ים ֹּ
ןֹּהעֹּנֹּיֹּנֹּ ֹּ
תֹּכֹּ ֹּ
ֹּ
ְּתעּודַ ת הַ זֶּהּות שֶּ ִּלי

2

ֹּ
ִּמ ִּלים ְּנִּרדָּ פֹות
ִּמ ִּלים דֹומֹות
הַ בְּ חָּ נָּה בַ ִּמ ִּלים עַ ל -פִּ י הַ ְּתנּועֹות
לֹו\ל ֹא
אֹותּיֹות הַ ש ֶֹּרש
ִּ
ִּשבּושֵׁ י לָּשֹון
פֵׁרּוש ִּמ ִּלים בַ ִּמלֹון
ְּשמֹות הַ ּגּוף
"רטּובֹות" בָּ אֹות ט
ִּמ ִּלים ְּ
אֹוצַ ר ִּמ ִּלים ִּ -מ ִּלים הַ ְּקשּורֹות לְּמַ חֲ לֹות
אֹוצַ ר ִּמ ִּלים -בִּ נְּמַ ל ְּתעּופָּה
ְּדגּושֹות וְּ ָּרפֹות( ב -ב)
ִּמּיּון וְּ הַ כְּ ָּל ָּלה
הַ כְּ ָּל ָּלה
הֹוראֹות -בִּ ּצּועַ ְּמ ִּשימֹות
ִּמלּוי ָּ
הַ בָּ עָּ ה בִּ כְּ ָּתב
ְּש ִּאילַת ְּש ֵׁאלֹות -חָּ מֵׁ ש המ"מים
ֶּרצֶּ ף ִּמ ְּשפ ִָּּטים
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עֻבְּ דֹות\ דֵׁ עֹות

ֹּ
ֹּ
1

תעּודַ תֹּהַ זהּותֹּשליֹּ ֹּ
ֹּ
הַ שֵׁ ם
שֵׁ ם הָּ ָּאב
שֵׁ ם הָּ ֵׁאם
ַתאֲ ִּריְך לֵׁדָּ ה
גּורים
ְּמ ִּ
מּודים
ְּמקֹום ִּל ִּ
ִּמ ְּספַר הַ ּנְּ פָּשֹות בַ ִּמ ְּשפָּחָּ ה
אכֶּל הָּ ָּאהּוב עָּ ַלי
הָּ ֹ
הַ ִּמ ְּשחָּ ק הָּ ָּאהּוב עָּ ַלי
הַ ִּמ ְּקצֹועַ הָּ ָּאהּוב עָּ ַלי
ָּתכְּ נִּ ית הַ טֵׁ ֵׁלוִּ יזְּ יָּה
הָּ אֲ הּובָּ ה עָּ ַלי
בַ עַ ל הַ חַ ּיִּ ים הָּ ָּאהּוב עָּ ַלי
הַ ַת ְּחבִּ יבִּ ים שֶּ ִּלי
הַ ְּתכּונָּה הַ ְּמ ַאפְּ ֶּינֶּת ֶּאת
מּותי
ְּד ִּ
אֹותי
ִּ
ְּמשַ מֵׁ חַ

ֹּ
2

מליםֹּנרדפֹותֹֹּּ ֹּ
הַ ִּקיפּו ֶּאת הַ פֵׁרּוש הַ מַ ְּת ִּאים שֶּ ל הַ ִּמ ִּלים הַ ְּדגּושֹות.
חֹורי הָּ עֵׁ ץ הַ ּגָּדֹול.
.א ְּחמַ ד הס ַת ֵּתר מֵׁ אֲ ֵׁ
ַ 1
ִּה ְּתחַ בֵׁ א

בָּ ַרח

ָּרץ

האֹּזינּוֹּל ְִּּדבְּ ֵׁרי הַ ְּמחַ ּנְֵׁך.
ידים ֹּ
.2הַ ַתל ְִּּמ ִּ
ִּדבְּ רּו

ִּה ְּק ִּשיבּו

י ְָּּשבּו

שֹוט ִּרים.
 .3הַ ַּגּנָּבִּ יםֹּנמלטּו ִּמפְּ נֵׁי הַ ְּ
ִּה ְּת ָּק ְּרבּו

צָּ עֲקּו

בָּ ְּרחּו

חלימה.
ּנִּדבְּ ָּקה בִּ נְּגִּ יף הַ קֹורֹונָּה הֹּ ֹּ
 .4הַ חֹו ָּלה שֶּ ְּ
אֻ ְּשפְּ זָּה

יאה
ִּהבְּ ִּר ָּ

פַחֲ דָּ ה

ּנֹוסעִּ ים שהּו בִּ נְּמַ ל ְּתעּופָּה עַ ד ְּשעֹות הַ ַליְּ ָּלה הַ ְּמאֻ חָּ רֹות.
 .5הַ ְּ
נִּשאֲ רּו
ְּ

נ ְָּּסעּו

חָּ זְּ רּו

מֹורה.
ידים הֵּ שיבּוֹּעַ ל הַ ְּש ֵׁאלֹות שֶּ ל הַ ֶּ
 .6הַ ַת ְּל ִּמ ִּ
שָּ אֲ לּו

ִּה ְּק ִּשיבּו

עָּ נּו

.7הַ חַ קלאים הַ חֲ רּוצִּ ים עֹובְּ ִּדים בָּ אֲ דָּ מָּ ה ִּמ ְּשעֹות הַ ב ֶֹּקר הַ מֻ ְּקדָּ מֹות.
הָּ אֲ דָּ מֹות

הַ פֵׁרֹות

הָּ ִּאכ ִָּּרים

 .8הַ ִּתינ ֶֹּקת נרדמה בְּ חֵׁ יק ִּאמָּ ּה.
יְּשֵׁ נָּה

ָּקפְּ צָּ ה

ִּה ְּת ַרחֲ ָּקה
3

מליםֹּדֹומֹותֹֹֹּּּ ֹּ
הַ ְּש ִּלימּו ֶּאת הֶּ חָּ סֵׁ ר בַ ִּמ ָּלה הַ מַ ְּת ִּאימָּ ה.
נְּתה .............עַ ל הָּ עֵׁ ץ הַ ּגָּבֹוּהַ .
.1הַ ּצִּ פֹור בָּ ָּ
ֵׁקן

ֵׁכן

 .2מָּ סַ ְּר ִּתי ֶּ .........את הַ ִּמכְּ ָּתב.
לֹו

ל ֹא

ַ .3ל ֵׁליצָּ ן הָּ ָּיה ַאף . ...........
ָּאדָּ ם

ָּאדֹם

ידים שֶּ ּיִּ ָּכנְּ סּו ַלכִּ תֹות.
.4הַ מֹו ֶּרה ַ ...........ל ַת ְּל ִּמ ִּ
ָּק ָּרא

ָּק ָּרה

אתי סֵׁ ֶּפר ְּמעַ נְּ ֵׁיןֵׁ ,יש  ............הַ ְּרבֶּ ה ִּספּו ִּרים ָּיפִּ ים.
.ק ָּר ִּ
ָּ 5
פֹה

בֹו

יתי ָּּ ..........גדֹול בְּ ַגן הַ חּיֹות.
.ָּ 6ר ִּא ִּ
צָּ ב

צָּ ו

יתי ָּלאֹוטֹובּוס ב. ............
.חכִּ ִּ
ִּ 7
טָּ חֲ נָּה

ָּתחֲ נָּה

.8בִּ ַק ְּר ִּתי ֵׁאצֶּ ל רֹו ֵׁפא ..........
עֹור

אֹור
4

תנּועֹותֹּ
יֹּה ֹּ
מליםֹּ ַֹּעלֹּ-פֹּ ַֹּ
הֹּב ֹּ
ח ֹּנ ַֹּ
ה ֹּב ֹּ
ַֹּ
 .1הַ ִּקיפּו ֶּאת הַ ִּמלָּה הַ מַ ְּת ִּאימָּ ה ַל ֵׁפרּוש בַ ֲע ַרבִּ ית.
כ ֶֶּּתם

ָּכתֹם

برتقالي

ֹּ
ִּמטָּ ה

מָּ טָּ ה

سرير

חֹדֶּ ש

חָּ דָּ ש

جديد

ֶּּגזֶּר

ָּּגזַר

قطع

ֹּ
ִּמגְּ דָּ ל

ְּמגַדֵׁ ל

برج

חָּ בֵׁ ר

ִּחבֵׁ ר

صديق

ֹּ
שָּ לֵׁם

ִּשלֵׁם

دفع

ֹּ
חֶּ לֶּק

חָּ לָּק

قسم

ֹּ
ָּק ָּרא

ָּק ָּרה

حدث

טָּ עָּ ה

ָּתעָּ ה

ضل الطريق
ֹּ

5

.2בָּ חֲ רּו בַ ִּמ ָּלה הַ מַ ְּת ִּאימָּ ה ,וְּ הַ ְּשלִּימּו ֶּאת הֶּ חָּ סֵׁ ר בַ ִּמ ְּשפ ִָּּטים שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּם.
א .עָּ בַ ְּד ִּתי יֹום ______ שלֵּם\ֹּש ֵּלםֹּ בַ ָּק ִּטיף הַ ַתפּוזִּ ים.
פּורים ְּמ ַר ְּת ִּקים.
נִּיתי ______ ספֵּר\ֹּסֵּ פר חָּ דָּ ש ,יֵׁש בֹו הַ ְּרבֵׁ ה ִּס ִּ
בָּ .ק ִּ
ג ______ .דבר\ֹּדַ בֵּ רֹּ ְּמעַ ט וְּ עָּ שָּ ה הַ ְּרבֵׁ ה.
יתי ֶּאת שַ עַ ר בֵׁ ית הַ סֵׁ פֶּר______ סגֹור\ֹּסגּור.
דָּ .ר ִּא ִּ
ה .יֵׁש הַ ְּרבֵׁ ה______ חּול\ֹּחֹול בַ ִּמ ְּדבָּ ר.
ו .מֶּ זֶּג הָּ אֲ וִּ יר חַ ם וְּ יָּבֵׁ ש______ בַ מדבר\ֹּבַ מדַ בֵּ ר.
ז ______ .חבֵּ ר\ֹּחבֵּ ר טֹוב ,הּוא זֶּה שֶּ עֹו ֵׁזר לְָּך בִּ ְּשעַ ת צָּ ָּרה.
חִּ .אמָּ א שֶּ ִּלי ______ אֹופה\ֹּאֹופה עּוגָּה ְּטעִּ ימָּ ה.
דּורגֶּל שֶּ ל מַ כַבִּ י חֵׁ י ָּפה.
טָּ .א ִּחי ______ משחק\ֹּמשַ חֵּ ק בִּ ְּקבּוצַ ת הַ ַכ ֶּ
ידים שֶּ לָּּה.
דֹואגֶּת ל ַַתל ְִּּמ ִּ
י ______ .מֹורה\ֹּמֹורהֹּ טֹובָּ ה ִּהיא זֹו שֶּ ֶּ
ּומ ְּתחּו ַקו בֵׁ ין הַ ְּתמּונָּה ל ִַּמלָּה הַ מַ ְּת ִּאימָּ ה לָּּה.
.3בָּ חֲ רּו בַ ִּמ ָּלה הַ ּנְּכֹונָּה ִּ
ספֹּר
ֵֹּּ

טהֹּ
מ ֹּ
ֹּ

ס ֵֹּּפרֹֹֹּּּ
ֹּ

טהֹֹּּ
מ ֹּ
ֹּ

מ ֹּדבֹּרֹּ
ֹּ

מ ַֹּג ֵּדֹּל
ֹּ

מ ַֹּד ֵֹּּבר
ֹּ

מגֹּ ֹּדל
ֹּ
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א ֹּ
לֹו\ל ֹּ
הַ ְּש ִּלימּו ֶּאת הֶּ חָּ סֵׁ ר בַ ִּמ ִּלים":לֹו\ל ֹא".
יתי
יתי ַלעֲנֹות ......כִּ י הָּ יִּ ִּ
בְּ ַאחַ ד הַ ּי ִָּּמים צִּ לְּצֵׁ ל ֵׁא ַלי חֲ בֵׁ ִּרי עֹומַ רָּ ....... ,רצִּ ִּ
ֵׁיתי......
עּורי הַ בַ יִּת שֶּ ִּלי ,אֲ בָּ ל הּוא ִּה ְּתעַ ֵׁקש ְּלדַ בֵׁ ר ִּא ִּתי ּובַ סֹוף ַנ ֲענ ִּ
עָּ סּוק בְּ ִּש ֵׁ
יקה .......,הָּ יְּ ָּתה ִּלי
עּורי הַ בַ יִּת בְּ מָּ ֵׁתמָּ ִּט ָּ
הּוא בְּ ַקש שֶּ ֶּא ֱעזֹר ִּ .......לפְּ תֹר ֶּאת ִּש ֵׁ
יתי
בְּ ֵׁר ָּרה ,עֹמֶּ ר חָּ בֵׁ ר טֹוב וָּ .......י ֹכ ְּל ִּתי ִּל ְּדחֹות ֶּאת בַ ָּקשָּ תֹו .הֵׁ ַז ְּמ ִּתי אֹותֹו לְּבֵׁ ִּ
עּורים.
ּושנֵׁינּו הֵׁ ַכּנּו ֶּאת הַ ִּש ִּ
ְּ

בֹוא ֹּ
פה\בֹו\ ֹּ
הַ ְּש ִּלימּו ֶּאת הֶּ חָּ סֵׁ ר בַ ִּמ ִּלים( פֹה\בֹו\ בֹוא)
בְּ ַאחַ ד הַ ּי ִָּּמים ָּק ָּרא ִּלי ַא ְּחמַ דַ ...... ":ת ֲעזֹר ִּלי לִּצְּ בֹעַ ֶּאת הַ שֶּ לֶּט שֶּ ָּכ ַתבְּ ִּתי".
"מָּ ה כ ַָּתבְּ ָּת "?......שָּ ַא ְּל ִּתי אֹותֹו בְּ ַת ְּדהֵׁ מָּ ה!

ַדּור ֹּ
אסּורֹּלשַ חֵּ קֹֹּּ.......בכ ֹּ
יִּמעַ ְך ֶּאת
יִּת ַּג ְּלּגֵׁל לַּגִּ ּנָּה שֶּ ִּלי וְּ ְּ
נָּטַ עְּ ִּתי ּ ......גִּ ּנַת פְּ ָּר ִּחים וְּ ל ֹא רֹוצֶּ ה שֶּ הַ כַדּור ְּ
הַ ְּש ִּתי ִּלים שֶּ ּנָּטַ עְּ ִּתי.
נִּתלֶּה ֶּאת הַ שֶּ לֶּט עַ ל הַ ּגָּדֵׁ ר"ָּ ,אמַ ְּר ִּתי ְּל ַא ְּחמַ ד כְּ דֵׁ י שֶּ ֻכלָּם ְּיִּראּו אֹותֹו
"ְּ ........
מֵׁ ָּרחֹוק.

עַ ל\ֹּ ֵּא ֹּל ֹּ
הַ ְּש ִּלימּו ֶּאת הֶּ חָּ סֵׁ ר בְּ ִּמלֹות הַ ּיַחַ ס( עַ ל\ ֵׁאל)
הַ שֹוטֵׁ ר ָּפנָּה ֶּ ......נהֶּ ג הַ ְּמכֹונִּ ית ּובִּ ֵׁקש ִּממֶּ ּנּו ֶּאת הָּ ִּר ְּשיֹונֹות.
יתי ,שָּ ַאל הַ ּנֶּהָּ ג.
מָּ ה עָּ ִּש ִּ
הַ שֹוטֵׁ ר :הֶּ עֱמַ ְּד ָּת ֶּאת הָּ ֶּרכֶּב שֶּ לְָּך .......הַ ִּמ ְּד ָּר ָּכה.
הַ ּנֶּהָּ ג :נָּכֹון ,אֲ בָּ ל חָּ סֵׁ ר פֹה ְּמקֹומֹות חֲ נִּ ּיָּה.
ּותבַ ֵׁקש מֵׁ הֶּ ם שֶּ ּי ְַּס ִּדירּו ְּמקֹומֹות חֲ נִּ ּיָּה ל ְִּּרכָּבִּ ים.
הַ שֹוטֵׁ רִּ :תפְּ נֶּה .......הָּ עִּ ִּירּיָּה ְּ
יתי ......ר ֹאש הָּ עִּ יר וְּ סָּ פ ְַּר ִּתי לֹו ָּ ......כְך ,לְּצַ ע ֲִּרי הָּ ַרב ,הַ מַ ּצָּ ב ל ֹא
הַ ּנֶּהָּ גָּ :פנִּ ִּ
ִּה ְּש ַתּנָּה ,עֲדַ יִּ ן חֲ סֵׁ ִּרים פה ְּמקֹומֹות חֲ נִּ ּיָּה.
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אֹותּיֹותֹּהַ שרש ֹּ
אֹותּיֹות בַ טַ בְּ לָּה עַ ל-פִּ י ְּש ֵׁתי הַ דֻגְּ מָּ אֹות הָּ ִּראשֹונֹות
הַ ְּש ִּלימּו ֶּאת הָּ ִּ
הַ ִּמלָּה

הַ ש ֶֹּרש

ְּת ִּח ִּלּיֹות

תֹוכִּ ּיֹות

סֹופִּ ּיֹות

רֹו ְּק ִּדים

ר-ק-ד

..........

ו

ים

ַת ְּק ִּשיבּו

ק-ש-ב

ת

י

ו

ְּמשַ חֶּ ֶּקת
ִּה ְּש ִּלימּו
בֹודֶּ ֶּקת
ָּקפְּ צּו
ְּמדַ בֶּ ֶּרת
ִּמ ְּת ַקדֵׁ ם
ְּמטַ ֶּפלֶּת

אֹותּיֹות הַ ש ֶֹּרש שֶּ ל ְּקבּוצֹות הַ ִּמ ִּלים הַ בָּ אֹות:
כִּ ְּתבּו ֶּאת ִּ
ִּמ ְּספ ַָּריִּם

ִּמ ְּספ ָָּּרה

סֹופֵׁר
ִּמכְּ ַתב

כְּ תֹבֶּ ת

הַ כְּ ָּתבָּ ה

יִּ שּוב

מֹושַ ב

ְּקבּוצָּ ה

ִּקבּוץ

חָּ ָּנה

חַ נְּ יֹון

ִּספְּ רּות
כְּ ִּתיבָּ ה

תֹושֶּ בֶּ ת
קֹבֶּ ץ
חֲ נִּ ּיָּה

ַקבְּ צָּ ן
מַ חֲ נֵׁה

ִּספּור ............
ַכ ָּתב ............

יֹושבִּ ים ............
ְּ
יְּשיבָּ ה
ִּ
ָּקבְּ צָּ ה ............
ַתחֲ נָּה ............
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שֹון ֹּ
שבּושֵּ יֹּל ֹּ
. 1בְּ כָּל ֶּאחָּ ד מֵׁ הַ ִּמ ְּשפ ִָּּטים שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּם נָּפְּ לָּה טָּ עּות ַאחַ ת ,בִּ כְּ ִּתיב ,בַ לָּשֹון אֹו
אֹותּה בְּ סֹוף הַ ִּמ ְּשפָּט.
בִּ כְּ ָּללֵׁי הַ ִּד ְּקדּוק ,מָּ ְּתחּו ַקו ִּמ ַתחַ ת ְּלטָּ עּות וְּ ָּת ְּקנּו ָּ
דֻגְּ מָּ ה:
בַ שָּ נִּ ים הָּ ַאחֲ רֹונִּ ים יֵׁש ֲע ִּלּיָּה בְּ ִּמ ְּספַר נִּפְּ ּגְּ עֵׁ י ְּתאּונֹות ְּד ָּרכִּ ים ( .הָּ ַאחֲ רֹונֹות)
ידים בְּ בֵׁ ית הַ סֵׁ פֶּר............. .
.שלֹושָּ ה עָּ שָּ ר ַתל ְִּּמידֹות נִּבְּ חֲ רּו לְּמֹועֶּ צֶּ ת הַ ַת ְּל ִּמ ִּ
ְּ 1
. 2יָּצָּ אנּו לְּטַ ּיֵׁל בְּ הָּ ֵׁרי הַ ּגִּ ְּלבֹעַ בְּ עֹונַת הֶּ ָּאבִּ יו.............. .
. 3בַ ָּק ָּר ִּתי ֵׁאצֶּ ל חַ בְּ ֵׁרי בְּ יֹום הַ הֻ לֶּדֶּ ת שֶּ לֹו ּומָּ סַ ְּר ִּתי ל ֹא מַ ָּתנָּה ָּיפָּה............. .
נִּשחָּ ק בְּ יַחַ ד.............. .
 .5בֹו ִּתצְּ טָּ ֵׁרף ל ְַּקבּוצָּ ה שֶּ ָּלנּו וְּ ְּ
פֹורט? ................
עּורי הַ ְּס ְּ
. 6מָּ ה ָּק ָּרא לְָּך? לָּמָּ ה ַא ָּתה ל ֹא ִּמ ְּש ַת ֵׁתף בְּ ִּש ֵׁ
ִּמּודים בְּ יֹום ִּש ִּשי............... .
ּיְּמים ל ִּ
.7בְּ רֹב בָּ ֵׁתי הַ ְּספ ִָּּרים ל ֹא ִּמ ְּת ַק ִּ
אתי ְּלטַ ּיֵׁל עִּ ם חֲ בֵׁ ַרי בַ טֶּ בַ ע............ .
פֹורט וְּ ָּיצָּ ִּ
.8חָּ בַ ְּש ִּתי קֹובֵׁ עַ  ,נָּעַ ל ְִּּתי ַנ ֲע ֵׁלי ְּס ְּ
יתי הַ ְּרבֵׁה זְּ מַ ן בְּ טַ חֲ נַת הָּ אֹוטֹובּוס.............. .
.חכִּ ִּ
ִּ 9
מֹורה.............. .
אֹותּה ַל ֶּ
.ש ַל ְּמ ִּתי ֶּאת הָּ עֲבֹודָּ ה שֶּ ִּלי ּומָּ סַ ְּר ִּתי ָּ
ִּ 10

שםֹּעֹּ ֹּצם\ֹּשֵּ םֹּת ַאר ֹּ
ֵֹּּ
בָּ חֲ רּו בְּ שֵׁ ם הַ ת ַֹאר הַ ּנָּכֹון.
א .עֵׁ צִּ ים ּגְּ דֹולֹות\ּגְּ דֹו ִּלים.
בְּ .רחֹובֹות צָּ ִּרים\צָּ רֹות.
ג .נ ִָּּשים חֲ כ ִָּּמים\ חֲ כָּמֹות.
ד .שָּ נִּ ים ַרבִּ ים\ ַרבֹות.
פֹורים עָּ פֹות\ עָּ פִּ ים.
ה .צִּ ִּ
תּוחים.
ו .חַ לֹונֹות פְּ תּוחֹות\ פְּ ִּ
זְּ .שדֹות יְּ רֻ ִּקים\ יְּ רֻ קֹות.
חֵׁ .לילֹות אֲ רֻ כֹות\ אֲ רֻ כִּ ים.
ט .עֵׁ ינַיִּם יָּפֹות\ יָּפִּ ים.
י.בֵׁ יצִּ ים ְּט ִּרּיֹות\ טָּ ִּרּיִּ ים.
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פֵּרּושֹּמליםֹּבַ מלֹון ֹּ
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
ׁש ׂש ת
סַ ְּדרּו ֶּאת הַ ִּמ ִּלים בַ טַ בְּ לָּה שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּם לְּפִּ י סֵׁ דֶּ ר ָּאלֶּף בֵׁ ית בַ ִּמלֹון.
ַדֻגְּ מָּ ה:
עַ כְּ בַ ר

הַ מליםֹּ ֹּ
ֹּ
אֲ דָּ מָּ ה
הַ מליםֹּ
לפיֹּסֵּ דרֹּ
אלףֹּבֵּ יתֹּ ֹּ
ֹּ
הַ מליםֹּ ֹּ

דָּ ַרש

הַ מליםֹּ
לפיֹּסֵּ דרֹּ
אלףֹּבֵּ יתֹּ ֹּ
הַ מליםֹּ ֹּ ָּר ִּקּיעַ
הַ מליםֹּ
לפיֹּסֵּ דרֹּ
אלףֹּבֵּ יתֹּ ֹּ
הַ מליםֹּ ֹּ סֶּ ֶּלק

אֲ דָּ מָּ ה

ַנּגָּר

ִּמ ְּשטָּ ָּרה

פְּ ָּר ִּחים

ִּמ ְּשטָּ ָּרה

ַנּגָּר

עַ כְּ בַ ר

פְּ ָּר ִּחים

ִּס ֵׁלק

ָּק ַפץ

ָּנ ַפל

ָּת ַקע

אֹוקיָּאנֹוס יַבֶּ שֶּ ת
ְּ

עַ גְּ בָּ נִּ ּיָּה

ְּמלָּפְּ פֹון

שָּ ִּמים

ֶּת ֶּרד

ֶּא ֶּרץ

חַ סָּ ה

הַ מליםֹּ
לפיֹּסֵּ דרֹּ
אלףֹּבֵּ יתֹּ ֹּ

ֹּ
פֵּרּושֹּמליםֹּבַ מלֹוןֹֹּּלפיֹּהאֹותֹּהַ שנּיה ֹּ
הַ מליםֹּ ֹּ
ֹּ
הַ מליםֹּ
לפיֹּסֵּ דרֹּ
אלףֹּבֵּ יתֹּ ֹּ

ָּאסַ ף

ָּאמַ ר

ָּא ַכל

ָּא ַרז

ָּאחַ ז

ֹּ
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שמֹותֹּהַ ּגּוףֹּ ֹּ
אֲ נִי

ֹּ

אַ ְּת ֹּ
אַ ָּתה
הּוא ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ ִהיאֹּ ֹּ
ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּאֲ נ ְַּחנּו ֹּ
אַ ֶּתם ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹּּּּּּּּּּּּּּּּּּּאַ ֶּתן ֹּ
הֵ ן ֹּ
ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹּּּּּּּּּּּּּּּּּּהֵ ם
.1כִּ ְּתבּו ֶּאת ְּשמֹות הַ ּגּוף בַ טַ בְּ לָּה שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּם בְּ ַרבִּ ים.
אֲ נִּ י

ַא ְּת

ַא ָּתה

ִּהיא

הּוא

נְּקבָּ ה.
.2כִּ ְּתבּו ֶּאת ְּשמֹות הַ ּגּוף בַ טַ בְּ לָּה שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּם בִּ ֵׁ
אֲ נִּ י

ַא ָּתה

הּוא

אֲ נ ְַּחנּו

ַא ֶּתם

הֵׁ ם

 .3כִּ ְּתבּו ֶּאת הַ ִּמ ְּשפ ִָּּטים הַ בָּ ִּאים בָּ ַרבִּ ים.
ָּי ִּחיד
הּוא ֶּילֶּד ַא ִּמיץ

ַרבִּ ים

חּורה ָּיפָּה
אֲ נִּ י בַ ָּ
ַא ָּתה פֹועֵׁ ל חָּ רּוץ
ַא ְּת ִּאשָּ ה חֲ כָּמָּ ה
מֹורה טֹובָּ ה
ִּהיא ָּ
.4כִּ ְּתבּו ֶּאת הַ ִּמ ְּשפָּט שֶּ ִּלפְּ נֵׁיכֶּם בִּ נְּ ֵׁקבָּ ה.
ִּאם ַא ָּתה ל ֹא ִּתצְּ טָּ ֵׁרף לְּשַ חֵׁ ק עִּ ם הַ ְּקבּוצָּ ה שֶּ לְָּך הַ ּיֹום ,הֵׁ ם יַפְּ ִּסיקּו לְּהַ זְּ ִּמין
אֹותָך לְּשַ חֵׁ ק ִּא ָּתם בֶּ עָּ ִּתיד.
ְּ
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מליםֹּ"רטּובֹות"ֹּבאֹותֹּט ֹּ
הָּ אֹות ט בִּ כְּ ַתב יָּד דֹומָּ ה ל ְִּּט ָּפה
"רטּובֹות" הֵׁ ן ִּמ ִּלים הַ ְּקשּורֹות ל ְִּּר ִּטיבּות ּולְּמַ ּיֵׁם שֶּ ּנִּכְּ ָּתבֹות בָּ אֹות ט:
ִּמ ִּלים ְּ

טפֹון שַ ָּּיטֹּ
ִּש ֹּ
טי ָּפה
טיב ְּש ֹּ
ָּרטֹּב מַ ְּר ֹּ
טפְּ טּוף
ֹּ
טפָּה
ֹּ
טיָּה
ט ִּרּיָּה ִּמ ְּמטֹּ ָּרה ַא ְּמבַ ֹּ
טל מָּ טֹּר ִּמ ְּמטֹּ ִּרים ִּמ ֹּ
ַֹּ
טבִּ יעָּ ה
ֹּ

ַתשבֵּ ץֹּהַ מליםֹּהרטּובֹותֹּ ֹּ
הֵׁ עָּ זְּ רּו בַ מַ ְּחסָּ ן וְּ ִּר ְּשמּו בַ ַת ְּשבֵׁ ץ ֶּאת הַ ִּמ ִּלים "הָּ ְּרטּובֹות" ,צִּ בְּ עֹו כָּל אֹות ְּשנִּ ּיָּה
בַ ִּמלָּה בְּ צֶּ בַ ע ָּאדֹם
יסין.
.1הָּ אֳ נִּ ּיָּהִּ ........מּנְּמַ ל חֵׁ י ָּפה ְּל ַקפְּ ִּר ִּ
ִּ .2מלָּה ְּנִּרדֶּ ֶּפת ְּלגֶּשֶּ ם..........
ַ .3אבָּ א ֶּ .........את הַ פֵׁרֹות בְּ מַ יִּם וְּ סַ בֹון.
יְּתה ..........
ִּ .4ה ְּת ִּחיל ל ֶָּּרדֶּ ת ּגֶּשֶּ ם חָּ זָּק בַ חּוץ וְּ חָּ ז ְַּר ִּתי הַ בַ ָּ
עֹושים  ...........ל ֶָּּרכֶּב שֶּ ָּלנּו.
.5כָּל סֹוף שָּ בּועַ אֲ נ ְַּחנּו ִּ
יתיּ .........גְּ דֹולָּה וַחֲ ָּז ָּקה.
ָּ .6קנִּ ִּ
ָּרטֹב

מֶּ טֶּ ר

שָּ טָּ ה

ט ֹּ
ט ֹּ
ט ֹּ
ט ֹּ
ט ֹּ
ט ֹּ

שֶּ טֶּ ף

*****
*****
*****
*****
*****
*****

ְּש ִּטיפָּה

ִּמ ְּט ִּרּיָּה

*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
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ים ֹּ
מל ֹּ
אֹוצַ רֹּ ֹּ
מחֲ לֹותֹּ ֹּ
מליםֹּהַ קשּורֹותֹּלֹּ ַֹּ
ֹּ
תרּופה ֹּ
ֹּ
دواء
חהֹּ ֹּ
ש ֹּ
מ ֹּ
ֹּ
ֹּ
مرهم
הַ רעלַתֹּ
ֵּקבה ֹּ
تسمم في
المعده
רֹופֵּאֹּ
פנימיֹּ ֹּ
طبيب
االمراض
الداخليه

ָשםֹּ ֹּ
מ ֹּר ֹּ
ֹּ

בֵּ יתֹּ
מר ַקחַ תֹּ ֹּ
نزلة
وصفة
صيدليه
صدرية
طبية
הת ֵּקףֹּ ֵּלבֹּ ֹּ נַזלתֹּ ֹּ
מצֻנן ֹּ
مصاب
بالزكام
מַ דחםֹּ ֹּ
مقياس
الحراره
נגיףֹּ ֹּ
وباء

نوبة قلبية

ש ַֹּפ ַֹּעת ֹּ
ַֹּ

نزل

דַ לקתֹּ ֵּראֹותֹּ ֹּ זֹּ ֹּריקֹּהֹּ ֹּ
حقنة

التهاب في
الرئتين
שלשּולֹּ ֹּ

שעּול ֹּ

اسهال

سعال

יקתֹּ
תּוחֹּ ֹּ בד ַ
אֹורטֹופד ֹּ מרפאהֹּ ֹּ חֲ דַ רֹּנ ַ
שתן ֹּ
غرفة عمليات فحص بول
عيادة
طبيب
عظام
מַ חֲ להֹּ
מדַ בקתֹּ ֹּ
مرض
معدي

צּוע ֹּ ֹּ
חֲ דַ רֹּמּיּוןֹּ ֹּ פ ַֹּ
غرفة
استقبال
المرضى

החליםֹּ ֹּ

مصاب\جريح شفي
\تعافى

אֹותן
בָּ חֲ רּו עֶּ שֶּ ר ִּמ ִּלים שֶּ לְּמַ ְּד ֶּתם בְּ טַ בְּ לַת( ִּמ ִּלים הַ ְּקשּורֹות לַמַ חֲ לֹות) וְּ שַ בְּ צּו ָּ
בְּ ִּמ ְּשפ ִָּּטים נְּכֹונִּ ים.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
................................................................................. .......................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
......................................................................................... ...............
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ים ֹּ
אֹוצַ רֹּמל ֹּ
תעּופהֹּ ֹּ
ה ֹּ
בנמַ לֹּ ַֹּ
מטעַ ן ֹּ

ּכַרטיסֹּ
דַ רּכֹון ֹּ
בדיקהֹּ
טיסה ֹּ
בטחֹוניתֹּ ֹּ
جواز سفر تذكرة سفر حموله
فحص
امني
דַ ּילתֹּ ֹּ ֹּ טַ ּיס ֹּ
חו"ל ֹּ
נמַ לֹּ
תעּופה ֹּ חּוץֹּ
לארץֹּ ֹּ
مضيفه في طيار
خارج
مطار
الطائره
البالد
נתב"ג ֹּ
נחיתהֹּ ֹּ מזודֹות ֹּ אּולםֹּ
נֹוסעים ֹּ נמלֹּ
תעופהֹּבןֹּ
ֹּ
גוריון ֹּ
مطار بن
قاعة
حقائب
هبوط
المسافرين غوريون
سفر

מכֹּס ֹּ
ֹּ

קלֹּ ֹּ
ש ֹּ
מ ֹּ
ֹּ

جمرك

وزن

קּוחֹּ ֹּ הַ מַ ראהֹּ ֹּ
מגדַ לֹּפ ַ
برج مراقبه

اقالع

ַקבלַתֹּפניםֹּ ֹּ בֵּ ינלאֻ מיֹּ ֹּ

استقبال

عالمي\دولي

.1הֵׁ עָּ זְּ רּו בַ מַ ְּחסָּ ן וְּ הַ ְּש ִּלימּו ֶּאת הֶּ חָּ סֵׁ ר.
ּגּוריֹון ְּל ַאבּו דַ בִּ י בְּ שָּ עָּ ה שֵׁ ש בַ ב ֶֹּקר.
א .הַ מָּ טֹוס ִּ .............מּנְּמַ ל ְּתעּופָּה בֶּ ן ְּ
ב .הַ מָּ טֹוס  .........בְּ שָּ לֹום בְּ נ ְַּתבָּ "ג.
יתי בִּ נְּמַ ל ְּתעּופָּה ל ְָּּא ִּחי שֶּ חָּ זַר מֵׁ ַא ְּרצֹות הַ בְּ ִּרית בָּ אּולָּם. ...........
גִּ .חכִּ ִּ
ד .............שֶּ ל הַ מָּ טֹוס ל ְַּא ְּרצֹות הַ בְּ ִּרית ִּה ְּתעַ כְּ בָּ ה בִּ גְּ ַלל ַת ָּקלָּה בַ מָּ טֹוס.
אתי מֵׁ חּו"ל.
ּיְּקרֹות שֶּ הֵׁ בֵׁ ִּ
ה .שָּ ל ְַּמ ִּתי .........בִּ נְּמַ ל הַ ְּתעּו ָּפה עֲבּור הַ מַ ָּתנֹות הַ ָּ
וִּ .............הּגִּ ישָּ ה ָּלנּו בַ מָּ טֹוס אֲ רּוחָּ ה ְּטעִּ ימָּ ה.
ּנֹוסעִּ ים.
בֹוד ִּקים ֶּאת  ............שֶּ ל הַ ְּ
ז .בִּ נְּמַ ל הַ ְּתעּו ָּפה ְּ
יִּש ָּר ֵׁאל ְּמ ַתכְּ נְּ נִּ ים לִּבְּ נֹות נְּמַ ל ְּתעּופָּה  ..............חָּ דָּ ש.
ח .בְּ ְּ
יקה  ...........בִּ נְּמַ ל ְּתעּו ָּפה.
ט .כָּל נֹוסֵׁ עַ חַ ּיָּב ַל ֲעבֹר בְּ ִּד ָּ
יִּ .ש ַל ְּמ ִּתי כֶּסֶּ ף בִּ נְּמַ ל ְּתעּופָּה עֲבּור  ............עֹדֶּ ף בְּ ִּמזְּ וָּדֹות שֶּ ִּלי.
ִּה ְּמ ִּריא

ִּמ ְּטעַ ן

בֵׁ ינְּ לְּאֻ ִּמי הַ הַ ְּמ ָּר ָּאה

ָּנחַ ת

בִּ ְּטחֹונִּ ית

הַ דַ ְּרכֹונִּ ים

מֶּ כֶּס

ַקבָּ לַת הַ ָּפנִּ ים
הַ דַ ֶּּי ֶּלת
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ב) ֹּ
תֹּו ֹּרפֹות(ֹּבֹּ ֹּ-
ֹּדגּושֹו ֹּ
הֹוסיפּו דָּ גֵׁש בָּ אֹות ( ב) ֵׁאיפֹה שֶּ ּצָּ ִּריְך עפ"י
ִּ .1ק ְּראּו ֶּאת הַ ִּמ ִּלים שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּםִּ ,
הַ ִּמבְּ טָּ א שֶּ ל הַ ִּמלָּה.
דוגמה :בַ יִּת – בּיִּת
ּגְּ בִּ ינָּה

בֶּ גֶּד

בַ ד

ּגֶּבֶּ ר

בֶּ ֶּרז

עֲגְּ בָּ נְּ יָּה

ּגָּבּוהַ

עֲבֹודָּ ה

בֹור

שַ בָּ ת

סָּ בְּ ָּתא

ִּמכְּ ָּתב

כֹובַ ע

בָּ ָּרד

ָּאבִּ יב

פ) ֹּ
דגּושֹותֹּורפֹותֹּ(ֹּפֹּ ֹּ-
הֹוסיפּו דָּ גֵׁש בָּ אֹות ( פ ) ֵׁאיפֹה שֶּ ּצָּ ִּריְך עפ"י
ִּ .2ק ְּראּו ֶּאת הַ ִּמ ִּלים שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּםִּ ,
הַ ִּמבְּ טָּ א שֶּ ל הַ ִּמלָּה.
דוגמה :פ ָָּּרה – פֹּ ָּרה
סַ פָּר

מַ עֲטָּ פָּה

שָּ פָּה

עִּ פָּרֹון

כַפיִּת

מַ פְּ ֵׁתחַ

ַא ְּשפָּה

ֻקפְּ סָּ ה

ַפעֲמֹון

כְּ פָּר

ִּמ ְּשפָּחָּ ה

ּגַפְּ רּור

פ ְַּרפְּ ר

ִּספּור

ַתפּוזִּ ים

הֹוסיפּו דָּ גֵׁש בָּ אֹו ִּתּיֹות (פ -ב) ֵׁאיפֹה שֶּ ּצָּ ִּריְך
ִּ .3ק ְּראּו ֶּאת הַ ִּמ ְּשפ ִָּּטים שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּם ִּ
עפ"י הַ ִּמבְּ טָּ א שֶּ ל הַ ִּמ ָּלהֹ.
יאה לָּּה מַ ָּתנֹות יָּפֹות:
א.סָּ בְּ ָּתא בָּ ָּאה לְּבַ ֵׁקר ֶּאת נֶּכְּ דָּ ָּתּהִּ ,היא הֵׁ בִּ ָּ
פֹורט וְּ כֹובַ ע ִּמצְּ ִּחּיָּה.
עֲפִּ יפֹוןֻ ,קפְּ סַ ת צְּ בָּ עִּ יםַ ,נ ֲע ֵׁלי ְּס ְּ
פּוחיםַ ,תפּוזִּ ים ,אֲ ַפ ְּרסֵׁ קֲ ,ענָּבִּ ים ,פִּ ְּל ֵׁפל
יתי הַ ּיֹום מֵׁ הַ שּוקַ :ת ִּ
בָּ .קנִּ ִּ
ּומלָּפְּ פֹונִּ ים.
ְּ
ג .בְּ עֹונַת הָּ ָּאבִּ יב הַ פְּ ָּר ִּחים פֹו ְּר ִּחים בְּ ָּכל ִּמינֵׁי צְּ בָּ עִּ ים.
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ֹֹֹֹֹּּּּּמּיּוןֹּוהַ כללה ֹּ
ְּ .1תנּו שֵׁ ם כֹולֵׁל ְּלכָּל ְּקבּוצַ ת ִּמ ִּלים.
אַ .א ְּריֵׁה נָּמֵׁ ר

שּועָּ ל זְּ ֵׁאב

אֲ רֹון

ִּמטָּ ה ִּשדָּ ה

ב .כִּ סֵׁ א

גַ .תפּוחַ אֲ דָּ מָּ ה חַ סָּ ה ֶּּגזֶּר ְּמלָּפְּ פֹון
ד .עִּ פָּרֹון עֵׁ ט

מַ חַ ק

מַ ְּחדֵׁ ד

הַ .ר ֶּקפֶּת ַכ ָּלנִּ ית נ ְַּר ִּקיס י ְַּס ִּמין
ו .טַ בָּ ח ַנּגָּר סַ ָּפר ַּגּנָּן
אֹורּגָּן
ְּ
נְּתר
זּ .גִּ יטָּ ָּרה כִּ ּנֹור פְּ סַ ֵׁ
אֹוס ְּט ַר ְּליָּה
ְּ
יקה ַא ְּסיָּה ֵׁאירֹופָּה
חַ .אפְּ ִּר ָּ
.2מָּ ה יֹוצֵׁ א ֹד ֶּפן
אַ .אּגָּס ַתפּוחַ אֲ דָּ מָּ ה ְּמלָּפְּ פֹון

בָּ ָּננָּה

בַ .נּגָּר טַ בָּ ח שָּ ֵׁכן סַ ָּפר
אֹורּגָּן חָּ ִּליל
ְּ
גִּ .סיר ּגִּ יטָּ ָּרה
ג .מַ בְּ ֵׁרג עֵׁ ץ פ ִַּטיש צְּ בָּ ת
ד .מֵׁ ִּדיחַ ֵׁכ ִּלים ַתּנּור בִּ שּול
ה .סַ כִּ ין
ו .א ֶֹּרן

כַף

מַ זְּ לֵׁג

ַפ ִּטיש

ְּמ ָּק ֵׁרר

צַ ַלחַ ת

בְּ רֹוש ַאלֹון ָּאדֹון

ז .מָּ טֹוס אֳ נִּ ּיָּה ִּמפְּ עַ ל ַרכֶּבֶּ ת
הֹוסיפּו ִּמ ָּלה ְּל ָּכל ְּקבּוצַ ת ִּמ ִּלים
ִּ .3
א .זָּהָּ ב בַ ְּרזֶּל
בִּ .דיר

ֶּרפֶּת

לּומינְּ יּום ..............
ָּא ִּ
לּול .............

ג .אֲ רֹון ִּמטָּ ה שֻ לְּחָּ ן ............
ד .נֶּשֶּ ר

בַ ז

יַנְּשּוף ...........

הְּ .מגַהֵׁ ץ ְּמכֹונַת כְּ בִּ יסָּ ה ְּמ ָּק ֵׁרר ..........
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הַ כללהֹּ ֹּ
יקים.
הַ ְּש ִּלימּו ִּמ ִּלים מַ ְּת ִּאימֹות בַ ְּמקֹומֹות הָּ ֵׁר ִּ
מַ גְּ הֵׁ ץ

מֵׁ ִּדיחַ כֵׁ לִּים

ירי חַ ְּש ַמל
מַ כְּ ִּש ֵׁ

ְּמכֹונִּ ית

אֹו ַפּנֹועַ

אֹו ַפ ַּנ ִּים

ִּמ ְּשחֲ ֵׁקי כַ דּור

ֹּ
17

מלּויֹּהֹוראֹותֹּ-בּצּועַ ֹּמשימֹות ֹּ
ֹּ
.1צַ ּיְּרּו בַ ְּמרֻ בָּ ע שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּם ְּשנֵׁי עֲצֵׁ י ַתפּוזִּ ים.
.2צַ ּיְּרּו ֵׁקן עַ ל ֶּאחָּ ד הָּ עֵׁ צִּ ים.
.3הֹו ִּסיפּו שָּ לֹוש בֵׁ יצִּ ים בַ ֵׁקן.
.4צַ ּיְּרּו צִּ פֹור שֶּ עֹומֶּ דֶּ ת עַ ל הָּ עֵׁ ץ הַ שֵׁ נִּ י.
.5צַ ּיְּרּו סַ ל ִּמ ַתחַ ת לָּעֵׁ ץ הָּ ִּראשֹון.
.6צַ ּיְּרּו חֲ ִּמשָּ ה ַתפּוזִּ ים ִּמ ַתחַ ת לָּעֵׁ ץ הַ שֵׁ נִּ י.
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מלּויֹּהֹוראֹותֹּ-בּצּועַ ֹּמשימֹות ֹּ
.1צַ ּיְּרּו בַ ְּמרֻ בָּ ע שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּם בַ יִּת.
.הֹוסיפּו ַלבַ יִּ ת ַא ְּרבָּ עָּ ה חַ לֹונֹות.
ִּ 2
 .3צַ ּיְּרּו דֶּ לֶּת כְּ נִּיסָּ ה לַבַ יִּת.
 .4צַ ּיְּרּו עֵׁ ץ בְּ רֹוש ְּליַד הַ בַ יִּת ִּמּצַ ד ְּשמ ֹאל.
 .5צַ ּיְּרּו עֵׁ ץ דֶּ ֶּקל ְּליַד הַ בַ יִּת ִּמּצַ ד י ִָּּמין.
 .6צַ ּיְּרּו ֵׁקן עַ ל עֵׁ ץ הַ בְּ רֹוש.
 .7צַ ּיְּרּו צִּ פֹור עַ ל עֵׁ ץ הַ דֶּ ֶּקל.
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מלּויֹּהֹוראֹותֹּ-בּצּועַ ֹּמשימֹות ֹּ
הֹוראֹות הַ בָּ אֹות:
ִּה ְּס ַתכְּ לּו בַ ּצִּ ּיּור שֶּ ִּלפְּ נֵׁיכֶּם ּו ָּפעֲלּו עַ ל -פִּ י הַ ָּ
א.צִּ בְּ עֹו ֶּאת י ִָּּדית הַ ִּמזְּ וָּדָּ ה הַ בֵׁ ינֹונִּ ית בְּ צֶּ בַ ע ָּכתֹם.
ב.מַ ְּספָּרּו ֶּאת הַ ִּמזְּ וָּדֹות ִּמ 1עַ ד  3לְּפִּ י הָּ ֶּרצֶּ ף ִּמן הַ ּגָּדֹול ֶּאל הַ ָּקטָּ ן.
ג.הקיפּו בְּ עִּ ּגּול ֶּאת הַ ּי ִָּּדית שֶּ ל הַ ִּמזְּ וָּדָּ ה הַ ּגְּ דֹולָּה.
ַ ִּ
ד.צַ ּיְּרֹו מַ לְּבֵׁ ן עַ ל הַ ִּמזְּ וָּ דָּ ה הַ בֵׁ ינֹונִּ ית.
ה .כִּ ְּתבּו ֶּאת הַ שֵׁ ם וְּ הַ כְּ תֹבֶּ ת שֶּ ָּלכֶּם עַ ל הַ ִּמזְּ וָּדָּ ה הַ ּגְּ דֹולָּה.
ו.צִּ בְּ עֹו ֶּאת הַ ּי ִָּּדית שֶּ ל הַ ִּמזְּ וָּדָּ ה הַ ּגְּ דֹו ָּלה בְּ צֶּ בַ ע סָּ גֹל.
צּורת מַ לְּבֵׁ ן.
ז.כִּ ְּתבּו ִּסימָּ ן  Vעַ ל הַ ִּמזְּ וָּדֹות שֶּ בְּ ַ
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מלּויֹּהֹוראֹותֹּ-בּצּועַ ֹּמשימֹות ֹּ
הֹוראֹות הַ בָּ אֹות:
ִּה ְּס ַתכְּ לּו בַ ְּתמּונֹות שֶּ ִּלפְּ נֵׁיכֶּם ּו ָּפעֲלּו עַ ל -פִּ י הַ ָּ
א .הַ ִּקיפּו ֶּאת ְּתמּונַת ֵׁאבֶּ ר הַ ּגּוף הַ ְּמצַ ֵּׁין ֶּאת חּוש הַ טַ עַ ם.
ב .מָּ ְּתחּו ַקו ִּמ ַתחַ ת ל ְִּּתמּונַת ֵׁאבֶּ ר הַ ּגּוף הַ ְּמצַ ּיֵׁן חּוש הַ ִּמשּוש.
ג .צִּ ּיְּרֹו ִּמשָּ לֹוש ְּליַד ְּתמּונַת ֵׁאבֶּ ר הַ ּגּוף הַ ְּמצַ ּיֵׁן חּוש הָּ ֵׁריחַ
ד .כִּ ְּתבּו ֶּאת שֵׁ ם ֵׁאבֶּ ר הַ ּגּוף הַ ְּמצַ ּיֵׁן חּוש הַ ְּש ִּמיעָּ ה.
ה .מָּ ְּתחּו ְּשנֵׁי ַקּוִּ ים ִּמ ַתחַ ת ל ְִּּתמּונַת ֵׁאבֶּ ר הַ ּגּוף הַ ְּמצַ ּיֵׁן חּוש הָּ ְּר ִּאּיָּה.
ו .כִּ ְּתבּו ִּמ ְּספַר ִּ 2מ ַתחַ ת ל ְִּּתמּונֹות ֶּאבְּ ֵׁרי הַ ּגּוף הַ זּוגִּ ּיִּ ים.
ז .כִּ ְּתבּו ֶּאת ְּשמֹות ֶּאבְּ ֵׁרי הַ ּגּוף שֶּ הֹופִּ יעּו בַ ְּתמּונֹות.
..... .........

................... ............... ................. ...............
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הַ בעהֹּבכתבֹּ ֹּ
ִּה ְּתבֹונְּ נּו בַ ּצִּ ּיּור שֶּ ִּלפְּ נֵׁיכֶּם וְּ כִּ ְּתבּו ִּספּור הַ ְּמ ָּת ֵׁאר מָּ ה ְּמ ֻצּיָּר בַ ְּתמּונָּה.

ֹֹֹּּּ ֹּ
ֹּ

ֹּ

ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
ֹּ
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משֹּהמ"מים ֹּ
ח ֵֹּּ
שאילַתֹּש ֵּאלֹותֹּ ֹּ-
ן?ֹּ,איפה?ֹּ
ֵּ
מה?ֹֹֹֹּּּּמי?ֹֹֹֹּּּּמ ַתי?ֹֹֹֹּּּּמַ דּועַ ?ֹֹּּמקֹוםֹֹּּ-הֵּ יכ

ֹּ

ִּק ְּראּו ֶּאת הַ ֶּקטַ ע שֶּ ִּלפְּ נֵׁיכֶּם" ּצִּ יפֹור הַ חַ ּיָּט " וְּ חַ בְּ רֹו חָּ מֵׁ ש ְּש ֵׁאלֹות הַ מַ ְּת ִּחילֹות
בְּ ַאחַ ת מֵׁ חָּ מֵׁ ש המ"ימים ,עָּ נּו עַ ל הַ ְּש ֵׁאלֹות שֶּ ִּחבַ ְּר ֶּתם.
ֹּציפֹורֹּהַ חַ ּיטֹּ ֹּ
זֹוהי צִּ פֹור ְּקטַ ּנָּה בְּ צֶּ בַ ע
יֹותר ִּהיא צִּ יפֹור הַ חַ ּיָּטִּ .
פֹורים הַ ְּמעַ נְּ יְּ נֹות בְּ ֵׁ
ַאחַ ת הַ ּצִּ ִּ
ָּירֹק ַזיִּ ת שֶּ ֵׁאינָּּה ְּנִּר ֵׁאית ְּמיֻחֶּ דֶּ ת כְּ לָּל ּוכְּ ָּללַ ,אְך ֶּאת ֵׁק ָּנּה ִּהיא בֹונָּה בְּ דֶּ ֶּרְך
ְּמיֻחֶּ דֶּ ת ְּמאֹודֹּ .
פֹורים פֹועֲלֹות בְּ זּוגֹותְּ .ת ִּחלָּה הֵׁ ן מֹוצְּ אֹות עָּ לֶּה בְּ גֹדֶּ ל מַ ְּת ִּאים ּובְּ עֶּ זְּ ַרת
הַ ּצִּ ִּ
הַ מָּ קֹור הֵׁ ן ְּמנ ְַּקרֹות בֹו ח ִֹּרים ְּלא ֶֹּרְך הַ שּו ַליִּם .דֶּ ֶּרְך ח ִֹּרים ֵׁאלֶּה הֵׁ ן מַ ְּש ִּחילֹות
עֵׁ שֶּ ב .צִּ יפֹור ַאחַ ת דֹוחֶּ פֶּת ֶּאת הַ חּוט ִּמבַ חּוץ בְּ עֹוד הַ ְּשנִּ ּיָּה ,הַ ּיֹושֶּ בֶּ ת בְּ תֹוְך
הַ ֵׁקן ,דֹוחֶּ ֶּפת ֶּאת הַ חּוט שֶּ הֻ ְּשחַ ל הַ חּוצָּ ה דֶּ ֶּרְך חֹר ַאחֵׁ ר עַ ד שֶּ ָּקצֹות הֶּ עָּ ֶּלה
ִּמ ְּתחַ בְּ ִּרים וְּ נֹוצֶּ ֶּרת שַ ִּקית הַ ְּתלּויָּה עַ ל הָּ עֵׁ ץ .כַאֲ שֶּ ר ְּמלֶּאכֶּת בְּ נִּ ּיַת הַ ֵׁקן
ִּמ ְּס ַתּיֶּמֶּ תְּ ,מ ִּטילָּה צִּ יפֹור הַ חַ ּיָּט ֶּאת בֵׁ יצִּ ּיָּה בַ ֵׁקן.
ִּמי.........................................................................
הַ ְּתשּובָּ ה..................................................................................... :
מָּ ה........................................................................
הַ ְּתשּובָּ ה..................................................................................... :
מָּ ַתי.......................................................................
הַ ְּתשּובָּ ה..................................................................................... :
מַ דּועַ ......................................................................
הַ ְּתשּובָּ ה..................................................................................... :
(מָּ קֹום) ֵׁאיפֹה ..........................................................
הַ ְּתשּובָּ ה..................................................................................... :
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ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹּּּּּּּּּּּּּּּּרצףֹּמשפטים ֹּ
שּותם.
סַ ְּדרּו ֶּאת הַ ִּמ ְּש ָּפ ִּטים שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּם ְּלפִּ י ֶּרצֶּ ף ִּה ְּת ַרחֲ ָּ
 --כִּ י י ַָּרד ּגֶּשֶּ ם חָּ זָּק. --הֵׁ ם ִּהצְּ טַ עֲרּו שֶּ ל ֹא ִּה ְּספִּ יקּו ל ְִּּראֹות ֶּאת הַ מַ ָּפ ִּלים שָּ ם.ידים חָּ זְּ רּו מֻ ְּקדָּ ם מֵׁ הַ ִּטּיּול בְּ ָּרמַ ת הַ ּגֹו ָּלן.
 ---הַ ַתל ְִּּמ ִּ

 --כְּ דֵׁ י לְּהַ זְּ ִּמין אֹותֹו ְּליֹום הַ הֻ לֶּדֶּ ת שֶּ ִּלי.ִּ --אמָּ א שָּ לְּחָּ ה לְּסַ בָּ א הֹודָּ עָּ ה.יִּשמַ ח ל ְִּּה ְּש ַת ֵׁתף בְּ יֹום הַ הֻ לֶּדֶּ ת שֶּ ִּלי.
 ---הּוא הֵׁ ִּשיב ,שֶּ ְּמאֹוד ְּ

יקת בְּ לִּימַ ת הַ ַּג ְּל ַּג ִּליםִּ ,היא בָּ ְּרחָּ ה מַ הֵׁ ר.
 --לְּשֵׁ מַ ע חֲ ִּר ַ --כִּ י הַ חֲ תּו ָּלה ִּה ְּתפ ְָּּרצָּ ה עַ ל הַ כְּ בִּ יש. ---הַ ְּמכֹונִּ ית עָּ צְּ ָּרה פִּ ְּתאֹום.

 --בִּ גְּ לַל שֶּ ל ֹא ִּקבְּ לּו שָּ כָּר.יִּד ַאג לַשָּ כָּר
ְּ --מנַהֵׁ ל הָּ עֲבֹודָּ ה בִּ ֵׁקש שֶּ ּי ְַּחזְּ רּו ָּלעֲבֹודָּ ה וְּ הּוא ְּשֶּ לָּהֶּ ם.
 ---הַ פֹו ֲע ִּלים ִּה ְּשבִּ יתּו ֶּאת הָּ עֲבֹודָּ ה בַ ִּמפְּ עָּ ל.
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עֻבדֹות\ֹּדֵּ עֹות

ֹּעֻבדהֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּדֵּ עהֹֹֹֹּּּּ
ֹּ

דֹות
עֻב ֹּ
אֲ ִּמירֹות ,הֶּ ּג ִֵּׁדים אֹו ְּקבִּ יעֹות שֶּ ֵׁאין ֲע ֵׁליהֶּ ן וִּ כּוחַ ; ְּדבָּ ִּרים הַ ּיְּדּועִּ ים כַאֲ ִּמ ִּתּיִּ ים,
אֹותם.
ָּ
וַאֲ שֶּ ר נִּ ָּתן לְּהֹוכִּ יחַ

אֹות:
ֹּ
דֻגמ
יִּש ָּר ֵׁאל.
יֹותר בְּ ְּ
ֵׁתלָּ -אבִּ יב ִּהיא הָּ עִּ יר הַ ּגְּ דֹו ָּלה בְּ ֵׁ
הַ פֹועֵׁ ל ֵׁתלָּ -אבִּ יב זָּכְּ ָּתה בְּ ִּששָּ ה עָּ שָּ ר ּגְּ בִּ יעֵׁ י הַ ְּמ ִּדי ָּנה מֵׁ ָּאז ִּקּיּומָּ ּה.

עֹות
דֵּ ֹּ
ישּיֹות הַ ְּמשַ ְּקפֹות ֶּאת הָּ ְּרצֹונֹות ,הַ דֵׁ עֹות וְּ הַ מַ ְּחשָּ בֹות
דֵׁ עֹות הֵׁ ן אֲ ִּמירֹות ִּא ִּ
שֶּ ָּלנּוָּ .קשֶּ ה ְּלהֹוכִּ יחַ אֹו לִּבְּ דֹק ֶּאת אֲ ִּמ ִּתּיּות הַ דֵׁ עֹות ,כִּ י הֵׁ ן ְּמשַ ְּקפֹות ֶּאת
ישי שֶּ ל ָּכל ֶּאחָּ ד וְּ ֶּאחָּ ד.
הַ טַ עַ ם הָּ ִּא ִּ

דֻגמֹּאֹות ֹּ:
יִּש ָּר ֵׁאל.
יֹותר בְּ ְּ
ֵׁתלָּ -אבִּ יב ִּהיא הָּ עִּ יר הַ ָּּיפָּה בְּ ֵׁ
הַ פֹועֵׁ ל ֵׁתלָּ -אבִּ יב ִּהיא הַ ְּקבּוצָּ ה הַ ְּמשַ חֶּ ֶּקת הֲ כִּ י טֹוב בֵׁ ין ָּכל הַ ְּקבּוצֹות.
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ה
הַ בחנהֹּבֵּ יןֹּעֻבדהֹּלֹּ ֵּדֹּע ֹּ
.1כִּ ְּתבּו ְּליַד ָּכל ִּמ ְּש ָּפט עֻבְּ דָּ ה\ דֵׁ עָּ ה
נִּמצֵׁ את בְּ ֵׁאזֹור הַ ָּּג ִּליל הָּ עֶּ ְּליֹון........... .
א .הָּ עִּ יר צְּ פַת ְּ
ב .צְּ פַת ִּהיא עִּ יר מַ ְּק ִּסימָּ ה............ .
ג .הַ שֶּ מֶּ ש ְּמחַ מֶּ מֶּ ת ֶּאת כַדּור הָּ ָּא ֶּרץ.............. .
ד .אֲ נ ִָּּשים ל ֹא אֹוהֲ בִּ ים ֶּאת עֹונַת הַ ח ֶֹּרף............. .
ּנְּסיעָּ ה בָּ אֹוטֹובּוס............. .
יֹותר מֵׁ הַ ִּ
ה .הַ ּנְּ ִּסיעָּ ה בְּ ַר ֶּכבֶּ ת נְּעִּ ימָּ ה וְּ נֹוחָּ ה ֵׁ
ו .עֵׁ ץ הַ ַזיִּ ת הּוא עֵׁ ץ ָּירֹק עַ ד............. .
ִּמּודים בְּ בָּ ֵׁתי הַ סֵׁ פֶּר מַ ְּת ִּחילָּה בְּ ַתאֲ ִּריְך ֶּאחָּ ד בְּ סֶּ פְּ טֶּ ְּמבֶּ ר........... .
זְּ .שנַת הַ ל ִּ
ּומשַ עֲמֵׁ ם............. .
ח ֶּפש הַ ּגָּדֹול ,כִּ י הּוא ָּארְֹך ִּמדַ י ְּ
ח .צָּ ִּריְך ל ְַּקּצֵׁ ר ֶּאת הַ ֹ

.ק ְּראּו ֶּאת הַ ֶּקטַ ע שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּם וְּ הַ עְּ ִּתיקּו ִּממֶּ ּנּו ִּמ ְּשפ ִָּּטים הַ מַ בִּ יעִּ ים עֻבְּ דֹות
ִּ 2
ּומ ְּשפ ִָּּטים הַ מַ בִּ יעִּ ים דֵׁ עֹות.
ִּ
ּומרֻ חָּ קֹות זֹו ִּמזֹו.
הַ פִּ ינְּּגְּ וִּ ין הּוא עֹוף יָּם שֶּ ֵׁאינֹו ְּמסֻ ּגָּל לָּעּוףַ .רגְּ ָּליו ְּקצָּ רֹות ְּ
ּומ ְּתנ ְַּדנֵׁד ִּמּצַ ד ֶּאל צַ ד .הּוא נִּ ְּר ֶּאה
יקה ,הּוא הֹולְֵׁך ל ְַּאט ִּ
הַ הֲ ִּליכָּה שֶּ לֹו מַ צְּ ִּח ָּ
בַ הֲ ִּלי ָּכה שֶּ לֹו כְּ מֹו ָּאדָּ ם ִּשכֹור.
הַ פִּ ינְּּגְּ וִּ ין שֹוחָּ ה בִּ ְּמ ִּהירּות בַ ּיָּם בִּ גְּ ַלל ּגּופֹו הֶּ חָּ ָּלק ּוכְּ ָּנ ָּפיו הַ דֹומֹות ל ְִּּסנַפִּ ִּירים.
צֶּ בַ ע ּגּופֹו שָּ חֹר לָּבָּ ן ,הּוא נִּ ְּר ֶּאה לָּבּוש בַ חֲ ִּליפָּה ְּמהֻ דֶּ ֶּרת.
חֹושבִּ ים שֶּ הַ פִּ ינְּּגְּ וִּ ין הּוא בַ עַ ל חַ ּיִּ ים נ ְֶּּחמָּ ד וְּ חָּ בִּ יב.
רֹב בְּ נֵׁי הָּ ָּאדָּ ם ְּ
עֻבדה ֹּ

דֵּ עה ֹּ

26

ית ֹּ
ּגימַ טרּיהֹּ–ֹּעֵּ רְךֹּמספ ֵּריֹּשלֹּאֹותּיֹותֹּבעבר ֹּ
אֹותּיֹות בְּ עִּ בְּ ִּרית ל ְִּּמ ְּס ָּפ ִּרים בְּ הֶּ ְּת ֵׁאם
ּגִּ ימַ ְּט ִּרּיָּה ִּהיא ִּשיטַ ת הַ מָּ ָּרה שֶּ ל ִּ
ל ְִּּמקּומָּ ּה שֶּ ל הָּ אֹות בְּ סֵׁ דֶּ ר ָּאלֶּף -בֵׁ ית.
אֹותּיֹות
ְּלכָּל אֹות נִּ ָּתן עֵׁ ֶּרְך ִּמ ְּס ָּפ ִּרי בְּ הֶּ ְּת ֵׁאם לְּסֵׁ דֶּ ר בֹו ִּהיא מֹופִּ יעָּ ה .כַמּובָּ ן ָּל ִּ
בֹוהים.
הָּ ַאחֲ רֹונֹות נִּ ְּתנּו ע ֲָּרכִּ ים ִּמ ְּס ָּפ ַריִּ ים ּגְּ ִּ
אֹותּיֹות לְּפִּ י סֵׁ דֶּ ר ָּאלֶּף -בֵׁ ית,
ֶּאת הַ ַתאֲ ִּריְך הָּ עִּ בְּ ִּרי ְּמצַ ּיְּ נִּ ים בְּ ֶּא ְּמצָּ עּות ִּ
בְּ הֶּ ְּת ֵׁאם ְּלעֶּ ְּר ֵׁכיהֶּ ן בְּ גִּ ימַ ְּט ִּרּיָּה:
הָּ אֹות ֹּ
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י

הָּ עֶּ ֶּרְך הַ ִּמ ְּספ ִָּּרי ֹּ הָּ אֹות ֹּ
כ
1
ל
2
מ
3
נ
4
ס
5
ע
6
פ
7
צ
8
ק
9
ר
10
ש
ת

הָּ עֶּ ֶּרְך הַ ִּמ ְּספ ִָּּרי ֹּ
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400

אֹותּיֹות הָּ ִּראשֹונֹות ,א' עַ ד ט'ְּ ,מסַ ְּמנֹות ֶּאת הַ ִּמ ְּספ ִָּּרים 1
רֹואים שֶּ הָּ ִּ
בַ טַ בְּ לָּה ִּ
עַ ד .9
אֹותּיֹות י' עַ ד צ'ְּ ,מסַ ְּמנֹות ֶּאת הַ ִּמ ְּספ ִָּּרים  10עַ ד  ,90בִּ ְּקפִּ יצֹות שֶּ ל  10בֵׁ ין
הָּ ִּ
אֹות ְּלאֹות.
אֹותּיֹות ק' עַ ד ת'ְּ ,מסַ ְּמנֹות ֶּאת הַ ִּמ ְּספ ִָּּרים  100עַ ד  ,400בִּ ְּקפִּ יצֹות שֶּ ל 100
הָּ ִּ
בֵׁ ין אֹות לְּאֹות.
ֹלהים ,נָּהּוג
אֹותּיֹות :י"ה ,י" וְּ ,מסַ מֵׁ ן בַ ּיַהֲ דּות ֶּאת שֵׁ ם הָּ אֱ ִּ
ִּמ ֵׁכיוָּ ן שֶּ ּצֵׁ רּוף הָּ ִּ
אֹותּיֹות ט"ו ,ט"ז.
ל ְִּּה ְּש ַתמֵׁ ש עֲבּור הַ ִּמ ְּספ ִָּּרים  16 ,15בְּ צֵׁ רּו ֵׁפי הָּ ִּ
כְּ דֵׁ י לָּדַ עַ ת מַ הּו הַ ַתאֲ ִּריְך הָּ ֶּאזְּ ָּר ִּחי הַ מַ ְּקבִּ יל ל ַַתאֲ ִּריְך הָּ עִּ בְּ ִּרי ,הֹופְּ כִּ ים ֶּאת
ּומֹוסיפִּ ים ֶּאת הַ ִּמ ְּספָּר הַ ָּקבּועַ :
ִּ
אֹותּיֹות שֶּ ל הַ ַתאֲ ִּריְך הָּ עִּ בְּ ִּרי ִּל ְּס ָּפרֹות
הָּ ִּ
1240
דֻגְּ מָּ ה :הַ ַתאֲ ִּריְך הָּ עִּ בְּ ִּרי תשפ"א
ת(  + ) 400שֶּ ( + )300פ ( + )80א (  781 = )1עִּ בְּ ִּרי
ֶּ 2021 =1240 + 781אזְּ ָּר ִּחי.
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ן) ֹּ
קנֹּיֹּ ֹּ
(הֹּ ֹּ
שּיֹּכּותֹּ ַ
ּכנּויֵּיֹּהַ ַֹּ
כִּ ּנּויֵׁי הַ שַ ּיָּכּות (כִּ ּנּויֵׁי הַ ִּקנְּ יָּן) הֵׁ ם כִּ ּנּויִּ ים אֲ שֶּ ר ִּמצְּ טָּ ְּרפִּ ים לַשֵׁ ם ּומַ בִּ יעִּ ים
צּורה שֶּ ל שֵׁ ם ִּ +מלַת
רּודים בְּ ָּ
שַ ּיָּכּות לֹו .כִּ ּנּויַי הַ שַ ּיָּכּות יְּכֹו ִּלים ָּלבֹוא פְּ ִּ
שַ ּיָּכּות (שֶּ ל)ְּ .ל ֻדגְּ מָּ ה :הַ בַ יִּת שֶּ לֹו
יְּכֹו ִּלים ָּלבֹוא ְּמחֻ בָּ ִּרים ַלשֵׁ םְּ .לדֻגְּ מָּ ה :בֵׁ יתֹו
ּכנּויֵּיֹּהַ שַ ּיכּותֹּ ֹּ

ֶּש ִלי
ֶּש ְּלָך

ֶּשלָּ ְך

ֶּשלֹו

ֶּשלָּ ּה
ֶּשלָּ נּו

ֶּשלָּ כֶּם

ֶּשלָּ כֶּן

ֶּשלָּ הֶּ ם

ֶּשלָּ הֶּ ן

בּורים בַ טַ בְּ ָּלה שֶּ לִּפְּ נֵׁי ֶּכם לְּשֵׁ ם  +כִּ ּנּוי שַ ּיָּכּות.
.1פ ְָּּרקּו ֶּאת הַ שֵׁ מֹות הַ חֲ ִּ
דֻגְּ מָּ ה:
שֻ לְּחָּ נִּ י :הַ שֻ ְּלחָּ ן שֶּ ִּלי
בּורים
הַ שֵׁ מֹות הַ חֲ ִּ

הַ שֵׁ ם

כִּ ּנּוי הַ שַ ּיָּכּות

ִּד ָּירתֹו
יתכֶּם
בֵׁ ְּ
שֻ לְּחָּ נִּ י
עִּ ְּיר ֶּכן
ַא ְּדמָּ ֵׁתנּו
ַילְּקּוטֵׁ ְך
בְּ גָּדֶּ יָך
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ן) ֹּ
קנֹּיֹּ ֹּ
(הֹּ ֹּ
שּיֹּכּותֹּ ַ
ּכנּויֵּיֹּהַ ַֹּ
בּורים וְּ כִּ ְּתבּו ֶּאת הַ שֵׁ ם בְּ ִּמ ָּלה ַאחַ ת.
רּודים לַחֲ ִּ
.הפְּ כּו ֶּאת כִּ ּנּויֵׁי הַ שַ ּיָּכּות הַ פְּ ִּ
ִּ 2
דֻגְּ מָּ ה:
הָּ עֹולָּם שֶּ לִּי – עֹול ִָּּמי
הַ ִּמ ְּשפָּחָּ ה שֶּ ָּלּה ____________:
הַ ִּשיר שֶּ ָּלְך _______________:
הַ חֻ לְּצָּ ה שֶּ ִּלי______________:
הָּ ֶּרכֶּב שֶּ לֹו_______________:
הַ שֻ לְּחָּ ן שֶּ ָּלכֶּם_____________:
הַ חֲ בֵׁ ָּרה שֶּ לְָּך______________:
הַ ּגִּ ִּ ָּ ּּנה שֶּ ָּל ֶּכן_______________:
הַ ַּילְּקּוט שֶּ לְָּך_____________:
הַ ֶּכלֶּב שֶּ לֹו_______________:
הַ בַ יִּת שֶּ ָּלנּו______________:
בּורים שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּם.
ימים ַלשֵׁ מֹות הַ חֲ ִּ
.2כִּ ְּתבּו ֶּאת כִּ ּנּויַי הַ שַ ּיָּכּות הַ מַ ְּת ִּא ִּ
דֻגְּ מָּ ה:
ִּספְּ ְּרָך :שֶּ לְָּך
ִּש ִּירי________________:
עֲבֹודָּ ֵׁתנּו_____________:
מַ ְּחבַ ְּר ְּתָך____________:
נְּתי______________:
מַ ַת ִּ
חַ ְּד ְּר ֶּכן______________:
בְּ גָּדֶּ יָך______________:
ִּש ְּמל ָָּּתּה_____________:
כְּ פ ְַּרכֶּם_____________:
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קשּור ֹּ
מלֹותֹּ ַהֹּ ֹּ
ִּמלֹות הַ ִּקשּור הֵׁ ן ִּמ ִּלים הַ ְּמ ַק ְּשרֹות בֵׁ ין ִּמ ְּשפ ִָּּטים אֹו פִּ ְּס ָּקאֹות.
דֻגְּ מָּ אֹות:
עּורי בַ יִּת בְּ חֶּ ְּשבֹון.
עּורי בַ יִּת בְּ עִּ בְּ ִּרית וְּ נֹוסףֹּעַ לֹּּכְךֹּ ִּקבַ ְּלנּו ִּש ֵׁ
אִּ .קבַ ְּלנּו ִּש ֵׁ
ִּמלֹות הַ ִּקשּור נֹוסףֹּעַ לֹּּכְך ְּמבַ ְּטאֹות ֶּקשֶּ ר שֶּ ל הֹוסָּ ָּפה.
בַ .תעֲנּוג ִּלצְּ פֹות בָּ ָּרצִּ ים ּובְּ שַ ְּחיָּנִּ ים ,אֲ בל ל ֹא בַ ִּמ ְּת ַאגְּ ְּרפִּ ים(.المالكمين)
ִּמלַת הַ ִּקשּור אֲ בל ְּמבַ טֵׁ את ֶּקשֶּ ר שֶּ ל נִּּגּוד.
שּורֹּ ֹּ
לֹותֹּהקֹּ ֹּ
ַֹּ
רשימהֹּחלקיתֹּשלֹּמ
הַ קשרֹּ ֹּ
ִּסבָּ ה
תֹוצָּ ָּאה
ֹּ
זְּ מַ ן

ֹּ
ֹּ

ֹּ

מָּ טָּ ָּרה ֹּ
הֹוסָּ ָּפה
נִּּגּוד

מלֹותֹּהַ קשּורֹּ ֹּ

ֹּ
ֹּ

בִּ גְּ לַלִּ ,מפְּ נֵׁי ש,כִּ יִּ ,משּום ש.
ֹּ
ָּל ֵׁכןָּ ,אז ,כְּ תֹוצָּ ָּאה ִּמכְָּךֹּ .
כַאֲ שֶּ ר ,לִּפְּ נֵׁי ש ,ל ְַּאחַ ר ִּמ ֵׁכן.עַ ד ֹּ
כְּ דֵׁ י ,עַ ל ְּמנַת ,לְּמַ עַ ן ,בִּ ְּשבִּ יל .מָּ טָּ ָּרה
ֹּ
ּגַם ,נֹוסָּ ף עַ ל כְָּך ,י ֶֶּּתר עַ ל ֵׁכן.
ֹּ
אֲ בָּ לַ ,אְך ,בְּ נִּּגּוד ְּלכְָּך ֹּ

.1הֵׁ עָּ זְּ רּו בַ מַ ְּחסָּ ן ּובָּ חֲ רּו בְּ ִּמלַת הַ ִּקשּור הַ מַ ְּת ִּאימָּ ה.
א .אֲ נִּ י אֹוהֵׁ ב ְּמאֹוד עּוגֹות שֹוקֹולָּד  ..........אֲ נִּ י ל ֹא אֹוהֵׁ ב עּוגֹות ּגְּ בִּ ינָּה.
עֹור ְּר ִּתי מֻ ְּקדָּ ם.
בִּ .אחַ ְּר ִּתי ל ִַּשעּור הָּ ִּראשֹון  ...........ל ֹא ִּה ְּת ַ
יתים.
ג .הָּ לַכְּ ִּתי עִּ ם ַאבָּ א ְּלכ ֶֶּּרם עֲצֵׁ י הַ ַזיִּת שֶּ ָּלנּו ַ ............ל ֲעזֹר בְּ מַ ִּסיק הַ ֵׁז ִּ
ד .עָּ ַרכְּ ִּתי ֶּאת הַ שֻ לְּחָּ ן ִּ ...........ה ְּתיַשַ בְּ נּו לֶּאֱ כֹל.
ַנְּתי מַ ְּספִּ יק ַלבְּ ִּחינָּה בְּ עִּ בְּ ִּריתִּ ..........קבַ ל ְִּּתי צִּ ּיּון נָּמּוְך.
ה .ל ֹא ִּה ְּתכֹונ ִּ
פֹורט בְּ בֵׁ ית
הֹורים ִּה ְּש ַת ְּתפּו יַחַ ד בְּ יֹום הַ ְּס ְּ
ידים ו ........הַ ִּ
מֹורים ,הַ ַתל ְִּּמ ִּ
ו .הַ ִּ
הַ סֵׁ פֶּר.
הַ מַ ְּחסָּ ן  :כְּ דֵׁ יּ ,גַםּ ,ול ְַּאחַ ר ִּמ ֵׁכןָּ ,ל ֶּכן ,כִּ י ,אֲ בָּ ל
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 .2הַ ְּש ִּלימּו ֶּאת ִּמלֹות הַ ִּקשּור בַ ִּמ ְּשפ ִָּּטים הַ בָּ ִּאים .בָּ חֲ רּו בְּ ַאחַ ת מֵׁ הַ ִּמ ִּלים
הַ ּנְּתּונֹות בְּ סֹוגְּ ַריִּם.
א ______.הַ ּגְּ שָּ ִּמיםִּ ,ה ְּתבַ טֵׁ ל הַ ִּטּיּול ל ְֵּׁאילַת (ּכיֹּ,בגלַלֹּ,לכֵּן).
ידים ִּמ ְּתנ ְַּדבִּ ים לְּמַ עַ ן
ידים בְּ בֵׁ ית הַ סֵׁ ֶּפר ,הַ ַתל ְִּּמ ִּ
ב ______ .מֹועֶּ צֶּ ת הַ ַתל ְִּּמ ִּ
הַ ְּק ִּה ָּלה( .לכֵּןֹּ,מפנֵּיֹּ,בזכּות).
גַ .רצְּ ִּתי מַ הֵׁ ר ______ שֶּ ִּהצְּ ַל ְּח ִּתי לְּהַ ּגִּ יעַ ל ְַּתחֲ נַת הָּ ַרכֶּבֶּ ת ּו ְּל ִּה ְּש ַת ֵׁתף בַ ִּטּיּול
ִּלירּושָּ ַליִּםּ( .כדֵּ יֹּ,בזכּותַֹּ ֹּ,עד).
גּורים( .בזכּותֹּּ,כֹּיֹּ,לרגל).
יִּהיּו הַ ִּמ ְּש ָּר ִּדים ְּס ִּ
ד ______.חֻ פְּ שַ ת הַ פֶּסַ חְּ ,
יתי ֶּאת
ה ______.שֶּ ל ֹא ִּה ְּספ ְַּק ִּתי לְּהַ ּגִּ יעַ לַסּופ ְֶּּרמַ ְּר ֶּקט לִּפְּ נֵׁי ְּסגִּ ָּירתֹו ,דָּ ִּח ִּ
הַ ְּקנִּ ּיֹות שֶּ ִּלי לְּמָּ חָּ ר( לֹּ ֵֹּּכןֹּּ,כֹּיוֹּןַֹּ ֹּ,עד).
ו .יָּדַ עְּ ִּתי שֶּ הּוא חֹולֶּהָּ ______ ,פנָּיו הָּ יּו חֲ וֵׁרֹות ְּמאֹד(ּ .כיֹּּ,כֹּ ֵּדֹּיֹּ,הֹודֹות).
 .3הֵׁ עָּ זְּ רּו בַ מַ ְּחסָּ ן וְּ הַ ְּש ִּלימּו ֶּאת ִּמלֹות הַ ִּקשּור בַ טֵׁ ְּק ְּסט שֶּ ִּלפְּ נֵׁיכֶּם.
הַ חֲ מֹורֹּשנ ַפלֹּ ַֹּל ּבֹּ ֵּארֹּ ֹּ
חֲ מֹורֹו שֶּ ל הָּ ִּאכָּר ִּה ְּסתֹובֵׁ ב בֶּ חָּ צֵׁ ר וְּ ָּנפַל לַבְּ ֵׁאר .הֵׁ חֵׁ ל הַ חֲ מֹור ִּלנְּ עֹר וְּ ל ְִּּקר ֹא
יְּתה
לְּעֶּ זְּ ָּרה .הָּ ִּאכָּר נִּ ּגַש ַלבְּ ֵׁאר____ ל ֹא יָּדַ ע מָּ ה ַלעֲשֹות ____ ,שֶּ הַ בְּ ֵׁאר הָּ ָּ
עֲמֻ ָּקה ְּּורחָּ בָּ ה ּו ָּפחַ ד ִּלפֹל ,הֶּ ְּח ִּליט הָּ ִּאכָּר ל ְִּּקבֹר ֶּאת הַ חֲ מֹור בְּ תֹוְך הַ בְּ ֵׁאר
אֹותּה ּו ְּלנַקֹות ֶּאת הֶּ חָּ צֵׁ ר.
אֹותּה ִּהזְּ דַ ְּמנּות____ ִּל ְּסתֹם ָּ
ּובְּ ָּ
ָּק ָּרא הָּ ִּאכָּר ְּלכָּל ְּש ֵׁכנָּיוֻ .כלָּם בָּ אּו עִּ ם מַ עְּ ְּד ִּרים וְּ הֵׁ חֵׁ לּו ַל ֲעדֹר זֶּבֶּ ל מֵׁ הֶּ חָּ צֵׁ ר
ּגֹורלֹו____ ,
לְּתֹוְך הַ בְּ ֵׁארְּ .ת ִּחלָּה ָּנעַ ר הַ חֲ מֹור בְּ קֹול ּגָּדֹולִּ ,מ ְּתלֹונֵׁן עַ ל מַ ר ָּ
ס ֶּלת וְּ הַ זֶּבֶּ ל
ל ְַּאחַ ר ִּמ ְּספַר ְּרגָּעִּ ים שָּ ַתק .הָּ ִּאכ ִָּּרים ִּה ְּמ ִּשיכּו ִּל ְּשפְֹך ֶּאת הַ פְּ ֹ
לְּתֹוְך הַ בְּ ֵׁאר וְּ הַ חֲ מֹור שָּ ַתק .הָּ לְַך הָּ ִּאכָּר וְּ הֵׁ צִּ יץ לְּתֹוְך הַ בְּ ֵׁאר ּולְּהַ פְּ ָּתעָּ תֹו
הַ ָּרבָּ הָּ ,ר ָּאה ____ הַ חֲ מֹור עֹומֵׁ ד בַ בְּ ֵׁאר עַ ל ַא ְּרבַ ע ַרגְּ ָּליו וְּ כָּל פַעַ ם שֶּ כַף זֶּבֶּ ל
הֻ ְּש ְּלכָּה עָּ ָּליו ,הּוא נִּעֵׁ ר אֹותֹו ִּמּגַבֹו וְּ דָּ ָּרְך עָּ ָּליו .הַ זֶּבֶּ ל הָּ לְַך וְּ ִּהצְּ טַ בֵׁ ר
בְּ ַק ְּר ָּקעִּ ית הַ בְּ ֵׁאר וְּ עִּ ם כָּל כַף נֹוסֶּ פֶּת הַ חֲ מֹור עָּ ָּלה____ ִּמ ְּס ַפר סֶּ נְּ ִּטימֶּ ְּט ִּרים
נִּמשַ ְך ____ ,שֶּ הַ בְּ ֵׁאר ִּה ְּתמַ ל ְָּּאה וְּ הַ חֲ מֹור צָּ עַ ד הַ חּוצָּ ה ִּמן
לְּמַ עְּ ָּלה .כְָּך ֶּזה ְּ
הַ בְּ ֵׁאר הַ ּנְּטּושָּ ה.
הַ מַ ְּחסָּ ן:
ּגַם ַאְך אֲ בָּ ל עַ ד עֹוד

כִּ י ִּמ ֵׁכיוָּ ן
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מהֹּהֵּ םֹּהַ מ ַאזּכרים? ֹּ
הַ ְּמ ַאזְּ כְּ ִּרים הֵׁ ם ִּמ ִּלים הַ מַ חֲ ִּליפֹות ִּמ ִּלים שֶּ הֻ זְּ כְּ רּו קֹדֶּ ם בַ טֵׁ ְּק ְּסט ,הֵׁ ם
אֹותן ,לְּשֵׁ ם כְָּך הֵׁ ם נִּ ְּק ָּר ִּאים
רֹומזִּ ים ַל ִּמ ִּלים שֶּ הֻ ְּחלְּפּו ּומַ זְּ כִּ ִּירים ָּ
ְּ
"מ ַאזְּ כְּ ִּרים".
ְּ
סּוגֵּיֹּמ ַאזּכריםֹּ ֹּ
ּ.1כנּויֵּיֹּהַ ּגּוףֹּ ֹּ:
הַ שַ חינים ְּמ ַקּוִּ ים שהֵּ ם יַצְּ ִּליחּו בְּ ַתחֲ רּות הַ ְּש ִּחּיָּה.
עּורי הַ בַ יִּת.
מֹורה ָּא ְּמ ָּרה שהּואֹּ ָּת ִּמיד מֵׁ כִּ ין ֶּאת ִּש ֵׁ
עֹומַ ר ַתל ְִּּמיד חָּ רּוץ ,הַ ָּ
.2מלֹותֹּיַחַ סֹּבַ נטּיהֹּ ֹּ:
אתי סֵּ פרֹּ ְּמעַ נְּ יֵׁן ,יֵׁש בֹו הַ ְּרבֵׁ ה ֵׁארּועִּ ים ְּמ ַר ְּת ִּקים.
ָּק ָּר ִּ
ִּאמָּ א ָּאפְּ ָּתה עּוגה ְּטעִּ ימָּ ה ,יֵׁש בּה חָּ לָּב ,סֻ כָּר ּובֵׁ יצִּ ים.
ֹּּ.3כנּויֹּרמזֹּ ֹּ:
אכֶּל זה מַ זִּ יק לַבְּ ִּריאּות.
ל ֹא מֻ ְּמ ָּלץ ֶּלאֱ ֹכל אכלֹּמהירֹ ,
ידים ֵּאלהֹּ ָּת ִּמיד
ְּמחַ ּנְֵׁך הַ כִּ ָּתה שֹוחֵׁ חַ עִּ ם הַ ַתלמידים שֶּ ִּאחֲ רּו בַ ב ֶֹּקרַ ,תל ְִּּמ ִּ
מֵׁ אֲ חֵׁ ִּרים ל ִַּשעּור הָּ ִּראשֹון.
ֹּּ.4כנּויַיֹּשַ ּיכֹותֹּ :
ידים שלּה ל ְִּּה ָּכנֵׁס ַלכִּ ָּתה.
הַ ְּמחַ ֶּּנכֶּת ָּק ְּר ָּאה ל ַַתל ְִּּמ ִּ
הַ פֹו ֲע ִּלים ִּה ְּש ִּלימּו ֶּאת הָּ עֲבֹודָּ ה שלהם.
.1הֵׁ עָּ זְּ רּו בַ מַ ְּחסָּ ן וְּ הַ ְּש ִּלימּו בַ ְּמ ַאזְּ כֵׁר הַ מַ ְּת ִּאים ְּלכָּל ִּמ ְּש ָּפט.
בּורי בַ כְּ פָּר ,אֲ בָּ ל  .........ל ֹא
א .ר ֹאש הָּ עִּ יר ִּהבְּ ִּטיחַ לַתֹושָּ בִּ ים לְּהָּ ִּקים ּגַן צִּ ִּ
ִּקּיֵׁם ֶּאת הַ בְּ טָּ חָּ תֹו.
אֹותּה.
בִּ .היא ָּק ְּר ָּאה ַלּיְּ ל ִָּּדיםַ ,אְך  .......ל ֹא שָּ ְּמעּו ָּ
ּיִּתכֹונְּ נּו ַלבְּ ִּחינֹות . ............
ידים שֶּ ְּ
מֹורה בִּ ְּקשָּ ה מֵׁ הַ ַתל ְִּּמ ִּ
ג .הַ ָּ
מּורת טֶּ בַ ע עֵׁ ין ּג ִֶּּדי ,יֵׁש  ........הַ ְּרבֵׁ ה צְּ בָּ יִּ ים וְּ חַ ּיֹות בַ ר יָּפֹות.
ד .בְּ ַק ְּרנּו בִּ ְּש ַ
אכֶּל  .........מַ זִּ יק לַבְּ ִּריאּות.
א ֶּכל מָּ ִּהיר ,כִּ י ֹ
ה .אֲ נִּ י מַ ע ֲִּדיף שֶּ ל ֹא לֶּאֱ כֹל ֹ
וֵׁ .אינֶּּנִּ י ְּמוַ ֵׁתר עַ ל ִּה ְּתעַ ְּמלּות ב ֶֹּקרִּ ,ה ְּתעַ ְּמלּותְּ .........משַ פ ֶֶּּרת ֶּאת מַ ּצַ ב הָּ רּוחַ
שֶּ ִּלי.
הַ מַ ְּחסָּ ן :בָּ ּה זֹו הֵׁ ם

זֶּה הּוא שֶּ לָּהֶּ ם
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יתֹּּוב ֲעֹּ ֹּרבית ֹּ
ַֹּ
פתּגמיםֹּבעבר
דֹומים בְּ מַ ְּשמָּ עּות בְּ עִּ בְּ ִּרית
הַ ְּת ִּאימּו בַ טַ בְּ לָּה שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּם בֵׁ ין הַ פִּ ְּתּג ִָּּמים הַ ִּ
ּובַ ֲע ָּרבִּ ית.
ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹּּּּּּּּּּּּּּּפתּגמים בעברית

יםֹּב ֲֹּע ֹּר ֹּבית
ַֹּ
פתּגמ

1

חֲ בֵׁ ְּרָך בְּ עֵׁ ת צָּ ָּרה ַתכִּ יר

حبل الكذب قصير

2

ִּה ְּק ִּדים ְּתרּו ָּפה לְּמַ כָּה

القشة التي قسمت ظهر البعير

3

יִּשבַ ע לָּחֶּ ם
עֹובֵׁ ד ַא ְּדמָּ תֹו ְּ

احب لغيرك كما تحب لنفسك

4

ָּתפ ְַּס ָּת ְּמרֻ בֶּ ה ,ל ֹא ָּתפ ְַּס ָּת

ما بحك جلدك اال ظفرك

5

ַאבֵׁ ד ֶּרגַע ְּמחַ ּיְֵׁך ,וְּ ַאל ְּת ַאבֵׁ ד ֶּאת
חַ ּיֶּיָך בְּ ֶּרגַע
לַשֶּ ֶּקר ֵׁאין ַרגְּ ַליִּם

اسال مجرب وال تسال حكيم

6

الصديق وقت الضيق

7

ִּמי שֶּ חָּ פַר בֹור ל ְָּּאחָּ יו ָּנ ַפל בֹו

8

דַ בֵׁ ר ַאל הָּ עֵׁ צִּ ים וְּ ֶּאל הָּ אֲ בָּ נִּ ים

ركبنا على الحمار مد ايدو على
الخرج
من حفر حفرة الخيه وقع فيها

9

בְּ זֵׁעַ ת ַא ֶּפיָך ת ֹאכַל ֶּאת לַחַ ְּמָך

الطيور على اشكالها تقع

ְּ 10שלַח ֶּאת ל ְַּח ְּמָך עַ ל פְּ נֵׁי הַ מָּ יִּם ,כִּ י
בְּ רֹב הַ ּי ִָּּמים ִּת ְּמצָּ ֶּאּנּו.

لسانك حصنك ان صنته صانك وان
خنته خانك

 11וְּ ָּאהַ בְּ ָּת ל ְֵּׁרעֵׁ ָך כָּמֹוָך

من جد وجد ومن زرع حصد

 12שֹומֵׁ ר פִּ יו ּולְּשֹונֹו ,שֹומֵׁ ר ִּמּצָּ רֹות
נַפְּ שֹו
 13מָּ צָּ א ִּמין ֶּאת ִּמינֹו

درهم وقايه خير من قنطار عالج
اعمل مليح وزت بالبحر

ֵׁ 14אין דָּ בָּ ר הָּ עֹומֵׁ ד בִּ פְּ נֵׁי הָּ ָּרצֹון

فتش عن الجار قبل الدار

 15טֹוב שָּ ֵׁכן ָּקרֹוב מֵׁ ָּאח ָּרחֹוק

ال نبي في وطنه

ֵׁ 16אין חָּ כָּם כְּ בַ עַ ל נִּ סָּ יֹון

ال حياة لمن تنادي
33

ִּ 17קבֵׁ ל ֶּאצְּ בַ ע ּובִּ ֵׁקש ָּכל הַ ּיָּד

اخسر لحظة من حياتك وال تخسر
حياتك في لحظة

ִּ 18אם ֵׁאין אֲ נִּ י ִּליִּ ,מי ִּלי?

بعرق جبينك تاكل خبزك

 19הַ ַקש שֶּ שָּ בַ ר ֶּאת ּגַב הַ ָּּגמָּ ל

ال شيء يقف امام إرادة االنسان

ֵׁ 20אין נָּבִּ יא בְּ עִּ ירֹו

عصفور باليد والعشرة على
الشجرة
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גּורים" ֹּ
לֹוז"ֹּס ֹּ
ֹּ
קטעֵּ יֹּק
ֹּ
. 1הֵׁ עָּ זְּ רּו בַ מַ ְּחסָּ ן וְּ הַ ְּש ִּלימּו ֶּאת הַ ִּמ ִּלים הַ חֲ סֵׁ רֹות בַ ֶּקטַ ע שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּם.
ָּתאמֶּ ר ָּת ִּמיד ָּרצָּ ה ֶּכלֶּבִּ _____,אמָּ א וְּ ַאבָּ א ל ֹא_____ .
יֹום ֶּאחָּ ד הָּ לְַך ָּתאמֶּ ר בָּ ְּרחֹוב ,וְּ _____ קֹול יְּ ָּל ָּלה .הּוא נִּ גַש לַמָּ קֹום
שֶּ ִּממֶּ נּו ִּהגִּ יעָּ ה_____  ,וְּ שָּ ם ָּר ָּאה _____ ְּקטָּ נָּה.
אֹותה_____ .
ָּ
אֹותה ָּתאמֶּ ר וְּ הֵׁ בִּ יא
ָּ
הַ ַכלְּבָּ ה ָּרעֲדָּ ה _____  .הֵׁ ִּרים
כָּל הַ דֶּ ֶּרְך _____ הַ ַכלְּבָּ ה ֶּאת ָּתאמֶּ ר ,וְּ ָּתאמֶּ ר כָּל כְָּך _____ .
בַ בַ יִּת ,כְּ שֶּ ָּראּו _____ שֶּ ל ָּתאמֶּ ר ֶּאת הַ ַכ ְּלבָּ ה _____ ָּא ְּמרּו:
" יֵׁש ָּלנּו _____ חֲ דָּ שָּ ה בַ ִּמ ְּשפָּחָּ ה ! "
הַ מַ ְּחסָּ ן:
ִּה ְּסכִּ ימּו

הֹוריו
ַ

הַ יְּ ָּללָּה

שָּ מַ ע

אֲ בָּ ל
חֲ בֵׁ ָּרה

ִּמיָּד
יְּתה
הַ בַ ָּ

ִּמקֹור

ל ְִּּק ָּקה

שָּ מַ ח ַכלְּבָּ ה

. 2הֵׁ עָּ זְּ רּו בַ מַ ְּחסָּ ן וְּ הַ ְּש ִּלימּו ֶּאת הַ ִּמ ִּלים הַ חֲ סֵׁ רֹות בַ ֶּקטַ ע שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּם.
ִּמ ְּריָּם _____ ְּליַד ַתחֲ נָּת _____  ,וְּ ָּראֲ ָּתה ֶּי ֶּלד_____ שֶּ עָּ מַ ד שָּ ם.
הַ ֶּּילֶּד עָּ מַ ד בַ ַתחֲ נָּה ּו_____ִּ .מ ְּריָּם נִּגְּ שָּ ה ֶּאל _____ וְּ שָּ אֲ לָּה:
" _____ ָּק ָּרה ֶּילֶּד? " הַ ֶּּילֶּד _____ ְּל ִּמ ְּריָּם:
"שָּ כ ְַּח ִּתי מָּ ה _____ הָּ אֹוטֹובּוס שֶּ ּנֹוסֵׁ עַ לַבַ יִּ ת שֶּ ִּלי" .
ִּמ ְּריָּם _____ אֹותֹוֵׁ " :איפֹה ַא ָּתה _____ ? "
ּומ ְּריָּם _____ " :אֲ נִּ י ָּּג ָּרה בְּ אֹותֹו ְּרחֹוב,
הַ ֶּּילֶּד ִּספֵׁר לָּהִּ ,
_____ ִּא ִּתי".
הַ מַ ְּחסָּ ן:
הַ ֶּּילֶּד
מָּ ה

ָּקטָּ ן
עָּ בְּ ָּרה

צָּ חֲ ָּקה

ִּמ ְּספָּר

אֹוטֹובּוס שָּ אֲ לָּה

בֹוא

בָּ ָּכה

ָּּגר

עָּ נָּה
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חידֹוןֹּלט"וֹּבשבט ֹּ
ֹּ
הֵׁ עָּ זְּ רּו בַ מַ ְּחסָּ ן וְּ כִּ ְּתבּו ֶּאת שֵׁ ם הַ ּצֶּ מַ ח.
.1צֶּ מַ ח ַתבְּ ִּלין ֵׁריחָּ נִּ י עַ ד ְּמאֹוד
ְּמבַ שֵׁ ם ִּמ ְּסבִּ יבֵׁ נּו ֶּאת כָּל הַ ּגְּ בָּ עֹות.
ז
.2אֹותֹו מָּ שָּ ְך ּומָּ שָּ ְך אֱ ִּליעֶּ ֶּזר
וְּ גַם הָּ עַ כְּ בָּ ר הָּ יָּה לֹו לְּעֵׁ זֶּר.
ר
.3מֵׁ עָּ ָּליו הֵׁ כִּ ינָּה יֹוכֶּבֶּ ד ֵׁתבָּ ה
וְּ אּו ַלי ּגַם הֵׁ כִּ ינָּה נְּ יָּר לִּכְּ ִּתיבָּ ה
ג
נִּתן הּוא בְּ ִּת ְּש ֵׁרי
.4פְּ ִּרי נ ְֶּּחמָּ דָּ ,
ּומאֹוד בָּ ִּריא.
מָּ תֹוק ,שָּ חּום ְּ
מ
.5צֶּ בַ ע ַתבְּ ִּלין ֵׁריחָּ נִּ י
בְּ צָּ הֹב הּוא צֹובֵׁ עַ ּגְּ בָּ עֹות בָּ ָּאבִּ יב.
ד

.מבַ שֵׁ ר ֶּאת סֹוף הַ ַקיִּ ץ ּופְּ ָּרחָּ יו צְּ הֻ בִּ ים
ְּ 6
ּושמֹו מֵׁ ע ֲָּרבִּ ית.
בּורים ְּ
צּוף ל ְִּּד ִּ
ט
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ּ.7גִּ זְּ עֹו ְּמסַ פֵׁר ִּספּור עָּ צּוב
עַ ל ָּאב שֶּ הָּ ַרג ֶּאת בְּ נֹו הָּ ָּאהּוב.
ט
.8עֵׁ ץ ֶּזה נ ַָּתן ֵׁריחֹו
ִּמ ַּים הַ מֶּ לַח וְּ עַ ד ִּיְּריחֹו.
מ
.מ ַתחַ ת לַסֶּ ַלע נ ְֶּּחמָּ ד ְּמאֹוד
ִּ 9
הַ שַ מָּ ש עֹוטֶּ ֶּרת ָּלּה כ ֶֶּּתר וָּ רֹד.
ק
אֹותּיֹותְּ ,שמָּ ּה ֶּא ֶּרץ יָּם ִּתיכֹונִּ ית
.10בַ לְּבֵׁ ל ִּ
דֹוק ָּרנִּ י.
ּות ַקבֵׁ ל צֶּ מַ ח נָּפֹוץ וְּ ְּ
ְּ
ד
הַ מַ ְּחסָּ ן:
ֵׁאזֹוב (زعتر)
ִּס ְּרפַד (نبات القريص)
טַ ּיּון (نبات الطيون)

ְּקטָּ לָּב (شجرة قاتل ابيه)

ַר ֶּקפֶּת(عصا الراعي)
חַ ְּרדָּ ל (نبات الخردل)
הַ ֶּּגזֶּר (الجزر)

ָּתמָּ ר (تمر)

ִּרמֹון (رمان)
ּגֹומֵׁ א (نبات البردى)
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שֹון ֹּ
משחֲ ֵּקיֹּל ֹּ
משחַ קֹּשַ רשרתֹּ ֹּ
א.סַ ְּדרּו ֶּאת הַ ִּמ ִּלים שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּם ,הָּ אֹות שֶּ ִּמ ְּס ַתּיֶּמֶּ ת בָּּה הַ ִּמלָּה הָּ ִּראשֹונָּה,
מַ ְּת ִּחילָּה בָּ ּה הַ ִּמלָּה הַ ְּשנִּ ּיָּה ,וְּ כְָּך הָּ ל ְָּּאה...
דֻגְּ מָּ ה:
סל
שֻ לְּחַ ן ַֹּנ ְּר ִּקיסֹּ ַֹּ

לּו ַחֹּ

חלֹוןֹּ ַֹּנ ָּּגרֹּ
ַֹּ

הר
ַֹּרמַ איֹּ ַֹּיהֲ לֹוםֹּ מֹו ֶּרהֹּ ַֹּ

.1
ֶּנהָּ ג

חּוט ּגַב

טַ ּוָּ ס

בַ ְּרוָּז ֶּרגֶּל

סָּ בְּ ָּתא ַזמָּ ר ֶּאצְּ בַ ע לּוחַ

.2
ַתפּוז

ר ֹאש

זַמָּ ר

נ ְַּר ִּקיס לֶּחֶּ ם חֲ נּות שָּ עֹון ַת ְּרנְּגֹול מֶּ לַח

סֵׁ מֶּ ל

.3
סֵׁ ֶּפר

...... ....... ....... .......

......

......

...... .......

......

ֹּ
משחַ קֹּשלישּיֹותֹּאֹֹּּ-בֹּ ֹּ
ב .הַ ְּשלִּימּו ֶּאת הָּ אֹות הַ חֲ סֵׁ ָּרה בְּ כָּל ִּמלָּה.
אֹּהֶּ ל
ב ֶֹּורג
ְּּג ִּלידָּ ה
דבֹו ָּרה
וֹּ ֶּרד
זֹּבּוב
חבֶּ ל
ֹּ
טיל
ֹּ
ַים
ּכֹו ָּכב
לֹּימֹון
מטָּ ה
ֹּ

א_ ון
ב_ ז
ג_ ל
דל _
וע _
זוח _
חו _צה
טוו _
יֹּ_ר
ּּכרו _
לֹּ_ח
מֹּ_אה

א _יה
ּב _ווז
ג _ר
די _
וי _ון
זֹּ_רה
ח _ול
ט _ינה
יֹּ_ם
ּכל _ית
לֹּ_ם
מיל _ן
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חסֹּ ֹּ
ה ַֹּּי ַֹּ
מלֹותֹּ ַֹּ
ֹּ
מלֹותֹּיַחַ סֹּ ֹּ

אֹותּיֹות הַ ְּמצַ ּיְּ נֹות ֶּאת הַ ּיַחַ ס בֵׁ ין
ִּמ ִּלים אֹו ִּ
ְּשמֹות עֶּ צֶּ ם אֹו בֵׁ ין פְּ ֻע ָּלה לְּשֵׁ ם עֶּ צֶּ ם.

דֻגְּ מָּ אֹות
הַ כִּ סֵׁ א ליַד הַ שֻ לְּחָּ ן
ָּנ ַפל ְִּּתי מן הַ ּגַג
חֹוקה
נָּסַ עְּ ִּתי לֹּעִּ יר ְּר ָּ

ְּר ִּשימָּ ה שֶּ ל ִּמלֹות יַחַ ס:
בְּ

ְּהֹוסיף
ל ְִּּמלֹות יַחַ ס ֶּאפְּ שָּ ר ל ִּ

ְּל

ֶּאל

ֶּאת

ְּליַד

מּול

ִּמן

עַ ל

ַתחַ ת

בֵׁ ין

עִּ ם

ְּליַד ← ַא ָּתה ( ְּלי ְָּּדָך)

ַתחַ ת ִּמ

ֶּנגֶּד

ִּמן ←אֲ נִּ י ( ִּממֶּ ּנִּ י)

בְּ תֹוְך

ֵׁאצֶּ ל

כִּ ּנּויֵׁי ּגּוף .דֻגְּ מָּ אֹות:
ְּליַד ← אֲ נִּ י ( ְּלי ִָּּדי)

ִּמן ←הּוא ( ִּממֶּ ּנּו)
ֵׁאצֶּ ל ← ַא ָּתה ( ֶּאצְּ לְֵׁך)
ֵׁאצֶּ ל← ִּהיא ( ֶּאצְּ לָּּה)
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.1הֵׁ עָּ זְּ רּו בַ מַ ְּחסָּ ן וְּ הַ ְּש ִּלימּו ֶּאת ִּמלֹות הַ ּיַחַ ס בַ ֶּקטַ ע שֶּ לִּפְּ נֵׁיכֶּם.
ִּמ ְּריָּם עָּ בְּ ָּרה ___ ַתחֲ נָּת אֹוטֹובּוס  ,וְּ ָּראֲ ָּתה ֶּילֶּד ָּקטָּ ן שֶּ עָּ מַ ד שָּ ם.
הַ ֶּּילֶּד עָּ מַ ד ___ ַתחֲ נָּה ּובָּ כָּהִּ .מ ְּריָּם נִּגְּ שָּ ה ___ הַ ֶּּילֶּד וְּ שָּ אֲ לָּה:
"מָּ ה ָּק ָּרה ֶּילֶּד? " הַ ֶּּילֶּד עָּ נָּה ְּל ִּמ ְּריָּם:
"שָּ כ ְַּח ִּתי מָּ ה ִּמ ְּספָּר הָּ אֹוטֹובּוס שֶּ ּנֹוסֵׁ עַ ___בַ יִּ ת שֶּ ִּלי" .
"איפֹה ַא ָּתה ָּּגר? "
ִּמ ְּריָּם שָּ אֲ לָּה אֹותֹוֵׁ :
ּומ ְּריָּם צָּ חֲ ָּקה" :אֲ נִּ י ָּּג ָּרה בְּ אֹותֹו ְּרחֹוב,
הַ ֶּּילֶּד ִּספֵׁר לָּהִּ ,
בֹוא ___ ".
הַ מַ ְּחסָּ ן:
אלֹֹֹֹֹֹֹּּּּּּּאתיֹֹֹֹֹֹֹּּּּּּּ ַֹּבֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹּּּּּּּּּּ ַֹּלֹֹֹֹֹֹֹֹֹּּּּּּּּּליַדֹֹּּ ֹּ
ֹֹֹֹֹּּּּּ
 . 2הֵׁ עָּ זְּ רּו בַ מַ ְּחסָּ ן וְּ הַ ְּש ִּלימּו ֶּאת הַ ִּמ ְּש ָּפ ִּטים הַ בָּ ִּאים בְּ ִּמ ַלת הַ ּיַחַ ס הַ מַ ְּת ִּאימָּ ה.
א .הּוא ִּט ֵׁפס ___ הָּ הָּ ר.
ב .הֵׁ ם ִּחפְּ שּו ___הַ מַ ְּטמֹון.
גַ .אל ִּתצְּ חַ ק ___חֲ בֵׁ ְּרָך.
ד .בִּ ַק ְּר ִּתי ___ חֲ בֵׁ ָּר ִּתי.
ה .הּוא ָּנפַל ___ הָּ עֵׁ ץ וְּ נִּפְּ צַ ע.
ו.שָּ חַ ְּק ִּתי טֵׁ נִּ יס שֻ ְּלחָּ ן ____ חַ בְּ ֵׁרי וְּ נִּּצַ ְּח ִּתי אֹותֹו.
מֹורה שֶּ ִּלי בַ טֵׁ לֵׁפֹון.
זִּ .דבַ ְּר ִּתי ___ הַ ֶּ
נִּמ ְּס ָּרה לָּּה____ שָּ ִּליחַ ְּמיֻחָּ ד.
ח .הַ חֲ בִּ י ָּלה ְּ
הַ מַ ְּחסָּ ן:
עַ ם ֶּאת מּול עַ ל מֵׁ עַ ל ֵׁאצֶּ ל
עַ ל יְּדֵׁ י עַ ל
(מ ַלת יַחַ ס  +כְּ נּוי ּגּוף)
ִּר ְּשמּו ִּמ ָּלה ַאחַ ת ִּ
דֻגְּ מָּ ה :בִּ גְּ לַל ← ַא ָּתה :בגללְֵּךֹּ
מּול ←אֲ נִּ י ______

ֵׁאצֶּ ל ←אֲ נ ְַּחנּו ______

עִּ ם ←הּוא ______

ֶּנגֶּד ← ִּהיא ______
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