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 תשובות בסוף המבחןכולל  – עצם : שמותלכיתה ד' מבדק בלשון

 לפניכם רשימה של שמות עצם: .1

 שלה: הכוללכתבו ליד כל רשימה את שם העצם 

 ___________:  חתול, נמר, כלב, ג'ירפה .א

 : ___________עיפרון, מחק, עט, צבעים .ב

 :___________כסא, מיטה, שולחן, ארון .ג

 : __________חצאיתמכנס, , , חולצה, סוודר .ד

 

 :של המילם המודגשות והמסומנות בקוכתבו את שם העצם בנטייה  .2

 .העפיפוןרדף אחרי   ילדי  הילד שלילדוגמה: 

_______, על הילדות  ושל סיפורהלנו את  ר______ סיפ שלי סבא .א

 _________.__ושל

___________ כל  במיטה שלי אתיישן  _______  שליהכלב  .ב

 הלילה.

 _____.  בבית שלהם______ הגיע לביקור   שלהם הדוד .ג

 .כדי שלא יתעופף באוויר______  שלו בבלוןיוסי אחז  .ד

________  הםשל המבחנים________ בדקה את  הםורה שלהמ .ה

 _________. הםהמחברות של אתו
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 שמות העצם הבאים? היעזרו במחסן המילים.השלימו, למי שייכים  .3

 __________עבודתי      ________                   נוילקוט

 ראשך __________                    _________   השמלת

 __________מכוניתך        ו__________             יחסי

 __________ אצבעותיהן        ____________       םבגדיה

 

 שלי, שלך, שלו, שלהן()שלך, שלה, שלנו, שלהן,  

 

 הבאים. כתבו את המילה הנרדפת לשמות העצם .4

 היעזרו במחסן המילים.

 __________שיר________                תכשיט 

 __________ ירח            ________          קיר

 ____________שמיים      עבודה_________          

 __________ שםג         __________       שמש

 עולם _________   _________              אדמה

 

 (זמר ,ר, כתל, עמל, קרקע, לבנה)רקע, חמה, עדי, תבל, מט
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 :ר קצר. כתבו את המספרים במיליםולפניכם סיפ .5

בדרך לשם היא החליטה ( הלכה לבקר את סבתה. 1ילדה __________)

( בננות,  9_________) נות לה כמה פירות. היא קנתה להר ולקצולע

( 4_________ )-( תפוזים ו7( תפוחי עץ, _________)3__ )______

 קלמנטינות. 

 ( ורדים. 12היא החליטה לקנות לה גם __________ )

( בנות מכיתתה. הן דיברו על 3פגשה _________) סבתה בדרך לבית

( מחברות 2)השיעורים הרבים שקיבלו ועל כך שצריך לקנות _______

 נוספות לשיעורי חשבון. 

נפרדו והילדה הגיעה לבית סבתה. היא הילדות ( דקות 15כעבור _______)

 ושמחהפתחה את הדלת  סבתה( נקישות. 3נקשה על דלתה _________)

 מאוד לראות את נכדתה האהובה.

 

 

 

 

 ��בהצלחה 

 

 -------------בדף הבא תשובות-----------
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 עצם : שמותלכיתה ד' מבדק בלשון

 לפניכם רשימה של שמות עצם: . 1

 שלה: הכוללכתבו ליד כל רשימה את שם העצם 

 בעלי חיים:  חתול, נמר, כלב, ג'ירפהא. 

 כלי כתיבה: עיפרון, מחק, עט, בעיםצב. 

 ריהוט:  כסא, מיטה, שולחן, רוןאג. 

 בגדים: חצאיתמכנס, , , חולצה, סוודרד. 

 

 :של המילם המודגשות והמסומנות בקוכתבו את שם העצם בנטייה  . 2

 .העפיפוןרדף אחרי  ילדי הילד שלילדוגמה: 

 ושל סיפורהלנו את  ר___ סיפסבי___ שלי סבאא. 

 _________.ילדותו__והילדות של____, על סיפורו___

 במיטה שלי אתיישן  ____ כלבי___ שליכלב הב. 

 ________ כל הלילה.במיטתי___

  בבית שלהם____ הגיע לביקור דודם__  שלהם הדודג. 

 ___.בביתם__

 .כדי שלא יתעופף באוויר_____ בבלונו_ שלו בבלוןיוסי אחז ד. 

 הםשל המבחנים____ בדקה את מורתם____ הםורה שלהמה. 

 ______.מחברותיהם__ הםהמחברות שלאת ו_______ בחניהםמ_

 

 

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


 

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

 

 

 השלימו, למי שייכים שמות העצם הבאים? היעזרו במחסן המילים.. 3

 ____שלי______עבודתי      _____                  שלנו___ נוילקוט

 _______שלךראשך ___                    ______  שלה___ השמלת

 ______שלך____מכוניתך        ______             ושל____ויחסי

 ______שלהן____ אצבעותיהן        _______       םשלה_____םבגדיה

 

 (םשלי, שלך, שלו, שלה)שלך, שלה, שלנו, שלהן,  

 הבאים. כתבו את המילה הנרדפת לשמות העצם. 4

 היעזרו במחסן המילים.

 _______זמר___שיר____                עדי____תכשיט 

 _____לבנה_____ ירח            ____         כתל____ קיר

 _________רקיע___שמיים      _____          עמלעבודה____

 _____מטר_____ גשם         _______      חמה___ שמש

 _____תבלעולם ____   ___              קרקע______אדמה

 

 (, זמרר, כתל, עמל, קרקע, לבנהע, חמה, עדי, תבל, מטי)רק
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 :ר קצר. כתבו את המספרים במיליםולפניכם סיפ. 5

בדרך לשם היא החליטה ( הלכה לבקר את סבתה. 1______)אחתילדה ____

( בננות,  9______)תשע___ נות לה כמה פירות. היא קנתה להור ולקצלע

-( תפוזים ו7_______)שבעה( תפוחי עץ, __3__ )_____שלושה_

 ( קלמנטינות. 4_____ )ארבע____

 ( ורדים. 12____ )שנים עשרהיא החליטה לקנות לה גם _____

( בנות מכיתתה. הן דיברו על 3_____)שלושפגשה ____ סבתה בדרך לבית

( מחברות 2)_____שתיהשיעורים הרבים שקיבלו ועל כך שצריך לקנות __

 נוספות לשיעורי חשבון. 

נפרדו והילדה הגיעה לבית הילדות ( דקות 15__)חמש עשרהכעבור _____

תה פתחה את סב( נקישות. 3______)שלושסבתה. היא נקשה על דלתה ___

 מאוד לראות את נכדתה האהובה. ושמחההדלת 

 

 

 

 

 ��בהצלחה 
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