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 :ְקָרא ֶאת ַהִסּפּור וְֲענֶה ַעל ַהְשֵאלֹות.א

 

ָחקּו ְבַכדּור  . ְלֶפַתע ַעף ַהַכדּור ְלֵעֶבר ַחלֹון ַהַביִת. ַהיְָלִדים ֶשֶבָחֵצר ש ִ

ַאָבא ִהזִמין ֶאת ַהַזָגג ְלַתֵקן ֶאת . ִשיְמַשת ַהַחלֹון ִהתנְַּפָצה ְבקֹול ַאִדיר

ִּפַרק ֶאת ַהִשְמָשה ַהְשבּוָרה וְִהְתִקין , ְבאֹותֹו יֹום ַהַזָגג ִהִגיַע . ַהִשְמָשה

ַהַזָגג ִבֵקש ֶשֹלא נִַגע ַבִשְמָשה ַעד ֶשַהֶדֶבק יְִתיֵַבש . ִשְמָשה ֲחָדָשה 

 .וְיְִתַחֵזק

 

 ?ֵכיָצד ִהְתנְַּפָצה ִשמַשת ַהַחלֹון  .1

________________________________ 

 ?ִמי ִתֵקן ֶאת ַהִשְמָשה  .2

____________________________________ 

 ?ַמה ִבֵקש ַהַזָגג  .0

__________________________________________ 

 ?ַמָתי ִהִגיַע ַהַזָגג  .4

______________________________________________ 

http://www.bbc.co.uk/cbeebies/bob-the-builder/makes/bob-the-builder-wheelbarrow/
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 :ַהֵקף ֶאת ַהֵּפירּוש ַהַמְתִאים ַלִמיָלה. ב

 

ץ  ָרָעש ָגדֹול. 0ְשַבר ִלְרִסיִסים     נִ . 2חֹוֵמר נֶֶפץ       . 1: ִהְתַנפֵּ

 ִשיְמִשיָה. 0ְזכּוִכית     . 2ַמֵשהּו ֶשֵאְפָשר ְלַמֵשש     . 1:  ִשְמָשה

 .נָמּוְך. 0ֵבית ַהְכָבִשים     . 2ָחַזק      .1:  ַאִדיר

 ְבֵפַתח. 0ִלְפָעִמים      . 2ִּפְתאֹום      . 1: ְלֶפָתע 

 ְמַתֵקן ַחלֹונֹות. 0ְמַתֵקן ַגגֹות       . 2ָקַפיִים      ִאיש ִעם ִמשְ . 1:  ַזָגג

 

 (:ֵהַעֵזר ְבַמחָסן ַהִמיִלים. )ְכתֹוב ְלָכל ִמיָלה ֶאת ַהֵהֶפְך ֶשָלה.ג

 

 ______________ -ָחָדש  

 __________________ -ָשקּוף 

 ___________________ -ְלָפֵרק 

 __________________ -יֵָבש 

          __________________ -ְמתּוָקן 

 .יָָשן, ָשבּור,  ַאטּום,  ְלַהְרִכיב,  ָרטֹוב: ִמיִלים ַמחָסן 

 ?ִמי ֲאנִי . ד
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 ___________________:ֲאנִי בֹונֶה ְרִהיִטים ֵמֵעץ . 1

 ___________________:ֲאנִי ְמַבֵשל ְבִמְסָעָדה . 2

 ________________:ל מַ שְ חַ ֲאנִי ְמַתֵקן ֶאת הַ . 0

 _________________:ים יִ לַ עֲ ן נַ קֵ תַ י מְ נִ אֲ . 4

 _______________________:ים לִ ק חֹודֵ ֹוי בנִ אֲ . 5

 ___________________:ה מָ דָ אֲ ת הַ ד אֶ בֵ י עֹונִ אֲ . 6

 _________________:ים שִ נָ אֲ  יעַ סִ י מַ נִ אֲ . 7

 __________________:ים לִ חֹות בְ לֶ ּפֶ טַ מְ , יםלִ חֹוית הַ בֵ ת בְ דֶ בֶ י עֹונִ אֲ . 8

 ___________________:ד מֵ לַ י מְ נִ אֲ . 9

 ___________________:ים תִ יד בַ יֵ סַ י מְ נִ אֲ .  13

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 –אי לַ מַ שְ חַ  –ג הָ נֶ  –ח בָ טַ  –ר יכָ אִ  –ר גָ נַ  –ת חֹוַא –א פֵ רֹו –ר לָ דְ נְ סַ  –ע בָ צַ 

 .הרֶ מֹו

 


