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 תשובות!עם  –סמיכות  –' מבחן בלשון לכיתה ה

 חלק א': 

 השלימו את הטבלה הבאה:

 

ות מיודעת סמיכ צירוף סמיכות סמיכות מפורקת

 )עם ה' הידיעה(

 הסמיכות ברבים

    חדר של עבודה

   מדיח כלים 

    פרבית של ס

  

 פארק שעשועים

  

   כרטיס כניסה 

    ה של לימודכית
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 חלק ב':

 ף סמיכות:כתבו את המילים הבאות כצירו

 .____________________ - האחותהחדר של  .1

 _._______________________ -גן של ילדים  .2

 ____________________. -מיטה של תינוק  .3

 ____________________. -חדר של עבודה  .4

 _.___________________ -כפפות של צמר  .5

 __________________. -ארונות ה לחדר ש .6

 

 כתבו את צירופי הסמיכות הבאים ברבים:

 _____________________. -של בלט  נעל .7

 _____________________. -גינה של  פרח .8

 ._____________________ -בקבוק של מים  .9

 _____________________. -תנור של אפייה  .10

 __________________. - של עוגיות פסאקו .11

 __________________. -ר של לימודים ספ .12

 ��בהצלחה 

 תשובות בעמוד הבא                                          
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 תשובות!עם  –סמיכות  –' מבחן בלשון לכיתה ה

 חלק א': 

 השלימו את הטבלה הבאה:

 

ות מיודעת סמיכ צירוף סמיכות סמיכות מפורקת

 )עם ה' הידיעה(

 הסמיכות ברבים

 חדרי עבודה חדר העבודה חדר עבודה חדר של עבודה

 כליםמדיחי  מדיח הכלים מדיח כלים מדיח של כלים

 בתי ספר בית הספר ת ספרבי פרבית של ס

פארק של 

 שעשועים

 

 פארק שעשועים

 פארקי שעשועים פארק השעשועים

 כרטיסי כניסה כרטיס הכניסה כרטיס כניסה כרטיס של כניסה

 לימוד  ותתכי כיתת הלימוד כיתת לימוד ה של לימודכית
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 חלק ב':

 ף סמיכות:כתבו את המילים הבאות כצירו

 .__________________חדר האחות__ - האחותהחדר של  .1

 _.______________םגן ילדי_________ -גן של ילדים  .2

 _____________.מיטת תינוק_______ -מיטה של תינוק  .3

 _____________.חדר עבודה_______ -חדר של עבודה  .4

 _.____________כפפות צמר_______ -כפפות של צמר  .5

 _____________.ארונותהחדר _____ -ארונות ה לחדר ש .6

 

 כתבו את צירופי הסמיכות הבאים ברבים:

 _______________.נעלי בלט______ -של בלט  נעל .7

 _______________.פרחי גינה______ -גינה של  פרח .8

 ._______________םבקבוקי מי______ -בקבוק של מים  .9

 ______________.תנורי אפייה_______ -תנור של אפייה  .10

 ______________.גיותקופסאות עו____ - של עוגיות פסאקו .11

 ____________.ספרי לימודים______ -ר של לימודים ספ .12
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