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ליחיד מ�ִּבים :1 פעילות

שמות עצם ברבים. סומנו בקטע יעלים. על לפניכם קטע קצר
נקבה. או זכר שלו: את המין וכתבו היחיד, ברבים לצורת העצם שמות את הפכו

במילון. בדקו יודעים, אינכם אם

בארצנו יעלים
בין קירות להליכה מותאם גופם תלולים. מצוקים של באזורים היעלים חיים
בסלעים. אחיזה כרית המאפשרת מעין יש ליעלים הטלפיים בתחתית הסלע.

מעמדו בעדרים. חיים והם הנגב, באזור בעיקר לראות ניתן בארצנו היעלים את
הקרניים. אורך על-פי נקבע הפרט של

 
נקבה זכר או יחיד        רבים   

1. יעלים 

2. אזורים 

3. מצוקים 

4. קירות 

5. טלפיים 

6. סלעים 

7. עדרים 

8. קרניים 

יעל                      זכר
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לרבים מיחיד :2 פעילות

בארצנו. הקטע יעלים מן ביחיד שמות עצם לפניכם .1
שלהם. את צורת הרבים כתבו

רבים יחיד   

גופים גוף           .1

2. הליכה 

3. סלע 

4. כרית 

5. אחיזה 
  

פעילות 3: ה' היידוע

שייכות. היידוע וכינוי ה' את לשמות העצם הוסיפו .1

שייכות עצם  ה' היידוע   כינוי  שם

גוף    הגוף     גופך

הליכה  

סלע   

כרית  

ארץ   

מעמד 
 

עצם,  היא שם המילה שייכות, וכינוי היידוע ה' את למילה להוסיף אפשר לב: אם  שימו

אותם. להוסיף אפשר עצם לשם רק כי  

רבים  יחיד      

ארץ .6

אזור .7

מעמד .8

9. פרט 

ההליכה               הליכתו
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פעילות 4: משפטים

במשפטים. אותם ושבצו הקודמת, הפעילות מן עצם שמות 4 בחרו

.1

.2

.3

.4

תואר שם :5 פעילות

בארצנו. יעלים הקטע שוב לפניכם
את המין. להתאים תשכחו תואר כרצונכם. אל שם עצם שם הוסיפו לכל

(ולא: יעל גדוה.) דוגמה: יעל גדול

בארצנו יעלים
בין קירות להליכה מותאם גופם תלולים. מצוקים של באזורים היעלים חיים
בסלעים. אחיזה כרית המאפשרת מעין יש ליעלים הטלפיים בתחתית הסלע.

בעדרים. חיים והם הנגב, באזור בעיקר לראות ניתן בארצנו היעלים את
הקרניים. אורך על-פי נקבע הפרט של מעמדו

לידיעתכם:
יפה מאוד, יפה, (הכי מאוד ביותר, הכי, כגון: מילים, להוסיף ניתן לשמות תואר

ביותר). יפה

ַעם אתיופי סיפור פעילות 6:

אתיופיה. יהודי בפי המסופר עם סיפור לפניכם

קראו את הסיפור. .1
אבא גברהנא? על מדוע לגלגו .2
גברהנא? השיב להם אבא איך .3
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ַחּיָב נְִׁשַאר וְא נֱֶעלַב ַאָּבא-ּגְֶּב�הַּנָא
ַעִּליזָה. חֲבּו�ה מּולֹו הֹוִפיָעה �ֶַּבּד ָלִליֶּבָלה. ַּבְּכָפר ַאָּבא-ּגְֶּב�הַּנָא לְַבֵּקר יָָצא ַּפַעם

ַלחֲֵב�יו: וְָאַמר ּגְֶּב�הַּנָא ַאָּבא- הַּגְדֹוָלה וְהֲָעגּוָלה ֶׁשל הֶַּכ�ס ַעל הִצְִּביַע הֲָאנִָׁשים ֶאָחד
ּוְמֵלָאה. ּגְדֹוָלה זְ�ִעים ַׂשִּקית ִאּתֹו ֶׁשהִֵביא הַּזֶה ָלִאיׁש ְלהֹודֹות ְצ�יִכים "ֲאנְַחנּו

ִּבְצחֹוק. ָּפ�צּו ַּבחֲבּו�ה הֲָאנִָׁשים ָּכל ַלּזְ�יָעה." ְמאֹוד ְמַחִּכים ֶׁשָּלנּו הָ�יִקים הַָּׂשדֹות
�ְעיֹון. ְּבמֹוחֹו ָצץ ִמּיָד ֲאָבל ְקָצת, נֱֶעלַב ַאָּבא-ּגְֶּב�הַּנָא

וְָאַמר: הִַאיׁש אֹותֹו ֶׁשל וְהַּמְַב�יָקה הַּגְדֹוָלה ַעל הַָּק�ַחת הִצְִּביַע הּוא
הַָּׂשדֶה ְלֶחְלַקת ַּתְסִּפיק הְַּקַטּנָה ַּבַּׂשִּקית הַּזְ�ִעים ֶׁשהֵֵבאתִי ַּכּמּות ִאם ָּבטּוַח א "ֲאנִי

ִמּיָד, הִֵבינּו הֵם ּגָדֹול. ִּבְצחֹוק ָּפ�צּו ַּבחֲבּו�ה הֲָאנִָׁשים הַּזֹאת." וְהָ�יָקה הַּגְדֹוָלה
הַּיָדּוַע. הֵַּלץ ַאָּבא-ּגְֶּב�הַּנָא, עֹוֵמד ֶׁשִּלְפנֵיהֶם

תואר בסיפור שמות פעילות 7:

על אבא-גברהנא. את הסיפור שוב קראו
תואר. עצם ושמות שמות מתוך הסיפור העתיקו

תואר). שם - עליזה עצם, שם - (חבורה עליזה חבורה .1

  

  

  

  

  

:8 פעילות
שיותר השתמשו בכמה וכדומה). תכשיט (חדרכם, ללבכם הקרוב מסוים או מקום חפץ תארו

התואר. שמות במחסן להיעזר תוכלו תואר. שמות

רך נעים, חינני, עדין, יוקרתי, ביתי, חמים, ססגוני, רומנטי, קסום, מרהיב, תואר: שמות מחסן  

מטח אתיופיה, יהודי מפי סיפורים מרקם מתוך


