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 תשובות!עם  – סימני פיסוקבנושא מבחן בעברית לכיתה ו' 

 

 ). , ! ? "" :( למשפטים הבאים הוסיפו סימני פיסוק מתאימים

 קצר, פסקו אותו בסימני הפיסוק המתאימים:לפניכם טקסט 

חיות הבית לא צריכות  ברחיות מבויתות וחיות  בעלי חייםים שונים של מים סוגיקי

על ידי הבעלים  נאים ההכרחיים לקיומן מסופקים להןלדאוג למחסורן וכל הת

יש  זאת צריכות לדאוג לעצמן למזון למחסה ולסביבה בטוחהבר לעומת  חיות ןשלה

ויש כאלה  ולחיות בטבע האומרים שעם כל הקושי בכך עדיף לחיה להיות חופשייה

 ללא דאגותהאומרים שחיה מבויתת היא חיה מאושרת 

 

 ספרד וצרפת יוון איטליה תוהבאטס למדינות  האיש .1

 תחרותו בניצחהילדים כל הכבוד  .2

 אילתב יוסף סבאילדים נוסעים לבקר את  אמר אבא .3

 שמלה חולצה מעיל וגרבייםהבאים  קניתי את הבגדים .4

 כנסי להתקלח הורתה אמא ליעל .5

  הניסה לברר מה מספר הטלפון הנייד של הלקוח המוכר בחנות .6

 הצחיק את הקהל השחקן .7

 מי ראה את המשקפיים שלי .8

 בהצלחה 

 תשובות בעמוד הבא
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