
או  "רוצה"או  "אוהב"כתבו משפטים עם שם הפועל. השתמשו במילים    30תרגיל  
 "צריך".

Exercise 30. Write the sentences with the gerund. Use the words צריךאו  רוצה, הבאו.  
Ejercicio 30. Escribir las oraciones con el gerundio. Usando las palabras או  רוצה, אוהב
 צריך
Упражнение 30. Напишите предложения, использовав глаголы   רוצה   ,אוהב или  
  .צריך

 
 
 
 לשיר במסיבה. אוהבת. תמר 1 תמר שרה במסיבה. .1

 לדעת איפה הדואר. רוצה. רון 2 איפה הדואר. . רון  יודע2

  . כל יום דוד נוסע לאולפן.3

  .תקלאסי. רון שומע מוזיקה 4

  . רות רוקדת במסיבה.5

  . דוד פוגש את רות.6

  . שרה צוחקת בכיתה.7

  . דוד קורא עיתון.8

  . שירה אוכלת חביתה9

  . דנה מבשלת ארוחה.10

  . תמר רואה סרט.11

  דן ))היה((  בחוקוק .12

  . שרה עושה מסיבה.13

  . חנן יושב על השולחן.14

  . דורון הולך למסיבה.15

 



 כל קבוצת פעלים מסומנת בצבע אחר. שימו לב:השלימו את הטבלה.  .31תרגיל 
Exercise 31. Complete the list Pay attention: every group of verbs is marked with 
another color. 
Ejercicio 31. Completar la tabla. Presten atención: cada grupo de verbos está marcado 
de otro color. 
Упражнение 31.  Дополните таблицу 

 

 לרוץ רץ         לכתוב  כותב

  נח  לומד

 לבוא בא  פוגש

 לׁשיר ׁשר  רוקד

  ׂשם  צוחק

 להתרחץ    מתרחץ  צועק

  מתלבש חשובל   חושב

 לשתות שותה לקרוא קורא

  רואה לאכול אוכל

  בוכה  אוהב

  רוצה לעבוד עובד

 להיות אין  בהווה  עומד

 לעשות עושה לשמוע שומע                                                         

 לשבת יושב  נוסע

 לצאת יוצא לישון ישן

 ללכת הולך לומר אומר

 לדעת יודע פרלס מספר

 לקחת לוקח לדבר מדבר

 לתת נותן  מסדר

 להיכנס נכנס לבשל מבשל

  נגמר  משחק

 להכין מכין לגור גר

 להלביש מלביש  קם

 



אוהב/ רוצה/ צריך/ יכול/  כיתבו משפטים עם שם הפועל. השתמשו במילים: .32תרגיל 
 יודע

Exercise 32. Write the sentences with the gerund. Use the words :  /אוהב/ רוצה/ צריך/ יכול
 יודע
Ejercicio 32. Escribir las oraciones con el gerundio. Usando las palabras :  /אוהב/ רוצה
 צריך/ יכול/ יודע
Упражнение 32 Напишите предложения использовав глаголы   /אוהב/ רוצה/ צריך/ יכול
  .יודע

 

 בשעה שבע בבוקר. אוהב לקום. רון  1   בבוקר.                     .רון קם בשעה שבע1

 .2          .רות גרה בקיבוץ חוקוק2

 . 3          .דורון רץ כל בוקר אחרי האוטובוס.3

 .4          . דן ודנה נחים בשבת.4

 .5. דורון בא הביתה בשעה שתים בצוהרים    .5

 .6                  . דנה שמה צלחות על השולחן.6

 .7        . רון לומד עברית וצרפתית.7

 .   8                         . רות חושבת שהתיק זול.8

 .9        . דוד קורא הרבה עיתונים.9

 .10        . דוד עובד במטבח.10

 

 

 כיתבו את המשפטים  הבאים בזמן הווה, בלי שם הפועל.  33תרגיל 

Exercise 33. Write the sentences in the present tense, without the gerund. 
Ejercicio 33.  Escribir las oraciones en tiempo presente. Sin gerundio. 
Упражнение 33. Напишите следующие предложения в прошедшем времени 

 וקר.דורון ישן בב. 1                        . דורון אוהב לישון בבוקר.1

 .2    . משה אוהב לומר לכולם "בוקר טוב".    2

 .3 . רות רוצה לסדר את הבית.3

 .4 . דנה אוהבת לשחק עם הילדים.4

 .5 . המוכר צריך לתת לתמר את התיק.5

 .6 . תמר יכולה לקחת את התיק.6

 .7 . שרה לא יכולה להיכנס ולצאת מהחנות.7

 .8 . שירה אוהבת לשתות חלב.8

 .9 הלביש את הילדים בבוקר.. דן צריך ל9

 .  10        . דנה צריכה להכין ארוחת בוקר.10

 


