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ְקָרא ֲהָבַנת ַהנִּ
ן ,"צרא ּכֹוַכב" ַהִסּפּור ֶאת ִקְראּו, ַמְקִסיִמים ְיָלִדים לֹות ַעל ֲענּו ּוְלַאַחר ִמּכֵּ . ַהְשאֵּ

ב ִשימּו ר ַהְנכֹוָנה ַהְתׁשּוָבה ֶאת ְלַהִקיף יֵּׁש! לֵּ  . ִבְלַבד ַאַחת ְתׁשּוָבה, ְביֹותֵּ

צרא ּכֹוַכב

לצרא,  ֹוַכבּכ, ַבּכֹוָכב ֶׁשָלנּו .1  . ֶׁשָלֶכם ַהַחִיים ַבּכֹוָכב ִמֶדֶרְך ְוׁשֹוֶנה ָהפּוְך ַהּכֹּ
ית הֹוְלִכים ַאֶתם .2 ֶפר  ְלבֵּ ֶקר ַהסֵּ  .ַבַלְיָלה ֲאַנְחנּו ְוִאלּו, ַבבֹּ

  .ַהָיַדִים ַעל... ַוֲאַנְחנּו ָהַרְגַלִים, ַעל צֹוֲעִדים ַאֶתם .3

 ?!(, ָנכֹון)ֲארּוָחה  אֹוְכִלים ַאֶתם, ִקנּוחַ  אֹוְכִלים ְבֶטֶרם ַאֶתם .4
ֶטב ְברֹוקֹוִלי ְגִליַדת ֶׁשל ֲעָנִקית  ְבָמָנהֲארּוָחה ל ּכָ  ַמְתִחיִלים ֲאַנְחנּו ְוִאלּו .5  – ֶתֶרד ְברֹּ

ר ָהָאהּוב ַהִקנּוחַ  .6 י  ַעל ְביֹותֵּ  .ֶׁשָלנּו ּכֹוָכבהַ ַיְלדֵּ
ב ָשִמים ַאֶתם) .7 ,ַוֲהפּוִכים ׁשֹוִנים ֲאַנְחנּו ֶׁשָלנּו ַבַטַעם ֲאִפלּו ?לֵּ

נּו ִּכי .8 (. ָמלּוחַ  ְּכָלל ְבֶדֶרְך ַהִקנּוחַ  ֶאְצלֵּ

יף ִּפי-ַעל-ַאף .9  ,ַבּכֹוָכב ֶׁשָלנּו ִלְחיֹות ֶׁשּכֵּ
.יֵּׁש ִמְקֶרה ֶאָחד ֶׁשבֹו ֲאִני ְמַקנֵּא ַבּכֹוָכב ֶׁשָלֶכם: ִבְמִסַבת יֹום ֻהַלְדִתי .10

ר ִליםְיכֹו ַאֶתם .11  ?ָלָמה ְלַׁשעֵּ

ָלה ִמְסָּפר  : 1 ְׁשאֵּ

ים  ְלָמה לִּ ָלכֶׁם"ַהַּכָוָנה ַבמִּ ְסָפר ְבשוָרה" ַבּכֹוָכב שֶׁ ? 1 מִּ

 ַׁשְבַתאי .א

ל ֶאֶרץ .ב  ִיְשָראֵּ
 ָהָאֶרץ ַּכדּור .ג

ֶׁשַבָשַמִיםב כָ ֹול ּכּכָ  .ד

 ַמְאִדים .ה
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ָלה ִמְסָּפר  : 2 ְׁשאֵּ

ים ר  ְלֵבית ָמַתי הֹוְלכִּ ? ְבכֹוַכב צרא ַהֵספֶׁ

ֶקר .א   ַבבֹּ

 ַבָצֳהַרִים .ב

 ַהָצֳהַרִים-ַאַחר .ג

 ָבֶעֶרב .ד

 ַבַלְיָלה .ה

ָלה ִמְסָּפר  : 3 ְׁשאֵּ

ים ָמה ת ְביֹוֵתר ַהּטֹוָבה ַבּצוָרה ְלָתֵאר ָיכֹול ֵמַהָבאִּ ם אֶׁ ְבכֹוַכב צרא? ַהַנֲעַליִּ

ַסְנָדִלים .א

ַּכְפַּכִּפים .ב

ְּכָפפֹות .ג

ַגְרַבִים .ד

ַטַבַעת .ה

ָלה ִמְסָּפר  : 4 ְׁשאֵּ

ָלה ֵפרוש ָמה ם ַהמִּ רֶׁ י" "ְבטֶׁ יָעה  ְּכפִּ מֹופִּ ְסָפר ְבשוָרהשֶׁ ? 4 מִּ

ָטִעים .א

ִלְפנֵּי .ב

י .ג ַאֲחרֵּ

י  תֹוְך .ד ְּכדֵּ

ִבְזִהירּות .ה
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ָלה ִמְסָּפר : 5 ְׁשאֵּ

ְפָשר נוחַ  אֶׁ ַהקִּ ְטֹען שֶׁ ָקר ָעׂשוי ְבכֹוַכב צרא לִּ מ: ְבעִּ

ימֹות .א  ַּפְחמֵּ
 ְיָרקֹות .ב

רֹות .ג  ּפֵּ
ֹּא ַמְרִּכיִבים .ד ְטִעיִמים ל

 ׁשֹוקֹוָלד .ה

ָלה ִמְסָּפר : 6 ְׁשאֵּ

י ְסָפר שוָרה ְלפִּ ים ָמה, 9 מִּ ת ְביֹוֵתר ַהּטֹוָבה ַבּצוָרה ְלָתֵאר ָיכֹול ֵמַהָבאִּ  ַהּכֹוָכב ַעל ַהְמַסֵפר ַהְרָגַשת אֶׁ

לֹו ?שֶׁ

 ַאֲהָבה .א
  ִשְנָאה .ב

 ֶצבעֶ  .ג
ֲאִדיׁשּות .ד

 ַּכַעס .ה

ָלה ִמְסָּפר : 7 ְׁשאֵּ

יר ים ָיכֹול ְלַהְסבִּ ת ָמה ֵמַהָבאִּ ָבה אֶׁ ְגָלָלּה ֲהסִּ בִּ ד ְמַקֵנא שֶׁ לֶׁ ְנֲהֵגי ַהיֶׁ ָלנו ַהּכֹוָכב ְבמִּ  ַדְוָקא ְביֹום שֶׁ

 ? ֻהַלְדּתֹו

 ֻהֶלֶדת יֹום ִבְמִסַבת ְמַקְבִלים ַמָתנֹותלֹא  ַבּכֹוָכב ֶׁשָלנּוִּכי  .א

ֹּא ְמַקְבִלים ַמָתנֹות, ֻהֶלֶדת ָלאֹוְרִחים ְביֹום נֹוְתִנים ַמָתנֹותֶׁשלֹו ַבּכֹוָכב ִּכי  .ב ְול

 ֻהֶלֶדת חֹוְגִגים יֹוםלֹא ֶׁשלֹו ַבּכֹוָכב ִּכי  .ג

 ֶלֶדתהֻ  יֹום ְמלּוִחים ִבְמִסַבת ּוְדָבִרים ְיָרקֹות אֹוְכִלים ַרק ַבּכֹוָכב ֶׁשָלנּוִּכי  .ד
 ְבָׁשָנה ַּפֲעַמִים ֻהֶלֶדת חֹוְגִגים יֹום ַבּכֹוָכב ֶׁשָלנּוִּכי  .ה
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ָלה ִמְסָּפר : 8 ְׁשאֵּ

ְשבו ים ַמדועַ  חִּ ָהפוְך ַלּכֹוָכב קֹוְראִּ :ַהְשֵאָלה ַעל ְוָענו, צרא ּכֹוַכב הֶׁ

ינו לו ים ָהיו ֵאיְך, ַשְבַתאי ְבכֹוַכב ָחיִּ ָהפוְך ַלּכֹוָכב קֹוְראִּ  ? הֶׁ

צרא .א

יאתבש .ב

תאי-שב .ג

ארץ .ד

צראתאי .ה

ָלה ִמְסָּפר  : 9 ְׁשאֵּ

ָלה ֵפרוש ָמה י" ְלַשֵער" ַהמִּ יָעה  ְּכפִּ מֹופִּ ְסָפר ְבשוָרהשֶׁ ? 11 מִּ

ַׁשַער/ְּכִניָסה .א

 ָלַדַעת .ב

ב .ג  ִלְכתֹּ
 ְלַהִגיד .ד
ׁש .ה  ְלַנחֵּ

ָלה ִמְסָּפר  : 10 ְׁשאֵּ

יעַ  לו גִּ קור ַהְמַסֵפר הִּ ָלנו ְלבִּ ָלה ֵאיזֹו, ַבּכֹוָכב שֶׁ ת ָהְיָתה מִּ רֶׁ ?ְביֹוֵתר ַהּטֹוָבה ַבּצוָרה אֹותֹו ְמָתאֶׁ

 ָחמּוד .א

 ָיֶפה .ב
 חּוָצן .ג
 ָהָאֶרץ תֹוַׁשב .ד

 ַקַנאי .ה



גדולה            -מוגש ב

פרופסור הלא מפוזרהמ

1-700-707-377

יָבה ית ֲחשִּ ַּכמותִּ
  רְבכֹוַכב צרא ם, ַהַחְיָזר ֶחִזי, ַבֲחנּות ַהמֹוכֵּ  . ַלקֹוִנים ְמַׁשלֵּ

 ְך ַהִמלּוִליּות ָעיֹותַהבְ  ֶאת ִּפְתרּו :ֶׁשְלַהָלן ַהְמִחירֹון ַעל ְבִהְסַתמֵּ

ָלה ִמְסָּפר :1 ְׁשאֵּ

ְכבֹוד ָחתול יֹום לִּ י הֶׁ י-ַהֵבין ַהַחְיָזרִּ ְמשֹון ָקָנה, ּכֹוָכבִּ ָחתול שִּ לֹו ֵזר  לֶׁ ָפְרֵני 10-משֶׁ ל צִּ ים שֶׁ . ָחתול ְפָרחִּ

ף ַּכָמה סֶׁ ֵבל ּכֶׁ ְמ  קִּ ? ֵמַהמֹוֵכר שֹוןשִּ

ח"ש ֲחִצי .א

 ח"ש 1 .ב

 ח"ש 10 .ג
 ח"ש 5 .ד
 ח"ש 50 .ה
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ָלה ִמְסָּפר :2 ְׁשאֵּ

ְשּתֹו י, ילִּ לִּ  ל אִּ יאשֶׁ ת, ַהּכֹוָכב ְנׂשִּ גֶׁ ת  יֹום חֹוגֶׁ דֶׁ יא. 70ֻהלֶׁ ה ַהָנׂשִּ ְקנֹות רֹוצֶׁ ְשּתֹו לִּ ַרח ָהֲאהוָבה ְלאִּ  פֶׁ

יון ית ְלצִּ ילִּ יהָ  ָעׂשֹור ָּכל לִּ ה ַּכָמה. ְבַחיֶׁ יֹות ֵזר ַיֲעלֶׁ ילִּ   ? ַהלִּ

ָלַדַעת  ֶאְפָׁשר ִאי .א

 ח"ש 14 .ב
 ח"ש 70 .ג
 ח"ש 7 .ד
 ח"ש 2 .ה

ָלה ִמְסָּפר  : 3 ְׁשאֵּ

ְקנֹות זֹול יֹוֵתר ָמה ים  5 -מ ֵזר: לִּ יםְפָרחִּ ְכרו) שֹונִּ יץ  זִּ ירֹוןְלָהצִּ ְמחִּ ְבָצע בִּ י ַהמִּ יֹות 12 !( אֹוַהיֹומִּ ?ַּכָלנִּ

ר ַיֲעֶלה .א ן ְקִנַית ַּכָלִניֹותח"ש.  12 ַיֲעלּו ּו ַּכָלִניֹותְוִאלח"ש,  15 זֵּ ר ָלכֵּ . ִמְׁשַתֶלֶמת יֹותֵּ

ר ַיֲעֶלה .ב רח"ש.  16 ַיֲעלּו ְוִאלּו ַּכָלִניֹותח"ש,  15 זֵּ ן ְקִנַית זֵּר ִמְׁשַתֶלֶמת יֹותֵּ  .ָלכֵּ
ר ַיֲעֶלה .ג ן ְקנִ ח"ש.  16 ַיֲעלּו ְוִאלּו ַּכָלִניֹותח"ש,  10 זֵּ רָלכֵּ  .ַית זֵּר ִמְׁשַתֶלֶמת יֹותֵּ

ר ַיֲעֶלה .ד ן ְקִנַית ַּכָלִניֹותח"ש.  15 ַיֲעלּו ְוִאלּו ַּכָלִניֹותח"ש,  16 זֵּ ר ָלכֵּ .ִמְׁשַתֶלֶמת יֹותֵּ

ר ַיֲעֶלה .ה ן ְקִנַית ַּכָלִניֹותח"ש.  9 ַיֲעלּו ְוִאלּו ַּכָלִניֹותח"ש,  15 זֵּ ר ָלכֵּ  .ִמְׁשַתֶלֶמת יֹותֵּ

ָלה ִמְסָּפרְׁש  : 4 אֵּ

ל  נֹוְתרו ַרק ַבֲחנות, ַהמֹוֵכר ַהַחְיָזר,י זִּ חֶׁ לְ  יַמְטְבעֹות שֶׁ ה א . הוַבֻקָפהח"ש  ֲחצִּ יְך ְלַשֵלם ְלקֹונֶׁ ָצרִּ

ָרַכש י: שֶׁ ְבעֹונִּ ית , צִּ יֹות 3-וְ ַחָמנִּ י ַּכָמה. ַּכָלנִּ זִּ ֵּתן חֶׁ ה ַמְטְבעֹות יִּ  ? ַלקֹונֶׁ

ח"ש  ֲחִצי ֶׁשל תַמְטְבעֹו 11 .א

 ח"ש  ֲחִצי ֶׁשל ַמְטְבעֹות 3 .ב
ח"ש  ֲחִצי ֶׁשל ַמְטְבעֹות 10 .ג

ח"ש  ֲחִצי ֶׁשל ַמְטְבעֹות 20 .ד

ח"ש  ֲחִצי ֶׁשל ַמְטְבעֹות 22 .ה
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ָלה ִמְסָּפר : 5 ְׁשאֵּ

ְתָגר ְשֵאַלת* *אֶׁ

ימו ת ַהְשלִּ ְדָרה אֶׁ ְראו .ַהסִּ ין אֹוָתּה קִּ ָימִּ ְׂשמֹאל מִּ  . לִּ

רַהסֵ  ְקַבע דֶׁ י נִּ יר ְלפִּ   . ַהְמחִּ

סֹור ַהְמָלַצת ְתרֹון ַהְפרֹופֶׁ ְתָגר ְשֵאַלת ְלפִּ ַרח ְלָכל ֵמַעל בוְת : ּכִּ ָהאֶׁ ְך פֶׁ י ֵערֶׁ ְסָפרִּ יר ְּכלֹוַמר) מִּ  ְמחִּ

ַרח ים/ַהפֶׁ ת ַּתַהְפכו וְבָכְך ,(ַהְפָרחִּ ְדָרה אֶׁ ית ַהסִּ ְסָפרִּ ְברוָרה ְלמִּ  . ְולִּ

ית ית   , ַחָמנִּ ילִּ י,    לִּ ְבעֹונִּ ָפְרֵני 10,    צִּ יֹות 6,    ָחתול צִּ ,  _____________ַּכָלנִּ

 ַחָמִניֹות 6 .א

ר  .ב  ַהיֹוִמי ְּפָרִחים ַבִמְבָצעזֵּ

 ַּכָלִניֹות 3-ו ִצְבעֹוִני .ג

 ָּפחֹות ִצְבעֹוִני ִליִליֹות 5 .ד
ר ְּפָרִחים ַבִמְבָצע ַמֲחִצית .ה ָחתּול ֶׁשל ִצָּפְרנֵּי ד ֶּפַרח ֶאָחדְועֹו ַהיֹוִמי ִמזֵּ


