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ערכת מבדקי הערכה

ובכתיבה  בקריאה  השליטה  של  להערכה  המיועדים  מבדקים  חמישה  כוללת  ההערכה  מבדקי  ערכת 

בסיומו של כל אחד מחמשת החלקים הראשונים של ספר הלימוד. כל אחד מהמבדקים בוחן את הידע 

שנלמד באותו החלק ובחלקים שלפניו. למשל: המבדק הראשון בוחן את הידע על 11 האותיות שנלמדו 

בצירופי פתח/קמץ ושווא, והשני בודק את הידע על כלל האותיות בצירופי פתח/קמץ, שווא וחיריק. יש 

לשים לב שמבדקי ההערכה הם התרשמותיים בלבד, ואינם מבוססים על איסוף נתונים במחקר נורמות. 

העברתם מאפשרת למורה ללמוד על התקדמותו של כל תלמיד ותלמיד: לזהות ילדים שהתקדמותם 

מהירה, לאתר ילדים הנדרשים לתרגול נוסף לשם ביסוס וחיזוק הידע, ולזהות ילדים המראים התקדמות 

ִאטית במיוחד, הדורשת תכנית הוראה אינטנסיבית. המשימות השונות שהמבדקים מציעים ואופן הערכתן 

מאפשרים לבחון אם הידע התבסס כהלכה, באופן חלקי או מצומצם, וכן לתאר תמונות שונות של ילדים, 

למשל: ילדים הנוטים לקריאה מהירה ולא מדויקת ולהפך או ילדים המתמודדים בהצלחה עם פענוח של 

מילים אך מתקשים יותר ברמת הטקסט. תיאור זה מאפשר למורה לבנות תכנית הוראה המתאימה לכל 

ילד וילד. מומלץ להשתמש בדפי התרגול שהתכנית מציעה, וכן להיעזר בהמלצות המופיעות במדריך 

למורה בנושא זה.

מבנה המבדק

כל מבדק כולל שבע משימות:

משימות 5-1 הן פרטניות ובודקות קריאה קולית של -

1( רשימת צירופים

2( רשימת מילים א - מילים שכיחות שנלמדו בחלק הנבדק

3( רשימת מילים ב - מילים ברמת שכיחות בינונית, שחלקן הופיעו בחלק הנלמד וחלקן לא

4( רשימת מילים ג - קריאה של מילים נדירות למדיי

5( טקסט

משימות 6 ו-7 יכולות להתבצע באופן פרטני או קבוצתי:

6( קריאה דמומה של טקסט ומענה על שאלות 

7( הכתבה
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העברת המבדק

הניחו את דף המשימה מול הילד, ולפני כל משימה אמרו לו מה עליו לעשות לפי ההוראות שיובאו להלן. 
5-1 סמנו  7-6 לאחר סיומה. במשימות  ובמשימות  ביצועיו לאורך המשימה,  5-1 תעדו את  במשימות 
בטבלות המעקב אם התלמיד קרא נכון את הפריט, ואם שגה – כתבו את שגיאתו. במשימות 7-6 היעזרו 

בטבלות המעקב לריכוז הנתונים. 

הוראות ההעברה:

• קריאה של צירופים: עכשיו אראה לך אותיות מנוקדות ואבקש ממך לקרוא אותן בקול רם.	

• קריאה של רשימות המילים:	

o .רשימות א ו- ב: עכשיו אראה לך מילים ואבקש ממך לקרוא אותן בקול רם

o  רשימה ג: עכשיו אראה לך עוד מילים, אבל אלה מילים שרוב הילדים אינם מכירים. קרא/י
את המילים בקול רם.

• קריאה קולית של טקסט: עכשיו אראה לך סיפור. קרא/י את הסיפור בקול רם.	

• קריאה דמומה ושאלות: קראו את הסיפור בשקט ולאחר מכן ענו על השאלות בדף.	

• הכתבה: עכשיו אקריא לך/לכם משפטים. לאחר כל משפט אבקש ממך/מכם לכתוב מילה מתוך 	
המשפט.

הערכת יכולות הקריאה והכתיבה1

א. הערכה של קריאה קולית בצירופים, במילים ובטקסט – משימות 5-1

הערכת הקריאה הקולית היא על פי שני מדדים – 1( דיוק הקריאה ו- 2( קצב הקריאה או השטף שלה.

1. דיוק בקריאה קולית: הציפייה היא שהילד ַיראה שליטה בצירופים שנלמדו ובמילים הנוצרות מהם. 
)יש לשים לב כי את סימן השווא אפשר לפענח בשתי  באופן מדויק את הצירופים  לכן עליו לקרוא 
דרכים ושתיהן נכונות, למשל: ְמ = me או m(, את כל סוגי המילים )שכיחות, פחות שכיחות ונדירות( ואת 

הטקסט. אם הילד שוגה בקריאה, יש להבחין בין סוגים שונים של שגיאות דיוק כפי שיוצג להלן:

1  קריטריוני ההערכה מבוססים על הידע בדבר רכישת הקריאה וכתיבה בכיתה א' שהוצג 
במבוא התאורטי.
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חוסר דיוק שאינו מסומן כשגיאה: חוסר דיוק הנובע מקריאה של מילים שהגייתן המקובלת בשפה 	 
הדבורה שונה מכתיבן המנוקד, למשל: פענוח המילה בְכיתה עם כ' דגושה או המילה ַמצְנֵַח כ- 
ִמצְנָח. חוסר הדיוק אינו מעיד בהכרח על העדר שליטה בקריאה, ולהפך – הוא עשוי להעיד על 

קריאה שהיא מתקדמת יותר2. 

ללא ה' היידוע: פלג 	  פלג הולך לבית הספר   שגיאות קריאה קלות: למשל, קריאה של המשפט 
הולך לבית ספר. 

תשגיאו קריאה בדרגת חומרה נמוכה: למשל, פענוח של מילה אחרת קיימת )חלודה במקום חולל	 
דה(, השמטת דגש במילה נדירה ולא מוכרת )ַאְספֶֶסת במקום ַאְסּפֶֶסת( או החלפת מילה בטקסט 

במילה קרובה מאוד )פלג לומד בכיתה א' במקום פלג תלמיד בכיתה א'(.

)קלודה 	  בין אותיות  גבוהה: פענוח לא לקסיקלי הנוצר מהחלפות  שגיאות קריאה בדרגת חומרה 
במקום חלודה(, שיכול בין עיצורים )הדרוף במקום הרדוף(, השמטות של אותיות )ַאּפֶֶסת במקום 
ַאְסּפֶֶסת(, קריאה שגוייה של הניקוד )ַמצַנַח במקום ַמצְנֵַח( וכד'. וכן, פענוח של מילה קיימת אבל 
את  לתעד  מומלץ  וכד'.  נרות(  במקום  )כי בחודש כסלו מדליקים אור  קריאה  ולא  ניחוש  מתוך 
השגיאות ולאפיינן: אם הקושי הוא בשליטה בתנועות, קושי בשליטה באותיות מסוימות, השמטה של 

אותיות, החלפה בין תנועות, שיכול אותיות, “קריאה מנחשת” וכד' . 

2. קצב ושטף בקריאה קולית: הערכת הקצב או השטף של הקריאה מתבססת על תיאור ההתקדמות 
בפענוח הפונולוגי. לאורך כיתה א' רוב המילים מפוענחות בדרך הפענוח הפונולוגי )קריאה מצרפת(, 
והציפייה היא שהפענוח הפונולוגי ייהפך מיומן יותר ויותר לאורך השנה, כלומר צירוף הצירופים למילה 
יהפוך יעיל ומהיר יותר. בתחילת כיתה א' הפענוח הוא מקוטע, ממושך והברתי, למשל: המילה ַסְרָטן 
תפוענח כ- ַס-ְר-ָט-ן, ובשלבים מתקדמים יותר הפענוח הופך רציף יותר תוך צירוף של יחידות פונולוגיות 
כאשר  בפרט  בשלמותה,  המילה  לפענוח  גם  מגיעים  חלק מהתלמידים  ַסְר-ָטן.  למשל:  יותר,  גדולות 
מדובר במילים שכיחות המופיעות פעמים רבות בספר הלימוד, כמו המילה ּתַלְִמיד. ככל שהפענוח מיומן 
יותר כך מתאפשרת העלאה מהירה ויעילה יותר של משמעות המילה. הערכת קצב או שטף הקריאה 

היא התרשמותית בלבד, ויש להבחין בין המשימות השונות:

צירופים ורשימות מילים: הציפייה היא שקצב ושטף הקריאה ברשימת הצירופים ובשתי רשימות המילים 
השכיחות יהיה מהיר יותר, שוטף יותר ופחות מאומץ בהשוואה לקצב הקריאה של המילים הנדירות.  

קריאה קולית של הטקסט: מומלץ להתרשם מהדרך שבה התלמיד מצרף את הצירופים לכדי מילה 
ואת המילים לכדי משפט – עד כמה הוא עושה זאת באופן מקוטע והברתי או לחילופין באופן רציף 
ושוטף יותר. כמו כן מומלץ להתרשם ממידת המאמץ וההתעייפות לאורך הקריאה, ומהתאמת הפרוזודיה 

)“מנגינה”( לתוכן הטקסט ולסימני הפיסוק.   

2  ראו במבוא התאורטי – ‘המעבר לזיהוי אורתוגרפי ולטקסט הלא מנוקד'
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ב. הערכה של הבנת סיפור בקריאה דמומה – משימה 6

והם תואמים את רמת הקריאה שהילד אמור לשלוט בה.  הטקסטים לקריאה דמומה אינם מורכבים 
השאלות על הטקסטים פשוטות, ולכן הציפייה היא לתשובות נכונות המשקפות קריאה משמעותית.

ג. הערכת הכתיב במשימת ההכתבה – משימה 7

מטרת ההכתבה היא לבדוק את השליטה בקשר אות-צליל, ויש לזכור כי המשימה אינה בודקת את כתיב 
הניקוד, כלומר הידע על הניקוד לא נבדק בהכתבה, והילד אינו נדרש לנקד את המילים.. הקריטריונים 
להצלחה בכתיבה הם: ייצוג כל העיצורים במילה, כתיבה של אותיות סופיות וייצוג התנועות באמצעות 
אותיות אהו”י. למשל: כתיבה של המילה זיקוקים כ- זיכוקים לא תיחשב שגיאה וכתיבה של המילה 
כ- זיקים או זקקם תיחשב שגיאה. הצלחה במשימת ההכתבה אינה דורשת דיוק באותיות הומופוניות, 
אבל ניתן לצפות לדיוק רב יותר בכתיב של אותיות הומופוניות במילים שכיחות מאוד שהופיעו פעמים 
רבות בספר הלימוד )למשל: חתול(, או כתיב של אותיות תפקוד נפוצות )למשל: ת' במילה מחבקת(.  

דפי מעקב: רישום התגובות וריכוז הנתונים

לנוחות המורה ערכת מבדקי ההערכה כוללת:

1. דף מעקב כיתתי ובו לוח לריכוז הנתונים הכיתתי

2. דף מעקב אישי לכל תלמיד

3.  דפי רישום תגובות עבור מבדקים 5-1

דפי רישום התגובות כוללים לוחות לחמש משימות הקריאה הקולית: צירופים, שלוש רשימות המילים 
וטקסט. לדפים אלה יש לצרף את דפי התגובות של הילד לשתי המשימות הנוספות שבהן הוא נדרש 

לכתוב: הבנה בקריאה דמומה והכתבה.

אופן רישום התגובות

דפי רישום התגובות: במשימות הקריאה הקולית מומלץ לסמן  במקום שהתלמיד קרא נכון. אם שגה, 
מומלץ לכתוב בדיוק כפי שקרא. בקריאה קולית של טקסט מומלץ להקיף בעיגול את המילים ששגה 

בהן, ולכתוב מעליהן את האופן שבו קרא את המילה. 

דפי ריכוז נתונים כיתתיים ואישיים: יש לציין את מספר הפריטים שבהם התלמיד שגה בכל משימה. 
)ר' לעיל(. במשימות  כ'לא שגיאה'  במשימות הקריאה הקולית אין לסמן כשגיאה חוסר דיוק שהוגדר 
ההכתבה יש להגדיר מילה כשגויה על פי הקריטריונים המוגדרים לעיל. בדפי המעקב הכיתתיים מומלץ 
מנת  על  זאת  האישיים(,  המעקב  בדפי  )ראו  משימה  בכל  הפריטים  מספר  את  מבדק  בכל  להוסיף 

להתרשם מכמות השגיאות ביחס למספר הפריטים. 
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הערכה איכותית במשימות השונות: ריכוז הנתונים הכיתתי והאישי מתייחס למדד הדיוק בלבד, ואין בו 
אפיון איכותי של סוגי השגיאות, וכן, אין בו התייחסות לקצב ושטף הקריאה. מומלץ לאפיין את שגיאות 
הקריאה של הילד ואת שגיאות הכתיב על פי הניתוח המוצג לעיל, וכן מומלץ להעריך באופן התרשמותי 
את קצב הקריאה ואת השטף שלה במשימות השונות על פי המתואר לעיל. דפי ריכוז הנתונים האישי וכן 
דפי רישום התגובות מייחדים מקום לרישום ההערכה וההתרשמות האיכותית, ובמידה שנדרש, לבניית 

תכנית הוראה להמשך.

הערכה כללית: בסופו של כל מבדק  מומלץ  לתת הערכה כללית ליכולות התלמיד, הנגזרת מביצועיו 
בכלל המשימות. להלן מוצעות 4 רמות התקדמות של התלמיד בקריאה ובכתיבה: 

4 -  התקדמות מהירה מאוד ביחס למצופה

3 -  התקדמות בהתאם לתכנית  

2 -  התקדמות מעט ִאטית ביחס למצופה

1 -  התקדמות ִאטית מאוד ביחס למצופה

כן מומלץ להתרשם מהתנהגותו הכללית של התלמיד במשימות הקריאה והכתיבה: אם הוא נוטה לקרוא 
לאט מאוד אך תוך הקפדה רבה על הדיוק או להפך - אם הוא נוטה לקרוא מהר מדי על חשבון הדיוק, 
ואף נוטה לנחש; אם הילד מבחין בשגיאותיו ואם הוא מתקן אותן; עד כמה משימות הקריאה והכתיבה 

מאומצות, אם הן מלוות בתסכול, אם הן מלוות בהיסוסים רבים, בחוסר ביטחון ובהתלבטויות וכיו”ב.   
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דף מעקב כיתתי למבדק מס' ______

 תאריך המבדק _____________

שם 
התלמיד

צירופים 
1

מתוך  __

רשימה 
1

מתוך __

רשימה 
2

מתוך __

רשימה 
 3

מתוך __

קריאה 
קולית

מתוך __ 

 קריאה 
דמומה

 מתוך__

הכתבה 
1

מתוך __  

הערכה כללית

4 - 1
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דף מעקב אישי

שם התלמיד  __________________

מבדק מס' 1 )תאריך בדיקה ___________(

רשימת 
צירופים

)11(

רשימת 
מילים א

)6(

רשימת 
מילים ב

)4(

רשימת 
מילים ג

)4(

קריאה 
קולית

) 22(

קריאה 
דמומה

)14(

הכתבה 
דמומה

)6(

הערות והערכה כללית:

הערות נוספות: 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
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דף מעקב אישי

שם התלמיד  __________________

מבדק מס' 2 )תאריך בדיקה ___________(

רשימת 
צירופים

)12(

רשימת מילים 
א

)6(

רשימת מילים 
ב

)4(

רשימת מילים 
ג  

)4(

קריאה קולית 
דמומה

)24( 

קריאה 
דמומה

)36(

הכתבה 
דמומה

)6( 

הערות והערכה כללית:

הערות נוספות: 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
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 דף מעקב אישי

שם התלמיד  __________________

מבדק מס' 3 )תאריך בדיקה ___________(

רשימת 
צירופים

)12(

רשימת 
מילים א

)6(

רשימת 
מילים ב

)4(

רשימת 
מילים ג

)4(

קריאה 
קולית

)44(

קריאה 
דמומה

)57(

הכתבה 
דמומה 

)6(

הערות והערכה כללית:

הערות נוספות: 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
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דף מעקב אישי

שם התלמיד: ________________

מבדק מס' 4 )תאריך בדיקה ___________(

רשימת 
צירופים

)12(

רשימת מילים 
א

)10(

רשימת 
מילים ב

)10(

רשימת 
מילים ג 

)5(

 קריאה 
קולית

)54(

קריאה 
דמומה

)66(

הכתבה 
דמומה

)10(

הערות והערכה כללית:

הערות נוספות: 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
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דף מעקב אישי

שם התלמיד: ________________

מבדק מס' 5 )תאריך בדיקה ___________(

רשימת 
צירופים

)12(

רשימת 
מילים א

)10(

רשימת 
מילים ב

)10(

רשימת מילים 
ג

)6(

 קריאה 
קולית

)89(

קריאה דמומה 
דמומה

)105(

הכתבה 
דמומה

)10(

הערות והערכה כללית:

 

הערות נוספות: 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
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דפי רישום תגובות למבדק מס' 1

שם התלמיד: ____________

אופן הקריאהרשימת מילים אאופן הקריאהרשימת צירופים

 גַָמדׁשָ

נַגָןַר

ְ ׁשָנָהג

 ַהָדג נָ

ָאְמָרהְד

ׁשֲָאלָהלַ

רשימת מילים בתְ

 נָׁשַר ָמ

יְָרָדהָא

ׁשַָמְרתָיַ

 ׁשֲָאגָהָה

 נָׁשַר 

רשימת מילים ג

ָרׁש 

ָמל

יַָמה

ָאָדם 
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טקסט לקריאה קולית             לשימוש המורה

ָדָנה ָיְרָדה ַלָים. ַגם ָגד ָיַרד ַלָים.

ָדָנה ָׁשֲאָלה ֶאת ָגד: ָרִאיָת ֶאת ַהַדָיג?

ָאַמר ָגד: ַהַדָיג ָׁשם. 

ַהַדָיג ָדג ֶאת ַהָדג. 

מספר שגיאות )מתוך 22 מילים( __________

סוג השגיאות: ____________________________________________________________________________________________________

הערות, התרשמות ותכנית הוראה להמשך:

קריאה של צירופים: _____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

קריאה של מילים: _______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

קריאה קולית של טקסט: ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

הבנה בקריאה דמומה: _________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

כתיב על פי הכתבה: ____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

הערכה כללית: ___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
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רישום תגובות במבדק מס' 2

שם התלמיד: ____________

אופן הקריאהרשימת מילים אאופן הקריאהרשימת צירופים

ּפִילִמ

בַיִתבָ

ַמיִם ִחי

תַנִיןּפַ  

ּכִבְׂשָה פָ   

ַרגְלַיִם ָק

ִ רשימת מילים בנ

ְ ַעְקָרבז

ׂשִיָחהּכִי

ַאבִיִרים כַ  

צְבִיָטהתִי

רשימת מילים גׂשִי

ִסְרּפָד

צִּפִית

בִזָה

ׂשִָעיר
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טקסט לקריאה קולית             לשימוש המורה

ַוְרִדית ָיְצָאה ַלִגָנה.

היא ָׁשְתָלה ְׁשִתיִלים ֶׁשל ִתיָרס.

ִהִּביָטה ַוְרִדית ַּבְׁשִתיִלים  ָהַרִּכים ְוָאְמָרה: ַהְׁשִתיִלים 

ְקַטִנים ִמַדי. ַהְׁשִתיִלים ְצִריִכים ַמִים.

ִהיא ִהְׁשְקָתה ֶאת ַהְׁשִתיִלים ְוָׂשְמָחה. 

מספר שגיאות )מתוך 24 מילים( __________

סוג השגיאות: ____________________________________________________________________________________________________

הערות, התרשמות ותכנית הוראה להמשך:

קריאה של צירופים: _____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

קריאה של מילים: _______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

קריאה קולית של טקסט: ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

הבנה בקריאה דמומה: _________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

כתיב על פי הכתבה: ____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

הערכה כללית: ___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
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רישום תגובות במבדק מס' 3

שם התלמיד: ____________

אופן הקריאהרשימת מילים אאופן הקריאהרשימת צירופים

ׁשֹוְמִריםִמ

הֹוִרים  ּפֹו

תִינֹוקֹותקֹ

ְ לְִראֹותז

ֲחצֹוצְָרהצִ

מְכֹונִיתּכֹו

רשימת מילים בָט

ָסלֹוןבְ

יֹונִיםסֹו

עֹופֹותיֹ

ַאְרנָבֹוןנֹו

רשימת מילים גחֹ

גֹוָרל 

עֹנִי

בְַרקֹוד

ּפֹותְָחן
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טקסט לקריאה קולית             לשימוש המורה

אֹור ָהַלְך ִעם ִמְׁשַּפְחתֹו ְלחֹוף ַהָים.

אֹור ָּבָנה ַאְרמֹון. ִּפְתֹאם ָרָאה ָדג ָקָטן ַעל ַהחֹול, ְלַיד ַהַמִים. 

ָלַקח אֹור ֶאת ַהָדג ְוָׂשם אֹותֹו ַּבֲחָזָרה ְּבתֹוְך ַהָים.

אֹור ָאַמר: ָדִגים ֹלא ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ְּבִלי ַמִים. 

ִחְיָכה ִאָמא ְוָאְמָרה: אֹור ִהִציל ֶאת ַהָדג. אֹור ֶׁשִלי ַמִציל. 

מספר שגיאות )מתוך 44 מילים( __________

סוג השגיאות: ____________________________________________________________________________________________________

הערות, התרשמות ותכנית הוראה להמשך:

קריאה של צירופים: _____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

קריאה של מילים: _______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

קריאה קולית של טקסט: ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

הבנה בקריאה דמומה: _________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

כתיב על פי הכתבה: ____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

הערכה כללית: ___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
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רישום תגובות למבדק מס' 4

שם התלמיד: ____________

אופן הקריאהרשימת מילים אאופן הקריאהרשימת צירופים

ַרֶקפֶתּכֵ

מַגֶבֶתגֶ   

ַקצֶפֶת צֵ   

 ְמַסֶרֶקת ֶט

ִמתְַרֶחצֶתלִ

ֶ  סֹופֵרנ

 נֹובֵַחרֹו

תִׁשְֵריֵח

בֵית ֵספֶרדֹ

תְַחּפֹׂשֶת ֶס

רשימת מילים בתִי

 ַמְקֵדָחהפֵ

 מַגְֵרפָהרשימת מילים ג

 ׁשַלֶכֶתַחצֶבֶת

 ִמפְלֶצֶתַמזְֵמָרה

 ַאְרנֶבֶתבֹוצֵר

נַיֶֶדתַאְסּפֶֶסת

 ּפִלְּפֵל  ַרפְֶרפֶת

 ַמצְנֵַח

 מֹולֶֶדת

 ְמבַצְבֵץ 
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טקסט לקריאה קולית             לשימוש המורה

ֶּפֶלג ַתְלִמיד ִּכָתה א'. ָּכל ֹּבֶקר ֶּפֶלג לֹוֵבׁש ִתְלֹּבֶׁשת ֲאִחיָדה ְּבֶצַבע 

ְתֵכֶלת, גֹוֵרב ַגְרַּבִים, נֹוֵעל ַנֲעַלִים, ִמְסָתֵרק, ְמַצְחֵצַח ִׁשַנִים ְוהֹוֵלְך 

ְלֵבית ַהֵסֶפר.

ְּבֵבית ַהֵסֶפר ֶּפֶלג לֹוֵמד ָׂשָפה, ֶחְׁשּבֹון, ַמְחֵׁשִבים ְוַגם ֶטַבע. ְּבֵבית 

ַהֵסֶפר ֶּפֶלג ּפֹוֵגׁש ֲחֵבִרים ַוֲחֵברֹות. ֶּפֶלג אֹוֵהב ִלְלֹמד ְּבֵבית ַהֵסֶפר 

ֲאָבל ִלְפָעִמים הּוא ְקָצת ִמְתַגֲעֵגַע...

ְלִמי ֶּפֶלג ִמְתַגֲעֵגַע? ֶּפֶלג ִמְתַגֲעֵגַע ְלָרֵחל ַהַגֶנֶנת. 

מספר שגיאות )מתוך 54 מילים( __________

סוג השגיאות: ____________________________________________________________________________________________________

הערות, התרשמות ותכנית הוראה להמשך:

קריאה של צירופים: _____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

קריאה של מילים: _______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

קריאה קולית של טקסט: ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

הבנה בקריאה דמומה: _________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

כתיב על פי הכתבה: ____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

הערכה כללית: ___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________________

רישום התגובות במבדק מס' 5

שם התלמיד: ____________

אופן הקריאהרשימת מילים אאופן הקריאהרשימת צירופים

 ׁשּוָעל צֻ 

 תֻּכִי זֹו

 גּוִרים ֻמ

 לּוַח קּו

ּכַדּור לֶ

 ִרקּוד ֻד

 בֻבֹות כּו

 ֲאֻרּכֹות ׂשֵ

 תְמּונֹות רּו

 ֻקְמקּום וֵ 

רשימת מילים ב ֻט

ֻקפְָסה אּו

 ֻחלְָדהרשימת מילים ג

גַפְרּוִריםבּוזּוִקי

ּכְלּובמְֻחְסּפָס

ְמתּוָקהּפּוְמּפִיָה

ַמנְעּולִאצְְטֻרבָל

 גֻלָהַהְרדּוף

 ׁשְמּוָרהֲחבְַרבּורֹות

ׁשְטּויֹות

 ְמֻמׁשְֶקפֶת
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טקסט לקריאה קולית             לשימוש המורה

ְזָנבֹו ַהְמֹפָאר ֶׁשל ַהַטָוס

ַלַטָוס ַהָזָכר ֵיׁש ָזָנב ְמֹפָאר. ַמדּוַע ַהָזָנב ֶׁשלֹו ָּכל ָּכְך ָגדֹול ְוִצְבעֹוִני?

ַהַטָוס ַהָזָכר ִמְׁשַתֵמׁש ַּבָזָנב ֶׁשלֹו ְּכֵדי ְלַהְׁשִויץ. הּוא ּפֹוֵרׂש ֶאת ַהָזָנב ְּכֵדי 

ְלַהְראֹות ַלַטָוָסה ַּכָמה הּוא ָיֶפה. 

ַלַטָוִסים לֹוֵקַח ְׁשָנַתִים ְּכֵדי ְלַפֵתַח ֶאת נֹוצֹות ַהָזָנב ַהְיֵפהִפיֹות ֶׁשָלֶהם. 

ֵהם ּבֹוְקִעים ֵמַהֵּביָצה ִעם ְזָנבֹות חּוִמים ְקַטְנַטִנים, ֲאָבל ָׁשעֹות ְספּורֹות 

ְלַאַחר ִמֵּכן ֵהם ְּכָבר  ִמְסתֹוְבִבים ּוַמְׁשִויִצים  ַּבְזָנבֹות ַהחּוִמים ַהִּפְצּפֹוִנים 

ֶׁשָלֶהם. ַּגם ֵאֶצל עֹופֹות ֲאֵחִרים ַהְזָכִרים  ְמֻקָׁשִטים יֹוֵתר ֵמַהְנֵקבֹות. 

ַלָזָכר ֶׁשל ַהצּוִפית נֹוצֹות ַהזֹוֲהרֹות ַּבֶׁשֶמׁש. ַגם ַהַּבְרָוז ִמסּוג ְּבַרְכָיה 

ִמְתַהֵדר ְּבנֹוצֹות ִצְבעֹוִניֹות. ֲאָבל ֻּכָלם יֹוְדִעים ֶׁשַהָזָנב ֶׁשל ַהַטָוס ָיֶפה 

ִּבְמֻיָחד.

על פי “האנציקלופדיה הראשונה שלי”, עם פו 
הדוב וחברים, ציפורים, הוצאת ידיעות אחרונות, 2008.
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מספר שגיאות )מתוך 89 מילים( __________

סוג השגיאות: ____________________________________________________________________________________________________

הערות, התרשמות ותכנית הוראה להמשך:

קריאה של צירופים: _____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

קריאה של מילים: _______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

קריאה קולית של טקסט: ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

הבנה בקריאה דמומה: _________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

כתיב על פי הכתבה: ____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

הערכה כללית: ___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
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הערכה של הבנת סיפור בקריאה דמומה - משימה 6

מוצע מחוון לתשובות במבדק 5 בלבד, שכן לנוכח שלב הקריאה המתקדם, השאלות על הטקסט 
מורכבות מעט יותר משאלות ההבנה במבדקים הקודמים. 

מחוון לשאלות

לשאלה מס' 1

שלוש אפשרויות מבין אלה: 1. לשחק 2. לשחק בכדור 3. לשחק בתופסת 4. לשחק במחבואים

5. לאסוף אבנים ודברים מעניינים 6. לקפוץ בשלוליות 7. להתיז מים ולהירטב

לשאלה מס' 2: 

לשחק בחוץ בימי חורף / לשחק בחוץ כשיורד גשם / לקפוץ בשלוליות

לשאלה מס' 3: 

לקרוא בספר

לשאלה מס' 4: 

תשובה נכונה: תשובה המתייחסת למשחק עם ההורים )למשל: כי הם רצו לשחק שוב עם אימא 
ועם אבא / כי היה להם כיף עם אימא ועם אבא(.

תשובה חלקית: תשובה המתייחסת לכך שהם ייאלצו להישאר בבית )למשל: כי הם לא יוכלו 
לשחק בחוץ, כי הם יישארו בבית(.

תשובה שגויה - כל תשובה אחרת.
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ערכת המבדקים
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חלק 1

צירופים

ָׁש  .1

ַר  .2

ְג  .3

ָנ  .4

ְד  .5

ַל  .6

ְת  .7

ָמ  .8

ָא  .9

ַי   . 10

ָה   .11
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רשימת מילים א 

ַגָמד  .1  

ַנָגן  .2  

ָׁשָנה  .3  

ַהָדג   .4  

ָאְמָרה  .5  

ָׁשֲאָלה  .6  
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רשימת מילים ב  

ָנַׁשר   .1  

ָיְרָדה  .2  

ָׁשַמְרָת  .3  

ָׁשֲאָגה  .4  
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רשימת מילים ג  

ָרׁש  .1  

ָמל  .2  

ַיָמה  .3  

ָאָדם   .4  
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קריאה קולית של טקסט

ָדָנה ָיְרָדה ַלָים. ַגם ָגד ָיַרד ַלָים.

ָדָנה ָׁשֲאָלה ֶאת ָגד: ָרִאיָת ֶאת ַהַדָיג?

ָאַמר ָגד: ַהַדָיג ָׁשם. 

ַהַדָיג ָדג ֶאת ַהָדג. 
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קריאה דמומה ושאלות 

ִקְראּו ַוֲענּו.

ַאָיָלה ָרֲאָתה ֶאת ָתָמר.

ַאָיָלה ָנְתָנה ְלָתָמר ָיד.
 

ְׁשֵאלֹות

ִמי ָרֲאָתה ֶאת ָתָמר? ______________

ָמה ָנְתָנה ַאָיָלה ְלָתָמר? ____________

ָדן ָרָאה ַדָיג.

ַהַדָיג ָדג ָדג.

ְׁשֵאלֹות

ָמה ָרָאה ָדן? _______________

ָמה ָדג ַהַדָיג? _______________
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הכתבה

 

דנה ראתה גמד.   .1  

כתבו  ַגָמד.    

גד נתן מתנה.   .2  

כתבו  ַמָתָנה.    

תמר שרה שיר.   .3  

כתבו ָׁשָרה.    

הנגר בנה מיטה.   .4  

כתבו ַנָגר.    

השדרן שידר ברדיו.   .5  

כתבו ַׁשְדָרן.    

איילה נתנה נשיקה לאימא.   .6  

כתבו ָנְתָנה.    
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חלק  2

צירופים

ִמ  .1

ָּב  .2

ִחי  .3

ַּפ      .4

ָפ     .5

ָק  .6

ִנ  .7

ְז  .8

ִּכי  .9

ַכ     .10

ִתי   .11

ִׂשי    .12
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רשימת מילים א 

ִּפיל  .1  

ַּבִית  .2  

ַמִים   .3  

ַתִנין  .4  

ִּכְבָׂשה   .5  

ַרְגַלִים   .6  
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רשימת מילים ב 

ַעְקָרב  .1  

ִׂשיָחה  .2  

ַאִּביִרים   .3  

ְצִביָטה  .4  
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רשימת מילים ג 

ִסְרָּפד  .1  

ִצִּפית  .2  

ִּבָזה  .3  

ָׂשִעיר  .4  
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קריאה קולית של טקסט

ַוְרִדית ָיְצָאה ַלִגָנה.

ִהיא ָׁשְתָלה ְׁשִתיִלים ֶׁשל ִתיָרס.

ִהִּביָטה ַוְרִדית ַּבְׁשִתיִלים ָהַרִּכים ְוָאְמָרה: ַהְׁשִתיִלים 

ְקַטִנים ִמַדי. ַהְׁשִתיִלים ְצִריִכים ַמִים.

ִהיא ִהְׁשְקָתה ֶאת ַהְׁשִתיִלים ְוָׂשְמָחה. 
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קריאה דמומה ושאלות 

ִקְראּו ַוֲענּו.

ִליַאת ַיְלָדה ַצְחָקִנית.

ָרֲאָתה ִליַאת ָחָצב ַּבִגָנה ְו... ָצֲחָקה.

ִליַאת ָרֲאָתה ַיְלָדה ַּבַהָצָגה ְו... ָצֲחָקה.

ָרֲאָתה ִליַאת ַסָּפר ַּבִמְסָּפָרה ְו... ָצֲחָקה.

ִליַאת ָרֲאָתה ַּפְרַּפר ַּבָׁשַמִים ְו... ָצֲחָקה.

ֲאָבל ַּבַלְיָלה ִליַאת ֹלא ָצֲחָקה.

ָלָמה?

ַּבַלְיָלה ִליַאת... ִנְרְדָמה. 

ֲענּו.

ָמה ָרֲאָתה ִליַאת ְוָצֲחָקה?

ָחָצב ַּבִגָנה  .1  

_________________________________  .2  

_________________________________  .3  

_________________________________  .4  

ָלָמה ִליַאת ֹלא ָצֲחָקה ַּבַלְיָלה? ____________________
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הכתבה 

דנה אכלה גלידה.  .1

כתבו ְגִליָדה.   

ניגבתי את הפה במפית.   .2

כתבו ַמִּפית.  

 

שמרתי על אחותי.   .3

כתבו ָׁשַמְרִתי.  

גד קרא ספרים.   .4

כתבו ְסָפִרים.  

ראיתי ארנבים בחנות.   .5

כתבו ַאְרָנִבים.  

האחות הזריקה זריקה.   .6

כתבו ְזִריָקה.  
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חלק 3

צירופים

ִמ  .1

ּפֹו  .2

ֹק   .3

ְז  .4

ִצ  .5

ּכֹו  .6

ָט  .7

ְב  .8

סֹו  .9

ֹי   .10

נֹו   .11

ֹח   .12
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רשימת מילים א 

ׁשֹוְמִרים  .1  

הֹוִרים    .2  

ִתינֹוקֹות  .3  

ִלְראֹות  .4  

ֲחצֹוְצָרה  .5  

ְמכֹוִנית  .6  
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רשימת מילים ב 

ָסלֹון  .1  

יֹוִנים  .2  

עֹופֹות  .3  

ַאְרָנבֹון  .4  
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רשימת מילים ג 

1. גֹוָרל 

2. ֹעִני

3. ַּבְרקֹוד

4. ּפֹוְתָחן
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קריאה קולית של טקסט 

אֹור ָהַלְך ִעם ִמְׁשַּפְחתֹו ְלחֹוף ַהָים.

אֹור ָּבָנה ַאְרמֹון. ִּפְתֹאם ָרָאה ָדג ָקָטן ַעל ַהחֹול, ְלַיד ַהַמִים. 

ָלַקח אֹור ֶאת ַהָדג ְוָׂשם אֹותֹו ַּבֲחָזָרה ְּבתֹוְך ַהָים.

אֹור ָאַמר: ָדִגים ֹלא ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ְּבִלי ַמִים. 

ִחְיָכה ִאָמא ְוָאְמָרה: אֹור ִהִציל ֶאת ַהָדג. אֹור ֶׁשִלי ַמִציל. 
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קריאה דמומה ושאלות 

ִקְראּו ַוֲענּו.

יֹוִסי ַהַנָגר ָיכֹול ִלְבנֹות ָּכל ָדָבר:

ַמָדִפים, ִמטֹות, ֲארֹונֹות ִמְטָּבח, ִּכְסאֹות ְוַאף ְדָלתֹות ַלֲחָדִרים.

ַּפַעם ַאַחת ָּבָאה רֹוִנית ַלַנָגִרָיה. 

רֹוִנית ִּבְקָׁשה: יֹוִסי, ַאָתה ָיכֹול ִלְבנֹות ִלי ֶאת ִּפינֹוִקיֹו?

ָלַקח יֹוִסי ְקָרִׁשים, ָלַקח ַמסֹור ְוַגם ַּפִטיׁש. 

ָיַצר ָיַדִים, ָיַצר ַרְגַלִים, ָיַצר ָּפִנים ִעם ַאף ָאֹרְך.

ָאַמר יֹוִסי: רֹוִנית, ִהְסַתְּכִלי. ָּבִניִתי ֶאת ִּפינֹוִקיֹו. 

ָׂשְמָחה רֹוִנית ְוָאְמָרה: יֹוִסי, ֵאין ָּכמֹוָך! 

ֲענּו.

ִמי ַהַנָגר? ________________________________

ָמה ִּבְקָׁשה רֹוִנית ִמיֹוִסי? ______________________

ָמה ָלַקח יֹוִסי? _____________________________

ָלָמה רֹוִנית ָׂשְמָחה? _________________________
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הכתבה 

ההורים שומרים על הילדים.   .1

כתבו ׁשֹוְמִרים.  

הדבורה נותנת דבש.    .2

כתבו ְדבֹוָרה.  

בקיוסק מוכרים עיתונים.   .3

כתבו ִעתֹוִנים.  

הלטאות זוחלות על האדמה.    .4

כתבו זֹוֲחלֹות.  

האישה ראתה את הילדון.    .5

כתבו ַיְלדֹון.    

אחותי הגדולה שומרת עליי.    .6

כתבו ֲאחֹוִתי.  
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חלק 4

צירופים

ֵּכ  .1

ֶג     .2

ֵצ     .3

ֶט  .4

ִל  .5

ֶנ  .6

רֹו  .7

ֵח  .8

ֹד  .9

ֶס   .10

ִתי  .11

ֵפ  .12
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רשימת מילים א 

ַרֶקֶפת  .1

ַמֶגֶבת  .2

ַקֶצֶפת   .3

4.  ְמַסֶרֶקת 

ִמְתַרֶחֶצת  .5

6.  סֹוֵפר

7.  נֹוֵבַח

ִתְׁשֵרי  .8

ֵּבית ֵסֶפר  .9

ַתְחֹּפֶׂשת    .10
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רשימת מילים ב 

ַמְקֵדָחה   .1

ַמְגֵרָפה   .2

ַׁשֶלֶכת  .3

ִמְפֶלֶצת  .4

ַאְרֶנֶבת  .5

ַנֶיֶדת  .6

ִּפְלֵּפל    .7

ַמְצֵנַח  .8

מֹוֶלֶדת  .9

ְמַבְצֵּבץ   .10
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רשימת מילים ג 

ַחֶצֶבת  .1  

ַמְזֵמָרה  .2  

ּבֹוֵצר  .3  

ַאְסֶּפֶסת  .4  

ַרְפֶרֶפת  .5  
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קריאה קולית של טקסט

 ֶּפֶלג ַתְלִמיד ִּכָתה א'. ָּכל ֹּבֶקר ֶּפֶלג לֹוֵבׁש ִתְלֹּבֶׁשת ֲאִחיָדה 

ְּבֶצַבע ְתֵכֶלת, גֹוֵרב ַגְרַּבִים, נֹוֵעל ַנֲעַלִים, ִמְסָתֵרק, ְמַצְחֵצַח 

ִׁשַנִים ְוהֹוֵלְך ְלֵבית ַהֵסֶפר.

ְּבֵבית ַהֵסֶפר ֶּפֶלג לֹוֵמד ָׂשָפה, ֶחְׁשּבֹון, ַמְחֵׁשִבים ְוַגם ֶטַבע. 

ְּבֵבית ַהֵסֶפר ֶּפֶלג ּפֹוֵגׁש ֲחֵבִרים ַוֲחֵברֹות. ֶּפֶלג אֹוֵהב ִלְלֹמד 

ְּבֵבית ַהֵסֶפר ֲאָבל ִלְפָעִמים הּוא ְקָצת ִמְתַגֲעֵגַע...

ְלִמי ֶּפֶלג ִמְתַגֲעֵגַע? ֶּפֶלג ִמְתַגֲעֵגַע ְלָרֵחל ַהַגֶנֶנת. 



54

קריאה דמומה ושאלות

ִקְראּו ַוֲענּו.

ַרֶקֶפת אֹוֶהֶבת ֶאת ֹחֶדׁש ִתְׁשֵרי. ָלָמה? ִּכי ְּבֹחֶדׁש ִתְׁשֵרי חֹוְגִגים 

ֶאת ֹראׁש ַהָׁשָנה, ְוַרֶקֶפת אֹוֶהֶבת ְלַלֵקק ְדַבׁש.

ַרֶקֶפת אֹוֶהֶבת ֶאת ֹחֶדׁש ִּכְסֵלו. ָלָמה? ִּכי ְּבֹחֶדׁש ִּכְסֵלו ַמְדִליִקים 

ֵנרֹות, אֹוְכִלים ְלִביבֹות ְוַגם ְמסֹוְבִבים ְסִביבֹוִנים. ַרֶקֶפת אֹוֶהֶבת 

ְלסֹוֵבב ְסִביבֹוִנים.  

ַרֶקֶפת אֹוֶהֶבת ַגם ֶאת ֹחֶדׁש ֲאָדר. ָלָמה? ִּכי ְּבֹחֶדׁש ֲאָדר 

ִמְתַחְּפִׂשים, ְוַרֶקֶפת אֹוֶהֶבת ְלִהְתַחֵּפׂש ְלֵליָצִנית. 

ֲאָבל ַהֹחֶדׁש ֶׁשַרֶקֶפת ֲהִכי אֹוֶהֶבת הּוא ֹחֶדׁש ֵטֵבת. 

ָלָמה?

ִּכי ְּבֹחֶדׁש ֵטֵבת ַרֶקֶפת נֹוְלָדה.
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ֲענּו.

ָלָמה ַרֶקֶפת אֹוֶהֶבת ֶאת ֹחֶדׁש ִתְׁשֵרי? _________________

__________________________________________

ָלָמה ַרֶקֶפת אֹוֶהֶבת ֶאת ֹחֶדׁש ֲאָדר? __________________

__________________________________________

ֵאיֶזה ֹחֶדׁש ַרֶקֶפת ֲהִכי אֹוֶהֶבת?  _____________________

__________________________________________

ָמה ָקָרה ְּבֹחֶדׁש ֵטֵבת ? ___________________________

__________________________________________

 



56

הכתבה 

כתבו ֵסֶפר. קראתי ספר מרתק.    .1

כתבו ָחֵבר. דני הוא חבר שלי.    .2

כתבו ֶגֶרב.  לא מצאתי את הגרב האדום.     .3

כתבו ְמַנֵגב. אבא מנגב את התינוק.    .4

כתבו שֹוֵמר.  השומר עמד בפתח בית הספר.    .5

הסופר מאיר שלו כתב את הספר קרמר החתול.   .6

כתבו סֹוֵפר.    

כתבו ֶׁשֶסק. אני אוהב לאכול שסק.     .7

כתבו ַמֶגֶבת.  ניגבתי ידיים במגבת.      .8

כתבו ְמַחֶּבֶקת. אמא מחבקת את הילדה.     .9

לפני ארוחת העשר המורה מברכת אותנו ואומרת: בתיאבון.   .10

כתבו ְּבֵתָאבֹון.   
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חלק 5

צירופים

ֻצ   .1

זֹו   .2

ֻמ  .3

קּו  .4

ֶל  .5

ֻד   .6

כּו  .7

ֵׂש  .8

רּו  .9

ֵו   .10

ֻט   .11

אּו  .12
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רשימת מילים א

ׁשּוָעל   .1

ֻתִּכי   .2

גּוִרים  .3

לּוַח   .4

ַּכדּור   .5

6.  ִרקּוד

ֻּבּבֹות  .7

ֲאֻרּכֹות   .8

ְתמּונֹות   .9

ֻקְמקּום   .10
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רשימת מילים ב

ֻקְפָסה   .1

ֻחְלָדה   .2

ַגְפרּוִרים   .3

ְּכלּוב   .4

ְמתּוָקה   .5

ַמְנעּול   .6

ֻגָלה   .7

ְׁשמּוָרה   .8

ְׁשטּויֹות   .9

ְמֻמְׁשֶקֶפת   .10
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רשימת מילים ג

ּבּוזּוִקי   .1

ְמֻחְסָּפס   .2

ּפּוְמִּפָיה   .3

ִאְצְטֻרָּבל   .4
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קריאה קולית של טקסט

 ְזָנבֹו ַהְמֹפָאר ֶׁשל ַהַטָוס

ַלַטָוס ַהָזָכר ֵיׁש ָזָנב ְמֹפָאר. ַמדּוַע ַהָזָנב ֶׁשלֹו ָּכל ָּכְך ָגדֹול ְוִצְבעֹוִני?

ַהַטָוס ַהָזָכר ִמְׁשַתֵמׁש ַּבָזָנב ֶׁשלֹו ְּכֵדי ְלַהְׁשִויץ. הּוא ּפֹוֵרׂש ֶאת ַהָזָנב ְּכֵדי 

ְלַהְראֹות ַלַטָוָסה ַּכָמה הּוא ָיֶפה. 

ַלַטָוִסים לֹוֵקַח ְׁשָנַתִים ְּכֵדי ְלַפֵתַח ֶאת נֹוצֹות ַהָזָנב ַהְיֵפהִפיֹות ֶׁשָלֶהם. ֵהם 

ּבֹוְקִעים ֵמַהֵּביָצה ִעם ְזָנבֹות חּוִמים ְקַטְנַטִנים, ֲאָבל ָׁשעֹות ְספּורֹות ְלַאַחר 

ִמֵּכן ֵהם ְּכָבר  ִמְסתֹוְבִבים ּוַמְׁשִויִצים  ַּבְזָנבֹות ַהחּוִמים ַהִּפְצּפֹוִנים ֶׁשָלֶהם. 

ֶׁשל  ַלָזָכר  ֵמַהְנֵקבֹות.  יֹוֵתר  ְמֻקָׁשִטים  ַהְזָכִרים   ֲאֵחִרים  עֹופֹות  ֵאֶצל  ַּגם 

ַהצּוִפית נֹוצֹות ַהזֹוֲהרֹות ַּבֶׁשֶמׁש. ַגם ַהַּבְרָוז ִמסּוג ְּבַרְכָיה ִמְתַהֵדר ְּבנֹוצֹות 

ִצְבעֹוִניֹות. ֲאָבל ֻּכָלם יֹוְדִעים ֶׁשַהָזָנב ֶׁשל ַהַטָוס ָיֶפה ִּבְמֻיָחד.

על פי “האנציקלופדיה הראשונה שלי”, עם פו 
הדוב וחברים, ציפורים, הוצאת ידיעות אחרונות, 2008.



62

קריאה דמומה ושאלות 

ִקְראּו ַוֲענּו.

יֹום ֹחֶרף ַּבַּבִית

ַהחּוָצה  ָלֵצאת  אֹוֲהִבים  ֲאַנְחנּו  ַיַחד.  ְלַׂשֵחק  אֹוֲהִבים  ַוֲאִני  ִלִּבי  ֲאחֹוִתי 

ֶלֱאֹסף  ְסָתם  אֹו  ְּבתֹוֶפֶסת  ְּבַמְחּבֹוִאים,  ַּכדּור,  ְּבִמְׂשֲחֵקי  ּוְלַׂשֵחק  ֶלָחֵצר 

ֲאָבִנים ּוְדָבִרים ְמַעְנְיִנים. ִּבְמֻיָחד ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ְיֵמי ֹחֶרף ְגׁשּוִמים ֶׁשָּבֶהם 

ְוִנְרָטִבים. יֹום ֹחֶרף ֶאָחד  ַמִים  ֲאַנְחנּו קֹוְפִצים ְּבתֹוְך ַהְׁשלּוִליֹות, ַמִתיִזים 

ָיַׁשְבנּו  ְלַׂשֵחק.  ָלֵצאת ַהחּוָצה  ָיֹכְלנּו  ַקר ְמאֹוד. ֹלא  ְוָהָיה  ָחָזק,  ֶגֶׁשם  ָיַרד 

ַּבַּבִית ְוִהְׁשַתֲעַמְמנּו. ִאָמא ִהִציָעה ֶׁשִנְבֶנה ְּבֶלגֹו, ֲאָבל ֹלא ָרִצינּו. ַאָּבא ִהִציַע 

ֶׁשִנְקָרא ֵסֶפר ְוָעִנינּו לֹו: “ֹלא ַעְכָׁשו, ִנְקָרא ְמֻאָחר יֹוֵתר”. ִהְמַׁשְכנּו ָלֶׁשֶבת 

ִּבְקָלִפים.  ִאָתנּו  ְלַׂשֵחק  ִהִציעּו  ְוִאָמא  ַאָּבא  ְוָאז,  ַוֲעצּוִבים.  ְמֻׁשֲעָמִמים 

ָׂשַמְחנּו ַעל ָהַרְעיֹון ְוִׂשַחְקנּו ֻּכָלנּו ְּבַיַחד. ָהָיה ָלנּו ָּכל ָּכְך ֶנְחָמד ֶׁשָחַׁשְבנּו 

ֶׁשאּוַלי ְּכַדאי ֶׁשַגם ָמָחר ֵיֵרד ֶגֶׁשם ָחָזק ְוֹלא נּוַכל ְלַׂשֵחק ַּבחּוץ. 
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ֲענּו.

1.  ִּכְתבּו ְׁשֹלָׁשה ְדָבִרים ֶׁשַהְיָלִדים אֹוֲהִבים ַלֲעׂשֹות ְּבַיַחד:

א. ________________________________________

ב. ________________________________________

ג. _________________________________________

2.  ָמה ַהְיָלִדים אֹוֲהִבים ִּבְמֻיָחד? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

3.  ָמה ִהִציַע ַאָּבא ַלְיָלִדים ַלֲעׂשֹות ְּכֶׁשֵהם ִהְׁשַתֲעְממּו?

__________________________________________

4. ְּבסֹוף ַהִסּפּור ָּכתּוב: “ָחַׁשְבנּו ֶׁשאּוַלי ְּכַדאי ֶׁשַגם ָמָחר ֵיֵרד ֶגֶׁשם 

ָחָזק”. ָלָמה ַהְיָלִדים ָחְׁשבּו ָּכְך?  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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