
 יש להשלים את המשפטים לפי הדוגמא.. 6תרגיל 
Exercise 6. Complete the sentences according to the example. 
Ejercicio 6. Completar las oraciones de acuerdo al ejemplo. 
Упражнение 6. Необходимо закончить предложения в соответствии с примером. 

 

 יש לי בית קטן. -                         איזה בית יש לך?
 

 _____________________                איזה ספר יש לך?

 _____________________                איזה תיק יש לך?

 _____________________                איזה עט יש לך?

 _____________________                איזה חבר יש לך?

 _____________________                תמונה יש לך?איזו 

 _____________________                איזו כיתה יש לך?

 _____________________                איזו חברה יש לך?

 _____________________                איזו מורה יש לך?

 _____________________      תלמידה יש לך? ואיז

 
 יש לי / אבל אין לי. 7תרגיל 

Exercise 7. Complete the sentences according to the example. 
Ejercicio 7. Completar las oraciones de acuerdo al ejemplo. 
Упражнение 7.  Конструкция   יש לי / אבל אין לי   (у меня есть … / но у  меня нет…). 

 

 ים לפי הדוגמא.להשלים את המשפט יש
 טוב. עיפרון ליאבל אין גדולה מחברת  יש לי דוגמא:

 

 _________________________________אבל אין לימורה טוב  יש לי

 ________________________________    אבל אין ליבית יפה  יש לי

 _______________________________   אבל אין לישולחן גדול  יש לי

 ________________________________ אבל אין לימעניין ספר  יש לי

 ______________________________    אבל אין ליכיתה גדולה  יש לי

 _______________________________   אבל אין ליתמונה יפה  יש לי

 ______________________________ אבל אין לימורה מעניינת  יש לי

 ______________________________   אבל אין ליחברה טובה  יש לי
 
 
 

 



 
)יש להשתמש במילים  .אותמשפטים לפי הדוגמ 10כתבו  .8תרגיל 

 שבטבלה(
Exercise 8. Write 10 sentences according to the example (using the words that are in 
the list). 
Ejercicio 8. Escriban 10 oraciones de acuerdo al ejemplo (utilizando las palabras de la 
tabla adjunta). 
Упражнение 8.  Напишите 10  предложений в соответствие с примерами 
(используйте слова, приведенные в таблице)  
 

 יש לי ספר מעניין מאוד.

 זה ילד נחמד.

1_________________________________________________.__________________

2___________________________________________________________________.

3___________________________________________________________________.

4___________________________________________________________________.

5_____________________________.______________________________________

6___________________________________________________________________.

7___________________________________________________________________.

8___________________________________________________________________.

9_________.__________________________________________________________

10_________________________________________________________________. 

 

 זה מצחיק/ה אישה

 מאוד מקסים/ה חברה

 זאת מעניין/ה ציפור

 דן חכם/ה בחורה

 דנה נחמד/ה ילדה

 יש לי יפה/ה חבר

 יש לך טוב/ה בחור

 אין לי קטן/ה ילד

 אין לך גדול/ה עט

   עץ

   ספר

   תיק

 

 


