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 הבנת הנקרא 

 

 :קרא את הסיפור .1

 

  ַהַחרגֹול וְַהנְָמָלה  

 

, ְבָשֶדה ֶאָחד ָהיְָתה ַהנְָמָלה עֹוֶבֶדת ְבָחִריצּות ַרָבה . ָהיָה ֶזה יֹום ַקיִץ ַחם

 .ְמַלֶקֶטת ַגְרְגיֵרי ִחיָטה ּוְשעֹוָרה ּומֹוִביָלה אֹוָתם ֶאָחד ֶאָחד ַלֵקן ֶשָלה

ֶדה ָעַבר  ָלָמה ַאְת , ַחם ָכל ָכְך", ָאַמר ַהַחרגֹול, "ֵהיי נְָמָלה"ַחרגֹול ְבאֹותֹו ש ָ

 !"בֹוִאי ִאִתי ַליָם ? עֹוֶבֶדת ָקֶשה 

ֶזה ַהּזַמן ֶלֶאסֹוף ֶאת ", ֵהִשיָבה ַהנְָמָלה" ,ֲאָבל ֲאנִי ֹלא יְכֹוָלה,ֲאנִי ִמְצַטֶעֶרת "

 ."ַהָמזֹון

ֶדה ָגדּוש ּוָמֵלא ִמָכל טּוב" ַכָמה ֶאפָשר ְכָבר " , ִהְמִשיך ַהַחרגֹול" ,ַהש ָ

 !"?ֶלֱאכֹול

ֶדה שֹוֵפַע ְתבּוָאה, ַבקיִץ,ַעכָשו "  ֹלא יִָשֵאר , ֲאָבל ְכֶשיִַגיַע ַהחֹוֶרף, ַהש ָ

 .ָכך ָאמָרה ַהנְָמָלה וְִהמִשיָכה ַלֲעמֹול." ָדָבר

 .ַהחרגֹול נִפַרד ֵמהנָמלה וְִהמִשיְך ְבַדרכֹו

ָהיָה , בֵקן ַהנָמִלים. היָה ָגשּום וְַקר. ִהִגיע ַהְסָתו וְאַחַריו ַהחֹוֶרף, רַהַקיִץ נִגמַ 

 . ַחם ונִָעים ּוָמזֹון ֹלא ָחַסר

 . הֹוִפיַע החרגֹול ְבֶפַתח ֵביָתה ֶשל הנָמלה, ֶעֶרב ֶאָחד 

קֹול ִכי הּוא  ָשַאל הַחרגֹול ִכְמַעט ְבִלי " ? תוִעיִלי ְבטּוֵבְך ָלֵתת ִלי ִמְמזֹונְֵך "

 .גֹווֵַע ָבָרָעב

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Tettigonia_virdissima_nymph_on_Phleum_pratense.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Ameise_mit_Blatt.jpg
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, ֲאָבל כֶשיִַגיַע ַהֵקיִץ ַהָבא, ַחרגֹול, ֶאֵתן ְלָך ְמַעט ֵמַהַגְרִגיִרים ֶשִלי ֶלֱאכֹול"

כָדאי ֶשַתחשֹוב ָגם ָעל ַהחֹוֶרף ֶשיָבֹוא ַאֲחָריו וְֶתֱאסֹוף בַעְצְמָך ַגרִגיִרים ִכי 

 ."סֹופֹו ֶשיִָשֵאר ָרֵעב, ִמי ֶשֹלא חֹוֵשב ַמה יִהיֶה ָמָחר

 

 

 

 :ענה על השאלות .2

 ?ָמה ָעש ָתה ַהנָמָלה ִבְתקּוַפת ַהקיץ .א

______________________________________________

______________________________________________

___________________ 

 

ה ַהחרגֹול ִבתקּוַפת ַהָקיץ  .ב  ?ָמה ָעש ָ

______________________________________________

______________________________________________

____________________ 

 

 ?למה ָעבָדה הנָמלה כ ה ָקשה ַבקיץ  .ג

______________________________________________

______________________________________________

____________________ 

 

 ?לַחרגֹול ַבחֹורף  ָמה ָקָרה .ד

______________________________________________

______________________________________________

____________________ 

 

 ?ֵאיֶזה מּוָסר ַהש ֶכל ֶאפָשר ִללמֹוד ֵמהִסיּפּור ָעל הנָמָלה והַחרגֹול  .ה
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______________________________________________

______________________________________________

____________________ 

 

 

 .חבר כל מילה לפירושה .3

 

 תּוכִלי ַלעש ֹות ִלי טֹוָבה.                   . ְלַלֶקט  -

 ַלעבֹוד ָקֶשה.               .להֹוביל    -

 ֵמת ִמָרָעב.        .           ָגדּוש  -

 ֶלֶאסֹוף.                .ְתבּוָאה   -

 ַלַקַחת.                   .ַלֲעמֹול -

 ָמֵלא.         .תֹוִעיִלי בטּוֵבְך -

 תֹוֶצֶרת ִמִמינֵי ָדָגן.            .גֹווֵַע ָבָרָעב  -

 :השלם את המשפטים בעזרת המילים שבמחסן המילים .4

 .________________ל הנָמָלה ָחרּוצה והַחרגֹו

 ._____________________הַקיִץ ַחם וַהחֹוֶרף 

ֵבָעה וַהַחרגֹול   ._________________ַבחֹוֶרף הנמלה ש ְ

 .אֹותם_________________ הנמָלה ְמַלֶקֶטת ַגרִגיִרים וְַהרּוַח 

ֶדה שֹוֵפַע ְתבּוָאה  _____________________ַבחֹוֵרף הּוא , ַבַקיִץ הש ָ

 _________________________ַבִקיץ ָהיָה , בחֹוֶרף ָהיָה ָגשּום וַקר

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

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

 .ָרֵעב, יֵָבש וַחם , ְמָפזֶֶרת , ֵריק , ָעצַלן , ַקר 
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