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 – פעלים, שמות עצם, גופים, שורשים –מבחן בלשון לכיתה ד' 

 כולל תשובות בסוף המבחן!

 זהו את הגוף –חלק א' 

  גוף שלישי, זכר , יחיד- ____________________ 

  גוף שני, נקבה, יחיד- _____________________ 

  גוף ראשון, זכר, יחיד- ____________________ 

  גוף שני, זכר, רבים- _____________________ 

 הקיפו בכל קבוצה את שם העצם –' בחלק 

 אכלתי, אוכלות, אכילה, יאכלו 

 פתרנו, פיתרון, תפתרו, פותרת 

 סגר, תסגור, סגירה, יסגרו 

 .רקד, ירקדו, רוקדות, ריקוד 

 את הפועלהקיפו בכל קבוצה  –' גחלק 

 פיתרון, פתרנו, לפתור, פתרונות 

 .שיעור, לשער, משערת, ַשַער 

 .מאכל, אכילה, אכלתי, לאכול 

 סיפור, לספר, סיפרה, ֶסֶפר 
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הקיפו את המילים השייכות למשפחת המילים של השורשים  –' דחלק 

 הבאים: שורש ח.ב.ר

 חברה, ברח, חבר, חבורה, ברחתי, רחוב, לברוח, חברים.

 שורש ד.ר.כ

 מדרכה, כדור, דריכה, כדרר, דרכו, דרכים.

 

 השלימו את הטבלה : –' החלק 

 פועל זמן גוף שורש

  עתיד היא  ס.פ.ר

  הווה אתם ש.מ.ר

  עבר אנחנו ס.ג.ר

  עתיד הם  פ.ח.ד

  הווה היא ק.ש.ר

 

 בהצלחה 

 ---------תשובות בדף הבא---------
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 – פעלים, שמות עצם, גופים, שורשים –מבחן בלשון לכיתה ד' 

 תשובות!

 זהו את הגוף –חלק א' 

  הוא_______ -גוף שלישי, זכר , יחיד_________ 

  את________ -גוף שני, נקבה, יחיד__________ 

  אני_______ -גוף ראשון, זכר, יחיד___________ 

  אתם________ -גוף שני, זכר, רבים___________ 

 הקיפו בכל קבוצה את שם העצם –' בחלק 

  ,יאכלואכילהאכלתי, אוכלות , 

  ,תפתרו, פותרתפיתרוןפתרנו , 

  ,יסגרוסגירהסגר, תסגור , 

  ,ריקודרקד, ירקדו, רוקדות. 

 הקיפו בכל קבוצה את הפועל –' גחלק 

  ,לפתור, פתרונותפתרנופיתרון , 

  ,ַשַער.משערתשיעור, לשער , 

  ,לאכול.אכלתימאכל, אכילה , 

  ,ֶסֶפרסיפרהסיפור, לספר , 
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הקיפו את המילים השייכות למשפחת המילים של השורשים  –' דחלק 

 הבאים: שורש ח.ב.ר

 .חברים, ברחתי, רחוב, לברוח, חבורה, חבר, ברח, חברה

 שורש ד.ר.כ

 .דרכים, דרכו, כדרר, דריכה, כדור, מדרכה

 

 השלימו את הטבלה : –' החלק 

 פועל זמן גוף שורש

 תספר עתיד היא  ס.פ.ר

 שומרים הווה אתם ש.מ.ר

 סגרנו עבר אנחנו ס.ג.ר

 יפחדו עתיד הם  פ.ח.ד

 קושרת הווה היא ק.ש.ר

 

 

 

 

 בהצלחה 
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