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פעלי מעגל ג'-
זמן עבר ושם הפועל
פעל -ל"י/ל"ה
להיות -במשמעות קניין
גזרות פעל)-ע"ו,שלמים,ל"י/ל"ה(
פיעל
גזרות פעל +פיעל
נפעל
שם הפועל
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פעלי ל"י
פעלים:לראות,לשתות,לקנות,לעשות,לפנות,לעלות,לרצות

הוא
התאמה:הווה-עבר
רואה
עושה
עולה
רוצה
קונה
שותה
פונה

שתה
פנה
עשה
קנה
עלה
רצה
ראה

התאמה:משפט הווה-עבר
הוא עונה למורה.
הוא רוצה ללכת לים.
הוא שותה קפה.
הוא קונה מתנה לחבר.
הוא עולה לאוטובוס.
הוא פונה למנהל.
הוא עושה אוכל לילדים.

הוא רצה ללכת לים
הוא שתה קפה
הוא ענה למורה.
הוא עשה אוכל לילדים.
הוא פנה למנהל.
הוא קנה מתנה לחבר.
הוא עלה לאוטובוס.

השלמה :משפטים מהווה לעבר
ענה ,עשה ,פנה ,קנה ,ראה ,רצה ,שתה
 .1היום דני קונה לחם וגם אתמול הוא ____ לחם.
 .2בערב יוסף רוצה לאכול וגם בבוקר הוא ____ לאכול.
 .3היום יצחק פונה לפקידה וגם אתמול הוא ____ לפקידה.
 .4בהפסקה אברהם שותה קפה וגם בבוקר הוא ____ קפה.
 .5היום דני עושה שיעורי בית וגם אתמול הוא ____ שיעורי בית.
 .6עכשיו יוסף עונה על השאלות וגם קודם הוא ____.
 .7עכשיו יצחק רואה טלוויזיה וגם בערב הוא ____ טלוויזיה.

השלמה:משפטים מעבר להווה
בוכה ,עושה ,קונה ,רואה ,רוצה ,שותה
 .1בערב יוסף ראה חדשות ,אבל עכשיו הוא לא ____.
 .2כל השבוע הילד עשה שיעורי בית ,אבל בשבת הוא לא ____.
 .3בבוקר יצחק שתה קפה ,אבל עכשיו הוא ____ מים.
 .4קודם הילד רצה להישאר בבית ,אבל עכשיו הוא לא ____.
 .5אתמול דני קנה בסופרמרקט ,אבל היום הוא ____ בשוק.
 .6קודם הילד בכה ,אבל עכשיו הוא כל לא ____.
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התאמה :שה"פ-עבר
לפנות
לשתות
לבכות
לראות
לקנות
לעשות
לענות

קנה
ראה
פנה
עשה
שתה
בכה
ענה

השלמה :משפטים שם הפועל – עבר
עלה ,ענה ,עשה ,פנה ,קנה ,שתה
 .1הוא לא רצה לקנות ,לכן הוא לא ____.
 .2הוא לא רצה לשתות ,לכן הוא לא ____.
 .3הוא לא רצה לענות ,לכן הוא לא ____.
 .4הוא לא רצה לעלות ,לכן הוא לא ____.
 .5הוא לא רצה לעשות ,לכן הוא לא ____.
 .6הוא לא רצה לפנות ,לכן הוא לא ____.

השלמה :פועל בודד :לעלות
לעלות  /עולה  /עלה
דני עובד במשרד בקומה רביעית.
כל יום הוא צריך ____ למשרד במדרגות.
אתמול הוא ____ ,אבל היום יום שבת דני לא עובד .הוא לא ____ למשרד.

פועל בודד :לשתות
לשתות  /שותה  /שתה
בדרך כלל בבוקר יוסף ___ קפה.
הוא אוהב ____ קפה בבוקר.
אתמול בבוקר יוסף קם מאוחר ,לכן הוא לא ____ קפה.

פועל בודד :לקנות
לקנות  /קונה  /קנה
חנה מספרת :כל יום שישי בעלי ____ לי פרחים.
הוא אוהב ____ לי פרחים.
אתמול היה חג ,וגם אתמול הוא ____ לי פרחים.

פועל בודד :לראות
לראות  /רואה  /ראה
כל ערב אחרי העבודה יצחק ____ טלוויזיה.
הוא אוהב ____ ספורט.
אתמול הוא ____ משחק כדורגל.
והיום הוא ____ משחק כדורסל.
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פועל בודד :לבכות
לבכות  /בוכה  /בכה
דני הקטן נפל ו____ הרבה זמן.
אמא" :דני ,למה אתה ____ עכשיו?"
דני" :אני לא רוצה ____ ,אבל זה כואב!"

השלמה:טבלה – הווה-שה"פ-עבר
לעשות ,עלה ,פונה ,ראה ,שותה
הווה
קונה

עבר
קנה
שתה

רואה
פנה
עשה

עושה
עולה

אני אתה ואת
התאמה :שה"פ -פועל
לשתות
לקנות
לראות
לבכות
לעלות
לעשות
לפנות
לענות

קניתי
ראיתי
שתיתי
פניתי
עליתי
בכיתי
עניתי
עשיתי

התאמה:הווה – עבר
שותה
רוצה
בוכה
רואה
פונה
עושה
קונה
עונה

בכיתי
קניתי
עשיתי
פניתי
ראיתי
שתיתי
עניתי
רציתי

שם פועל
לקנות
לשתות
לראות
לפנות
לעלות
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התאמה:משפטי אני הווה-עבר
אני פונה למנהלת
אני עושה שיעורי בית
אני שותה קפה
אני רואה חדשות בטלוויזיה
אני קונה חולצה לילד שלי
אני עונה למורה

בערב עשיתי שיעורי בית
אתמול ראיתי חדשות בטלוויזיה
בשבוע שעבר פניתי למנהלת
בשיעור עניתי למורה
בהפסקה שתיתי קפה
אתמול קניתי חולצה לילד שלי

התאמה:אתה – אני
שתית
ראית
עשית
פנית
קנית
ענית
רצית

עניתי
רציתי
ראיתי
קניתי
עשיתי
פניתי
שתיתי

השלמה :שו"ת נפתח
 .1שתית קפה? שתיתי.
 .2קנית ספר? ____.
 .3ראית סרט? ____.
 .4פנית לפקידה? ____.
 .5עלית לאוטובוס? ____.
 .6עשית אוכל? ____.
 .7ענית למורה? ____.
 .8רצית לנסוע? ____.

השלמה:שו"ת
עליתי ,עניתי ,עשיתי ,פניתי ,קניתי ,ראיתי ,רציתי
 .1שתית קפה? ____.
 .2קנית ספר? ____.
 .3ראית סרט? ____.
 .4פנית לפקידה? ____.
 .5עלית לאוטובוס? ____.
 .6עשית אוכל? ____.
 .7ענית למורה? ____.
 .8רצית לנסוע? ____.
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עם מילות שאלה:
התאמה :שו"ת
מה עשית בערב?
מה רצית לעשות?
מה שתית?
מה קנית?
מתי עלית לישראל?
מה ראית?
למי פנית?

שתיתי מים
קניתי מתנה
עשיתי שיעורי בית
רציתי ללכת לים
פניתי למנהל
עליתי לפני שנה
ראיתי חדשות בטלוויזיה

השלמה :שו"ת נפתח
 .1מה שתית בהפסקה? ____ מים.
 .2מה קנית לילדים? ____ להם מתנה.
 .3מתי ראית את יוסף? ____ אותו אתמול.
 .4למי פנית? ____ לפקידה.
 .5מה רצית לקנות? ____ לקנות מכנסיים.
 .6למחי ענית? ____ למורה.
 .7מה עשית? ____ שיעורי בית.

השלמה:שו"ת
עליתי ,עניתי ,עשיתי ,פניתי ,קניתי ,ראיתי ,רציתי ,שתיתי
 .1מה שתית בהפסקה? ____ מים.
 .2מה קנית לילדים? ____ להם מתנה.
 .3מתי ראית את יוסף? ____ אותו אתמול.
 .4למי פנית? ____ לפקידה.
 .5מה רצית לקנות? ____ לקנות מכנסיים.
 .6למחי ענית? ____ למורה.
 .7מה עשית? ____ שיעורי בית.

הווה-עבר+אבל:
התאמה :שו"ת
אתה קונה ירקות?
אתה עונה למורה?
אתה שותה קפה?
אתה רוצה לנסוע?
אתה עושה אוכל?
אתה רואה סרט?

לא ,אבל אתמול קניתי.
לא ,אבל בהפסקה שתיתי.
לא ,אבל בשיעור שתיתי
לא ,אבל אתמול ראיתי.
לא ,אבל קודם רציתי.
לא ,אבל בערב עשיתי.
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השלמה :שו"ת נפתח
 .1את רואה טלוויזיה? לא ,אבל אתמול ____.
 .2את שותה קוקה קולה? לא ,אבל קודם ____.
 .3את קונה חולצה? לא ,אבל אתמול ____.
 .4את עושה אוכל? לא ,אבל בבוקר ____.
 .5את רוצה לנוח? לא ,אבל בערב ____.
 .6את פונה למנהלת? לא ,אבל לפני שבוע ____.

השלמה:שו"ת
 .1את רואה טלוויזיה? לא ,אבל אתמול ____.
 .2את שותה קוקה קולה? לא ,אבל קודם ____.
 .3את קונה חולצה? לא ,אבל אתמול ____.
 .4את עושה אוכל? לא ,אבל בבוקר ____.
 .5את רוצה לנוח? לא ,אבל בערב ____.
 .6את פונה למנהלת? לא ,אבל לפני שבוע ____.

אנחנו אתם אתן
רב ברירה:גוף מתאים לפועל
צריך לבחור את שם הגוף המתאים לפועל
 .1עשיתם
אנחנו
אתם
אתן

 .5קנינו
אנחנו
אתם
אתן

 .2פנינו
אנחנו
אתם
אתן

 .6ראינו
אנחנו
אתם
אתן

 .3רציתן
אנחנו
אתם
אתן

 .7עליתן
אנחנו
אתם
אתן

 .4שתיתם
אנחנו
אתם
אתן
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התאמה :הווה עבר
קנינו
שתיתם
ראיתן
שתינו
עשיתם
רציתן
עלינו
קניתם

אתן רוצות
אתן רואות
אתם קונים
אנחנו שותים
אתם עושים
אנחנו עולים
אנחנו קונים
אתם שותים

השלמה נפתחת :מהווה לעבר
צריך לבחור את הפועל המתאים בעבר בעזרת ת"נ
 .1אנחנו רואים חדשות בטלוויזיה  ,אבל אתמול לא ____.
 .2אתן קונות בשוק ,גם לפני שבוע ____ בשוק.
 .3אנחנו שותים קפה ,גם אתמול בבוקר ____ קפה.
 .4בדרך כלל אתן עושות שיעורי בית .למה אתמול לא ____ ?
 .5בדרך כלל אתם עולים המעלית .למה אתמול ____ במדרגות?
 .6אנחנו רוצים ללמוד ,גם אתמול ____ ללמוד.

השלמה נפתחת :פועל מתאים למשפט
צריך לבחור את הפועל המתאים בעבר בעזרת ת"נ
 .1אתמול בערב ____ סרט בטלוויזיה.
 ____ .2לארץ בשבוע שעבר?
 ____ .3קפה ?
 .4מה ____ בשבת?
 ____ .5דירה לפני שנה.
 ____ .6למנהלת.
 .7למה לא ____ על השאלות?

משפטים מבולבלים
קפה
אתמול
עלינו
בשבוע

שתיתם בבוקר
ראינו
חודש
שעבר

סרט
לפני
פניתן

בטלוויזיה
לארץ
למנהלת
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היא
התאמה :הווה עבר
עלתה
שתתה
עשתה
רצתה
ראתה
קנתה
פנתה

פונה
רואה
עולה
קונה
רוצה
שותה
עושה

השלמה :טבלת הווה-עבר
בכתה ,ענתה ,עשתה ,פנתה ,ראתה ,שתתה
היום  /הווה
קונה
שותה
רואה
פונה
בוכה
עושה
עונה

השלמה:פועל בודד :לקנות
לקנות  /קונה  /קנתה
אתמול חנה ____ אוכל בסופרמרקט.
היא ____ בסופרמרקט כל שבוע.
היא אוהבת ____ בסופרמרקט שקרוב לבית שלה.

פועל בודד :לראות
לראות  /ראתה  /רואה
דינה אוהבת ____ טלוויזיה כל ערב.
גם אתמול בערב דינה ____ טלוויזיה.

פועל בודד :לשתות
לשתות  /שותה  /שתתה
שרה ____ קפה כל בוקר.
היא אוהבת ____ קפה חם בבוקר.
גם אתמול בבוקר היא ____ קפה וקראה עיתון.

אתמול  /עבר
קנתה
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התאמה :עבר הוא-היא
הוא שתה
הוא עשה
הוא קנה
הוא ענה
הוא ראה
הוא פנה

היא שתתה
היא ראתה
היא קנתה
היא ענתה
היא פנתה
היא עשתה

השלמה נפתחת:משפטי עבר הוא-היא
בעזרת ת"נ
עלתה עשתה קנתה רצתה שתתה
 .1הוא שתה מים ,אבל היא ____ מיץ.
 .2יוסף ראה סרט ,וגם חנה ____ .
 .3דני קנה דירה בחיפה ושרה ____ דירה בנתניה.
 .4יצחק עלה לארץ וגם אמא שלו ____.
 .5דני עשה שיעורי בית ,אבל חנה לא ___.
 .6אברהם רצה לנסוע לטיול ,אבל שרה לא ____.

רב ברירה:פעלי היא במשפטים
.1דינה ____ קפה

.7דינה ____ למנהלת

עלתה
בכתה
שתתה

ראתה
פנתה
עלתה

.2חנה ____ חדשות בטלוויזיה
קנתה
ראתה
רצתה

.3התלמידה ____ שיעורי בית
עשתה
קנתה
עלתה

 .4אמא ____ מתנה לילדים
ענתה
קנתה
שתתה

.5רותי____ ללמוד עברית באולפן
פנתה
ראתה
רצתה

.6שרה ____ לארץ לפני חודש
עלתה
ראתה
שתת
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הוא היא הם הן
השלמה :מילת גוף
 ____.1קנה לחם
____.2ראתה טלוויזיה
 ____.3רצו לנסוע
 ____.4שתתה קפה
 ____.5עלו לארץ
 ____.6פנה למנהל
 ____.7ענתה על השאלות

התאמת תמונה למשפט
תמונה-זוג רואה תמונה
תמונה-איש עם עגלת סופר
תמונה-זוג שותה בירה
תמונה-אישה רואה טלוויזיה
תמונה-איש עולה במדרגות
תמונה-אישה עולה במדרגות
תמונה-איש שותה מיץ
תמונה-אישה עם עגלת סופר

השלמה נפתחת:מהווה לעבר-קנה
בעזרת ת"נ
היום הוא קונה מחברות וספרים
אתמול הוא ____ מחברות וספרים
אתמול היא ____ מחברות וספרים
אתמול הם ____ מחברות וספרים

השלמה נפתחת:מהווה לעבר-ראה
בעזרת ת"נ
הוא רואה טלוויזיה
אתמול הוא ____ טלוויזיה
אתמול היא ____ טלוויזיה
אתמול הם ____ טלוויזיה

הוא קנה אוכל
הוא עלה במדרגות
היא עלתה במדרגות
היא קנתה אוכל
הוא שתה מיץ
הם שתו בירה
היא ראתה טלוויזיה
הם ראו תמונה
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השלמה נפתחת:מהווה לעבר-עשה
בעזרת ת"נ
הוא עושה שיעורי בית
אתמול הוא ____ שיעורי בית
אתמול היא ____ שיעורי בית
אתמול הם ____ שיעורי בית

השלמה נפתחת:המרת גוף עבר במשפטי ניגוד וחיבור
בעזרת ת"נ
.1הוא קנה ירקות ,וגם היא ____
.2היא ראתה טלוויזיה ,אבל הם לא ____
.3הוא שתה קפה ,וגם הם ____ קפה
.4הם עשו שיעורי בית וגם ה יא ____ שיעורי בית
.5היא עלתה לארץ ,אבל אח שלה לא ____
.6הם רצו לטייל ,אבל הילדה לא ____

השלמה :כל הפעלים
עלתה עשו פנתה קנתה ראה רצו שתה
.1בערב יוסף ____ קפה.
.2אתמול חנה ____ מתנה לילדים.
.3התלמידים ____ שיעורי בית.
.4שרה ____ למנהלת.
.5הילדים ____ ללכת לים.
.6דני ____ טלוויזיה.
.7אחות שלה ____ לארץ.

יחיד-רבים
התאמה :שמות גוף
היא
הוא
אני
את
אתה

אנחנו
אתם
אתן
הם
הן
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התאמה :גוף +יחיד רבים
היא עשתה
אני ראיתי
את שתית
אני עליתי
אתה פנית
אתה ראית
הוא עשה
את ענית

אתן עניתן
אתן שתיתן
אנחנו עלינו
הן עשו
אתם פניתם
הם ראו
אנחנו ראינו
הם עשו

התאמה :יחיד רבים
פנית
שתית
ראית
עשה
עלית
קניתי
רצה

קנינו
עשו
רצו
עליתם
שתינו
ראיתם
פניתן

השלמה :טבלה מיחיד לרבים
יחיד
ראיתי
עשית
קנה
פניתי
ענית

רבים
ראינו

השלמה :סיפור חיפה:אני-אנחנו
בחיפה הייתי
על הכרמל עליתי
את הים לראות רציתי
בשוק קניות עשיתי
קפה בבית קפה שתיתי
בחיפה _____
על הכרמל ____
את הים לראות ____
בשוק קניות ____
קפה בבית קפה ____
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השלמה :סיפור חיפה:אתה-אתם
בחיפה היית
על הכרמל עלית
את הים לראות רצית
בשוק קניות עשית
קפה בבית קפה שתית
בחיפה _____
על הכרמל ____
את הים לראות ____
בשוק קניות ____
קפה בבית קפה ____

בחירת נטייה ברבים
בעזרת ת"נ
.1הם ____ ירוקת בשוק.
.2אנחנו ____ לארץ בשנה שעברה.
.3מתי אתם ____ חדשות בטלוויזיה?
.4לאן הן ____ לנסוע?
.5אנחנו ____ שיעורי בית.
.6אתן ____ למנהלת האולפן?
.7אתם ____ קפה ?

כל הגופים
התאמה :גוף לנטייה
היא
הוא
אני
את
אתה
הם
אנחנו
אתם

שתיתם
שתית
בכו
רצתה
קנה
ראיתי
פנינו
קנית
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התאמה :חלקי משפט
אני עליתי
אתם רציתם
היא קנתה
הם עשו
אנחנו ראינו
את פנית

ללכת לים
לפקידה
לארץ
טלוויזיה
מתנה לילדים
שיעורי בית

השלמה :סיפור ירושלים :הוא-היא
דני רצה לטייל בירושלים.
הוא קנה כרטיס,עלה לרכבת ונסע.
בדרך הוא ראה הרבה מקומות יפים.
מה הוא עשה בירושלים?
הוא שתה קפה בבית קפה,
הוא קנה מתנות בשוק,
הוא עלה להר הצופים,
משם הוא ראה את כל ירושלים.
הטיול היה מעניין מאוד.
חנה ____ לטייל בירושלים.
היא ____ כרטיס,עלה לרכבת ונסע.
בדרך היא _____ הרבה מקומות יפים.
מה היא ____ בירושלים?
היא ____ קפה בבית קפה,
היא ____ מתנות בשוק,
היא ____ להר הצופים,
משם היא _____ את כל ירושלים.
הטיול היה מעניין מאוד.

השלמה :סיפור ירושלים :הוא-אנחנו
הטקסט הקודם -להמיר לגוף :אנחנו

השלמה :המרת גופים
דני ראה חדשות בטלוויזיה .גם את ____ ?
את רצית לנסוע לטיול .גם הילדים ____ ?
את פנית למנהלת ,אבל אנחנו לא ____.
היא שתתה קפה ,אבל אני ____ תה.
ההורים שלי עלו לארץ .גם דוד שלי ____ איתם.
אני קניתי ספר,אבל שרה לא ____.
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להיות
במשמעות
קניין
התאמה:
משפטי יש-היה/היתה/היו
בדירה היה חלון
בדירה היה שולחן
בדירה היו מדרגות
בדירה היה מקרר
בדירה היתה דלת
בדירה היתה טלוויזיה
בדירה היו רהיטים

בדירה יש שולחן
בדירה יש מקרר
בדירה יש חלון
בדירה יש רהיטים
בדירה יש טלוויזיה
בדירה יש מדרגות
בדירה יש דלת

ש"ע-היה/היתה/היו
מקרר
מיטה
טלוויזיה
כורסה
חלונות
מחשב
כסאות

היה
היתה
היו
היתה
היו
היה
היתה

השלמה נפתחת:
לפני ואחרי המסיבה
בעזרת ת"נ -לבחור -היה/היתה/היו
לפני המסיבה
יש הערב מסיבה ואמא קנתה המון דברים טעימים .המקרר ממש מלא.
יש חלב
יש גלידה
יש פירות
יש לחם
יש עוגה

יש בקבוקי מיץ
יש פיצה
יש ביצים
יש חומוס
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אחרי המסיבה
אחרי המסיבה שאלנו את אמא :למה אין מה לאכול??
אנחנו זוכרים שהמקרר היה מלא:
____ בקבוקי מיץ
____ חלב
____ פיצה
____ גלידה
____ ביצים
____ פירות
____ חומוס
____ לחם
____ עוגה
אמא ,לאן הכל נעלם?

התאמה:
משפטי יש-היה/היתה/היו
לחבר שלי יש רעיונות טובים מאוד
כל חורף יש ימים של גשם
כל לילה יש תוכנית מעניינת בטלוויזיה
לחבר שלי יש רעיון טוב מאוד
לעולים של היום יש הרבה בעיות
למנהל המפעל יש היום פגישה חשובה
בסוף השבוע יש סרט מצויין בטלוויזיה

גם אתמול היתה תוכנית מעניינת בטלוויזיה
לחבר שלי היה רעיון טוב מאוד
גם החורף היו ימים של גשם
גם בעבר היו לעולים הרבה בעיות
לחבר שלי היו רעיונות טובים מאוד
למנהל המפעל היתה היום פגישה חשובה
בשבוע שעבר היה סרט מצויין בטלוויזיה

השלמה נפתחת:
יש ל -...היה/היתה/היו ל...
בעזרת ת"נ -לבחור -היה/היתה/היו
 .1היום יש לי פגישה -וגם אתמול ____ לי פגישה
 .2היום יש לנו מבחן -וגם אתמול ____ היה לנו מבחן.
 .3השבוע יש לנו מבחן אחד ,אבל בשבוע שעבר ____ לנו הרבה מבחנים.
 .4יש לי חבר טוב באולפן ,גם בבית ספר ____ לי חבר טוב.
 .5בארץ יש לי חברים טובים ,וגם בחו"ל ____ לי חברים טובים.
 .6עכשיו יש לי חברה בשם דורית ,לפני שנה ____ לי חברה בשם טינה.
 .7הוא חולה כבר כמה ימים :יש לו חום גבוה ,וגם אתמול ____ לו חום גבוה.
 .8עכשיו יש לי טלוויזיה צבעונית ,פעם ____ לי טלוויזיה שחור-לבן.
 .9בנינו ,ויש לנו בבית  5חדרים .פעם ____ לנו רק שני ) (2חדרים.

התאמה:
משפטי לא היה/היתה/היו -אין
אתמול לא היה שיעור
אתמול לא היה מכתב
אתמול לא היו ירקות
אתמול לא היתה מסיבה
אתמול לא היו עיתונים
אתמול לא היו שיעורי בית
אתמול לא היתה פגישה

היום אין מסיבה
היום אין שיעורי בית
היום אין פגישה
היום אין ירקות
היום אין עיתונים
היום אין מכתב
היום אין שיעור
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משפטי אין -לא היה/היתה/היו
אין לי סבלנות
אין לכם בעיה
אין לנו זמן
אין לה חבר
אין לו חברה
אין לו זמן
אין לך חברים
אין לכם בעיות

לא היתה לכם בעיה
לא היו לכם בעיות
לא היתה לי סבלנות
לא היה לנו זמן
לא היה לו זמן
לא היתה לו חברה
לא היו לך חברים
לא היה לה חבר

יש /אין) -לא( היה/היתה/היו
היום יש גשם ,אבל אין רוח
היום יש שביתה ואין אוטובוסים
היום אין גשם ,אבל יש רוח חזקה
היום אין לימודים ,כי יש שביתה
היום יש אולפן ,אבל אין טיול
היום אין שביתה ,ולכן יש אוטובוסים

אתמול היה אולפן ,אבל לא היה טיול
אתמול לא היה גשם,אבל היתה רוח חזקה
אתמול לא היו לימודים כי היתה שביתה
אתמול היה גשם ,אבל לא היתה רוח
אתמול לא היתה שביתה ,ולכן היו אוטובוסים
אתמול היתה שביתה ולא היו אוטובוסים

יש /אין לי) -לא( היה/היתה/היו לי
לא היתה לי מכונית
היו לי אופניים
לא היו לי אופניים
לא היתה לי טלוויזיה
לא היה לי טלפון נייד
לא היתה לי בעיה
הי לי טלפון נייד
היתה לי בעיה
היתה לי טלוויזיה גדולה

אין לי מכונית
יש לי טלפון נייד
יש לי בעיה
יש לי טלוויזיה גדולה
אין לי בעיה
יש לי אופניים
אין לי טלפון נייד
אין לי אופניים
אין לי טלוויזיה

השלמה נפתחת:
)לא( היה/היתה/היו
בעזרת ת"נ -צריך לבחור -היה/היתה/היו ל...
 .1יש לי ספר ,אבל אין לי מחברת.
____ לי ספר ,אבל ____ לי מחברת.
 .2יש לי זמן לקרוא ,אבל אין לי סבלנות.
____ זמן לקרוא ,אבל ____ לי סבלנות.
 .3יש לו הרבה שיעורי בית ,ואין לו סבלנות להכין אותם.
____ הרבה שיעורי בית ,ו____ סבלנות להכין אותם.
 .4אין לנו משפחה בארץ ,אבל יש לנו הרבה חברים.
____ משפחה בארץ ,אבל ____ חברים.
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 .5דני חולה היום :יש ו חום ואין לו תיאבון.
דני היה חולה אתמול ___ :חום ו ____ תיאבון
 .6כשאתה צעיר ,אין לך כסף -אבל יש לך הרבה תוכניות.
כשהיית צעיר ____ כסף -אבל ____ הרבה תוכניות.
 .7דויד עשיר ויש לו  3מכוניות .אנחנו לא עשירים ואין לנו מכונית.
דויד היה עשיר ו ____  3מכוניות .אנחנו לא עשירים ו ____ מכונית.

משפטים מבולבלים 7 - 1
אתמול לא זמן היה לי
דירה לנו בחיפה יפה היתה
לימודים לא אתמול היו באולפן
היה להם לא קנו לא הם כסף כי מכונית
לי כשהייתי כלב ילד היה
לנו היה לא למדנו טיול כי אתמול
ולא היתה לי כשהגעתי לארץ היו לי דירה הרבה בעיות
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גזרות פעל
)ע"ו,שלמים,ל"י/ל"ה(
התאמה-הווה-עבר
אנחנו קמים
הן קונות
אני שומע
אתם קונים
היא קמה
אתה שומע
את קונה
הם קמים

שמעתי
קניתם
היא קמה
שמעת
הם קמו
הן קנו
קנית
קמנו

המרת גוף
צריך לכתוב את הפועל המתאים מתוך מחסן מילים:
באתי ,דאג ,הלכה ,נחתם ,נסעת ,ראינו ,שתיתי
 .1הוא הלך לבנק וגם היא ____.
 .2את ראית חדשות ,אבל אנחנו לא ____.
 .3הם באו מאוחר ,אבל אני ____ בדיוק בזמן.
 .4אמא דאגה לילדים וגם אבא ____.
 .5את שתית ,אבל אני עוד לא ____.
 .6הם נחו .למה אתם לא ____?
 .7אני נסעתי לאילת ,ואת ____ לירושלים.

מהווה-עבר
צריך לכתוב את הפועל בעבר
 .1עכשיו אני גר בישראל .לפני שנה ____ באמריקה.
 .2כל ערב אתה שומע חדשות .אתמול בערב לא ____ חדשות.
 .3בדרך כלל היא עובדת בבוקר .בשבוע שעבר היא ____ בערב.
 .4בדרך כלל אתן עושת שיעורי בית .אתמול לא ____ שיעורי בית.
 .5עכשיו אנחנו קוראים עברית .לפני שנה לא ____עברית.
 .6עכשיו שרה רוצה לשחק בחוץ .קודם היא לא ____ לשחק בחוץ.
 .7כל יום הילדים קמים מוקדם .בשבת הילדים ____מאוחר.

שו"ת
צריך לכתוב את הפועל בעבר
מתי באת לישראל? ____ לישראל לפני חצי שנה.
מה שלחתם? ____ מכתב לחברים שלנו.
לאן הלכתן? ____ לעבודה.
מה קנית? ____ מתנה לילדים.
יוסף ,איפה עבדת? ____ במפעל.
חנה ,מתי עלית לארץ? ____ לפני שנה.
ילדים ,קמתם כבר? כן אמא.____ ,
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פועל מתאים
צריך לכתוב את הפועל המתאים מתוך מחסן מילים:
אכלנו ,למדה ,לקח ,נחנו ,נסעתי ,ענית ,פתח ,ראתה
בצהריים ____ דגים.
חנה רופאה .היא ____ באוניברסיטה.
היינו עייפים ,לכן ____
אבא ____ את הילד לגן.
שרה ____ חדשות בטלוויזיה.
בחופשה ____ לטיול בגליל.
____ על השאלות?
דני ____ את החלון.

רב ברירה -תל אביב
צריך לבחור את התשובה הנכונה לפי הסיפור
תל אביב
על יד הים במרכז הארץ נמצאת העיר יפו .זאת עיר עתיקה וקטנה .פעם גרו ביפו
הרבה ערבים ומעט יהודים.
בשנת  1906קבוצה של יהודים מיפו אמרה :אנחנו רוצים לגור בעיר חדשה ,נקייה
ויפה .הם קנו אדמה על יד יפו ובנו בתים חדשים ולבנים ומעט רחובות.
רחוב הרצל היה הרחוב החשוב בעיר החדשה.
בסוף הרחוב בנו בית ספר שמו "גימנסיה הרצליה" .שם למדו רק בעברית.
תל אביב קמה )נולדה( ב 1909 -היא הייתה עיר קטנה ,אבל עכשיו תל אביב היא עיר
גדולה וחשובה בישראל.
 .1איפה נמצאת יפו?
במזרח הארץ
במרכז הארץ
במרכז תל אביב
 .2מי גר ביפו פעם?
רק ערבים
רק יהודים
ערבים ויהודים.
 .3מה רצתה הקבוצה של היהודים?
לגור בעיר חדשה,נקייה ויפה
לגור בבתים חדשים ביפו
לגור בעיר גדולה וחשובה
 .4מה הם קנו?
בתים חדשים
אדמה על יד יפו
בית ספר חדש
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 .5מה הם בנו?
רחובות לבנים ויפים
בתים עתיקים
בתים חדשים ולבנים
 .6באיזו שפה למדו בבית הספר "גימנסיה הרצליה"? _______
 .7מתי תל אביב קמה )נולדה(? ______
 .8איזו עיר תל אביב עכשיו ? ______
 .9השלימו את הפועל החסר -פעם ____ ביפו הרבה ערבים ומעט יהודים
.10השלימו את הפועל החסר -היהודים ____ אדמה על יד יפו.
.11השלימו את הפועל החסר-היהודים ___ בתים חדשים ולבנים.
 .12השלימו את הפועל החסר -בבית הספר "גימנסיה הרצליה" ____ רק בעברית.

גירסה עם השלמה נפתחת 6 5 4 3 2 1
התרגילים הנ"ל בעזרת ת"נ
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פיעל
פעלים:לדבר,לבקש,לחפש,לסדר,לשלם,לשחק,לקבל,לבשל
מאת/ה גם :לספר
מהוא גם  :לתקן,לטייל

אני
התאמה:הווה-עבר-ז
מדבר
משחק
משלם
מבקש
מסדר
מבשל
מחפש
מקבל

דיברתי
קיבלתי
בישלתי
סידרתי
שיחקתי
חיפשתי
שילמתי
ביקשתי

התאמה :עבר -הווה-ז
דיברתי
שיחקתי
קיבלתי
חיפשתי
סיפרתי
שילמתי
בישלתי
ביקשתי

אני מספר
אני משחק
אני מדבר
אני מבקש
אני משלם
אני מבשל
אני מקבל
אני מחפש

התאמה :שם הפועל-עבר
לדבר
לקבל
לספר
לבשל
לשלם
לחפש
לבקש
לשחק

קיבלתי
שיחקתי
בישלתי
שילמתי
חיפשתי
סיפרתי
דיברתי
ביקשתי
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התאמה :משפטי הווה-עבר-זו"נ
אני מבשלת ספגטי לארוחת ערב
אני משחקת עם הילדה שלי
אני מקבלת מתנה יפה
אני מבקשת שקט בכיתה
אני משלם  100שקלים בחנות
אני מספרת סיפור לילדים
אני מדבר עם חנה
אני מחפשת את הבעל שלי

קיבלתי מתנה יפה
ביקשתי שקט בכיתה
בישלתי ספגטי לארוחת ערב
שילמתי  100שקלים בחנות
דיברתי עם חנה
חיפשתי את הבעל שלי
סיפרתי סיפור לילדים בגן
שיחקתי עם הילדה שלי

התאמה :אתה-אני-עבר
דיברת?
שיחקת?
קיבלת?
חיפשת?
ביקשת?
שילמת?
בישלת?
סיפרת?

דיברתי
חיפשתי
ביקשתי
שיחקתי
שילמתי
בישלתי
סיפרתי
קיבלתי

השלמה :אתה-אני-שו"ת
ביקשתי בישלתי דיברתי חיפשתי סיפרתי קיבלתי שיחקתי שילמתי
דיברת עם המורה? ____
קיבלת את הספר? ____
סיפרת את הסיפור לילדים? ____
שיחקת עם הילד? ____
שילמת את החשבון? ____
ביקשת מחנה את המחברת? ____
בישלת בשר אתמול? ____
חיפשת את הדף בתיק? ____

השלמה :משפטי הווה-עבר-זו"נ נפתח
בעזרת ת"נ
אני משלם  10שקלים בשוק .אתמול ____  20שקלים בשוק.
אני מדברת עם המורה בכיתה .בשבוע שעבר ____ עם המורה בטיול.
אני מבקשת סוכר מהשכנה .אתמול ____שמן מהשכן.
אני מדבר עם המנהל במשרד .לפני שעה ____ עם הפקידה במשרד.
אני משחקת עם הילדים בבית .בבוקר ____ עם הילדים בחוץ.
אני מבשלת בשר לארוחת צהריים .אתמול בעבר ____ אורז.
אני מחפש את הספר שלי  .אתמול ____ את המחברת.
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השלמה :משפטי הווה-עבר-זו"נ
צריך לכתוב את הפועל החסר
ביקשתי בישלתי דיברתי חיפשתי

שיחקתי שילמתי

המשפטים מהתרגיל הקודם

רב ברירה:נטיית הפועל במשפטים
.1אתמול ____ עם שרה בטלפון.
מדברת
דיברתי
לדבר

.2אני רוצה ____ עם הילדים בכדור.
משחקת
שיחקתי
לשחק

.3עכשיו אני ____ את הספר שלי.
חיפשתי
מחפש
לחפש

.4בשבוע שעבר ____ את חשבון הטלפון.
לשלם
משלם
שילמתי

.5אני צריכה ____ מרק ופסטה.
מבשלת
לבשל
בישלתי

.6כל ערב אני ____ לילדים סיפור.
מספרת
לספר
סיפרתי

.7בשנה שעברה ____ תעודת זהות.
לקבל
מקבלת
קיבלתי
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השלמה :אתה הווה-אני עבר-שו"ת
צריך לכתוב את הפועל החסר
ביקשתי בישלתי דיברתי חיפשתי

שיחקתי קיבלתי

אתה מדבר עם המורה? לא ,אבל אתמול ____
את משחקת עם הילדים? לא ,אבל אתמול ____
אתה צריך לבקש כסף מהבנק? לא כי לפני שנה כבר ____
את מדברת עם המנהלת? לא כי בשבוע שעבר כבר ____
אתה מחפש את החולצה? לא ,אבל אתמול ____
את צריכה לבשל מרק? לא כי אתמול כבר ____
אתה צריך לקבל משכורת היום? לא כי בשבוע שעבר כבר ____

השלמה :אתה הווה-אני עבר-שו"ת נפתח
בעזרת ת"נ
המשפטים מהתרגיל הקודם

טבלה-הווה-שה"פ-עבר
ביקשתי
הווה
מדבר
מספר
מקבל
מבקש

דיברתי לספר משלם קיבלתי
שם הפועל
לדבר
לשלם
לקבל
לבקש

את/ה
התאמה:הווה-עבר
מקבל
משלמת
משחקת
מספר
מחפש
מדבר
מבקש
מבשלת

חיפשת
בישלת
דיברת
שיחקת
ביקשת
סיפרת
קיבלת
שילמת

עבר
סיפרתי
שילמתי
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התאמה :עבר -הווה
הפעלים מהתרגיל הקודם  ,אבל הפוך-להתאים מעבר להווה

השלמה :שם גוף-עבר
צריך לכתוב אתה או את
שילמת
ָ
____
____ דיברת
____ קיבלת
ביקשת
ָ
____
שיחקת
ָ
____
____ חיפשת
בישלת
ָ
____
____ סיפרת

התאמה :משפטי הווה-עבר
את מבקשת את הכסף
אתה מבשל בשר ואורז
אתה משלם את החשבון בדואר
את מחפשת את הילדה
את מספרת לתלמידים סיפור
אתה מדבר עם המנהל
אתה מקבל את במכתב

אתמול בישלת בשר ואורז
אתמול קיבלת את המכתב
אתמול דיברת עם המנהל
אתמול חיפשת את הילדה
אתמול שילמת את החשבון בדואר
אתמול סיפרת לתלמידים סיפור
אתמול ביקשת את הכסף

השלמה :שו"ת
צריך לכתוב את הפועל כשאלה בזמן עבר
____.1
____.2
____.3
____.4
____.5
____.6
____.7
____.8

?
?
?
?
?
?
?
?

דיברתי.
קיבלתי.
ביקשתי.
שיחקתי.
שילמתי.
חיפשתי.
בישלתי.
סיפרתי.
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התאמה :משפטי שו"ת
דיברתי עם אמא
סיפרתי את הסיפור לחבר שלי
שיחקתי עם יוסי
קיבלתי מתנה
בישלתי דגים
שילמת את החשבון בבנק
חיפשתי את החולצה בתיק
ביקשתי הנחה

עם מי דיברת?
למי סיפרת את הסיפור?
איפה חיפשת את החולצה?
איפה שילמת את החשבון?
מה בישלת לארוחת ערב?
מה ביקשת מהמוכר בחנות?
מה קיבלת?
עם מי שיחקת בחוץ?

השלמה :משפטי שו"ת
צריך לכתוב את הפועל החסר
שילמת קיבלת

ביקשת בישלת דיברת חיפשת

.1אתמול ____ עם חנה? כן  ,אתמול דיברתי עם חנה.
.2בשבוע שעבר ____ חבילה מקנדה? לא קיבלתי חבילה מקנדה.
 ____.3את החשבון בבנק? כן ,שילמתי את החשבון בבנק.
.4איפה ____ את המכנסיים? חיפשתי את המכנסיים בארון.
.5כשגרתי בתל אביב ____ הלוואה? כן ,ביקשתי הלוואה כשגרתי שם.
.6מה ____ אתמול בצהריים? אתמול בצהריים בישלתי מרק.
.7ממי ____ את הספר? ביקשתי את הספר מהמורה?

השלמת טבלה שה"פ-אני-את/ה
ביקשת לבשל דיברתי חיפשת
שם הפועל
לדבר
לקבל
לבקש
לשלם
לחפש

עבר-את/ה
דיברת
בישלת
שילמת

שילמתי קיבלת
עבר-אני
קיבלתי
ביקשתי
בישלתי
חיפשתי
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הוא
התאמה:הווה-עבר
מדבר
מבקש
מתקן
מקבל
מספר
מסדר
מטייל
משלם

ביקש
דיבר
קיבל
סידר
תיקן
שילם
סיפר
טייל

התאמה :עבר-הווה
הפעלים מהתרגיל הקודם  ,אבל הפוך-להתאים מעבר להווה

השלמת משפטים מהווה לעבר
צריך לכתוב את הפועל החסר
ביקש דיבר טייל סידר סיפר קיבל שילם
.1עכשיו הוא מסדר את הבית .אתמול הוא ____ את הבית
.2היום הוא מטייל בירושלים .בשבוע שעבר הוא ____ בתל אביב.
.3בהפסקה הוא מדבר עם חברים .קודם הוא ____עם המנהל.
.4כל יום הוא מקבל תרופה מהאחות .אתמול הוא ____זריקה.
.5כל חודש הוא משלם חשבון חשמל בדואר .אתמול הוא ____ חשבון חשמל בבנק.
.6כל יום אבא מספר סיפור לילד .גם שלשום הוא ____ לו סיפור.
.7כל בוקר דני מבקש לשתות שוקו .אתמול דני ____ לשתות חלב.

השלמה נפתחת
בעזרת ת"נ
המשפטים מהתרגיל הקודם
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רב ברירה:נטיית הפועל במשפטים
.1אתמול הוא ____ את הבית.
מסדר
לסדר
סידר

.2בשבוע שעבר הוא____ את הטלוויזיה.
תיקן
לתקן
מתקן

.3לפני שנה דני ____ באמריקה.
מטייל
טייל
לטייל

.4בחודש שעבר ממו ____ משכורת גבוהה.
מקבל
לקבל
קיבל

.5לפני שבועיים דויד ____ חשבון טלפון.
שילם
לשלם
משלם

.6אתמול אבא ____ אורז לילדים.
לבשל
מבשל
בישל

השלמת פועל בודד:לשלם
צריך לכתוב את הפועל החסר
לשלם משלם שילם
כל חודש ממו ____ את המשכנתא בזמן.
השבוע לממו לא היה כסף כדי ____ את המשכנתא,
לכן ממו לא ____ את המשכנתא.
הוא מקווה ____ אותה בחודש הבא.

השלמת פועל בודד:לטייל
טייל לטייל מטייל
כל יום דני ___ במקום אחר.
אתמול דני רצה ____ בירושלים,
אבל אתמול ירד גשם לכן דני לא ____ שם.
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השלמת פועל בודד:לדבר
דיבר לדבר מדבר
דויד____ כל יום בטלפון עם אמא שלו.
אתמול הוא ___ איתה,
אבל היום הטלפון מקולקל ,לכן הוא לא יכול ____ איתה.

היא
התאמה:הווה-עבר
משלמת
מדברת
מסדרת
מבשלת
מתקנת
מטיילת
מקבלת
מבקשת

דיברה
תיקנה
שילמה
סידרה
בישלה
ביקשה
קיבלה
טיילה

התאמה :עבר-הווה
הפעלים מהתרגיל הקודם  ,אבל הפוך-להתאים מעבר להווה

השלמת משפטים מהווה לעבר
צריך לכתוב את הפועל החסר
בישלה דיברה כיבסה סידרה קיבלה שילמה
.1כל יום היא מסדרת את החדר ,אבל אתמול היא לא ____
.2כל יום היא מכבסת ,אבל אתמול היא לא ____
.3כל יום היא מבשלת פסטה ,אבל ביום ראשון שעבר היא ____ חומוס
.4כל בוקר היא מדברת עם המורה ,אבל אתמול היא לא ____
.5תמיד היא מקבלת חשבון חשמל נמוך ,אבל בחודש שעבר היא ____ חשבון חשמל
גבוה.
.6תמיד היא משלמת את החשבונות בדואר ,אבל לפני שבוע היא ____ אותם בבנק.

השלמה נפתחת
בעזרת ת"נ
המשפטים מהתרגיל הקודם
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רב ברירה:נטיית הפועל במשפטים
.1חנה ____ עם המנהל על הילד שלה.
קיבלה
דיברה
סיפרה

.2ענת ____ עם התלמידים בירושלים.
סיפרה
שילמה
טיילה

.3דינה ____ מכתב מאתיופיה.
דיברה
קיבלה
שילמה

.4הפקידה ____ מדני תעודת זהות.
דיברה
סיפרה
ביקשה

.5המורה ____ לתלמידים מה קרה אתמול בתל אביב.
סיפרה
דיברה
שילמה

.6ענת ____ את המשקפיים בתיק.
ביקשה
חיפשה
קיבלה

השלמת פועל בודד:לבשל
בישלה לבשל מבשלת
כל יום חנה ____ לילדים ארוחת צהריים,
אבל היום חנה חולה ,ולכן היא לא ____ את הארוחה.
הבת הגדולה אמרה שהיא יכולה ____ את הארוחה.

השלמת פועל בודד:לדבר
דיברה לדבר מדברת
כל בוקר דינה ___ עם המנהלת במשרד.
אתמול המנהלת הייתה חולה ודינה לא ____ איתה.
דינה רוצה ____ איתה בטלפון.
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השלמת פועל בודד:לצלם
לצלם מצלמת צילמה
המורה אוהבת ___ בטיולים.
כל טיול היא ____ את התלמידים.
אתמול בטיול המורה ___ אותנו.

אנחנו
התאמה:הווה-עבר
מספרים
משחקים
מבשלים
משלמים
מקבלים
מבקשים
מחפשים
מדברים

ביקשנו
דיברנו
שיחקנו
חיפשנו
קיבלנו
בישלנו
סיפרנו
שילמנו

התאמה :עבר-הווה
הפעלים מהתרגיל הקודם  ,אבל הפוך-להתאים מעבר להווה

השלמה :משפטי המרה הווה-עבר
צריך לכתוב את הפועל החסר
ביקשנו דיברנו חיפשנו טיילנו סיפרנו שיחקנו שילמנו
.1כל בוקר אנחנו מבקשים דפים מהמורה ,גם אתמול ___ מהמורה דפים.
.2כל בוקר אנחנו מדברים עם המנהל ,אבל אתמול לא ____ איתו.
.3בצהריים אנחנו משחקים עם הילדים ,אבל אתמול לא ____ איתם.
.4כל חודש אנחנו משלמים את המשכנתא בזמן ,אבל בחודש שעבר לא ____ בזמן.
.5כל בוקר אנחנו מחפשים את המחברות של דני ,גם אתמול ____ אותן.
.6כל שנה אנחנו מטיילים בירושלים ,גם בשנה שעברה ____ שם.
.7כל יום אנחנו מספרים סיור לילדים ,אבל שלשום לא ____ להם.
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בחירת הפועל
בעזרת ת"נ
.1בשבוע שעבר ____ עם חברים בהפסקה.
.2לפני שנה ____ בחיפה ובתל אביב.
.3בשבוע שעבר ____ את החשבון בבנק.
.4שלשום ____ מתנות לחתונה שלנו.
.5אתמול ____ את הדירה החדשה.
.6בשנה שעברה ____ דירה ברעננה.
.7אתמול בצהריים _____ אורז ובשר.

טבלת נטייה
שה"פ
לדבר
לבקש
לשלם

אני
ביקשתי
שילמתי
בישלתי

לסדר

את/ה

הוא

היא

דיברת

דיבר
ביקש

דיברה

שילמת
בישלת
סידרת

אנחנו
ביקשנו

שילמה
בישל

השלמת פועל בודד:לדבר
דיברנו לדבר מדברים
כל יום אנחנו ____ עם המנהל.
גם אתמול ____ איתו בבוקר.
אנחנו אוהבים ____ עברית עם המנהל שלנו.

השלמת פועל בודד:לבשל
בישלנו לבשל מבשלים
כל יום בצהריים אנחנו ____ מרק ובשר.
אתמול לא היינו בבית ולכן לא ____ שום דבר.
עכשיו אנחנו צריכים ____ אוכל לכל המשפחה.

השלמת פועל בודד:לשחק
לשחק משחקים שיחקנו
אנחנו אוהבים ____ עם הילדים שלנו.
כל יום אנחנו ____ איתם.
אבל שלשום היינו בטיול ,לכן לא ____ איתם.

בישלנו
סידרה
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אתם
התאמה:הווה-עבר
מבקשים
משלמים
מכבסים
משחקים
מסדרים
מבשלים
מדברים
מקבלים

סידרתם
ביקשתם
בישלתם
דיברתם
קיבלתם
שיחקתם
שילמתם
כיבסתם

התאמה :עבר-הווה
הפעלים מהתרגיל הקודם  ,אבל הפוך-להתאים מעבר להווה

השלמה :משפטי המרה הווה-עבר
צריך לכתוב את הפועל החסר
בישלתם דיברתם כיבסתם סידרתם קיבלתם שיחקתם שילמתם
.1כל חודש אתם משלמים משכנתא ,אבל בחודש שעבר לא ____
.2כל שבוע אתם מדברים עם המשפחה באתיופיה ,אבל בשבוע שעבר לא ____.
.3כל יום אתם משחקים עם הילדים,אבל אתמול לא ____ איתם.
.4כל יום אתם מסדרים את הבית ,אבל שלשום לא ____ אותו.
.5כל חודש אתם מקבלים כסף מביטוח לאומי ,אבל לפני חודש לא ____ כסף.
.6בישראל אתם מכבסים במכונת כביסה ,אבל באתיופיה _____ בנהר.
.7בישראל אתם מבשלים קפה בבית ,אבל באתיופיה ____ קפה בחוץ.

טבלה :הווה –עבר
הווה
משלמים
מדברים
משחקים

עבר
שילמתם
קיבלתם
סידרתם

מכבסים
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משפט מבולבל 2 ,1
טלפון
עם

שילמתם
שעבר

אתמול

חשבון

באתיופיה המשפחה

דיברתם

בשבוע

רב ברירה:נטיית הפועל במשפטים
.1עכשיו אתם ____בשר ופסטה.
בישלתם
מבשלים
שותים

.2בשבוע שעבר ____ חשבון חשמל גבוה.
קניתם
לשלם
שילמתם

.3אתם צריכים ____ את המפתח של הדירה החדשה.
מקבלים
לקבל
לדבר

.4אתמול _____ כדורגל בחוץ.
שיחקתם
לשחק
משחקים

.5לפני שבוע _____ לוח זמנים בתחנה המרכזית.
לבקש
מבקשים
ביקשתם

.6באתיופיה ____ את הבגדים בנהר.
קניתם
כיבסתם
לכבס

אתן
התאמה:הווה-עבר
מבקשות
משלמות
מכבסות
משחקות
מסדרות
מבשלות
מדברות
מקבלות

סידרתן
ביקשתן
בישלתן
דיברתן
קיבלתן
שיחקתן
שילמתן
כיבסתן
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התאמה:עבר-הווה
בשבוע שעבר דיברתן עם המורה
אתמול סידרתן את החדר
ביקשתן לגור על יד המשפחה
אתמול שיחקתן בחוץ
לפני שובע שילמתן חשבון חשמל
שלשום בישלתן מרק

עכשיו אתן מבשלות אורז
היום אתן מדברות עם המנהלת
עכשיו אתן משלמות את המשכנתא
היום אתם משחקות בבית
היום אתן מסדרות את הכיתה
עכשיו אתן מבקשות לגור רחוק

השלמה :משפטי המרה הווה-עבר
צריך לכתוב את הפועל החסר
בישלתן דיברתן כיבסתן סידרתן קיבלתן שיחקתן שילמתן
.1כל חודש אתן משלמות משכנתא ,אבל בחודש שעבר לא ____
.2כל שבוע אתן מדברות עם המשפחה באתיופיה ,אבל בשבוע שעבר לא ____.
.3כל יום אתן משחקות עם הילדים,אבל אתמול לא ____ איתם.
.4כל יום אתן מסדרות את הבית ,אבל שלשום לא ____ אותו.
.5כל חודש אתן מקבלות כסף מביטוח לאומי ,אבל לפני חודש לא ____ כסף.
.6בישראל אתן מכבסות במכונת כביסה ,אבל באתיופיה _____ בנהר.
.7בישראל אתן מבשלות קפה בבית ,אבל באתיופיה ____ קפה בחוץ.

טבלה :הווה –עבר
הווה
משלמות
מקבלות
מדברות
משחקות

עבר
שילמתן
סידרתן
כיבסתן
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רב ברירה:נטיית הפועל במשפטים
.1בשבוע שעבר ____ עם הפקיד בבנק.
שיחקתן
דיברתן
מדברות

.2בחודש שעבר ____ משכורת גבוהה.
לקבל
מקבלות
קיבלתן

.3באתיופיה _____ את הבגדים ביד.
כיבסתן
לכבס
מכבסות

.4אתמול ____ דף מהמורה.
לבקש
בישלתן
ביקשתן

.5בשנה שעברה ____ עם שכנים מאתיופיה.
דיברתן
מדברים
כיבסתן

.6אתמול _____ את ארון הבגדים.
לסדר
סידרתן
דיברתן

השלמה נפתחת:בחירת פועל
בעזרת ת"נ
בשבוע שעבר ____ עם הבנות בגינה.
אתמול ____ עם המנהלת במשרד.
לפני שבוע ____ את חשבון הטלפון בדואר.
לפני שנה ____ תעודת זהות.
אתמול ____ את הבגדים של דני.
בשבוע שעבר ____ תעודה מהמנהלת.
אתמול ____ מרק לארוחת ערב.

השלמת פועל בודד:לבקש
ביקשתן לבקש מבקשות
כל שבוע אתן ____ מהילדים עזרה.
גם היום רציתן ____ עזרה,
אבל הילדים לא היו בבית ,לכן לא ____ מהם.
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השלמת פועל בודד:לבשל
בישלתן לבשל מבשלות
כל יום אתן ____ משהו אחר.
אתן אוהבות ____ מרק ובשר.
אתמול לא ____ שום דבר ,כי לא הייתן בבית.

הם  -הן
התאמה:הווה-עבר
מדברים
מבקשים
מסדרים
מכבסים
משלמים
מבשלים
מקבלים
משחקים

סידרו
בישלו
שיחקו
דיברו
כיבסו
ביקשו
קיבלו
שילמו

התאמה :עבר-הווה
הפעלים מהתרגיל הקודם  ,אבל הפוך-להתאים מעבר להווה

השלמה :משפטי פועל
צריך לכתוב את הפועל החסר
ביקשו בישלו דיברו כיבסו סידרו קיבלו שיחקו שילמו
.1בשבוע שעבר הם ____ משכנתא מהבנק.
.2אתמול הבנות ____ את החדר שלהן.
.3התלמידים ____ עם המורה בהפסקה.
.4בערב אמא וחנה ____ לנו מרק טעים.
.5אני חושב שהם ____ כבר את תעודות הזהות.
.6אתמול ההורים שלי ____ את חשבון החשמל.
.7הילדות ____ עם הילדים בחוץ.
.8כשגרנו באתיופיה ,אמא וסבתא ____ את הבגדים בנהר.
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רב ברירה :נטיית הפועל במשפטים
 .1בשבוע שעבר הילדים ___ עם חברים בגן.
שיחקנו
שיחקתם
שיחקו

 .2אתמול החברות שלי ____ לי ארוחה טעימה.
בישלתן
בישלו
בישלתם

 .3בשנה שעברה התלמידים ____ תעודות מהמנהלת.
קיבלתם
קיבלנו
קיבלו

 .4העולים החדשים ____  10שקלים לטיול.
שילמו
שילמתם
שילמנו

 .5חנה ודויד ____ משרה לבוא לבקר אותם.
ביקשנו
ביקשו
ביקשה

 .6המורות ____ עם התלמידים על המבחן.
דיברתן
דיברת
דיברו

השלמה :המרת סיפור מהווה לעבר
סיפור בזמן הווה
חנה ושרה חברות טובות.
הן עושות הכל ביחד:
הן מכבסות את הבגדים בבוקר ,הן מבשלות מרק ומסדרות את הבית ביחד.
כל היום הן מדברות אחת עם השנייה.
הן משחקות עם הילדים בחוץ ,לכן כשהן מבקשות מהילדים עזרה ,הן מקבלות
אותה מהילדים בשמחה.
סיפור בזמן עבר
חנה ושרה חברות טובות.
אתמול הן עשו הכל ביחד:
הן ____ את הבגדים בבוקר ,הן ____ מרק ו ____ את הבית ביחד.
בצהריים הן ____ אחת עם השנייה.
הן ____ עם הילדים בחוץ ,לכן כשהן ____ עזרה ,הן ____ אותה מהילדים
בשמחה.
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טבלה גוף שלישי עבר
הוא
שיחק
קיבל
סידר
ביקש

היא
שיחקה
דיברה
סידרה
שילמה
ביקשה

הם  /הן
דיברו
קיבלו
שילמו
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גזרות פעל +פיעל
התאמה:הווה לעבר – יחיד
את אוכלת
אתה גר
אני לומד
את מדברת
היא קונה
הוא שותה
אתה עושה
אני מקבל

למדתי
עשית
היא קנתה
אכלת
הוא שתה
גרת
קיבלתי
דיברת

עבר להווה -רבים
גרתן
הם ראו
הן קנו
קיבלתם
ביקשתם
שתינו
הם באו
למדתן

אנחנו שותים
הן קונות
אתן גרות
אתן לומדות
הם באים
הם רואים
אתם מקבלים
אתם מבקשים

השלמה :פועל מהווה לעבר במשפט -נפתח
צריך לבחור את הפועל המתאים בעזרת ת"נ
 .1עכשיו אני גרה בחיפה ,לפני שנתיים ____ בגונדר.
 .2היום אנחנו מקבלים ספרים מהמורה ,בשבוע שעבר ____ מהמורה מחברות.
 .3כל בוקר התלמידים באים לכיתה בזמן ,אבל אתמול הם ____ מאוחר.
 .4השנה חנה לומדת אצל המורה דינה ,לפני שנה היא ____ אצל המורה ענת.
 .5כל שבוע אתם הולכים לבית הכנסת ,למה אתמול לא ____?
 .6כל שנה הוא קונה מכונית חדשה ,אבל בשנה שעברה הוא לא ____.
 .7כל בוקר את קמה בזמן ,למה אתמול לא ____?
 .8כל חודש אני משלמת את החשבון בזמן ,אבל בחודש שעבר ____ מאוחר.
 .9כל יום הן רואות טלוויזיה בערב ,אתמול כאב להן הראש לכן הן לא ____.

פועל מהווה לעבר במשפט -הקלדה
צריך לכתוב את הפועל המתאים
המשפטים מהתרגיל הקודם
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השלמה נטייה בטבלה:יחיד
צריך לכתוב את הפועל בעבר
אני
הלכתי
ביקשתי
כתבתי
דיברתי
נחתי
שתיתי

אתה

את
הלכת
ביקשת
טסת
כתבת

ביקשת
טסת
כתבת
דיברת
נחת

הוא
הלך
ביקש
טס
דיבר
נח
שתה
רצה

נחת
שתית
רצית

רצית

היא
הלכה
טסה
כתבה
דיברה
שתתה
רצתה

השלמה נטייה בטבלה:רבים
צריך לכתוב את הפועל בעבר
אנחנו
למדנו
שתינו
קיבלנו
שיחקנו
ראינו
עבדנו

אתם
שתיתם
קיבלתם
גרתם
שיחקתם
באתם
עבדתם

אתן
למדתן
שתיתן
גרתן
שיחקתן
ראיתן
באתן

רב ברירה :נטיית פועל
צריך לבחור את הפועל החסר במשפט
 .1בשנה שעברה חנה ____ מקרר ותנור.
קניתי
קנתה
קנית
קניתן
 .2בשבוע שעבר הילדים ____ מתנה מסבא וסבתא.
קיבלנו
קיבלתם
קיבלו
קיבלת

הם/הן
למדו
קיבלו
גרו
ראו
באו
עבדו
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 .3לפני שבאנו לישראל ____ באתיופיה.
גרו
גרתי
גרתם
גרנו
 .4אתמול המנהל ____ מכתב להורים.
כתבה
כתבת
כתב
כתבו
 .5לפני שנה גרת באתיופיה ו____ רק באמהרית.
דיברתי
דיברת
דיבר
דיברנו
 .6בחודש שעבר טיילנו בחיפה ____ מקומות יפים.
ראיתם
ראו
ראית
ראינו
 .7שלשום הייתי בבנק ,לכן לא ____ לכיתה.
באת
באנו
באתי
בא

השלמה :המרת סיפור סדר יום מהווה לעבר
צריך לכתוב את הפועל בעבר לפי הפועל בהווה בסיפור
כל בוקר חנה קמה בשעה  7בבוקר ,שותה קפה ,אוכלת ארוחת בוקר ועושה אוכל
לילדים .אחרי שהילדים הולכים לביה"ס ולגן חנה מכבסת ,מסדרת את הבית
ומדברת בטלפון עם חברות.
כשהילדים חוזרים הביתה היא מבשלת ארוחת צהריים וכולם יושבים לאכול ביחד.
בצהריים הילדים עושים שיעורי בית וחנה נחה.
אחרי הצהריים הם רואים טלוויזיה ומטיילים בחוץ.
אתמול חנה ____ בשעה  7בבוקר ____ ,קפה ____ ,ארוחת בוקר ו ____ אוכל
לילדים .אחרי שהילדים ____ לביה"ס ולגן חנה ____ ____ ,את הבית ו____
בטלפון עם חברות .כשהילדים ____ הביתה היא ____ ארוחת צהריים וכולם ישבו
לאכול ביחד .בצהריים הילדים ____ שיעורי בית וחנה ____.
אחרי הצהריים הם ____ טלוויזיה ו ____ בחוץ.
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נפעל
התאמה:סופיות עבר
הם  /הן
את
הוא
אנחנו
היא
אתם
אתה
אני
אתן

____תי
____ת
____ת
____
____ה
____נו
____תם
____תן
____ו

נכנס שם גוף -יחיד
אתה
את
היא
הוא
אני

נכנסתי
נכנסת
נכנסת
נכנס
נכנסה

נכנס שם גוף-רבים
אתן
אנחנו
הם  /הן
אתם

נכנסנו
נכנסתם
נכנסתן
נכנסו

נכנס -הווה עבר
עכשיו את נכנסת וקודם
עכשיו הוא נכנס וגם קודם הוא
עכשיו אנחנו נכנסים וקודם
עכשיו אתם נכנסים וקודם
עכשיו היא נכנסת וקודם היא
עכשיו אתה נכנס וקודם
עכשיו הם נכנסים וקודם הם
עכשיו אני נכנס וקודם

נכנסו
נכנסתי
נכנסו
נכנסת
נכנס
נכנסת
נכנסתם
נכנסה
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נכנס נשאר נפגש – משפטי הווה עבר
אני נשאר בבית היום
היום היא נשארת בבית
אנחנו נפגשים כל יום
התלמידים נפגשים כל יום
תלמידים,אתם נכנסים לכיתה?
התלמידים נשארים בכיתה
אני נשאר בבית היום
אתן נפגשות עם החברים?

מתי נפגשת עם החברים?
נפגשנו כל יום
היום היא נשארה בבית
נפגשתן עם החברים?
התלמידים נשארו בכיתה
תלמידים ,נכנסתם לכיתה?
היום נשארתי בבית
הם נפגשו כל יום

נכנס נשאר נפגש – משפטי יחיד רבים
נשארת בבית ונפגשת עם החברים
החייל נשאר בבסיס
היא נכנסה לפני שעה
אתה זוכר מתי נפגשת איתי?
אני זוכרת מתי נפגשתי איתך
לא נשארתי לפגוש את האורחים
לא נשארה עוגה לאורחים
הוא נכנס לפני שעה

הן נכנסו לפני שעה
אתם זוכרים מתי נפגשתם איתנו?
לא נשארו עוגות לאורחים
הוא נכנס לפני שעה
נשארתם בבית ונפגשתם עם החברים
הם נכנסו לפני שעה
אנחנו זוכרות מתי נפגשנו איתכם
לא נשארנו לפגוש את האורחים

נולד -גוף -נטייה
אני
הוא
אתן
אתם
הם  /הן
אנחנו
את
היא
אתה

נולדתי
נולדת
נולדת
נולד
נולדה
נולדנו
נולדתם
נולדתן
נולדו

נולד -שו"ת
איפה נולדו הילדים שלכם?
דוד ,מתי נולדת?
מתי נולדה הבת הצעירה?
בנות ,נולדתן בישראל?
סבתא חנה ,מתי נולדת?
איפה נולדו ההורים שלכם?
ילדים ,איפה נולדתם?
מי נולד קודם – הבן או הבת?

לא נולדנו בישראל
היא נולדה לפני  5שנים
הם נולדו ברוסיה
נולדתי באביב 1938
הבת נולדה ברוסיה והבן נולד בארץ
נולדתי בשנת 1990
נולדנו בארץ
הבת נולדה קודם והבן נולד אחר-כך
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סיכום :התאמה חלקי משפטים
הייתה לנו פגישה .אנחנו
המורה נכנסה לכיתה בזמן והתלמידים
אנחנו נפגשנו בבוקר והם
נולדתי בישראל .איפה אתם
החיילים לא יצאו שבת ,הם
נולדנו באתיופיה ,אבל הילדים
גם אני וגם החברים שלי
אני נכנסתי ראשון ואת

נשארנו בבית
נולדתם?
נפגשו בערב
נכנסו מאוחר
נולדו בארץ
נשארו בבסיס
נפגשנו בערב
נכנסת אחר-כך

השלמה נפתחת -משפטים
צריך לבחור את הפועל המתאים בעזרת ת"נ
 .1כל התלמידים ____ לכיתה בזמן .גם המורה ____ בזמן ורק יוסי ___ לכיתה
מאוחר.
 .2דני ,רק אתה לא ____ אחרי השיעור .כל החברים שלך ____ וגם אני ____.
מה קרה לך?
 .3כאשר ____ בערב לחנות ,ראיתי שלא ____ שום דבר :לא ____ ביצים ,לא
____ גבינה ,ו ____ רק לחם לבן.
 .4המורה רצתה לדעת מתי ____ כל ילד במשפחה .אמרתי שאני ____ ראשון,
אחותי ____ אחרי והתאומים הקטנים ____ לפני שנה.
 .5החברים שלי ואני ____ בבית-קפה .אני ____ ראשון ואחרי ____ רונית היפה.
כל החברים ____ ושתו קפה .חבל שאתם לא ____ איתנו.
 .6אני עליתי לארץ והמשפחה שלי ____ באתיופיה .האחים שלי ____ אחרי
שעליתי ועד היום לא ____.
 .7דליה ואני ____ בקניון .היא אמרה שהרבה זמן היא לא ____ איתי ,אז ____
לבית-קפה שתינו ודיברנו ____ .שם במשך שעות.
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שם הפועל
קשה -השלמת שם הפועל 1
בעזרת ת"נ )לכל משפט יש  3ש"פ לבחירה(
 .1כשכואב הגב קשה ____.
 .2כשיש רעש,קשה ____ את המורה.
 .3את מדברת מהר ,קשה _____ אותך.
 .4כשהולכים לישון מאוחר קשה ____ בבוקר בזמן.
 .5כשרואים לא טוב קשה ____.
 .6שכחתי את המשקפיים בבית ,לכן קשה לי ____.
 .7כשכואב הגרון קשה _____.

כדאי -השלמת שם הפועל 1
בעזרת ת"נ )לכל משפט יש  3ש"פ לבחירה(
 .1כדאי ____ בשוק ,כי שם זול.
 .2לעולים חדשים כדאי ____ עברית.
 .3כשחם כדאי ____ לים.
 .4כדאי ____ בירושלים ,כי זאת עיר מיוחדת.
 .5כשלא מבינים כדאי ____.
 .6כדאי ____ מים לטיול.
 .7זה סרט מעניין .כדאי ____ אותו.

כדאי/לא כדאי 1
בעזרת ת"נ )לבחור כדאי או לא כדאי(
 .1זה מחשב טוב ____ .לקנות אותו.
 .2לא בריא לעשן ____ .לעשן.
 .3כשיש חום גבוה ____ ללכת לרופא.
 .4הספר מעניין מאוד ____ .לקרוא אותו.
 .5היום יורד גשם חזק ____ .לנסוע לטיול היום.
 .6זאת עיר יפה ____ .לבקר בה.

אסור-השלמת שם הפועל 1
בעזרת ת"נ )לכל משפט יש  3ש"פ לבחירה(
 .1אסור ____ באוטובוס.
 .2אסור ____ לכלוך מהחלון.
 .3לנהג אסור ____ הרבה אלכוהול.
 .4אסור ____ באור אדום.
 .5אסור ____ רעש בין  14:00ל.16:00-
 .6אסור ____ את הילד לגן כשיש לו דלקת עיניים.
 .7ליהודים אסור ____ בשר עם חלב.
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אפשר/אי אפשר
להגיע באוטובוס ל1 ...
בעזרת ת"נ )לבחור אפשר או אי אפשר(
אוטובוס מס' :751
עוצר ב
חדרה
נתניה
הרצליה
תל אביב
 .1אפשר להגיע באוטובוס  751לנתניה? ____
 .2אפשר להגיע באוטובוס  751לאשדוד ? ____
 .3אפשר להגיע באוטובוס  751לנהריה? ____
 .4אפשר להגיע באוטובוס  751להרצליה ? ____
 .5אפשר להגיע באוטובוס  751לחיפה? ____

אפשר/אי אפשר
ללכת לרופא ב1 ...
בעזרת ת"נ )לבחור אפשר או אי אפשר(
דר' לוי
א' ג' ד' 13:00 – 8:00
ב' 19:00 – 14:00
ו' 12:00 – 8:00
.1אפשר ללכת לדר' לוי ביום ראשון ב_____ ? 9:00-
.2אפשר ללכת לדר' לוי ביום שני ב_____ ? 11:00-
.3אפשר ללכת לדר' לוי ביום שישי ב_____ ? 10:00-
.4אפשר ללכת לדר' לוי ביום חמישי ב_____ ? 16:00-
.5אפשר ללכת לדר' לוי ביום רביעי ב_____ ? 20:00-

אסור/כדאי/אי אפשר/קשה 1
בעזרת ת"נ )לבחור אסור/כדאי/אי אפשר/קשה(
 .1באוטובוס ____ לעשן.
 .2זה ספר מעניין ____ .לקרוא אותו.
 .3אתה מדבר בשקט ____ .לשמוע אותך.
 .4בירושלים ____ ללכת לעיר העתיקה.
 ____ .5לנסוע כשברמזור האור אדום.
 .6זאת עיר יפה ____ .לבקר שם.
 .7בישראל ____ ללמוד באולפן בשבת.
 .8אתה רחוק ____ .לראות אותך.
 .9בדואר ____ לקנות בגדים.
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קשה -השלמת שם הפועל 2
צריך לכתוב את שם הפועל החסר מתוך רשימת פעלים:
לאכול להבין לעמוד לקום לקרוא לראות לשמוע
 .1כשכואב הגב קשה ____.
 .2כשיש רעש,קשה ____ את המורה.
 .3את מדברת מהר ,קשה _____ אותך.
 .4כשהולכים לישון מאוחר קשה ____ בבוקר בזמן.
 .5כשרואים לא טוב קשה ____.
 .6שכחתי את המשקפיים בבית ,לכן קשה לי ____.
 .7כשכואב הגרון קשה _____.

כדאי -השלמת שם הפועל 2
צריך לכתוב את שם הפועל החסר מתוך רשימת פעלים:
להביא לטייל ללכת ללמוד לקנות לראות לשאול
 .1כדאי ____ בשוק ,כי שם זול.
 .2לעולים חדשים כדאי ____ עברית.
 .3כשחם כדאי ____ לים.
 .4כדאי ____ בירושלים ,כי זאת עיר מיוחדת.
 .5כשלא מבינים כדאי ____.
 .6כדאי ____ מים לטיול.
 .7זה סרט מעניין .כדאי ____ אותו.

כדאי/לא כדאי 2
צריך לכתוב כדאי או לא כדאי
 .1זה מחשב טוב ____ .לקנות אותו.
 .2לא בריא לעשן ____ .לעשן.
 .3כשיש חום גבוה ____ ללכת לרופא.
 .4הספר מעניין מאוד ____ .לקרוא אותו.
 .5היום יורד גשם חזק ____ .לנסוע לטיול היום.
 .6זאת עיר יפה ____ .לבקר בה.

אסור-השלמת שם הפועל 2
צריך לכתוב את שם הפועל החסר מתוך רשימת פעלים:
לאכול לזרוק לנסוע לעשות לעשן לקחת לשתות
 .1אסור ____ באוטובוס.
 .2אסור ____ לכלוך מהחלון.
 .3לנהג אסור ____ הרבה אלכוהול.
 .4אסור ____ באור אדום.
 .5אסור ____ רעש בין  14:00ל.16:00-
 .6אסור ____ את הילד לגן כשיש לו דלקת עיניים.
 .7ליהודים אסור ____ בשר עם חלב.
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אפשר/אי אפשר
להגיע באוטובוס ל2 ...
צריך לכתוב אפשר או אי אפשר לפי הטקסט
אוטובוס מס' :751
עוצר ב
חדרה
נתניה
הרצליה
תל אביב
 .1אפשר להגיע באוטובוס  751לנתניה? ____
 .2אפשר להגיע באוטובוס  751לאשדוד ? ____
 .3אפשר להגיע באוטובוס  751לנהריה? ____
 .4אפשר להגיע באוטובוס  751להרצליה ? ____
 .5אפשר להגיע באוטובוס  751לחיפה? ____

אפשר/אי אפשר
ללכת לרופא ב2 ...
צריך לכתוב אפשר או אי אפשר לפי הטקסט
דר' לוי
א' ג' ד' 13:00 – 8:00
ב' 19:00 – 14:00
ו' 12:00 – 8:00
.1אפשר ללכת לדר' לוי ביום ראשון ב_____ ? 9:00-
.2אפשר ללכת לדר' לוי ביום שני ב_____ ? 11:00-
.3אפשר ללכת לדר' לוי ביום שישי ב_____ ? 10:00-
.4אפשר ללכת לדר' לוי ביום חמישי ב_____ ? 16:00-
.5אפשר ללכת לדר' לוי ביום רביעי ב_____ ? 20:00-

אסור/כדאי/אי אפשר/קשה 2
צריך לכתוב אסור או כדאי או אי אפשר או קשה
 .1באוטובוס ____ לעשן.
 .2זה ספר מעניין ____ .לקרוא אותו.
 .3אתה מדבר בשקט ____ .לשמוע אותך.
 .4בירושלים ____ ללכת לעיר העתיקה.
 ____ .5לנסוע כשברמזור האור אדום.
 .6זאת עיר יפה ____ .לבקר שם.
 .7בישראל ____ ללמוד באולפן בשבת.
 .8אתה רחוק ____ .לראות אותך.
 .9בדואר ____ לקנות בגדים.

