
 את המשפטים הבאים בצורת סביל, לפי הדוגמה: כתבו 510תרגיל  
Exercise 105. Write the following sentences in the passive tense, according to the 
example. 
Ejercicio 105. Escribir las siguientes oraciones en la forma pasiva, de acuerdo al ejemplo. 
Упражнение 105 Напишите следующие предложения в страдательном залоге по 
образцу 
 

ַבר את הצלחת. .1  הילד שָׁ
ה  . 1 בּורָׁ  הצלחת  שְׁ
 
 . המלצר ָשַמר את השולחן למשפחת  נוי2

2__________________________ 

 השוטר ָאַסר את הפושע. .3

3___________________________ 

 אורה ָפְתָחה את החלון .4

4___________________________ 

 הרופא ָחַבש את הרגל לפצוע.  5

5____________________________ 

 הפועלים ָבנּו את הבית .6

6____________________________ 

 .האויבים ָהְרסּו את העיר.7

7 ___________________________ 

 .הַצָבע  ָצַבע  את הַספָסל.8

8___________________________. 

ים.9  . הילד ָקַרע את הַדפִּ

9___________________________. 

 .החיילים ָכְבשּו את העיר10

10__________________________. 

 
 את המשפטים הבאים בזמן עבר ,לפי הדוגמה: כתבו  061תרגיל  

Exercise 106. Write the following sentences in the past tense, according to the example. 
Ejercicio 106. Escribir las siguientes oraciones en tiempo pasado, de acuerdo al ejemplo. 
Упражнение 106 Напишите следующие предложения в прошедшем времени по 
образцу 
 

ת.1 שֶּ בֶּ ִמים והארץ ִנכְׁ חָׁ  .הלוחמים ִנלְׁ
ה.1 שָׁ בְׁ ֲחמּו והארץ ִנכְׁ  .הלוחמים ִנלְׁ
 
ְפַתַחת.2 ְסָגר והמחברת נִּ  .הספר נִּ



2______________________________________. 

 

ים טוב מאוד.3 ְראִּ  .הם נִּ

3______________________________________. 

 

ְשֶאֶרת לבד4  . היום היא נִּ

 .אתמול______________________________________4

 

ים בשעה שמונה בערב.5 ְגָמרִּ  . השיעורים נִּ

5____________________________________. 

 

ים הרבה בתים .6 ְזַמן מלחמה ֶנֱהָרסִּ  . בִּ

6______________________________________. 

 

ים הרבה בתים7 ְבנִּ ְזַמן שלום נִּ  . בִּ

7_____________________________________. 

 

ְשַלַחת8 ְכָתב  והחבילה נִּ  .המכתב נִּ

8__________________.______________ 

 

 

 בזמן עתיד. 106את המשפטים שבתרגיל   כתבו 071תרגיל  
Exercise 107. Write the sentences of exercise 110 in the future tense. 
Ejercicio 107. Escribir las oraciones del ejercicio 110 en tiempo futuro. 
Упражнение 107 Напишите предложения из Упражнение 110 в будущем времени 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נקדו את מ' השימוש: 081תרגיל  
Exercise 108. Punctuate the utility "mem". 
Ejercicio 108. Puntualizar la “eme” de uso. 
Упражнение 108 Обозначьте огласовку מ' השימוש  

 
 .5נרשם  המספר   7מתחת  למספר   .1

 עולים  מדנמרק, מצרפת,  מעירק  ומהודו. למרכז הקליטה הגיעו .2

 ממרכז הקליטה הם עברו לטבריה  ולירושלים. .3

 אנחנו מקבלים מכתבים מגרמניה ומהולנד, אבל לא מאירן. .4

 באתי מחיפה. -מאין באת הערב?   - .5

 


