ב"ה
המבחן יתקיים בעז"ה ביום שני כד חשון.21.11.11 ,
הנושאים למבחן :גמיטריה ,סדר הא"ב ,שמות עצם.
חזרה למבחן בנושא השמות
 .1קראו את הקטע שלפניכם ומתחו קו מתחת לשמות) .סמנו לפחות  20מילים(
דוגמא :הנילוס הוא נהר.
הנילוס
הנילוס הוא נהר .הוא הנהר הארוך ביותר בעולם .האורך של הנהר הזה הוא 6.648
קילומטרים.
הנילוס ארוך מכביש ירושלים תל-אביב פי .110
הנילוס עובר בסודן ובמצרים ונשפך לים-התיכון.
תושבי מצרים משתמשים במי הנילוס כדי לגדל יבולים.
תושבי מצרים ידעו תמיד שבלי הנילוס תהיה הארץ שלהם מדבר ,לכן הם התפללו
שלא יחסרו מים בנהר.
פרעה רעמסס השני נתן פקודה שישליכו לנילוס כל תינוק שנולד לבני ישראל.
 .2מיינו את המילים הבאות בטבלה:
עיפרון ,זיכרון ,חנויות ,גג ,בגדים ,מחשבה ,אהבה ,רהיטים ,רמת גן ,חולצה,
אמונהַ ,מ ְח ֵשבְ ,צ ָבעיםַ ,כּלנית ,פחד ,כלי כתיבה ,ספרים ,תעלומה,
שם עצם מוחשי

שם עצם
מופשט

שם עצם כללי

שם עצם
פרטי

 .3מצאו את המילים המסתתרות בגימטריה של מספרים אלו:
__ __ __ __,__ __ __ __ __ __ __ ,__ __ __ ,__ __ __ __ __ ,
,10 30 1 10 30 8 50 , 8 6 200 ,40 10 50 50 70 ,6 10 400 60

 .4רשמו את השמות הנכללים בטבלה ,בחרו מתוך מחסן המילים.
שמות של
אנשים

שמות של
בעלי חיים

שמות
מעולם
הצומח

שמות של
דוממים

שמות של
מאכלים

שמות של
חגים

תינוקות ,ברוש ,חומוס ,ראש-השנה ,שולחן ,דוב ,פורים ,שקדיה ,מרק ,מגלשה,
מגלשה ,עוגה ,טו-בשבט ,ספסל ,עיתון ,דקלים ,זאב ,נחש ,רחל ,רונן ,נרקיס ,חנוכה,
סבא ,פיצה ,פסח ,יוסי ,שפן ,בית ,סלט ,חתול ,דשא.
 .5כתבו דוגמא לכל הגדרה.
א .שם עצם מוחשי ___________
ב .שם עצם מופשט ___________
ג .שם עצם כללי ___________
ד .שם עצם פרטי ___________
 .6סדרו את המילים הבאות לפי הסדר .שימו לב ל -א'–ב' חיצוני ופנימי.
ביצה ,אורז ,גבינה ,חדר ,שעון ,אבטיח ,דרך ,נעל ,יהלום ,ציפור ,תלמיד ,רחוב,
פרפר ,כיתה ,כובע ,רשת ,רכבת ,עיפרון ,נחמד ,עוגה.
___________ .4 __________ .3 _________ .2 _________ .1
___________ .8 __________ .7 _________ .6 _________ .5
___________ .12 __________ .11 _________ .10 _________ .9
___________ .16 _________ .15_________ .14 _________ .13
___________ .20 _________ .19_________ .18 __________ .17
☺ בהצלחה ☺
בני/בתי __________ :התכוננ/ה למבחן .חתימת הורים._____________ :

