
 
 ספרו על הבית שלכם. 50תרגיל 

Exercise 50. Write about your house. 
Ejercicio 50. Cuenten sobre vuestra casa. 
Упражнение 50. Расскажите о вашем доме. 

 

השלימו את המשפטים לפי הדוגמה, השתמשו במילים "צפון, דרום, מזרח,   51תרגיל 
 מערב".

Exercise 51. Complete the sentences according to the example, use the words  ,צפון"
  דרום, מזרח, מערב".
Ejercicio 51. Completar las oraciones de acuerdo al ejemplo, usando las palabras  ,צפון"
"דרום, מזרח, מערב  

Упражнение  51. Дополните предложения по образцу,  используя слова  ,דרום, "צפון
 .מזרח, מערב"

 פולין נמצאת בצפון מזרח אירופה. .1

 צרפת נמצאת ב_________  אירופה. .2

 אלג'יריה נמצאת  ב_________ אפריקה. .3

 אזור אלזס נמצא ב__________  צרפת. .4

 הודו נמצאת ב __________  אסיה. .5

 יפן נמצאת ב __________  אסיה. .6

 ישראל נמצאת ב__________ אסיה. .7

 ______ לארצות הברית.קנדה נמצאת ב___ .8

 מקסיקו נמצאת ב _________ לארה"ב. .9

 ירדן נמצאת ב_________ לישראל. .10

  

 את המשפטים בצורת סמיכות לפי הדוגמה: כתבו 52תרגיל  
Exercise 52. Write the sentences in the conjunctive form according to the example.  
Ejercicio 52. Escribir las oraciones de modo conjuntivo de acuerdo al ejemplo.  
Упражнение 52. Напишите  смихут  по образцу: 

ִתיָבה  .1 ִתיָבה –שולחן של כְּ  שולחן כְּ

 –שולחן של ָקֶפה  .2

ָגִדים  .3  –ארון של בְּ

 רֹוֵעה –רֹוֶעה של צֹאן  .4

 –ארוחה של ערב  .5

 – צהריםארוחה של  .6

 –מכונה של ִיבּוש  .7

 –חדר של ֵשיָנה  .8

גּוִרים ח .9  –דר של מְּ

ָלִדים  .10  -בית של יְּ

 

 
 



 בצורת סמיכות. כתבו 53 תרגיל
Exercise 53. Write in the conjunctive form  
Ejercicio 53. Escribir de modo conjuntivo  
Упражнение 53. Напишите   смихут. 

 ראש הממשלה –הראש של הממשלה  .1

 –הארון של הספרים  .2

 –הבית של הספר  .3

 –ל הארץ הצפון ש .4

 –הגן של הילדים  .5

 -השלום של הגליל  .6

 –המלחמה של השלום של הגליל  .7

 -התחילה של השבוע  .8

 

 בצורת סמיכות. כתבו 54תרגיל 
Exercise 54. Write in the conjunctive form. 
Ejercicio 54. Escribir de modo conjuntivo. 
Упражнение 54. Напишите  смихут. 

 –.הארץ של ישראל 1

 –הצפון של אפריקה .2

  –.השכונה של גילה 3

  –. הדרום של ספרד 4

 -. הממשלה של ישראל 5

  –. הבית של יוסף 6

 –. הבן של דוד 7

 
 את המשפטים הבאים לפי הדוגמה: כתבו 55תרגיל 

Exercise 55. write the following sentences according to the example. 
Ejercicio 55. Escribir las siguientes oraciones de acuerdo al ejemplo. 
Упражнение 55. Напишите следующие предложения, используя пример: 

 אבא שלי בנה את הבית שלו בשתי הידיים שלו.. 1

 . אבי בנה את ביתו בשתי ידיו.1

 . בניתי את השולחן שלי בשתי הידיים שלי.2

2 . 

 . דוד לקח את הספר שלו ביד שלו.3

3. 

 . התלמידים לקחו את הספרים שלהם בידיים שלהם.4

4. 

 . רות תמיד עובדת בידיים שלה, היא מסדרת, מבשלת וכותבת מכתבים.5

5. 



 את המשפטים הבאים בזמן עבר, לפי הדוגמה: כתבו 56תרגיל 
Exercise 56. Write the following sentences in the past tense according to the example. 
Ejercicio 56: Escriban las siguientes oraciones en tiempo pasado segun el ejemplo. 
Упражнение 56.  Напишите следующие предложения в прошедшем времени по 
образцу: 

 .היום אתה קונה עיתון.1

 .אתמול קנית עיתון.1

 שלו נשפך. .חנן בוכה כי השוקו2

2. 

 .השבוע היא עונה לטלפון.3

 .בשבוע שעבר3

 .מה את רוצה לקנות?4

4 . 

 .היא בונה ארון יפה5

5 . 

 .כל ערב אנחנו שותים בירה,6

 . אתמול בערב 6

 .מה אתם עושים בשבת?7

7 . 

 . הם עולים לאוטובוס בשבע בבוקר.8

8 . 

 .מה הן עושות שם?9

9 . 

 . כל שבוע אתן רואות סרט.10

 בשבוע שעבר  .10

                                                                                           
 את המשפטים הבאים בזמן עבר, לפי הדוגמה: כתבו 57תרגיל  

Exercise 57. write the following sentences in the past tense according to the example. 
Ejercicio 57. Escribir las siguientes oraciones en tiempo pasado según el ejemplo. 
Упражнение 57.  Напишите следующие предложения в прошедшем времени по 
образцу: 

 משה היה בחיפה.  -משה בחיפה   .1

 -אני תלמידה   .2

 -היא בצרפת   .3

 -אתה מורה?   .4

 -את  מורה?   .5

 –אנחנו בירושלים  .6

 –צפת? אתם  ב .7



 –הם עולים חדשים  .8

 קו בין המילה ובין המשפט המתאים. רשמו 58תרגיל  
Exercise 58. Draw a line between a word and its corresponding sentence. 
Ejercicio 58. Tracen una línea entre la palabra y la oración correspondiente. 
Упражнение 58. Соедините линией слово и подходящее предложение. 

 בעלי מקצוע           

 נגר                             עושה תוכניות יפות לבתים ולבניינים.           

 זגג                              בודק את חוזק הבניה של הבית.           

 טע עצים.                      שרברב                        שותל פרחים ונו           

 בנאי                            מתקין )עושה( מערכת חשמלית ומתקן אותה.           

 חשמלאי                       מתקין מערכת של צינורות מים וביוב ומתקן אותה.           

 שמשות.מהנדס                         בונה חלונות ומתקן            

 אדריכל                        בונה רהיטים ומתקן אותם.           

 גנן                              בונה בתים ובניינים.               


