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 שייכות, סמיכות וחיפוש במילון –מבדק בלשון לכיתה ה' 

 ככינוי שייכות את המילים הבאות:כתבו  –שייכות 

 אחות.אמא שלו דוגמא: דני סיפר ש

 .אמו-  אמא שלו

 גדול. החדר שלך .1

 ________________. - החדר שלך

 הלהקה שלו.הרקדן התאמן על ריקוד עם  .2

 ________________. - הלהקה שלו

 . השיער שלההילדה סירקה את  .3

 ________________. - השיער שלה      

 . הספרים שלויוסי קרא את כל  .4

 ______.__________ - הספרים שלו      

 בלשון. הציונים שלהםהתלמידים בדקו את  .5

 _______________. - הציונים שלהם

 

 כתבו בשתי מילים את המילה המודגשת בכל משפט –שייכות 

 פירותיו.האיש שתל את העץ כדי ליהנות מדוגמא: 

 הפירות שלו. –פירותיו 

 נרטבו בגשם. נעליהן הבנות התלוננו ש .1

 _________________. - נעליהן

 

 .חברםשחקני הקבוצה עודדו את  .2

 _____________________. - חברם          

 של דנה נקרעו.  גרביה .3
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 __________________.____ -גרביה          

 הוא ירוק. צבעו המלפפון הוא ירק ו .4

 ___________________. - צבעו        

 .כסאיביקשתי מיוסי להביא לי את  .5

 ___________________. - כסאי       

 חיפוש במילון:

 איזו מילה תחפשו במילון כדי לדעת את פירוש המילים שלפניכם? 

  –מכנסיו  .1

  –שברחו  .2

 -לעצמותיו   .3

 -ובמכוניות    .4

  –ששכחתי  .5

 כתבו ליד כל צירוף את צורת הרבים שלו: –סמיכות 

 בתי ספר –דוגמא: בית ספר 

 .____________ -גרב צמר   .1

 ___________. -צלצול טלפון   .2

 _____________. -כוס חלב  .3

 _____________. -מפתח ברגים  .4

 ______________. -בית כנסת   .5

 כתבו כצירוף סמיכות:

 ____________. -עלים של חסה 

 ______________. -בריכה של דגים  

 _______________. -שוטרים של תנועה 

 ________________. -מדים של צבא 

 ________________. -קופה של חיסכון 

 �� בהצלחה

http://www.kanlomdim.co.il/


 

 www.kanlomdim.co.il כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

 

 

 תשובות -שייכות, סמיכות וחיפוש במילון  –מבדק בלשון לכיתה ה' 

 הבאות: ככינוי שייכות את המיליםכתבו  –שייכות 

 אחות.אמא שלו דוגמא: דני סיפר ש

 .אמו-  אמא שלו

 גדול. החדר שלך .1

 _________.חדרך_______ - החדר שלך

 הלהקה שלו.הרקדן התאמן על ריקוד עם  .2

 ________.להקתו________ - הלהקה שלו

 . השיער שלההילדה סירקה את  .3

 _______.שיערה_________ - השיער שלה      

 . הספרים שלויוסי קרא את כל  .4

 _________.ספריו_______ - הספרים שלו      

 בלשון. הציונים שלהםהתלמידים בדקו את  .5

 ________.ציוניהם_______ - הציונים שלהם

 

 כתבו בשתי מילים את המילה המודגשת בכל משפט –שייכות 

 פירותיו.דוגמא: האיש שתל את העץ כדי ליהנות מ

 הפירות שלו. –פירותיו 

 נרטבו בגשם. נעליהן התלוננו שהבנות  .1

 _________.הנעליים שלהן________ - נעליהן

 

 .חברםשחקני הקבוצה עודדו את  .2

 ____________.החבר שלהם_________ - חברם          

 של דנה נקרעו.  גרביה .3

 ____________.הגרביים שלה__________ -גרביה          
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 הוא ירוק. צבעו המלפפון הוא ירק ו .4

 _____________.הצבע שלו______ - צבעו        

 .כסאיביקשתי מיוסי להביא לי את  .5

 _______.הכסא שלי____________ - כסאי       

 

 חיפוש במילון:

 איזו מילה תחפשו במילון כדי לדעת את פירוש המילים שלפניכם? 

 מכנס –מכנסיו  .1

 ברח –שברחו  .2

 עצם-לעצמותיו   .3

 מכונית-ובמכוניות    .4

 שכח –ששכחתי  .5

 כתבו ליד כל צירוף את צורת הרבים שלו: –סמיכות 

 בתי ספר –דוגמא: בית ספר 

 ____.גרבי צמר________ -גרב צמר   .1

 __________.צלצולי טלפון_ -צלצול טלפון   .2

 _______.כוסות חלב______ -כוס חלב  .3

 __________.מפתחות ברגים___ -מפתח ברגים  .4

 _______.כנסתבתי _______ -בית כנסת   .5

 כתבו כצירוף סמיכות:

 ________.עלי חסה____ -עלים של חסה 

 ___________.בריכת דגים___ -בריכה של דגים  

 ______.שוטרי תנועה_________ -שוטרים של תנועה 

 ______________.מדי צבא__ -מדים של צבא 

 _________.קופת חיסכון_______ -קופה של חיסכון 

 �� בהצלחה
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