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ה ִאים ְוִקְבעּו מָּ ִעים ַהבָּ ִטים ְוֶאת ַהְקטָּ  ִקְראּו ֶאת ַהִמְשפָּ

ֶהם א ֶשלָּ  . ַהּנֹושֵׂ

 

ים. 1 יִׂ ים חַּ ְרק עֹושִׂ ּלּוָנה פַּ   .בַּ

ל א שֶׁ ּנֹושֵׂ ְשָפט הּוא הַּ מִׂ  : ______________________הַּ

 

ְרָקס יֵׂש . 2 קִׂ ֲאָריֹותבַּ ים וַּ יָצנִׂ   .לֵׂ

ל א שֶׁ ּנֹושֵׂ ְשָפט הּוא הַּ מִׂ  : ______________________הַּ

 

ָּלה ְמֻתְלָתל. ה3 ָער שֶׁ שֵׂ ר חּום. הַּ ְסתֵׂ ל אֶׁ ָער שֶׁ   .שֵׂ

ל א שֶׁ ּנֹושֵׂ ְשָפט הּוא הַּ מִׂ  : ______________________הַּ

 

יא ָדָבר. 4 ְפָסָקה הִׂ הַּ ְפָסָקה. הַּ את ְלהַּ יף ָלצֵׂ ן כֵׂ ֲענֵׂ   .ְמרַּ

ל א שֶׁ ּנֹושֵׂ ְשָפט הּוא הַּ מִׂ  : ______________________הַּ

 

ים. ֻכָּלם נֹוְלדּו. 5 ְדָיה יֵׂש ְשלֹוָשה ְיָלדִׂ ְשוֶׁ ת אֹוְלסֹון מִׂ רֶׁ ְגבֶׁ ְך  לִׂ רֶׁ דֶׁ ְנס בַּ ְמבּולַּ ְבאַּ

ית אשֹוָנה ָאְמרּו-ְלבֵׂ ם ָהרִׂ עַּ פַּ ים. בַּ חֹולִׂ ְש " :הַּ ם הַּ עַּ פַּ ה". בַּ ְקרֶׁ ָיה ָאְמרּו: מִׂ נִׂ

ם עַּ פַּ ה מּוָזר!" ּובַּ ְקרֶׁ ל "מִׂ ְרגֵׂ ה ְכָבר הֶׁ ית ָאְמרּו: "זֶׁ ישִׂ ְשלִׂ  ."הַּ

ע הּוא טַּ קֶׁ ל הַּ א שֶׁ ּנֹושֵׂ  _______________ :הַּ

 

 

 

 

 

 

א ּוהמָּ      ַהּנֹושֵׂ

?  
 



ל. 6 חַּ ּנַּ ָאה ָיְרָדה לַּ ְרוֹות ְנָמָלה ְצמֵׂ ְמאֹוָנּה ְלהַּ ת צִׂ ל  .אֶׁ ף אֹוָתּה גַּ ע ָשטַּ תַּ ְלפֶׁ

ט  ְמעַּ ָטְבָעהְוכִׂ ה יֹוָנה .שֶׁ ּנֵׂ ְזָרה, ְוהִׂ ש עֶׁ קֵׂ ם ְלבַּ יִׂ ָשמַּ יָה לַּ ינֶׁ ְּנָמָלה עֵׂ  ָנְשָאה הַּ

יהָ  י ּוְבפִׂ יֹוָנה, כִׂ יַּד  ָעָנף. ָרֲאָתה הַּ ם. מִׂ יִׂ מַּ ָעָנף לַּ ת הֶׁ ת, ְוָזְרָקה אֶׁ עַּ ְּנָמָלה טֹובַּ הַּ

ְּנָמָלה י ָעְלָתה הַּ גִׂ הִׂ ד שֶׁ ם עַּ רֶׁ זֶׁ ם הַּ ָעָנף ְוָשָטה עִׂ ל הֶׁ חֹוףעַּ  .ָעה לַּ

ָחד ָרֲאָתה ָיד יֹום אֶׁ צַּ ְּנָמָלה, שֶׁ יחַּ  הַּ ּנִׂ ת הִׂ ְתפֹּס אֶׁ י לִׂ ת ְכדֵׂ ְלכֹּדֶׁ יֹוָנה מַּ  .הַּ

ל ְפלּו עַּ ְתנַּ ן הִׂ ים, ְוהֵׂ י ְנָמלִׂ ֲהמֹונֵׂ ְּנָמָלה לַּ ָיד ְוָעְקצּו אֹותֹו ְבָכל גּופֹו.  ָקְרָאה הַּ צַּ הַּ

ָמקֹום ן הַּ ָיד מִׂ צַּ ח הַּ תֹו ָברַּ ח אִׂ ת  ְוָלקַּ יֹוָנה ָפְרָשה אֶׁ ּלּו הַּ ת. ְואִׂ ְלכֹּדֶׁ מַּ ת הַּ אֶׁ

יהָ   .ְוָעָפה ְכָנפֶׁ

ע הּוא טַּ קֶׁ ל הַּ א שֶׁ ּנֹושֵׂ  )הקיפו במעגל( :הַּ

תא.       יָלה אֶׁ צִׂ יֹוָנה מַּ ְּנָמָלה הַּ  הַּ

תב.       יָלה אֶׁ צִׂ ְּנָמָלה מַּ יֹוָנה הַּ  הַּ

ְזָרהג.       ית עֶׁ  ֲהָדדִׂ

 ָנָהרד.      

 

מֹוחַּ . 7 מֹוחַּ הַּ י הַּ ר ְבגּוף־ָהָאָדם. ְבלִׂ ָחשּוב ְביֹותֵׂ יָבר הֶׁ ין ָהָאָדם  הּוא ָהאֵׂ אֵׂ

ים ָדָבר ינּו זֹוְכרִׂ ֹּא ָהיִׂ מֹוחַּ ל א הַּ ל ָכל  .ְמֻסָגל לְחשֹּב. לּולֵׂ חַּ עַּ קֵׂ ם ְמפַּ הּוא גַּ

ינּו  .ְתנּועֹותֵׂ

ל מֹוחַּ הּוא גּוש שֶׁ ְנָבָּנה  הַּ ְקָמה ְלבַּ לרִׂ ח שֶׁ פַּ ּנֶׁ ן הַּ ית מִׂ ֲחצִׂ א מַּ ּלֵׂ ָכה. הּוא ְממַּ  ְורַּ

גְֻלגֹּלֶׁת  .הַּ

א הּוא ּנֹושֵׂ  :הַּ

 א. גּוף ָהָאָדם

מֹוחַּ   ב. הַּ

ְנָבָּנה ְקָמה ְלבַּ ָכהו ג. רִׂ  רַּ

 ןָכרֹוזִׂ ד. 

 בהצלחה!!!                                                                                        


