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 שנֵי חֵברים 

 

 שני חֵברים ָהלכּו יחָדיו ָבדֶרְך. 

תאֹום ָבא לקַראָתם דֹוב.  פִּ

ֵהר ָהאָחד, ֵפס וָעָלה על ֵעץ מִּ סַתֵתר ָשם. הֵשנִּי נִּבַהל ,נַָפל על  טִּ והִּ

ה ָעצמֹו כְֵּמת. הָארץ  ועש ָ

יַמתֹו ,כי  יש ַעָצר נשִּ ָכל צְּדַדיו. ַאְך האִּ יַח אותֹו מִּ נַגש ֵאָליו הדֹוב וְּהרִּ

ֵמת.  אומרים שהדוב ֵאינו נֹוגַע בְּ

ן הֵעץ ושַאל את ֲחברו: ַרֵחק הדוב ,יָרד האיש מִּ  ָכאֶשר התְּ

 מה ַלָחש לָך הדֹוב ֵאל אֹוזנָך? -

יב לו חברו : הדוב יַָעץ לי - ם ַחֵבר  ֵהשִּ תחֵבר עִּ : להָבא ַאל תִּ

שַעת ַסכנָה.  ַהעוֵזב אותָך בִּ

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Ursus_arctos_syriacus.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:PistacioveraByAviv.jpg
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 .שאלות:1

 א.למה עלה החבר על העץ?

 

 

 מה עשה החבר השני? .ב

 

 

 כיצד הציל האיש ששכב על האדמה את עצמו? .ג

 

 

 למה הדוב לא נגע בו? .ד

__________________________________________ 

 האם הדוב באמת לחש לו באוזן? .ה

 

 

 מה לומדים מהסיפור הזה? .ו

 

_________________________________________________ 

 

 . השלם את הטבלה בעזרת הפעלים המתאימים:2

 עתיד הווה עבר

   הלכו

  בא 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D
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   הסתתר

   יעץ

   נפל

   הריח

אם המילה בזכר או . כתוב מספר באותיות . שים לב 3

 בנקבה.:

–שמונֶה –שבעה  –ששה –חמישה  –ארבעה  –שלושה  –שניים  –: אחד זכר

 עשרה. –תשעה 

תשע  –שמונה –שבע  –שש  –חמש  –ארבע  –שלוש  –שתיים  –אחת  נקבה:

 עשר.–

 ילדים = שלושה ילדים 0דוגמא: 

 ילדות = _______________________ 4 -

 _______בנים = ________________ 5 -

 פרחים = _____________________ 8 -

 בת = _________________ 1 -

 בן =_______________________ 1 -

 כלבים = ___________________ 6 -

 חתולות = _____________________ 7 -

 מחברות = ____________________ 2 -

 ילדים = _____________________ 2 -

 בובות = _____________________ 0 -

 מספרים = __________________ 4 -

 סרטים = ____________________ 0 -

 צלחות = ____________________ 5 -

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D
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 בתים = _______________________ 6 -

 סוכריות = ______________________ 13 -

 עטים = ____________________ 13 -

 

 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D

