תרגיל  59השלימו את המשפטים לפי הדוגמאות:
Exercise 59. Complete the sentences according to the example.
Ejercicio 59. Completar las frases de acuerdo al ejemplo.
Упражнение 59. Дополните предложения по образцу:

 .1רות פתחה את הארון והבגדים לא מצאו חן בעיניה.
 .2תמר ראתה את השמלה הכחולה והיא מצאה חן בעיניה.
 .3דוד ראה את המעיל והוא מצא חן בעיניו.
 .4נתן גר בשכונת גילה .השכונה _______________________
 .5רחל אוהבת את השכנים שלה ,הם ____________________
 .6דן ודנה אוהבים את הבית שלהם ,הוא __________________אבל הוא קטן מדי
בשבילם.
 .7קראתי את הספר והוא ____________________________
 .8ראינו את הסרט ,אבל הוא __________________________
 .9נתתי לה תמונה אבל היא ___________________________
 .10האם את אוהבת את השכונה שלך?
הבית _________________ השכנים _________________
אבל השכונה ___________________________________
תרגיל  60כתבו משפטים במובנים השונים של המילים "עבר"" ,פנה"" ,מדד" ו-
"דוגמה".
"עבר"" ,פנה"Exercise 60. Write sentences using the different meanings of the words ,
"מדד" ו"-דוגמה".
Ejercicio 60. Escribir frases con los diferentes sentidos de las palabras
"עבר"" ,פנה"" ,מדד" ו"-דוגמה".
"עבר"Упражнение 60. Напишите предложения, используя разные значения слов ,
".פנה"" ,מדד" ו"-דוגמה

תרגיל 61
כתבו את השורשים של הפעלים הבאים:
Exercise 61. Write the root letters of the following verbs
Ejercicio 61. Escribir la raíz de los siguientes verbos
Упражнение 61. Выделите корни следующих глаголов:

 .1אוהב ,אהבנו -

_א.ה.ב_____

.2יושבת .ישבו -

__________

 .3צחקנו ,צוחקת -

__________

.4קוראים .קראה __________ -
.5שומעת ,שמעת __________ -
.6רקדתי ,רוקד –

__________

.7שואל ,שואלים ___________ -
 ,8רוצה ,רצה -

____________

 .9צועקת ,צעקתי ____________ -
 .10בוכה ,בכה ____________ -
תרגיל  62כתבו את המשפטים הבאים בעתיד ,לפי הדוגמה:
Exercise 62. Write the following sentences in the future tense, according to the
example.
Ejercicio 62. Escribir las siguientes frases en tiempo futuro, de acuerdo al ejemplo.
Упражнение 62. Запишите след предложения в будущем времени по образцу:

 .1אתמול כתבתי מכתב לחברי.
 .2שלשום ָר ַק ְד ְת יפה במסיבה.
 .3לפני שבוע ָשפַ ך חנן שוקו על חולצתו.
 .4לפני שבועיים רות מָ ְד ָדה את המעיל בחנות.
 .5לפני חודש ְר ַש ְמ ֶתם קוים ישרים במחברות.
בת במחברת שלך?
מת ומה כ ַָת ָ
 .6מה ָר ַש ָ
 .7לפני שנה ,סגרתי את החנות.
 .8נתן ואבא שלו מָ ְדדּו את השטח.
 .9לפני שנתיים פגשתי קלינטון.
 .10לפני שלוש שנים רקדנו כל הלילה.
 .1מחר אכתוב מכתב לחברי.
 .2מחרתיים__________________________
 .3בעוד שבוע_________________________
 .4בעוד שבועיים_______________________
 .5בעוד חודש_________________________
________________________________.6
 .7בעוד שנה _________________________
________________________________.8
 .9בעוד שנתיים______________________
 .10בעוד שלוש שנים__________________.
תרגיל  63כתבו את המשפטים הבאים בעתיד:
Exercise 63. Write the following sentences in the future tense
Ejercicio 63. Escribir las siguientes frases en tiempo futuro
Упражнение 63. Запишите следующие предложения в будущем времени:

.1בשבוע שעבר קראתי ספר מעניין.
.2בחודש שעבר שמענו קונצרט.
.3בשנה שעברה פתחתם חנות.
.4אתמול מצאת את התיק שלך.

.במסיבה צעקת וצחקת.5
.פתחנו את הספר וקראנו.6
. בקונצרט לבשתי את השמלה הסגולה,אתמול בערב.7
?מה לבשת בשבוע שעבר במסיבה.8
.ז'ק למד בפריז.9
.גם בריג'יט למדה בפריז.10
 בשבוע הבא.1
 בחודש הבא.2
 בשנה הבאה.3
 בעוד שבוע.4
5.
6.
7.
8.
9.
.10
. בצורה של שם הפועל לפי הדוגמה,63  כתבו את המשפטים שבתרגיל64 תרגיל
 יודע/ יכול/ צריך/ רוצה/ אוהב:השתמשו במילים
Exercise 64. Write the sentences in exercise 63, in the gerund form, according to the
example, use the words  יודע/ יכול/ צריך/ רוצה/אוהב
Ejercicio 64. Escribir las frases del ejercicio 63, pero en gerundio, de acuerdo al
ejemplo, utilizar las palabras  יודע/ יכול/ צריך/ רוצה/אוהב
Упражнение 64. Используйте предложения из упражнения 63: преобразуйте
глаголы  יודע/ יכול/ צריך/ רוצה/ אוהבв неопределенную форму.

. רציתי לקרוא ספר מעניין.1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
.10
: לפי הדוגמה, כתבו את המשפטים הבאים בעתיד65 תרגיל
Exercise 65. Write the following sentences in the future tense, according to the
example.
Ejercicio 65. Escribir las siguientes frases en tiempo futuro, de acuerdo al ejemplo.

Упражнение 65. Запишите следующие предложения в будущем времени по
образцу:

 .1השבוע אנחנו בונים את הקיר הראשון.
 .2מה אתם שותים קפה או תה?
 .3היום הם רואים סרט.
 .4מה את עושה היום אחרי הצוהרים?
 .5היא רוצה לנסוע לאילת?
 .6כשהיא קוראת ספר עצוב היא בוכה.
 .7אני פונה לנהג ושואלת אותו באיזו תחנה לרדת.
 .8הוא חוצה את הרחוב ופונה ימינה.
 .9איפה אתה קונה עיתונים?
 .10אני עכשיו באילת.
 .1בשבוע הבא נבנה את הקיר הראשון.
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
תרגיל  66כתבו את המשפטים של תרגיל  65בעבר ,לפי הדוגמה:
Exercise 66. Write the sentences in exercise 65 in the future tense, according to the
example.
Ejercicio 66. Escribir las frases del ejercicio 65 pero en tiempo futuro, de acuerdo al
ejemplo.
Упражнение 66. Напишите предложения из упражнения 65 в прошедшем времени.

 .1בשבוע שעבר בנינו את הקיר הראשון.
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

9.
.10
 השתמשו.לפי הדוגמה, בשם הפועל65  כתבו את המשפטים של תרגיל67 תרגיל
. יכול, צריך, אוהב, רוצה:במילים
Exercise 67. Write the sentences in exercise 65, in the gerund form, according to the
example. Use the words:  יכול, צריך, אוהב,רוצה
Ejercicio 67. Escribir las frases del ejercicio 65, pero en gerundio, de acuerdo al
ejemplo, usando las palabras  יכול, צריך, אוהב,רוצה
Упражнение 67. Напишите предложения из упражнения 65, преобразовав глаголы
в форму инфинитива.

. בשבוע הבא נרצה לבנות את הקיר הראשון.1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
.10
: כתבו את המשפטים הבאים בעתיד68 תרגיל
Exercise 68. Write the following sentences in the future tense.
Ejercicio 68. Escribir las siguientes frases en tiempo futuro.
Упражнение 68. Напишите следующие предложения в будущем времени:

 ָשם פירות בתיק, ּכל בוקר הוא ָקם מאוחר.בשנה שעברה רונן בָ א אלינו וגָר איתנו כל השנה
 בערב הוא ָרץ. אחרי העבודה הוא בָ א הביתה ונָח ּכל אחר הצוהריים.שלו ָורץ מהר לעבודה
.ושר עם החברים עד מאוחר בלילה
ָ למקהלה

 רשמו קו בין ההפכים69 תרגיל
Exercise 69. Draw a line between opposites.
Ejercicio 69. Trazar una línea entre los opuestos.
Упражнение 69. Соедините линиями антонимы.

קשה
מלוכלך
פרטי
זול
קצר
קטן
מלוח
אחורי
צר
רחוק

ארוך
גדול
קדמי
רחב
קרוב
הרבה
יקר
חדש
כללי
חם

קצת
ישן
משעמם
קר

מעניין
נקי
מתוק
רך

: לפי הדוגמה, הוסיפו צבע לכל בגד70 תרגיל
Exercise 70. Add a color to every clothes, according to the example.
Ejercicio 70. Agregar un color a cada vestimenta, de acuerdo al ejemplo.
Упражнение 70. Раскрасьте одежду по образцу:

חום

מגף

__________ חצאית
___________

צעיף

___________ עניבה
_________ משקפיים
__________

ז'קט

___________ סנדל
___________ נעליים
___________ סוודר
___________ גרב
___________ כובע
___________ מעיל
__________ שמלה
_________ מכנסיים
__________ חליפה
. השתמשו בצבעים. ספרו על הקניות שלכם בשוק71 תרגיל
Exercise 71. Write a story about you shopping at the market, use as many colors as
you can.
Ejercicio 71. Contar como son vuestras compras en el mercado, usando la mayor
cantidad de colores.
Упражнение 71. Расскажите о своих покупках на рынке. При описании
используйте различные цвета.

