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 עם תשובות! –מבחן בנושא שם המספר לכיתה ז' 

 יש לשים לב לזכר ולנקבה: –רשמו את שם המספר  -חלק א'  

 ( חברות לישון אצלה.2גלית הזמינה __________) .1

 ( פיצות ועדיין היה רעב.4רמי אכל ___________) .2

 ( סרטים ברצף.3ראתה ___________)שגית  .3

 ( צעיפים לחורף.4רוית קנתה __________) .4

 ( בני משפחה באירוע. 3גל פגשה _________) .5

 ( ₪.12המחברת שקניתי עלתה לי ________) .6

 ( עובדים.14לאבא של שרית יש _____________) .7

 ( חולצות לביה"ס.12קניתי _______) .8

( חתולים 3_________)-ו ( ציפורים על העץ5גדי ראה _______) .9

 בחצר.

 ( ביצים לארוחת הבוקר.2יש אנשים שאוהבים לאכול _______) .10

( מחברות, אך היא לא לקחה 11ליהי רצתה לקנות _________) .11

 (.10מספיק כסף ולכן קנתה רק _______)
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 לנקבה: המספר המתייחסאת שם  סמנו -'  בחלק 

 ארבעה                          תשע עשרה                     עשרה

 שש            חמישה עשר    חמש

 אחת עשרה       שבעה   שלוש עשרה 

 

 :השלימו את הטבלה -'  גחלק 

 נקבה זכר המספר

7   

12   

3   

15   

4   

17   

9   

 

  ☺בהצלחה      

 תשובות בעמוד הבא                                          
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 תשובות! –מבחן בנושא שם המספר לכיתה ז' 

 יש לשים לב לזכר ולנקבה: –רשמו את שם המספר  -חלק א'  

 ( חברות לישון אצלה.2______)שתיגלית הזמינה ____ .1

 ( פיצות ועדיין היה רעב.4______)ארבערמי אכל _____ .2

 ( סרטים ברצף.3______)שלושהשגית ראתה _____ .3

 ( צעיפים לחורף.4_____)ארבעהרוית קנתה _____ .4

 בני משפחה באירוע.  (3_____)שלושה____ פגשהגל  .5

 ( ₪.12______)שנים עשרהמחברת שקניתי עלתה לי ___ .6

 ( עובדים.14______)ארבעה עשרלאבא של שרית יש _______ .7

 חולצות לביה"ס.( 12____)שתים עשרהקניתי ___ .8

( 3______)שלושה___-( ציפורים על העץ ו5____)חמשגדי ראה ____ .9

 חתולים בחצר.

( ביצים לארוחת 2_____)שתייש אנשים שאוהבים לאכול __ .10

 הבוקר.

 ךא ,( מחברות11______)אחת עשרהליהי רצתה לקנות ___ .11

 (.10_____)עשרקנתה רק ___ ולכן היא לא לקחה מספיק כסף
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 לנקבה: המספר המתייחסאת שם  סמנו -'  בחלק 

 עשרה                          ארבעה                     תשע עשרה

 שש            חמישה עשר    חמש

 אחת עשרה       שבעה    שלוש עשרה

 

 :השלימו את הטבלה -'  גחלק 

 נקבה זכר המספר

 שבע שבעה 7

 שתים עשרה שנים עשר 12

 שלוש שלושה 3

 חמש עשרה חמישה עשר 15

 ארבע ארבעה 4

 שבע עשרה שבעה עשר 17

 תשע תשעה 9

 

 

  ☺בהצלחה      
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