִ יָ נְ ּבִ  תֹואֹוה ּבְ ָר ת ּגָ נַ ְס ָא ַּגם 

  ".הָק הֲ ּלַ ף לַ ֵר טָ צְ ִה ה לְ צָ י רֹונִ ם אֲ ּגַ  .ירִׁש ת לָ עַ דַ י יֹונִ "אֲ 

ֹ מַ ד. ׁשָ חַ יר יַ ִׁש לָ ן וְ ּגֵ נַ י לְ דֵ ּכְ  ׁשגֵ ּפָ ִה ה לְ ׁשָ ֹולְּׁש הַ  ילּוִח ְת ִה    אתע ז

  ר:מַ ָא וְ  ֹוּלל ׁשֶ דֹוּגָ ף הַ ּתֹ ת הַ יא ֶא בִ ת, הֵ נַ ְס ל ָא ׁשֶ  יהָ ִח י, ָא בִ ָא 

  ".הָק הֲ ּלַ ם ּבַ כֶ ְּת ן ִא ּגֵ נַ ה לְ צֶ י רֹונִ ם אֲ "ּגַ 

  ה ָק הֲ ּלַ י הַ ֵר בְ ים חַ ִׁש ּגָ פְ ם, נִ יִ ַר הֳ ּצָ י הַ ֵר חֲ י ַא ִּׁש ם ִׁש ל יֹוכָ ז, ּבְ ָא מֵ 

  ם.הֶ ים לָ ינִ זִ אֲ מַ ים ּוִא ן ּבָ יָ נְ ּבִ י הַ דֵ לְ יַ ן, וְ יָ נְ ּבִ ל הַ ט ׁשֶ לָ ְק ִּמ ּבַ 
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ה לָ אֵ ְּׁש ת הַ ֹוּלת מִ אֶ  ׁשּגֵ ְד מַ ּבְ  ּויׁשּגִ ְד הַ וְ  ,תלֹואֵ ְּׁש ת הַ אֶ  אּוְר ִק   ג. 

  ר.ּוּפּסִ ת ּבַ בֹוּוׁשְּת ת הַ אֶ וְ 

 יָנה.ְּבצּוָרה ַּתִּק ת לֹואֵ ְּׁש ל הַ עַ  נּועֲ   ד. 

 ֶׁשְּלַמָּטה.ִּפי ַהַּמֲחָון -ִּבְדקּו ֶאת ְּתׁשּובֹוֵתיֶכם ַעל   ה.

 ה ?  ָק הֲ ּלַ י הַ ֵר בְ ת חַ עַ ּבַ ְר ם ַא י הֵ ִמ   .1

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

 ה? ָק הֲ ּלַ ת הַ ֶא  עַ מֹ ְׁש לִ  ִּבְנָיןי הַ דֵ לְ ים יַ ִא י ּבָ ַת מָ   .2

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

  ה ינָ ִּק ה ּתַ בָ ּוׁשת ְּת יבַ ִת כְ ן לִ וָ חֲ מַ 

ֹ ּכֵ          ֻהְׁשְמָטה? הלָ אֵ ְׁש הַ ַהִאם ִמַלת א.    אן  /  ל

ֹ ּכֵ    ?הלָ אֵ ְּׁש ּבַ ם ׁשֶ יּלִ ִּמ ל הַ ה עַ ָר זָ חֲ  ׁשיֵ  ַהִאםב.    אן  /  ל

ֹ ּכֵ           ?טּפָ ְׁש ִמ ת ּבְ רֹוּדָ סֻ ים ְמ ּלִ ִּמ הַ  ַהִאםג.    אן  /  ל

ֹ ּכֵ         ?טּפָ ְׁש ִּמ ף הַ סֹוה ּבְ ּדָ קֻ נְ  ׁשיֵ  ַהִאםד.    אן  /  ל
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  . ּדּו ִׂשיחַ ַהְדִּגיׁשּו ְּבַמְדֵּגש ֶאת ָּכל ַהִּמְׁשָּפִטים ֶׁשֵּיש ָּבֶהם   ו.
  ימּוִׂש      

   .ׂשֹוֲחִחים ֵּביֵניֶהםים ַהְּמ נֹוָצר ֵּבין ְׁשֵני ֲאָנִׁש  יחַ ִׂש -ּוּד  

  ְמַסְּמִנים ְּבֵמְרָכאֹות  ,ֵהם אֹוְמִרים ֶזה ָלֶזהה ׁשֶ ֶאת מָ    

  "                     ". 

 ידֹוִק פְ ה ּתַ מָ  בּוְת כִ וְ  ֶׁשְּלַמָּטה, תבֹוּוׁשְּת ן הַ סַ חְ מַ ּבְ  ָעְזרּוהֵ   .ז

  .הקָ הֲ ּלַ ר ּבַ בֵ ל חָ ל ּכָ ׁשֶ 

    - ן  יָת ֵא 

  

   – דדֵ עֹו

  

     –ת נַ ְס ָא 

  

   –י בִ ָא 

  

ה, ָר יטָ גִ ן ּבְ ּגֵ נַ ל, ְמ דֹוף ּגָ תֹ ף ּבְ פֵ תֹוה, ְמ ָר ׁשָ  ת:בֹוּוׁשְּת ן הַ סַ ְח מַ 

  .ןגָ ְר אֹון ּבְ ּגֵ נַ ְמ 
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 ְוַהְדִּגיׁשּו אֹוָתם. ,יםִר ּכְ זְ אַ ּמְ ת הַ אֶ  הּוזַ   .ח

  "...םכֶ ְּת ִא ן ּגֵ נַ ה לְ צֶ י רֹונִ ם אֲ "ּגַ  :בתּוּכָ  9ה  ָר ּוׁשּבְ   . 1

  "?םכֶ ְּת ִא ה "ּלָ ִּמ ה ּבַ נָ ּוָ ּכַ י הַ ִמ לְ    

  ןיָת ֵא לְ ד ּודֵ עֹולְ   . א

 תיִ ּבַ י הַ דֵ לְ יַ לְ   . ב

 ְסַנתָא לְ ן ּויָת ֵא לְ ד, דֵ עֹולְ   . ג

  ".םהֶ לָ ה "ּלָ ִּמ ה הַ יעָ פִ ה מֹונָ רֹוחֲ ַא ה הָ ָר ּוּׁשּבַ   . 2

  "?םהֶ לָ ה "ּלָ ִּמ ה ּבַ נָ ּוָ ּכַ י הַ ִמ לְ    

  ִּבְנָיןי הַ דֵ לְ יַ לְ   . א

 יםִר ּיָ ּדַ ל הַ כָ לְ   . ב

 הָק הֲ ּלַ י הַ נֵ ּגָ נַ לְ   . ג

  ".ֹוּלׁשֶ ל דֹוּגָ ף הַ ּתֹ ת הַ יא ֶא בִ הֵ "ב: תּוּכָ  8ה ָר ּוׁשּבְ   . 3

  ?ֹלוׁשֶ ה ּלָ ִּמ ה ּבַ נָ ּוָ ּכַ י הַ ִמ לְ   

  ןיָת ֵא לְ   א.

  יבִ ָא לְ   ב.

  דדֵ עֹולְ   ג.
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 .הלָ בְ ּטַ ת הַ אֶ  ימּולִ ְׁש הַ . ט

ת יעֹופִ ֹוּמים ׁשֶ ּלִ ּמִ ּבַ  רּוזְ עָ הֵ וְ  ,םל רָ קֹוים ּבְ ּלִ ּמִ ת הַ אֶ  אּוְר ִק 

  ר.ּוּפּסִ ּבַ 

  ת)ה   (ּבַ בָ ֵק נְ   ן)ר   (ּבֵ כָ זָ 

    רּגָ 

  תדֶ מֶ לֹו  

    עַ דֵ יֹו

    ׁשּגַ נִ 

  היָא בִ הֵ   

  תאֹוּבָ   

  תינֹוזִ אֲ מַ   

  ָאְמָרה  

    ַאָּתה

    יֹוֵדעַ 
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  רּוּפּסִ ת הַ אֶ  אּוְר א. ִק 

  ר.ּוּפּסִ ת ּבַ רֹוּוּׁשת הַ אֶ  רּוּפְ סְ מַ ב. 

  ת. רֶ ּבֶ חְ ּמַ ּבַ  תלֹואֵ ְּׁש ל הַ עַ  נּועֲ . ג

  הּכָ ה מַ לָ ּבְ ל ִק מֶ ְר ּכַ 

ד יַ ה לְ ּנָ ּגִ ת ּבַ נָ עֲ ה וַ עָ נֹ  יהָ ֶת רֹובְ ם חַ ק עֵ חֵ ׂשַ ה לְ ָא צְ ל יָ מֶ ְר ּכַ 

ֹ מָ לְ יא חָ ִה  ְּכֶׁשָהְלָכה,ת. יִ ּבַ הַ  ה לָ ְק ְת נִ וְ ַלֶּדֶר ב ה לֵ מָ א ׂשָ ה, ל

יא ִה ד וְ ֹואה ְמ ב לָ ַא ּכָ  .ֶר ּבֶ ה ּבַ ּכָ ה מַ לָ ּבְ ִק  למֶ ְר ּכַ ל. סָ פְ סַ ּבְ 

ת ה ֶא ָק ּבְ ִח ה וְ פָ ְּט ה, לִ עָ ל נֹ א ׁשֶ ּמָ ה ִא ָא ת. ּבָ ֹוּכבְ ה לִ ילָ ִח ְת ִה 

 .הימָ ִס ְק ה מַ ּדָ לְ יַ  ְּת , ַא למֶ ְר ּכַ  ,יּכִ בְ ל ִּת "ַא  :ּהה לָ ָר ְמ ָא וְ  למֶ ְר ּכַ 

  "ב.רֹוָק ר ּבְ בֹ עֲ ב יַ ֵא ּכְ הַ 

 בּוְׁש ת יָ רֹובֵ חֲ הַ וְ  ,לסָ פְ ּסַ ל הַ עַ  למֶ ְר ּכַ ם ה עִ בָ ְׁש ה יָ עָ ל נֹ א ׁשֶ ּמָ ִא 

ק. חֵ ׂשַ לְ  רּוזְ ת חָ רֹובֵ חֲ ר, הַ בַ ב עָ ֵא ּכְ ר הַ ׁשֶ אֲ ּכַ  ד.חַ יַ  טּוּפְ ְט פִ ּו

ים ִּק ָּת ְמ מַ ם ּבְ ּלָ ת ּכֻ ה ֶא דָ ּבְ כִ ה וְ עָ ל נֹ א ׁשֶ ּמָ ִא ה לְ ָת ְד הֹו למֶ ְר ּכַ 

  יס.ּכִ ּבַ  ּהלָ  יּוהָ ׁשֶ 
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  .ׁשּגֵ ְד מַ ר ּבְ זֵ עָ הֵ לְ ת ּורֶ תֶ ֹוּכהַ ֶאת וְ  יִר אֲ ּתַ הַ ת יק אֶ ִּת עְ הַ לְ  רּוכְ זִ 

  ק?חֵ ׂשַ לְ  למֶ ְר ּכַ ה ָא צְ י יָ ם ִמ עִ  . 1

  ?למֶ ְר ּכַ ה לְ ָר ה ָק מָ  . 2

  ?למֶ ְר ּכַ ר לְ זַ י עָ ִמ  . 3

 ר?בַ ב עָ ֵא ּכְ הַ ר ׁשֶ חַ ַא לְ  למֶ ְר ּכַ ה גָ הֲ נַ ְת ד ִה יצַ ּכֵ  . 4
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  הבָ ֵק נְ ר ּוכָ זָ 

ֹ ְמ ל לִ כַ " נּוהּכָ ה מַ לָ ּבְ ִק  למֶ ְר ּכַ ר "ּוּפִּס ּבַ  ת ֹוּבַר ת ֹוּלעֻ א ּפְ צ

  . הבָ ֵק נְ  צּוַרתּבְ ת ֹוּלעֻ ּפְ  ןה הֵ ּלֶ . ֵא תנֹוּבָ ת ֹוׂשעֹוׁשֶ 

 אֹו למֶ ְר ּכַ י דֵ ל יְ עַ  ּוׂשעֲ ּנַ ת ׁשֶ ֹוּלעֻ ּפְ ל הַ ת ּכָ אֶ  ׁשּגֵ ְד מַ ּבְ  ּויׁשּגִ ְד הַ   . 1

  ה.עָ ל נֹ א ׁשֶ ּמָ י אִ דֵ יְ -לעַ 

  ת.רֶ ּבֶ חְ ּמַ ת לַ ֹוּלעֻ ּפְ ת הַ אֶ  יקּוִּת עְ הַ   . 2

  ימּוִׂש 

ץ מָ ָק ת ּבְ מֹוּיְ ַּת ְס ִמ  ,םֶּת ְק ַּת עְ הֶ ה ׁשֶ בָ ֵק נְ  צּוַרתת ּבְ ֹוּלעֻ ּפְ ל הַ ּכָ 

  ת.ֶק ֶת ֹוא ׁש"הֵ בְ ּו

ת ֹוּלעֻ ּפְ  – רכָ זָ  צּוַרתלְ ת ֹוּלעֻ ּפְ ל הַ ת ּכָ אֶ  פֹ הֲ ה לַ ּסֶ נַ ו נְ ׁשָ כְ עַ   . 3

  .יםנִ ּבָ עֹוִׂשים ׁשֶ 

  > ִּכֵּבד- הִּכְּבדָ    

  > ִסֵּפר-  הִסְּפָר   

  ן> ָיׁשַ -  הָיְׁשנָ   

  > ָּכַתב- הָּכְתבָ    
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  ה.מָ גְ ּדֻ י הַ פִ ה לְ לָ בְ ּטַ ת הַ אֶ  ימּולִ ְׁש הַ 

  הבָ ֵק נְ  צּוַרתת ּבְ ֹוּלעֻ ּפְ   רכָ זָ  צּוַרתת ּבְ ֹוּלעֻ ּפְ 

  הָא צְ יָ   אצָ יָ :  המָ גְ ּדֻ 

  המָ לְ חָ   

  המָ ׂשָ   

  הלָ ּבְ ִק   

  הילָ ִח ְת ִה   

  הפָ ְּט לִ   

  הָק ּבְ ִח   

  הָר ְמ ָא   

  הבָ ְׁש יָ   

  הָת ְד הֹו  

  הדָ ּבְ ּכִ   
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  ָיִחיד ְוַרִּבים
   ימּוִׂש 

  

  יד.ִח יָ צּוַרת ת ּבְ ֹוּלעֻ ן ּפְ הֵ  ,דחָ ם ֶא דָ ק ָא ַר ָעָׂשה ת ׁשֶ ֹוּלעֻ ּפְ  

  ים.ּבִ ַר צּוַרת ת ּבְ ֹוּלעֻ ן ּפְ הֵ  ,דחַ ים יַ ִׁש נָ ה אֲ ּמָ ּכַ ָעׂשּו ת ׁשֶ ֹוּלעֻ ּפְ  

ִּסּפּור ַּבּטּור ּבַ  םּתֶ ְׁש ּגַ ְד הִ ים ׁשֶ לִ עָ ּפְ ל הַ ת ּכָ ה אֶ לָ בְ ּטַ לַ  יקּוִּת עְ הַ 

  ַהָּנכֹון.

  ַרִּבים ְּפֻעּלֹות ְּבצּוַרת    ָיִחיד ְּפֻעּלֹות ְּבצּוַרת
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  קסּוי ּפִ נֵ ימָ ִס 
            א. ִקְראּו ֶאת ַהִּסּפּור.

  ת.רֹוּוּׁשת הַ אֶ  רּוּפְ סְ מַ ב. 
  אּמָ ִא ה לְ גָ עּו

ד בֹוכְ ה לִ גָ עּו ,אָת בְ ם סָ עִ עּוָגה ת פֹואֱ לֶ  יטּולִ ְח ה הֶ ּלָ ִה ר וְ יאֹולִ 

  א.ּמָ ל ִא ׁשֶ  ּהָּת ְד ּלַ ם הֻ יֹו

  ים.ִא ְת ן מַ ֹוּכְת מַ  רּוחֲ בָ ים ּונִ ֹוּכְת ּמַ ר הַ פֶ סֵ ּבְ  אּוְר ם ָק הֵ 

ח, מַ ן: ֶק ֹוּכְת ּמַ ב ּבַ תּוה ּכָ יָ הָ י ׁשֶ פִ ים ּכְ ִר מָ חֳ ת הֶ ֶא  ינּוכִ ם הֵ הֵ 

ל ת ּכָ יס ֶא נִ כְ ר ִה יאֹו. לִ אֹוָק ָק ם וְ יִ מַ  ן,מֶ ים, ׁשֶ יצִ ר, ּבֵ ּכָ סֻ 

ת. ירּוִה זְ בִ ט ּוַא לְ  תֹויל אֹועִ פְ ִה י וְ ּלִ מַ ְׁש חַ ל הַ ּבֵ ְר עַ ְּמ ים לַ ִר מָ חֳ הֶ 

ה יסָ נִ כְ ִה וְ  ,הָר צְ ֹוּנת ׁשֶ בֶ רֹ עֲ ַּת ת הַ ֶא ְלַתְבִנית ֲאִפָּיה ה ָק צְ ה יָ ּלָ ִה 

 ר.ּוּנַּת ת הַ ה ֶא יָק לִ ְד א ִה ָת בְ ר. סָ ּוּנַּת ת לַ ירּוִה זְ ית ּבִ נִ בְ ַּת ת הַ ֶא 

 ּהָת אֹו טּוְּׁש ר, ִק ּוּנַּת הַ ה מֵ גָ ּועת הָ ֶא  יאּוצִ ה הֹועָ ר ׁשָ בֹ עֲ ּכַ 

  ".!בל טֹוּזָ מַ  יהָ לֶ עָ  בּוְת כָ וְ 

א ּמָ ה. ִא גָ עּות הָ ֶא  ּהלָ  ּויׁשּגִ ם ִה הֵ  ,הָת יְ ּבַ ה הַ יעָ ּגִ א ִה ּמָ ִא ׁשֶ ּכְ 

י ִּת לְ ּבַ ִּק ר ׁשֶ ֵת יֹוה ּבְ פָ ּיָ ה הַ נָ ָּת ּמַ הַ  "זֹו :הָר ְמ ָא וְ ד ֹוְמאה חָ ְמ ׂשָ 

  ה !"דָ ֹוי, ּתִּת ְד ּלַ ם הֻ יֹולְ 
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 יִר אֲ ּתַ ת הַ אֶ  יקִּת עְ הַ לְ  רּוכְ ת. זִ רֶ ּבֶ חְ ּמַ ת ּבַ לֹואֵ ְּׁש ל הַ עַ  נּועֲ   ג. 

 רּוזְ עָ הֵ ת. ינֹוִּק ת ּתַ בֹוּוׁשְּת  ְכֹּתבלִ ר וְ ּוּפּסִ ם הַ ת ׁשֵ אֶ וְ 

 !ׁשּגֵ ְד מַ ּבְ 

  ה?גָ ת עּופֹואֱ ה לֶ ּלָ ִה ר וְ יאֹולִ  יטּולִ ְח הֶ  עַ ּוּדמַ    .1

  ה?גָ ּועת הָ נַ כָ הֲ ים ּבַ ִד לָ ּיְ ר לַ זַ י עָ ִמ    .2

  ה?גָ ּועת הָ נַ כָ הֲ לַ  ּוׁשְּמ ַּת ְׁש ים ִה ִר מָ חֳ  ְּבֵאילּו  . 3

  ?ָהעּוָגהה ָת אֲ ְר נִ  יֵא   . 4

  ?ָהעּוָגהת ה ֶא ָת אֲ ָר ר ׁשֶ חַ ַא א לְ ּמָ ה ִא ָר ְמ ה ָא מָ   . 5

  

  .הנָ כֹונְ הַ ה בָ ּוׁשְּת ת הַ אֶ  רּוחֲ ּבָ   . ד

  ה?נָ ּוָ ּכַ י הַ ִמ ". לְ םהֵ ה "ּלָ ִּמ ה הַ עָ יפִ מֹו 3ה ָר ּוׁשּבְ  . 1

  הּלָ ִה לְ ר ּויאֹולִ לְ א. 

 אָת בְ סָ לְ ה ּוּלָ ִה לְ  ,ריאֹולִ לְ ב. 

 אּמָ ִא לְ א ּוָת בְ סָ לְ  ,הּלָ ִה לְ  ,ריאֹולִ לְ ג. 
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  ."יהָ לֶ עָ  בּוְת כָ וְ  ּהָת אֹו טּוְּׁש "ִק  :בתּוּכָ  10-9 רֹותּוׁשּבְ  . 2

  ר ?ּבָ דֻ י ְמ ִמ ּבְ    

  אּמָ ִא ּבְ   .א

 אָת בְ סָ ּבְ      .ב

  עּוָגהּבָ      .ג

   .ם"יִ ַת ּדָ קֻ "נְ  :בּוׁשן חָ ימָ ד ִס מַ לְ נִ 

   יוָר חֲ ַא ְנַסֵּמן  ,ילִ לָ ם ּכְ ׁשֵ  טֵר פָ ים לְ צִ רֹו נּור ָא ׁשֶ אֲ ּכַ 

  ים.ִט ָר ּפְ ל הַ ת ּכָ ֶא  ןִנְכֹּתב ַאֲחֵריהֶ וְ , ם)יִ ַת ּדָ קֻ (נְ  :

  1מס' ה מָ גְ ּדֻ 

 ,תחֹוּלָ צַ  :לכֶ י אֹ לֵ ּכְ  יולָ עָ  נּוְמ ׂשַ וְ  ,ןחָ לְ ּׁשֻ ת הַ ֶא  נּוכְ ַר עָ 

  ג). לֵ זְ מַ ף ּוין ּכַ ּכִ "ם (סַ ּוּכסַ וְ ת רֹועָ ְק  ,תסֹוֹוּכ

  2ה מס' מָ גְ ּדֻ 

ים יפִ זִ ים, ְׁש ִס ּגָ ים, ַא ִח ּוּפ: ַּת תרֹוּפֵ  לּוכְ ים ָא ִד לָ ּיְ הַ 

  ים.בִ נָ עֲ וַ 

  3ה מס' מָ גְ ּדֻ 

  .ׁשּגֵ ְד מַ ן ּורֹוּפָ ט, עִ : עֵ היבָ ִת י ּכְ לֵ ּכְ  ׁשר יֵ מָ לְ ַק ּבְ 
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  ט ֵר פָ ים לְ צִ רֹו רׁשֶ אֲ ּכַ  ִׂשימּו  

   ;םיִ ַת ּדָ קֻ ים נְ נִ ְּמ סַ ְמ ּו ,טֵר פָ ים לְ צִ ה רֹוים מָ בִ ְת ֹוּכ ְּתִחָּלה. 1

   ;יקִס ּפְ  יםנִ ְּמ סַ ְמ ים ִט ְר פָ ְּמ ה ׁשֶ ּלָ ל ִמ ר ּכָ חַ ַא לְ . 2

  יאו', ִה  םְּכוְתִבייק ִס ם ּפְ קֹוְמ ה ּבִ נָ רֹוחֲ ַא ה הָ ּלָ ִּמ י הַ נֵ פְ לִ  .3

   ;ןרֹוחֲ ַא ט הָ יִר ּפְ הַ  הּוּזֶ ת ׁשֶ נֶ ּמֶ סַ ְמ    

  ה.ּדָ קֻ נְ  יםנִ ְּמ סַ ְמ ט רּוּפֵ ף הַ סֹוּבְ . 4

ים ִד לָ ּיְ הַ ים ׁשֶ ִר מָ חֳ ל הֶ ת ּכָ ים ֶא ִט ְר פָ ר ְמ ּוּפִּס ּבַ  5-4 ֹותרּוׁשּבְ 

  .ינּוכִ הֵ 

 ,חמַ ֶק  :ןֹוּכְת ּמַ ב ּבַ תּוה ּכָ יָ הָ י ׁשֶ פִ ּכְ  יםִר מָ חֳ ת הֶ ֶא  ינּוכִ ם הֵ "הֵ 

  ".ֹואָק ָק וְ ם יִ מַ  ,ןמֶ ׁשֶ  ,יםיצִ ּבֵ  ,רּכָ סֻ 

  

ֶאת ם, יִ תַ ּדָ קֻ ּנְ ת הַ אֶ  ׁשּגֵ ְד ת מַ רַ זְ עֶ ר ּבְ ּוּפּסִ ּבַ  ּויׁשּגִ ְד הַ   .1

  ט.ּפָ ְׁש ּמִ ף הַ סֹוה ּבְ ּדָ קֻ ּנְ ֶאת הַ ו' וְ  -ֶאת הים, יִק סִ ּפְ הַ 

  



49 
 

  .ְנֻקָּדהּו ו' ,םיִ ּתַ ּדָ קֻ ב נְ ּתֹ כְ לִ  רּוכְ זִ ים. טִ ּפָ ְׁש ּמִ ת הַ אֶ  ימּולִ ְׁש הַ   . 2

  ,                  :ַמְמַּתִּקיםל כֹ אֱ ב לֶ הֵ י אֹונִ אֲ א. 

                        , 

 _________________________  ֵיׁש ִׁשְבָעה ָיִמים עַ בּוּׁשָ ּבַ ב. 

  

    ים ִר בֵ חֲ ֵיׁש ִלי ַהְרֵּבה   . ג

  

        יל ְּפִריִטים ַרִּביםכִ מֵ י ּלִ ט ׁשֶ קּולְ ּיַ הַ  .ד

  

  ד.חַ ת יַ ֹוּלעֻ ה ּפְ ּבֵ ְר ה הַ ּלָ ִה ר וְ יאֹולִ ָעׂשּו " אּמָ ִא ה לְ גָ עּור "ּוּפִּס ּבַ 

, ינּוכִ , הֵ רּוחֲ , ּבָ אּוְר , ָק יטּולִ ְח : הֶ ּוׂשם עָ הֵ ת ׁשֶ ֹוּלעֻ ם ּפְ יכֶ נֵ פְ לִ 

  . ּויׁשּגִ ִה וְ  בּוְת ּכָ  ,טּוְּׁש ִק 

  .ּוׂשם עָ הֵ ת ׁשֶ ֹוּלעֻ ּפְ ל הַ ת ּכָ אֶ  ׁשּגֵ ְד ת מַ רַ זְ עֶ ר ּבְ ּוּפּסִ ּבַ  ּויׁשּגִ ְד הַ 

    ָצֹהב. עבַ צֶ ּבְ  ּויׁשּגִ ְד הַ  ,ריאֹוק לִ ַר ָעָׂשה ת ׁשֶ ֹוּלעֻ ּפְ 

  ָיֹרק.ע בַ צֶ ּבְ  ּויׁשּגִ ְד הַ  ,הּלָ ק ִה ַר ָעְׂשָתה ה ׁשֶ ּלָ עֻ ּפְ 

  ָאֹדם.ְּבֶצַבע  ַהְדִּגיׁשּו ,אָת בְ סָ  ַרקָעְׂשָתה ְּפֻעָּלה ׁשֶ 

  .ָּכֹחלְּבֶצַבע  ַהְדִּגיׁשּו ,אּמָ ִא  קַר ָעְׂשָתה ְּפֻעָּלה ׁשֶ 
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  ?רׁשֵ ְק הֶ  ֹוּתִמ ִמִּלים ֵּכיַצד ָנִבין 
  

  ֻמָּכרֹות.  -ְפֵניֶכם ְמֻסָּמנֹות ִמִּלים לֹאַּבִּמְׁשָּפִטים ֶׁשּלִ 

  ֻּמְדֶּגֶׁשת.ה הַ ּלָ ּמִ ים לַ אִ ְת ּמַ הַ  ׁשרּוּפֵ ת הַ אֶ  רּוחֲ ּבַ   א. 
 ,תנֶ ּמֶ סֻ ּמְ ה הַ ּלָ ּמִ הַ  ֹוּבְהֶיה ֶׁשִּת  ,םכֶ ּלָ ּׁשֶ ט מִ ּפָ ְׁש מִ  רּוּבְ חַ   ב. 

  ל.ּגָ עְ מַ ּבְ  יפּו אֹוָתּהְוַהִּק 

י ִּת עְ ּגַ ִה ׁשֶ . ּכְ ׁשָת מּוי יִת יִ הָ  רֹ ה ָא דָ בֹום עֲ י יֹוֵר חֲ ַא   . 1

 . ִמָּידחַ נּוי לָ ִּת כְ לַ הָ  , הָת יְ ּבַ הַ 

  בצּועָ  / ףיֵ עָ  / בעֵ ָר  – ׁשָת מּו ָּלהֵּפרּוׁש ַהִּמ 

  :   נֹוָסף טּפָ ְׁש ִמ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  ר.עּוִּׁש לַ  ְלַאֵחרי ִּת ְד חַ י ּפָ ּכִ  ֶפרּסֵ הַ ת יבֵ לְ  יִּת זְ ּפַ ְח נֶ   . 2

  יִּת ְׂש ּפַ ִח  / יִּת לְ הַ בְ נִ  / יִּת ְר הַ ִמ  – יִּת זְ ּפַ ְח נֶ ָּלה ׁש ַהִּמ ֵּפרּו

  : נֹוָסף טּפָ ְׁש ִמ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  ב.ֶר עֶ ת ּבָ עַ ַק ֹוׁשר וְ ֶק ּבֹ ת ּבַ חַ ַר זֹו הּמָ חַ הַ   . 3
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  חַ רּוהָ  / שמֶ ּׁשֶ הַ  / הנָ בָ ּלְ הַ  – הּמָ חַ הַ  ָּלהֵּפרּוׁש ַהִּמ 

   :נֹוָסף טּפָ ְׁש ִמ    

  

  ה.ּלָ חֵ ה הֵ גָ ּצָ הַ הַ וְ   ,המָ ּבָ ל הַ ֶא ת אֹוּוׂשנְ  יּום הָ יִ ינַ עֵ ל הָ ּכָ   . 4

  תעֹוְס נֹו / תֹוּכחַ ְמ  / תנֹוּוָ כֻ ְמ  –ת אֹוּוׂשנְ ָּלה ֵּפרּוׁש ַהִּמ 

  : נֹוָסף טּפָ ְׁש ִמ 

  

  

ר ֵר בָ ה לְ ָא ה ּבָ ָר ֹוּמהַ ד ׁשֶ עַ  ,ּטוְט קֹוְת ִה ים ִד לָ ּיְ ה הַ ָק סָ פְ הַ ּבַ   . 5

  .ָּכ-ָּכל יםִס עֲ ֹוים ּכִד לָ ּיְ הַ  עַ ּוּדמַ ה ּוָר ה ָק מָ 

  טּוּפְ ְט ּפִ  / בּוָר  / קּוחֲ ִׂש  – טּוְט קֹוְת ִה ה ּלָ ֵּפרּוׁש ַהִּמ 

  :נֹוָסף טּפָ ְׁש ִמ 

  

ֹ י ׁשֶ דֵ י ּכְ ִד יָ ּבְ  הזָ חֲ ָא א ּמָ ִא   . 6   ד.ּוּבִא לְ  לֵ א ֵא ּל

  הזָ זָ  / הדָ חֲ ּפָ  / הסָ פְ ָּת  –ה זָ חֲ ָא  ָּלהֵּפרּוׁש ַהִּמ 

  :נֹוָסף טּפָ ְׁש ִמ 

  

  .תֹואֹו סּוּפְ ְת ּיִ ׁשֶ  ׁשׁשַ חָ א ים. הּוִר ְט ֹוּׁשי הַ נֵ ּפְ ִמ  סנָ ב ּנָ ּגַ הַ   . 7
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  סּפַ ְת נִ  / חַר ּבָ  / סנֵ ה לְ ּכָ ִח  – סנָ ָּלה ֵּפרּוׁש ַהִּמ 

  ׁשחָ  / דחַ ּפָ  / בׁשַ חָ  – ׁשׁשַ חָ  ָּלהֵּפרּוׁש ַהִּמ     

  :נֹוָסף טּפָ ְׁש ִמ 

  

ה ֶא ְר ּמַ הַ  .יםעִ בָ ל צְ לַ ְׁש ּבִ ת ֹוּינִ ּלָ ּכַ הַ ָּפְרחּו ם ׁשֶ ּגֶ ר הַ חַ ַא לְ   . 8

  יב.ִה ְר מַ ה יָ הָ 

               / יםעִ בָ ה צְ ּבֵ ְר הַ  –ים עִ בָ ל צְ לַ ְׁש ָּלה ֵּפרּוׁש ַהִּמ 

ֹ לְ    יּלִ ים ׁשֶ עִ בָ צְ  / יםעִ בָ א צְ ל

  קחֹוָר  / הפֶ ְה פֵ יְ  / םמֵ עֲ ׁשַ ְמ  –יב ִה ְר מַ ָּלה ֵּפרּוׁש ַהִּמ 

  :נֹוָסף טּפָ ְׁש ִמ 

 
 

  

ן ִלְׂשֹר ֶאת ַע ְלָאִחי ַהָּקטָ ּיֵ סַ י ֶׁשאֲ ּנִ ָׁשה ִמּמֶ א ִּבְּק ִאּמָ   .9

  ָליו. ְנעָ 

  ׁשַבֵּק ֹזר, אֲ ע, ֶאעֲ ּסַ ֶא   – עַ ּיֵ סַ אֲ ֵּפרּוׁש ַהִמָּלה 

  :נֹוָסף טּפָ ְׁש ִמ 
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. 

  ַהְׁשָלַמת ִמְׁשָּפִטים

  ים ֶאת ַהִּמָּלה ַהֲחֵסָרה.ַהְעִּתיקּו ִמּתֹו ַמְחַסן ַהִּמּלִ 

  ט. ּפָ ְׁש ִּמ ים לַ ִא ְת הַ ה לְ יכָ ִר צְ  רּוחֲ בְ ִּת ה ׁשֶ ּלָ ִּמ הַ    ימּוִׂש 

  

ֶׁשִהיא       ָּדָנה אֹוֶהֶבת ִלְׂשחֹות. ַּבַּלְיָלה ִהיא   .1

  ְמַנַּצַחת ְּבַתֲחרּות ְׂשִחָּיה.

  

  לֹון ֶׁשָּקנּו לֹו ִהְתּפֹוֵצץ.ַהּבָ           אּוִרי ָהָיה ָעצּוב,   .2

  

    ֶאת ָהֲעִפיפֹון ַלָּׁשַמִים.       ַהַּיְלָדה   .3

  

  ִּכי ַהָּים  ,ַע ֶׁשָאסּור ְלִהָּכֵנס ַלַּמִיםַהַּמִּציל הֹוִדי  .4

  

ָהִרְצָּפה ָהְיָתה                ִאָּמא ָׁשְטָפה ֶאת ָהִרְצָּפה   .5

  ְמֻלְכֶלֶכת.

    

 ָלְמָדה        ָיְׁשָנה      ָחְלָמה   ָרְצָתה        

 ֲאָבל       ַעל        ִּכי        ַאֲחֵרי

 ְמַׂשֶחֶקת        ָעָפה         ְמִעיָפה        רֹוֶדֶפת

 ָּכֹחל        ֲעֻמִּקים        סֹוֵער        ָקִרים

 ַעל        ִמְּפֵני ֶׁש        ֲאָבל        ְּבתֹו

 המָ גְ דֻ 
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  ֶהְחֵּבאִתי ֶאת ֻקְפַסת ַהַהְפָּתעֹות ֶׁשִּלי               .6

  ַהֻּׁשְלָחן.   

  

ָהִייִתי                     ּבּוק  ָׁשִתיִתי ֶאת ָּכל ַהַּמִים ַּבַּבְק   .7

  ד.ֹוְמא ָצֵמא

  

  ,ַאָּבא ְוִאָּמא           ִּמָּטה י לַ ְצִּת ָׁשַמְעִּתי ְרָעִמים, ַר   .8

  ם.ָּלהֶ ְּׂשִמיָכה ׁשֶ לַ       ְוִהְתַּכְרַּבְלִּתי   

  

  ְוָנַעְלִּתי ַמָּגַפִים  ,ָיַרד ֶּגֶׁשם, ָלַבְׁשִּתי ְמִעיל  .9

  .לֹא ְלֵהָרֵטב  

  

 ,ַהֻּׁשְלָחן         ִהַּנְחִּתי ֶאת ָהֲאַגְרָטל   .10

  ָהֲאַגְרָטל.      ְוִהְכַנְסִּתי ֶאת ַהְּפָרִחים 

  

   

 ִמַּתַחת          ַעל         ְּכֵדי          ְלתֹו

 ְלַיד        ִמַּתַחת        ְּבתֹו        ִמֵּכיָון ׁשֶ 

 ֶׁשל         ִמַּתַחת        ְּבתֹו        ִּכי

 ֲאָבל        ִּכי         ְּכֵדי        ְּבתֹו

 ְלתֹו        ְּכֵדי        ַעל        ִמַּתַחת


