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ׁשְֵאלֹון לַַּתלְִמיד
ַּתלְִמיד יָָקר9

ַהֵּקף ֶאת ַהִּמׁשְּפָט ַהַּמְתִאים לְָך.

ֲאנִי אֹוֵהב ְמאֹוד לְִקֹרא.   .0 א. 

ֲאנִי אֹוֵהב לְִקֹרא.  .0

ֲאנִי ֹלא אֹוֵהב לְִקֹרא בִכְלָל.  .3

ַקל לִי לְִקֹרא.  .0 ב. 

ֹלא ּכָל ּכְָך ַקל לִי לְִקֹרא.  .0

ָקׁשֶה לִי לְִקֹרא.  .3

ֲאנִי אֹוֵהב ְמאֹוד לִכְּתֹב.   .0 ג. 

ֲאנִי אֹוֵהב לִכְּתֹב.  .0

ֲאנִי ֹלא אֹוֵהב לִכְּתֹב בִכְלָל.  .3
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ֵחלֶק א
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1. ַהכְָּתבָה - ֵחלֶק ִראׁשֹון

ֻּדגְָמה:

ּכָל עֶֶרב ָּדנִּיֵאל חֹוֵתְך יְָרקֹות לְָסלָט.   

ֶאת ַה        חֲתִיכֹות        הּוא שָֹם בְִקעָָרה.  

לִָאיׁש ׁשִֶהְמצִיא ֶאת ַהֵּטלֵפֹון קֹוְרִאים בֵל.   .0

זֹאת ָהיְָתה                       ֲחׁשּובָה.  

ּכְׁשֶּׂשִַחְקִּתי עִם ָאִחי ָהפַכְִּתי ֶאת ַסל ַהּצַעֲצּועִים עַל   .0
ָהִרצְּפָה. עַכְׁשָו ַהַּסל                      .

ֲאחֹוִתי וֲַאנִי ׂשֹוַחְחנּו. ִהיא ִהְקׁשִיבָה לִי9   .3

וֲַאנִי                       לָּה.  

ָאַמְרִּתי לְיֹוִסי: "ַהְבָטחֹות ָצִריְך לְַקּיֵם."  .4

יֹוִסי עָנָה: "ִאם ֲאנִי                       9 ֲאנִי ָּתִמיד ְמַקֵּים."  
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ַהכְָּתבָה - ֵחלֶק ׁשֵנִי

   .0

   .0

    .3

    .4

    .5
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2. ֵאיזֹו ִמּלָה ַמְתִאיָמה? 
ִקְראּו ֶאת ַהֶקַטע ׁשֶלִפְנֵיכֶם וְַהִקיפּו ַרק ֶאת ַהִּמלָה ַהַּמְתִאיָמה 

ִמּכָל זּוג ִמּלִים ֻמְדּגָׁשֹות.

ֵמַאיִן ּבָא ָהאֶֹרז

אֶֹרז הּוא צֶַמח ַהּדֹוָמה/ַהּדֹוֶמה לְעֵׂשֶב. הּוא ּגֵָדל/ּגִֵּדל 
בְׂשָדֹות ְמלִֵאים ַמיִם. ּכֲַאׁשֶר צַָמח/צֶַמח ָהאֶֹרז ּכְבָר ּגָדֹול9 

מֹוצִיִאים ֶאת ַהַּמיִם ִמן ַהּׂשָדֹות וְקֹוצְִרים אֹותֹו.

 ַאֲחַרי/ַאֲחֵרי ׁשֶאֹוְספִים ֶאת 
 ַהּצְָמִחים ִמן ַהּׂשָדֹות9 ַמפְִריִדים 

 ֶאת/ַאְּת ּגְַרּגִיֵרי ָהאֶֹרז ִמׁשְַאר 
ַהֲחלִָקים ׁשֶל ַהּצֶַמח. 

ִמּכֵיוָן ׁשֶָהאֶֹרז הּוא ָמזֹון ָחׁשּוב לִבְנֵי ָאדֹם/ָאָדם9 
ְמבְָרכִים עָלָיו: "בֹוֵרא ִמינֵי ְמזֹונֹות".

לִפְנֵי/לְפָנַי ׁשֶאֹוכְלִים אֶֹרז9 ְמנִַקים אֹותֹו ֵהיֵטב. ֶאפְׁשָר 
לֱֶאכֹל אֹותֹו עַם/עִם בָׂשָר וְגַם עִם יְָרקֹות/יְֻרּקֹות. 

 

 

 

Peter Lourenco (flickr) © תמונה

ׂשְֵדה אֶֹרז
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ִקְראּו ֶאת ַהֶקַטע ׁשֶלִפְנֵיכֶם וְַהׁשְלִימּו ֶאת ַהִּמלִים   .3 
ַהֲחֵסרֹות בֹו.

ֵספֶר ְקִריָאה

בַׁשָבּועַ ׁשֶעָבַר ַהּמֹוָרה                 לַַּתלְִמידֹות: "ָחׁשּוב 
ְמאֹוד לְִקֹרא ְספִָרים. בְַּספִָרים                עַל ְמקֹומֹות 

ְרחֹוִקים וְעַל ֲאנָׁשִים ְמעַנְיְנִים."

ַהּמֹוָרה בְִקׁשָה ִמּכֻלָן לָלֶכֶת לִַּספְִרּיָה וְלִבְחֹר ֵספֶר.  

 ָּתָמר ָהלְכָה לִַּספְִרּיָה. ִהיא ֵהֵחלָה                 בֵַּספֶר9 
ַאְך ַהֵּספֶר ָהיָה ְמׁשַעֲֵמם9 וְלָכֵן ִהיא ֹלא                לְִקֹרא 

אֹותֹו. 

ָּתָמר לְָקָחה ֵספֶר                 9 ַאְך ּגַם אֹותֹו ֹלא ָאֲהבָה. 

ַהַּספְָרנִית                 לָּה לִבְחֹר ֵספֶר                 יֹוֵתר.

ִהיא ָאְמָרה לְָתָמר: "ֲאנִי ְמַקּוָה                 אֹותֹו 
בֲַהנָָאה עַד ַהּסֹוף." 
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ַהְמׁשִיכּו לַעֲבֹד ּבָעַּמּוד ַהּבָא.
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ִקְראּו ֶאת ַהֶקַטע ׁשֶלִפְנֵיכֶם9 וַעֲנּו עַל ַהׁשְֵאלֹות ׁשֶַאֲחָריו.

ַהכַּדּור ַהיָֹרק

ֵמִאיר9 ֶאפְַריִם9 נַחּוִמי וֲַאנִי ִׂשַחְקנּו בַּגִנָה ַהּצִבּוִרית ּכֲַאֶׁשר ּכָל זֶה ָקָרה. 

ָרַדפְנּו  וְכֻלָנּו  לֶַּמְרָחק9  יָֹרק  ּכַּדּור  זַָרק  ֵמִאיר 
ׁשֶבַּגִנָה  ַהֶּדׁשֶא  ּגִבְעַת  עַל  עָלִינּו  ַהּכַּדּור.  ַאֲחֵרי 
יֶלֶד  ָהַאֵחר. ׁשָם לְַמָּטה ָרִאינּו  ֵמעֶבְָרּה  וְיַָרְדנּו 
ׁשֶֹּלא ִהּכְַרנּו9 ְמׂשֵַחק בַּכַּדּור ַהּיָֹרק ׁשֶלָנּו וְִחּיּוְך 

עַל ּפָנָיו.

"ֵהי9 יֶלֶד9 עֲזֹב ֶאת ַהּכַּדּור ׁשֶלָנּו!" צָעַק ֵמִאיר9 ֲאבָל ַהּיֶלֶד ֹלא עָנָה. 

"יֶלֶד9 עֲזֹב! זֶה ַהּכַּדּור ׁשֶלָנּו!" צָעַק נַחּוִמי9 ֲאבָל ַהּיֶלֶד ִהְמׁשִיְך לְׂשֵַחק 
בַּכַּדּור.

ֶאפְַריִם ִהְתָקֵרב ֶאל ַהּיֶלֶד וְָתפַס בְיָדֹו. נֶעֱַמְדנּו ּכֻלָנּו ְסבִיבֹו9 ַאְרבָעָה 
נֶגֶד ֶאָחד.

"ּכָתּוב בַּתֹוָרה 'ֹלא ִּתגְנֹב'9 ֹלא ׁשַָמעְָּת?" ׁשַָאלְִּתי.

ֵמִאיר ֹלא ׁשַָאל ׁשְֵאלֹות. הּוא נִּגַׁש ֶאל ַהּיֶלֶד וְָחַטף ִמֶּמנּו ֶאת ַהּכַּדּור.

ַהּיֶלֶד ּפַָרץ בְבֶכִי וְָאַמר: "ָמה ַאָּתה עֹוׂשֶה? זֶה ַהּכַּדּור ׁשֶלִי!"

"ֹלא נָכֹון9 זֶה ַהּכַּדּור ׁשֶלָנּו!" ָקָראנּו ּכֻלָנּו.

ַהּיֶלֶד ִהְמׁשִיְך לִבְּכֹות וְִהְתַרֵחק ֵמִאָּתנּו בִצְעִָדים ְמִהיִרים. 

"טֹוב9 בֹואּו נְַמׁשִיְך לְׂשֵַחק9" ָאַמר נַחּוִמי.

"נְִרֶאה ִמי זֹוֵרק ֲהכִי ָרחֹוק9" ִהּצִיעַ ֶאפְַריִם.
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"ֲאנִי ִראׁשֹון!" ָקָרא ֵמִאיר9 וְזַָרק ֶאת ַהּכַּדּור ַהְרֵחק ֵמִאָּתנּו. 

ַהּׂשִיִחים  ֶאל  ִהְתּגַלְּגֵל  ַהּכַּדּור  ֲאבָל  ַהּכַּדּור9  ֶאת  לְִתּפֹס  ּכֻלָנּו  ַרצְנּו 
וְנֶעֱלַם בֵינֵיֶהם. 

"ֵאיְך נְִמצָא אֹותֹו בְַּסבְַך ַהזֶה?" ִהְתלֹונֵן ֵמִאיר.

ִהְתּכֹופַפְנּו ּכֻלָנּו9 זַָחלְנּו ֶאל בֵין ַהִּׂשיִחים9 ֵהזַזְנּו עֲנָפִים9 וְָאז ָקָרה ָּדבָר 
מּוזָר. ָמצָאנּו ׁשָם ׁשְנֵי ּכַּדּוִרים יְ ֻרִקים ׁשֶנְִראּו בְִדּיּוק אֹותֹו ַהָּדבָר. 

יָצָאנּו ְמלֻכְלָכִים ִמבֵין ַהּׂשִיִחים ּובְיֵָדינּו ׁשְנֵי ַהּכַּדּוִרים.

"יֹפִי9 נְׂשֵַחק בִׁשְנֵיֶהם9" ִהכְִריז ֶאפְַריִם.

"ְמצֻּיָן9" ָקָרא נַחּוִמי9 "יֵׁש לִי ַרעְיֹון לְִמׂשְָחק."

ֲאנְַחנּו צְִריכִים  ֶאָחד ֹלא ׁשֶלָנּו9  עָצְַרִּתי אֹוָתם9 "ּכַּדּור  "ַחּכּו ֶרגַע9" 
לְָהׁשִיב ֶאת ָהֲאבֵָדה."

"אּולַי ַהּכַּדּור ׁשַּיְָך לַּיֶלֶד ַההּוא9" ָאַמר ֶאפְַריִם.

"לַָקְחנּו ֶאת ַהּכַּדּור ׁשֶלֹו וְגַם ֶהעֱלַבְנּו אֹותֹו9" ָאַמר ֵמִאיר בְבּוׁשָה.

ִהְתַחלְנּו לָרּוץ לַּכִּוּון ׁשֵֶאלָיו ָרץ ַהּיֶלֶד. יַָדעְנּו ׁשֶעָלֵינּו לְִמצֹא אֹותֹו 
עַכְׁשָו9 וָֹלא - ִמי יֹוֵדעַ ִאם נִפְּגֹׁש בֹו ׁשּוב.

לְבַּסֹוף ָמצָאנּו ֶאת ַהּיֶלֶד וְֶאת ִאּמֹו בְַתֲחנַת ָהאֹוטֹובּוס ׁשֵֶּמֲאחֹוֵרי 
ַהּגִנָה. ִהְתָקַרבְנּו ֲאלֵיֶהם ְמבֻּיָׁשִים9 ִהּגַׁשְנּו לַּיֶלֶד ֶאת ַהּכַּדּור ּובִַקׁשְנּו 

ְסלִיָחה. ַהּיֶלֶד ִחּיְֵך. ֲאנִי עֲַדיִן זֹוכֵר ֶאת ַהִחּיּוְך ׁשֶלֹו.
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בס"ד

ַהּׁשְֵאלֹות

ַמּדּועַ ֵמִאיר ָחַטף ֵמַהּיֶלֶד ֶאת ַהּכַּדּור?  .4

בִַּסּפּור ֵמִאיר אֹוֵמר: "ֵאיְך נְִמצָא אֹותֹו בְַּסבְַך ַהזֶה?"  .5
לְָמה ֵמִאיר ִמְתּכַּוֵן בִַּמלָה אֹותֹו?  

ַהִקיפּו ֶאת ַהְּתׁשּובָה ַהנְכֹונָה.  

ֵמִאיר ִמְתּכַּוֵן לַּיֶלֶד.  .0

ֵמִאיר ִמְתּכַּוֵן לַּכַּדּור.  .0

ֵמִאיר ִמְתּכַּוֵן לְֶאפְַריִם.  .3

ֵמִאיר ִמְתּכַּוֵן לְַּסבְַך.  .4

בִַּסּפּור ּכָתּוב: "ִהְתּכֹופַפְנּו ּכֻלָנּו9 זַָחלְנּו ֶאל בֵין ַהּׂשִיִחים9   .6
ֵהזַזְנּו עֲנָפִים9 וְָאז ָקָרה ָּדבָר מּוזָר."

ָמה ַהָּדבָר ַהּמּוזָר ׁשֶָקָרה?   
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בס"ד

בִַּסּפּור ּכָתּוב: " 'יֹפִי9 נְׂשֵַחק בִׁשְנֵיֶהם9' ִהכְִריז ֶאפְַריִם."   .7
ָמה ּפֵרּוׁש ַהִּמלָה ִהכְִריז?  

ַהִקיפּו ֶאת ַהְּתׁשּובָה ַהנְכֹונָה.   

ָקָרא בְקֹול  .0

ָאַמר בְבּוׁשָה  .0

עָנָה בְׂשְִמָחה  .3

בִֵקׁש בְִחּיּוְך  .4

ַהׁשְלִימּו ֶאת ַהִּמׁשְּפָט.  .8

ַהּיְלִָדים יְָדעּו ׁשִֶאם ֹלא יְִמצְאּו ֶאת ַהּיֶלֶד ַמֵהר    

.    
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בס"ד

ָמה ָקָרה ַאֲחֵרי ָמה?   .9

ּכְִתבּו ִמְסּפָר לְיַד ּכָל ִמׁשְּפָט לְפִי ַהֵּסֶדר בִַּסּפּור.  

ֵמִאיר ָחַטף ֵמַהּיֶלֶד ֶאת ַהּכַּדּור.  

יֶלֶד ֹלא ֻמּכָר ׂשִֵחק בְכַּדּור.  

ַהּיְלִָדים ׂשֲִחקּו בְכַּדּור.  1

ַהּיְלִָדים ֶהְחזִירּו לַּיֶלֶד ֶאת ַהּכַּדּור.  

ַהּיְלִָדים ָמצְאּו ׁשְנֵי ּכַּדּוִרים ׁשֶנְִראּו אֹותֹו ַהָּדבָר.  

ַהִאם לְַדעְְּתכֶם ַהִּסּפּור "ַהּכַּדּור ַהּיָֹרק" הּוא  .10
סִּפּור עָצּוב אֹו סִּפּור ְמַרּגֵׁש אֹו סִּפּור שֵָמַח?  

ַהִּסּפּור הּוא         

ּכִי 

.    
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בס"ד

ַהּיְלִָדים ִהצְַטעֲרּו עַל ַמעֲׂשֵיֶהם.  .11

ָהבִיאּו ֻּדגְָמה ִמן ַהִּסּפּור ַהְּמלֶַּמֶדת עַל ּכְָך.   

 

ַהִקיפּו ֶאת ּכָל ַהִּמלִים ַהׁשַּיָכֹות לְִמׁשְּפַַחת ַהִּמלִים ר–ד–פ.  .12

ּפִזֵרִרּפּודנְִרּדֹףרֹוְדפִיםנִפְַרדְרִדיפָהּדֹוֶרכֶת

ַהׁשְלִימּו ּכֹל ִמׁשְּפָט בְִמלָה ֵמאֹוָתּה ִמׁשְּפָָחה ׁשֶל    .13 
ַהִּמּלָה ַהֻּמְדּגֶׁשֶת.

ׁשַָאלְִּתי ֶאת ַהּיֶלֶד ָמה ׁשְמֹו9 ֲאבָל הּוא ֹלא עָנָה   א. 
לַ               ׁשֶלִי.

ַהּיְלִָדים שֲִחקּו בַּגִנָה ַהּצִבּוִרית. ּפְִתאֹם בְֶאְמצַע   ב. 
ַה               ַהּכַדּור ׁשֶלֶָהם נֶעֱלָם.

ַאֲחֵרי ׁשֶַהּיֶלֶד ִהְתַרֵחק9 זַָרְקִּתי ֶאת ַהּכַּדּור ֲהכִי   ג. 
              ׁשֶּיָכֹלְִּתי.
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בס"ד

ִהפְכּו ֶאת ַהִּמׁשְּפִָטים ׁשֶלִפְנֵיכֶם ֵמַרבִים לְיִָחיד.  .14

יִחים ַהנְמּוכִים.  ַהּיְלִָדים ִהְתּכֹופְפּו וְזֲָחלּו לְיַד ַהׂשִּ  א. 
יַח  ַה             . ַהּיֶלֶד               וְ              לְיַד ַהׂשִּ

ָמצָאנּו ֶאת ַהּיְלִָדים וְִהְתָקַרבְנּו ֲאלֵיֶהם בְׁשֶֶקט.  ב. 
ָמצָאִתי ֶאת ַהּיֶלֶד וְ                            בְׁשֶֶקט. 
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בס"ד

15. לִפְנֵיכֶם ִמׁשְּפִָטים. ַהעֲִתיקּו ִמּתֹוְך ַמְחַסן ַהִּמלִים ֶאת 
ַהִּמלָה ַהֲחֵסָרה בְכָל ִמׁשְּפָט. 

ִהְתָקַרבְנּו ֶאל ַהּיֶלֶד               לַָקַחת ִמֶּמנּו ֶאת  א. 
ַהּכַּדּור. 

ִאםּכְֵדיֲאבָלַאֲחֵרי

ַהּכַּדּור ָהיָה ָקָטן               ָהיָה ָקׁשֶה לְִמצֹא אֹותֹו  ב. 
יִחים.  בֵין ַהׂשִּ

ַאֲחֵריעַלּכִילָכֵן

ֲאנְַחנּו צְִריכִים לְָהׁשִיב ֶאת ַהּכַּדּּור               הּוא ֹלא  ג. 
ׁשֶלָנּו.

ֶאללְָמׁשָלּכִיּכְֵדי

      



18152-EVR-016-2C-SOF-pnimi-net  |  09/30/09  939:33  |  050-30-30-33-30-30-305-309-35 פנימי   חרדי,   )2( ב  לכיתה  בעברית   152 מבחן   | מיצ"ב 
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך9 משרד החינוך

בס"ד

כְִתיבַת ִסּפּור
ִהְתבֹונְנּו בְַּתמּונֹות9 וְכְִתבּו ִסּפּור לְפִי ַהְּתמּונֹות.  .16

ּכְִתבּו ֶאת ַהִּסּפּור בָעַּמּוד ַהבָא.  

3

2 1

4

5
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בס"ד

ַהּגֻּלֹות
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בס"ד

ִסיְַמֶּתם ֶאת ֵחלֶק א.
ּבְֵחלֶק ב ִּתּבֲָחנּו ּבְיֹום ַאֵחר.
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בס"ד

ֵחלֶק ב
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בס"ד

ִקְראּו ֶאת ַהֶקַטע9 וַעֲנּו עַל ַהׁשְֵאלֹות ׁשֶַאֲחָריו.

ּבִָּתים

בְנֵי ָאָדם בֹונִים בִָּתים ּכְֵדי לְָהגֵן עַל עַצְָמם ִמּפְנֵי 
חֹם וְקֹר9 רּוחֹות ּוגְׁשִָמים וְגַם ִמּפְנֵי בַעֲלֵי ַחּיִים 
ַמזִיִקים. בִָּתים ַרבִים בָעֹולָם בְנּויִים ִמלְבֵנִים9 

ִמֶּמלֶט ּוֵמֲאבָנִים9 ֲאבָל יֵׁש בָעֹולָם ּגַם בִָּתים 
 ׁשֶבְנּויִים ֵמֳחָמִרים ֲאֵחִרים.

 בְִמקֹומֹות ַרבִים בָעֹולָם בֹונִים בִָּתים ִמבֹץ. 
בֵָּתי בֹץ ַמְתִאיִמים לְִמקֹומֹות ַחִּמים ְמאֹוד 

וִיבֵׁשִים9 ִמּפְנֵי ׁשֶַהבֹץ ֵאינֹו נֹוֵתן לַחֹם לְִהּכָנֵס 
 ּפְנִיָמה.

יֵׁש ֲאנָׁשִים ׁשֶּגִָרים בְאָֹהלִים. ָהאֶֹהל הּוא בַיִת 
ׁשֶעָׂשּוי ֵמֳחָמִרים ׁשֹונִים9 לְָמׁשָל בִַּדים9 צֶֶמר. 

ַהְרבֵה ֲאנָׁשִים ׁשֶּגִָרים בְאָֹהלִים ְמגְַּדלִים בַעֲלֵי 
ַחּיִים ּכְמֹו עִזִים ּוכְבָׂשִים. ֵהם נֹוְדִדים ִמָּמקֹום 
לְָמקֹום ּכְֵדי לְַחּפֵׂש ָמזֹון לְבַעֲלֵי ַהַחּיִים ׁשֶלֶָהם. 

ָהאֶֹהל ַמְתִאים לֲָאנָׁשִים ָהֵאלֶה9 ּכִי ֶאפְׁשָר לְפֵָרק 
 אֹותֹו בְַקלּות ּולְַהעֲבִיר אֹותֹו לְָמקֹום ַאֵחר.

ָהֶאְסִקימֹוִאים ּגִָרים בֲַאָרצֹות ָקרֹות. בֲַאָרצֹות 
ֵאלֶה ֵאין ָחְמֵרי בְנִּיָה ּכְמֹו ֶאבֶן9 עֵץ אֹו בְַרזֶל9 

ֲאבָל יֵׁש ׁשֶלֶג וְֶקַרח בְׁשֶפַע. לָכֵן ֵהם בֹונִים ֶאת 
בֵיָתם ִמלְבֵנִים ׁשֶל ֶקַרח. ַהבַיִת ַהזֶה נְִקָרא 

"ִאיגְלּו". 

ּבַי�ת ּבָנּוי ִמּבֹץ

אֶֹהל

ִאיגְלּו
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בס"ד

ֶאת ָהִאיגְלּו בֹונִים בְצּוָרה ׁשֶל ּכִּפָה. ּכְָך ַהׁשֶלֶג 
ׁשֶּיֹוֵרד ַמְחלִיק עַל ַהּכִּפָה9 וְֹלא נֱֶאָסף עַל ַהּגַג ׁשֶל 

ָהִאיגְלּו. ִאם ַהּגַג ׁשֶל ָהִאיגְלּו ֹלא יְִהיֶה בְצּוָרה 
ׁשֶל ּכִּפָה9 יִׁשֵָאר ׁשֶלֶג ַרב עַל ַהּגַג וְהּוא יֲַהֹרס ֶאת 

 ָהִאיגְלּו. 
בְתֹוְך ָהִאיגְלּו ַחם יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶר בַחּוץ9 ִמּפְנֵי 

 ׁשִֶקירֹות ַהֶקַרח ׁשֶלֹו ְמגִנִים ִמּפְנֵי ַהקֹר.

ִ ּיַת בִָּתים הּוא  ַהחֶֹמר ַהַּמפְִּתיעַ בְיֹוֵתר לִבְנ
ַהנְיָר9 ּכְמֹו בֵָּתי ַהנְיָר בְיַּפָן. בְיַּפָן יֵׁש ַהְרבֵה 

ְרעִידֹות ֲאָדָמה ֲחזָקֹות ׁשֶּיְכֹולֹות לֲַהֹרס בִָּתים. 
ּכְֵדי ׁשֲֶאנָׁשִים ֹלא יִּפָגְעּו בִזְַמן ְרעִיַדת ֲאָדָמה9 

ַהּיַּפָנִים בֹונִים בִָּתים ַקלִים ִמנְיָר. ּכְָך ִאם ַהבַיִת 
ִמְתמֹוֵטט9 ָהֲאנָׁשִים ֵאינָם נִפְּגָעִים.

ּבַי�ת י�ּפָנִי
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ַהּׁשְֵאלֹות

ִמּפְנֵי ָמה ֵמגֵן ַהבַיִת עַל ָהֲאנָׁשִים ׁשֶּגִָרים בֹו?  .1
  .0   

  .0  

ַמּדּוע9ַ לְַדעְְּתכֶם9 ַהְרבֵה בִָּתים בְנּויִים ִמלְבֵנִים9 ִמֶּמלֶט   .2
ּוֵמֲאבָנִים?

ַמּדּועַ בֹונִים בִָּתים ִמבֹץ בְִמקֹומֹות ַחִּמים?  .3
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לְפִי ָמה ׁשְֶקָראֶתם9 לְֵאילּו ֲאנָׁשִים ַמְתִאים לָגּור  א.   .4
בְאֶֹהל?

    

ַמּדּועַ ַמְתִאים לֲָאנָׁשִים ָהֵאלֶה לָגּור בְאֶֹהל? ב.   
     

    

ָמה ּפֵרּוׁש ַהִּמלָה נֹוְדִדים?  .5

ַהִקיפּו ֶאת ַהְּתׁשּובָה ַהנְכֹונָה.  

עֹובְִרים ִמָּמקֹום לְָמקֹום.  .0

ִמְסּתֹובְבִים לְכָל ַהּכִּוּונִים.  .0

מֹוְדִדים ֶמְרָחק ִמָּמקֹום לְָמקֹום.  .3

ּגִָרים בְָמקֹום ָרחֹוק ּובֹוֵדד.  .4

ָמה זֶה ִאיגְלּו?  .6
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ֲאנָׁשִים ַרבִים ׁשֶּיֹוצְִאים לְַטּיֵל בֶַּטבַע ְמִקיִמים אֶֹהל.   .7

ַמּדּועַ?   

ַהְסבִירּו לְפִי ָמה ׁשְֶקָראֶתם.  

ַהׁשְלִימּו ֶאת ַהִּמׁשְּפִָטים:  .8

ֶאת ָהִאיגְלּו בֹונִים בְצּוָרה ְמיֶֻחֶדת9 ּכְֵדי ׁשֶָהִאיגְלּו   א. 

ֹלא               בִגְלַל ַהׁשֶלֶג. 

בְיַּפָן יֵׁש בִָּתים ׁשֶעֲׂשּויִים ִמ             9 ּכְֵדי   ב. 

ׁשֶבִזְַמן                              ָהֲאנָׁשִים ֹלא יִּפָגְעּו.
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לִפְנֵיכֶם ִמׁשְּפָט ִמְּתִחלַת ַהֶקַטע:    .9

"בְנֵי ָאָדם בֹונִים בִָּתים ּכְֵדי לְָהגֵן עַל עַצְָמם ִמּפְנֵי חֹם וְקֹר9   
רּוחֹות ּוגְׁשִָמים וְגַם ִמּפְנֵי בַעֲלֵי ַחּיִים ַמזִיִקים."

ַהעֲִתיקּו ֵמַהִּמׁשְּפָט ִמלָה ׁשֶַהּפֵרּוׁש ׁשֶלָּה ּדֹוֶמה   א. 

לַּפֵרּוׁש ׁשֶל ַהִּמלָה לִׁשְמֹור.               

ַהעֲִתיקּו ֵמַהִּמׁשְּפָט ִמלָה ׁשֶַהּפֵרּוׁש ׁשֶלָּה ָהפּוְך   ב. 

ֵמַהּפֵרּוׁש ׁשֶל ַהִּמלָה מֹועִילִים.               
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ִהפְכּו ֶאת ַהִּמׁשְּפִָטים ׁשֶלִפְנֵיכֶם ֵמיִָחיד לְַרּבִים.  .10

בַיִת ִמבֹץ ַמְתִאים לְָמקֹום יָבֵׁש וְַחם.  א. 
בִָּתים ִמבֹץ              לְִמקֹומֹות              וְ            .

הּוא ּגָר בְאֶֹהל ּוְמגֵַּדל עִזִים ּוכְבָׂשִים.   ב. 
ֵהם               בְאָֹהלִים ּו              עִזִים ּוכְבָׂשִים. 

ָהִאיׁש בָנָה לְעַצְמֹו בַיִת ְמיָֻחד וְַקל.   ג. 
 ָהֲאנָׁשִים                             בִָּתים               

וְ             . 

ַהׁשְלִימּו ּכָל ִמׁשְּפָט בְִמלָה ַמְתִאיָמָה ֵמאֹוָתּה ִמשְּׁפָָחה ׁשֶל   .11
ַהִּמלָה לְַהעֲבִיר.

ֶאְתמֹול ַאבָא               ֶאת ָהאֹופַנַיִם ַהְקַטנִים ֶאל  א. 
ַהַּמְחָסן. 

ָמָחר ַהׁשְכֵנִים ׁשֶלָנּו               לָגּור בְִדיָרה ֲחָדׁשָה. ב. 

ַהּכְבִיׁש ֶהָחָדׁש ָסגּור וְֵאין בֹו              לְִמכֹונִּיֹות. ג. 

ּבְַהצְלָָחה!
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