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3תרגילים להשלמת הפועל / שלב ד', ספר 

אים לְׁ א(  ִטים ַהבָּ פָּ הלנר אֹו כָּ זָּ ַהֲעִבירּו ֶאת ַהִמשְׁ  :ֵקבָּ

ִני לֹוֵמד ִעְבִרית דוגמה:  נָּה לֹוֶמֶדת ִעְבִרית  דָּ    דָּ

ה .1 ת ִעם ַהּמֹורֶּ רֶּ __________________________  שושי ְמַדבֶּ

__________________________  ְקָדםוַהּיֹום ֵהם חֹוְזִרים ַהַבְיָתה מ .2

ת עֹוף .3 לֶּ ִלי ְמַבשֶּ ___________________________  ִאָּמא שֶּ

ִניס ַבּמֹוֲעדֹון .4 ___________________________  הוא ְמַשֵחק טֶּ

ִלי הֹוְלִכים ַהּיֹום ַלּקֹוְלנֹועַ  .5 ___________________________  ַהֲחֵבִרים שֶּ

ַהּכול יהיֶּה בְ  .6 ת שֶּ בֶּ ___________________________  סדראני חושֶּ

ל הַ  .7 ___________________________   ַמֲעָרביאתם ְמַבקרים ַבּכותֶּ

___________________________   כמה זמן אתה ְמַנֵגן ְבגיָטָרה? .8

ִטים ַסדרּו (ב פָּ שבתרגיל א' במקום הנכון  ֶאת ַהִמשְׁ

 ר )בטור ב'(בַ עָּ תבו אותם בְׁ כִ )בטור א'( וְׁ    

זמן עבר -ב'  זמן הווה -א' 

פעל

פיעל

פיעל, , פעל

זמן הווה

 פיעל, , פעל

ועבר זמן הווה



2 
 

  audio 4-1 "רדֶ חֶ ר הַ סידּו"

   : שלימּוהַ וְׁ  שיחהל זינואֲ הַ  (א 

ר? - דֶּ  איָתָמר, סיַדרָת את ַהחֶּ

 ._________ָעַדיין לא  -

 רון?ָבאָ  ________את ַהְבָגדים וְ  *קיַפלתָ  -

 ֹשמתי אֹוָתם על המיטה.קיַפלתי את הבגדים וְ  -

חיַפֹשָת? -  ָמָצאָת את הספר שֶּ

 ._________ְולא  ________לא,  -

אתה ָצריך לְ  -  סדר את החדר!אמרתי ְלָך שֶּ

 

 

 

ִפי ַהטֶ  (ב נּו ַעל ַהשאלות, לְׁ  קסט:עָּ

 ר את החדר?דֵ סַ מי צריך לְ  .1

 

____________________________________________ 

 

 בגדים?ם הַ ות עִ שעֲ מה הוא צריך לַ  .2

 

____________________________________________ 

 

 ים את הבגדים?שצריך לָ הוא יפה אֵ  .3

____________________________________________ 

 

 פיעל, 

 זמן הווה, עבר וש"פ

 

 

 

  Doblar: ְלַקֵפל

  

 

https://campus.ort.edu.ar/descargar/repositorioarchivo/1123343/audio 4-1.mp3
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 ם הספר?מה קרה עִ  .4

 

____________________________________________ 

 

 יחה?שבַ  ת/מי מדבר .5

 

____________________________________________ 

 

 ם, קוֶד . שלהם חליטו לסדר את החדרהאחות שלו הֶ איתמר וְׁ  (ג

 . *דחּול אחד לְׁ ה ּכעוׂשמה ּו *דחַ יַ ים בְׁ חים על מה הם עוׂשוחֲ ׂשהם מְׁ 

 :את השיחה הזאת בותּכִ 

 

-    

_________________________________________ 

- __________________________________________ 

- __________________________________________ 

- __________________________________________ 

- __________________________________________ 

- __________________________________________ 

 

...................................................................................................... 

 

  :יםִש גָּ דמּולים הַ עָּ פְׁ ה בַ בלָּ טַ ת הַ אֶ  ימּושלִ הַ א( 

 שות.דָ חֲ מילים הַ ת הַ אֶּ  סבירמַ ברית עִ מורה לְ הַ  (1

 קשיביםמַ ם ולָ ברים ּכדַ מורים מְ הַ שֶּ , ּכְ נּולַ תה שֶּ יּכִ בַ  (2

 9:00ה עָ שָ ד בְ ולמלִ  תחילותמַ ם שלישי אנחנו יֹובְ   (3

 .בחשֵ מַ ת הַ אֶּ  הדליקָּ מַ מורה ר הַ עּוישת הַ לַ תחָ הַ בְ  (4

 ם.יָ ף הַ חֹותי לְ אֹו הזמינָּ מַ א בתָ ה סַ נָ ל שָ ּכֹ  (5

 ספר . ית הַ בֵ לְ  םקדָ מּו הגיעָּ מַ ר אני קֶּ ֹול בּכֹ  (6

 

 הפעיל, 

 זמן הווה

 

 

 

 Juntosביחד: 

  Por separado: ְלחּוד
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   ה סבירָּ מַ  

  קשיביםמַ   

    

    

    

    

 

הר או לכָּ זָּ אים לְׁ בָּ המשפטים הַ ת אֶ  פכוהִ ב(    :נֵקבָּ

 

 המחשבַתאֶ דליקַמַ ַהוא             ת המחשב.  אֶ  הדליקַ מַ היא  דוגמה: 

             

 ק: חָּ ש  ִמ  -רגילתַ ג( 

 ד. חַ אֵ  חַ ל לּות עַ גֹוזּוקים בְ חַ שַֹ מְ  •

  ."לייָ חַ "  יש ילד לכל •

 ."התחלה"במתחילים  •

 שֹושי לֹא ַמרגיָשה טוב ַהיום .1 __________________________

  

 ן חָ ַהיום ֵהם ַמתחילים ִללמֹוד ַלִמב .2 __________________________

לי ַמסביָרה לי ַתרִגיל בְ יאִ  .3 __________________________  ַאנגלית מא שֶּ
 

 ִאם ַאָתה לֹא ַמקשיב, ַאָתה לֹא ֵמבין  .4 __________________________

__________________________ 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 ר.ַמגיעים ְמאּוחָ ֵברים שלי ָתמיד ַהחֲ  .5
 

 ַמּכיָרה את השיר הזה? ְת אַ  .6
 
 ול!                              ּכאני ַמסּכיָמה איתך בַ .  7
 
ּ 

 הפעיל, 

 הווה ועברזמן 
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, *. אם המספר כלפי מעלה*מטיל מטבע כל ילד בתורו •

 מתקדמים צעד אחד. 

  .צעדים  2מתקדמים  ,*אם הציור כלפי מעלה

 ה, לאותו פועל בהוו מכל פועל בעבר קופצים קדימה •

  .ן"מזמי"קופצים ל "הזמנת"למשל: מֵ 

 מפסידים תור.  עצוב *שר מגיעים לפרצוףאַ ּכַ  •

  .מנצחהוא הַ  – סוףהראשון שמגיע ל •

 

 

 

 "רטאֹו רפֶ ית סֵ בֵ ר בְׁ עּויִש "( ד

 :בית הספרבְ לך שֶּ חד עור אֶּ ישַעל  ר לֹופֵ סַ ְמ  ַאָתהר. בֵ ם חַ ש עִ פגָ נִ  ָתהאַ 
 .שלך.. יםמוריך הַ ה, אֵ ֹשֶּ עֹו אתהה רגיש, מָ מַ ה את יךאֵ ד, מֵ תה לֹואה מָ 

 :איםַהבָּ  ליםעָּ פְׁ ש בַ מֵ שתַ הִ ר. פסַ כתוב מה אתה מְׁ 
 .להרגיש,ַלהקשיב,ַלהסביר,ַלהסכים,ַלהגיע,ַלהתחיל

 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 Tira una moneda: מטבעמטיל 

 hacia arribaכלפי מעלה:  

 hacia abajoכלפי מטה: 

 caritaפרצוף: 
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 . א

I. ַהַמתאים. שם הגוף )אני, אתה...(ַהשלימו ב 
II.  ַם:רצונכֶ את המשפטים ּכִ  משיכּוה  

 
 _____________בשמונה  בבוקר     ללמוד _ תחילהִ       הוא      .1

 _____________________שֶּ לא טוב ּכְ  שתָּ רגַ הִ _______  .2

 ר כי ________________________חָ אּומְ  ענוגַ הִ _______  .3

 פיצה כדי ________________________ ינוזִמ הִ _______  .4

 ב_________________________רות נֵ  הדליקָּ הִ _______  .5

 ם __________________________עִ  יםסּכהִ _______ לא  .6

 ל________________________  נסועַ לִ  החליטָּ הֶ _______  .7

 את הספרים ל____________________ *חַזרֶתןהֶ _______  .8

 _______כי ִהקַשבתְׁ _ לא __ָלך אבל ___ ִהסַברתי_______  .9

 את _________________. יפה מאוד!! ִהשַלמֶתם. ______ 10

 

הל בַ עַ ֹופת הַ אֶ  תבּוּכִ ( ב היתאִ מַ הַ  צּורָּ  :מָּ

 

ַ הפריע  אל הּותמֹון. אֶ זמ  ל ה  רים כ  בֵ ח  ל   ַמפריע  אהּו ה: גמָּ דּו
 (פריע  ה  )לְ י. סִת ע  ן אני כ  כֵ ל  וְ  לי

 
ֹ תמֹור. אֶּ פֶּ סֵ ת הַ ה ___________ אֶּ ( אני צריכָ 1 ר פֶּ סֵ ת הַ א ___________ אֶּ ל )אני( ל

 יר(זִ חְׁ הַ )לְׁ  .תֹום אני _____________  אֹויֹוז הַ ה, אַ פרייָ סִ לַ 

ֹ תָ אַ ( 2 ן, אשֹוה __________ ִר תָ ם אַ ל יֹוה? ּכֹ יתָ ּכִ ן לַ אשֹוה __________ ִר א רוצֶּ ה ל

 (גיעַ הַ )לְׁ ן. אשֹו______________ ִר  לא ייםמַ י יֹופנֵ ל לִ בַ אַ 

יו היא כשָ ה. עַ רָ בֵ חֲ ה לַ טיקָ מַ תֵ מַ רגיל בְ תַ ת הַ __________ אֶּ ה ( היא צריכָ 3

ֹ  בועַ י שָ פנֵ לִ ת וְ רֶּ חֶּ ברה אַ חֲ תמטיקה לְ מַ תרגיל בְ ת הַ __________ אֶּ  א היא ל

 יר(סבִ הַ )לְׁ ד. חַ ף אֶּ אַ תרגיל לְ __________ את הַ 

ם ___________ חברים תֶּ מיד אַ ה? תָ סיבָ מְ רים לַ בֵ ___________ חֲ ם רוצים תֶּ ( אַ 4

 זמין(הַ . )לְׁ ____________חברים בועַ י שָ פנֵ ם לִ סיבה. גַ מְ לַ 

 הפעיל, 

 זמן הווה, עבר וש"פ

 

 

 

 הפעיל, 

 זמן עבר 

 

 

 

 devolverלהחזיר: 
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חנו נַ ם שישי אֲ ל יֹול שבת. ּכֹ ת שֶּ רֹונֵ ת הַ ת צריכים ___________ אֶּ סֶּ נֶּ ּכית הַ בֵ ( בְ 5

ם. תָ ם __________ אֹור הֵ בַ עָ יום שישי שֶּ ל שבת. בְ רות שֶּ נֵ ת הַ ____________ אֶּ 

 (יקדלִ הַ )לְׁ 

 

 

 audio 4-2 "הבָּ הֲ ל אַ ה שֶ נָּ רים שָּ ש  עֵ י ֵר חַ אַ "( ב

  ּו:שלימהַ וְׁ  זינואֲ הַ . 1

ם יָ ת לַ כֶּ לֶּ לָ  ________ ל היאבָ ט אֲ רֶּ סֶּ ה לְ תָ אֹו________"

 ________ם וְ יָ לַ  כנּולַ הָ .   ________  *.השקיעָ ת הַ ת אֶּ ראֹולִ וְ 

 _______.  אניוְ  הרָ . היא דיב*ירווִ אָ ה בַ בָ הַ אַ ת הַ אֶּ 

דנו קַ רָ ה וְ סיבָ מְ לַ  _________ םשָ מִ ּו הּושֶּ ל מַ כֹואֶּ ת לֶּ כֶּ לֶּ טנו לָ חלַ הֶּ 

  .הילָ לַ ל הַ ּכ

  .ן*תֵ תחַ הִ לְ   טנוחלַ הֶּ  ייםדשַ י חֹורֵ חַ אַ 

ם עַ פַ בַ  מֹוּכְ  __________אנייחד וְ רים אנחנו בְ שֹ ר עֶּ בַ ּכ

 ה".נָ שֹוראִ הַ 

 

ַַַַַַ יהקשבתַַמרגיש   העדיפהַַַהסכמתיַַהמשכנוהזמנתיַַַהרגשתיַ  

ַ

 קסט:טֶ י הַ פִ שאלות, לְׁ ל הַ עַ  נּועָּ  2  

 א. מי הזמין את מי? לאן?

____________________________________________________ 

 ה?היא דיברָ שֶּ ב. מה הוא עשה ּכְ 

____________________________________________________ 

 ן?תֵ תחַ הִ חליטו לְ הֶּ הם י תַ ג. מָ 

____________________________________________________ 

 רים שנה?שי עֶּ רֵ חֲ אַ  ,יוכשָ ד. מה הוא חושב עַ 

____________________________________________________ 

 

 הפעיל, 

 עבר ו זמן הווה

 

 

 

 

  Ocasoשקיעה: 
 Aire: אוויר 

 Decidimos: טנוחלַ הֶּ 

 Casarnosלהתחתן: 

 

https://campus.ort.edu.ar/descargar/repositorioarchivo/1123344/audio 4-2.mp3
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זּוגֹות: ִּכתבו ֶאת הַ 3   ה ֶשל עֲ קסט בְׁ טֶ . ִעבדּו בְׁ  לילֹון )קומיקס(. צּורָּ

לֹוגים ֵבין ַהִגיבֹורים.       הֹוסיף דיאָּ    ֲעֵליֶכם לְׁ

                                  

 

                                        

 

 

...................................................................................................... 

 

  :יםִש דגָּ מּולים הַ עָּ פְׁ ה בַ בלָּ טַ ת הַ אֶ  ימּושלִ הַ ( א

ַחלִקים ֲאַנחנּו ָתהיָבּכ .1  .ִלְקבּוצֹות ִמתְׁ

ַרֶחֶצת ִהיא .2 רֹוב ָּכל ִמתְׁ היא הולכת ִלפֵני קֶּ  .ָלֲעבֹוָדה שֶּ

ִלים ַוֲאני ַאָבא ַשָבת ּכל .3 ת ְבֵבית ִמתַפלְׁ  .ַהְּכנֶּסֶּ

תֹוִתינ לֹא ְּכָבר ִהיא .4  .ְלַבד ִמתַלֶבֶשת ִהיא .קֶּ

 .אפטסָ אוָ ובְ  יֹום ּכל ִמתַּכּתבֹות ליְוגָ  ִדיָנה .5

 

    

ִקים   ַחלְׁ   ִמתְׁ

ַרֶחֶצת     ִמתְׁ

    

    

    

 ל, תפעה

 זמן הווה
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   לפי הדוגמה: שלימּוהַ ב. 

 

 

 
 

 
 

 התרגש  ל         
                                            

 

 

 

 

                       ______________________              ___________ 

 

 

 

 

 

     ___________                ___________              ____________ 

 

   audio 4-3 "2050מין! שנת אֲ מַ "אני 

 וענו: "2050אני ַמֲאמין! שנת האזינו ל" א(

 ה מאמינים? __________________לֶּ אֵ מה האידיאליסטים הָ בְ  .1

 משים? __________________________שתַ במה הם לא מִ  .2

 לים? ______________________________לְ תפַ יך הם מִ אֵ  .3

 תנים? ___________________________תחַ ה הם לא מִ מָ לָ  .4

 גשים? _____________________________תרַ ה הם מִ מָ מִ  .5

 התפעל, 

 זמן עבר

 

 

 

ִּתי אני          ַרַגשְׁ  .ִהתְׁ

  .התרגשו  ֵהם 

נּו  .התרגשנו ֲאַנחְׁ

 ִהְתַפַלְלתְ  _______

 ִהְתַפְלָלה   _____

 _________ ֲאַנְחנּו

 __________ אתה

 ___________ הוא

 .ִהְתַחְלקּו________ 

 __________ את

 ִהְתַרֵגש______ 

ם_____    ִהְתַרַגְשתֶּ

 ַחֵתןִהְת ______ 

 ַחַתּנּוִהְת ______  

 _________ תהא

 __________ את

 ___________ איה

םהִ _______   .סַתַּכלתֶּ

 __________ נחנוא

 שַתַמשתיהִ ______ 

 שַתמשּוהִ  _____  

 התפעל, 

 עברהווה וזמן 

 

 

 

https://campus.ort.edu.ar/descargar/repositorioarchivo/1123345/audio 4-3.m4a
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 :את הטקסט וראִק ב( 

 2050מין! שנת אֲ מַ אני 

ל ְקבּוָצה ֲאַנְחנּו   ,ִאיֵדָאִליְסִטים שֶּ

ַבע ַמֲאִמיִנים ֲאַנְחנּו ְרִניַזצָיהבַ  ְולֹא ַבטֶּ  .מֹודֶּ

 .*תרּופֹותבִ  מִשיםתַ ִמש לֹא ֲאַנְחנּו

 .ִויְזָיהוֵטלֵ בַ  ִמְסַתְּכִלים לֹא ֲאַנְחנּו

 .*נֹותיָ ַמעֲ י ְבמֵ  רק ִמְתַרֲחִצים ֲאַנְחנּו

 .ְקבּוָצהבַ  ַמֲאִמיִנים ֲאַנְחנּו – ְבַיַחד ִמְתַפְלִלים ֲאַנְחנּו

ְרֵנט ִמְתַּכְתִבים לֹא ֲאַנְחנּו   .ָבִאיְנטֶּ

 סים.טקָ לא מאמינים בִ  ֲאַנחנּותנים. תחַ בים, אבל לא מִ הֲ תאַ מִ  ֲאַנְחנּו

 .ָלהיַבְּקהִ  שֹונֹות ֲעבֹודֹותלְ  *ִביםדִמְתנַ  ֲאַנְחנּו

ַבע ְקָצִרים ִמִטּיּוִלים ִמְתַרגִשים ֲאַנְחנּו  .*שּוטַהפַ  ֵמָהעֹוָלם, ְשֵקָטה ִמּמּוִזיָקה, ַבטֶּ

ָעַזְבנּו ִמְצַטֲעִרים לֹא ֲאַנְחנּו ת שֶּ ְרִני ָהעֹוָלם אֶּ  .ַהּמֹודֶּ

 

פי הֵטקסטבשם הפועל המתאים השלימוג(   :, לְׁ

  .יְזָיהוַבֵטֵלוִ  __________ אֹוֲהִבים לֹא ֵהם  •

ה חֹוְשִבים ֵהם  • זֶּ   .ַבְּקִהָלה ַלֲעבֹודֹות ___________ ָחשּוב שֶּ

  .ִמְתַחְתִנים לֹא ֵהם ּוְלֵכן ____________ אֹוֲהִבים לֹא ֵהם  •

ְנט _________ ְיכֹוִלים ֵהם  •  ִמְתַּכְתבִ  לֹא ֵהם ֲאָבל ְבִאיְנְרטֶּ

 .ַמַעְינֹות ְבֵמי ַרק ________ אֹוֲהִבים ֵהם ֲאָבל ַבָּים _________ ְיכֹוִלים ֵהם  •

 

 

 ": 2050 שנת! ַמֲאמין אניקסט "ב את הטֶ שּו קראי קרא/( ד

 מה לא? ּו המה גם את/ה עוׂשַספר/י    

 

 ___________________________________________ֲאִני ַגם   

   _______________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

  Remedios: תרופות

 Manantiales: ַמֲעָינֹות

 somosמתנבדים: 

voluntarios  

 simple: טּשוַּפ
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 ________________________________________לא  ֲאִני ֲאָבל  

 ________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

ַנת( בִ ה אּו 2900 שְׁ צְׁ ֵכאֹולֹוִגים מָּ  ."2050שנת -ַמֲאִמין ֲאִני"הָּ  ֶאת ַארְׁ

בּוּכִ  ה תְׁ ִליסִטיםהָּ  ַעל פרּויס הם מָּ  :הלֶ אֵ הָּ  ִאיֵדאָּ

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

הבִ  ֲחֵבִריםוֲחרים להיות ב ַאֶּתם( ו בּוַצת ת:ַאֶחֶר  ּקבּוצָּ  קְׁ

יָּהּו ִעיר אֹוֲהֵבי" ִניַזצְׁ בּוּכִ  ".מֹוֶדרְׁ  מאמין" ֲאִני"הָּ  את תְׁ

  :שלכם

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 




