
 

 www.kanlomdim.co.ilכל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"   
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צירופי סמיכות/ פעיל שם עצם/שם תואר/  –מבחן בלשון לכיתה ו' 
 שם פעולהוסביל/פועל/שם פועל/

 כולל תשובות בסוף המבחן!

 יד כל מילה אם היא פועל/שם פועל/שם פעולהל כתבוחלק א': 

 _______________ - לפתוח

 ______________ - פרסם

 ______________ - גזירה

 ______________ - יקרא

 ______________ - ללמוד

 ______________ - שירהק

 ______________ - מסתפרת

 ______________ - הובלה

 

 :סמנו את שמות העצם במשפטים הבאים –'חלק ב 

   ילדים רבים נרשמים לקייטנה מידי קיץ

  ספרתי את הכסף בארנק שלי

  אתמול אכלתי פיצה

  לפני שנה טסתי לאיטליה
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 www.kanlomdim.co.ilכל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"   

 

 

 :סמנו ליד כל משפט האם הוא פעיל או סביל –חלק ג' 

 הילד שפך את החלב על הריצפה - ____________ 

 הואכל על ידי אמו התינוק - ________________ 

 הפעיל את הסירנה  נהג האמבולנס- ___________ 

  גלית הוזמנה לשיחה אצל המנהלת- ___________ 

  שרה זכתה בפרס יוקרתי- __________________ 

  הגינה הושקתה על ידי הגשם- _______________ 

 וף הוא סמיכות או ש"ע ותוארו:ציינו ליד הצירופים הבאים האם הציר –חלק ד' 

 "ע ותוארוש סמיכות הצירוף

   ממלכה מפוארת

   בית כנסת

   רוחות חלשות

   כלב קטן

   רשת דייגים

   מהנדס חשמל

   בדיקת דם

   טמפרטורה גבוהה

   מחיר יקר

   דלת סתרים

 

  בהצלחה

 ---------תשובות בדף הבא---------
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 www.kanlomdim.co.ilכל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"   

 

 

www.kanlomdim.co.il 

 

צירופי סמיכות/ פעיל שם עצם/שם תואר/  –מבחן בלשון לכיתה ו' 
 תשובות! – שם פעולהוסביל/פועל/שם פועל/

 

 יד כל מילה אם היא פועל/שם פועל/שם פעולהל כתבוחלק א': 

 __________שם פועל_____ - לפתוח

 __פועל _____ - פרסם

 _______שם פעולה_______ - גזירה

 _______פועל_______ - יקרא

 ________שם פועל______ - ללמוד

 ________שם פעולה______ - שירהק

 ______פועל________ - מסתפרת

 _______שם פעולה_______ - הובלה

 

 :סמנו את שמות העצם במשפטים הבאים –'חלק ב 

   קיץמידי  לקייטנהרבים נרשמים  ילדים

  שלי בארנק הכסףספרתי את 

  פיצהאתמול אכלתי 

  לאיטליהטסתי  שנהלפני 
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 www.kanlomdim.co.ilכל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"   

 

 

 :סמנו ליד כל משפט האם הוא פעיל או סביל –חלק ג' 

 פעיל______ - הילד שפך את החלב על הריצפה______ 

 סביל_____ - הואכל על ידי אמו התינוק___________ 

 פעיל______ -הפעיל את הסירנה  נהג האמבולנס_____ 

  סביל____ -גלית הוזמנה לשיחה אצל המנהלת_______ 

  פעיל___________ -שרה זכתה בפרס יוקרתי_______ 

  סביל_______ -הגינה הושקתה על ידי הגשם________ 

 ותוארו: "עוף הוא סמיכות או שציינו ליד הצירופים הבאים האם הציר –חלק ד' 

 ותוארו ם עצםש סמיכות הצירוף

 √  ממלכה מפוארת

  √ בית כנסת

 √  רוחות חלשות

 √  כלב קטן

  √ רשת דייגים

  √ מהנדס חשמל

  √ בדיקת דם

 √  טמפרטורה גבוהה

 √  מחיר יקר

  √ דלת סתרים

 

  בהצלחה

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

