
 העבירו קו בין שמות העצם  ובין הפעלים המתאימים.  87תרגיל 
Exercise 87. Draw a line between the nouns and the corresponding verbs. 
Ejercicio 87. Trazar una linea entre los sustantivos y los verbos correspondientes. 
Упражнение 87 Соедините линиями имена существительные и  соответствующие 
глаголы. 

 לעלות  התחלה   זוכר                                                יציאה                   

 יורד  אכילה    לבקר    נסיעה  

 מסמן  עין   הפסיקו   הגעה 

 נתחיל  עליה   נגיע   הפסקה 

  נאכל     ירידה      לנסוע   ביקור 

 מעיין   סימן     יוצאים   תצפית 

 לקשור         הצעה         נכנס   חזרה  

 מנקד  מחלקה   לעמוד   בקשה 

 מציע    קשר   מבקש   עמוד 

 עסוק    טיול   עזר   כניסה 

 לחלק    תעסוקה   חוזר   עזרה 

 לטייל  ניקוד    נצפה    זיכרון 

 

 הבאים בסמיכות, לפי הדוגמה.את המשפטים  כתבו 88תרגיל  
Exercise 88. Write the following sentences in the conjunction form, according to the 
example. 
Ejercicio 88. Escribir las siguientes oraciones en conjunción, de acuerdo al ejemplo. 
Упражнение 88 Составьте смихуты по образцу. 

 
 תוכנית הטיול.   -תוכנית של הטיול            . ה1

 . חצי של שעה2

 תחנה של  אגד  3

 . ארוחה של  בוקר4

 . הבית  של מאירסדורף5

 . הקורבנות של השואה6

 . ההיכל של  השמות7

 . ההר של הצופים8

 . תעודה  של  זהות9

 . הרחובות של ירושלים10

 

 הפועל לפי הדוגמה. את המשפטים הבאים בעתיד ובשם כתבו 89תרגיל 
Exercise 89. Write the following sentences in the future tense and in the gerund form 
according to the example. 
Ejercicio 89. Escribir las siguientes oraciones en tiempo futuro y en gerundio de 
acuerdo al ejemplo. 
Упражнение  89 Напишите предложения в будущем времени по образцу. 



Преобразуйте глаголы в неопределенную форму по образцу. 

 .משה ָאַמר לחברים להביא תעודות זהות.  )עבר(.1

 משה יֹאַמר לחברים להביא תעודות זהות. )עתיד(.   

 משה רוצה לֹוַמר לחברים להביא תעודות זהות. )שם הפועל(.   

 ן לא ָאַכל ארוחת בוקר..דורו2

 .ָאַמרִתי למשה שלא אבוא לטיול.3

 .אם את אֹוֶהֶבת אותי, אני אֹוֵהב אותך.4

 .מתי ָאַכְלְת ארוחת צהרים?5

 . ָאַכלנּו במסעדה טובה.6

 . אתם ֲאַהבֶתם את הטיול.7

 . ָאַמרנּו לכם מתי לבוא אלינו.8

 . ֲאַכלֶתם איתנו ארוחת ערב.9

 פותחים את  המוזיאון ב"יד ושם"..הם ָאמרּו לנו מתי 10

 

 (.89את המשפטים הבאים בעתיד ובשם הפועל  )ראו דוגמאות בתרגיל   כתבו 90תרגיל 
Exercise 90. Write the following sentences in the future tense and in the gerund form 
(see example exercise 89) 
Ejercicio 90. Escribir las siguientes oraciones en tiempo futuro y en gerundio (ver 
ejemplo ejercicio 89) 
Упражнение 90 Напишите предложения в будущем времени по образцу. 
Преобразуйте глаголы в неопределенную форму по образцу 
Образцы в Упражнение 89 

 השבוע ָאַכלִתי במסעדה מעניינת.

 לנסוע לצפת. לא ָיכֹולִתי

 הם ָאכלּו ארוחת ערב בבית.

 הם ָיכלּו לבוא איתנו לטיול.

 את לא ָאַכְלְת היום.

 את ְיכֹוָלה לעבוד אחרי הצהרים.

 היא ָאכָלה ארוחה טובה.

 היא ָיכָלה לקרוא את כל הספר.

 אתם ְיכֹולֶתם לבוא אלינו.

 הוא ָיכֹול לקרוא היטב.

 

ות  ב, כ, ל,  במשפטים הבאים, אם צריך, מחקו את השוא נקדו את האותי 91תרגיל  
 באות שאחרי  ב, כ, ל.

Exercise 91. Punctuate the letters ב, כ, ל in the following sentences, if it is necessary 
erase the "shvá" in the following letters .ב, כ, ל 
Ejercicio 91. Puntualizar las letras ל, ב, כ,    en las siguientes oraciones, si  
hace falta borrar la “shvá” en la letra siguiente a  ב, כ, ל 
Упражнение 91 Расставьте огласовки букв ב, כ, ל, Если нужно- сотрите «шва» в 
буквах, идущих за ב, כ, ל. 
Упражнение 92 Расставьте огласовки букв ב, כ, ל в следующих предложениях. 



Упражнение 93 Пометьте существительные, имена собственные, прилагательные, 
глаголы и местоимения соответствующими обозначениями  ש"ע,  ש"ג,  ש"פ,  ת,  פ   
по образцу. 

 
שמונה נשב  בעוד יומיים  ביום רביעי ניסע לירושלים. אנחנו נצא בשעה שבע בדיוק. בשעה

בקפיטריה של אגד. כשנשב שם נאכל ארוחת בוקר. בירושלים נעלה להר הרצל. אחר כך 

ניסע ל"יד ושם" ולהר הצופים. בעוד חודשיים ניסע לירושלים לשלושה ימים. אני גר בכפר 

 סבא וכל יום אני נוסע לבאר שבע. אני גרה בדגניה וכל יום אני נוסעת לבית השיטה.

 
 את האותיות ב,כ,ל, במשפטים הבאים: נקדו 92תרגיל  

Exercise 92. Punctuate the letters .ב, כ, ל in the following sentences 
Ejercicio 92. Puntualizar las letras ב, כ, ל en las siguientes oraciones 
Упражнение 92 Расставьте огласовки букв ב, כ, ל в следующих предложениях. 
Упражнение 93 Пометьте существительные, имена собственные, прилагательные,  

 בקשר לטיול, אנחנו נהיה על יד הכניסה למצודה, ונעלה לאוטובוס ברבע לשבע.

 ניסע לאוניברסיטה העברית ונאכל שם במסעדה  ארוחת צהרים.

 נו נעלה להר.בירושלים נפנה ימינה לרחוב שדרות הרצל, עד שנגיע להר הרצל. אנח

נהיה שם עד אחת בערך. אחרי ארוחת הצהרים ניסע לכנסת. בשעה שמונה וחצי נגיע 

 לחקוק.

 
סמנו  ש"ע,  ש"ג,  ש"פ,  ת,  פ, מעל שמות העצם, שמות הגוף, שמות  93תרגיל 

 פרטיים, תארים ופעלים, לפי הדוגמה.
Exercise 93. Mark the noun, pronoun, proper name, adjective and the verb, according 
to the example. 
Ejercicio 93. Marcar, el sustantivo, pronombre, nombre propio, adjetivo 

y verbo sobre las palabras correspondientes, de acuerdo al ejemplo. 
Упражнение 93 Пометьте существительные, имена собственные, прилагательные, 
глаголы и местоимения соответствующими обозначениями  ש"ע,  ש"ג,  ש"פ,  ת,  פ   
по образцу. 

 
 ש"ע ש"ג     פ      ש"פ        פ             ש"ע        ש"ע         ש"ע          

 ביום רביעי אנחנו ניסע לירושלים,  נבלה שם כל היום מן הבוקר עד הערב.
 

ם עם התוכנית של הטיול. אנחנו נקרא עכשיו את התכנית  ואני אומר לכם חילקתי לכם דפי

 עוד דברים בקשר לטיול.

 אנחנו יוצאים בשעה שבע בבוקר. אני מבקש מכם לעמוד על יד האוטובוס ברבע לשבע.  

בשבע נצא מחוקוק  ובשמונה נגיע לעפולה. נעשה שם הפסקה לחצי שעה בקפיטריה של 

 תחנת אגד.

 


