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 !ובותעם תש –מבחן בנושא חלקי דיבור לכיתה ז' 

 השלימו את הטבלה: –חלק א' 

 שם פעולה שם פועל פועל

   סיפר

 טיפול  

  לטייל 

  לשקר 

 הקלדה  

   הדריך

 הבטחה  

 

 הפכו את שמות העצם לפועל ולהיפך: –חלק ב' 

 שם עצם פועל

  פתחנו

 שמירה 

 הצעה 

  ברחו

  טרקה

 הקרבה 

  דיבר
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 www.kanlomdim.co.ilכל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים" 

 

 

שם עצם, פועל,  –קבעו את חלק הדיבור של המילה המודגשת בקו  -חלק ג' 

 :שם פועל, שם תואר, תואר הפועל ושם פעולה

  לשחק בגינה אחר הצהריים. נהנים ילדים .1

 _________. –נהנים . _________ –ילדים 

 . בבית הספר מעניינתשמעתי הרצאה  .2

 ________. –. בבית הספר ________ - מעניינת

 משמעותית בכיתה. למידהאתמול ולכן הייתה  היטבהתלמידים למדו  .3

 ._________ –למידה . _________ –היטב 

 .יוםכל  מנגןעל הפסנתר ולכן הוא  לנגןדני נהנה  .4

 .____________ –יום . ________ –מנגן . _______ –לנגן 

 .ענקית מזוודההיא תמיד לוקחת לאנגליה פעם בשנה.  טסהשגית  .5

 .___________ –ענקית . _________ –מזוודה . _______ –טסה 

  . טובוהרגיש  תרופה, אך הוא לקח חלהיוסי  .6

 ___________. –טוב . ________ –תרופה . _______ –חלה 

 

 

  ☺בהצלחה      

 תשובות בעמוד הבא                                          
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 תשובות!–מבחן בנושא חלקי דיבור לכיתה ז' 

 השלימו את הטבלה: –חלק א' 

 שם פעולה שם פועל פועל

 סיפור לספר  סיפר

 טיפול לטפל טיפל

 טיול לטייל טייל

 שקר לשקר שיקר

 הקלדה להקליד  הקליד

 הדרכה להדריך הדריך

 הבטחה להבטיח הבטיח

 

 הפכו את שמות העצם לפועל ולהיפך: –חלק ב' 

 שם עצם פועל

 פתיחה פתחנו

 שמירה שמר

 הצעה הציע

 בריחה ברחו

 טריקה טרקה

 הקרבה הקריב

 דיבור דיבר
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שם עצם, פועל,  –קבעו את חלק הדיבור של המילה המודגשת בקו  -חלק ג' 

 שם פועל, שם תואר, תואר הפועל ושם פעולה:

  לשחק בגינה אחר הצהריים. נהנים ילדים .1

 פועל –שם עצם. נהנים  –ילדים 

 . בבית הספר מעניינתשמעתי הרצאה  .2

 שם עצם. –שם תואר. בבית הספר  -מעניינת

 משמעותית בכיתה. למידהאתמול ולכן הייתה  היטבהתלמידים למדו  .3

 שם פעולה. –תואר הפועל. למידה  –היטב 

 .יוםכל  מנגןעל הפסנתר ולכן הוא  לנגןדני נהנה  .4

 שם עצם. –. יום לפוע –שם פועל. מנגן  –לנגן 

 .ענקית מזוודהלאנגליה פעם בשנה. היא תמיד לוקחת  טסהשגית  .5

 שם תואר. –שם עצם. ענקית  –פועל. מזוודה  –טסה 

  . טובוהרגיש  תרופה, אך הוא לקח חלהיוסי  .6

 תואר הפועל. –שם עצם. טוב  –פועל. תרופה  –חלה 

 

 

 

 

  ☺בהצלחה      
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