
 השלימו את המשפטים הבאים: 94תרגיל   
Exercise 94. Complete the following sentences. 
Ejercicio 94.  Completar las siguientes oraciones. 
Упражнение 94 Дополните следующие предложения. 

 כואבת לי האוזן.

 כואב לי הגרון.

 כואבות לו הרגליים.

 _____  ___   הראש.

 ___  הבטן.  _____ 

 _____   ___  השיניים.

 _____   ___  הראש.

 .םהשפתיי_____   ___  

 _____  ____   האף.

 _____  ____   הלב.

 _____   ___   האצבעות

 _____   ___   הברך.

 _____   ___   הלשון.

 _____  ____  היד.

 _____  ____   החזה.

      

 תיד לציווי, לפי הדוגמאות:ִהפכו את המשפטים הבאים  מע 95תרגיל 
Exercise 95. Convert the following sentences from the future tense to the imperative 
form, according to the example 
Ejercicio 95. Convertir las siguientes oraciones de tiempo futuro a imperativo, de 
acuerdo al ejemplo 
Упражнение 95 Преобразуйте предложения из будущего времени  в 
повелительное наклонение по образцу. 
 

 ְפגֹוש את העיתונות.   -. ִתְפגֹוש את  העיתונות.  1

 במסיבה.  ִרְקּדו   -. מחר ִתְרְקדּו במסיבה.   2

 ִרְׁשִמי את המילים.    -. ִתְרׁשִמי את המילים.    3

 -הדירה.     . ִתְמדֹוד את  4

 -. ִתְסְגִרי את הדלת.       5

 -. ִתְלְבׁשּו בגדים חמים.  6

     -. ִתְלַמד היטב.             7

 ַׁשֲאִלי שאלות    -. ִתְׁשֲאִלי שאלות         8

 -. ִתְצֲעקּו בקול.           9

 -.ִתְצַחק  מהבדיחה     10

 -.ִתְמְצִאי את המקום   11



 –השיעור .ִתְׁשְמעּו את 12

 

 
 

 ִהפכו את המשפטים הבאים  מעתיד לציווי, לפי הדוגמאות:  96תרגיל 
שימו לב: בתרגיל זה האות הראשונה של שורשי  הפעלים  היא ע או א:  עמד, עבד, עזר, 

 אכל, אמר,אהב.
Exercise 96. Convert the following sentences from the future tense to the imperative 
form, according to the example. Pay attention: in this exercise the first root letter of the 
verbs is עמד, עבד, עזר, אכל, אמר, אהב  :ע או א  
Ejercicio 96. Convertir las siguientes oraciones de tiempo futuro a imperativo, de 
acuerdo al ejemplo. Presten atención: en este ejercicio la primera letra de la raíz de los 
verbos es עמד, עבד, עזר, אכל, אמר, אהב  :ע או א  
Упражнение 96 Преобразуйте предложения из будущего времени  в 
повелительное наклонение по образцу. Внимание : в этом упражнении первые 
корневые глаголов- ע или עמד, עבד, עזר, : א, 
 .אכל, אמר,אהב

 ֲעמֹוד על ידי.     -.ַתֲעמֹוד על ידי.          1

 ִעְמִדי  במקום.      -ַתַעְמִדי במקום.          2

 -. ַתֲעבֹוד  קשה.         3

 -. ַתַעְבדּו בבוקר.       4

 -. ַתַעְזרּו להם.           5

 כֹול מהר.א       -. תֹאַכל מהר.           6

 ִאְכִלי לאט.      -. תֹאְכִלי  לאט          7

 -. תֹאַמר   שלום       8

 -. תֹאְמרּו  להתראות  9

ַהב  את העבודה.     -.תֹאַהב את העבודה 10  א 

 ַאֲהִבי  אותי.     -.תֹאֲהִבי אותי.        11

 –.תֹאֲהבּו  אותם.      12

 

 מעתיד לציווי, לפי הדוגמאות:  ִהפכו את המשפטים הבאים  97תרגיל  
 שימו לב:  בתרגיל זה צורת הציווי  של הפעלים  דומה מאד לצורת העתיד.

 ת  שבהתחלת הפעלים. -אם רוצים להפוך את העתיד לציווי, צריך רק למחוק את ה  
 בתרגיל זה האות השנייה של שורשי הפעלים היא ו או י,  או שהאות השלישית היא ה:  

 זוז, שים, שיר, קנה, בנה, עשה.קום, בוא, 
Exercise 97. Convert the following sentences from the future tense to the imperative 
form, according to the example. Pay attention: in this exercise the imperative form of 
the verbs is the same as the future tense. If we want to turn the future tense into an 
imperative form, it is necessary to erase the letter ת that is at the beginning of the 
verbs.  
In this exercise the second root letter of the verbs is ו or י, and the third letter is ה 
Ejercicio 97. Convertir las siguientes oraciones de tiempo futuro a imperativo, de 
acuerdo al ejemplo. Presten atención: en este ejercicio la forma imperativa de los 
verbos es muy parecida al tiempo futuro. Si se quiere convertir el  tiempo futuro en 
imperativo, hay que borrar la letra ת    que está al principio de los verbos. En este 
ejercicio la segunda letra de la raíz de los verbos es ו ó י , y la tercera letra es ה 



Упражнение 97 Преобразуйте предложения из будущего времени  в 
повелительное наклонение по образцу. 
 Внимание : в этом упражнении форма повелительного наклонения глаголов 
очень похожа на форму будущего времени . 
 Для преобразования только убираем начальную ת. 
Вторая корневая глаголов тут ו или י или третья корневая ה :  
 .קום, בוא, זוז, שים, שיר, קנה, בנה, עשה

 
 קּום  בשעה שש בבוקר.  -קר.                  ָתקּום  בשעה שש בבו .1

 בֹוִאי אלי למשרד.  -. ָתבֹוִאי אלי למשרד.                          2

 ִשימּו לב להוראות התרגילים.  -. ָתִשימּו לב להוראות  התרגילים.         3

 -. ָתקּומּו באוטובוס לפני איש מבוגר.      4

  -פה.                        . ָתִׁשיִרי לנו שיר י5

 –. ָתִשים את הכוס על השולחן.             6

 –. ָתבֹואּו לבקר אותנו.                        7

 –. ָתִׁשירּו לנו משירי ציון.                    8

 -. ָתזּוזּו  מהר                                   9

 -ה          . ִתְקֶנה לנו בקבוק קוקה קול10

 .ִתְקִני לנו משהו טעים                    11

 -.ִתְבנּו עיר בנגב.                      12

 –.ַתֲעֶשה משהו עם העולים החדשים.   13

 –. ַתֲעִשי  לי  טובה.                         14

 –. ַתֲעשּו שלום ולא מלחמה.              15

 
 טים הבאים  מעתיד לציווי, לפי הדוגמאות: ִהפכו את המשפ 98תרגיל  

 שימו לב:  בתרגיל זה צורת הציווי  של הפעלים  דומה מאד לצורת העתיד.
 ת  שבהתחלת הפעלים. -אם רוצים להפוך את העתיד לציווי, צריך רק למחוק את ה

, בתרגיל זה האות הראשונה של שורשי הפעלים היא  י, או נ, או ל:   יצא, ירד, נסע, נתן
 לקח.

Exercise 98. Convert the following sentences of the future tense to the imperative form, 
according to the example. Pay attention: in this exercise the imperative form of the 
verbs is the same as the future tense. If we want to turn the future tense into an 
imperative form, it is necessary to erase the letter ת that is at the beginning of the 
verbs.  
In this exercise the first root letter of the verbs is י or נ or ל 
Ejercicio 98. Convertir las siguientes oraciones de tiempo futuro a imperativo, de 
acuerdo al ejemplo. Presten atención: en este ejercicio la forma imperativa de los 
verbos es muy parecida al tiempo futuro. Si se quiere convertir el  tiempo futuro en 
imperativo, hay que borrar la letra ת que está al principio de los verbos. En este 
ejercicio la primera letra de la raíz de los verbos es י ó נ ó ל 
Упражнение 98 Преобразуйте предложения из будущего времени  в 
повелительное наклонение по образцу. 
 Внимание : в этом упражнении форма повелительного наклонения глаголов 
очень похожа на форму будущего времени. 
 Для преобразования только убираем начальную ת. 
Тут первая корневая глаголов י или נ или ל : יצא, ירד, נסע, נתן   .לקח ,

 



 ֵצא החוצה. -ֵתֵצא החוצה.                  

 ְצִאי  לטייל. –ֵתְצִאי לטייל.                  

 -ֵתֵרד אלינו                     

 -ְרִדי  מהר                    תֵ 

 -ִתַסע לשלום                 

   -ִתְסעּו בזהירות               

 –ִתֵתן לי יד.                   

 –ִתְתִני לי כוס מים.         

 -ִתְקִחי אותי  איתך.        

     -ִתְקחּו איתכם מורה דרך 

 

 ד לציווי, לפי הדוגמאות: ִהפכו את המשפטים הבאים  מעתי 99תרגיל 
 שימו לב:  בתרגיל זה צורת הציווי  של הפעלים  דומה מאד לצורת העתיד.

 ת  שבהתחלת הפעלים. -אם רוצים להפוך את העתיד לציווי, צריך רק למחוק את ה
ר וכו' ם, ְמַדבֵּ ל, ְמַשלֵּ ר"  )בנין פיעל(: ְמַבשֵּ  בתרגיל זה כל הפעלים הם מקבוצת  "ְמַספֵּ

Exercise 99. Convert the following sentences from the future tense to the imperative 
form, according to the example. Pay attention: in this exercise the imperative form of 
the verbs is the same as the future tense. If we want to turn the future tense into an 
imperative form, it is necessary to erase the letter ת that is at the beginning of the 
verbs. In this exercise all the verbs are of the ר"    group   "ְמַספֵּ
(Group of verbs “piel “) 
Ejercicio 99. Convertir las siguientes oraciones de tiempo futuro a imperativo, de 
acuerdo al ejemplo. Presten atención: en este ejercicio la forma imperativa de los 
verbos es muy parecida al tiempo futuro. Si se quiere convertir el  tiempo futuro en 
imperativo, hay que borrar la letra ת  
Упражнение 99 Преобразуйте предложения из будущего времени  в 
повелительное наклонение по образцу. 
 Внимание : в этом упражнении форма повелительного наклонения глаголов 
очень похожа на форму будущего времени. 
 Для преобразования только убираем начальную ת. 
Все глаголы тут типа "ר ר : биньян ПИЭЛЬ – "ְמַספֵּ ם, ְמַדבֵּ ל, ְמַשלֵּ  .ְמַבשֵּ
 

 

 ַסֵפר לנו מה ששמעת היום.   –.ְתַסֵפר לנו מה ששמעת היום.        1

 –.ְתַבְׁשִלי לנו ארוחה טעימה.           2

 –.ְתַׁשְלמּו לנו עבור הארוחה.           3

 -.ְתַדֵבר אלי בפרחים.                    4

 -.ְתַדְברּו באיזו שפה שאתם רוצים.  5

 –ילד.           .ְתַשֲחִקי בבקשה עם ה6

 -.ְתַשֲחקּו ביניכם בכדור רגל.         7

 –.ְתַחְלִקי את העוגה למנות יפות.     8

 –. ְתַחְפשּו דירה במרכז הארץ.       9

 –.ְתַבְקִרי אותי כל שבוע.              10



 

 

 ִהפכו את המשפטים הבאים  מעתיד לציווי, לפי הדוגמאות:  100תרגיל 
ץ, שימו לב:  בת ש"  )בנין התפעל(: ִמְתַרחֵּ רגיל זה כל הפעלים הם מקבוצת  "ִמְתַלבֵּ

ש וכו' ם, ִמְשַתמֵּ ת  -אם רוצים להפוך את העתיד לציווי, צריך למחוק את ה ִמְתַקדֵּ
 שבהתחלת הפעלים, ובמקומה לכתוב ה. 

Exercise 100. Convert the following sentences of the future tense to the imperative 
form, according to the example. Pay attention: In this exercise all the verbs are of the 
ש"    group (Group of verbs "itpahel") and we want to turn the future tense into an "ִמְתַלבֵּ
imperative form it is necessary to eliminate the letter ת that is at the beginning of the 
verbs and to write in its place the letter  
Ejercicio 100. Convertir las siguientes oraciones de tiempo futuro a imperativo, de 
acuerdo al ejemplo. Presten atención: En este ejercicio todos los verbos son del 
grupo  "ִמְתַלֵבש" (edificio de verbos “itpahel”) y si se quiere convertir el tiempo futuro en 
imperativo hay que eliminar la letra ת del principio de los verbos y en su lugar escribir 
la letra ה 
Упражнение 100  Преобразуйте предложения из будущего времени  в 
повелительное наклонение по образцу. 
Внимание: тут все глаголы типа   "ש ם :биньян гитпаэль - "ִמְתַלבֵּ ץ ִמְתַקדֵּ ש ,ִמְתַרחֵּ  ִמְשַתמֵּ
и т.д. Для преобразования глаголов из будущего в цивуй убираем начальную ת и 
на ее место ставим ה. 
 

              

 ִהְתַלֵבש מהר צריך להגיע לבית הספר ַבזמן.יע לבית הספר ַבזמן.    ריך להגִתְתַלֵבש מהר. צ
 שמלי חם עכשיו.                 ִתְתַרֲחִצי, הדוד הח

 ִתְתַקְדמּו, אין מקום לעמוד באוטובוס.               
 ִרי שלי.                      ִתְׁשַתֵמׁש בטלפון ַהֵסלֹולָ 
    -.                              ִתְתַפְטִרי מהעבודה שלך

 

 ִהפכו את המשפטים הבאים  מעתיד לציווי, לפי הדוגמאות:  101תרגיל  
שימו לב:  בתרגיל זה כל הפעלים הם מקבוצת  "ַמְזִמין"  )בנין הפעיל(: ַמְלִביש, ַמְמִשיְך, 

בהתחלת ת ש -אם רוצים להפוך את העתיד לציווי, צריך למחוק את ה ַמְתִחיל וכו'
יֶרה באות   הפעלים, ובמקומה לכתוב ה. של  ההשניירק  בגוף "ַאָתה" צריך לשים צֵּ

 השורש ולא ִחיִריק.
Exercise 101. Convert the following sentences of the future tense to the imperative 
form, according to the example. Pay attention: In this exercise all the verbs are of the 

 group (Group of verbs "ifil") and if we want to turn the future tense into an   "ַמְזִמין"
imperative form it is necessary to eliminate the letter ת from the beginning of the verbs 
and to write in its place the letter ה Only in Second Person Singular ("ַאָתה") it is 
necessary to punctuate with "tzeirá" in the second root letter and not with "jirik". 
Ejercicio 101. Convertir las siguientes oraciones de tiempo futuro a imperativo, de 
acuerdo al ejemplo. Presten atención: En este ejercicio todos los verbos son del 
grupo  "ַמְזִמין" (Grupo de verbos “ifil”) y si se quiere convertir el tiempo futuro en 
imperativo hay que eliminar la letra ת del principio de los verbos y en su lugar escribir 
la letra ה   - Solamente en segunda persona del singular ("ַאָתה") hay que puntualizar con 
“tzeirá” en la segunda letra de la raíz y no “jirik”. 
Упражнение 101 Преобразуйте предложения из будущего времени  в 
повелительное наклонение по образцу/ 
Внимание: тут все глаголы типа "ַמְזִמין" – биньян гифиль : ש, ַמְמִשיְךַמְלִבי  .ַמְתִחיל ,
Для преобразования глаголов из будущего в цивуй убираем начальную ת и на ее 
место ставим ה.  

 
 ַהְזֵמן בבקשה ארבעה מקומות במסעדה. –ַתְזִמין בבקשה ארבעה מקומות במסעדה.    

 ַהְלַביִׁשי את התינוק.עכשיו     –     עכשיו ַתְלִביִׁשי את התינוק.                 

 –ַתְמִׁשיך ללכת ישר, ישר.                        



 –ַתְתִחיל לעבוד מיד.                                

 -בשיחה שלך ַתְדִגיש את הצד המשפחתי      

 –ַתְגִדילּו את המשכורות של הפועלים הזרים. 

 

 ָעִתיד, לפי הדוגמאות: ִהפכו את ההוראות     ִמִציוּוי  לְ  102תרגיל  
Exercise 102. Turn the instructions from the imperative form into the future tense, 
according to the example: 
Ejercicio 102. Convertir las instrucciones de imperativo a tiempo futuro, de acuerdo al 
ejemplo: 
Упражнение 102 Преобразуйте повелительное наклонение в будущее время 
согласно образцу. 

 
 ַתְׁשִלימּו את הטבלה.  -(.                           8. ַהְׁשִלימּו את הטבלה )שיעור 1

          -(.                   8. ִכְתבּו משפטים עם שם הפועל )ש.2

 -(              8.)ש.. ִהְׁשַתְמׁשּו במילים "אוֵהב", "רוֶצה"3

 –(                  9. ִרְׁשמּו קו בין השאלה והתשובה.)ש.4

 –(                                      9. ֲענּו על השאלות.)ש.5

 -(                                           10. ִשימּו לב! )ש. 6

 -               (              12. ַסְפרּו על הבית שלכם )ש.7

 -(                                        12. ְראּו ַבֶהְמֵשך. )ש.8

 -(                                  15. "ַהֲעֵתק" ו"ַהְדֵבק" )ש.9

 –                       ( 16)ש. .ַנְקדּו את האותיות ב,כ,ל.10

 

  

 

                        

דּו את ו' החיבור  במשפטים הבאים, אם צריך, מחקו את השוא  שמתחת  ַנְק  103תרגיל  
 י'.-ל

Exercise 103. Punctuate the conjunction “vav in the following sentences, if necessary 
erase the "shvá" that is under the "yud". 
Ejercicio 103. Puntualizar la “y” de conjunción en las siguientes oraciones, si hace 
falta borrar la “shvá” debajo de la “yud”. 
Упражнение 103 Обозначьте огласовки союза ו в следующих предложениях .Если 
нужно, уберите огласовку «шва» под י (йуд). 

 ר וכותב.  שולחן וכיסא. ארון ומיטה. ורה וסופיה.  סופיה וורה.  כותב ומדבר.  מדב

 נוצרים ויהודים. יהודים ונוצרים. בית וגן. גן ובית.   פרחים ועצים.  עצים ופרחים.

 עשרים ושלוש.  עשרים ושלושה.  ברכה והצלחה.  הצלחה וברכה. חנה ופנינה. פנינה וחנה.

 טורקים ויוונים.   אש ומים.   מים ואש.   יוונים וטורקים. 

 ,  וה' הידיעה אינה  נעלמת.אבשוואת  ו' החיבור כרגיל,   לפני ה' הידיעה מנקדים שימו לב
 ְוהים.  החול   למשל:   העיר  ְוהכפר.  השדות ְוהגנים.   העצים   ְוהציפורים.

 
ַעל ְשמֹות העצם,  104תרגיל   ַסְמנּו  ש"ע,  ש"ג,  ש"פ,  ת,  פ, תה"פ, מ"י,  מ"ח  מֵּ

מֹות פרטיים, ְתָאִרים, ְפָעלִ  י ַהפֹוַעל, מילות יחס,  ומילות חיבור לפי ְשמֹות הגוף, שֵּ ים, ָתֳארֵּ
 הדוגמה. 



Exercise 104. Mark the nouns, adjectives, adverbs, pronouns, proper names, verbs, 
conjunction letters, coordinating conjunctions and numbers in the following sentences 
according to the example. 
Ejercicio 104.  Marcar los sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres, nombres 
propios, verbos, letras de conjunción, conjunciones coordinantes y números en las 
siguientes oraciones de acuerdo al ejemplo. 
УПРАЖНЕНИЕ 104 Расставьте сокращенные обозначения  ,ש"ע,  ש"ג,  ש"פ,  ת,  פ
 . над соответствующими частями речи תה"פ, מ"י,  מ"ח  
 

 תה"פ       ש"ג פ                 ש"ע       ש"ע     מ"י  ש"פ    ש"ג      פ     ש"פ      
           .דנה   שמה   את   המדחום   בפה    של    חנן,    היא   חיכתה  קצת,       היא          1
 

 מ"י     מס.      ש"עש"ע        ש"ע      מ"י       פ          פ      פ                     
 מעלות.   39.7הוציאה את   המדחום   מהפה    שלו    וראתה    ש יש    לו      
 
 
 .  חנן   נרגע,  עצם   את עיניו    וכמעט   נרדם.2 
 
 
 תים    אחרי    חצות.   דן    התעורר  ואמר   לדנה    בלחש:כבר   ש  ההיית.  השעה  3
 
 
 "עכשיו את לכי  לישון   ואני   אטפל    בחנן". 4
 
 
 . חנן   שמע   את   הוריו   מתלחשים,   הוא התעורר   ושוב   בכה.5
 
 
 . בבוקר  חנן   קם    מאוחר.   דן   עזר   לו   להתרחץ    ולהתלבש.6
 
 
 מרפאה,   ישבו בחדר ההמתנה     וחיכו   לתור   שלהם.. הם נכנסו ל7
 
 
 ."בואו   היכנסו"   אמר אורן   בחביבות.8 
 

 


