
 

 

 

לקריאה לא מנוקדת -מקריאה מנוקדת  

 
וענו על שתי השאלות אחריו.  ם מנוקד ופעם לא. פעו את הטקסט שלפניכםקרא  

 

ֵגן וָלִשירה   ר ֹאֵהב מאֹוד לנ  צָרצ   

 הצרצר אהב מאוד לנגן ולשיר

 

, והִ  ִיץ. הּוא ָהָיה ָשֵמח  ק  ר וִביָלה ָכל ה   זִמין ֲהמֹוןהּוא ִנֵגן,ש 

ּלֹו ּמּוִסיָקה שֶׁ ָבאּו ֵלָהנֹות ֵמה  ּלשּוֵמה   יִדיִדים שֶׁ ומָחה שֶׁ  

 הוא ניגן, שר ובילה כל הקיץ. הוא היה שמח והזמין המון

 ידידים שבאו להינות מהמוסיקה שלו ומהשמחה 

 
 

הבנת הנקרא איתור מידע גלוי –מה אהב הצרצר לעשות   

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

הסקת מסקנה. )מידע  -מה אפשר להבין על חייו של הצרצר

 סמוי ( 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  



 

 

םכאת הטקסט שלפניקראו   

ִאָּמא ָבָאה בֹ  ֵני שֶׁ עֹוֵרר עֹוד ִלפְּ ָדם. הּוא ִהתְּ ָּמש ֻמקְּ ִביר מ  ָחד ָקם דְּ ר אֶׁ קֶׁ

ר.  ָכל ֹבקֶׁ מֹו בְּ ָהִעיר אֹותֹו כְּ ְך הוא קם התלבש, התארגן לבד לְּ ָהל  וְּ

ֹטף ָפִנים  ִלשְּ ִים וְּ ֵצח  ִשנ  חְּ צ  ר לְּ ָבח. הּוא ֲאִפּלּו ָזכ  ִּמטְּ ִכיר לֹו ל  זְּ ִאָּמא ת  ִלי שֶׁ בְּ

ר. ָכל ֹבקֶׁ מֹו בְּ  כְּ

הּוא  ּׁשֹוקֹו שֶׁ ָכה לֹו ִעם ה  ח  לֹא מְּ ָבח וְּ ִּמטְּ ִין לֹא ב  ִאָּמא ֲעד  ֵּלא שֶׁ פ  ִביר ִהתְּ דְּ

 ָכל ָכְך אֹוֵהב.

ִביר.  ב דְּ ָהִעיסעה מוקדם א נאולי אימָמה ָקָרה? ָחש  ָחה לְּ ָשכְּ ר אֹוִתי? וְּ

ִרי  ֵאין ִלי ָכִריְך ּופְּ ֻסָדר וְּ ִּלי עֹוד לֹא מְּ קּוט שֶׁ י לְּ ר? ה  ֵספֶׁ ֵבית ה  ִגיע  לְּ ֵאיְך א 

ָסָקה. פְּ ה   ל 

ִמי שֹוקֹו. זֶׁה לֹא  צְּ ע  ָהִכין לְּ ד. "ֲאִני יֹוֵדע  לְּ ב  ֵדר לְּ ת  ִהסְּ ִליט לְּ חְּ ִביר הֶׁ דְּ

ב שֹוקֹו ִביר ָאה  ט. דְּ קֶׁ שֶׁ ר בְּ ה." ָאמ  ִביר ָקשֶׁ ָהִכין. דְּ ֵאין ָכל ֹקִשי לְּ ר ָכְך שֶׁ  ק 

ר כִ  ֹבקֶׁ ת ה  ל ֲארּוח  ֵתר ע  ו  ִליט לְּ חְּ קֹום ָכִריְך י לא היה רעב במיוחדהֶׁ . ִבמְּ

ִרי. ק פְּ ח ר   ִיק 

ָגן,  ֻארְּ קּוט מְּ י לְּ ה  ק שֶׁ ִהירּות, ָבד  ֵגן ִבמְּ רְּ א  ִביר ִהתְּ ניגש אל שולחן דְּ

ּלֹו כתיבה ה ת. שֶׁ כֶׁ ֲערֶׁ ּמ  ת ה  ֵגן אֶׁ רְּ א  לְּ  

יֹום? הּוא  קּוט? ֵאיזֶׁה יֹום ה  י לְּ ִניס ל  כְּ ה  ִביר. ָמה ָצִריְך לְּ ב דְּ ע," ָחש  ג  "רֶׁ

ָדִעים.  בֹון ּומ  שְּ נּו חֶׁ דְּ מֹול ָלמ  תְּ ָכר: "אֶׁ ִנזְּ קּוט וְּ י לְּ ָפִרים ֵמה  סְּ ת ה  הֹוִציא אֶׁ

מֹול ָהָיה יֹום... ִשּׁשִ  תְּ ט.אֶׁ קֶׁ שֶׁ ר בְּ יֹום?" ָאמ  ה  י. וְּ  

ָבת.  יֹום יֹום ש  בֹוֵנן ָסִביב. ה  ִהתְּ ד וְּ ִביר ָעמ  ִאָּמא לֹא  ום לא לומדים.הידְּ

ִּמָטה ִהָּׁשֵאר ב  ָשר לְּ פְּ אֶׁ שֶׁ יֹום, כְּ ָקא ה  וְּ ֵשָנה. ד  ִין יְּ ָבח ִכי ִהיא ֲעד  ִּמטְּ הּוא  -ב 

ָדם.  ָקם ֻמקְּ

בולבל אמר לעצמו והלך לחדרו לקרוא ספר. י ממש מאנ  

 

האם שמתם לב שחלק מהמילים בטקסט כתובות ללא ניקוד ? את עצמכם:  בידקו  

ם במילים אילו ?האם נתקעת  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


