
 :הדוגמאות בצורת סמיכות לפי כתבו 80תרגיל 
Exercise 80. Write in the conjunctive form according to the example. 
Ejercicio 80. Escribir en la forma conjuntiva de acuerdo al ejemplo. 
Упражнение 80 Преобразуйте в смихут по образцу 

ד   –ִמׂשָרִדים של ממשלה  רְׂ   ממשלה יִמׂשְׂ

  – מנהלים של משרדים

  – חיפושים של עבודה

  – מנועים של חיפוש

  – חיים של חברה

  – מדורים של תעסוקה

  – לימודים של סוציולוגיה

  – איחולים של הצלחה

  – מינים של סימנים

  ילדים של קיבוץ

 ַמׂשּכֹורֹות עובדים  –ַמׂשּכֹורֹות של עובדים 
 – הצעות של עבודה

    - חיים קורות של

 – שעות של צהריים

  – עבודות של קהילה

                קליטה ֶמרַּכז  –ֶמרָּכז של קליטה 

  צפון של הארץ

 - עניין של עבודה

 - צלצול של טלפון

  בית של אבות

 ִלשַּכת ַתֲעסּוָקה  –ִלשָּכה של ַתֲעסּוָקה 

 – לחיצה של עכבר

 הנחייה של קבוצות

 תעודה של מנחה 

  אינטרנטרשת של 



 :סמיכות בצורת כתבו 81תרגיל 
Exercise 81. Write in the conjunctive form. 
Ejercicio 81. Escribir en la forma conjuntiva. 
Упражнение 81 Преобразуйте в смихут 

 –  הפקידים של המשרד

 חבריי הקיבוץ– החברים של הקיבוץ

 – הדפים של העיתונים

 – המרכזים של הקליטה

 – המנהלים של האולפנים

 – השולחנות של החדר

 – התלמידות של האולפן

 – המורות של הכיתה

 – המודעות של העיתון

  ההצעות של הממשלה

  
 :בעבר את המשפטים הבאים כתבו .82תרגיל 

Exercise 82. Write the following sentences in the past tense. 
Ejercicio 82. Escribir las siguientes oraciones en tiempo pasado. 
Упражнение 82  Напишите следующие предложения в прошедшем времени 

  .אין לי עבודה ואין לי משכורת

  .אין לי ניסיון בעבודה זו

  .ביום שני יש לי ראיון

  .אין לי את כל המסמכים

   .יש לי הפתעה בשבילך

  
 :ידבעת את המשפטים הבאים כתבו 83תרגיל 

Exercise 83. Write the following sentences in the future tense. 
Ejercicio 83. Escribir las siguientes oraciones en tiempo futuro. 
Упражнение 83  Напишите следующие предложения в будущем времени 

 

 .טוב יש לי מחשב  .1       
 .תעודות יש לי הרבה  .2       

 .קשה יש לי בעיה  .3       

 .מעניין יש לי מקצוע  .4       

  .פרסומים אין לי מספיק  .5       

  



 :לפי הדוגמה ,את המשפטים הבאים בעתיד כתבו 84   תרגיל
Exercise 84. Write the following sentences in the future tense, according to the 
example. 
Ejercicio 84. Escribir las siguientes oraciones en tiempo futuro, de acuerdo al ejemplo. 
Упражнение 84  Напишите предложения в будущем времени по образцу 

 
  .קורות החיים" שלו" דוד ָהַלך לביתו, ָיַשב בחדרו וָכַתב את

ך לביתו, ב בחדרו  דוד י ל    .וִיכתֹוב את "קורות החיים" שלו י ש 

  .לרחוב ויצאתי  מוקדם בבוקר ירדתי מביתי

 .בשבוע הבא אני יכולה לבוא אליך-  אלי? מתי את יכולה לבוא

       .בשבוע הבא אנחנו יודעים  -   אם אתם מקבלים את הדירה? מתי אתם יודעים

         .כן, הם יכולים -  לנסוע לאילת? האם הם יכולים

 
"רוצה", אוהב" הפועל. השתמשו בפעלים  בשםאת המשפטים הבאים  כתבו 85תרגיל 

 ."או "צריך
Exercise 85. Write the following sentences in the gerund form, use the verbs  ,"רוצה"
 "אוהב" או "צריך
Ejercicio 85. Escribir las siguientes oraciones en gerundio, usando los verbos  " ,"רוצה"
 "אוהב" או "צריך
Упражнение 85  В следующих предложениях преобразуйте глаголы в 
неопределенную форму. Глаголы для использования: רוצה", אוהב"   , "צריך  . 

  .המרכזית נתן הולך ברגל מביתו לתחנה

  .דוד יודע את כל זמני הנסיעות

  .דן ודנה יוצאים מוקדם בבוקר מביתם

  .מוזיקהרון יושב בביתו ושומע 

  .כל שבוע רות יורדת לטבריה

 
 :בעתיד את המשפטים הבאים כתבו 86  תרגיל

Exercise 86. Write the following sentences in the future tense 
Ejercicio 86. Escribir las siguientes oraciones en tiempo futuro. 
Упражнение 86  Напишите предложения в будущем времени. 
 

 .של עשר וחצי וָנַסע לצפת ביום שלישי דוד ָלַקח את האוטובוס. 1

ש .1 ַחפ  א דורון ניָגש למחשב, הוא מְׂ שתי  הצעות תעסוקה באינטרנט, בסוף הוא מֹוצ 

ן אותן לדוד   .הצעות ונֹות 

ִשילָמה למוכרת שבע מאות שקלים  רות ָקנָתה מעיל בטבריה. היא .2

 .המעיל  את וָלקָחה

ַסעתֶ  .3  .חודש ָנַסענּו לשם וָהִיינּו שם שבוע שלם לפני -  ם לירושלים?מתי נְׂ

וָקִניִתי שם בולים. ָנַתִתי לפקיד הדואר עשרה  ָנַסעִתי לטבריה, ִניַגשִתי לדואר .4

 וִקיַבלִתי עשרה בולים  שקלים

  
 


