
אות  ֲענּוו   הקטעֶאת  ִקְראּו ב  ל הְשִאלות ה   ע 
 

גיָנה ֶשל ָסמיר  ה 
 

ִית יֶָּפה נה בַּ א בָּ רוץ, אבָּ  .הּוא בנָּאי חָּ

ה ִית יׁש גינָּה יפָּ בַּ  .ליָּד הַּ

עים ׁשונים חים ִבצבָּ גינָּה יׁש עִצים ופרָּ  .בַּ

דום ח אָּ הוב, ּפרַּ ן, צָּ  .וָּרוד ולבָּ

א בַּ  א ְואימָּ בָּ גינָּה ֲאִני עֹוֵזר ְלאַּ גינָּה ִכי אני אֹוֵהב ֶאת הַּ

נֹו  .ֶׁשלָּ

ת פול עַּ א ֶׁשִלי זורַּ ה, אימָּ סָּ ִניָּה, ֶגֶזר, חַּ ְגבָּ ֶפפֹון ְועַּ  .ְמלָּ

ט מֵ  לָּ ִכין סָּ קות ֶׁשבַּ אני אוֵהב ְלהַּ ְירָּ  .גינָּההַּ

 

ָבאֹות .1 ְשֵאלֹות ה  ל ה   :ענו ע 

ִמיר בְ  .1 א ֶׁשל סָּ בָּ ה אַּ   ?עֹוֵבדמָּ

_____________________________________ 

ג .2 ִמיריֵאיֹפה ִנְמֵצאת הַּ  ? נָּה ֶׁשל סָּ

_____________________________________ 

 

 

 



גינָּה .3 א בַּ א ְואימָּ בָּ ִמיר עֹוֵזר ְלאַּ ה סָּ מָּ  ? לָּ

_____________________________________

_____________________________________ 

מִ  .4 א ֶׁשל סָּ ה ִאמָּ ִגנָּהמָּ ת בַּ עַּ  ? יר זֹורַּ

_____________________________________

_____________________________________  

ִקיפּו  .2 ְנכֹוָנהה  ְתשּוָבה ה   :בִעּגּול ֶאת ה 

נָּה  .1 ִמיר בָּ א ֶׁשל סָּ בָּ  :אַּ

ה                  ( 2ִגנָּה                 (1 ִית יֶָּפה( 3ִכתָּ  בַּ

ִגנָּה ֵיׁש  .2 ִמיר  בַּ  :ֶׁשל סָּ

ִגים                   (1 ִחים             ( 2דָּ ִדים( 3ְּפרָּ  ְילָּ

 

ֵסר .3 ח  ְשֵלימו ֶאת ה      :ה 

א  בָּ ִית ______  אַּ נָּאי ______, בַּ  _______.הּוא בַּ

ִגנָּה ֵיׁש  ִעים _______,   _______ בַּ  ________.ִבְצבָּ

 : לא ָנכֹון /  תבו ָנכֹון  כִ  .4

א ֶׁשל סָּ  .1 בָּ רֹוץ  אַּ  ___________ִמיר ְמנֵַּהל חָּ

ה .2 ִית ֵיׁש ִגנָּה יָּפָּ בַּ  ___________  ְליָּד הַּ

קֹות ֶׁשבגינָּה   .3 ְירָּ אֵפל ְמהַּ לַּ ִכין פַּ ִמיר אֹוֵהב ְלהַּ  ____סָּ

ג .4 ִעים ׁשֹוִנים   יבַּ ִחים ִבְצבָּ  ______ נָּה ֵיׁש ֵעִצים ּופרָּ



 !ציינו את שם הקבוצה.5

 (.משפחה, בעלי מקצוע. )אחות, אח, אמא, אבא.1

 (.משפחה, בעלי מקצוע. )מהנדס, מורה, נגר, בנאי.2

 (.  בעלי חיים, צבעים. )ירוק, כחול, צהוב, אדום.3

 

 !סדרו את המילים בתוך משפט.6

ִעים  ִחים, ֵיׁש, ִבְצבָּ ִגנָּה, ֵעִצים, ּוְפרָּ  .ׁשֹוִנים, בַּ

______________________________. 

א, יֶָּפה בָּ ִית, אַּ נָּה, בַּ  .בָּ

__________________________. 

 

 אין/ כתבו יש .7

היש   ________ גינָּה יפָּ

גינָּהר יש עכב  ______ בַּ

חים גינָּה יׁש עִצים ופרָּ  ______ בַּ

 

 


