
 
 במספרים את התאריכים הבאים, לפי הדוגמה: כתבו 114תרגיל 

Exercise 114. Write in numbers the following dates, according to the example. 
Ejercicio 114. Escribir en números las siguientes fechas, de acuerdo al ejemplo. 
Упражнение 114. Напишите цифрами следующие даты по образцу. 
 

 בשבט. חמישה עשר בשבט. 15. ט"ו בשבט = 1

 . כ"ז בחשוון =2

 . ל"ג בעומר =3

 . ו' בסיוון   =4

 . ה' באייר  =5

 . ד' בכסלו =6

 . כ"ג בטבת =7

 . ל' בתשרי =8

 . כ"ד בשבט=9

 .ז' באדר  =10

 
 באותיות את התאריכים הבאים: כתבו 115תרגיל 

Exercise 115. Write in words the following dates, according to the example. 
Ejercicio 115. Escribir en palabras las siguientes fechas, de acuerdo al ejemplo. 
Упражнение 115. Напишите цифрами следующие даты. 

 
 בניסן = 15 .1

 בתמוז= 27 .2

 באלול=  4 .3

 באב   =16 .4

 בחשוון=  18 .5

 בשבט= 22 .6

 באייר= 25 .7

 בתשרי= 9 .8

 בכסלו= 17 .9

 בטבת= 10 .10

 
 את המשפטים הבאים בזמן עתיד, לפי הדוגמה. כתבו116 תרגיל 

Exercise 116. Write the following sentences in the future tense according to the example. 
Ejercicio 116. Escribir las siguientes oraciones en tiempo futuro de acuerdo al ejemplo. 
Упражнение 116. Напишите следующие предложения в будущем времени по образцу. 

 



 הם ִיְתַווְכחּו כל הערב. -.  הם ִמְתַווְכִחים כל הערב.1

 .  הם ִהְצַטְרכּו ְלַשֵלם עבור הנסיעה.2

 .  היא ִמְשַתֶתֶפת בהצגה. 3

 .  אני ִמְשַתֶמֶשת בתנור חדש. 4

 .  הוא ִנְכָנס לחדר ּומֹוֵדד אותו לאורכו ולרוחבו. 5

 .  מיכאל ָעָלה ָלָאֶרץ ְוִנְשַאר בה.6

 .  הבית ִנְבָנה והאנשים ָחְזרּו אליו. 7

 .  מיכאל הּוְזַמן למסיבה.8

 .  המנהל ָקַבע מה ַלֲעשֹות.9

 . הגננת ְמַסֶפֶרת סיפור לילדים.10

 

 בצורת פעיל לפי הדוגמה.את המשפטים הבאים  כתבו 117תרגיל  
Exercise 117. Write the following sentences in the active way according to the example. 
Ejercicio 117. Escribir las siguientes oraciones en el modo activo de acuerdo al ejemplo. 
Упражнение 117. Напишите следующие предложения в форме פעיל по образцу. 

 
 דן ודוד ֵמִביִאים את החבילה. –. החבילה מּוֵבאת על ידי דן ודוד. 1

 . הארון הּוְכַנס לכיתה על ידי תלמידי האולפן.2

 . אלון היה ְמאּוְכָזב, מנהל המשרד לא ִקיֵבל אותו לעבודה.3

 , הּוְרְגָשה שמחה גדולה בארץ ישראל.1947בנובמבר   29-.  ב4

   לחבר למשך חודש ימים.   ת שלי הּוְשֲאָלה. המכוני5

 . סווטלנה  ֶנֱעֶזֶרת על ידי תמר בלימודי העברית.6

 . יוסף נֹוַלד לרחל, אחרי שהיא ִחיְכָתה לו הרבה שנים.7

 . דוד מּוְסָמך לסוציולוגיה על ידי אוניברסיטת סורבון בפריז.8

 . גשר המיתרים בירושלים, ִנְרֶאה מכל מקום בעיר.9

 חודשים ַיְרִחִיים ִנְקֵראת שנה ְמעּוֶבֶרת. 13.שנה שיש בה 10

  


