
אות  ֲענּוו  הקטע ֶאת  ִקְראּו ב  ל הְשִאלות ה   ע 

 הרופא בא

 .אחי סמיר חוֶלה

 .הוא לא הלך היום לּבית הספר

א הזמין רופא לסמיר  ,ַאּבָּ

 ?מה שמָך: הרופא ּבא ושאל אותו

 .שמי סמיר: אחי ענָּה 

 ?הלכתָּ ּבגשם ּבלי מעיל, סמיר: הרופא שאל

 .חוץ ּבלי מעילֹשיחקתי ּב, ּכן: סמיר צחק ואמר

ה. יש לָך חּום: הרופא ּבדק את סמיר ואמר  .קח תרופָּ

ה  .עכׁשיו הוא ּבריא. סמיר לקח את התרופָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      :ענו על השאלות. א

 ? מי לא הלך לבית הספר. 1

 

 

 ?לבית הספר לא הלך מדוע  סמיר. 2

__________________________________________  

 ?יחקש  איפה  סמיר . 3

__________________________________________  

 ? מי בדק את סמיר . 4

__________________________________________  

 ?לסמיר נתן  מה הרופא. 5

________________________________________  

 ?באיזו עונה התרחש הסיפור. 6

__________________________________________  

 :הקטע מדבר על.  7

 .עונת החורף .1

 .סמיר והרופא .2

 .חנות צעצועים .3

 

 

 

 



         :לא נכון/ ּכתבו נכון . ב

ה.1  . _____________סמיר ֹשיֵחק ּבכתָּ

 . ____________מעיל לבׁשסמיר . 2

 . ____________לסמיר היה חום. 3

 . ___________סמיר ּבדק את הרופא. 4

ה ועכשיו הוא ּב. 5  . __________ ריאסמיר לקח תרופָּ

 :ּכתבו את המשּפטים לפי הרצף. ג

 .הרופא ּבא_____  

ה_____    .סמיר לקח את התרופָּ

 .עכשיו הוא ּבריא_____  

 .סמיר לא הלך לבית הספר_____  

 .הוא ּבדק את סמיר_____ 

  :מה יוצא דופן. ד

 .רופא    -אח    -אמא    -אּבא  . 1

ה    -  ספר  -מעיל  . 2  .מכנסים    -חולצָּ

שֶלג    -ֹגשם    -ׁשֹמש  .  3  .ּברד    -ֹ

ה    -ֹחשּבון    -עברית  .  4  .סּפורט    -תרופָּ



  :בחרו את המיָלה המתאימה. ה

 .חוֶלה( סמיר,  סלמאן, סמיח) אחי  .1

 . ּבדק את החוֶלה( ֹהשוטר, הרופא, המוֶרה)   .2

ה)סמיר הלך ּבלי  .3  (.מעיל,  מכנסים, חולצָּ

 (לבית חולים,  לבית קֶפה,  לבית הספר)סמיר לא הלך .  4

ה ,  התמונָּה )  סמיר לקח את . 5 ה , התרופָּ  (הּבוּבָּ

 

  :סדרו את המילים במשפט. ו

 .מכנסים, סמיר , ארוכים , לֹבש  .1

_________________________________________ 

 .ּבדק , סמיר , הרופא , את .2

   _________________________________________ 

שלו ,ֹשחק , החבר , סמיר , עם . 3 ֹ. 

_______________________________________ 

   :ּכתבו את ההפך מתוך המחסן. ז

ה    -ּבריא    -ּבפנים    -נתן                   ענה               -ּבכָּ

ׁשאל               ___________חוֶלה   ֹ_____________ 

 ____________ּבחוץ  ___________                צחק 

 __________לקח   



 !בחרו את המיָלה המתאיָמה והשלימו את המ שּפט. ח

 _______. סמיר לא הלך  .1

 .את סמיר_________ הרופא  .2

 _______.ּבחוץ ירד  .3

 .גבוה________ לסמיר ֹיש  .4

 ________.סמיר לקח את  .5

 

 

 -ֶגשם- התרוָפה- הספר לבית - בדק)

 (חּום

 


