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 שמות עצם –לכיתות ג' מבחן בשפה 

 סמנו במשפטים הבאים את שמות העצם:

 בקניוןצפיתי בסרט ה בחופש. 

 לאילת.נסעה עם משפחתה  נועה 

 צופים שולחן חדש.שבט הדנה הביאה ל 

 .עידו קנה חולצה חדשה 

 שגית סיפרה לכיתה בדיחה מצחיקה. 

  פיצה טעימה.אכלתי 

 ם הבאים האם מוחשיים או מופשטים:כתבו ליד שמות העצ

 _______________ -_____________                       אהבה  -כוס 

 _______________ -______________                עציץ    -עוגיות 

 _______________ -מפתח        ________________ -סוד 

 ______________ -מנורה        ________         _______ -אמונה 

 _____________ -משמעות       _______________ -שטיח 

 שמות עצם פרטיים לקבוצות הבאות: 4כתבו 

 _______________________________________________. –מאכלים 

 ______________________________________________. –עלי חיים ב

 ._____________________________________________ –בעלי מקצוע 

 _________________________________________________. -צבעים 
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 לשמות העצם הפרטיים:  )שמות הקבוצות( כתבו שמות מכלילים

  אפרסק, בננה, ענבים, תפוח עץ- ._______________ 

 ן, רקפת , ורד, סביונרקיס- .___________________ 

  שמחה, שנאה, אהבה, קנאה- ._________________ 

  מכונאי, מהנדס, עורך דין, שוטר- .________________ 

 ודו יוון, ישראל, איטליה, ה- .____________________ 

 

 השלימו את המשפטים הבאים:

 ת עצם __________.ושמ םדברים שניתן לחוש בהם ה

 ת עצם __________.ושמ םניתן לחוש בהם הלא דברים ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה 
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 תשובות - שמות עצם –לכיתות ג' מבחן בשפה 

 סמנו במשפטים הבאים את שמות העצם:

 קניוןב סרטבצפיתי  חופשהב. 

 אילתל משפחתהנסעה עם  נועה. 

 חדש. שולחן צופיםה שבטהביאה ל דנה 

 חדשה. חולצהקנה  עידו 

 מצחיקה בדיחה כיתהסיפרה ל שגית. 

  טעימה. פיצהאכלתי 

 ם הבאים האם מוחשיים או מופשטים:כתבו ליד שמות העצ

 ______מופשט__ -אהבה            _______   מוחשי______ -כוס 

 ______ מוחשי __ -_____                עציץ  מוחשי___  -עוגיות 

 _____ מוחשי ___ -מפתח        _____ מופשט ____ -סוד 

 ______ מוחשי __ -מנורה        _____          מופשט ____ -אמונה 

 ______ מופשט __ -משמעות       ______ מוחשי ____ -שטיח 

 שמות עצם פרטיים לקבוצות הבאות: 4כתבו 

 _________.פיצה, ספטה, תפוח, אורז__ –מאכלים 

 ________________.חתול, תרנגול, פרה, כלב___ –עלי חיים ב

 .__________________ספר, נגר, טייס, מורה___ –בעלי מקצוע 

 _____________________.אדום, סגול, ירוק, לבן___ -צבעים 
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 לשמות העצם הפרטיים:  )שמות הקבוצות( כתבו שמות מכלילים

  פירות__ -אפרסק, בננה, ענבים, תפוח עץ._____ 

 פרחים___ -ן, רקפת , ורד, סביונרקיס.______ 

  רגשות__ -שמחה, שנאה, אהבה, קנאה._______ 

  מקצועות__ -מכונאי, מהנדס, עורך דין, שוטר._______ 

 ארצות____ -ודו יוון, ישראל, איטליה, ה.________ 

 

 השלימו את המשפטים הבאים:

 ________.מוחשייםת עצם __ושמ םדברים שניתן לחוש בהם ה

 ______. יםמופשט ת עצם ____ושמ םניתן לחוש בהם הלא דברים ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה 
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