
 העתיקו את המשפטים באותיות כתב 4תרגיל 
Exercise 4: Copy the following sentences in cursive. 
Ejercicio 4: Copiar las siguientes oraciones en cursiva. 
Перепишите предложения письменными буквами. 
 

 
 שלום תלמידים  שושנה:
 שלום שושנה  כולם: 

 ערב טוב  שושנה:
  ערב טוב    כולם:

 
 

 מה שלומכם?  שושנה:
 מצוין  כולם:

 
 

 איפה דן?  שושנה:
 דן בית  רון:

 ואיפה דנה?  שושנה:
 גם דנה בבית  תמר:

 ואיפה דורן?  שושנה:
 אני פה. אני בכיתה  דורון:

 הו, שלום דורון  שושנה:
 שלום שושנה.  דורון:

 
 

 שלום דוד  שושנה:
 שלום שושנה  דוד:

 דוד ? איפה אתה עכשיו? איפה אתה  שושנה:
 אני בכיתה, אני עכשיו בכיתה  דוד:

 ואיפה אתה גר ?  שושנה:
 אני גר בטבריה, ברחוב הירדן  דוד:

 ואת רות, איפה את גרה ?  שושנה:
 גם אני גרה בטבריה, אבל אני גרה ברחוב השלום.  רות:

 ואת תמר, איפה את גרה ?  שושנה:
 אני גרה בצפת, ברחוב גולן.  תמר:
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Exercise 5: Copy the following sentences in cursive. 
Ejercicio 5: Copiar las siguientes oraciones en cursiva. 
Перепишите предложения письменными буквами. 
 

 יוסף, איפה אתה גר?  שושנה:
 אני גר בקיבוץ חוקוק  יוסף: 

 ואתה דוד, איפה אתה גר?  שושנה:
  אני גר בטבריה, ברחוב הירדן    דוד:

 ואת רות, איפה את גרה ?  שושנה:
 גם אני גרה בטבריה, אבל אני גרה ברחוב השלום  רות:

 ואת תמר, איפה את גרה ?  שושנה:
 אני גרה בצפת, ברחוב גולן.  תמר:

 
 

 יוסף? מאיפה את  שושנה:
 אני מצרפת, מפריז  יוסף:

 ואתה דוד, מאין אתה?  שושנה:
 אני מארגנטינה  דוד:

 ואת רות מאין את?  שושנה:
 אני פה. אני בכיתה  דורון:

 הו, שלום דורון  שושנה:
 אני מאוקראינה.  רות:

 
 

 איפה הדף שלך?  רון:
 הדף שלי במחברת  שרה:

 איפה המחברת שלך?  רון:
 בתיק המחברת שלי  שרה:

 איפה הספר שלך ?  רון:
 .  הספר שלי על השולחן  דוד:

 
 איפה העיפרון שלך?  רון:
 העיפרון שלי על יד העט שלי.  דוד:

 איפה התמונה ?  דורון:
 התמונה על הקיר  רות:

 איפה הציפור ?  דורון:
 הציפור על העץ  רות: 
 איפה הבית ?  דוד:

 .  הבית על יד העץ  תמר:
 לחן ?איפה השו  דוד:

 .  השולחן על יד הקיר  תמר:
 
 

 מי בתמונה הזאת?  שושנה:
 בתמונה הזאת בחור ובחורה.  : -       

 ומי בתמונה הזאת?  שושנה:
 :           בתמונה הזאת איש ואישה, ילד וילדה  -      

 


