
 

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

 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בחומרים באופן מסחרי שאינו לשימוש אישי.
 בתי ספר רשאים להשתמש בחומרים עם השארת הלוגו והמבחן כפי שהוא.
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A/AN/SOME – QUIZ 

  

 

 

 

 

 :a/an/some הוסיפו 

1. ______ money 

2. ______ ball 

3. ______ alien 

4. ______ milk 

5. ______ apron 

6. ______ tiger 

7. ______ onion 

8. ______ coffee 

9. ______ pet 

10. ______ eye 

11. ______door 

12. ______ notebook 

13. ______ food 

14. ______ example 

15. ______ job 

16. ______ pupil 

17. ______ football 

18. ______ tea 

19. ______ information 

20. ______ uncle 

 

Good luck  

a/an .נוסיף לפני שם עצם ספיר ביחיד 

a .)תופיע לפני שם עצם ביחיד המתחיל באות רגילה )עיצור 

an ( תופיע לפני שם עצם ביחיד המתחיל באות ניקודa,e,i,u,o) 

some )נוסיף לפני שם עצם לא ספיר )שלא ניתן לספור  
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A/AN/SOME – QUIZ – answers! 

 

  

 

 

 

 

 :a/an/some הוסיפו 

1. __some__ money 

2. ___a___ ball 

3. ____an__ alien 

4. ___ some ___ milk 

5. ___ an ___ apron 

6. ___ a ___ tiger 

7. ____ an __ onion 

8. ____ some __ coffee 

9. ____ a __ pet 

10. ____ an __ eye 

11. ___ a ___door 

12. ____ a __ notebook 

13. ___ some ___ food 

14. ___ an ___ example 

15. ____ a __ job 

16. ____ a __ pupil 

17. ___ a ___ football 

18. ___ some ___ tea 

19. ___ some ___ information 

20. ___ an ___ uncle 

 

Good luck  

a/an .נוסיף לפני שם עצם ספיר ביחיד 

a .)תופיע לפני שם עצם ביחיד המתחיל באות רגילה )עיצור 

an ( תופיע לפני שם עצם ביחיד המתחיל באות ניקודa,e,i,u,o) 

some )נוסיף לפני שם עצם לא ספיר )שלא ניתן לספור  
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