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ע ב ע ַמּדָ ְמִׂשימֹות ַהֲעָרָכה ְלַמּסָ

נּו )עמודים 44-14(     ּלָ ִריאּות ׁשֶ שער 2: ַהּבְ

ִריאּות? ֹמר ַעל ַהּבְ ֻעּלֹות עֹוְזרֹות ָלנּו ִלׁשְ ְתבּו, ֵאילּו ּפְ ּכִ  .1
א. _________                             

ב. _________                      
ג.__________                     
ד.__________                     

ַמֲחָלה"? ל ּבְ ין "ִלְמֹנַע ַמֲחָלה" ְלֵבין "ְלַטּפֵ ל ּבֵ ירּו, ָמה ַהֶהְבּדֵ ַהְסּבִ   .2
א. ִלְמנַֹע ַמֲחָלה: ______________________________________________________
__________________________________________________________

ַמֲחָלה: ______________________________________________________ ל ּבְ ב. ְלַטּפֵ
__________________________________________________________

ים ּקִ ַחְיּדַ
ִאים. ִטים ַהּבָ ּפָ ׁשְ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ  .1

נּו ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון:  ַסּמְ  
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון ִלי ִלְרֹחץ אֹוָתם       רֹות ּבְ ר ֶלֱאֹכל ּפֵ ֶאְפׁשָ א. 

ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון  ַעִין        ים ּבָ ּקִ ר ִלְראֹות ַחְיּדַ ֶאְפׁשָ ב. 
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון ֲאַנְחנּו חֹוִלים     נּו עֹוָלה, ִסיָמן ׁשֶ ּלָ ָרטּוַרת ַהּגּוף ׁשֶ ֵ ר ֶטְמפּּ ֲאׁשֶ ּכַ ג. 

ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון  ָבִרים ְרחֹוִקים     יר ָהעֹוֵזר ִלְראֹות ּדְ ִמיְקרֹוְסקֹוּפ הּוא ַמְכׁשִ ד. 
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון ים ּגֹוְרִמים ְלַמֲחלֹות        ּקִ ל ַהַחְיַדּ ּכָ ה. 
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון ַמִים ּוְבַסּבֹון     ֹטף ָיַדִים ּבְ רּוִתים ָעֵלינּו ִלׁשְ ֵ ר יֹוְצִאים ֵמַהּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ ו. 
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון  ים       ּקִ ַחְיַדּ ֵחם ּבְ עֹוְזרֹות ְלִהּלָ רּופֹות ׁשֶ ֵיׁש ּתְ ז. 
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון  ים       ּקִ ל ַחְיּדַ ים ׁשֶ ֵיׁש סּוִגים ַרּבִ ח. 
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון ים     ּקִ ים ּבֹו ַחְיּדַ י ִמְתַרּבִ ָקֵרר ִמְתַקְלֵקל ּכִ ּמְ ַמר ּבַ ׁשְ ּנִ ֶ ָמזֹון ּשׁ ט. 
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון  יִחים אֹוָתם       ְרּתִ ּמַ ׁשֶ ים ֵמִתים ּכְ ּקִ ַחְיּדַ י. 

ים?  ּקִ ֵהיָכן ִנְמָצִאים ַחְיּדַ   .2
ֲאִויר  א. ּבָ

נּו  ּלָ ב. ַעל ָהעֹור ׁשֶ
ְרַקע  ג. ַעל ַהּקַ
ָכל ָמקֹום ד. ּבְ

ֶהם? ֹות ּבָ ֵדי ִלְצפּּ ׁש ּכְ ּמֵ ּתַ ַדאי ְלִהׁשְ יר ּכְ ֵאיֶזה ַמְכׁשִ ים ְזִעיִרים ְמאֹוד. ּבְ ּקִ ַהַחְיַדּ  .3
ֶעְזַרת ָהֵעיַנִים ֵברּור ּבְ י רֹוִאים אֹוָתם ּבְ יר ּכִ ַמְכׁשִ ֵאין ֹצֶרְך ּבְ א. 

ֶלת ְזכּוִכית ְמַגּדֶ ב. 
ִמיְקרֹוְסקֹוּפ ג. 

ֶקֶפת. ִמׁשְ ד. 
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אֹות ֵאלֹות ַהּבָ ְ ֲענּו ַעל ַהּשׁ
ֶפר.  יעּו ַהּיֹום ְלֵבית ַהּסֵ ה ב4 ֹלא ִהּגִ ִכּתָ ְלִמיִדים ַהּלֹוְמִדים ּבְ ֵני ּתַ ׁשְ   .4

ד. ּיָ ֶבר ּבַ י ֵיׁש לֹו ׁשֶ ִית ּכִ ּבַ ַאר ּבַ ִני ִנׁשְ ּדָ
רֹון.  י ּכֹוֵאב ָלּה ַהּגָ ִית ּכִ ּבַ ֲאָרה ּבַ ֵרעּות ִנׁשְ

קּו. רּו? ַנּמְ ַבּקְ ְלִמיִדים ּתְ ֵני ַהּתַ ין ׁשְ ֶאת ִמי ִמּבֵ
ֶלד: ________ ם ַהיֶּּ ׁשֵ

י: ____________________________________________________. ּכִ
ר ֵמָהֵעץ.  ִהיא קֹוֶטֶפת ָיׁשָ רֹות ׁשֶ לֹוִמית אֹוֶהֶבת ֶלֱאֹכל ּפֵ ׁשְ    .5

ִהיא אֹוֶכֶלת אֹוָתם. רֹות ִלְפֵני ׁשֶ ִהיא ְצִריָכה ִלְרֹחץ ֶאת ַהּפֵ לֹוִמית אֹוֶמֶרת ָלּה ׁשֶ ל ׁשְ א ׁשֶ ִאּמָ
ירּו. לֹוִמית? ַהְסּבִ ל ׁשְ א ׁשֶ א. ַהִאם צֹוֶדֶקת ִאּמָ

________________________________________________________

ִהְתַנֲהגּוָתּה? ּנֹות ּבְ לֹוִמית ְלׁשַ יִעים ִלׁשְ ב. ָמה ֱהִייֶתם ַמּצִ
 ________________________________________________________

ֶפר.  ֵבית ַהּסֵ יֹון ּבְ ַוֲעַדת ִנּקָ ְלִמיִדים ּבְ ם ִלְהיֹות ְנִציֵגי ַהּתַ ִנְבַחְרּתֶ   .6
ַמֲחלֹות. ָקה ּבְ ְמַנע ַהְדּבָ ּתִ ָלִלים ְלִהְתַנֲהגּות ׁשֶ ה ּכְ לֹוׁשָ רּו ׁשְ ַחּבְ

ֲעֵליֶכם_________________________________________________ א. 
ֲעֵליֶכם__________________________________________________ ב. 
ֲעֵליֶכם__________________________________________________  ג. 

 
ִים  ּנַ ִ ַהּשׁ

ֶפר ַעּמּוד 42 ְסִעיף א ּסֵ ֵאלֹות ַלֲחָזָרה ּבַ ְ ּשׁ ר ְלֵהָעֵזר ּבַ ֶאְפׁשָ

ים. ּלִ ַבְנק ַהּמִ ִטים. ֵהָעְזרּו ּבְ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ַהׁשְ  .1
ֵעֶרְך ________________ יל 6 ּבְ רֹות ַעד ּגִ א. נֹוׁשְ
זֹון ___________________ ּמָ ב. עֹוְזרֹות ִלְנּגֹס ּבַ

ִים ________________ ּנַ ִ תֹוֵכנּו ְנעּוצֹות ַהּשׁ ג. ּבְ
ִים______ ּנַ ִ ר ַעל ַהּשׁ ִהְצַטּבֵ ֵדי ְלָהִסיר ֳחָמִרים ְוִלְכלּוְך ׁשֶ ּה ּכְ ד. ֶנֱעָזִרים ּבָ

ִים________ ּנַ ִ ּשׁ ם ּבַ זֹון ּופֹוְגִעים ּגַ ֵאִרּיֹות ַהּמָ ה. אֹוְכִלים ֶאת ׁשְ
ָנה __________________ ׁשָ ַעם ּבְ ר אֹוָתם ְלָפחֹות ּפַ ו. ָחׁשּוב ְלַבּקֵ

ִמים: ְלַתְלִמיִדים ִמְתַקּדְ
ן ּוְמִגּנֹות ָעֶליָה ________________________ ֵ ז. ְמַכּסֹות ֶאת ַהּשׁ

ן ________________________________ ֵ ז ַהּשׁ ֶמְרּכַ ח. ִנְמָצִאים ּבְ
ן __________________ ֵ ַחת ְלִכּסּוי ַהּשׁ ְמָצא ִמּתַ ט. ֹחֶמר ַרְך ְוָאֹפר ַהּנִ

זֹון ַלֲחִתיכֹות ְקַטּנֹות _______________________ קֹות ֶאת ַהּמָ י. ְמַרּסְ

ים:  ְנק ִמּלִ ּבַ
ן,  ֵ ִים חֹוְתכֹות, מֹוְך ַהּשׁ ּנַ ִים, ׁשִ ּנַ ת ׁשִ ים, ִמְבֶרׁשֶ ּקִ י ָחָלב, ְלָסתֹות, ַחְיּדַ ּנֵ ׁשִ

ן )ֶדְנִטין(. ּנָ ִנית, ׁשִ ּנָ ִים/ׁשִ ּנַ ִים טֹוֲחנֹות, רֹוֵפא ׁשִ ּנַ ן, ׁשִ ֵ ְזגּוִגית ַהּשׁ
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נּו ָנכֹון/ֹלא ָנכֹון. ַסּמְ   .2
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון ִים      ּנַ ִ ָיֵרי ָמזֹון ִמן ַהּשׁ ִים ַמְרִחיָקה ׁשְ ּנַ ִ ַחת ַהּשׁ ִמׁשְ א. 
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון ה.        ִים ְמַרֲעֶנֶנת ֶאת ַהּפֶ ּנַ ִ ַחת ַהּשׁ ִמׁשְ ב. 
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון יֹום.       ֲעַמִים ּבְ ִים ְלָפחֹות ּפַ ּנַ ָחׁשּוב ְלַצְחֵצַח ׁשִ ג. 
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון ִים.         ּנַ ַאֲחֵרי ָהֹאֶכל ָאסּור ְלַצְחֵצַח ׁשִ ד. 
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון פֹות.     י ֵהן ִמְתַחּלְ י ֶהָחָלב ּכִ ּנֵ ל ׁשִ יֹון ׁשֶ ּקָ ֹמר ַעל ַהּנִ ֹלא ָצִריְך ִלׁשְ ה. 
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון  ִים.         ּנַ ִ ּשׁ ים ּפֹוְגִעים ּבַ ּקִ ר ּוַמְמּתַ ֻסּכָ ו. 

י ָחָלב? ּנֵ ירּו ַמֵהן ׁשִ ַהְסּבִ   .3
____________________________________________________________
____________________________________________________________

נּו ּלָ ֶכת ׁשֶ שער 3: ּכֹוַכב ַהּלֶ

נּו ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון: ַסּמְ   .1
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון ּדּור        נּו צּוַרת ּכַ ּלָ ֶכת ׁשֶ א. ְלכֹוַכב ַהּלֶ
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון ֶכת ֶאֶרץ       יָפה ֶאת ּכֹוַכב ַהּלֶ ֶמׁש ַמּקִ ֶ ב. ַהּשׁ
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון י הּוא ָעֹגל    ּדּור ָהָאֶרץ ּכִ ם ּכַ נּו קֹוְרִאים ּגַ ּלָ ֶכת ׁשֶ ג. ְלכֹוַכב ַהּלֶ
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון ד. ְיָמָמה ִהיא יֹום + ַלְיָלה          
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון ם ֶעֶרב      ֵ ּשׁ ָמָמה ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ּבַ ּיְ עֹות ָהאֹור ּבַ ה. ִלׁשְ

  
ִאים.  ִטים ַהּבָ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ַהׁשְ  .2

ים: ּלִ ַבְנק ַהּמִ ֵהָעְזרּו ּבְ
ֶכת _________________ ים ַעל ּכֹוַכב ַהּלֶ ֲאַנְחנּו ַחּיִ א.  

ל ______________________ ׁש לֹו צּוָרה ׁשֶ ּיֵ ְגַלל ׁשֶ ם נֹוָסף ּבִ ְלכֹוָכב ֶזה ֵיׁש ׁשֵ ב.  
ִעים ְסִביָבּה.  ֶכת ַהּנָ ֶמׁש ְוֶאת 8 ּכֹוְכֵבי ַהּלֶ ָ ____________ ּכֹוֶלֶלת ֶאת ַהּשׁ ג.  

ָנה ֵהן ּתֹוָפעֹות _______________________ ְיָמָמה ֹחֶדׁש ְוׁשָ ד.  
ּדּור ָהָאֶרץ ֵהם ____________ ְו______________  ֵני ּכַ ים ַעל ּפְ צּוִרים ַהַחּיִ ַהְיּ ה. 

 

ים ְנק ִמּלִ ּבַ
ּדּור ָהָאֶרץ ֶמׁש, ֶאֶרץ, ַמְחזֹוִרּיּות, ְצָמִחים,  ּכַ ֶ ים, ַמֲעֶרֶכת ַהּשׁ ֲעֵלי ַחּיִ ּבַ
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ים:  ּלִ ַבְנק ַהּמִ ּבְ ים ׁשֶ ּלִ ְבָלה ְלַחי ּוְלדֹוֵמם ֶאת ַהּמִ ּטַ נּו ּבַ ַמּיְ   .3

ּדֹוֵמםַחי

 

ים: ְנק ִמּלִ ּבַ
ג, ָעָנן  ית, ּדָ עֹון, רּוַח, ִחּפּוׁשִ ֶלב, ָאָדם, ֵעץ ַאּלֹון, ׁשָ ַמִים, ֵאׁש, ּכֶ

ַחי אֹו ּדֹוֵמם?   .4
ְתִאיָמה. ה ַהּמַ ּלָ מּוָנה ַלּמִ ִמְתחּו ַקו ִמן ַהּתְ

ּדֹוֵמם ַחי      
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נּו ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון: ַסּמְ   .5
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון ל ֲאִויר        ְכָבה ׁשֶ ׁשִ ף ּבְ ּדּור ָהָאֶרץ ֻמּקָ ּכַ א.  
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון  ים       ּתִ ָהֲאִויר ִנְמָצא ַרק ִמחּוץ ַלּבָ ב. 
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון ֶבת רּוַח       ּנֹוׁשֶ ׁשֶ ֲאִויר ּכְ ים ּבָ יׁשִ ֲאַנְחנּו ַמְרּגִ ג. 

ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון  ֵדי ִלְחיֹות    ּדּור ָהָאֶרץ ְזקּוִקים ַלֲאִויר ּכְ ֵני ּכַ ים ַעל ּפְ צּוִרים ַהַחּיִ ַהְיּ ד. 
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון ִלְתנּוַעת ָהֲאִויר קֹוְרִאים ֶמֶזג ָהֲאִויר       ה. 
ָנכֹון / ֹלא ָנכֹון ָרטּוָרה עֹוָלה        ְמּפֵ ָהֲאִויר ַקר ַהּטֶ ׁשֶ ּכְ ו. 

חּוָנה? ָנה ׁשְ ַמִהי ׁשָ   .6
ִמים ׁשָ ּה ּגְ ּלֹא יֹוְרִדים ּבָ ָנה ׁשֶ ׁשָ א. 

ִמים ׁשָ ּה ְמַעט ּגְ ּיֹוְרִדים ּבָ ָנה ׁשֶ ׁשָ ב. 
ִמים ׁשָ ה ּגְ ּה ַהְרּבֵ ּיֹוְרִדים ּבָ ָנה ׁשֶ ׁשָ ג. 

ִנים ֲאֵחרֹות ה ׁשָ ַהְרּבֵ מֹו ּבְ ִמים ּכְ ׁשָ ּה ּגְ ּיֹוְרִדים ּבָ ָנה ׁשֶ ׁשָ ד. 

ָקִעים? 7. ָמֵהם ִמׁשְ
ִמים ׁשָ ּגְ א. 

ֶלג ׁשֶ ב. 
ָרד ּבָ ג. 

ׁשּובֹות ְנכֹונֹות ל ַהּתְ ּכָ ד. 

ים(. ּלִ ַבְנק ַהּמִ מֹו. )ֵהָעְזרּו ּבְ ל ֵחֶלק ֶאת ׁשְ ְתבּו ְלַיד ּכָ ָרטּוָרה. ּכִ ל ַמד ֶטְמּפֵ ים ׁשֶ ְרׁשִ 8. ִלְפֵניֶכם ּתַ

ים:  ְנק ִמּלִ ּבַ
ָנתֹות, ִצּנֹוִרית ּוָבּה נֹוֵזל לּוַח, ׁשְ
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ים(  ּלִ ַבְנק ַהּמִ ָמה מֹוִעיָלה ָהרּוַח? )ֵהָעְזרּו ּבְ מּוָנה ּבְ ַחת ְלָכל ּתְ ְתבּו ִמּתַ ּכִ   .9

 

ים:  ְנק ִמּלִ ּבַ
ַטת ְסִפינֹות. ה, ֲהׁשָ ֵרי ִחּטָ ְרּגְ ַמל, ְטִחיַנת ּגַ ִביָסה, ֲהָפַקת ַחׁשְ ִיּבּוׁש ּכְ



18

ל ֳחָמִרים )עמודים 138-85( כּונֹות ׁשֶ שער 4: ּתְ
                                                                       

ים  חּוׁשִ
עֹוְזִרים ָלנּו ְלַזהֹות ֳחָמִרים. ים ׁשֶ ל חּוׁשִ מֹות ׁשֶ ְתבּו ׁשֵ ּכִ   .1

א. _________
ב. _________
ג. _________
ד. _________

   
ה? ּפֶ ים ּבַ ֵאילּו ְטָעִמים ֲאַנְחנּו ָחׁשִ   .2

א. ________
ב. ________
ג. ________
ד. ________

ּוׁש? ּשׁ ֶעְזַרת חּוׁש ַהּמִ ר ִלְקֹלט ּבְ ֵאיֶזה ֵמיָדע ֶאְפׁשָ   .3
א. ________
ב. ________
ג. ________

ְתִאים ם ַהחּוׁש ַהּמַ ם ָהֵאֶבר ְלׁשֵ ין ׁשֵ ִמְתחּו ַקו ּבֵ   .4
ֵריַח א. ַעִין       

ַטַעם ב. ַאף       

ּוׁש ִמּשׁ ג. ָלׁשֹון       

ִמיָעה ׁשְ ד. עֹור       

ה ְרִאּיָ ה. ֹאֶזן       

ַזהּו ֶאת ַהֹחֶמר   .5
ִביָרה _____________ קּוָפה ּוׁשְ ׁשְ א. 

נּו ׁשֹוִתים אֹותֹו ___________ ּלָ ּכֻ קּוף ׁשֶ נֹוֵזל ׁשָ ב.  
י _____________ ְכּתִ ִמיָעה ְצִליל ַמּתַ ֲחָזָקה, ַמְבִריָקה ּוַמׁשְ ג.  

ַרע __________ ָלל ָחָלק, ָעׂשּוי ֵמֹחֶמר ִמן ַהַחי ְוָעלּול ְלִהּקָ ֶדֶרְך ּכְ ק, ּבְ ּדַ ד.  
ְפט __________________)*ּבֹונּוס( ִפיִקים ִמּנֵ ּמְ ֹחֶמר ְמָלאכּוִתי ׁשֶ ה.  

ים. ּתִ ֵדי ִלְבנֹות ּבָ ֶהם ּכְ ים ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ֲאַנְחנּו ִמׁשְ ל ֳחָמִרים ׁשֶ מֹות ׁשֶ ְתבּו ׁשֵ ּכִ   .6
א. __________
ב. __________
ג. __________
ד. __________
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ִית *ּבֹונּוס מּו ֶאת סּוג ַהּבַ ִרׁשְ   .7
ׁש אֹו ֵמֵעץ ________________ ָעׂשּוי ִמּקַ א.  
ד _____________________ ָעׂשּוי ִמּבַ ב.  
טֹון ______________ ָעׂשּוי ֵמֲאָבִנים ּוִמּבֵ ג.  
ֵיׁש ּבֹו קֹומֹות ַרּבֹות ְמאֹוד ____________ ד.  

ַרח ____________________         ָעׂשּוי ִמּקֶ ה. 

שאלה בספר, עמוד 94, סעיפים א, ב.

ים(. ּלִ ַבְנק ַהּמִ י ְקבּוצֹות: ֳחָמִרים ִמן ַהַחי ָוֳחָמִרים ִמן ַהּדֹוֵמם )ֵהָעְזרּו ּבְ ּתֵ ְבָלה ִלׁשְ ּטַ נּו ֳחָמִרים ּבַ 8. ַמּיְ

ֳחָמִרים ִמן ַהּדֹוֵמם ֳחָמִרים ִמן ַהַחי        

 

ים:  ְנק ִמּלִ ּבַ
ֶכת, עֹור. ד, ְנָיר, ַמּתֶ ַלְסִטיק, ְזכּוִכית, ֵעץ, ֶאֶבן, ּגּוִמי, ּבַ ּפְ

שאלות בספר, עמוד 99.

ְתִאיָמה: כּוָנה ַהּמַ ין ַהֹחֶמר ַלּתְ ִמְתחּו ַקו ּבֵ   .9

כּוָנה ַהּתְ ַהֹחֶמר       

ַמִים ׁשֹוַקַעת ּבְ ְנָיר       

ַקּלּות ּבֹוֵער ּבְ ֶכת        ַמּתֶ

ִנְקָרע ֵעץ       

ַמְבִריָקה ֶאֶבן       
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ֳחָמִרים.  ָרִכים ַלְחֹסְך ּבַ לֹוׁש ּדְ ִלְפֵניֶכם ׁשָ   .10
ֶרְך. ְגָמה ְלָכל ּדֶ נּו ּדֻ ּתְ  •

ֶרְך.  ָכל ּדֶ ְחְסכּו ֳחָמִרים ּבְ יַצד ּתַ ירּו ּכֵ ַהְסּבִ  •
ַהְפָחָתה.  א. 

ְגָמה:________________________________________ ּדֻ  
ר: __________________________________________ ֶהְסּבֵ  

ּמּוׁש חֹוֵזר:  ׁשִ ב. 
ְגָמה:________________________________________ ּדֻ  

ר: __________________________________________ ֶהְסּבֵ  

ִמְחזּור:  ג. 
ְגָמה:________________________________________ ּדֻ  

ר: __________________________________________ ֶהְסּבֵ  

ים )עמודים 196-139(                                             ֲעֵלי ַהַחּיִ שער 5: ִעם ּבַ
                                                                                   

ים(. ּלִ ַבְנק ַהּמִ ֶהם )ֵהָעְזרּו ּבְ ּלָ ים ׁשֶ ים ְלִפי ְסִביַבת ַהַחּיִ ֲעֵלי ַהַחּיִ נּו ֶאת ּבַ 1. ַמּיְ

ה ׁשָ ּבָ ּיַ ִיםּבַ ּמַ ּבַ

 

ים: ְנק ִמּלִ ּבַ
בֹוָרה, ַסְרָטן, ְלָטָאה,  ְרָוז, ּדְ ֶלב ָנָהר, ּבַ ג, ַאְרָנב, ּכֶ ּדָ

זֹון, ִצּפֹור. ַע, ִחּלָ ר, ְצַפְרּדֵ ְרּפַ ַיּתּוׁש, ָצב, ִלְוָיָתן, ּפַ
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ים.  ֲעֵלי ַחּיִ ל ּבַ ה ְקבּוצֹות ׁשֶ ּמָ ל ּכַ מֹות ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ׁשֵ   .2
ל ְקבּוָצה. ֲארּו ּכָ ּתַ  •

ְגָמאֹות ְלָכל ְקבּוָצה. י ּדֻ ּתֵ נּו ׁשְ ּתְ  •
ִית ַחּיֹות ּבַ א. 

אּור _________________________________________ ּתֵ  
ְגָמאֹות _________________________________________ ּדֻ  

ק  ַחּיֹות ֶמׁשֶ ב. 
אּור _________________________________________ ּתֵ  

ְגָמאֹות _________________________________________ ּדֻ  

ר ַחּיֹות ּבַ ג. 
אּור _________________________________________ ּתֵ  

ְגָמאֹות _________________________________________ ּדֻ  

ַחּיֹות ַמְחָמד ד. 
אּור _________________________________________ ּתֵ  

ְגָמאֹות _________________________________________ ּדֻ  
                                                                    

ֵדי ִלְחיֹות? ים ּכְ ֲעֵלי ַהַחּיִ ָמה ְצִריִכים ּבַ   .3
א. ____________
ב. ____________
ג. ____________
ד. ____________
ה. ____________

ים(. ּלִ ַבְנק ַהּמִ ֶהם )ֵהָעְזרּו ּבְ ּלָ זֹון ׁשֶ י ַהּמָ י ְקבּוצֹות ַעל ּפִ ּתֵ ים ִלׁשְ ֲעֵלי ַהַחּיִ נּו ֶאת ּבַ א. ַמּיְ  .4

ים טֹוְרִפיםִצְמחֹוִנּיִ

ְך ְלָכל ְקבּוָצה  ּיָ ַ ים ֶאָחד ַהּשׁ ַעל ַחּיִ ל ּבַ ם ׁשֶ ְבָלה ׁשֵ ַטּ ב. הֹוִסיפּו ּבַ
ים, טֹוְרִפים(. )ִצְמחֹוִנּיִ

ים:  ּלִ ְנק ַהּמִ ּבַ
ִביׁש,  ר, ַעּכָ ְלּבּול, ָצב, ַעְכּבָ ְנָמִלים, ּבֻ

ַע, ָנָחׁש.  ּדּוִכיַפת, ְצַפְרּדֵ
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יִצים. ים ַעל ְיֵדי ֲהָטַלת ּבֵ ְתַרּבִ ים ַהּמִ ֲעֵלי ַהַחּיִ מֹות ּבַ ִעּגּול ֶאת ׁשְ יפּו ּבְ ַהּקִ   .5
ִעים. ים, ִצּפֹוִרים, ְלָטאֹות, ְצַפְרּדֵ ים, ֲחתּוִלים, ְנָחׁשִ ָלִבים, ַצּבִ ּכְ

ים? ַבֲעֵלי ַהַחּיִ ׁש ָהָאָדם ּבְ ּמֵ ּתַ מּו, ֵאיְך ִמׁשְ ִרׁשְ   .6
א. _______ ב. _______ ג. _______ ד. _______ ה. _______

ָרה( ּלֹו.     *)ַהֲעׁשָ ֱאָצא ׁשֶ ל ַהּצֶ ם ׁשֶ ים ְלׁשֵ ַעל ַהַחּיִ ין ּבַ ִמְתחּו ַקו ּבֵ   .7

ְסָיח ּבְרָוָזה       

ֶכר ּבֶ רֹור         ּדְ

ּגֹוָזִלים סּוָסה        

ֶאְפרֹוִחים ה         ְלּבָ ּכַ

ּגּור  ְנָאָקה        

ם(. קֹום ֵיׁש אֹותֹו ׁשֵ ּמָ ּלַ ים ׁשֶ ֲעֵלי ַחּיִ ה ּבַ ּמָ ָנם ּכַ ר ּבֹו )ֶיׁשְ הּוא ּגָ קֹום ׁשֶ ים ַלּמָ ַעל ַהַחּיִ ל ּבַ ם ׁשֶ ֵ ין ַהּשׁ ִמְתחּו ַקו ּבֵ   .8
ֶלב  ּכֶ

                                                                                  ֵקן
ָרה ּפָ

                                                                                  ֻאְרָוה
ִצּפֹור

                                                                                  ְמלּוָנה
סּוס

                                                                                  ֶרֶפת
בֹוָרה ּדְ

ְנָמִלים

ים  ֲעֵלי ַחּיִ ין ּבַ ְקׁשֶֹרת ּבֵ ּתִ

ים. ֲעֵלי ַהַחּיִ ין ּבַ ְקׁשֶֹרת ּבֵ ְגָמאֹות ְלֶאְמָצֵעי ּתִ ְתבּו ּדֻ ּכִ   .1
א. _________
ב. _________
ג. _________
ד. _________
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ְקׁשֶֹרת. ֵדי ִליֹצר ּתִ ים ּכְ ְתבּו ָמה ֵהם עֹוׂשִ ים. ּכִ ֲעֵלי ַחּיִ ֵני ּבַ ׁשְ ֲחרּו ּבִ ּבַ   .2
ים: __________  ַעל ַהַחּיִ ם ּבַ א. ׁשֵ

ְקׁשֶֹרת ַעל ְיֵדי: _____________ • יֹוֵצר ּתִ  
ים: __________  ַעל ַהַחּיִ ם ּבַ ׁשֵ ב.  

ְקׁשֶֹרת ַעל ְיֵדי: _____________ • יֹוֵצר ּתִ  

ָרה( ִמיַע. *)ַהֲעׂשָ הּוא ַמׁשְ ים ַלּקֹול ׁשֶ ַעל ַהַחּיִ ם ּבַ ין ׁשֵ ִמְתחּו ַקו ּבֵ   .3

ל ְמַיּלֵ ָרה        ּפָ

נֹוֵער ַאְרֵיה       

ּגֹוֶעה ֲחמֹור       

ׁשֹוֵאג ִצּפֹור       

ץ ְמַצּיֵ ָחתּול       

ְגָמה: ָכל ּדֻ ים ּבְ ַעל ַהַחּיִ ירּו ֵאיֶזה ֶמֶסר ַמֲעִביר ּבַ ַהְסּבִ   .4
ֶסר הּוא: _____________ ַהּמֶ ס ּפֹוֵרס ֶאת ְזָנבֹו.                         ַטּוָ א.  
ֶסר הּוא:_____________ ַהּמֶ ְלּבּול ְמִציִצים ּופֹוְתִחים ַמּקֹור.   ל ּבֻ ּגֹוָזִלים ׁשֶ ב.  
ֶסר הּוא: _____________ ַהּמֶ יו.                 ּנָ ף ׁשִ ָהַאְרֵיה ׁשֹוֵאג ְוחֹוׂשֵ ג.  
ֶסר הּוא: _____________ ַהּמֶ ֶתן.         ֶלב ְמַרְחֵרַח ְסִביבֹו ּוֵמִטיל ׁשֶ ַהּכֶ ד.  

ֶסר הּוא:______________ ַהּמֶ ַהּבֹוֵאׁש ֵמִפיץ ֵריַח ַרע.                       ה.  
ֶסר הּוא: ______________ ַהּמֶ ֹתם.           ֹחר-ּכָ ָרה ְצָבִעים ׁשָ ָלַמְנְדּ ַלּסָ ו.  
ֶסר הּוא: ______________ ַהּמֶ ֵקָבה.                   ָכר רֹוֵקד ְסִביב ַהּנְ ז.  ַהּזָ

ִביָבה. ּסְ ּנּוִיים ּבַ ִ ים ְמִגיִבים ַלּשׁ ֲעֵלי ַהַחּיִ ּבַ   .5
גּוָבה. ים ַלּתְ ַעל ַהַחּיִ ין ּבַ ִמְתחּו ַקו ּבֵ א.  

ּגֹוֵרם ָלּה. ִביָבה ׁשֶ ּסְ ּנּוי ּבַ ִ גּוָבה ַלּשׁ ין ַהּתְ ִמְתחּו ַקו ּבֵ ב.  

ָנה( ָמה )ׁשֵ ְרּדֵ ּתַ זֹון     ִחּלָ
ַקִיץ ַחם ְוָיֵבׁש          

ִצּפֹור 
ְנִדיָדה                          

ָנָחׁש
ֹחֶרף ַקר         

נּו  ּגְ
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ָנה ׁשֹונֹות. עֹונֹות ׁשָ ים ִלְסִביָבָתם ּבְ ֲעֵלי ַחּיִ ל ּבַ ל ַהְתָאמֹות ׁשֶ יָמה ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ְרׁשִ   .6

ַהַהְתָאָמה:
ּבֶֹקר. ם ּבַ ּכֵ ְיָלה אֹו ַהׁשְ ּלַ ִעיִלים ּבַ ָער, ּפְ יִרים ׂשֵ ִ ְרָוה, ַמׁשּ ַמְצִמיִחים ּפַ

ְבָלה:    ִלימּו ֶאת ַהּטַ ַהׁשְ

ים ַעל ַהַחּיִ ם ּבַ ת ַהַהְתָאָמהַהַהְתָאָמהׁשֵ ִסּבַ

______.1

______.2

______.3

_____________

_____________

_____________

כי _________________________

כי _________________________

כי _________________________

הערה למורים:
אפשר להציע שאלה במתכונת של הטבלה שבספר, בעמוד 180, אך יש לשנות את שמות בעלי החיים. 


