
 רישמו קו בין השאלה והתשובה  הנכונה וכיתבו את התשובות במקום הנכון.  34תרגיל  
Exercise 34. Draw a line between the question and the corresponding answer. Write the 
answer in the correct place. 
Ejercicio 34. Trazar una línea entre la pregunta y la respuesta correspondiente. Escribir 
la respuesta en el lugar correcto. 
Упражнение 34. Соедините линией вопрос и правильный ответ и запишите 
ответы в нужном месте 

 
 א. כי החולצה של חנן מלוכלכת.                      למה דורון קם מאוחר בבוקר?. 1
 ב. מפני שהשוקו שלו נשפך.    וקר.                  . למה רות קמה מוקדם בב2
 ג. משום שהוא לא אוהב לאכול חביתה.     . למה דן קם מוקדם בבוקר?                     3
 . למה חנן בוכה וצועק?                                 ד. כי הם רוצים לשתות קפה.4
 ה. מפני שהוא רוצה להיות עם תמר.                . למה חנן בוכה וצועק?                 5
 . למה דן מלביש את חנן חולצה נקייה?            ו. משום שהוא לא אוהב את טבריה.6
 ז. כי הוא הולך בלילה למסיבות.    צה לנסוע לטבריה?               . למה תמר רו7
 מפני שהיא רוצה לסדר את הבית.. למה רון לא רוצה לנסוע לטבריה?                 ח. 8
 . למה אחר כך רון רוצה לנסוע לטבריה?          ט. משום שהיא רוצה לראות סרט.9

 י. מפני שהוא צריך להלביש את הילדים.     התלמידים רוצים לצאת מהכיתה?    . למה10
 
 
.למה דורון קם מאוחר בבוקר?                  1

________________________________ 

.למה רות קמה מוקדם בבוקר?                 2

_________________________________ 

. למה דן קם מוקדם בבוקר?                      3

________________________________ 

. למה חנן בוכה וצועק?                             4

________________________________ 

נן בוכה וצועק?                            . למה ח5

_________________________________ 

. למה דן מלביש את חנן חולצה נקייה?         6

_________________________________ 

. למה תמר רוצה לנסוע לטבריה?              7

          __________________________________ 

. למה רון לא רוצה לנסוע לטבריה?             8

_________________________________ 

. למה אחר כך רון רוצה לנסוע לטבריה?      9

__________________________________ 

. למה התלמידים רוצים לצאת מהכיתה?    10

___________________________________ 



 ענו על השאלות: 35תרגיל  
Exercise 35. Answer the questions 
Ejercicio 35. Contestar las preguntas 
Упражнение 35. Ответьте на вопросы. 

 
 למה תמר רוצה ללמוד עברית? 

 

 למה דן רוצה ללמוד עברית?      

___________________________________________________________ 

  למה שרה רוצה ללמוד עברית? 

 

 את המשפטים הבאים  בצורה של  נקבה כתבו 36תרגיל  
Exercise 36. Write the following sentences in the feminine form 
Ejercicio 36. Escribir las siguientes oraciones en femenino 
Упражнение 36. Напишите следующие предложения в женском роде. 

 
 .התלמידה   נכנסת  לכיתה1                  התלמיד נכנס לכיתה. 

 _______________________________._____2  האיש נוסע לירושלים.                 

 .____________________________________3הילד שובב אבל מתוק.                 

 _______________________________._____4דן יוצא מהכיתה.                          

 _______________________._____________5הבחורים שרים ורוקדים.               

 _______________________________._____6האנשים אוכלים וצוחקים               

 _______________________________._____7רון אוהב לשמוע מוזיקה.               

 _______________________________._____8ם לשתות חלב.            הילדים רוצי

 .____________________________________9התלמידים צריכים ללמוד.              

              _______________________________.___10      דוד יכול לצאת מהכיתה.          
 

 "למה".וג(,  השתמשו במילה  דו שיח )דיאל  כתבו .37תרגיל  
Exercise 37. Write a dialogue using the word ."למה" 
Ejercicio 37. Escribir un dialogo usando la palabra ."למה" 
Упражнение 37. Напишите диалог, используя вопрос למה. 
 
 

 


