
  

  חילופי סגול/ צירה/ קמץ/ פתח
  



  

  חילופי סגול צירה חיריק 

  



  

  חילופי סגול צירה שווא, עיצור 

  



  

  

  חילופי סגול צירה קמץ פתח חיריק שווא עיצור. 



  

 ִּכֵסא  ִּכָתה  ֶיֶלד  ַּבִית
  ַדף   ֵעט  ַמְחֵׁשב
  ֶלֶחם  ַהְפָסָקה  ַתְלִמיד 

 ִמְמָרח   ִּפָתה  ָמָרק
  ֶגֵזר  ָחָסה ֲחִטיף   ָחָלה

  ֲאַפְרֵסק  ַזִית ַעְגָבִנָיה
   ָרַעם   ִמָטה  ֶּפֶטל

ַמָׁשִאית  ַמְכֵּבׁש  ַעָגָלה  
  ָּבָרק  ִטָּפה  ֶגֶׁשם ָעָנן 
  ַהַל   ֶקַרח ָּבָרד   ֶׁשֶלג

  

   



  

  משפטים בכל התנועות שלמדנו

  יה.יָ ִר ב ָאַכל ָחָסה טְ ַהצָ 
  ֶפר.ַהסֵ ָיִאיר ָהַל ְלֵבית 

  ֶדר.ַהסֵ ה ְּבֵליל ַמצָ ִגְלָעד ָאַכל 
  ה.ַּבִגנָ ָהַאְרָנב ָקַפץ 

  ֵדר ְלַיד ַהַּבִית.גָ ַאָּבא ָּבָנה 
  ֶלת?ַהדֶ ַפק ַעל דָ ִמי 

  ָלה ָמָרק ָטִעים.ִּבְׁש ָסְבָתא 
  ַאָּבא ָחַתך ָסָלט. 

  ן ֲחִביָתה. ִטגֵ ִּגיל 
ְׁשָּפָחה ָיְצָאה ְלִפיְקִניק ַעל ַהמִ 

  ם.ַהיָ ְׂשַפת 
ָיְצָאה ְלַהְפָסָקה  הַהִּכתָ 

  ר. צֶ ַּבחָ 
  ַהֶּכֶלב ָקַרע ֶאת ַהֶחֶבל. 



  

 
  ולוסג רהסיפורי צ

ַּבִּגָּנה ָצַמח ֶּפַרח ָיֶפה. ַהֶּפַרח 
ְּבֶצַבע ְּתֵכֶלת. ָעַבְרִּתי ַּבִּגָּנה. 
ָרִאיִתי ֶאת ַהֶּפַרח. ֶהְחַלְטִּתי 

ִלְקֹטף ֶאת ַהֶּפַרח. ָׁשַמְרִּתי ֶאת 
ַהֶּפַרח ַהְרֵּבה ְזַמן. ַהֶּפַרח ָהָיה 

י ָלֵתת ֶאת ֶאְצִלי ַּבִּכיס. ָרִציִת 
ַהֶּפַרח ְלִאָּמא. ִהַּגְעִּתי ַהַּבְיָתה. 

ָלַקְחִּתי ֶאת ַהֶּפַרח ֵמַהִּכיס.  
ִהְסַּתַּכְלִּתי ָעָליו. ַהֶּפַרח ָנָבל.  

ַהֶּפַרח ִנְׁשַּבר. ֵאין ִלי ֶּפַרח ָלֵתת 
  .ְלִאָּמא

    



  

ַעל ַהִּגְבָעה ְּבֵלב ָהִעיר ֵיׁש ֵעץ  
. ָזֵקן. ָהֵעץ ְמַגֵּדל ַהְרֵּבה ָעִלים

ָהֵעץ ְמַגֵּדל ַהְרֵּבה ֲעָנִפים. 
ַהְּיָלִדים ְמַטְּפִסים ַעל ָהֵעץ. ֵהם 
ַמֲחִזיִקים ָּבֲעָנִפים ַהְּקַטִּנים. ֵהם 

ְמַחְּבִקים ֶאת ַהֶּגַזע ַהָּׁשֵמן. ֵיׁש  
ַעל ָהֵעץ ַּגם ַנְדֵנָדה. ַהְּיָלִדים 

ִמְתַנְּדִנים ַעל ַהַּנְדֵנָדה ְוֶנֱהִנים. 
ְסָעָרה. ַהְּסָעָרה  ַּבְּסָתו ָהְיָתה

ִהִּפיָלה ֶאת ָהֵעץ. ַלְּיָלִדים ֵאין 
ַעל ָמה ְלַטֵּפס. ְּבֵאִרי ַהַּגָּנן ָרָאה 

ֶאת ַהְּיָלִדים. ְּבֵאִרי ָחַׁשב ֵאי 
ֶאְפָׁשר ְלַתֵּקן ֶאת ַהַּמָּצב. ְּבֵאִרי 

ָלַקח ֶזַרע ָקָטן. ְּבֵאִרי ָחַפר 
 ָּבֲאָדָמה. ְּבֵאִרי ָטַמן ֶאת ַהֶּזַרע



  

ְוִכָּסה ָּבֲאָדָמה. ְּבֵאִרי ִהְׁשָקה 
ָּבֶעֶרב ֶאת ַהֶּזַרע. ַאֲחֵרי ַּכָּמה 

ָיִמים ֵמָהֲאָדָמה ָיָצא ֶנֶבט. ְּבֵאִרי 
ָקָרא ִליָלִדים. ְּבֵאִרי ִסֵּפר ָלֶהם 

ַעל ַהֶּזַרע. ְּבֵאִרי ָאַמר ָלֶהם 
ֶׁשָהֵעץ ָצִרי ֲהַגָּנה. ְּבֵאִרי ָאַמר 

ַהְרֵּבה ְזַמן, ֲאָבל  ִליָלִדים ֶׁשִּיַּקח
ַאֲחֵרי ֶזה ִיְהֶיה ֵעץ ָחָדׁש. ַאֲחֵרי 

ַהְרֵּבה ָׁשִנים ָהֵעץ ִיְהֶיה ָזֵקן.  
ְוַעד ַעְכָׁשו ַהְּיָלִדים ְמַחִּכים. ֵהם 

  ְּכָבר ְזֵקִנים. ַּגם ָהֵעץ ָזֵקן.

  

  



  

  ֶּדְייִזי

 ִמְׁשַּפַחת ֶזֵּפל -ֶּפֶרק א
  .ַּפַעם ָהְיָתה ַּכְלָּבה ְּבֵׁשם ֶּדְייִזי

  .ֶּדְייִזי ָּגָרה ֵאֶצל ִמְׁשַּפַחת ֶזֵּפל

ְּבִמְׁשַּפַחת ֶזֵּפל ֵיׁש ַאְרָּבָעה 
  .ֲאָנִׁשים

  .ַּגָּנן -ַאְבָרָהם ֶזֵּפל  -ָהַאָּבא

  ָהִאָּמא ְּבִמְרָּפָאה

  'ַהַּבת ְּבִכָּתה א

  .ןַּבּגַ  -ַהַּבת ַהְּקַטָּנה ַּכָּנּה ֶזֵּפל

   

ְלִמְׁשַּפַחת ֶזֵּפל ֵיׁש ַּכְלָּבה. 
  .קֹוְרִאים ָלּה ֶּדְייִזי



  

  .ֶּדְייִזי ִהיא ַּכְלָּבה ְקַטָּנה

  .ַהֶּצַבע ֶׁשָּלּה ָלָבן

  .ֵיׁש ָלּה ַהְרֵּבה ֵׂשָער

ִלְפָעִמים ַהֵּׂשָער ְמַכֵּסה ָלּה ֶאת 
  .ָהֵעיַנִים 

  .ַּבַּקִיץ ְמַסְּפִרים ֶאת ֶּדְייִזי

  .ֶּדְייִזי ִנְרֵאית ְּכמֹו ְּגִדי ַאֲחֵרי ֶזה 



  

 


