לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה
הבנת הנקרא

 .1קרא את הסיפור:

הַ חַ רגֹול ו ְהַ נְמָ לָה
הָ י ָה זֶה יֹום קַ י ִץ חַ ם .בְשָ דֶ ה אֶ חָ ד הָ י ְתָ ה הַ נְמָ לָה עֹובֶדֶ ת בְחָ ִריצּות ַרבָה ,
מְ לַקֶ טֶ ת ג ְַרג ֵ
עֹורה ּומֹובִילָה אֹותָ ם אֶ חָ ד אֶ חָ ד לַקֵ ן שֶ לָה.
ְירי חִ יטָ ה ּושְ ָ
שדֶ ה עָ בַר חַ רגֹול "הֵ יי נְמָ לָה"ָ ,אמַ ר הַ חַ רגֹול" ,חַ ם כָל כְָך ,לָמָ ה אַ תְ
בְאֹותֹו ָ
עֹובֶדֶ ת קָ שֶ ה ? בֹואִ י אִ תִ י ַלי ָם !"
"אֲ נִי מִ צְטַ עֶ ֶרת ,אֲ בָל אֲ נִי ֹלא י ְכֹולָה ",הֵ שִ יבָה הַ נְמָ לָה" ,זֶה הַ ּזמַ ן לֶאֶ סֹוף אֶ ת
הַ מָ זֹון".
שדֶ ה גָדּוש ּומָ לֵא מִ כָל טּוב ",הִ מְ שִ יך הַ חַ רגֹול " ,כַמָ ה אֶ פשָ ר ְכבָר
"הַ ָ
לֶאֱ כֹול?!"
חֹורףֹ ,לא י ִשָ אֵ ר
" עַ כשָ ו ,בַקי ִץ ,הַ ָ
שדֶ ה שֹופֵ עַ תְ בּוָאה ,אֲ בָל כְשֶ יַגִיעַ הַ ֶ
ָאמרה הַ נְמָ לָה ו ְהִ משִ יכָה לַעֲ מֹול.
ָ
דָ בָר ".כָך
הַ חרגֹול נ ַ
ִפרד מֵ הנמָ לה ו ְהִ משִ יְך בְדַ רכֹו.
חֹורף .הי ָה גָשּום ו ְקַ ר .בקֵ ן הַ נמָ לִים ,הָ י ָה
הַ קַ י ִץ נִגמַ ר ,הִ גִיע הַ סְ תָ ו ו ְאחַ ַריו הַ ֶ
חַ ם ונָעִ ים ּומָ זֹון ֹלא חָ סַ ר.
עֶ ֶרב אֶ חָ ד  ,הֹופִיעַ החרגֹול בְפֶ תַ ח בֵיתָ ה שֶ ל הנמָ לה.
"תועִ ילִי בְטּובְֵך לָתֵ ת לִי מִ מְ זֹונְֵך ? " שָ ַאל החַ רגֹול כִמְ עַ ט ְבלִי קֹול כִי הּוא
גֹוו ֵעַ ב ָָרעָ ב.
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"אֶ תֵ ן לְָך מְ עַ ט מֵ הַ ג ְַרג ִ
ִירים שֶ לִי לֶאֱ כֹול ,חַ רגֹול ,אֲ בָל כשֶ יַגִיעַ הַ קֵ י ִץ הַ בָא,
חֹורף שֶ י ָבֹוא ַאחֲ ָריו ו ְתֶ אֱ סֹוף בעַ צְמְ ָך גַרג ִ
ִירים כִי
כדָ אי שֶ תַ חשֹוב גָם עָ ל הַ ֶ
מִ י שֶ ֹלא חֹושֵ ב מַ ה יִהי ֶה מָ חָ ר ,סֹופֹו שֶ י ִשָ אֵ ר ָרעֵ ב".

 .2ענה על השאלות:
א .מָ ה עָ שתָ ה הַ נמָ לָה בִתְ קּופַ ת הַ קיץ?
______________________________________________
______________________________________________
___________________
שה הַ חרגֹול בִתקּופַ ת הַ קָ יץ ?
ב .מָ ה עָ ָ
______________________________________________
______________________________________________
____________________
ג .למה עָ בדָ ה הנמָ לה כה קָ שה בַקיץ ?
______________________________________________
______________________________________________
____________________
ד .מָ ה קָ ָרה לחַ רגֹול בַחֹורף ?
______________________________________________
______________________________________________
____________________
ה .אֵ יזֶה מּוסָ ר הַ שכֶל אֶ פשָ ר לִלמֹוד מֵ הסִ יּפּור עָ ל הנמָ לָה והחַ רגֹול ?
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______________________________________________
______________________________________________
____________________

 .3חבר כל מילה לפירושה.

 .תּוכלִי לַעשֹות לִי טֹובָה
 ְללַקֶ ט ..לַעבֹוד קָ שֶ ה
 להֹוביל ..מֵ ת מִ ָרעָ ב
 גָדּוש ..לֶאֶ סֹוף
 תְ בּוָאה ..לַקַ חַ ת
 לַעֲ מֹול..מָ לֵא
 תֹועִ ילִי בטּובְֵך..תֹוצ ֶֶרת מִ מִ ינֵי דָ גָן
 גֹוו ֵעַ ב ָָרעָ ב . .4השלם את המשפטים בעזרת המילים שבמחסן המילים:
הנמָ לָה חָ רּוצה והחַ רגֹול ________________.
חֹורף _____________________.
הקַ י ִץ חַ ם והַ ֶ
שבֵעָ ה והַ חַ רגֹול _________________.
ַחֹורף הנמלה ְ
ב ֶ
הנמלָה מְ לַקֶ טֶ ת גַרג ִ
ִירים ו ְהַ רּוחַ _________________ אֹותם.
השדֶ ה שֹופֵעַ תְ בּוָאה ,ב ֵ
ַחֹורף הּוא _____________________
בַקַ י ִץ ָ
בחֹורף הָ י ָה גָשּום וקַ ר ,בַקִ יץ הָ י ָה _________________________
ֶ
---------------------------------------------------------------------------------------------קַ ר  ,עָ צלַן ֵ ,ריק  ,מְ פָ ז ֶֶרת  ,יָבֵש וחַ ם ָ ,רעֵ ב.
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