
 ענו  על  השאלות: .38תרגיל  

Exercise 38. Answer the questions 
Ejercicio 38. Contestar las preguntas 
Упражнение 38.  Ответьте на вопросы 

 . איך נוהג  דן?   ואיך  נוהג מוטי?1

 . איך לומד דוד?   ואיך כותב  רון?2

 . איך רץ דורון?   ואיך הולך דוד?3

 ה?  ואיך כותבת רות?. איך עובדת דנ4

 . איך קוראת שרה?  ואיך מתלבשת תמר?5

 
 
 

 השלימו את הטבלה .39תרגיל 
Exercise 39. Complete the list. 
Ejercicio 39. Completar la tabla. 
Упражнение 39. Заполните таблицу 

 

 ללכת הולכות הולכים הולכת הולך

 לנסוע נוסעות נוסעים נוסעת נוסע

 לנהוג נוהגות נוהגים גתנוה נוהג

 להיכנס        נכנסות נכנסים נכנסת נכנס

 לצאת  יוצאים יוצאת יוצא

 לקנות קונות  קונה קונה

 לפנות  פונים  פונה

 להמשיך  ממשיכים ממשיכה ממשיך

 לחצות  חוצים  חוצה

 לעלות  עולים  עולה

 לרדת יורדות  יורדת יורד

 לקחת לוקחות  לוקחת לוקח

 לשאול  שואלים  לשוא

 לענות  עונים  עונה

 לבשל  מבשלים  מבשל

 לחלק    מחלק

 לקרר    מקרר

 לאפות    אופה

 למרוח  מורחים מורחת מורח

 להקציף   מקציפה מקציף

 להוסיף   מוסיפה מוסיף

 לערבב   מערבבת מערבב

 להודות    מודה

 



 בריה, לשוק המרכזיכתבו איך הולכים מהתחנה המרכזית בט .40תרגיל 
Exercise 40. Write that you are going away from Tiberias’ Central Bus Station and up to 
the Central Market. 
Ejercicio 40. Escribir como se va desde la estación central de Tiberias hasta el 
mercado central. 
Упражнение 40. Составьте и запишите рассказ о том, как дойти от центральной 
автобусной станции города Тверии,  до центрального  рынка. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

כתבו איך מבשלים מרק ירקות. השתמשו במילים: חותכים, שמים, מוסיפים  .41תרגיל 
 ל אש קטנה.מים, מרתיחים, מבשלים ע

Exercise 41. Write that you are cooking a vegetable soup. Use the words  ,חותכים, שמים
 מוסיפים מים, מרתיחים, מבשלים על אש קטנה.
Ejercicio 41. Escribir como se cocina una sopa de verduras. Usando las palabras 
 חותכים, שמים, מוסיפים מים, מרתיחים, מבשלים על אש קטנה.
Упражнение 41. Напишите, как варят овощной суп, используя следующие  слова:      
 режем, кладем, добавляем)   חותכים, שמים, מוסיפים מים, מרתיחים,   מבשלים על אש קטנה
воду,   кипятим,  готовим на маленьком огне). 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 
אוהב/ רוצה/ צריך/ יכול/ כתבו משפטים עם שם הפועל. השתמשו במילים: .42רגיל  ת

 ממשיך/בבקשה. יודע/ 
Exercise 42. Write sentences with the gerund. Use the words  /אוהב/ רוצה/ צריך/ יכול/ יודע

/בבקשה.ממשיך  
Ejercicio 42. Escribir oraciones con gerundio. Usando las palabras /אוהב/ רוצה/ צריך/ יכול
 יודע/ ממשיך/בבקשה.
Упражнение 42. Напишите предложения используя слова   /אוהב/ רוצה/ צריך/ יכול/ יודע
 .ממשיך/בבקשה

 
 נתן מה השעה, בבקשה? .1 דוד שואל את נתן "מה השעה".                
 .______________________________2נתן עונה לדוד ואומר את השעה.               
 .______________________________3דוד הולך במדרחוב וקונה מתנות.              
 .______________________________4רונן חוצה את הרחוב ופונה ימינה.             

 .______________________________5עולה לאוטובוס, נוסע תחנה אחת ויורד.  נתן
 .______________________________6רות מודה לדוד על המתנה היפה.              

 .______________________________7          דורון אופה עוגות טובות.                
 .______________________________8.             דורון מקציף ומערבב את הביצים 

 .______________________________9דורון מורח את הקרם על העוגה.               
 ._____________________________10לעיר העתיקה. 38רונן לוקח אוטובוס מספר 

 


