
בס״ד

קובץ מבחנים
על פי הנלמד בספר

שימו לב: רק למלמדים דרך ספרי 
״הדקדוק בלשון שלי״

יש הזכות להשתמש במבחנים אלו.

נשמח לקבל הערות והארות
מתוך הניסיון בהעברת המבחנים

כדי שנוכל לשדרג את המבחנים בהתאם.

בטלפון: 054-8424783
5793314@okmail.co,il או במייל:  

בס״ד

בפניכם  מגישים  אנו  לתועלת,  יהיה  ידינו  בתפילה שמעשה 
את קובץ המבחנים לספר הראשון בסדרת ״הדקדוק בלשון 

שלי״ )מס׳ 4(.

לכל נושא בספר ערכנו מבחן מקיף, הכולל משימות שדורשות 
ידע מטאלשוני - כלומר - ידיעה על הלשון, ידיעת הכללים 
ומה שעומד מאחורי הדברים. ומשימות שדורושת ידע יישומי, 

בהן על התלמיד להשתמש בכללים.

הכללים  את  היטב  ללמוד  לתלמידים שעליהם  להדגיש  יש 
מצוין  העמודים  )טווח  בנושא  העוסקים  בעמודים  המובאים 
בראש כל מבחן(, ולהתאמן במשימות דומות לאלו המופיעות 
ובו לתת תרגול בתבנית  בספר. מומלץ לערוך שיעור חזרה 
המוצגת במבחן, זאת על מנת להכין את התלמידים למילוי 

המשימות מתוך הבנה והיכרות מוקדמת.

A4 דו צדדי,  4/5 עמודים, מוכן לצילום בדף  כל מבחן כולל 
לקיפול באמצע. לכל מבחן מצורף דף הערות למורה. בדף 
זה שני חלקים: א. חלוקת הנושאים והעבודות, בו מפורט על 
איזה תת נושא נבחנים בכל משימה במבחן. באמצעות חלק 
זה ניתן להשתמש במבחן גם אם מעבירים את המבחן לפניו 
סיום לימוד הנושא. ב. חלוקת האחוזים לציון. בחלק זה נרשם 
מה הערך באחוזים של כל תשובה נכונה, וכמה ״להוריד״ על 
כל שגיאה, מלאה או חלקית. לרוב שגיאת כתיב הנובעת מאי 

שימוש בכלל הנלמד בנושא מהווה שגיאה חלקית.

באופן זה יוכלו המורים בס״ד להעריך את הישגי התלמידים 
בקלות וביעילות.

המבחנים נכתבו בניקוד חלקי. תלמידים המתקשים בקריאה, 
יוכלו להיעזר במורת השילוב או בהקראה חלקית לפי הצורך.

בהצלחה רבה!  



שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

פרקו את המילים הבאות לצלילי אותיות ותנועות. ז.  

ר מֹ ְג ִל ֹום  ל ׁשָ יר  ׁשִ
  

יל  ְרּגִ ּתַ ָרָכה  ּבְ שֹור 
  

בֵאילו אותיות יופיע דגש קל בראש מילה? ח.  

ִרשמו: ___ ___ ___ ___ ___ ___  

הוסיפו דגש במילים הבאות: ט.  

ְׁשִּתי ֵמֲאחֹוִתי:  ִבקַּ

ַטָּנה ִמן ַהַּמְמָּתִקים. ״ְפִניָנה, ַכְּבִדי ֶאת ִדיִני ַהקְּ

ַגם ִהיא ְמַכֶּבֶדת אֹוָתְך ָתִמיד ִמן ַהַּמְמָּתִקים ֶׁשָּלּה״.

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן א׳ בדקדוק )4 עמודים(
עמודים 5 - 24 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

הנושא: הדיוק בקריאה ובכתיבה

ַסמנו ✓ לצד המשפט המדויק בכל קבוצת משפטים: א.  

❐ חשוב לדייק בקריאה אך לא בכתיבה.

❐ חשוב לדייק בכתיבה אך לא בקריאה.

❐ חשוב לדייק בקריאה ובכתיבה.

❐ יש לדייק בתפילה ולחבר את המילים זו לזו.

❐ יש לדייק בתפילה ולומר כל מילה בפני עצמה.

❐ אין משמעות לדיוק במילות התפילה, העיקר הכוונה.

❐ לצורה של האותיות בלשון הקודש יש משמעות וסיבה.

❐ לצורה של האותיות בלשון הקודש אין כל משמעות.

❐ לא ברור אם יש משמעות לצורת האותיות בלשוה״ק.

❐ את צלילי כל האותיות מפיקים מאותו מוצא.

❐ לכל אות צליל שונה שמופק ממוצא אחר בפה.

❐ יש חמש מוצאות שמהן מופקים צלילי האותיות.
מבחן א׳ 

עמ׳ 4
מבחן א׳ 

עמ׳ 1

ׁש  ִ■   ר
לדוגמה:

ש.
דג

ת ל
יש כאן שש מקומו

בתקווה שמצאתם מתיקות במבחן
והתוצאה טובה, כמובן...



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

מבחן א׳ 

עמ׳ 2

ִרשמו מהן חמש מוָצאות הפה,  ב.  

תנו דוגמה לשתי אותיות )לפחות( מכל מוָצא:  

ִרשמו את האותיות שצלילן דומה לצליל כל אות: ג.  

ח -   ב -   א -   

ס -  ּכ -   ט -  

הוסיפו לכל מילה מילים ממשפחתה. ד.  

                                                                                  - ָטַרח 

                                                                                  - ָצַחק  

                                                                                  - ָאַהב 

                                                                                  - ָּתַקע 

                                                                                  - ָמַכר 
מבחן א׳ 

עמ׳ 3

המוָצא: _______ אותיות לדוגמה: __________

המוָצא: _______ אותיות לדוגמה: __________

המוָצא: _______ אותיות לדוגמה: __________

המוָצא: _______ אותיות לדוגמה: __________

המוָצא: _______ אותיות לדוגמה: __________

ב!
תי

בכ
הקפידו על דיוק 

ִרשמו את השם של כל ניקוד: ה.  

 

__________ - ■ֵ  _________ - ■ָ
■ֹו - _________  _________ - ֹ■
■ּו - _________ ִ■י - _________ 

__________ - ■ֶ  _________ - ■ֻ
__________ - ■ִ  _________ - ■ַ

__________ - ■ֱ  _________ - ■ֲ
_________ - ■ֳ

 
השלימו בפועל מתאים, ונקדו אותו כראוי: ו.  

אני ָּפַתְחִּתי, היא _______ ואתה _______  

הֵספר שלי: ִסְפִרי, הֵספר שלך: ________  

ִּכתבו מילים לציורים, נקדו אותן לפי השמיעה:  

 

__________   __________   __________  

ִרשמו גם שם 
לכל קבוצה: 

תנועות חטופות / 
גדולות / קטנות





שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

מבחן ב׳ 

עמ׳ 1
מבחן ב׳ 

עמ׳ 4

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן ב׳ בדקדוק )4 עמודים(
עמודים 25 - 40 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

הנושא: משקלי מילים, מוספיות ושורשים

א. ַסמנו ✗ למילה יוצאת הדופן מכל קבוצה )לפי התבנית(   .1

ב. העבירו קו בין כל קבוצת מילים לתבנית המתאימה.   

❐ ָחׁשּוב
❐ ָּתפּור
❐ ּכֹוֵתב
❐ ָּכתּוב

❐ ִסּפּור
❐ ִּדּבּור
❐ ִקּפּול
❐ ִקֵּפל

❐ ְמַבְּׁשִלים
❐ ְמֻבָּׁשִלים
❐ ְמַחְּפִׂשים
❐ ְמַטְּפִחים

ְמ ַ■ ְ■ּ ִ■ ים

ִ■ ■ּו ■

ָ■ ■ּו ■
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״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

מבחן ב׳ 

עמ׳ 3
מבחן ב׳ 

עמ׳ 2

ַנקדו את המילים שלפניכם לפי התבנית: ַ■ ָ■ ■   .2

ספר, נגר, טבח, חשב, מלח, צלם, גנן
איזו משמעות משותפת למילים אלו? ___________

ענו על השאלות הבאות:   .3

א. כמה אותיות שורש יש בדרך כלל במילה? ____

ב. חוץ מאותיות השורש נוכל למצוא במילים רבות גם 

אותיות שנקראות _________

ג. האותיות __ __ __ __ __ __ __ יכולות לשמש כמוספיות.

ד. המוספיות שמופיעות במילה לפני אותיות השורש, 

נקראות _______ ________, לדוגמה: ֶאְכֹּתב.

ה. המוספיות שמופיעות במילה בין אותיות השורש, 

נקראות _______ ________, לדוגמה: ּכֹוֵתב.

המוספיות שמופיעות במילה אחרי אותיות השורש,  ו.  

נקראות _______ ________, לדוגמה: ָּכַתְבִּתי.

קבוצת מילים שיש להן שורש זהה ודומות במשמעות  ז.  

שלהן - נקראות ________ ________

החליפו את השורש במילים הבאות, לפי הדרישה,   .4

וכתבו מילה חדשה:  

ַמְפֵּתַח  - לדוגמה: א. מהשורש פ.ת.ח. 

ַמְקֵּדַח  -   מהשורש ק.ד.ח. 

ְמִחיָקה  - מהשורש מ.ח.ק.      ב. 

 - מהשורש כ.ת.ב.     

ִמְסָּפָרה  - ג. מהשורש ס.פ.ר. 

 - מהשורש ת.פ.ר.   

ִהְבִׁשילּו  - מהשורש ב.ש.ל.      ד. 

 - מהשורש ז.ק.נ.     

מֹוֵצץ  - ה. מהשורש מ.צ.צ. 

 - מהשורש ק.צ.צ.   

ִּתְלֹּבֶׁשת  - מהשורש ל.ב.ׁש.      ו. 

 - מהשורש ס.פ.ר.     



מבחן ג׳ 

עמ׳ 6
״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

הערות 
מבחן ב׳

הערות 
מבחן א׳

הערות למורים בקשר למבחן א׳ בדקדוק

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

עבודה א׳: עמודים 5 - 8 בספר, נושא הדקדוק בצורת האותיות.  

עבודות ב׳, ג׳: עמודים 9 - 10, נושא הדקדוק בצלילי האותיות.  

עבודה ד׳: עמודים 11 - 12, נושא הדיוק בכתיב.  

עבודות ה׳, ז׳: עמודים 13 - 18, נושא התנועות והצירופים,   

עבודה ו׳: עמודים 21 - 22, נושא כתיב נכון של סופי מילים.  

עבודות ח׳, ט׳:  עמודים 19 - 20, נושא הדגש הקל.  

חלוקת האחוזים לציון: 1% על כל שגיאה. ב.  

4% עבודה א׳: 

10% )כל אות לדוגמה - חצי נקודה( עבודה ב׳: 

6%  )כל אחת מהאותיות הדומות לצליל א׳ - חצי נקודה( עבודה ג׳: 

20% )שגיאת כתיב בשורש המילה נחשבת כשגיאה( עבודה ד׳: 

16% עבודה ה׳: 

6% )אין להוריד על שגיאה שלא בכללים שנלמדו, כמו עבודה ו׳: 

ת׳ בתפוח(  26% עבודה ז׳: 

6% עבודה ח׳: 

  6% עבודה ט׳: 

100% סה״כ: 

הערות למורים בקשר למבחן ב׳ בדקדוק

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

עבודה 1: עמודים 25 - 26 בספר, נושא הכרת תבניות מילים.  

עבודות 2, 4: עמודים 27 - 32, נושא פעילות בתבניות מילים.  

עבודה 3: עמודים 33 - 36, נושא אותיות שורש ומוספיות.  

עבודה 5: עמודים 37 - 38, נושא משפחת מילים וחזרה כללית.   

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

סה״כ: 12% 2% על כל חלק במשימה,   עבודה 1: 

2% על כל ניקוד מילה,  עבודה 2: 

סה״כ: 18% 4% על מציאת המשמעות המשותפת,     

השלמה נכונה בכל הסעיפים פרט לסעיף ג׳ -  עבודה 3: 

סה״כ: 19% מזכה ב-2%, בסעיף  ג׳ - כל אות - 1%    

סה״כ: 15%  עבודה 4:  3% על כל מילה בהתאמה. 

סה״כ: 36% עבודה 5:  2% על כל השלמה בטבלה,  

סך כללי: 100%

אם התלמיד ענה תשובה חלקית, כמו למשל, בעבודה 4: כתב 

את המילה אבל לא ניקד אותה, יש לתת לו גם את האחוזים 

באופן חלקי, 1% - ולא להוריד את כל 2%.



שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

מבחן ג׳ 
עמ׳ 4

מבחן ג׳ 
עמ׳ 1

ַסכמו את חמש קבוצות המילים שנחשבות לשון נקבה, ו.  

ַהׁשלימו והוסיפו דוגמה:  

1. מילים בסיומת ____, כמו: ְּבָרָכה, ___________

2. מילים בסיומת ____, כמו: ּתֹוֶעֶלת, __________

3. שמות של ________, ________ ְו_________

    כמו: ירושלים, ישראל, אסיה, ________ ________

4. שמות של ________ שיש מהם יותר מאחד ב____, 

    כמו: אזניים, _______ ______

5. מילים שאין להן סימן מיוחד, היכרנו אותן לפי סיפור מיוחד:

_________ _________ _________ _________   

_________ _________ _________ _________   

_________ _________ _________ _________   

_________ _________ _________ _________   

_________ _________ _________ _________   

- המילה לילה היא לשון זכר, יוצאת דופן מכלל מס׳ ___

- מרפקים, עקבים, עפעפיים, נחיריים, חניכיים, מתניים,  

  קרסוליים הן לשון _____, יוצאים דופן מכלל מס׳ ___

- שאר המילים שאינן שייכות לחמש הקבוצות הללו, הן 

   נחשבות לשון ______ ולא לשון נקבה.

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן ג׳ בדקדוק )5 עמודים(
עמודים 43 - 64 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

הנושא: שמות עצם בזכר ובנקבה

ַהשלימו - במה מדובר: א.  

נברא מן האדמה: __________

אבר שהוא פתח לאכילה: ____________

אבר יש בו מעיין דמעות: _____________ 

צורה שיש לה שלוש צלעות: ____________  

השלימו:

  שמות עצם מוחשיים / מופשטים
כל המילים שכתבתם היו 

ַהקיפו את שמות העצם המופשטים מתוך הבאים )4(: ב.  

ִחּיּוְך  ַמִּביַע  ְּבֶדֶרְך־ְּכָלל  ִׂשְמָחה  ְוַאֲהָבה.

ֶּבִכי  נֹוֵבַע  ֵמֵעֶצב  אֹו  ִהְתַרְּגׁשּות  ַרָּבה.



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

מבחן ג׳ 
עמ׳ 3

מבחן ג׳ 
עמ׳ 2

אילו שני סימנים ישנם לשמות עצם? ג.  

 1( לפני שם העצם אפשר להוסיף ___________

2( אחרי שם העצם אפשר להוסיף את המילה _____

 תני דוגמה של שם עצם עם תוספות אלו: __________

 גם 
מתאימים / לא מתאימים

 סימנים אלו 

לדוגמה: _____________     לשמות עצם פרטיים. 

ִמצאו בכל שורה מילה שהיא שם עצם, והקיפו אותה. ד.  

ִּכתבו משפט שבו תשלבו את שם העצם הזה   

בתוספת ה״א הידיעה והמילה של.  

1. ִסֵּפר   ִסּפּור   ְיַסֵּפר   ִסְפרּוִתי

   

2. ָּכְתבּו   ִהְכִּתיב    ַהְכָּתָבה    ִיְתַּכְתבּו

   

3. ֹקֵדם   ֻמְקָּדם    ִהְתַקֵּדם     ִהְתַקְּדמּות

   

4. ֵחֶלק    ְנַחֵּלק     ִחַּלְקִּתי      ִהְתַחֵּלק

ִּכתבו את הנטייה המתאימה של המילה ״של״. ה.  

ַמְחַּבְרִּתי

ַמְחַּבְרְּתָך

ַמְחַּבְרְּתֶכם

ַמְחַּבְרּתֹו

ַמְחַּבְרָּתם

ַמְחַּבְרֵּתנּו

ַמְחַּבְרֵּתְך

ַמְחַּבְרְּתֶכן

ַמְחַּבְרָּתּה

ַמְחַּבְרָּתן

של מי כל מחברת?
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כדי לדעת האם שם עצם בַרִּבים הוא זכר או נקבה, ז.  

צריך קודם להפוך אותו ללשון _______.  

ִהפכו את שמות העצם הבאים ללשון יחיד,   

ַּגלו האם מדובר בזכר או בנקבה, ִּכתבו כיצד ידעתם.  

לפי מה ידעתם?זכר / נקבהלשון יחידהמילה

סיומת ת׳נקבהמרפסתִמְרָּפסֹות

ִּכּתֹות

ֻׁשְלָחנֹות

ָעִרים

ְׁשִביִלים

ֲאָרצֹות

ָמְתַנִים

ֶאְצָּבעֹות

ּכֹוסֹות

ִחּפּוִׂשים

הערות 
מבחן ג׳

הערות למורים בקשר למבחן ג׳ בדקדוק

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

עבודות א׳, ב׳: עמודים 43 - 44 בספר, נושא שם עצם מוחשי ומופשט.

עבודות ג׳ ד׳: עמודים 45 - 46 , סימני הזיהוי של חלק הדיבר שם עצם.

עבודה ה׳: עמודים 47 - 48, זיהוי נטיות המילה ״של״ בנטיות שם עצם.

עבודות ו׳: עמודים 49 - 60 בספר, נושא הבחנה בין זכר לנקבה בש״ע.

עבודה ז׳: עמודים 61 - 64, נושא הבחנה בין זכר לנקבה בש״ע ברבים.

- יש אפשרות לבחון רק על עמודים 43 - 60, ללא נושא הבחנה   
   בין זכר לנקבה בשם עצם ברבים, ולערוך על נושא קצר זה 

   בוחן בנפרד. ניתן להשתמש בעבודה ז׳ לצורך בוחן זה.

חלוקת האחוזים לציון:  ב.  

ס״הבמבחן ללא עבודה ז׳ס״הבמבחן המלאעב׳

2%10% על כל השלמה2%10% על כל השלמהא׳

3%12% על כל השלמה2%8% על כל השלמהב׳

3%15% על כל השלמה2%10% על כל השלמהג׳

1% על איתור כל שם עצםד׳
2% על משפט בשיבוץ ה׳ ושל

4%
8%

2% על איתור כל שם עצם
3% על משפט בשיבוץ ה׳ ושל

8%
12%

2%20% על כל השלמה1%10% על כל נטייהה׳

1% על השלמה במשי׳ 1-4, ו׳
1/2% על כל השלמה במשי׳ 5

13%
10%

13% כמו במבחן המלא
10%

--1%27% על כל השלמהז׳

100%סה״כ100% סה״כ

ה
מ

וג
ד



שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

מבחן ד׳ 
עמ׳ 4

מבחן ד׳ 
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ַהשלימו את הטבלה:   .6

רבותרביםיחידהיחיד

טֹובֹותטֹוִביםטֹוָבהטֹוב

ָקרֹוב

ְסגּוָרה

ְזקּוִפים

ְמֻצָּינֹות

ַוְתָרִנית

ְמַׂשֵּמַח

בדקו כל שם עצם האם הוא יחיד/יחידה/רבים או רבות.     .7

ובחרו בצורת התואר המתאימה:  

 ֶׁשל ִאָּמא ַמְרִּגיעֹות אֹוִתי.
  הטובים / הטובות  

א. ַהִּמִּלים 

 ֶׁשל ּפּוִרים.
 העליזים / העליזות 

ב. ֲאִני אֹוֵהב ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהִּׁשיִרים 

 נֹוִחים ִלְנִסיָעה יֹוֵתר ִמן
 הסלולים / הסלולות 

ג. ַהְּכִביִׁשים 

.
 הישנים / הישנות 

   ַהְּדָרִכים 

 החדשים / החדשות 
ד. הֹוֵדינּו ָלַאְחָרִאים ָּבִעיְרָיה ַעל ַהֻּׁשְלָחנֹות 

.
 הנוחים / הנוחות 

   ְוַעל ַהִּכְסאֹות 

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן ד׳ בדקדוק )4 עמודים+רשות(
עמודים 65 - 74 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

הנושא: שם תואר

ִמצאו בין המילים הבאות 5 תארים, ַסמנו אותם.   .1

ְקדֹוָׁשה

ִהְתַּגֵּדל

ְנָדָבה ִהְתַנֵּדב

ֲחִׁשיבּות ֲחׁשּובֹות

ְרִציִנית

ְקֻדָּׁשה

ְּגדֹוָלה

ְרִצינּות

ָנִדיב

ְּגֻדָּלה

ה
מ

וג
ד



הוסיפו תואר מתאים לשם העצם בכל משפט:   .2

א. ָצִריְך ְּכָבר ֶלֱאֹסף ֶאת ַהִּמְׂשָחִקים, ַהָּׁשָעה                 !

ב. ַהְיָלִדים ַהְּקָטִנים ָאְספּו ֶאת ַהִּמְׂשָחִקים                ֵמָהִרְצָּפה.

ג. ַהְיָלִדים                  ֵהִניחּו ָּכל ִמְׂשָחק ַּבָּמקֹום ַהַּמְתִאים.

ד. ִאָּמא ָקְרָאה ְלֻכָּלם ָלבֹוא ַלֲארּוָחה                ֶׁשֵהִכיָנה ָלֶהם.

ה. ַאָּבא ָחַזר ִמֵּבית־ַהְּכֶנֶסת                   ְוִהְצָטֵרף ַלֲארּוָחה.

הוסיפו שם עצם מתאים לתואר בכל משפט:   .3

א. ְלַאַחר                ַהְּטִעיָמה ִהְתַאְרְּגנּו ֻּכָּלם ְלֵׁשיָנה.

ב. ַהְיָלִדים ִצְחְצחּו ִׁשַנִיים               ַהֲחָדָׁשה, ִּכי ַהְּיַׁשָּנה ִנְגְמָרה.

ג. ִיְצָחק ָעָלה ִראׁשֹון                 ָהֶעְליֹוָנה, ְוָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע.

ר לֹו, הּוא ִּבֵּקׁש                ָעָבה יֹוֵתר. ד. ִמיָכֵאל ָאַמר ֶׁשקַּ

ה. ִאָּמא ִּכְסָתה ֶאת                   ַהְּקַטָּנה, ְוָנְתָנה ָלּה ְנִׁשיָקה.

ִרשמו בעצמכם משפט שיש בו שם עצם ותואר:   .4

  

  

קראו את המשפטים, וענו על השאלות שאחריהם:   .5

ן ִמן ַהַחְרִצית, ֲאָבל ְׁשֵניֶהם ְצֻהִּבים. א. ֶּפַרח ַהַּסְביֹון ָקטָָ

ן?                   ִמי ְצֻהִּבים?                                  ִמי ָקטָָ  

ב. ַּבֹחֶרף ֵמִׁשיִרים ֵעִצים ַרִּבים ֶאת ָהָעִלים ֶׁשָּלֶהם, ּוָבֲאִביב 

צֹוְמִחים ֲחָדִׁשים.

ִמי ֲחָדִׁשים?                                   

ג. ְלֵחֶלק ִמן ַהּקֹוִפים ֶאְצְּבעֹות ָיַדִים ְוֶאְצְּבעֹות ַרְגַלִים ֲאֻרּכֹות.

ִמי ֲאֻרּכֹות?                                   

ד. ַהּגּוִרילֹות ִנְראֹות ַחּיֹות ַאְכָזִרּיֹות, ַאְך ְלַמֲעֶׂשה ֵהן ַּבְיָׁשִנּיֹות ַוֲעִדינֹות.

ִמי ִנְראֹות ַאְכָזִרּיֹות?                                   

ֵּכיַצד ְמֹתֲארֹות ַהּגּוִרילֹות?                                   

ה. ַהְּנֵמִרים ִמְסַּתְּיִעים ִּבְרִאָּיָתם ַהַחָּדה, ִּבְׁשִמיָעָתם ַהּטֹוָבה ּוְבחּוׁש  

    ָהֵריַח ַהְמֻפָּתח ֶׁשָּלֶהם.

ֵּכיַצד ְמֹתָאר חּוׁש ָהֵריַח ֶׁשל ַהְּנֵמִרים?                                   

ֵּכיַצד ְמֹתֶאֶרת ַהְּׁשִמיָעה ֶׁשל ַהְּנֵמִרים?                                   

ֵּכיַצד ְמֹתֶאֶרת ָהְרִאָּיה ֶׁשל ַהְּנֵמִרים?                                   

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

מבחן ד׳ 
עמ׳ 2

מבחן ד׳ 
עמ׳ 3
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הערות 
מבחן ד׳

רשות: ִחשבו באילו תארים תוכלו לתאר את החיות המצוירות,  

   ורשמו לפי האות הפותחת ב-10 מקומות לפחות.

                 - ל 

                 - מ 

                 - נ 

                 - ס 

                 - ע 

                 - ּפ 

                 - צ 

                 - ק 

                 - ר 

                 - ׁש 

                 - ת 

                  - א 

                 - ב 

                 - ג 

                 - ד 

                 - ה 

                 - ו 

                 - ז 

                 - ח 

                 - ט 

                 - י 

                 - ּכ 

הערות למורים בקשר למבחן ד׳ בדקדוק

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

עבודה 1: עמודים 65 - 68 בספר, נושא זיהוי התואר*.  

עבודות 2-5: עמודים 69 - 74 בספר, הבנה והבעה בעזרת תארים.  

עבודות 6, 7: עמודים 73 - 74, נושא ההתאמה של התואר לשם.  

*הערה: במבחן לא התייחסנו לסימן הזיהוי של תוספת המילה ״מאוד״, מכיוון   
מילית  להם  להוסיף  כמה תארים שלא מתאים  יש  לטעויות.  לגרום  עלול  שהדבר 
זו, כמו שמות של צבעים למשל, ויש פעלים שכן מתאים להוסיף להם את המילה 

״מאוד״, כמו למשל: מתרחקת מאוד.

חלוקת האחוזים לציון: 2% -  על כל שגיאה. ב.  

10% עבודה 1 - 

10% עבודה 2 - 

 10% עבודה 3 - 

4% )משפט תקין 2%, שיבוץ שם עצם 1%, שיבוץ  עבודה 4 - 

תואר 1%(.

18% עבודה 5 - 

עבודה 6 - 36% )התאמה לטור 1%, התאמה לשורה 1%, 

יש לשמור על כתיב תואם לשורש וסיומות בכתיב נכון(.

עבודה 7 - 12%  

100% סה״כ: 

עמוד מס׳ 5 נועד להעשרה לשונית, ניתן להשתמש בו

ולאפשר לתלמידים להגיע לציון מעל ל-100%.



שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________
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ַסמנו ✓ לצד כל משפט מדויק: ו.  

1. ❐ ָקנּו ִלי ֲחִביָלה ֶׁשל ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ְצָבִעים.

2. ❐ ָקנּו ִלי ֲחִביָלה ֶׁשל ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ְצָבִעים

3. ❐ ָּבַאְלּבֹום ֶׁשל ַאח ֶׁשִּלי ֵיׁש ֲחִמיִׁשים ּוְׁשַּתִים ַמְדֵּבקֹות.

4. ❐ ָּבַאְלּבֹום ֶׁשל ַאח ֶׁשִּלי ֵיׁש ֲחִמיִׁשים ּוְׁשַנִים ַמְדֵּבקֹות.

5. ❐ ְּבִמְבַצע ָה׳ֲאֶמִנים׳ ָצַבְרִּתי ִּתְׁשִעים ְוִׁשְבָעה ְנֻקּדֹות.

6. ❐ ְּבִמְבַצע ָה׳ֲאֶמִנים׳ ָצַבְרִּתי ִּתְׁשִעים ְוֶׁשַבע ְנֻקּדֹות.

7. ❐ ְמִחיר ַהִּמְבַצע ֶׁשל ַהֵּסֶפר הּוא: ְׁשֹלִשים ֶׁשֶקל.

8. ❐ ְמִחיר ַהִּמְבַצע ֶׁשל ַהֵּסֶפר הּוא: ָׁשֹלׁש ֶׁשֶקל.

9. ❐ ֲאִני ָּגר ִּבְרחֹוב ְירּוָׁשַלִים ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים.

10. ❐ ֲאִני ָּגר ִּבְרחֹוב ְירּוָׁשַלִים ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים.

11. ❐ ל״ג ָּבֹעֶמר הּוא ַהּיֹום ַהְּׁשלֹוִׁשים ּוְׁשֹלָׁשה ָלֹעֶמר.

12. ❐ ל״ג ָּבֹעֶמר הּוא ַהּיֹום ַהְּׁשלֹוִׁשים ְוָׁשֹלׁש ָלֹעֶמר.

13. ❐ ֹלא ִנְפַּגְׁשִּתי ִעם ֵּבן ּדֹוד ֶׁשִּלי ְּכָבר ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה יֹום.

14. ❐ ֹלא ִנְפַּגְׁשִּתי ִעם ֵּבן ּדֹוד ֶׁשִּלי ְּכָבר ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום.

15. ❐ ֹלא ִנְפַּגְׁשִּתי ִעם ֵּבן ּדֹוד ֶׁשִּלי ְּכָבר ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ָיִמים.

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן ה׳ בדקדוק )4 עמודים(
עמודים 75 - 90 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

הנושא: שם מספר מונה וסודר

ַהשלימו את המספרים במילים: א.  

ִּכתב/י את ה׳משפחולוגיה׳ שלך: ב.  

מבחן ה׳ 

עמ׳ 4
מבחן ה׳ 

עמ׳ 1

יש לי )3(              אחים, ו)4(              אחיות. מצד אבא 

שלי יש לי )2(              דודים, ו)2(              דודות, מצד 

אמא שלי יש לי )5(              דודים צעירים, ורק דודה )1(              

             נשואה. מכל הדודים יש לי יחד )10(              ְּבֵני 

דודים. הזמנתי אותם למסיבת יום הולדת, רוצים לבוא גם?

יש לי                                                                          

                                                                        

                                                                                    

                                                                        



ִקראו כל משפט וִהפכו אותו מלשון זכר לנקבה, ולהפך: ד.  

1. ָּדִני ָהָיה ָהִראׁשֹון ֶׁשִּגָּלה ֶאת ַהַּמֲחבֹוא ֶׁשל ָהֲאִפיקֹוָמן.

ִּדיָנה                                                                              

2. ִמיָכֵאל ָעַמד ְרִביִעי ַּבּתֹור ַּבַּמֹּכֶלת.

ִמיָכל                                                                              

3. ַהַּבת ָהֲעִׂשיִרית ֶׁשל ִמְׁשַּפַחת ֵלִוי נֹוְלָדה ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה.

ַהֵּבן                                                                              

4. ָמָצאנּו ֶאת ַהּגּולֹות ַּבְּמֵגָרה ָהַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ִמּתֹוְך ֶעְׂשִרים ַהְּמֵגרֹות.

ָמָצאנּו ֶאת ַהּגּולֹות ַּבַּמָּדף                                                                              

                                                                                  

ענו תשובות בעזרת מספרים סודרים: ה.  

1. ְּבֵאיזֹו קֹוָמה ַהִּכָּתה ֶׁשָּלֶכם ִנְמֵצאת?

                                                                                   

2. ְּבֵאיֶזה ֻׁשְלָחן ַאֶּתם יֹוְׁשִבים ַּבִּכָּתה?

                                                                                   

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

מבחן ה׳ 

עמ׳ 2
מבחן ה׳ 

עמ׳ 3

בחרו בשם עצם מתאים לפי שם המספר,  ג.  

שימו לב שיתאים - זכר/נקבה:  

,
נֹות ָרִסים / ַמּתָ ּפְ

ִּבְמִסַּבת יֹום ַהֻהֶּלֶדת ִקַּבְלִּתי ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה 

 
חֹוְברֹות ְצִביָעה / ְסָפִרים

, ְׁשֵני 
ִבּיֹות ֵעִטים / ִמְכּתָ

ֵּביֵניֶהן ָהיּו: ַאְרָּבָעה 

 ַאַחת ְועֹוד ְּדָבִרים ְמַעְנְיִנים. 
ּדּור ִרית / ּכַ ה ֻהְנּגָ ּיָ ֻקּבִ

 ַאַחת, 
ִקים ית ַמְמּתָ ּקִ ּלֹון / ׂשַ ּבַ

ִחַּלְקִּתי ְלָכל ֶאָחד ִמן ַהִּמְׁשַּתְתִפים 

. ַׁשְרנּו ַּכָּמה ִׁשיִרים, ִׂשַחְקנּו ַּכָּמה ִמְׂשָחִקים, 
קֹות ּלֹוִנים / ַמְדּבֵ ּבַ

ּוְׁשֵני 

ֲאָבל ַמה ֶּׁשָהַפך ֶאת ַהְּמִסָּבה ְלָׁשָעה ֶׁשל ִמְצָוה ָהָיה ְּכֶׁשָּקָראנּו 

.
ָניֹות ים / ִמׁשְ ִהּלִ ְרֵקי ּתְ ּפִ

ַיַחד ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר 

את ההמשך עליכם להשלים בשם מספר מתאים:  

 .
מֹוָנה מֹוֶנה/ׁשְ ׁשְ

, ְוִהְסַּתְּיָמה ִּב
ה ׁשָּ ׁש / ׁשִ  ׁשֵ

ַהְּמִסָּבה ִהְתִחיָלה ְּבָׁשָעה

ְּכֶׁשָּיְצאּו ִמֵּביִתי ְּבֵני ַהּדֹוִדים ֶׁשָּגִרים ְּבִקְרַית ֶהְרצֹוג, ִהִּגיַע ִּבִּדּיוק ַקו 

, ָּברּוְך ה׳.
ִים ּתַ ַנִים / ׁשְ ׁשְ

ָהאֹוטֹוּבּוס ֶׁשֵהם ָהיּו ְצִריִכים, ַקו 
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הערות 
מבחן ו׳

הערות 
מבחן ה׳

הערות למורים בקשר למבחן ה׳ בדקדוק

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

עבודות א׳ ב׳: עמודים 75 - 78 בספר, שם מספר בזכר ובנקבה.  

עבודה ג׳: עמודים 79 - 80, שם מספר בהתאמה לשמות עצם    

       דוממים וכן שם מספר סתמי.

עבודות ד׳ ה׳: עמודים 81 - 84, שם מספר סודר בזכר ובנקבה.  

עבודה ו׳: עמודים 85 - 90, שמות מספר מעל לעשרים ועוד.  

חלוקת האחוזים לציון: ב.  

סה״כ: 21% 3% על כל השלמה נכונה,   עבודה א׳: 

סה״כ: 21%* 3% על כל שימוש נכון בשם מספר,   עבודה ב׳: 

סה״כ: 20% 2% על כל השלמה נכונה,   עבודה ג׳: 

סה״כ: 16%   2% על כל שינוי מילה מזכר לנקבה,   עבודה ד׳: 

 )כולל גם היה-היתה, גלה-גלתה וכד׳ וכמובן שמות המספר(

סה״כ: 6% 3% על כל שימוש בשם מספר סודר,   עבודה ה׳: 

סה״כ: 16%  2% על סימון במקום הנכון.   עבודה ו׳: 

)המשפטים הנכונים הם: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15(.

סה״כ: 100%

* בעבודה זו הילד נדרש לכתוב טקסט עצמאי בשילוב שמות מספר, 
הציינון מגיע בהנחת יסוד שיהיו 7 שמות מספר בטקסט, גם אם לא כן, 

יש להוריד 3% על כל ששימוש שגוי.

הערות למורים בקשר למבחן ו׳ בדקדוק

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

עבודה א׳: עמודים 92 - 93 בספר, הכרת סכמת שמות הגוף.  

עבודה ב׳: עמודים 99,100,105,106, הבנת הכוונה בשם הגוף.  

עבודות ג׳: עמודים 103 - 104, השימוש בשם גוף במשפטים.  

עבודה ד׳: עמודים 93 - 98, זיהוי רמז שם הגוף בפעלים.  

עבודה ה׳: כללי, השלמת משפטים בשם גוף מתאים.  

חלוקת האחוזים לציון: ב.  

סה״כ: 20% 2% על כל השלמה, ) מתוכם 1% על כתיב(  עבודה א׳: 

סה״כ: 20% 2% על כל השלמה נכונה    עבודה ב׳: 

סה״כ: 8% 4% על משפט נכון*    עבודה ג׳: 

סה״כ: 36% 3% על כל זיהוי נכון של שם הגוף בפועל**   עבודה ד׳: 

סה״כ: 20% 2% על כל השלמה נכונה***   עבודה ה׳: 

   סה״כ: 100%

* המשפטים אמורים להיות כך:   

1. אחי ניקה את מגרות הצעצועים, הוא סיים זאת בחצי שעה.  

2. כל השכנות שלנו התחילו כבר לנקות לפסח, הן חרוצות.  

**את, אנחנו, אתה, אתם, הוא, את, אני, היא, הם, אני, אתן, הוא  

***אתם, את, אני, אתה, הם, היא, הוא, הן, אתן, אנחנו  



שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________
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מבחן ו׳ 

עמ׳ 1
מבחן ו׳ 

עמ׳ 4

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן ו׳ בדקדוק )4 עמודים(
עמודים 91 - 110 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

הנושא: שמות הגוף

ִרשמו את א.  

כל שמות הגוף:  

ַהשלימו בכל פעם שם גוף מתאים: ה.  

ָרֵחל ָׁשֲאָלה ֶאת ַההֹוִרים ֶׁשָּלה: ״ֵאיֹפה ______ ְמַתְכְנִנים     .1

 ַלֲעֹרְך ֶאת ֵליל ַהֵּסֶדר ַהָּׁשָנה?״

ַההֹוִרים ָׁשֲאלּו ֶאת ִּבָּתם: ״ֵאיֹפה ______ ַמֲעִדיָפה?״  .2

ָרֵחל ָעְנָתה: ״______ ָהִייִתי רֹוָצה - ַּבַּבִית ֶׁשָּלנּו ִעם אֹוְרִחים!״  .3

ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל חֹול-ַהּמֹוֵעד ָּפָנה ַאָּבא ְלַיֲעֹקב, ְוָאַמר לֹו:     .4

 ״______ ָמָצאָת ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן, ַמִּגיַע ְלָך ַמָּתָנה״.

ַהְּיָלִדים ִהְצֹטְפפּו ְסִביב ַאָּבא, ____ ָרצּו ִלְראֹות ֶאת ַהַּמָּתָנה.  .5

ַיֲעֹקב ֹלא ָיַדע ַמה ֵּיׁש ְּבתֹוְך ַהַּמָּתָנה, ִּכי _____ ָהְיָתה ֲעטּוָפה.   .6

ַיֲעֹקב ֹלא ָיַדע ַמה ֵּיׁש ְּבתֹוְך ַהַּמָּתָנה, _____ ַרק ִנָּסה ְלַנֵחׁש.  .7

זֹו ֻּבָּבה. ַהָּבנֹות ִהְסַּתְּכלּו, ּוִמְּׁשׁשּו.   _____ ִנֲחׁשּו ׁשֶּ  .8

 ״_____ ֹלא יֹוְדעֹות ֶׁשֻּבָּבה ֵאיָנּה ַמָּתָנה ִּבְׁשִביל ָּבִנים?״ ָׁשַאל ַיֲעֹקב.

״_______ יֹוְדעֹות, ֲאָבל אּוַלי ַההֹוִרים ֹלא ָיְדעּו ִמי ִיְזֶּכה...״   .9 

ֲענּו ַהָּבנֹות, ֵהן ָהיּו ָהֹרב ַּבִּמְׁשָּפָחה.   

הקפידו על 
כתיב נכון!
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מבחן ו׳ 

עמ׳ 3
מבחן ו׳ 

עמ׳ 2

החליפו את שם הדמות המופיע במשפט השני לשם גוף: ג.  

1. ָאִחי ִנָּקה ֶאת ְמֵגרֹות ַהַּצֲעצּוִעים, ָאִחי ִסֵּים ֹזאת ַּבֲחִצי ָׁשָעה.

                                                                            

                                                                            

2. ָּכל ַהְּׁשֵכנֹות ֶשָּלנּו ִהְתִחילּו ְּכָבר ְלַנּקֹות ְלֶפַסח. 

   ָּכל ַהְּׁשֵכנֹות ֶשָּלנּו ֲחרּוצֹות.

                                                                             

                                                                             

ִרשמו לאיזה שם גוף רומז כל פועל, שאלו עליו מי... ד.  

________ - 7. ִצְחַצְחִּתי    ________ - 1. ִמַּיְנְּת 

________ - 8. ִנְּגָבה    ________ - 2. ִקַּפְלנּו  

________ - 9. ִיְטְרחּו   ________ - 3. ָׁשַטְפָּת  

________ - 10. ֲאַנֶּקה  4. ְּתַסְּדרּו - ________ 

________ - 11. ִסַּיְמֶּתן   ________ - 5. ִיְבֹּדק  

________ - 12. ִהְתַּפֵעל  6. ַּתַעְזִרי - ________ 

ִרשמו מעל כל שם גוף המודגש בטקסט הבא,  ב.  

על מי מדובר.  

ִׁשְמעֹון ִנְכַנס ַהַּבְיָתה. הּוא ָרָאה ַעל ַהִּמָּטה ֲעֵרמֹות ֶׁשל ְּבָגִדים, 

ָהָארֹון ָּפתּוַח, הּוא ָהָיה ֵריק ַלֲחלּוִטין. ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְּפִריִטים ׁשֹוִנים, 

ֵהם ַּכִּנְרֶאה ֻהְּצאּו ֵמַהְּמֵגרֹות, ֶׁשָהיּו ַאף ֵהן ְּפתּוחֹות ְוֵריקֹות. 

״ַמה ּקֹוֶרה ֹּפה?״ ָׁשַאל ִׁשְמעֹון ִּבְפִליָאה ״ַהִאם ִּבְּקרּו ָּכאן 

ַּגָּנִבים, אֹו ָמה?״

״ֲאִני ַהַּגֶּנֶבת״, ָצֲחָקה ֲאחֹותֹו ׁשֹוַׁשָּנה ״ֲאִני ּגֹוֶנֶבת ֶאת ֶהָחֵמץ...״

ִאָּמא ִנְכְנָסה ַלֶחֶדר, ְוִנְדֲהָמה: ״ַהֹּכל ְּבַבת ַאַחת?״

״ַאְּת ֹלא ַמֲאִמיָנה ֶׁשֲאַסֵּדר ַהֹּכל, ִאָּמא?״ ָׁשֲאָלה 

ׁשֹוַׁשָּנה ״ַאְּת ֻמְזֶמֶנת ַלֶחֶדר ְּבעֹוד ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות!״

״ֲאָנְחנּו ַנֲעֹבד ַיַחד״, ָאַמר ִׁשְמעֹון ִּבְנִדיבּות, ״ַאְּת 

ְיכֹוָלה ָלבֹוא ְּכָבר ְּבעֹוד ָׁשָעה ָוֵחִצי!״

״ְּכֶׁשַאֶּתם עֹוְבִדים ַיַחד, ֲאִני ְרגּוָעה!״ ָאְמָרה ִאָּמא.

לפני הסדר - 
מהפכה.

לפני הסתימה - 
מעמיקים חפירה.

לפני הצמיחה - 
ריקבון באדמה.

לפני הפריחה - 
שלכת חומה.

ולפני הגילוי...
ַהְסָּתָרה!



שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

השלימו את המשפטים במילה מתאימה, ד.  

השתמשו במילה ״ַאל״ או בנטיות ״ֵאין״ בהתאמה.  

גברת חיימוביץ פנתה אל רותי, אחת מבנות המשפחה 

החדשה שנכנסה לבניין, ושאלה: 

 לי, אני 
   לא תגלי   

- באיזו כיתה את לומדת?, רגע רגע 

אנחש... את לומדת בכיתה ב׳?

 לומדת בכיתה ב׳.
  אני לא  

- לא, 

 לומדת בכיתה ב׳, אולי בכיתה א׳?״
  את לא  

״

 לומדת בכיתה א׳. אני בסך הכול בגן...״
  אני לא  

גם לא, 

הוסיפו שני פעלים בכל זמן מהשורש: ק.ל.ט. ה.  

ציוויעתידהווהעבר

ְקֹלטִּתְקֹלטקֹוֵלטָקַלְטִּתי

ַהְקֵלטַיְקִליטַמְקִליטִהְקִליט

כתבו מהו הזמן ומהו השורש של כל פועל: ו.  

זֹוְכִרים - הזמן: ______, השורש: _______  

ִסַּיְמנּו  - הזמן: ______, השורש: _______  

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן ז׳ בדקדוק )4 עמודים(
עמודים 113 - 138 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

הנושא: הפועל בזמנים השונים

השלימו את הכללים הבאים: א.  

פועל - מילה שמספרת  מה מישהו ____ או מה ש____ לו.  .1

שלוש האותיות שנמצאות במילים מאותה ״משפחה״  .2

נקראות אותיות _______.  

בפעלים רבים נמצא חוץ מאותיות השורש  .3

אותיות שנקראות _________,   

והן יכולות להיות האותיות __ __ __ __ __ __ __.  

תחיליות הן: מוספיות שנמצאות ______ אותיות השורש.  .4

תוכיות הן: _______________________________    

סופיות הן: _______________________________  

5. רשמו את סוג האותיות במילה הבאה: )שורש / מוספית תחילית /     

 מ. תוכית / מ. סופית(

   

מבחן ז׳ 

עמ׳ 4
מבחן ז׳ 

עמ׳ 1

ש רג



השלימו את המשפטים בפועל המתאים לזמן: ג.  

 לישראל שלוש שנים.
 ָמְלאּו / ִיְמְלאּו 

בעוד יומיים 

 מה לעשות בחגיגה.
 וִתְכְננּו / ּוְמַתְכְנִנים 

יושבים ההורים 

 אֹותֹו ָלָרב ַחִיים״ ַמִּציַע ָהָאב.
ח לֹוֵקַח / ֶאּקַ

״

את המשפחה המורחבת לסעודה״ 
ַמְזִמיָנה / ַאְזִמין 

״אני 

 עוגה״.
 ָאִפיִתי / אֹוֶפה 

אֹוֶמֶרת האם ״הבוקר כבר 

 אותו לַספר״ ַמְזִּכיר אבא.
ח   לֹוְקִחים / ִנּקַ

״אחרי הסעודה, 

 אותו עם השער הארוך״ 
י  ְמּתִ ם / ִצּלַ  ֲאַצּלֵ

״אתמול כבר 

ְמַסֶּפֶרת ִאָּמא.

 אבא.
ֵעל  ֵעל / ִיְתּפַ  ִמְתּפַ

״ַאת ממש חרוצה!״ 

 הסעודה, הרב 
 ָחְלָפה / חֹוֶלֶפת 

ָעְברּו יומיים, 

 מעט 
ְזרּו   ִיְגְזרּו / ּגָ

וגם כל אחד מבני המשפחה 

מן השער של ישראל הקטן, ולַספר כבר לא       

 הרבה עבודה...
ֶאֶרת  ֲאָרה / ִנׁשְ ִנׁשְ

סמנו קו תחת שלושת תיאורי הזמן בטקסט הבא: ב.  

אתמול ִהִּגיַע אורי באיחור לכיתה. הרב ִּבֵּקׁש ממנו להבטיח 

שזה לא יקרה שוב. אורי ִהִּביַע חרטה וִהְבִטיַח להקפיד על 

הזמנים. אבל עכשיו, זה שוב קרה. אורי עֹוֵמד מאחורי דלת 

הכיתה, ׁשֹוֵמַע את חבריו ִמְתַּפְלִלים בחדווה. אינו יֹוֵדַע מה 

לעשות, אילו בושות! 

אולי אם ִיָּכֵנס בחיוך, ְיַחֵּיְך אליו הרב בחזרה? אך אולי 

ִיְרֶאה זאת כחוצפה... אולי עדיף להיכנס בעיניים 

מושפלות ולהתנצל, אבל למה שהרב ַיֲאִמין לו שוב?

עוד כמה דקות ִיָּׁשַמע הצלצול, התפילה ִּתְסַּתֵּים 

וכולם ֵיְצאּו מן הכיתה. מה הוא ַיֲעֶׂשה? ְּתנּו ֵעָצה.

                                                                                           

מיינו את 16 הפעלים הכתובים בטקסט זה לפי הזמנים:  

עתידהווהעבר

באיזו צורה כתוב הפועל ְּתנּו ?                       מבחן ז׳ 

עמ׳ 2
מבחן ז׳ 

עמ׳ 3
״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4



״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

הערות למורים בקשר למבחן ז׳ בדקדוק

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

עבודה א׳: עמודים 113 - 116 בספר, שורש ומוספיות בפועל.  

עבודה ב׳: עמודים 117 - 132, זיהוי פעלים ומיון לפי זמנים.  

עבודה ג׳: עמודים120 - 132, התאמת פועל לזמן נתון במשפט.  

עבודה ד׳: עמודים 133 - 138, נטיות השלילה בהווה ובציווי.  

עבודות ה׳ ו׳: כללי - שימוש בידע אודות השורש והזמנים.  

חלוקת האחוזים לציון:        סה״כ:  ב.  

22% 1% על כל השלמה נכונה בחלקים 1-3,   עבודה א׳: 

חלק 4 - 3% על כל שורה מלאה   

6% 2% על כל איתור תיאור זמן בטקסט,    עבודה ב׳: 

16% 1% על כל השלמה במקום הנכון בטבלה:    

2% 2% על שיום צורת הפועל ״תנו״ - ציווי:     

22% 2% על כל השלמה נכונה:     עבודה ג׳: 

8% 2% על השלמה נכונה:    עבודה ד׳: 

16% 2% על כל פועל מתאים שנרשם בטבלה:  עבודה ה׳: 

 8% 2% על כל תשובה נכונה     עבודה ו׳: 

סה״כ: 100%

   יש להדגיש את הצורך לשמור על כתיב נכון בשורשים     

   ובמוספיות, ולהוריד 1% -  על כל שגיאת כתיב בפעלים.

הערות למורים בקשר למבחן ח׳ בדקדוק

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

 הלימוד בפרק זה היה מחולק לפי זמנים. במבחן העבודות 

כוללות את כל הזמנים, ועל כן לא נציג כאן את התאמת 

המשימות לתתי הנושאים מן הספר.

חלוקת האחוזים לציון: ב.  

סה״כ: 9% בחלקים 1-3: 3% על כל השלמה  עבודה א׳: 

סה״כ: 6% בחלק 4: 2% על כל השלמה    

סה״כ: 43% 3% על כל משבצת נכונה בטבלה  עבודה ב׳: 

סה״כ: 36% 1.5% על נטייה נכונה   עבודה ג׳: 

סה״כ: 6% 2% על כל השלמה  עבודה ד׳: 

סה״כ: 100%

בשלב זה אין לדרוש מן התלמידים לנקד את הנטיות.

אפשר להוסיף להם ציון על ניקוד התואם לצליל.

הערות 
מבחן ח׳

הערות 
מבחן ז׳



שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

מבחן ח׳ 

עמ׳ 4
מבחן ח׳ 

עמ׳ 1

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן ח׳ בדקדוק )4 עמודים(
עמודים 139 - 150 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

הנושא: נטיות פעלים לפי שמות גוף

קראו והשלימו: א.  

 אותיות 
 כמה? 

1. בשביל לגלות את השורש מחפשים 

עיקריות, שאינן מוספיות.

2. בשביל לגלות את הזמן של הפועל, 

איפה / מתי 
שואלים עליו: 

3. בשביל לגלות את שם הגוף של הפועל, 

 מה / מי  
שואלים עליו: 

ָלַמְדִּתי - ָלַמְדָּת  4. בפעלים:  

 זהה / שונה 
השורש 

  
 זהה / שונה 

הזמן 

 זהה / שונה 
שם הגוף 

ֲאִני -    ֶאְלַמד        

ַאּתְ -                                 - ה  ַאּתָ

ִהיא -                                 - הּוא 

ֲאַנְחנּו -                    

ן -                ַאּתֶ                  - ם  ַאּתֶ

ֵהן  -                                 - ֵהם 

-     ְלַמד       אתה 

                 - את 

                 - אתם 

                 - אתן 

זמן עתיד

זמן ציווי

קראו וענו: ד.  

באילו זמנים יש 10 נטיות שונות? _______ _______

באיזה זמן יש רק 4 שמות גוף? ______



מבחן ח׳ 

עמ׳ 2
מבחן ח׳ 

עמ׳ 3

נתחו את הפעלים והשלימו את הטבלה. ב.  

*כשיש כמה אפשרויות להשלמה, רשמו אחת מהן.  

גוףזמןשורשהפועל

אתעברס.ד.ר.ִסַּדְרְּת

ַמְקִדימֹות

ְיֻחְּלקּו

ְמֻיָּׁשִבים

ְּתַחְּיִכי

ְּתַמְּינּו

עברִנְקְרָאה

חֹוֶשֶבת

ִמְתַקֵּדם

ַאְזִמין

ְיַבְּטלּו

ַחְּלִקי

ִהְמַׁשְכִּתי

אניֶאְסַעד

ַּתְצִליִחי

ְׁשֹמר

מלאו את ההטיות בשורש ל.מ.ד. )גם בעמוד הבא(. ג.  

ֲאִני -    ָלַמְדִּתי        

ַאּתְ -                                 - ה  ַאּתָ

ִהיא -                                 - הּוא 

ֲאַנְחנּו -                    

ן -                ַאּתֶ                  - ם  ַאּתֶ

ֵהן  -                                 - ֵהם 

                 - אני, אתה, הוא 

                 - אני, את, היא 

                 - אנחנו, אתם, הם 

                 - אנחנו, אתן, הן 

זמן עבר

זמן הווה

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4



שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

מבחן ט׳ 

עמ׳ 4
מבחן ט׳ 

עמ׳ 1

שבצו את המיליות הבאות במשפטים משלכם: ז.  

1. ְּבִאִּטּיּות

                                                                            

2. ַּגם

                                                                            

3. ָלֵכן

                                                                            

4. ַהְּלַואי!

                                                                            

5. ְּבַצַער

                                                                            

6. ַהִאם

                                                                            

7. ִעם

                                                                            

8. ְּבַהְצָלָחה!

                                                                            

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן ט׳ בדקדוק )4 עמודים(
עמודים 151 - 162 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

הנושא: מיליות

הקיפו את 7 הִמִּליֹות מתוך המילים הבאות: א.  

 ָקַפְצִּתי   ִּבְמִהירּות   ִעם  ֵחֶבל  ָאֹרְך 

 ְׁשמּוֵאל  ָשַאל  ַהִאם  ֹלא  ִהְתַעַּיְפִּתי 

 ֵהיָדד!  ַּגם  ִלְׁשמּוֵאל  ֵיׁש  ִמְׂשָחק  ָחָדׁש 

הוסיפו במשפטים הבאים את הִמִּליֹות החסרות: ב.  

1. היום אורי חזר הביתה לבד ולא ___ חברים. 

2. אורי שם לב ש___ הוא חוזר לבד הוא מגיע מוקדם.

3. כשאורי לבד הוא חוצה את הכביש ________ רבה. 

4. ___ נעים לחזור לבד? זו כבר שאלה קשה. 

5. אורי מעדיף ללכת לבד, ____ רוב החברים שלו 

מעדיפים ללכת בקבוצה. 



מבחן ט׳ 

עמ׳ 3
מבחן ט׳ 

עמ׳ 2

שימו לב לתארים המודגשים בכל משפט,  ה.  

כתבו איזה סוג תואר הוא בכל פעם.  

1. מן החלון הרחב במרפסת ביתנו ניתן לראות נוף מרהיב.

  תואר השם / תואר הפועל  
    התארים במשפט זה היו מסוג 

2. ֵהַסְטִּתי במהירות את הוילון, ולפתע הוא נקרע קצת.

  תואר השם / תואר הפועל  
    התארים במשפט זה היו מסוג 

3. אמא הְרחּוָמה ראתה מה קרה, ואמרה שזה לא נורא.

  תואר השם / תואר הפועל  
    התואר במשפט זה היה מסוג 

מצאו את תואר הפועל בכל משפט,  ו.  

והוסיפו אחריו את המילים רב / רבה.   

1. בפעם הבאה שפתחתי את הוילון, עשיתי זאת בזהירות.

2. דווקא אחותי הביטה על הוילון הקרוע בכאב.

3. אמא חזרה ואמרה שזה לא נורא, 

    ויום אחד היא תיקנה את החור בקלות.

הוסיפו למשפטים מיליות לפי הסוג הרשום בסוגריים.  ג.  

)מילת קריאה( 1. נראה לי שהמעלית נתקעה, _______! 

)מילת קישור( 2. המעלית נעצרה, _______ היא לא נתקעה. 

)מילת שאלה( 3. ____ אתה בטוח? אז למה היא לא נפתחת? 

4. פשוט מאוד, זה ______ __לא לחצנו 

   על הכפתור של הקומה המבוקשת...     )מילת עזר לתיאור סיבה(

)מילת קריאה( 5. _____! איזו בדיחה! 

המשיכו את המשפט בהתאם למילית המודגשת. ד.  

 1. אבא שלי אומר שהטוב ביותר הוא לגור בקומה גבוהה, שם 

האוויר צח והנוף מרהיב, לעומת זאת אמא שלי __________

.__________________________________________

 2. עליתי במדרגות ולא השתמשתי במעלית למרות ש_____

.__________________________________________

מפני ש______  3. עליתי במדרגות ולא השתמשתי במעלית 

.__________________________________________

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4



הערות למורים בקשר למבחן ט׳ בדקדוק

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

עבודות א׳, ב׳: עמודים 153 - 154 - היכרות עם המיליות.  

עבודה ג׳: כל הנושא.  

עבודה ד׳: עמודים 157 - 158 - מילות קישור.  

עבודות ה׳, ו׳: עמודים 159 - 162 - תואר השם ותואר הפועל.  

עבודה ז׳: כללי - שימוש בידע אודות המיליות.  

חלוקת האחוזים לציון: ב.  

סה״כ: 16% 1% על כל מילה שזוהתה נכון,   עבודה א׳: 

10% 2% על כל השלמה מתאימה     עבודה ב׳: 

10% 2% על כל השלמה מתאימה    עבודה ג׳: 

9% 3% על המשך משפט מתאים    עבודה ד׳: 

9% 3% על כל זיהוי נכון של סוג התואר    עבודה ה׳: 

 6% 2% על הוספת רב / רבה במקום    עבודה ו׳: 

40% עבודה ז׳: 5% על כל משפט בשילוב נכון   

סה״כ: 100%

ב׳, ג׳, ד׳ ו- ז׳ יכולות להיות אפשרויות שונות נכונות.    בעבודות  

בעבודה ה׳ - ת. שם, ת. פועל, ת. שם,   התשובות:  

בעבודה ו׳ - בזהירות רבה, כאב רב, בקלות רבה.   

הערות למורים בקשר למבחן י׳ בדקדוק

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

עבודות א׳ ב׳: עמודים 163 - 166, הנטייה כאיפיון מילות היחס.  

עבודה ג׳: כל הנושא, חזרה עמוד 175, מילות היחס קבוצה א׳.  

עבודה ד׳: כל הנושא, הטיית נוכח בסיומת ָך לכל מילות היחס.  

עבודה ה׳: כל הנושא, הטיית מילת יחס אחת לכל שמות הגוף.  

עבודה ו׳: כל הנושא, השלמת משפטים בעזרת נטיות מילות יחס.  

עבודה ז׳: כל הנושא, הבנת הקשר המורפולוגי בין שתי מילים,    
     והטיית מילת יחס באופן דומה.

חלוקת האחוזים לציון: ב.  

סה״כ: 6% 2% על כל בחירה נכונה  עבודה א׳: 

סה״כ: 24% 2% על כל משבצת בטבלה  עבודה ב׳: 

סה״כ: 9% 1% על כל השלמה נכונה   עבודה ג׳: 

סה״כ: 9% 1% על כל נטייה נכונה של מילת יחס  עבודה ד׳: 

סה״כ: 20% 2% על כל נטייה נכונה  עבודה ה׳: 

סה״כ: 8% 2% על כל השלמה נכונה  עבודה ו׳: 

סה״כ: 24% 2% על כל השלמה נכונה  עבודה ז׳: 

סה״כ: 100%

תשובה נכונה נחשבת כאשר הנטייה מדויקת ובכתיב נכון. כאשר 
התלמיד השלים נכון אך בכתיב לא מדויק - מורידים 1% במקום 2%. 

לגבי ניקוד: יש לדרוש מן התלמידים לציין את הסיומת של ָך או ְך 
בניקוד, אך לגבי שאר הנטיות, אין חובה. אפשר לתת אפשרות לנקד, 

הערות ולהעלות את הציון ב1% לכל מילה שנוקדה נכון.
מבחן י׳

הערות 
מבחן ט׳

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4



שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

מבחן י׳ 

עמ׳ 1
מבחן י׳ 

עמ׳ 4

השלימו את זוג המילים השני לפי המילים בזוג הראשון: ז.  

     

ִּבְׁשִביִלי - ִּבְׁשִבילֹו

ִלי  - _______

ְּבַעְצְמָך - ְּבַעְצְמֶכם

ְלַבְדָך  - _______

מּולֹו  -  מּוֵלנּו

ְסִביבֹו - _______

ֶאְצִלי - ֶאְצְלָך

ַעל ָיִדי - _______

ְּבתֹוָכם - ְּבתֹוָכן

ִלְקָראָתם  - _______

ַּבֲעבּורֹו - ַּבֲעבּוָרּה

ֶאְצלֹו - _______

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן י׳ בדקדוק )4 עמודים(
עמודים 163 - 176 בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

הנושא: מילות יחס / קבוצה ראשונה

השלימו בתשובות הנכונות: א.  

מילות יחס / מילות קישור
לאיזו קבוצת מילים יש נטייה?   

לפי זמנים / לפי גופים
לפי מה ניטות מילות היחס?   

 אותיות מאשר במילת היחס הבסיסית.
יותר / פחות

בנטיות יש   

נסו להטות את המילים הבאות )רשמו נטייה אחת( ב.  

לפי זה החליטו האם המילה היא מילת יחס או לא וסמנו.  

מילת יחס? כן / לאנסיון ההטייההמילה

בשביל

אבל

בתוך

עם

למרות

לבד

ְלַבּדֹו - ְּבתֹוכֹו

ְלַבָּדּה - _______

ְסִביְבֶכם  -  ִלְקָראְתֶכם

ְסִביְבֶכן  - _______

ִּבְגָלִלי - ִּבְׁשִביִלי

ִּבְגָלְלָך - ________

מּוְלָך  -  ַעל ָיְדָך

מּוֵלְך - _______

ְלַבָּדּה  - ְּבַעְצָמּה

ְלַבָּדן - _______

ִלְקָראתֹו  -  ֶאְצלֹו

ִלְקָראְתָך -_______

שנו את המילה



שנו את הנטייה





מבחן י׳ 

עמ׳ 2
מבחן י׳ 

עמ׳ 3

השלימו את מילות היחס מן הקבוצה הראשונה,  ג.  

בטקסט הבא:  

אסור ___ לקחת ______ את רשימת מילות היחס. 

במבחן היא לא תהיה ________. 

אסור לי להסתכל _______. אני צריך לזכור ________. 

גם כשאהיה ________. אולי יש לכם רעיון _________, 

כיצד המילים ייכנסו ________ ויישארו ____? 

רשמו טקסט זה אך בנטייה של אתה: ד.  

אסור לָך                                                                          

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

בחרו מתוך קבוצה זו את אחת ממילות היחס, ה.  

ורשמו את ההטיה המלאה שלה.  

מילת היחס שבחרתי: _______  

ֲאִני -                

ַאּתְ -                                 - ה  ַאּתָ

ִהיא -                                 - הּוא 

ֲאַנְחנּו -                    

ן -                ַאּתֶ                  - ם  ַאּתֶ

ֵהן  -                                 - ֵהם 

השלימו את המשפטים במילות יחס המודגשות, ו.  

בנטייה המתאימה.  

1. אמא, בשבילי לקחתי תפוח, ומה להביא _________?

2. אחי אמר לי שלום, ואני השבתי ____ שלום וברכה. 

3. הכול פורח סביב, הביטו _________ וראו נפלאות הבריאה. 

4. אמרו לנו שאנחנו יכולים לחצות את הכביש בעצמנו, 

   אבל אני עדיין פוחד לחצות ________ כבישים סואנים.
 ✍

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4



שם: __________
למדתי: __________
ציון: __________

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

מבחן י״א 

עמ׳ 4
מבחן י״״א 

עמ׳ 1

השלימו את זוג המילים השני לפי המילים בזוג הראשון: ז.  

  

ֵמֲאחֹוֵרי - ֵמֲאחֹוֶריָך

ִלְפֵני  - _______

ַעל ְיֵדיֶכם - ַעל ְיֵדיֶכן

ִּבְלֲעֵדיֶכם - _______

ִמַּתְחָּתיו - ִמַּתְחֵּתינּו

ֵמָעָליו - _______

ֵאַלי - ֵאֶליָה

ַמֲאחֹוַרי - _______

ָעֶליָך - ָעָליו

ַעל ָיֶדיָך  - _______

ֵמָעֵלינּו - ֵמָעַלִיְך

ְלָפֵנינּו - _______

בס״ד, תאריך: _____________

מבחן י״א בדקדוק )5 עמודים(
עמודים 177 -  192 )סוף( בספר ״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4

הנושא: מילות יחס / קבוצה שנייה

השלימו: א.  

 
הטיה זהה / הטיה שונה

 לקבוצה השנייה של מילות היחס יש   

    מן ההטיה של קבוצת מילות היחס הראשונה.

 בכל הנטיות של מילות היחס מקבוצה 2 מופיעה האות ___.  

 אם הסיומת של הנטייה של גוף מדבר היא כמו במילה אצִלי,  

.
 ראשונה / שנייה  

   זה סימן שמילת היחס שייכת לקבוצה 

 אם הסיומת של הנטייה של גוף מדבר היא כמו במילה ֵאַלי,  

.
 ראשונה / שנייה  

   זה סימן שמילת היחס שייכת לקבוצה 

הקיפו רק את מילות היחס מן הקבוצה השנייה: ב.  

 בשביל  מעל  מול  מאחורי  על ידי  ליד  

ֵמָעָליו - ִמְלָפָניו

ֵמָעֶליָה - _______

ָעֵלינּו  -  ֵאֵלינּו

ֲעֵליֶכן  - _______

ִּבְלָעַדי - ְלָפַני

ִּבְלָעָדיו - ________

ֶאְצִלי  -  ְלָפַני

ֶאְצְלֶכם - _______

ְלַבִּדי  - ִּבְלָעַדי

ְלַבֵּדנּו - _______

ִמְּסִביִבי  -  ַמֲאחֹוַרי

ִמְסִביבֹו -_______

שנו את המילה



שנו את הנטייה





מבחן י״א 

עמ׳ 3
מבחן י״א 

עמ׳ 2

השלימו את המשפטים במילות יחס המודגשות, ה.  

בנטייה המתאימה.  

1. גם לָך אין מטריה? אני שמתי מָעַלי שקית, 

   כדאי גם לך לשים משהו __________.

2. המפקח נכנס כבר אליכם?

   _________ הוא נכנס כבר, והתפעל מקישוט הכיתה שלנו. 

3. מיכאל ָרשּום לפֵני דניאל בתור לחיסון, הוא ייכנס _______. 

4. רק אחֵרי חמש דקות הגיע שמעון לחבריו, ״אני רודף   

   ___________ מאז שיצאנו מהכיתה, כבר התעייפתי״.

5. נאלצנו ליסוע לטיול בלעֵדי המורה רחל, היינו בטוחות שלא 

   נהנה כלל מן הטיול __________, אבל ב״ה נהנינו גם כך.

שבצו את המיליות הבאות במשפטים משלכם: ו.  

1. ַעל ְיֵדי

                                                                            

2. ֵאלינו

                                                                            

3. ֲעלינו

                                                                            

השלימו את מילות היחס מן הקבוצה השנייה,  ג.  

בטקסט הבא:  

י ַאי.    כל מילות-  __________ שיר קשה לי לזכור, ַאי אַַ

היחס באות ______. הן עומדות ________, _______, 

________, ________ זהו ודי.  _________ שיר זה, 

קל לי לזכור את המילים מן הקבוצה השנייה. 

בחרו מתוך קבוצה זו את אחת ממילות היחס, ד.  

ורשמו את ההטיה המלאה שלה.  

מילת היחס שבחרתי: _______  

ֲאִני -                   

ַאּתְ -                                       - ה  ַאּתָ

ִהיא -                                       - הּוא 

ֲאַנְחנּו -                       

ן -                   ַאּתֶ                     - ם  ַאּתֶ

ֵהן  -                                       - ֵהם 

״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4״הדקדוק בלשון שלי״ מס׳ 4



הערות
מבחן י״א

מבחן י״א

עמ׳ 5

הערות למורים בקשר למבחן י״א בדקדוק

חלוקת הנושאים והעבודות: א.  

בעבודות במבחן זה, משולב כל החומר הנלמד בכל הנושא,   
שכן הן עוסקות בכל מילות היחס מן הקבוצה השנייה, ולקראת סוף 

המבחן משולבות גם מילות יחס מן הקבוצה הראשונה. יש בהן חזרה 
על ההבחנה בין קבוצה ראשונה לבין קבוצה שנייה של מילות יחס, 

הדגשת היבט המשמעות, הכתיב וצורת הנטייה בהתאם לשם הגוף.

חלוקת האחוזים לציון לפי ההתפלגות הבאה: ב.  

סה״כ: 8% 2% על כל השלמה נכונה  עבודה א׳: 

סה״כ: 6% 1% על כל מילה שסומנה נכון  עבודה ב׳: 

סה״כ: 14% 2% על כל השלמה נכונה   עבודה ג׳: 

סה״כ: 20% 2% על כל נטייה נכונה  עבודה ד׳: 

סה״כ: 10% 2% על כל השלמה נכונה  עבודה ה׳: 

סה״כ: 6% 2% על כל משפט מתאים  עבודה ו׳: 

סה״כ: 24% 2% על כל תשובה נכונה  עבודה ז׳: 

סה״כ: 6% 2% על כל תשובה נכונה  עבודה ח׳: 

סה״כ: 6% 2% על כל השלמה נכונה  עבודה ט׳: 

סה״כ: 100%

תשובה נכונה נחשבת כאשר הנטייה מדויקת ובכתיב נכון. כאשר התלמיד 
השלים נכון אך בכתיב לא מדויק - מורידים 1% במקום 2%. לגבי ניקוד: יש 
לדרוש מן התלמידים לציין את הסיומת של ָך או ְך בניקוד, אך לגבי שאר 

הנטיות, אין חובה. אפשר לתת אפשרות לנקד, ולהעלות את הציון ב1% לכל 
מילה שנוקדה נכון.

קראו, הבינו וענו על השאלות. ח.  

1. רחל שמעה רעש מן הקומה שֵמָעֶליָה.

    רחל גרה בקומה שנייה. מאיזו קומה נשמע הרעש?

                                                                      

2. ״שמעון״ אמר ראובן ״אני לא יכול להסתדר בלעֶדיָך״.

   מי צריך עזרה ממי?

                                                                      

3. ״כשאת יוצאת לקניות, תוכלי להשאיר את הילדים 
אצלי״ הציעה גב׳ גילה לשכנתה לאה.

  אצל מי יוכלו הילדים להיות בזמן שאמם תצא לקניות?

                                                                      

השלימו במילה המדויקת: ט.  

1. היה רעש מחוץ לכיתה, המורה המשיכה ללמד 

.
אליה / עליה

    אך היה קשה להקשיב 

2. החומש קדוש יותר מן המחברת, 

.
אליה / עליה

   לכן הנחתי אותו 

3. לא הגעתי למדף העליון בחנות, אך כשראיתי סולם  

 והצלחתי.
על ידיו / על ידו  

    קטן בצד נעזרתי 
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