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Exercise 15. Connect between the sentences according to the example. 
Ejercicio 15. Conecten entre las oraciones de acuerdo al ejemplo. 
15. Выберите соответствующее предложение. 

  
 .אני הולך למסיבות  א.                       רון בבוקר? עושה מה .
  

 .בוקר ב. אנחנו אוכלים ארוחת                  רון לפני הצהריים? עושה מה .2
  

 .בטלפון ג.אני מדברת                     רות אחר הצהריים? עושה מה .3
  

 .לאוטובוס ד. אני הולך                                רות בערב? עושה מה .4
  

 .ה. אני פוגשת את החבר שלי                         בבוקר? דן ודנה שיםעו מה .5
  

 .ו. אני לומד באולפן ?                             בלילה דורון עושה מה .6
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Exercise 16. Complete the sentences. 
Ejercicio 16. Completar las oraciones. 
16. Дополните предложения. 

 :ות מספרתר

  

  ,____________ אוכלת בבוקר. אני ברבע לשבע ___________ כל יום אני

  

  .________________ל לשמונה ברבע נוסעת הבית שלי. אני את _________ו

  

 ._______________ב מדברת אני אחר הצהריים

  

 .לבית שלי ____________________לפעמים חברים בערב

  

 :יליםמ

 .בוקר-ארוחת ,מסדרת ,טלפון ,קמה ,אולפן ,באים
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Exercise 17. Complete the sentences. 
Ejercicio 17. Completar las oraciones. 
17. Дополните предложения. 

 .בוקר ארוחת ________ דנה .___________ קמים דן ודנה

  

  .את הילדים ___________ דן 

  

  .ארוחת בוקר אוכלים כולם _________

  

  .____________ל הולך , וחנן____________ב לומדת שירה

  

 .עם הילדים __________ודנה ,______דן אחרי הצהריים

  

 :מילים

  .משחקת, מכינה ,כך, מוקדם-אחר ,עובד ,גן ילדים ,מלביש
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Exercise 18. Complete the sentences. 
Ejercicio 18. Completar las oraciones. 
18. Дополните предложения. 

  .לאוטובוס _________. הוא קם__________דורון 

  

  .__________ל הולךבלילה הוא 

  

 .וישן למיטה הולךהוא ,____בלילה בשעה שתיים

  

 :מילים

 בערך, רץ, מסיבות, מאוחר
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Exercise 19. Complete the verbs. 
Ejercicio 19. Completar los verbos faltantes. 
19. Вставьте недостающие глаголы. 

 רבות רבים נקבה זכר

 מספרות מספרים מספרת מספר

    מדבר

 קמות קמים קמה קם

    בא

 מתלבשות מתלבשים מתלבשת מתלבש

    מתרחץ

 תאוכלו אוכלים אוכלת אוכל

    הולך

 שותות שותים שותה שותה

    רואה

    עושה

 נוסעות נוסעים נוסעת נוסע

    שומע

 מלבישות מלבישים מלבישה מלביש

    מכין

 קוראות קוראים קוראת קורא

  ישנים ישנה ישן
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Exercise 20. Write the sentences in the feminine form. 
Ejercicio 20. Escribir las oraciones en femenino. 
20. Напишите предложения в ж.р. 

 . רות באה הביתה בשעה שלוש.1          . דורון בא הביתה בשעה שלוש.1
  
 .2   .הצהרים. דן לומד לפני 2
  
 .3   . דוד כותב במחברת.3
  
 .4   . רון פוגש את משה.4
  
 .5  .. דורון מכין ארוחת בוקר5
  
 .6  . משה עובד ביום ונח בלילה.6
  
 .7   . דורון רץ לאוטובוס.7
  
 .8   . דן מבשל במטבח.8
  



 .9  . דורון ישן עד שמונה בבוקר.9
  

 .10  .מה עושה דן בבוקר?10
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Exercise 21. Write the sentences in the plural form. 
Ejercicio 21. Escribir las oraciones en plural. 
21. Напишите предложения во множественном числе. 
 

 . הן מדברות עברית וצרפתית.1          . היא מדברת עברית וצרפתית.1
  
 .2  . מה אתה עושה עכשיו?2
  
 .3   . אני קורא בספר.3
  
 .4  . מתי את נוסעת לטבריה?4
  
 .5  . לאן הוא הולך כל בוקר?5
  
 .6  . את מי אתה פוגש בערב?6
  
 .7  . מה את שומעת ברדיו?7
  
 .8   . אני שומעת חדשות ומוזיקה.8
  
 .9  . אני מסדר את החדר.9
  

 .10  .הוא משחק עם הילד.10
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Exercise 22. Connect between the correct verbs. 
Ejercicio 22. Conecten entre los verbos parecidos. 
22. Подберите необходимые глаголы. 

 א. מלביש    הולך. 1
 ב. בוכה    . אוכל2
 ג. רוצה   . מתלבש3
 ד. מספר    . קורא4
 ה. שומע    . צועק5
 ו. נח   . אוהב6
 ז. מכין   . מדבר7
 רץח.    . מבשל8
 ט. שותה   . רואה9

 י. כותב    ן.יש10
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Exercise 23. Write sentences with the following words. 
Ejercicio 23. Escribir oraciones con las siguientes palabras. 
23. Напишите предложения со следующими словами: 

 דנה משחקת עם שירה וחנן.  כל יום
 

 _____________________________עכשיו



 
 _____________________________תמיד

 
 ___________________________לפעמים

 
 __________________________בדרך כלל

 
 _______________________לפני הצהרים

 
 _______________________אחרי הצהרים
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Exercise 24. Complete the verbs. 
Ejercicio 24. Completen los verbos faltantes. 
24. Вставьте недостающие глаголы. 

 רבות רבים נקבה זכר

 גרות גרים גרה גר

    שם

  פוגשים פוגשת פוגש

    יושב

    נותן

  צועקים  צועק

  אוהבים  אוהב

  לוקחים לוקחת לוקח

    נוסע

   רואה רואה

    רוצה

    בוכה

 מדברות  מדברת מדבר

    משחק

   צריכה צריך

  נשפכים נשפכת נשפך
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Exercise 25. Fill in the correct prepositions. 
Ejercicio 25. Completar con las preposiciones. 
25. Дополните недостающие предлоги. 

 איפה אתה עכשיו?
 .חיפה __ אני     - 

 
 ומאין אתה בא? - 
 תל אביב__אני בא   - 

 
 ולאן אתה נוסע? - 
 טבריה.__אני נוסע   - 

 
 בית הספר.__גן ילדים ו __חנן ושירה  __כל יום דן הולך   .2



 אולפן.__אוטובוס והם נוסעים  __דנה  __אחר כך הוא הולך  
 הילדים. __ דן ודנה משחקים  צהרים__אחרי  

 
אולפן לפני שמונה. __אוטובוס. הוא בא  __ הבית __ולך דוד  בשעה שבע וחצי ה . 3

 שעה שתים עשרה.__ שעה שמונה __אולפן  __הוא לומד  
 
 איפה הספר שלך? . 4

 הקיר.___השולחן  ___הספר שלי   
 

 אני לא רואה את הספר. איפה הוא? 
 חדר הקטן.__ הכיסא __תיק  __אולי הוא   

 ב, על, על יד, מ, ל, עד, עם
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Exercise 26. Complete with the word  "את" 
Ejercicio 26.  Completar con la palabra "את" 
26. Дополните слово  "את"  
 

 ברחוב ופוגש  ___ דוד. ___דן הולך 
 דוד. את ברחוב ופוגש ___דן הולך 

 רות מכינה  ___ ארוחה טובה ומסדרת  ___ הבית.
 אה  ___ דורון, היא נותנת לדורון ___ ספר.שרה רו

 דורון לוקח ___ הספר ושם ___ הספר בתיק.
 דורון קורא ___ עיתון, אחר כך הוא קורא ___ הספר של שרה.

 דן לוקח ___ חנן  ___ לגן ילדים.
 שירה אוכלת ___ ביצה ושותה ___ חלב.

 תמר צריכה ___ תיק. היא רוצה ___ התיק הגדול.
 עם ___ הילדים.דנה משחקת 

 רון יושב ___ באוטובוס ושומע ___ מוזיקה.
 


