
 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"
 

 מבחן בשפה לכיתה ו'

 עצם, שמות תואר, שם עצם ותוארו, סמיכות, פעיל, סביל, פועל, שם פועל, שם פעולהשמות 

 את שמות העצם: הקיפוא. 

, ארנק, שילם, תלמיד, רוח, פרה, ברק, פורחים, יפה, שולחן, מנורה, דולק, עף

 , שלט, עכבר.גבוהקטן, מורה, פרפר, עולים, חורף, סימנו, נדנדה, טייס, 

 הקיפו את שמות העצם במשפטים הבאים:. ב

 אתמול אכלתי במסעדה.. 1

 בבית הספר לומדים תלמידים רבים.. 2

 פאית החזירה לי עודף.. הקו3

 הבלון עף ונעלם.. 4

 :סמנו וי בטור המתאים מה תפקידה של המילה המודגשת בכל משפט?. ג

 שם תואר שם עצם טהמשפ

   נחמד . בכל שבת אנחנו יוצאים לטיול1

   .רבפגשתי חברה שלא ראיתי זמן . 2

   .החדשות המנהלות. נפגשתי עם 3

   יותר. גדול. גלית עברה לבית 4

   בפני כל בית הספר. המקהלה. דני הופיע עם 5

   .יפה. אכלתי תפוח אדום ו6

   מאוד משעמם עד שנירדמתי. סרט. ראיתי 7



 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"
 

 פועל: כתבו ליד כל מילה האם היא פועל, שם פעולה, שםד. 

 _____________.  –להתקשר 

 _____________. –התלהבות 

 _____________. -סיפר 

 _____________. –לקרוא 

 _____________. –לפגוע 

 _____________. –גזירה 

 _____________. –לנתק 

 _____________. –למידה 

 ה. קבעו האם הצירופים הבאים הם צירופי סמיכות או שם עצם ותוארו:

  –. רוחות חזקות 1

  –. בית נבחרים 2

  –. ברווזים לבנים 3

  –. מהנדס חשמל 4

  –. כלב חמוד 5

  –. בדיקת דם 6

  –. רשת אופנה 7



 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"
 

 את המשפטים הפעילים לסבילים:הפכו  –ו. פעיל וסביל 

 ____________________________. –. המוכר הפעיל את האזעקה 1

 _________________________________._ -אמא תיקנה את הברז . 2

 _____________________________. -כריכים לבית הספר . אבא הכין 3

 __________________________._____ - שלי את התיק. השומר בדק 4

 ________________________________. -. קניתי חולצה מאוד יפה 5

 

 

 

 

 ▼   בעמודים הבאים תמצאו תשובות

 

 

 בהצלחה 

 

 



 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"
 

 תשובות - מבחן בשפה לכיתה ו'

 עצם, שמות תואר, שם עצם ותוארו, סמיכות, פעיל, סביל, פועל, שם פועל, שם פעולהשמות 

 את שמות העצם: הקיפוא. 

, רוח, תלמיד, שילם, ארנק, , דולק, עףמנורה, שולחן, פורחים, יפה, ברק, פרה

 .עכבר, שלט, גבוה, פרפר, מורהקטן, , טייס, נדנדה, סימנו, חורףעולים, 

 הקיפו את שמות העצם במשפטים הבאים:. ב

 .במסעדהאתמול אכלתי . 1

 רבים. תלמידיםלומדים  בבית הספר. 2

 .עודףהחזירה לי  פאיתהקו. 3

 עף ונעלם. הבלון. 4

 :סמנו וי בטור המתאים מה תפקידה של המילה המודגשת בכל משפט?. ג

 שם תואר שם עצם טהמשפ

 √  נחמד . בכל שבת אנחנו יוצאים לטיול1

 √  .רבפגשתי חברה שלא ראיתי זמן . 2

  √ .החדשות המנהלות. נפגשתי עם 3

 √  יותר. גדול. גלית עברה לבית 4

  √ בפני כל בית הספר. המקהלה. דני הופיע עם 5

 √  .יפה. אכלתי תפוח אדום ו6

  √ מאוד משעמם עד שנירדמתי. סרט. ראיתי 7



 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"
 

 פועל: כתבו ליד כל מילה האם היא פועל, שם פעולה, שםד. 

 ________.שם פועל_____  –להתקשר 

 _________.שם פעולה____ –התלהבות 

 ______.פועל_______ -סיפר 

 __________.שם פועל___ –לקרוא 

 __________.שם פועל___ –לפגוע 

 _________.שם פעולה____ –גזירה 

 _________.שם פועל____ –לנתק 

 _________.שם פעולה____ –למידה 

 ה. קבעו האם הצירופים הבאים הם צירופי סמיכות או שם עצם ותוארו:

 שם עצם ותוארו –. רוחות חזקות 1

 סמיכות –. בית נבחרים 2

 שם עצם ותוארו –. ברווזים לבנים 3

 סמיכות –. מהנדס חשמל 4

 שם עצם ותוארו –. כלב חמוד 5

 סמיכות –. בדיקת דם 6

 סמיכות –. רשת אופנה 7



 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"

 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"
 

 את המשפטים הפעילים לסבילים:הפכו  –ו. פעיל וסביל 

 .המוכר יהאזעקה הופעלה על יד –. המוכר הפעיל את האזעקה 1

 .תוקן על ידי אמאהברז  –אמא תיקנה את הברז . 2

 לבית הספר הוכנו על ידי אבא.הכריכים  –כריכים לבית הספר . אבא הכין 3

 .נבדק על ידי השומרשלי התיק  – שלי את התיק. השומר בדק 4

  מאוד יפה נקנתה על ידי.חולצה  –. קניתי חולצה מאוד יפה 5

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה 

 

 


