
 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"
 

 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

 מבחן בלשון לכיתה ו'

 נושאי המבחן: ש"ע/ש"ת/צירוף סמיכות/פועל/שם פועל/שם פעולה/ פעיל/סביל. 

 הבחנה בין שמות תואר לשמות עצם –חלק א' 

 כתבו מעל כל מילה האם היא שם עצם או שם תואר

 החתולים הלבנים .1

 הבית הגדול .2

 אחי הקטן .3

 הפינה הקטנה .4

 הזמרת המוכשרת .5

 הדוור האמין .6

 הנקייההחולצה  .7

 הילד הגדול .8

 צירוף ש"ע+ש"ת/ צירוף סמיכותהבחנה בין  –' בחלק 

 ציינו ליד כל ביטוי האם הוא צירוף ש"ע+ש"ת או צירוף סמיכות

 ________________. - שולחן ארוך .1

 ________________. - בית כנסת .2

 ________________. - ילדה חמודה .3

 ________________. - בית בובות .4

 ________________. - בית ספר .5

 ________________. - פרי גדול .6

 ________________. - מצנח רחיפה .7

 ________________. - בית יפה .8



 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"
 

 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

 פועל/שם פועל/שם פעולההבחנה בין  –חלק ג' 

 מיינו את המילים הבאות בטבלה ע"פ תפקידן התחבירי:

 .הקפדהסירק, שחייה, לשיר, זריקה, שחה, לבכות, פתרה, לגזור, שירה, לבחור, קנתה, 

 שם פעולה שם פועל פועל

   

   

   

   

 

 

 פעיל לסבילהבחנה בין  –' דחלק 

 כתבו ליד כל פועל האם הוא פעיל או סביל:

 ______________. - נגרם .1

 ______________. - שבר .2

 ______________. - סגרה .3

 ______________. - נבלם .4

 ______________. - סרג .5

 ______________. - אכלו .6

 ______________. - נכתבו .7

 ______________. - ראתה .8

 

 

 

 

  !בהצלחה

 



 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"
 

 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

 תשובות - מבחן בלשון לכיתה ו'

 נושאי המבחן: ש"ע/ש"ת/צירוף סמיכות/פועל/שם פועל/שם פעולה/ פעיל/סביל. 

 הבחנה בין שמות תואר לשמות עצם –חלק א' 

 כתבו מעל כל מילה האם היא שם עצם או שם תואר

 תש" –ע, הלבנים ש" –החתולים   החתולים הלבנים .1

 תש" –ע, הגדול ש" –הבית     הבית הגדול .2

 תש" –ע, הקטן ש" –אחי   אחי הקטן .3

 ת"ש –ע, הקטנה ש" –הפינה   הפינה הקטנה .4

 תש" –ע, המוכשרת ש" –הזמרת   הזמרת המוכשרת .5

 תש" –ע, האמין ש" –הדוור   הדוור האמין .6

 תש" –ע, הנקייה ש" –החולצה  הנקייההחולצה  .7

 ש"ת –ע, הגדול ש" –הילד   הילד הגדול .8

 צירוף ש"ע+ש"ת/ צירוף סמיכותהבחנה בין  –' בחלק 

 ציינו ליד כל ביטוי האם הוא צירוף ש"ע+ש"ת או צירוף סמיכות

 __________. ש"ע+ש"ת ______ - שולחן ארוך .1

 _________. סמיכות _______ - בית כנסת .2

 _____________.ש"ע+ש"ת  ___ - ילדה חמודה .3

 __________. סמיכות ______ - בית בובות .4

 _________. סמיכות _______ - בית ספר .5

 ________.ש"ע+ש"ת  ________ - פרי גדול .6

 __________. סמיכות ______ - מצנח רחיפה .7

 __________. ש"ע+ש"ת ______ - בית יפה .8



 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"
 

 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

 פועל/שם פועל/שם פעולההבחנה בין  –חלק ג' 

 מיינו את המילים הבאות בטבלה ע"פ תפקידן התחבירי:

 .הקפדהסירק, שחייה, לשיר, זריקה, שחה, לבכות, פתרה, לגזור, שירה, לבחור, קנתה, 

 שם פעולה שם פועל פועל

 זריקה לשיר שחה

 שירה לבכות פתרה

 שחייה לגזור קנתה

 הקפדה לבחור סירק

 

 

 פעיל לסבילהבחנה בין  –' דחלק 

 כתבו ליד כל פועל האם הוא פעיל או סביל:

 __________.סביל____ - נגרם .1

 _________.פעיל_____ - שבר .2

 _______.פעיל_______ - סגרה .3

 ______.סביל________ - נבלם .4

 _______.פעיל_______ - סרג .5

 ________.פעיל______ - אכלו .6

 __________.סביל____ - נכתבו .7

 _________.פעיל_____ - ראתה .8

 

 

 

 

  !בהצלחה

 


