
 

 

 :קראו את הקטע הבא וענו על השאלות

 

     ַסל ְיָרקֹות  

ה ַסל ְקִניֹות ְלכָּה ַלּׁשּוק ּוְביָּדָּ א הָּ  .ִאמָּ

קֹות א ְירָּ לֵּ ה ַסל מָּ א ֶאל ַהַבִית ּוְביָּדָּ ה ִאמָּ ְזרָּ  ;חָּ

ה, ְכרּוב ִניֹות , ִפְלְפִלים, ַחסָּ ְפפֹוִנים, ַעְגבָּ  .וְמלָּ

קֹות וְ  ה ֶאת ַהְירָּ ְטפָּ א שָּ קֹותִאמָּ ט ְירָּ לָּ נּו סָּ ִכינָּה לָּ  .הֵּ

ִעים ְמאֹוד ט טָּ לָּ ַכְלִתי ְוֶנֱהנֵּיִתי ְמאֹוד. ַהסָּ  .אָּ

 

  :ֲענּו ַעל ַהְשֵאלֹות ַהָבאֹות .1

 

ן   .1 א ְלאָּ ה  ִאמָּ ְלכָּ  ?הָּ

____________________________________ 

 

קֹות  .2 ַטף ֶאת ַהְירָּ  ?ִמי שָּ

____________________________________ 

 

 



 

 

א  ה מַ  .3 ִכינָּה ִאמָּ  ?הֵּ

____________________________________ 

 

א  .4 ִכינָּה ִאמָּ ט ֶשהֵּ לָּ יָּה ַהסָּ יְך הָּ  ?אֵּ

____________________________________ 

 

ן   .5 אְלאָּ ה  ִאמָּ ְזרָּ  ?חָּ

___________________________________ 

 

א  .6 ה ִאמָּ ְנתָּ קֹות קָּ ילו ְירָּ  ?אֵּ

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 !כתבו נכון או לא נכון .2

 

ה ַלִסְפִריָּה  .1 ְלכָּ א הָּ  . _______ִאמָּ

נו ירקות .2 ה לָּ ְנתָּ א קָּ  . ______ִאמָּ

ט .3 לָּ נו סָּ ִכינָּה לָּ א הֵּ  . ______ַסְבתָּ

קֹות .4 א שטפה ֶאת  הְירָּ  . ______ִאמָּ

 

 

 



 

 

 !המשפטים ברצףסדרו את  .3

ִעים ְמאֹוד_____ ט טָּ לָּ ַכְלִתי ְוֶנֱהנֵּיִתי ְמאֹוד. ַהסָּ  .אָּ

ה ַסל ְקִניֹות_____ ְלכָּה ַלּׁשּוק ּוְביָּדָּ א הָּ  .ִאמָּ

ה, רּובכְ _____ ִניֹות , ִפְלְפִלים, ַחסָּ ְפפֹוִנים, ַעְגבָּ  .וְמלָּ

קֹות_____ ט ְירָּ לָּ נּו סָּ ִכינָּה לָּ קֹות ְוהֵּ ה ֶאת ַהְירָּ ְטפָּ א שָּ  .ִאמָּ

ה ִאמָּ _____ ְזרָּ קֹותחָּ א ְירָּ לֵּ ה ַסל מָּ  .א ֶאל ַהַבִית ּוְביָּדָּ

 

 _____ מהטקסט" חזרה"מה ההפך של המילה .4

 !אמא חזרה הביתה ובידה .5

 .סל מלא פירות .1

 .סל  מלא ירקות .2

 . סל מלא עוגיות .3

 
 ?הכינהאימא מה .6

 .עוגה .1

 .פיצה .2

 .סלט ירקות .3



 

 

 ?מה לא היה בסל הירקות של אמא.7

 .עגבניות, בצל, חסה, כרוב .1

 .כרוב, חסה, עגבניות, חסה, כרוב .2

 .כרוב, חסה, עגבניות, מלפפונים .3

 !ציינו את שם הקבוצה.8

 (.פירות, ירקות)פלפלים , עגבניות, כרוב .1

 (.פירות, ירקות)תפוח , תפוז, בננה .2

 (.עופות, חיות)ארנב , חתול, כלב .3

 (.עופות, חיות)ינשוף , יונה, ברוז .4

 

 !סדרו את המילים בתוך משפט .9

ה ְזרָּ קֹות, חָּ ה, ֶאל, ְירָּ א, ַסל, ּוְביָּדָּ א, ִאמָּ לֵּ  .ַהַבִית, מָּ

__________________________________ 

קֹות ה, ֶאת, ַהְירָּ ְטפָּ א, שָּ  .ִאמָּ

 

 

 



 

 

 !התאימו את המילה לתמונה. 10

  ְכרּוב

ה   ַחסָּ

  ִפְלְפִלים

ִניֹות   ַעְגבָּ

ְפפֹוִנים   ְמלָּ

 

 


