תרגילים להשלמת הפועל  /שלב ג' ,ספר 2
א .כתבו את המשפט בשם הגוף המסּומן:
דוגמה :שושָנָהָרוצָהָללֶ כֶתָלַ ּקֹולנֹועַָָ

רוצה  +שם פועל

ָדניָרוצֶהֶלָ לכתֶלַ ּקֹולנֹועֶַ

 .1היא רוצה לקרוא ספר

הם __________________________

 .2הוא רוצה לכתוב מייל

היא __________________________

 .3אני רוצה ללכת לסּופרמרקט ביום ראשון.

אתם_____________

_____________________________________________________
 .4יעל ורּותי רוצות לאֱ כול טוסטים באֲ רּוחת בוקר

אתה _______

____________________________________________________
המורים________________

 .5המורות רוצות ללבוש חלּוק* בּכיתה

חלּוקdelantal :

ב .הסתּכלּו בתמּונות:

טומי

מישל

דניס

סול

1

מיכאל

גלית

.1
.2
.3
.4
.5
.6

מי רוצה לטייל בפריס? __________________
מי רוצה ללמוד בלונדון?__________________
מי רוצה ל ֲעבוד וגם לאֱ כול סנדוויץ'?__________
מי רוצה לקנות בגדים? __________________
מי רוצה לישון עוד קצת? _________________
מי רוצה לשחק הוקי? ___________________

ג .שכתבּו את המשפטים בשימּוש "רוצה"" ,אוהב",
"צריך" או "יכול":

רוצה ,אוהב ,צריך,
יכול  +שם פועל

דוגמה :אניֶהולךָלַ ּקֹולנֹועַָ

אֹוהבֶלָ לכתֶלַ ּקֹולנֹועַָ
ָאניָ ֵ

 .1אנחנו מזמינים פיצה

______________________________

 .2אנחנו גם שותים קולה

___________________________
________________________

 .3אני מדבר עם רּותי בהפסקה

_________________________

 .4אתם משחֲ קים טניס מחר?

 .5סבא שלי רואה סרטים רק בטלוויזיה
 .6סבתא שלי עושה יוגה ּכל בוקר!
 .7אתה לומד למבחן בערב

__________________
______________________

___________________________
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ד .חבר חדׁש בא לבית הספר .הּוא ׁשֹואל אֹותך הרבה
ׁשאלֹות ,וגם אּת/ה ׁשֹואל/ת אֹותֹו הרבה ׁשאלֹות!
ּכתוב ּ /כתבי אֶ ת השֹ יחה הז ֹאת /השתּמש/י ב:-

רוצה ,צריך ,יכול,
יודע  +שם פועל

✓ מי ,מה ,אֵ יפֹ ה ,מתי ,לּמה ,עם מי…
יודע  +שם פועל
✓ אוהב ,יכול ,צריך ,רוצהֵ ,
__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________-
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א.

פעל ,ע"ו  .ע"י
זמן עבר

 .1השלימו:
ּ .2כתבו את ֶשם הּפועל:

אני

_________ שרתם

_________ באה

הוא _________

היא _________

הם _________

_________ קמנו

_________ שרו

_________ בא

קמתי

לקום

___________

___________

_________ שמת

_________ גרתן

_________ נחנו

אני _________

הן _________

אתה _________

_________ שמה

_________ גר

_________ נחתי

__________

___________

___________

שמותֶפועלֶ:לֶָגורֶֶֶ/לנוחֶֶֶ/לֶָׂשיםֶֶ/לשירֶֶ/לבואֶֶ/לקום

בּ .כתבּו אֶ ת הפועל בצּורה המתאימה:
 .1אורי __________ (ק.ו.ם) מּוקדם בבוקר.
 .2היא __________ (ג.ו.ר) בשכּונת אלמגרו.
 .3הם__________ (ר.ו.ץ) בחצר הגדולה.
 .4המורות __________ (ש.י.ר) שירים יפים בפסטיבל.
 .5אימא__________ (ש.י.םּ ).כֹוס יין על השֻּׁ לחן ביֹום ׁשבת.
 .6לילי ,מתי __________ (ט.ו.ס ).לאירופה?
 .7מי לא __________ (ב.ו.א ).היום לשיעּור?
 .8היתה לי ציפֹור קטנה אֲ בל יֹום אחד היא _______ (ע.ו.ף).
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פעל ,ע"ו ,ע"י
זמן עבר

גּ .1 .כתבו את שם הגוף (אני ,אתה)...

פעל,
זמן עבר

משך לכל משּפט:
 .2מצאּו ֶה ֵ
_ .1אני_ ּכתבּתי הרבה פתקים...

 ...למבחן בתנ"ך.

 _________ .2לבשה שמלה יפה...

 ...ירקות בסופרמרקט?

 _________ .3למדנו ....

ּ ...כל השבוע.

 _________ - .4קניתם ...

 ...באֲ רּוחת בוקר.

 -כן _________ ,קנינו ...

ּ ...כדי ללכת לבית הספר.

 _________ .5הלכה לקניון...

...לא רק ירקות ,גם פרות.

 _________ .6עבדּו קשה ...

 ...כי היה יום ההּולדת שלה.

 _________ .7קמה מּוקדם בבוקר...

ּ ...כדי לקנות נ ֲעלי ספורט.

 _________ .8שתּו מיץ מנגו ...

ּ ...כי הייתי בדיאטה.

 _________ .9אכלתי רק סלט ירקֹות...

 ...בּכותל המעֲרבי.

 _________ .10נתן נשיקה לאימא...

 ...לקונצרט.

א.

\

 .1השלימּו:

פעל ,שלמים
זמן עבר

ּ .2כתבּו אֶ ת ֵשם הּפועל:

אני

_________ למדתן

_________ נסענו

הוא _________

הוא _________

הן _________

_________ שלחתם

_________ למדו

_________ נסעת

שלחתי

לשלוח

___________
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___________

_________ רקד

_________ עברת

________ קראה

אני _________

הן _________

אני _________

_________ רקדתן

_________ עברה

_________ קראנו

__________

___________

___________

ֶ
שמותֶפועלֶ:לרקודֶֶֶ/לעבורֶֶֶ/ללמודֶֶ/לשלוחֶֶ/לקרואֶֶ/לנסוע

בּ .כתבּו אֶ ת הפועל בצּורה המתאימה:
 .1אתמול אני __________ (ר.ק.ד) במסיבה

פעל ,שלמים
זמן עבר

 .2הוא __________ (ק.ר.א) הרבה ספרים על היסטוריה.
 .3חנה __________ (נ.ס.ע) לצרפת בשנת .2001
 .4אנחנו __________ (כ.ת.ב ).מכתבים לדוד ארי בישראל.
 .5הילדים __________ (ק.פ.ץ ).בחבל* בהפסקה.
 .6ארי( __________ ,ה.ל.ך ).למסיבה אתמול?
 .7חֲ ברים ,למה _________ (כ.ע.ס *)ֽ.על דני?
 .8חּוליאטה( _________ ,ש.מ.ע ).את השיר החדש שאּורי ______ (כ.ת.ב?).
( .9אני) לא ________ (ל.ק.ח ).את השמלה האֲ דּומה ּכי לא _______(א.ה.ב).
אותה.
 .10סבא שלי ________(י.צ.א ).ו_______ (ש.כ.ח ).את המשקפיים בבית.
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א.
פעל ,ל"ה
זמן עבר

 .1השלימּו:
ּ .2כתבּו אֶ ת ֵשם הּפועל:

אני

_________ עשתה

_________ ראית

הוא _________

הוא _________

הם _________

_________ שתית

_________ עשיתם

_________ ראֲ תה

שתיתי

___________

לשתות

___________

_________ היינו

_________ קניתם

________ עלה

אני _________

אתן _________

היא _________

_________ היה

_________ קנו

_________ עליתי

__________

___________

___________

ֶ
שמותֶפועלֶ:לעלותֶֶֶ/לעשותֶֶֶ/להיותֶֶ/לקנותֶֶ/לראותֶֶ/לשתות

בּ .כתבּו אֶ ת הפועל בצּורה המתאימה:
 .1הן__________ (ק.נ.ה ).סּוּכרּיֹות בקיֹוסק.

פעל ,ל"ה
זמן עבר

 .2אני__________ (ש.ת.ה ).מיץ באֲ רּוחת צוהוריים.
 .3דן __________ (ה.י.ה ).בקולנוע עם המשפחה שלו.
 .4החֲ דרים__________ (ה.י.ה ).גדולים ּומלאים בצ ֲעצּועים*.
 .5אתם__________ (ר.א.ה ).סרט מעניין* בטלוויזיה.

צעצועיםjuguetes :
מענייןinteresante :

ּ .6כש_________ (אנחנו) (ע.ל.ה ).למטוס( ________ ,ע.ש.ה ).תמּונה.
 .7מירי ,איפה ________ (ק.נ.ה ).את החּולצה? ּכמה היא _______ (ע.ל.ה?).
 .8מיכל ואני ________ (ר.צ.ה ).להזמין גלידה ,אֲ בל לא יכולנּו.
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פעל,

"במח ֶנה".
א .הסתּכלּו בתמּונה וענּו על השאֵ לֹות:

זמן הווה

 .1מי בתמּונה? ______________________________________
 .2איפֹה הם? _______________________________________
 .3מה הם עושים? ____________________________________
 .4מה עושה רוני ,המדריך? ______________________________
ּ .5כמה חֲ ניכים וחֲ ניכות ,וכמה אוהֲ לים* אתה רואה בתמּונה? _________
___________________________________________________
 .6יוני ,חניך אחד ,לא בא ...למה? ____________________________
___________________________________________________
מחנהcampamento :
אוהלcarpa :
חניך  /חניכה  /ים  /ות:
educandos
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ב .ועכשיו ,גם את/אתה במחנה! אימא ֶשלך מצלצֶ לֶ ת
ושואלת אותך הרבֵ ה שאֵ לות ...השלֵ ם  /השלימי את הׂשיחה
הזאת!
 היי ,____________ ,מה שלומך? ______________________________________ סבתא בבית ,והיא רוצה לדעת מה אתם עושים שם ּכל היום? _________________________________________________________________________________________________________
 ּובאיזו שעה אתם קמים?_____________________________________________________
 אתם נחים מספיק זמן? באיזו שעה אתם הולכים לישון?______________________________________________________
 מה אתם אוכלים? האוכל טעים?_____________________________________________________
 ּומה אתם שותים? המים נקיים*?_____________________________________________________
 על מה הפעּולות שאתם עושים? הפעולות מעניינות?_____________________________________________________
 עם מי את/ה מדבר/ת בלילות?_____________________________________________________
 טובּ ,כבר מאּוחר .סבתא צריכה ללכת הביתה .אתה רוצה לדבר איתה לפנישהיא הולכת?
 _____________________________________________________9

 אז נשיקה גדולה! תיהנּו*!______________________________________________________
נקיLimpio :
תיהנו!disfruten!! :

ג .אח ֵרי המחנה...

פעל,

חזרת ֵמהמחנה ונפגשת עם חבֵ ר שלך .מה סיּפרת לו?

זמן עבר

קודם.
השתמש/י בפעלים ֶשבתרגיל ה ֵ
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

"הודעה קולית*"

audio 3-1

פעל,

א .האזינו להודעה הקולית של גילה והשלימו:

זמן עבר
הודעה קוליתmensaje de voz :

ׁשלֹום זיווה ודנּיאל!

ל ֹא ידעּתי ׁשעֲברתם לבית חדׁש .אתמֹול בקֹונצרט ________ על יד דויד תירֹוׁש.
הּוא _________ ליׁ ,שאתם גרים עכׁשיו בבלגרנֹו .איזה יופי!!
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הּיֹום בבוקר ________ לרחֹוב קבילדו ּכדי לקנֹות שמלה חֲ דׁשה ,ואמרתי" :למה
ל ֹא לבקר בבית החדׁש ׁשל החֲ ברים ׁשלי?" נּו ,הרבה זמן ל ֹא _________ אתכם!
והינה אֲ ני פה ,על יד הבית ׁשלכם ...אֲ בל אּתם ל ֹא בבית! איפֹה אּתם??
ּכבר _________עיּתֹוניםּ ,כבר ּכתבּתי הֹודעֹות בוואטסאפּ ,כבר _________
סנדויצ'ים ,והלכתי לטּיּול ,אֲ בל אּתם עֹוד ל ֹא בבית!! ּכמה חבל …
עכׁשיו ,חֲ ברים יקרים ׁשלי ,אֲ ני צריכה ללכת .
אז להתראֹות! וכל טּוב בבית החדׁש!!!
גילה.

ב .מה עׂשתה גילה? השלימו:
 .1גילה_________ בקֹונצרט על יד דויד תירֹוׁש.
 .2היא לא ידעה ,שזיווה ודניאל _________ לבית חדש.
 .3גילה _______ בבוקר לרחוב קבילדו
 .4גילה________ שהרבה זמן היא ל ֹא __________ את החברים שלה.
 .5היא _________עיתונים ו__________ הודעות בוואטסאפ.
 .6היא גם _________ סנדוויצ'ים ו__________ לטיּול.
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"שיחה בוואטסאפ"

פעלים,
הווה ועבר
פועל עזר  +ש"פ

דווקאjustamente :
להיפגש עםencontrarse con :

א .נכון או לא נכון?
 .1גיא רצה ללכת לסרט
 .2אביב שאל את גיא איפה הוא
 .3גיא כבר אכל פיצה אתמול.
 .4אביב ּכעס על גיא.
 .5גיא אמר שיש הופעה בפארק
 .6אלון לא רצה ללכת להופעה

בּ .כתבו את הׂשיחה של גיא עם אלון
 ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________12

