
 

אות  נּועו   קטעֶאת ה   ִקְראּו ב  ל הְשִאלות ה   ע 
 

ִים ֶשל י ְסִמין ֲעל  נ   ה 
 

יסמין ּבחרה ּבזוג . אמא ויסמין הלכו לחנות הנעליים

 .נעליים אדומות עם ּפעמון קטן

ה ּבערב  יסמין מָׂ ֶאת ַהנעליים ליד המיטה והלכה  שָׂ

 .ליׁשון

 . ומצאה רק נעל אחת קמה ּבּבקר  י סמין

כל מקום ּבּבית ולא מצאה  חיּפשה יסמין ֶאת ַהַנעל ּבְּ

 . אותה

 . יסמין הייתה עצובה והתחילה לבּכוות

ה יסמין ּפעמון מצלצל מּכיוון המטבח  . ּפתאום ׁשמעָׂ

רצה לׁשם וראתה מתחת לׁשלחן עכּבר קטן משחק ּבנעל 

 .עם הּפעמון

 

                                                    :ִמּלּוי הֹוָראֹות .1

 ִמתחו קו מתחת למילה פעמון . 

 בעיגול את המילה יסמין יפוהק. 

  ִּכתבו ּכמה פעמים מופיעה המילה נעליים בספור

._______ 

  ִתבו את הּכֹוֶתֶרת של הִסּפּור ּכ ._________________ 

 

 

 



 

ְנכֹוָנהבחרו אֶ   .2 ְתשּוָבה ה                                 :ת ה 

כָׂה ִעם☺  לְּ ִמין הָׂ  :ַיסְּ

א -1 א -2    ַאּבָׂ ּה  -3    ִאמָׂ ח ֶׁשלָׂ  אָׂ

ה ב☺ ֲחרָׂ ִמין ּבָׂ  : -ַיסְּ

ה -1 לָׂ  ַנֲעִלים  -3    ּכֹוַבע -2    ִשמְּ

ִמין☺  : ַהַנֲעַלִים ֶׁשל ַיסְּ

חרֹות -2    ֲאדמֹות -1 חלות -3    ׁשְּ  ּכְּ

 

ָבאֹות  .3 ְשֵאלֹות ה  ל ה                                           :ענו ע 

     

ִמין -א  ַיסְּ א וְּ ן  ִאמָׂ אָׂ כּו לְּ לְּ   ?הָׂ

__________________________________________ 

ִמין -ב ה ַּבֶמה  ַיסְּ ֲחרָׂ  ?ּבָׂ

__________________________________________ 

ִמין  ֵאיפה -ג ה ַיסְּ מָׂ  ? ֶאת ַהַנֲעַלִים שָׂ

__________________________________________ 

ה ַּבּבֶקר -ד רָׂ  ?ַמה קָׂ

__________________________________________ 

ִמין ֵאיפה -ה ה ַיסְּ שָׂ ה ִחּפְּ  ? ֶאת ַהַנַעל ַהֲחֵסרָׂ

__________________________________________ 

מִ ַמה  -ו ה יןַיסְּ עָׂ מְּ   ?ׁשָׂ

 

 

 



 

ִמין  -ז הֵאיפה  ַיסְּ אָׂ צְּ המָׂ  ?ֶאת ַהַנַעל ַהֲחֵסרָׂ

_________________________________________ 

 

ִמיָלה והיּפוָכהְת ִמ  .4 ו ֵבין ה                  :חו ק 

ה     ּבֶקר ֵמחָׂ  שְּ

ה שָׂ  ֶעֶרב   ִחּפְּ

ה חֹוק    ֲעצּובָׂ  ִלצְּ

כֹות ה    ִלבְּ אָׂ צְּ  מָׂ

 
ע. 4 ֶקט  ָבִאים ְלִפי ָהֶרֶצף ֶשמֹוִפיע  ב  ִמְשָּפִטים ה  ֵדרו ֶאת ה   : ס 

ִמין ___  ֶעֶרב  ַיסְּ ה ּבָׂ מָׂ נָׂהשָׂ יָׁׂשְּ ה וְּ ַיד ַהִמטָׂ  .ֶאת ַהַנֲעַלִים לְּ

ִמין___   ה ַיסְּ עָׂ מְּ ה ֶאת ַהַנַעל ּבַ  ׁשָׂ אָׂ צְּ ֵצל ּומָׂ ַצלְּ חַּפֲעמֹון מְּ ּבָׂ  . ִמטְּ

ה   ___ אָׂ צְּ ִמין מָׂ ר ַרק ַנַעל ַאַחתַיסְּ קָׂ  .ַּבּבָׂ

ן___  טָׂ ה זּוג ַנעִליים ֲאֻדמֹות ִעם ַּפֲעמֹון קָׂ ֲחרָׂ ִמין ּבָׂ  . ַיסְּ

 
 
 :סדרו את המילים בתוך משפט. 5

ה מָׂ ה, קָׂ אָׂ צְּ ִמין, ּומָׂ  .  ַרקַאַחת, ַּבּבֶקר, ַנַעל ,  ַיסְּ

__________________________________________ 

ה ּכֹות, ֲעצּובָׂ ה, ִלבְּ ִחילָׂ ִהתְּ ה, וְּ תָׂ יְּ ִמין,  הָׂ  . ַיסְּ

__________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

 
 !ּכתבו נכון או לא נכון. 6
 

 . ______אמא ויסמין הלכו לשוק .1

 . _____יסמין ּבחרה בזוג נעליים שחורות .2

 . _______ומצאה רק נעל אחת קמה בבוקר  יסמין .3

 _______ .מתחת לשולחן עכבר גדוליסמין ראתה   .4

 
 !הטקסט מדבר על. 7
 

 .הנעליים של יסמין .1

 .העכבר של יסמין .2

 .חנות הנעליים .3

 


