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 סיפור עם –צת העוף ע  

נפשה ,ובכל אדם. היא אהבה אותו כ   ת בניפ  ש  ר ב  ב  בת מלך גידלה עוף היודע ד  

ק וחיבה. חֹוי ש  דבר   תויום בבוקר הייתה עומדת לפני הכלוב שלו ומדברת א  

 מבית הכלא הזה. טואימל  ציפור ני כ  והעוף היה אומר בלבו : מה לי ולה ? מי יתנ  

סע למדינות ,וישמע העוף את בת המלך מדברת אל אחד העובדים שי  ויהי היום 

ה ש   בקשה ממך ע  : ב   עבד ואמר לֹו. קרא העוף ל  יה  ק  תמרּוהים לקנות לה את 

ע ותראה עופות כמוני, בני משפחתי , הגד להם צערי , שאני ס  עמי חסד. כשת  

 בתוך הכלוב הזה.  ראסּו

 לא את בקשתך.מ  אמר לו העבד: א  

העבד והנה יום אחד, הוא יושב בעגלה ,והנה הרבה עופות עפים לפניו.  הלך

ם. וכשמוע עוף אחד את ינ  ן מ  זכר את הבטחתו ,וספר להם את דברי העוף ב  

והנה  –בידו  טלֹונ  . שמח העבד שמחה גדולה ּויקואל תוך ח  דברי העבד נפל 

ולא, לא השמיע קול. זנבו ב  ש שפ  פ  ולא ,  הקיצול  העוף מת. טלטל אותו העבד 

י מ  רֹומ  א העוף את כנפיו והמריא ל  והנה נש   –דה השליך אותו העבד על פני הש  

 לת העוף. ּוהעבד על תחב ּהמ  ת  השמים. 

הדבר ,אשר  מת  לאחר זמן חזר אל בית המלך . שאל אותו העוף :"האם קיי  

 ,לדרוש בשלום העופות ,בני משפחתי ? פיָךמתי ב  ש  

כמי שאינו יודע מה זה  ה עצמֹוק העוף ועש  ה . שתת כל המעש  ספר לו העבד א

 ועל מה זה.

לגל העוף את עמו. ג   ע  עש  השת  ל   היו בת המלך כמנהגל  כעבור כמה ימים באה א  

כתה בת המלך וקפצה על המשרתים לאמור: אתם גר מת. ב  יו ועשה עצמו ּפינ  ע  

 צה.החּו ניהמעל פ מתם אותו ! ובצערה ציוותה להשליכֹוה  

על כנפי רוח הרחק אל החופש ואל ה ָאד  ו   ם העוף נפשו בכפֹוברגע שהושלך, ש   

 בני מינו.

 ואז הבין העבד ,מה הייתה כוונת העוף ההוא ,שנפל אל חיקו כמת.
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.כתוב לכל מילה או ביטוי את פירושו. המילים מסומנות 1
 בתוך הסיפור , העזר בהקשר כדי להבין.

 : _______________ א. אימלט
 ב. תמרוקיה : _____________

 ג. אסור : __________________
 ד. אל תוך חיקו : ______________

 ה .נטלו : ________________
 ו. פשפש : ______________

 ז. תמה : ________________
 ח. מעל פניה : _____________

 ט .דאה : ___________________
----------------------------------------------------------------------------------------- 

ם שלה   –מלפניה  –כלוא  –עף  –חפש  –לקח אותו  –אברח  –התפלא  –הבֹוש ֶֹ
 אל החזה שלו.

 . ענה על השאלות:2
א. הציפור חיה בכלוב ומקבלת את כל מה שהיא רוצה . איך היא מרגישה 

 ך ולמה ?לדעת
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 ב. לאן שלחה הנסיכה את העבד ולמה ?
_____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 ג. מה בקש הציפור מהעבד ? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 ד. איזו תחבולה עשתה הציפור שהעבד מצא ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 ה. מה הבין הציפור של הארמון מספורו של העבד ?
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 ו. האם התחבולה הצליחה לו ?

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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. כתוב את צירופי מילים במילה אחת : לדוגמא: הכלב שלו 3
 כלבו –

 א.נטל אותו : _________________

 _____ב. הציפור שלה : ____________

 ג. הפנים שלה : _______________

 ד. הנפש שלה : ___________________

 הלב שלו : _________________ה. 

 ו. הימים שלו : __________________

 ז. העינים שלו : _________________
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