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יָמה: ִׂ ְמש

לִימוּ ֶאת ַהִמלִים: א. ַהׁשְ

ֲאִני ְוַהִמְׁשָּפָחה ֶׁשִלי

ּפָָחה: ם ַהִמׁשְ ׁשֵ

ל ַהיֶלֶד ַהְמַסּפֵר: ם ׁשֶ ַהׁשֵ

ל ַאבָּא: ם ׁשֶ ַהׁשֵ

ל ִאָמא: ם ׁשֶ ַהׁשֵ

ל ָהָאחוֹת: ם ׁשֶ ַהׁשֵ

ּפָָחה גָָרה בִָּעיר: ַהִמׁשְ

ּפָָחה גָָרה בְִּרחוֹב: ַהִמׁשְ

ּפָָחה גָָרה בְּ                                        . ּפָָחה לֹא גָָרה בְּבִנְיָן. ַהִמׁשְ ַהִמׁשְ

נָה. בַּבַּיִת יֵׁש                     ַחְדֵרי ׁשֵ

רוִּתים. בַּבַּיִת יֵׁש                     ַחְדֵרי ַאְמבְַּטיָה וְׁשֵ

בַּבַּיִת יֵׁש                    ,                    וְ                  .

בַּבַּיִת יֵׁש                    וְֵאין ִמְרּפֶֶסת.

רוֹנֵן ֲאגִַמי 
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יֵָעל  4. כְִּתבוּ ָמה טוֹב וָּמה לֹא טוֹב בְּכָל ֶאָחד ֵמַהבִָּתים ׁשֶ
נִי, כְּמוֹ בַֻּדגְָמה: ַמצִיָעה בַּבַּיִת ַהׁשֵ

לֹא טוֹבטוֹב

ַּיִת ִמַקְרטוֹן ב
ר  בַּיִת ִמַקְרטוֹן ֶאְפׁשָ

לַָקַחת לְכָל ָמקוֹם.
ם לֹא טוֹב לְבַיִת  ַהגֶׁשֶ

ִמַקְרטוֹן.

5. ׁשוֲֹאלִים ֲחבִֵרים/ֲחבֵרוֹת
יר ַאָתה בּוֵֹחר/ַאְת בּוֶֹחֶרת?     ֵאיזֶה ָמקוֹם ֵמַהׁשִ

לָָמה?ָמה ַהָמקוֹם?ִמי?

ֲאנִי

ָחבֵר/ֲחבֵָרה 1

ָחבֵר/ֲחבֵָרה 2

ָחבֵר/ֲחבֵָרה 3
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כוּנָה:  ם ַהׁשְ    ׁשֵ

ה יְמִין מֹׁשֶ

כוּנָה: לוֹׁש עֻבְדוֹת ַעל ַהׁשְ    ׁשָ

ם  ה" עַל ׁשֵ כוּנָה קוְֹרִאים "יְמִין מֹׁשֶ  א. לַׁשְ
ה מוֹנְֶטפְיוִֹרי.       מֹׁשֶ

כוּנָה  ה" ָהיְָתה ַהׁשְ כוּנַת "יְמִין מֹׁשֶ  ב. ׁשְ
      ָהִראׁשוֹנָה מִחוּץ לְחוֹמוֹת ָהעִיר ָהעִַתיָקה.

הִיא כוּנָה יֵׁש ַטֲחנַת רוַּח גְדוֹלָה ׁשֶ  ג. ּבַׁשְ
כוּנָה. ל ַהׁשְ      ַהֵסמֶל ׁשֶ

ר לְִראוֹת:  כוּנָה ֶאפְׁשָ    ּבַׁשְ

ּבִָתים יָפִים, חוֹמוֹת ָהעִיר ָהעִַתיָקה וְַטֲחנַת רוַּח.

תמונה של השכונה

כוּנָה ִמַתַחת לְַתמוּנָה ַהַמְתִאיָמה: ם ַהׁשְ 2. כְִּתבוּ ֶאת ׁשֵ

!
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ל ַחבְֵריכֶם וַּמלְאוּ ֶאת ַהָמׁשוֹב: 1. צְפוּ בְַּהצָגַת ַהֵמיָדע ׁשֶ

ׁשֵם ַהְקבוּצָה:
                          

ׁשֵם ַהְקבוּצָה:
                          

ׁשֵם ַהְקבוּצָה:
                          

כוּנָה?  ם ַהׁשְ  ַהִאם ָאְמרוּ ֶאת ׁשֵ
כוּנָה ם ַהׁשְ  1  ← לֹא    2 ← ָאְמרוּ ֶאת ׁשֵ

כוּנָה וְִהְסבִּירוּ  ם ַהׁשְ ← ָאְמרוּ ֶאת ׁשֵ  3 
לָה  ם ׁשֶ לָָמה זֶה ַהׁשֵ

לוֹׁש ֻעבְדוֹת   ַהִאם ִהִציגוּ לְָפחוֹת ׁשָ
כוּנָה?  ַעל ַהׁשְ

ֵתי ֻעבְדוֹת וַָמָטה ← ׁשְ   1
לוֹׁש / ַאְרבַּע ֻעבְדוֹת 2  ← ׁשָ
3  ← ָחֵמׁש ֻעבְדוֹת וַָמֲעלָה

כוּנָה? רוִֹאים בַּׁשְ ּ לְָמה ׁשֶ ַהִאם ִהְתיֲַחסו
1 ← ְמַעט ְמאוֹד     2 ← ַהְרבֵּה ְמאוֹד

כוּנָה?  ׁשוְֹמִעים בַּׁשְ ּ לְָמה ׁשֶ ַהִאם ִהְתיֲַחסו
1 ← ְמַעט ְמאוֹד     2 ← ַהְרבֵּה ְמאוֹד

כוּנָה?  ים בַּׁשְ ִׂ עוֹש ּ לְָמה ׁשֶ ַהִאם ִהְתיֲַחסו
1 ← ְמַעט ְמאוֹד     2 ← ַהְרבֵּה ְמאוֹד

כוּנָה  ּ בַּׁשְ ּ לָָמה ֵהם בֲָּחרו ַהִאם ִהְסבִּירו
ַהזֹאת? 

1 ← ְמַעט ְמאוֹד     2 ← ַהְרבֵּה ְמאוֹד

כוּנָה  ּ בְַּהָצגַת ַהׁשְ ַתְתפו ַהִאם כֻּלָם ִהׁשְ
וֶה:  בְּאֶֹפן ׁשָ

כֵּן / לֹא

 ַהִאם ָהֲאבִיזִָרים ָעזְרוּ לְַהָצגַת ַהֵמיָדע?
כֵּן / לֹא

ִציוּן סוִֹפי:
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ר לְַמיֵן ֶאת כָּל ַהבִָּתים ַהְמיָֻחִדים ָהֵאלוּ? ּ: לְֵאילוּ ָקֵטגוְֹריוֹת ֶאְפׁשָ בו  4. ִחׁשְ
בְֶתם ֲעלֵיֶהן )לְֻדגְָמה: צְבִָעים(.  ֲחׁשַ     כְִּתבוּ ֶאת ַהָקֵטגוְֹריוֹת ׁשֶ

ֵהם לֹא ְרגִילִים  ה ִטעוּנִים נֶגֶד בִָּתים ׁשֶ לוֹׁשָ ה ִטעוּנִים בְַּעד וּׁשְ לוֹׁשָ  5. כְִּתבוּ ׁשְ
לֶָהם.     בַַּמְרֶאה ׁשֶ

נְִרֶאה ַאֶחֶרת  ית? ַהִאם ֱהיִיֶתם רוֹצִים לְגוּר בְּבַיִת ׁשֶ  6. ָמה ַדְעְתכֶם ָהִאיׁשִ
    אוֹ לֹא? לָָמה?

א.

ב.

ג.

א.

ב.

ג.

ֶנֶגד ְּבַעד
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