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הערות:

ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 1תרגיל 1

השלם עם הצורה הנכונה של הפועל :SER
(ה ָּנ ּה) זמרת.
סוסנה ִ

a. Susana

cantante.

(ה ּנוֹ) חוסה ,עיתונאי.
הוא ִ

José, un periodista.

b. Él

(הנְ נִ י) פדרו ,המלצר.
אני ִ

Pedro, el camarero.

c. Yo

(ה ָּנ ְך) ַמ ְרתה ,לא? (נכון?)
את ִ

?Marta, ¿no

d. Tú

(ה ָּנ ּה) אמי.
היא ִ

mi mamá.

e. Ella

(ה ּנוֹ) מצ'ילה.
הפרופסור ִ

de Chile.
?tú

מי אתה?
(הנְ נִ י) רופאת השיניים של פדרו.
אני ִ
(ה ָּנ ּה) המזכירה.
חואנה ִ

g. ¿Quién

la dentista de Pedro.

h. Yo

la secretaria.

(ה ְּנ ָך) מספרד?
האם אתה ִ

-

f. El profesor

i. Juana
¿ j.

?tú de España

קפל לאחור 

פתרון תרגיל 1
i. es
j. Eres

es
es
eres
soy

e.
f.
g.
h.

es
es
soy
eres

a.
b.
c.
d.
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 1 שיעור

מ

:LLAMARSE ענה לשאלות עם הצורה הנכונה של הפועל
a. ¿Cómo se llama él? (Jorge)

)איך קוראים לו? (קוראים לו חורחה

b. ¿Cómo se llama ella? (Carmen)

)איך קוראים לה? (קוראים לה כרמן

c. ¿Cómo te llamas tú?

)...איך קוראים לך? (קוראים לי

d. ¿Cómo se llama tu madre?

?איך קוראים לאמך

e. ¿Cómo se llama ella? (Miriam)

)איך קוראים לה? (מרים

f . ¿Cómo se llama tu padre?

?איך קוראים לאביך

g. ¿Cómo se llama este hotel? (Hilton)

)איך קוראים למלון? (הילטון

h. ¿Cómo se llama el libro? (“El amante”)

)איך קוראים לספר? (המאהב

i. ¿Cómo se llama esta calle? (Laprida)

)איך קוראים לרחוב הזה? (לפרידה

j. ¿Cómo se llama el restaurante? (Pippo)

)איך קוראים למסעדה? ּ(פ ּיפו

 קפל לאחור
a. (Él) Se llama Jorge.
b. (Ella) Se llama
Carmen.
c. Yo me llamo....
d. Se llama...

2 פתרון תרגיל
e. Se llama Miriam.
f. Se llama...
g. Se llama Hilton.
h. Se llama “El amante”.

-

i. Se llama Laprida.
j. Se llama Pippo.

:הערות
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הערות:

ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 1תרגיל 3

השלם עם שם הגוף :YO, TÚ, ÉL, ELLA
קוראים לה סוסנה.

se llama Susana.

a.

soy médica.

b.

אני רופאה.

c. Yo me llamo Patricia y

te llamas Pablo.
קוראים לי פטריסיה ,ולך קוראים פאבלו.
הוא שחקן.
הוא טוב מאוד.
אתה החבר של חואן?

es actor.

d.

es muy bueno.

e.
f. ¿Eres

?el amigo de Juan

קוראים לי פאולה.

me llamo Paula.

g.

ולך ,איך קוראים?

?, ¿cómo te llamas

h. Y

איך קוראים לו ,לה?

?

i. ¿Cómo se llama
es mi amigo.

הוא חבר שלי.

j.

\

-

קפל לאחור 

פתרון תרגיל 3
i. él, ella
j. Él

Él
tú
Yo
tú

e.
f.
g.
h.

Ella
Yo
tú
Él

a.
b.
c.
d.
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
4  תרגיל/ 1 שיעור

מ

:CUÁL  אוCÓMO השלם עם
a. ¿

es la profesión de José?

b. ¿

se escribe ´Guido´?

c. ¿

te llamas?

d. ¿

es tu número de teléfono?

e. Yo soy médico, ¿
f. ¡Hola, Rosa! ¿

es tu profesión?
se llama él?

es tu número de pasaporte?

h. ¿

se escribe ´Jorge´?

i. ¿

es la profesión de Pedro?

j. ¿

se llama tu madre?

 קפל לאחור
Cuál
Cómo
Cómo
Cuál

"?איך כותבים "גידו
?איך קוראים לך

g. ¿

a.
b.
c.
d.

?מה הוא המקצוע של חוסה

?מהו מספר הטלפון שלך
? מה המקצוע שלך,אני רופא
? רוסה! איך קוראים לו,שלום
?מהו מספר הדרכון שלך
?איך כותבים חורחה
?מה הוא המקצוע של פדרו
?איך קוראים לאימך

4 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

cuál
cómo
Cuál
Cómo

i. Cuál
j. Cómo

-

:הערות
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הערות:

ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 2תרגיל 1

סמן ב( FEM.-נקבה) או ב( MASC.-זכר) את המילים הבאות:
שעה

 a. hora

ספר

 b. libro

גיטרה

 c. guitarra

בית ספר

 d. escuela

סיגריה

 e. cigarrillo

נעל

 f. zapato

כיכר

 g. plaza

חלון

 h. ventana
 i. piano

פסנתר

 j. niño

ילד

-

קפל לאחור 

פתרון תרגיל 1
i. MASC.
j. MASC.

MASC.
MASC.
FEM.
FEM.

e.
f.
g.
h.

FEM.
MASC.
FEM.
FEM.

a.
b.
c.
d.
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 2 שיעור

מ

:כתוב את הרבים של המילים הבאות

יחיד

רבים

a. libro



ספר

b. señor



אדון

c. oficina



משרד

d. hospital



בית חולים

e. color



צבע

f. café



קפה

g. rey



מלך

h. clase



כיתה

i. dólar



דולר

j. minuto



דקה

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

libros
señores
oficinas
hospitales

2 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

colores
cafés
reyes
clases

i. dólares
j. minutos

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
3  תרגיל/ 2 שיעור

מ

 אנו יכולים לומר את הצירופים הבאים, ושמות ותואר,לאחר שלמדנו את הזכר והנקבה
:ברבים
a. restaurante oriental típico

מסעדה מזרחית טיפוסית


b. canción popular

שיר עממי


c. pelota de fútbol

)כדור (של כדורגל


d. parque lleno de flores

פארק מלא פרחים


e libro aburrido

ספר משעמם


f. dólar americano

דולר אמריקאי


g. estación central

תחנה מרכזית


h. lección fácil

שיעור קל


i. error común

שגיאה נפוצה


j. teléfono rojo

טלפון אדום



 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.
e.

restaurantes orientales típicos.
canciones populares.
pelotas de fútbol.
parques llenos de flores.
libros aburridos.

3 פתרון תרגיל
f.
g.
h.
i.
j.

dólares americanos.
estaciones centrales.
lecciones fáciles.
errores comunes.
teléfonos rojos.

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
4  תרגיל/ 2 שיעור

מ

: החלף את השם בכינוי השם המתאים
yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, Ustedes.
a. José es muy simpático.

.חוסה נחמד מאוד
.הוא נחמד מאוד

es muy simpático.
b. Marta y tú son de Perú, ¿no?

? נכון,ַמ ְרתה ואתה מפרו

son de Perú, ¿no?
c. Pedro y José son arquitectos.

.פדרו וחוסה ארכיטקטים

son arquitectos.
d. Juana y yo somos periodistas. (fem.)

.חואנה ואני עיתונאיות

somos periodistas.
e. Carmen es profesora.

.כרמן פרופסור

es profesora.
f. Pablo y yo somos estudiantes. (masc.)

.פבלו ואני סטודנטים

somos estudiantes.
g. Mario, Juana y yo somos de España.

. חואנה ואני מספרד,מריו

somos de España.
h. El médico es de Argentina.

.הרופא מארגנטינה

es de Argentina.
i. La dentista se llama Marcela.

.לרופאת השיניים קוראים מרסלה

se llama Marcela.
j. Usted y Pedro son de Cuba, ¿no?

? לא,אתה ופדרו מקובה

son de Cuba, ¿no?

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

Él
Uds.
Ellos
Nosotras

4 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

Ella
Nosotros
Nosotros
Él

i. Ella
j. Ustedes

-

:הערות
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הערות:

ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 2תרגיל 5

השלם עם ההטיה הנכונה של הפועל :SER
de

(הנְ נִ י)
קוראים לי פפה ואני ִ
ממקסיקו.

a. Me llamo Pedro y
México.

inteligente.

(ה ָּנ ּה) חכמה.
הפרופסור ִ
(ה ָּנ ְך) מיגל?
ִ

b. La profesora
¿ c.

?tú Miguel
excelentes.

(ה ָּנם) מצויינים.
השחקנים ִ

d. Los actores

?cantantes, ¿no

(ה ְּנכֶ ם) זמרים ,לא?
פדרו ואת ִ

e. Pablo y tú

חואנה ואני ִ
(הנְ נוֹ) סופרות ,ואתה? ?escritoras, ¿y tú
(ה ָּנ ּה) רופאה?
לוסיה ,האם ַמ ְרתה ִ
(ה ְּנכֶ ם) ממדריד ,נכון?
אתם ִ
(ה ָּנם) מלצרים.
חוויאר וגוסטבו ִ
(הנְ נוֹ) חתיכים מאוד.
את ואני ִ

-

f. Juana y yo
¿ g. Lucía,

?Marta médica

?de Madrid, ¿verdad
camareros.

h. Vosotros
i. Javier y Gustavo
j. Tú y yo

muy guapos.

קפל לאחור 

פתרון תרגיל 5
sois o son i. son
somos
j. somos
es
sois

e.
f.
g.
h.

soy
es
Eres
son

a.
b.
c.
d.
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
6  תרגיל/ 2 שיעור

מ

:ענה בשלילה
a. ¿Es Gonzalo periodista?

?האם גונזלו עיתונאי

No,

,לא

b. ¿Eres tú de Chile?

?האם את מצ'ילה

No,

,לא

c. ¿Son Ustedes Manuel y Javier?

?האם אתם מנואל וחוויאר

No,

,לא

d. ¿Es ella actriz?

?האם היא שחקנית

No,

,לא

e. ¿El hotel se llama Colón?

?האם למלון קוראים קולון

No,

,לא

f. ¿Te llamas Mirta?

?קוראים לך מירתה

No,

,לא

g. ¿Son ellos directores de cine?

?האם הם במאים

No,

,לא

h. ¿Son Ustedes de Uruguay?

?האם אתם (כבודכם) מאורוגוואי

No,

,לא

i. ¿Eres tú Miguel?

?האם אתה מיגל

No,

,לא

j. ¿Se llama él Fernando?

?קוראים לו פרננדו

No,

,לא

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.
e.

No, no es periodista.
No, no soy de Chile.
No, no somos Manuel y Javier.
No, no es actriz.
No, no se llama Colón.

6 פתרון תרגיל
f.
g.
h.
i.
j.

-

No, no me llamo Mirta.
No, no son directores de cine.
No, no somos de Uruguay.
No, no soy Miguel.
No, no se llama Fernando.

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
7  תרגיל/ 2 שיעור

מ

:כתוב את ההפך
a. Jorge no es alto,

. הוא נמוך,חורחה לא גבוה

es
b. Tú no eres muy habladora,

. את שתקנית,את לא דברנית

eres
c. Ella no es joven,

. היא מבוגרת,היא לא צעירה

es
d. El hombre no es guapo,

. הוא מכוער,האיש לא חתיך

es
e. Ellos no son perezosos,

. הם חרוצים,הם לא עצלנים

son
f. La cantante no es simpática,

. היא אנטיפטית,הזמרת לא נחמדה

es
g. Ustedes no son rubios,

. אתם שחרחרים,אתם לא בלונדינים

son
h. Paula no es gorda,

. היא רזה,פאולה לא שמנה

es
i. Yo no soy tonta,

. אני חכמה מאוד,אני לא טיפשה

soy muy
j. Carlos no es ordenado,

. הוא מבולגן מאוד,קרלוס לא מסודר

es muy

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

bajo
callada
mayor
feo

7 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

trabajadores i. inteligente
antipática
j. desordenado
morenos
delgada / flaca

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 3 שיעור

מ

:TENER השלם עם הפועל
a. Tú

cinco hermanas.

b. Ellas

una casa grande.

c. El ejercicio

un error.

d. ¿Cuántos años
e. Ella

la niña?
ocho años.

f. Nosotros
en el club.

dos bicicletas, ¿y tú?

h. Pedro y Juana
bonita.
i. Pablo, ¿

una casa muy
cámara digital?

j. Mi madre y yo

una fiesta hoy.

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

tienes
tienen
tiene
tiene

.יש להן בית גדול
.בתרגיל יש שגיאה
?בת כמה הילדה
.היא בת שמונה

muchos amigos

g. Yo

.יש לך חמש אחיות

.יש לנו הרבה חברים במועדון

? ולך,יש לי שני זוגות אופניים
לפדרו וחואנה יש בית יפה
.מאוד
? יש לך מצלמה דיגיטלית,פבלו
.לאמא ולי יש היום מסיבה

1 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

tiene
tenemos
tengo
tienen

i. tienes
j. tenemos

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 3 שיעור
Completar las palabras de la familia
que faltan:

מ

:השלם את מילות המשפחה החסרות

a. El hijo de mi hermano es mi

.הבן של אחי הוא האחיין שלי

b. La hermana de mi padre es mi

.האחות של אבי היא הדודה שלי

c. La madre de mi madre es mi

.האם של אמי היא הסבתא שלי

d. Mi hermano no es casado,
es

. הוא רווק,אחי אינו נשוי

e. La hija de mi madre es mi

.הבת של אמי היא האחות שלי

f. El hijo del hermano de mi padre
es mi

.הבן של האח של אבי הוא בן הדוד שלי

g. La esposa de mi hermano es mi

.אשתו של אחי היא גיסתי

h. El padre de mi esposo es mi

.האב של בעלי הוא חמי

i. El hermano de mi madre es mi

.האח של אמי הוא דודי

j. El marido de mi hermana es mi

.הבעל של אחותי הוא גיסי

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

sobrino
tía
abuela
soltero

2 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

hermana
primo
cuñada
suegro

i. tío
j. cuñado

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
3  תרגיל/ 3 שיעור
Completar como en el ejemplo:

:השלם כמו בדוגמה
:דוגמה

Nombre:

שם:

Ana Ramírez

Edad:

גיל:

26 años

Nacionalidad:

אזרחות:

argentina

Ciudad:

עיר:

Buenos Aires

Me llamo Ana Ramirez, tengo 26
años, soy argentina, de Buenos Aires.

Nombre:
Edad:
Nacionalidad:
Ciudad:

מ

,26  אני בת,קוראים לי אנה רמירס
. מבואנוס איירס,אני ארגנטינאית

Jean Stein
40 años
francés
París

Me llamo 

קוראים לי





Ahora escriba un texto similar
con sus datos personales.

עכשיו כתוב קטע דומה עם הפרטים
.האישיים שלך

Me llamo 

קוראים לי





 קפל לאחור

3 פתרון תרגיל

Me llamo Jean Stein, tengo 40 años, soy francés, de París.

-

:הערות
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הערות:

ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 3תרגיל 4

בחר את מילת השאלה הנכונה:

איך קוראים לך?
קוראים לי רוברטו.
מה מספר הטלפון שלך?
.4295741

?¿Cuántos?, ¿Cuál?, ¿De dónde?, ¿Cómo

¿ )(a
?se llama usted
Me llamo Roberto.
¿ )(b
?es su número de teléfono
Es el 4295741.

בן כמה אתה?
אני בן .17

¿ )(c
?años tiene
Tengo 17 años.

מאיפה אתה?
מוולנסיה.

¿ )(d
?es
De Valencia.

-

פתרון תרגיל 4

קפל לאחור 
Cómo
Cuál
Cuántos
De dónde

a.
b.
c.
d.
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
5  תרגיל/ 3 שיעור

מ

:כתוב מחדש את המשפטים עם מילת הקניין כמו בדוגמה
a. Pepe tiene una mujer muy agradable.
Su mujer es muy agradable.
b. Yo tengo una bicicleta nueva.
bicicleta es nueva.

הפה יש אישה נעימה מאוד
ּ לפ
ּ
.האישה שלו נעימה מאוד
.יש לי אופניים חדשות

c. Él tiene un padre muy autoritario.
padre es muy autoritario.
d. Ud. tiene un jardín muy grande.
jardín es muy grande.

.יש לו אבא סמכותי מאוד
.לכבודו יש גינה גדולה מאוד

e. Tú tienes unas botas nuevas.
botas son nuevas.

.יש לך מגפיים חדשות

f. Ella tiene dos gatos negros.
gatos son nuevos.

.יש לה שני חתולים שחורים

g. El niño tiene pantalones cortos.
pantalones son cortos.
h. Yo tengo unos primos antipáticos.
primos son antipáticos.
i. María tiene unas blusas de buena calidad.

.לילד יש מכנסיים קצרים
.יש לי בני דודים לא נחמדים
למריה יש חולצות באיכות
.טובה

blusas son de buena calidad.
j. Ud. tiene un coche muy rápido.
coche es muy rápido.

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.
e.

Su mujer es muy agradable.
Mi bicicleta es nueva.
Su padre es muy autoritario.
Su jardín es muy grande.
Tus botas son nuevas.

.יש לך מכונית מהירה מאוד

5 פתרון תרגיל
f.
g.
h.
i.
j.

Sus gatos son negros.
Sus pantalones son cortos.
Mis primos son antipáticos.
Sus blusas son de buena calidad.
Su coche es muy rápido.

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
6  תרגיל/ 3 שיעור

מ

:השלם עם מילות הקניין
- José tiene dos hijos. a)
Patricia es casada, c)

hija está casada y tiene tres hijos. e)
nietos.

- Mi hermano Nicolás tiene dos hijos. g)
h)

hija

marido es un hombre muy inteligente.

- Tengo una hija. d)
hijos son f)

hijo Carlos es soltero y b)

sobrinos y yo soy i)

hijos son
tía. j)

padres son k)

abuelos.

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

Su
su
su
Mi

6 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

Sus
mis
Sus
mis

i. su
j. Mis
k. sus

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 4 שיעור
(el, la , los, las)

:כתוב את התווית המיידעת של המילים הבאות
2 את כללי זכר ונקבה כפי שמופיעים בשיעור

a.

canción.

b.

mujer

השיר

f.

jirafas

האישה

g.

helicóptero

c.

hospitales בתי החולים

h.

cristales

d.

noticias

החדשות

i.

cama

e.

ejercicio

התרגיל

j.

corazón

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

la canción
la mujer
los hospitales
las noticias

מ

...זכור
הג'ירפות
המסוק
הקריסטלים
המיטה

1 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

el ejercicio
las jirafas
el helicóptero
los cristales

i. la cama
j. el corazón

הלב

-

:הערות
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הערות:

ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 4תרגיל 2

בעיר מונטווידאו (עיר הבירה של אורוגוואי) יש הרבה דברים מעניינים.
השלם עם:
un, una, unos, unas
museo de arte moderno

a.

parque de diversiones

b.

calles peatonales

c.

playa

d.

edificios coloniales

e.

puerto moderno

f.

שכונות בוהמיות

barrios bohemios

g.

יריד לעבודות יד

feria artesanal

h.

centro comercial

i.

restaurantes

j.

מוזיאון לאומנות מודרנית
גן שעשועים
רחובות להולכי רגל (מדרחוב)
חוף ים
בניינים קולוניאליים
נמל מודרני

מרכז מסחרי
מסעדות

-

קפל לאחור 

פתרון תרגיל 2
i. un
j. unos

unos
un
unos
una

e.
f.
g.
h.

un
un
unas
una

a.
b.
c.
d.

- 20 -

הערות:

ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 4תרגיל 3

אם כבר יודעים על מה מדובר ,אפשר להגיד:
a. El museo de arte moderno de Montevideo.
המוזיאון לאומנות מודרנית של מונטווידאו.
כעת השלם עםel, la, los, las :
גן השעשועים של מונטווידאו parque de diversiones de Montevideo

b.

calles peatonales de Montevideo

c.

playa de Montevideo

d.

edificios coloniales de Montevideo
הבניינים הקולוניאליים של מונטווידאו

e.

puerto moderno de Montevideo

f.

barrios bohemios de Montevideo

g.

feria artesanal de Montevideo

h.

centro comercial de Montevideo

i.

restaurantes de Montevideo

j.

המדרחובים של מונטווידאו
חוף הים של מונטווידאו

הנמל המודרני של מונטווידאו
השכונות הבוהמיות של
מונטווידאו
היריד לעבודות יד של מונטווידאו
המרכז המסחרי של מונטווידאו
המסעדות של מונטווידאו\

-

קפל לאחור 

פתרון תרגיל 3
i. el
j. los

los
el
los
la

e.
f.
g.
h.

el
el
las
la

a.
b.
c.
d.
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
4  תרגיל/ 4 שיעור

מ

ESTE, ESTA, ESTOS, ESTAS, ESTO השלם עם

a.

es Susana, mi secretaria.

b.

hotel es excelente y muy nuevo.

c. ¿Qué habitación prefieres? ¿
d. ¿Qué es
peruano.

?

? Es un mercado

e. ¿Quién es
Sara.
f.

. מזכירתי,זאת סוסאנה

mujer? Es mi abuela
son mis padres, en Barcelona.

g.

casas son de estilo
modernista, ¿no?

h.

es Bariloche, una ciudad
en el sur de Argentina.

i.

es mi hermano Pedro.

j.

diccionario es un poco viejo.

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

Esta
Este
Esta
esto

.המלון הזה מצוין וחדש מאוד
? זה,איזה חדר אתה מעדיף
.מה זה? זה שוק פרואני
מי היא האישה הזאת? סבתי
.שרה
. בברצלונה,אלו הם הוריי
הבתים הללו בסגנון מודרני
? לא,)(מודרניסטי
 עיר בדרום,זוהי ברילוצ'ה
.ארגנטינה
.זה אחי פדרו
.המילון הזה קצת ישן

4 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

esta
Estos
Estas
Esto

i. Este
j. Este

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
5  תרגיל/ 4 שיעור

מ

:ESTÁN  או,HAY ,ESTÁ השלם את המשפטים עם
a. Perdone, ¿dónde
de Arte Moderno?

el Museo

b. ¿

una farmacia por aquí?

c. ¿

un hotel en este pueblo?

d. Los servicios ¿
o a la izquierda?
e. ¿Dónde

a la derecha
el banco, por favor?

f. En los parques
árboles y flores .
g. José

muchos

en mi casa desde ayer.

h. Perdón, ¿
en este barrio?
i. ¿Qué

?יש מלון בכפר הזה
השירותים נמצאים משמאל או
?מימין
? בבקשה,איפה נמצא הבנק
.בפארקים יש הרבה עצים ופרחים
.חוסה נמצא בביתי מאתמול
 יש מרכז מסחרי בשכונה,סליחה
?הזאת

para ver en esta ciudad?

?מה יש לראות בעיר הזאת

cerca

 קפל לאחור
está
Hay
Hay
están

?יש בית מרקחת בסביבה

un centro comercial

j. Casi todos los hoteles
de la Plaza Mayor.

a.
b.
c.
d.

 איפה נמצא המוזיאון,תסלח לי
?לאומנות מודרנית

כמעט כל המלונות (נמצאים) קרוב
.לכיכר מאיור

5 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

está
hay
está
hay

i. hay
j. están

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
6  תרגיל/ 4 שיעור

מ

:השלם עם
lejos de, cerca de, al lado de, enfrente de, a la izquierda de, a la derecha
de, en la esquina de, entre, en.
a. Hay un restaurante en la
Frishman y Dizengoff.
b. Haifa está

de

de Eilat.

c. Tal Aviv está
y Ashdod.

.חיפה נמצאת רחוק מאילת

Zichron Yaacov

d. El barrio de Neve Tzedek está
de Yaffo.
e. Hay una sinagoga a la
casa.
f. Al
Hilton.

de mi .מימין לביתי/יש בית כנסת משמאל

España.

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

esquina
lejos
entre
cerca

תל אביב נמצאת בין זִ כרון יעקב
.לאשדוד
.שכונת נווה צדק נמצאת קרוב ליפו

del museo está el Hotel

g. Barcelona está

יש מסעדה בפינה של פרישמן
.ודיזנגוף

.על יד המוזיאון נמצא מלון הילטון
.ברצלונה נמצאת בספרד

6 פתרון תרגיל
e. derecha (o izquierda)
f. lado
g. en

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 5 שיעור
(yo, tú, él, nosotros...)

מ

נסה לזהות באיזה גוף מוטה הפועל

a. Vivimos en México.
b. Toman un taxi todos los días.
c. ¿Recibes regalos todas las semanas?
d. Leo un libro muy interesante.
e. Sube las escaleras poco a poco.
f. ¿Abrís la puerta, por favor?
g. No comprendo el problema.
h. Llegamos muy tarde al trabajo.
i. Escribes muchas cartas, ¿no?
j. Organizan las reuniones.

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

nosotros
ellos, ellas, Uds.
tú
yo

1 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

él, ella, Ud.
vosotros
yo
nosotros

i. tú
j. ellos, ellas, Uds

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 5 שיעור

מ

)בנה משפטים עם מרכיב אחד מכל עמודה (יש יותר מאפשרות אחת
a. Mi padre y yo
b. Susana y Pedro
c. Usted
d. Yo
e. Mi madre
f. Tus padres
g. Tú
h. Carlos y tú
i. Su primo
j. Tú y yo

 קפל לאחור

viven
bebemos
aprenden
lees
explicáis
recibe
hablamos
compra
contesto
abre

por teléfono
el problema
las cartas
flores
mucho café
la casa
un libro en español
en Madrid
un fax
español

) (ישנן כמה אפשרויות2 פתרון תרגיל

a. Mi padre y yo hablamos por teléfono.
b. Susana y Pedro viven en Madrid.
c. Usted abre la casa.
d. Yo contesto las cartas.
e. Mi madre compra flores.
f. Tus padres aprenden español.
g. Tú lees un libro en español.
h. Carlos y tú explicáis el problema.
i. Su primo recibe un fax.
j. Tú y yo bebemos mucho café.

-

.אני ואבי מדברים בטלפון
.סוסאנה ופדרו גרים במדריד
.כבודו פותח את הבית
.אני עונה למכתבים
.אמי קונה פרחים
.ההורים שלך לומדים ספרדית
.אתה קורא ספר בספרדית
.קרלוס ואתה מסבירים את הבעיה
.הבן דוד שלו מקבל פקס
.את ואני שותים הרבה קפה

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
3  תרגיל/ 5 שיעור

מ

.הטה את הפעלים בסוגריים לפי מה שמתאים במשפט
a. ¿Tú (leer)

sin gafas (anteojos)? ¡Qué bien!
)"!את קוראת בלי משקפיים? איזה יופי! ("כמה טוב

b. Ella siempre (escribir)
todas las cartas , aunque no tiene
muchas ganas.
.פי שאין לה הרבה חשק-על- אף,היא תמיד כותבת את כל המכתבים
c. Los bancos (abrir)

a la ocho y media de la mañana.
.הבנקים נפתחים בשעה שמונה וחצי בבוקר

d. ¿Cuántos idiomas (hablar)

?
?כמה שפות אתה מדבר

e. Nosotros (explicar)
mucha paciencia.

a los niños las reglas del juego con
.אנו מסבירים לילדים את חוקי המשחק בהרבה סבלנות

f. Los musulmanes no (beber)
g. ¿(Comer, Uds.)

bebidas alcohólicas.
.המוסלמים לא שותים משקאות אלכוהוליים

con nosotros? Con mucho gusto.
.אתם אוכלים איתנו? בעונג רב

más a Alemania en dos.
h. El Muro de Berlín no (dividir)
.חומת ברלין כבר אינה מחלקת את גרמניה לשתיים
i. Yo (descubrir)

tus intenciones verdaderas.
.אני מגלה את כוונותיך האמיתיות

j. (Trabajar)

en una oficina en el centro de la ciudad.
.אנחנו עובדים במשרד במרכז העיר

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

lees
escribe
abren
hablas

3 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

explicamos i. descubro
beben
j. Trabajamos
Comen
divide

-

:הערות
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הערות:

ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 5תרגיל 4

תרגול אוצר מילים -
השלם עם המילה המתאימה ביותר מתוך אוצר המילים של ה"עבודה":
yo trabajo con Marta y José.
במשרד שלי אני עובד עם ַמ ְרתה וחוסה.
importante con clientes de Cuba.
מחר יש פגישה חשובה עם לקוחות מקובה.

a. En mi
b. Mañana hay una

6000 shekels por mes.

c. Yo

אני מרוויח  6,000שקל בחודש.
d. La nueva

trabaja muchas horas.
המזכירה החדשה עובדת הרבה שעות.
de trabajo son muy simpáticos.
החברים שלי לעבודה הם נחמדים מאוד.
de la semana.
כל ימי שישי אני כותב את הדוח של השבוע.

e. Mis

f. Todos los viernes escribo el
g. Bezeq es una

muy grande.
בזק היא חברה גדולה מאוד.
habla por teléfono todo el día.
הבוס שלי מדבר בטלפון כל היום.

h. Mi

de la oficina beben café todo el día.
הפקידים של המשרד שותים קפה כל היום.

i. Los

no es muy alto, unos 4500 shekels por mes.
המשכורת שלי לא גבוהה מאוד ,כ 4,500 -שקל בחודש.

j. Mi

-

קפל לאחור 

פתרון תרגיל 4
compañeros i. empleados
informe
j. salario
empresa
jefe

e.
f.
g.
h.

oficina
reunión
gano
secretaria

a.
b.
c.
d.
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
5  תרגיל/ 5 שיעור

מ

:השלם עם
MUY, UN POCO, MUCHO/A/OS/AS, BASTANTE/S, DEMASIADO/A/OS/AS,
NADA, POCO/A/OS/AS.

a. Juana está cansada porque trabaja
horas.
.חואנה עייפה מפני שהיא עובדת יותר מדי שעות
b. No quiero trabajar con él porque es
perezoso.
.אני לא רוצה לעבוד איתו מפני שהוא קצת עצלן
c. En esta empresa hay

empleados.
.בחברה הזאת יש הרבה עובדים

d. Jorge no es

puntual, ¡qué horror!
! כמה נורא,חורחה לא דייקן בכלל

e. Esta reunión de trabajo es

importante.
.פגישת העבודה הזאת היא חשובה מאוד

f. El director de la empresa gana

.
.מנהל החברה מרוויח הרבה

g. Tu sueldo es

alto.
.המשכורת שלך די גבוהה

h. Escribo

informes por semana.
.אני כותב מעט דוחות בכל שבוע

i. ¡Tengo
j. Hay

trabajo, no sé qué hacer!
! אני לא יודע מה לעשות,יש לי יותר מדי עבודה
empresas en este barrio.
.יש די הרבה חברות בשכונה הזאת

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

demasiadas
un poco
muchos
nada

5 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

muy
mucho
bastante
pocos

i. demasiado
j. bastantes

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 6 שיעור
a. Este niño siempre (mentir)
b. Yo (calentar)
el desayuno.

.

.הילד הזה תמיד משקר

la leche para

c. Mis clases (empezar)
a las 9.00.
d. ¿(Querer, tú)

אני מחממת את החלב
.לארוחת הבוקר
.9:00 השיעורים מתחילים בשעה

preguntar algo?

e. Nosotros siempre (perder)
dinero.
f. Ella no (entender)
g. José y tú (encender)
la televisión.

i. (Sentir, yo)
tu padre.
j. ¿(Preferir, tú)

miente
caliento
empiezan
Quieres

.היא לא מבינה את השיר
חוסה ואתה מדליקים את
.הטלוויזיה

la tienda

ַמ ְרתה סוגרת את החנות
.6:00 בשעה

mucho lo de

.אני מצטער מאוד על אביך

té o café?

?אתה מעדיף תה או קפה

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

?אתה רוצה לשאול משהו
.אנחנו תמיד מפסידים כסף

el poema.

h. Marta (cerrar)
a las 6.00.

1 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

מ

perdemos
entiende
encendéis o encienden
cierra

i. Siento
j. Prefieres

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 6 שיעור

מ

:הטה את הפועל שבסוגריים לפי מה שמתאים במשפט
a. Yo (dormir)

ocho horas por día.
.אני ישן שמונה שעות ביום

b. ¿(Recordar,tú)

a tu primera maestra jardinera?
?אתה זוכר את הגננת הראשונה שלך

c. Es muy chiquito, por eso (contar)
con los dedos.
. בגלל זה הוא סופר עם האצבעות,הוא קטן מאוד
d. En la primavera, las golondrinas (volver)
e. ¿(Poder, vosotros)

a su nido.
.באביב הסנוניות חוזרות לקן שלהן

ayudarme?
?אתם יכולים לעזור לי

f. ¿Cuánto (costar)

un pasaje a Europa desde Israel?
?כמה עולה כרטיס לאירופה מישראל

g. Los domingos nosotros siempre (almorzar)
con nuestra
familia.
.בימי ראשון אנחנו תמיד אוכלים ארוחת צהריים עם משפחתנו
h. ¿A qué hora (acostar)
i. La abuela (contar)

Ustedes a los niños?
?באיזו שעה אתם משכיבים את הילדים
un cuento a su nietita.
.הסבתא מספרת סיפור לנכדתה הקטנה

j. Ellos se (morir)

de frío.
.הם מתים מקור

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

duermo
Recuerdas
cuenta
vuelven

2 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

Podéis
cuesta
almorzamos
acuestan

i. cuenta
j. mueren

-

:הערות
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הערות:

ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א

שיעור  / 6תרגיל 3

[תרגיל זה בצעו ללא הקריינים]

נסה לתרגם:
?a. ¿A dónde vais esta tarde
b. Yo voy de compras todos los jueves.
?c. ¿A qué hora va Ud. al trabajo
d. Ellos van de visita a la casa de la tía Julia.
e. Tú vas de paseo con tu perro tres veces por día.
f. Vamos a la cama, estoy muerta de sueño.

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

פתרון תרגיל 3

לאן אתם הולכים היום אחר הצהריים?
אני הולך לקניות בכל יום חמישי.
באיזו שעה אתה הולך לעבודה?
הם הולכים לביקור בבית של הדודה חוליה.
אתה הולך לטיול עם כלבך שלוש פעמים ביום.
הולכים למיטה ,אני מתה מעייפות.

קפל לאחור 
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

4  תרגיל/ 6 שיעור

א

)yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos( רשום את שם הפועל ואת הגוף
:של הפעלים הבאים
INFINITIVO שם הפועל

PERSONA

גוף

a. tenemos
b. haces
c. piensan
d. cuento
e. servís
f. salgo
g. vamos
h. vuelve
i. empiezas
j. pedimos

 קפל לאחור

4 פתרון תרגיל
INFINITIVO שם הפועל

PERSONA

a. tenemos

Tener

nosotros/as

b. haces

Hacer

tú

c. piensan

Pensar

ellos / ellas / Uds.

d. cuento

Contar

yo

e. servís

Servir

vosotros/as

f. salgo

Salir

yo

g. vamos

Ir

nosotros/as

h. vuelve

Volver

él / ella / Ud.

i. empiezas

Empezar

tú

j. pedimos

Pedir

nosotros/as

-

גוף

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
5  תרגיל/ 6 שיעור

מ

) (במשפט שליליYO TAMPOCO  (במשפט חיובי) אוYO TAMBIÉN :ענה עם
a. Marta no almuerza sola.

.ַמ ְרתה לא אוכלת ארוחת צהריים לבד

Yo 

אני

b. Mis padres prefieren el teatro.

.הוריי מעדיפים את התיאטרון

Yo 

אני

c. Ellos piden la cuenta.

.הם מבקשים את החשבון

Yo 

אני

d. Tú piensas en el viaje.

.אתה חושב על הנסיעה

Yo 

אני

e. No tengo tiempo para nada.

.אין לי זמן לשום דבר

Yo 

לי

f. Empiezo a trabajar a las 9.00.

.9:00 אני מתחילה לעבוד בשעה

Yo 

אני

g. Ellos no encuentran el pasaporte.

.הם לא מוצאים את הדרכון

Yo 

אני

h. Susana no viene a clase.

.סוסנה לא באה לשיעור

Yo 

אני

i. Nosotros sentimos frío.

.אנו מרגישים קור

Yo 

אני

j. Vosotros contáis el dinero.

.אתם סופרים את הכסף

Yo 

אני

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

Yo tampoco
Yo también
Yo también.
Yo también

5 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

Yo tampoco
Yo también
Yo tampoco
Yo tampoco

i. Yo también
j. Yo también

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 7 שיעור

מ

:בנה משפט עם מילה מכל עמודה
La ventana
La conferencia
Pedro
Los libros
Los estudiantes
La mesa
María
El banco

rubia
enfermo
nuevos
interesante
preocupados
abierta
sucia
cerrado

ESTÁN
ES
SON
ESTÁ

 קפל לאחור

1 פתרון תרגיל

-

: תשובות אפשריות
a.
b.
c.
d.
e.

La conferencia es interesante
La ventana está abierta
Pedro está enfermo
Los libros son nuevos.
Los estudiantes están preocupados.

f.
g.
h.
i.
j.

La mesa está sucia.
María es rubia.
El banco está cerrado.
La ventana está sucia.
Los estudiantes son nuevos.

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 7 שיעור

מ

: הטה את הפועל לפי המשפט,ESTAR  אוSER השלם עם
a. Mi profesora

española.
.המורה שלי היא ספרדייה

b. Mi hermano

muy nervioso por los exámenes.
.אחי מאוד עצבני בגלל הבחינות

c. Aquellos chicos rubios
d. El supermercado
e. Mi abuela

alemanes.
.הילדים הבלונדיניים האלו הם גרמנים
cerrado hasta las cuatro.
.הסופרמרקט סגור עד השעה ארבע

enfadada conmigo.
.סבתי כועסת עליי

f. ¿Cómo
ellos?
Muy bien, gracias.
?מה שלומם
. תודה,טוב מאוד
g. ¿Cómo

ellos?

Ellos

altos, delgados y rubios.
?איך הם
. רזים ובלונדיניים,הם גבוהים

h. La cerveza

caliente todavía, aunque
en el congelador.
.פי שהיא במקפיא-על- אף,הבירה עדיין חמה

i. ¿De quién

este paraguas?
?של מי המטרייה הזאת

j. Lo siento, no puedo ayudarte,
ocupada.
. אני עסוקה, אני לא יכולה לעזור לך,אני מצטערת

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

es
está
son
está

2 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

está
están
son, son
está, está

i. es
j. estoy

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
3  תרגיל/ 7 שיעור

מ

: בהטיה התאימהESTAR  אוSER השלם עם הפעלים
Nosotros somos tres hermanos: Cecilia, Roberto y yo, que me llamo
Alma. Ahora Roberto y yo a)
en casa. Yo no voy a salir esta
noche porque b)
demasiado cansada. En cambio, Roberto va a
ir a una fiesta en casa de unos amigos. Cecilia, mi hermana,
c)
en Eilat con su novio. Tú no conoces al novio de Cecilia
¿verdad? Se llama Ami, d)
israelí, tiene treinta años y e)
muy guapo. f)
economista y da clases en la Universidad. Cecilia
y Ami g)
muy enamorados.
 עכשיו רוברטו ואני נמצאים. ושמי עלמה, רוברטו ואני, ססיליה:אנחנו שלושה אחים
 לעומת זאת רוברטו ילך למסיבה. מפני שאני יותר מדי עייפה, אני לא אצא הערב.בבית
 אתה לא מכיר את. נמצאת באילת עם החבר שלה, אחותי, ססיליה.בבית של חברים
 הוא. והוא חתיך מאוד30  הוא בן, הוא ישראלי, נכון? קוראים לו עמי,החבר של ססיליה
. ססיליה ועמי מאוהבים מאוד.כלכלן ומלמד באוניברסיטה
Nosotros h)
los padres de Roberto, Cecilia y Alma. Mi esposo
es arqueólogo y yo soy antropóloga. i) (Nosotros)
argentinos
pero ahora j)
en Israel porque hay un congreso internacional.
(Nosotros) k)
muy contentos porque las conferencias l)
muy interesantes.
Alma estudia en Haifa, ella m)
muy responsable y trabajadora.
Yo n)
un poco preocupada porque vivo tan lejos y ellos ñ)
solos en Israel.
. ואני אנתרופולוגית, בעלי הוא ארכיאולוג. ססיליה ועלמה,אנחנו ההורים של רוברטו
 אנחנו. אבל אנו נמצאים עכשיו בישראל מפני שיש כנס בינלאומי,אנחנו ארגנטינאים
.מרוצים מאוד כי ההרצאות מעניינות מאוד
כך- אני קצת מודאגת כי אני גרה כל. היא אחראית וחרוצה מאוד,עלמה לומדת בחיפה
.רחוק והם לבדם בישראל

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

estamos
estoy
está
es

3 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

es
Es
están
somos

i.
j.
k.
l.

somos
estamos
estamos
son

m. es
n. estoy
ñ. están

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
4  תרגיל/ 7 שיעור
LA CASA IDEAL

מ

: בהתייחסות לתרגום,השלם את התרגיל עם אוצר המילים של הבית

En mi casa ideal hay muchos a)
. La b)
es muy
moderna y ahí hay una c)
grande para toda la familia y seis
d)
. En el salón está la e)
, el equipo de música
y los libros, que están en la f)
. En las paredes hay g)
originales de pintores famosos. Hay dos h)
completos, con
ducha y bañera. Hay mucha luz porque las i)
son muy grandes.
Es bonita mi casa ideal, ¿no?
 ויש שם שולחן גדול לכל, המטבח מודרני מאוד.בביתי האידיאלי יש הרבה חדרים
 המערכת (מוזיקה) והספרים, בסלון נמצאים הטלויזיה.המשפחה ושישה כיסאות
 יש שני חדרי. על הקירות יש תמונות מקוריות של ציירים מפורסמים.שעל הכוננית
. יש הרבה אור מפני שהחלונות גדולים מאוד.אמבטיה עם טוש ואמבטיה
? נכון,ביתי האידיאלי יפה

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.
e.

dormitorios o cuartos
cocina
mesa
sillas
televisión

4 פתרון תרגיל
f.
g.
h.
i.

biblioteca o estantería
cuadros
baños
ventanas

-

:הערות

- 38 -

ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
][תרגיל זה בצעו ללא הקריינים

5  תרגיל/ 7 שיעור

א

:תרגם לעברית
a. La ventana está a la derecha de la puerta.
b. Hay un cuadro entre las dos ventanas.
c. La mesa está delante del sofá.
d. A la izquierda del piano está la biblioteca.
e. Hay dos armarios en la cocina.
f. La silla está detrás del escritorio.
g. El sofá está al lado de la mesa baja.
h. El ascensor está fuera del edificio.
i. La cama está entre las dos mesillas.
j. Hay una planta delante de la puerta.

 קפל לאחור

5 פתרון תרגיל

-

.החלון נמצא מימין לדלת
.יש תמונה בין שני החלונות
.השולחן נמצא לפני הספה
.משמאל לפסנתר נמצאת הספרייה
.יש שני ארונות במטבח
.הכיסא נמצא מאחורי שולחן הכתיבה
.הספה נמצאת ליד השולחן הנמוך
.המעלית נמצאת מחוץ לבניין
.המיטה נמצאת בין שתי השידות הקטנות
.יש צמח לפני הדלת

.a
.b
.c
.d
.e
.f
.g
.h
.i
.j

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 8 שיעור

מ

:GUSTA/GUSTAN השלם עם
a. Nos

mucho viajar en moto aunque es peligroso.
.פי שזה מסוכן-על- אף,אנחנו מאוד אוהבים לנסוע באופנוע

b. A mí, las playas con mucha gente no me
nada.
.אני לא אוהבת בכלל חופים עם הרבה אנשים
c. ¿Te

la comida mexicana?
?אתה אוהב אוכל מקסיקני

d. Me

muchísimo vivir en el centro.
.אני מאוד אוהב לגור במרכז

e. A mí me

los barrios más tranquilos.
.אני אוהב שכונות רגועות יותר

f. En general las ciudades grandes no nos
mucho.
. הערים הגדולות לא מוצאות חן בעינינו,באופן כללי
g. No le

nadar en el mar en invierno.
.הוא לא אוהב לשחות בים בחורף

h. A mi madre le

sembrar flores.
.אימא שלי אוהבת לשתול פרחים

i. A mis vecinos les
j. A Teresa no le

mucho viajar.
.השכנים שלי מאוד אוהבים לנסוע
los perros.
.טרסה לא אוהבת כלבים

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

gusta
gustan
gusta
gusta

1 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

gustan
gustan
gusta
gusta

i. gusta
j. gustan

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 8 שיעור

מ

בנה משפט עם מרכיב אחד מכל עמודה
A mis hermanos
A mí
A Jorge y a ti
A Pedro
A Carolina y a mí
A ti

te gusta

las canciones de Julio Iglesias

me gusta mucho

la música pop

nos encantan

viajar en avión, ¿verdad?

no le gustan

los viajes organizados

mucho

las novelas de García

os gustan

Márquez, ¿verdad?

no les gusta nada

la pintura de Picasso

 קפל לאחור

2 פתרון תרגיל

-

)תשובות אפשריות (יש יותר מאפשרות אחת

A mis hermanos no les gusta nada la música pop.
.האחים שלי לא אוהבים כלל מוזיקת פופ
A mí me gusta mucho la pintura de Picasso.
.אני מאוד אוהב את הציורים של פיקאסו
A Jorge y a ti os gustan las novelas de García Márquez ¿verdad?
? נכון,חורחה ואתה אוהבים רומנים של גרסייה מרקס
A Pedro le gustan mucho los viajes organizados.
.פדרו מאוד אוהב נסיעות מאורגנות
A Carolina y a mí nos encantan las canciones de Julio Iglesias.
.קרולינה ואני מתות על השירים של חוליו איגלסיאס
A ti te gusta viajar en avión, ¿verdad?
? נכון,אתה אוהב לטוס במטוס

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
3  תרגיל/ 8 שיעור

מ

:השלם עם כינויי השם המתאימים
a. A nosotros

importa mucho la opinión del primer ministro.
.אכפת לנו מהדעה של ראש הממשלה

b. A mí no

gusta trabajar de noche.
.אני לא אוהב לעבוד בלילה

c. ¿

parecen a Ustedes difíciles las prácticas orales?
?פה נראים לכם קשים-התרגילים בעל

d. Al maestro

gusta escribir los ejercicios en la pizarra.
.המורה אוהב לכתוב תרגילים על הלוח

e. ¿Qué

importa a Ustedes si pasan el examen o no?
?מה אכפת לכם אם אתם עוברים את הבחינה או לא

f. ¿No

parece a Usted muy buena la idea del profesor?
?הדעה של המורה לא נראית לך טובה מאוד

g. Él cree que a mí

gusta vivir en el campo, pero no es así.
. אבל זה לא כך,הוא חושב שאני אוהבת לגור מחוץ לעיר

h. Yo sé que a ti

encantan las flores .
.אני יודע שאת מאוד מאוד אוהבת פרחים

i. A mis padres no
gusta el clima de Tel Aviv porque es muy
húmedo.
.ההורים שלי לא אוהבים את מזג האוויר בתל אביב כי הוא מאוד לח
j. ¿A vosotros
de Europa?

interesa hacer un viaje por las grandes capitales
?מעניין אתכם לנסוע לערי בירה באירופה

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

nos
me
Les
le

3 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

les
le
me
te

i. les
j. os

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
4  תרגיל/ 8 שיעור

מ

:סדר את המשפטים הבאים
רמז! המילה הראשונה של כל משפט מסומנת באות גדולה
a. ¿al jugar gusta fútbol Te?
b. nada nos cocinar No gusta
c. ¿la clásica Os música gusta?
d. me no el A rock mí nada gusta
e. hermanos bailar mis encanta salsa les A
f. ¿ciencia gustan Le películas las ficción de?
g. gusta mi comida le abuelo mucho italiana A la
h. los no gustan nos nada A nosotros ordenadores.
i. Pedro A encanta y Julia a les pueblo ir su a
j. los Me museos interesan de arte

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
 קפל לאחור

4 פתרון תרגיל

-

a. ¿Te gusta jugar al fútbol?
?אתה אוהב לשחק כדורגל
b. No nos gusta nada cocinar.
.אנחנו לא אוהבים כלל לבשל
c. ¿Os gusta la música clásica?
?אתם אוהבים מוזיקה קלאסית
d. A mí no me gusta nada el rock.
.אני לא אוהב כלל רוק
e. A mis hermanos les encanta bailar .האחים שלי מאוד אוהבים לרקוד סלסה
salsa.
f. ¿Le gustan las películas de ciencia
?הוא אוהב סרטי מדע בדיוני
ficción?
g. A mi abuelo le gusta mucho la
.סבא שלי מאוד אוהב אוכל איטלקי
comida italiana.
h. A nosotros no nos gustan nada los
.אנחנו לא אוהבים כלל מחשבים
ordenadores.
i. A Pedro y a Julia les encanta ir a su פדרו וחוליה מאוד אוהבים ללכת לכפר
pueblo.
.שלהם
j. Me interesan los museos de arte.
.מוזיאונים לאומנות מעניינים אותי

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
5  תרגיל/ 8 שיעור

מ

:TENER השלם עם אחד מהביטויים עם הפועל
a. Mi hija les tiene mucho

a los perros.
.ִבתי מאוד מפחדת מכלבים

b. Tengo

de comer un buen helado.
.מתחשק לי לאכול איזו גלידה טובה

c. Ella tiene

ante el público.
.הוא מתבייש בפני קהל

d. Vamos, ellos tienen

, no nos esperan.
. לא מחכים לנו, הם ממהרים,בוא נלך

e. En verano tenemos más
f. Estoy cansado, tengo

que en invierno.
.בקיץ אנו צמאים יותר מאשר בחורף
.
. אני רוצה לישון,אני עייף

g. Esta película española tiene mucho
en Israel.
.הסרט הספרדי הזה מצליח מאוד בישראל
h. En el centro de la ciudad hay muchos carteristas , hay que tener
con los bolsos.
. צריך להיזהר עם התיקים,במרכז העיר יש הרבה כייסים
i. Tenéis

en la vida.
.יש לכם מזל בחיים

j. Es imposible discutir con él, cree que siempre tiene
. הוא חושב שהוא תמיד צודק,אי אפשר להתווכח איתו

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

miedo
ganas
vergüenza
prisa

5 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

sed
sueño
éxito
cuidado

i. suerte
j. razón

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 9 שיעור

מ

:קרא את המספרים הבאים
a. 86
b. 101

 קפל לאחור

c. 492
d. 1948

e. 2005
f. 5800

g. 10378
h. 500837

i. 8374613
j. 25000000

1 פתרון תרגיל

a. Ochenta y seis
b. Ciento uno
c. Cuatrocientos noventa y dos
d. Mil novecientos cuarenta y ocho
e. Dos mil cinco
f. Cinco mil ochocientos
g. Diez mil trescientos setenta y ocho
h. Quinientos mil ochocientos treinta y siete
i. Ocho millones trescientos setenta y cuatro mil seiscientos trece
j. Veinticinco millones

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 9 שיעור

מ

:lo, la, los, las השלם עם
a. ¿Cómo te quedan estos zapatos?
Me quedan muy bien.
voy a comprar.

?הנעליים מתאימות לך
.הם מתאימות לי מאוד
.אני אקנה אותן

b. ¿Su pasaporte, por favor?
Aquí
tiene.

. בבקשה,הדרכון שלך
.) הנה יש לך אותו:הנה הוא (מילולית

c. ¿Quieres comprar las camisas?
Sí, me quedan bien.
quiero comprar.

?אתה רוצה לקנות את החולצות
. הן מתאימות לי,כן
.אני רוצה לקנות אותן

d. ¿Sabes mi nombre?
No, no
sé.

?אתה יודע את שמי
. אני לא יודע אותו,לא

e. ¿Cómo te queda la chaqueta?
Me queda muy bien pero no
necesito

?הז'קט מתאים לך
. אבל אני לא צריך אותו,הוא מתאים לי

f. ¿Quién compra el regalo para Diana?
compro yo.
g. No hay cervezas.
Voy a comprar

?מי קונה את המתנה לדיאנה
.אני קונה אותה
.אין בירות
.אני הולך לקנות אותן

.

h. ¿Y la cámara de fotos?
tengo en la maleta.

?והמצלמה
.יש לי אותה במזוודה

i. Voy a hacer café.
¿Cómo
tomas?
Con leche, por favor.
j. Mira ese traje azul, ¿te gusta?
Sí, es muy elegante, ¿me
pruebo?

.אני הולך להכין קפה
?איך אתה שותה אותו
. בבקשה,עם חלב
 אתה.תסתכל על החליפה הכחולה
?אוהב אותה
? למדוד אותה, היא אלגנטית מאוד,כן

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

Los
lo
Las
lo

2 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

la
Lo
comprarlas
La

i. lo
j. lo

-

:הערות

- 47 -

הערות:

ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 9תרגיל 3

שני חברים נמצאים בחנות כל-בו .השלם את השיחה שלהם כמו בדוגמה:
?a. ¿Te gustan estos pantalones
No, son muy largos. Los quiero
más cortos.

המכנסיים האלה מוצאים חן בעיניך?
לא ,הם ארוכים מאוד ,אני רוצה אותם
יותר קצרים.

?b. ¿Te gusta esta falda
No, es muy ancha.
quiero más
.

החצאית הזאת מוצאת חן בעינייך?
לא ,היא רחבה מאוד ,אני רוצה אותה
יותר צרה.
איך נראים לך המגפיים האלה?
לא מוצאים חן בעיניי .הם גבוהים מאוד,
ואני רוצה אותם יותר נמוכים.

.

השעון הזה מוצא חן בעינייך?
הוא לא מוצא חן בעיניי ,הוא גדול מאוד,
ואני רוצה אותו יותר קטן.

.

איך נראית לך החליפה הזאת?
לא מוצאת חן בעיניי ,היא מכותנה ואני
רוצה אותה מפשתן.
החצאית מוצאת חן בעינייך?
לא ,היא קצרה מאוד ואני רוצה אותה
יותר ארוכה.
איך נראים לך המגפיים האלה?
הם יקרים מאוד ואני רוצה אותם יותר
זולים.

?c. ¿Qué te parecen estas botas
No me gustan. Son muy altas.
quiero más
?d. ¿Te gusta este reloj
No me gusta. Es muy grande.
quiero más
?e. ¿Qué te parece este traje
No me gusta, es de algodón.
quiero de

.
quiero

?f. ¿Te gusta la falda
No, es muy corta.
más
.

?g. ¿Qué te parecen estas botas
Son muy caras.
quiero
más
.

את קונה את השמלה ממשי?
היא לא מוצאת חן בעיניי ,אני רוצה
אותה מכותנה /צמר /פשתן וכו'.

?h. ¿Compras el vestido de seda
No me gusta.
quiero
de
.

מה אתה אומר על המכנסיים?
הם מיושנים מאוד ,אני רוצה אותם
יותר מודרניים.

?i. ¿Qué dices del pantalón
Es muy anticuado.
quiero más
.

מה אתה אומר על הגרביים?
הם כהים מאוד ,אני רוצה אותם יותר
בהירים.

?j. ¿Qué dices de las medias
Son muy oscuras.
quiero más
.
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
 קפל לאחור
a. Los quiero más cortos.
b. La quiero más estrecha.
c. Las quiero más bajas.
d. Lo quiero más pequeño.
e. Lo quiero de lino.
f. La quiero más larga.
g. Las quiero más baratas.
h. Lo quiero de algodón, de lana, de lino, etc.
i. Lo quiero más moderno.
j. Las quiero más claras.

3 פתרון תרגיל

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
4  תרגיל/ 9 שיעור

מ

. לפי המילים שבסוגריים,השלם עם כינוי השם מושא עקיף המתאים
a. Enrique
trae muchos regalos.
(a ella)
Enrique le trae muchos regalos.
b. Mi hermano siempre
flores. (a ti)

manda

c. Ud.
enseña gramática
española. (a ellos)
dice la verdad.

e. Ella también
(a la maestra)

trae flores.
escribe cartas a

g. Algunas veces mi hijo
mentiras. (a vosotros)

dice

h. La abuela
compra todo lo que
necesitan. (a ellos)
i. Tu amiga
(a ti)

manda saludos.

j. ¿
explica la maestra en
español o en inglés? (a Ustedes)

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

le
te
les
nos

.אחי תמיד שולח לך פרחים
.אתה מלמד אותם דקדוק ספרדי

d. Dan siempre
(a Carlos y a mí)

f. Mi madre
menudo. (a mí)

.אנריקה מביא לה הרבה מתנות

.דן תמיד אומר לנו את האמת
.גם היא מביאה לה פרחים
אמי כותבת לי מכתבים לעתים
.קרובות
.לפעמים בני אומר לכם שקרים
הסבתא קונה להם כל מה שהם
.צריכים
.החברה שלך שולחת לך ד"ש
המורה מסבירה לכם בספרדית או
?באנגלית

4 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

le
me
os
les

i. te
j. Les

-

:הערות
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הערות:

ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 9תרגיל 5

אח ואחות צריכים להחליט אילו מתנות לקנות.
השלם את הדיאלוגים עם המילים החסרות.le, les, lo, los, la, las :
?compramos
?regalamos un disco

)Es el cumpleaños de Pedro, ¿qué a
)A él b
¿)gusta la música. c
)Buena idea. ¿d
?compras tú
)Sí, e
compro yo.

זה יום ההולדת של פדרו ,מה קונים לו?
הוא אוהב מוסיקה .ניתן לו מתנה דיסק.
רעיון טוב .את קונה אותו?
כן .אני קונה אותו.
Graciela quiere un abrigo de cuero.
)Bueno, entonces f
compramos uno.
)¿ g
?compras tú
Está bien.
גרסיאלה רוצה מעיל עור.
טוב ,אז קונים לה אחד.
את קונה אותו?
בסדר.

tienen.

?¿Y para Eugenia y David
)No sé, podemos comprar h
un disco.
)Salió un nuevo disco de Noa y seguro que no i
)Excelente idea. ¿Quién j
?compra, tú o yo
)Voy a comprar k
yo.

ובשביל אוחניה ודוד?
לא יודעת .אפשר לקנות להם דיסק.
יצא דיסק חדש של נועה ובטוח שאין להם אותו.
רעיון מצוין .מי קונה אותו ,אתה או אני?
אני אקנה אותו.
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
La semana próxima viajo a Argentina. Tengo que llevar muchos
regalos.
¿Qué l)
llevas a tus padres?
m)
llevo música israelí.
¿Y qué
llevas a tu amiga Marcela?
n)
llevo un libro de arquitectura Bauhaus, ella es arquitecta.
Muy buena idea.
. אני צריכה לקחת כמה מתנות.בשבוע הבא אני נוסעת לארגנטינה
?מה את לוקחת להורים שלך
.אני לוקחת להם מוסיקה ישראלית
?ומה את לוקחת לחברתך מרסלה
. היא אדריכלית."אני לוקחת לה ספר של ארכיטקטורה בסגנון ה"באוהאוס
.רעיון טוב מאוד

 קפל לאחור

5 פתרון תרגיל

Es el cumpleaños de Pedro, ¿qué a) le compramos?
A él b) le gusta la música. c)¿ Le regalamos un disco?
Buena idea. ¿d) Lo compras tú?
Sí, e) lo compro yo.

-

Graciela quiere un abrigo de cuero.
Bueno, entonces f) le compramos uno.
¿ g) Lo compras tú?
Vale.
¿Y para Eugenia y David?
No sé, podemos h) comprarles un disco.
Salió un nuevo disco de Noa y seguro que no i) lo tienen.
Excelente idea. ¿Quién j) lo compra, tú o yo?
Voy a k) comprarlo yo.
La semana próxima viajo a Argentina. Tengo que llevar muchos
regalos.
¿Qué l) les llevas a tus padres?
m) Les llevo música israelí.
¿Y qué le llevas a tu amiga Marcela?
n) Le llevo un libro de arquitectura Bauhaus, ella es arquitecta.
Muy buena idea.

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 10 שיעור

מ

: הלקוח,סדר את הדיאלוג בין המלצר לחואן
– ¿Cómo es el arroz a la cubana?
– ¿Y para beber?
– Entonces arroz a la cubana y de segundo... merluza a la romana
con ensalada.
– Tarta de queso.
– Agua mineral con gas.
– ¿Qué va a tomar de postre?
– Pues lleva arroz, tomate, un huevo y un plátano frito.
– ¿Y para beber?
– ¿Qué va a comer?

 קפל לאחור

1 פתרון תרגיל

-

¿Qué va a comer?
?מה תאכל
¿Cómo es el arroz a la cubana?
?איך האורז הקובני
Pues lleva arroz, tomate, un huevo y un plátano frito.
. ביצה ובננה מטוגנת, עגבניות,הוא מורכב מאורז
Entonces arroz a la cubana y de segundo.... merluza a la romana con
ensalada.
. דג מרלוזה רומאי עם סלט...  ולמנה שנייה,אז אורז קובני
¿Qué va a tomar de postre?
?מה תיקח לקינוח
Tarta de queso.
.עוגת גבינה
¿Y para beber?
?מה לשתות
Agua mineral con gas.
מים מינרליים מוגזים

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 10 שיעור

מ

:מיין את המילים שבמחסן המילים לפי הקבוצות הבאות
Carne

Pescado

Fruta

Verdura

Bebidas

בשר

דג

פירות

ירקות

שתייה

pollo
cerveza
sardinas

naranjas
bacalao
vino

lechuga
manzanas
tomates

atún
agua
jamón

chorizos
plátanos (bananas)
patatas (papas)

 קפל לאחור

2 פתרון תרגיל

-

Carne

Pescado

Fruta

Verdura

Bebidas

בשר

דג

פירות

ירקות

שתייה

pollo

bacalao

naranjas

lechuga

agua

chorizos

sardinas

manzanas

tomates

vino

jamón

atún

plátanos

patatas

cerveza

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
3  תרגיל/ 10 שיעור

מ

,) (ללא ציון של מבצע הפעולהIMPERSONAL הפוך את המשפט הנתון למשפט
:כמו בדוגמה
a. Aquí vendemos fruta.
Aquí se vende fruta.
.כאן מוכרים פירות
b. Compramos libros usados.
.קונים ספרים משומשים
c. En la Universidad estudiamos mucho.
.באוניברסיטה לומדים הרבה
d. En España comemos a las 14.00.
14.00-בספרד אוכלים ארוחת צהריים ב

e. Necesitamos una secretaria con
conocimientos de informática.

f. En el Instituto enseñamos español con
métodos modernos.

דרושה מזכירה עם ידע
.במחשבים

במכון מלמדים ספרדית
.בשיטות חדשניות

g. En este país desayunamos muy temprano.
בארץ (במדינה) הזאת אוכלים
.ארוחת בוקר מוקדם מאוד
h. En Israel comemos mucho pollo y pavo.
בישראל אוכלים הרבה עוף
.והודו
i. Aquí hablamos alemán.
.כאן מדברים גרמנית
j. Alquilamos bicicletas.
.משכירים אופניים

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
 קפל לאחור

3 פתרון תרגיל

a. Aquí se vende fruta.
b. Se compran libros usados.
c. En la Universidad se estudia mucho.
d. En España se come a las 14.00.
e. Se necesita una secretaria con conocimientos de informática.
f. En el Instituto se enseña español con métodos modernos.
g. En este país se desayuna muy temprano.
h. En Israel se come mucho pollo y pavo.
i. Aquí se habla alemán.
j. Se alquilan bicicletas.

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
4  תרגיל/ 10 שיעור

מ

¿Quieren saber qué se come y se bebe en España durante el día?
Completen el texto con las siguientes palabras:
אתם רוצים לדעת מה אוכלים ושותים בספרד במשך היום? השלימו את הטקסט עם
:המילים הבאות
tortilla		
cortado
café
carne		
tostada		
vino
helado		
pescado
sopa		
postre
ensalada
croasán
Ante todo, deben saber que en España se desayuna muy poco:
se bebe un a)
y se come un b)
con mermelada,
o una c)
con queso o mantequilla.
Se almuerza alrededor de las dos de la tarde. Se comen tres platos:
de primer plato, se toma una d)
o se come la típica e)
española. De segundo, se come algo importante: f)
o g)
con patatas, arroz o ensalada. En general se bebe
h)
con la comida.
Luego se pide un i)
, que puede ser una j)
de fruta
o un k)
de chocolate o vainilla. Al final, se bebe
un l)
, que es un café con un poco de leche.
 שותים: עליכם לדעת שבספרד אוכלים מעט מאוד בארוחת הבוקר,ראשית כול
.עם גבינה או חמאה
 או,עם ריבה
ואוכלים
 למנה ראשונה: אוכלים שלוש מנות.אוכלים ארוחת צהריים בסביבות השעה שתיים
.הספרדית הטיפוסית
או את ה
אוכלים
 בדרך. אורז או סלט,עם תפוחי אדמה
או
:למנה שנייה אוכלים משהו חשוב
.עם הארוחה
כלל שותים
.שוקולד או וניל
פירות או
 שיכול להיות,
לאחר מכן מזמינים
. שזה קפה עם מעט חלב,
לסיום שותים

 קפל לאחור
a. café
b. croasán
c. tostada
d. sopa
e. tortilla
f. carne (o pescado)
g. pescado (o carne)
h. vino
i. postre
j. ensalada
k. helado
l. cortado

: יש יותר מאפשרות אחת4 פתרון תרגיל

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 11 שיעור

מ

:פי הגוף המתאים במשפט-הטה את הפעלים על
a. Mi padre (afeitarse)

dos veces por día.
.אבא שלי מתגלח פעמיים ביום

b. Yo nunca (levantarse)

tarde.
.אני אף פעם לא קם מאוחר

c. Y tú, Pablo, ¿a qué hora (acostarse)
?
? באיזו שעה אתה שוכב לישון, פבלו,ואתה
d. Mi madre y yo (encontrarse)

dos veces por semana.
.אמי ואני נפגשות פעמיים בשבוע

e. Esta niña todavía no (peinarse)

sola.
.הילדה הזאת עדיין לא מסתרקת לבד

f. Marta y tú siempre (dormirse)

frente a la televisión.
.ַמ ְרתה ואתה תמיד נרדמים מול הטלוויזיה

g. Mis amigos Clara y Juan (casarse)

esta noche.
.החברים שלי קלרה וחואן מתחתנים הערב

h. Y Ustedes, ¿(quedarse)

en casa los domingos?
?ואתם נשארים בבית בימי ראשון

i. Todas las mañanas yo (perfumarse)

.
.בכל בוקר אני מתבשמת

j. ¿(Lavarse, tú)

el pelo todos los días?
?אתה חופף שיער כל יום

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

se afeita
me levanto
te acuestas
nos encontramos

1 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

se peina
os dormís o se duermen
se casan
se quedan

-

i. me perfumo
j. Te lavas

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 11 שיעור

מ

:ענה על השאלות
) מאוחר,אתם מתעוררים מוקדם? (לא

a. ¿Uds. se despiertan temprano?
(no, tarde)
b. ¿A qué hora te levantas?
(a las seis)

)6-באיזו שעה אתה קם? (ב

c. ¿Ud. se baña por la mañana?
(no, por la noche)

) בלילה,אתה מתקלח בבוקר? (לא

d. ¿Dónde se sientan ellos? (alrededor
de la mesa)

)איפה הם יושבים? (מסביב לשולחן

e. ¿Os acordáis de Roberto? (Sí)

)אתם זוכרים את רוברטו? (כן

f. ¿Yo me preocupo por algo?
(no, por nada)

) לכלום,אני דואג למשהו? (לא

g. ¿Cuándo te vas a bañar?
(antes de comer)

)מתי אתה תתקלח? (לפני הארוחה

h. ¿Con quién nos quedamos?
(con la abuela)

)עם מי אנחנו נשארים? (עם הסבתא

i. ¿Qué te pones para la fiesta
(el vestido largo).

מה את לובשת למסיבה? (את השמלה
)הארוכה

j. ¿Por qué te vas? (porque tengo prisa)

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

No, nos despertamos tarde.
Me levanto a las seis.
No, yo me baño por la noche.
Ellos se sientan alrededor de
la mesa.
e. Sí, nos acordamos.

)למה אתה עוזב? (כי אני ממהר

2 פתרון תרגיל
f.
g.
h.
i.

-

No, tú no te preocupas por nada.
Me voy a bañar antes de comer.
Nos quedamos con la abuela.
Me pongo el vestido largo.

j. Me voy porque tengo prisa.

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
3  תרגיל/ 11 שיעור

מ

:מה השעה? כתוב במילים
a. 8.30 
b. 17.10 
c. 9.25 
d. 13.05 
e. 11.15 
f. 16.35 
g. 20.55 
h. 12.40 
i. 7.30 
j. 4.45 

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.
e.

Son las ocho y media
Son las cinco y diez
Son las nueve y veinticinco
Es la una y cinco
Son las once y cuarto

3 פתרון תרגיל
f.
g.
h.
i.
j.

-

Son las cinco menos veinticinco
Son las nueve menos cinco
Es la una menos veinte
Son las siete y media
Son las cinco menos cuarto

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
4  תרגיל/ 11 שיעור
a. ¿A qué hora abren los bancos? 8.30

מ

?באיזו שעה
?באיזו שעה פותחים את הבנקים
8.30 

b. ¿A qué hora cierra el museo? 19.30

?באיזו שעה נסגר המוזיאון
19:30 

c. ¿A qué hora empiezas a trabajar? 9.00

?באיזו שעה אתה מתחיל לעבוד
9:00 

d. ¿A qué hora terminas tus clases? 13.15

באיזו שעה אתה מסיים את
?השיעורים
13:15 

e. ¿A qué hora vas al cine? 21.45

?באיזו שעה אתה הולך לקולנוע
21:45 

f. ¿A qué hora llega el avión? 7.45

?באיזו שעה מגיע המטוס
7:45 

g. ¿A qué hora empieza la telenovela? 15.05 ?באיזו שעה מתחילה הטלנובלה
15:05 
h. ¿A qué hora vienen los niños? 14.15

?באיזו שעה באים הילדים
14:15 

i. ¿A qué hora sales de casa? 7.50
j. ¿A qué hora llegas al trabajo? 8.20

?באיזו שעה אתה יוצא מהבית
7:50 
?באיזו שעה אתה מגיע לעבודה
8:20 

 קפל לאחור
a. Abren a las ocho y media de la mañana.
b. Cierra a las siete y media de la tarde.
c. Empiezo a las nueve de la mañana.
d. Termino a la una y cuarto del mediodía.
e. Voy a las diez menos cuarto de la noche.
f. Llega a las ocho menos cuarto de la mañana.
g. Empieza a las tres y cinco de la tarde.
h. Vienen a las dos y cuarto de la tarde.
i. Salgo a las ocho menos diez de la mañana.
j. Llego a las ocho y veinte de la mañana.

4 פתרון תרגיל

-

:הערות
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הערות:

ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 11תרגיל 5

באיזה סדר אתה עושה את הפעולות שלפניך?
סדר את הפעולות והטה את הפעלים בגוף ראשון (.)YO
השתמש ב:
primero, luego, después, más tarde, entonces, y, al final.
- desayunar
- ducharse
- hacer la cama
- vestirse
- levantarse
- maquillarse, afeitarse
- despertarse
- ir al trabajo

-

פתרון תרגיל ( 5יש כמה אפשרויות)

קפל לאחור 

Primero me despierto, luego me levanto. Me ducho, me visto, me
maquillo y después desayuno. Luego hago la cama y al final me voy al
trabajo.

קודם כול אני מתעוררת ,אחר כך אני קמה ,אני מתקלחת ,מתלבשת ,מתאפרת ,ואחר
כך אוכלת ארוחת בוקר .לאחר מכן אני מסדרת את המיטה ובסוף הולכת לעבודה.
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
6  תרגיל/ 11 שיעור

מ

:בנה משפטים עם המילים הבאות
a. Yo - levantarse - 6.30
b. Fiesta - cumpleaños - ser - 21.00
c. Tren - salir - 14.00
d. Mauricio - terminar - clases - 18.00
e. Zara - cerrar - 22.00
f. Avión - llegar - 17.45

 קפל לאחור

6 פתרון תרגיל

Me levanto a las seis y media de la mañana.

-

6:30 -אני קם ב

La Fiesta de cumpleaños es a las 9 de la noche. 9:00 -מסיבת יום ההולדת היא ב
El tren sale a las dos de la tarde.
Mauricio termina las clases a las seis.

14:00 -הרכבת יוצאת ב
18:00 -מאוריסיו מסיים את השיעורים ב

Zara cierra a las diez de la noche.

22:00 -זארה סוגרת ב

El avión llega a las diecisiete y cuarenta y cinco.

17:45 -המטוס מגיע ב

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 12 שיעור

מ

:ענה על השאלות
a. ¿Qué vas a hacer esta tarde?
ver una película española

?מה תעשה היום אחר הצהריים

b. ¿Qué van a hacer Ustedes mañana?
visitar la ciudad
c. ¿Dónde van a dormir Uds. esta noche?
en un hotel de cinco estrellas
d. ¿A quién vas a llamar por teléfono?
a mis padres
e. ¿Qué van a ver Ustedes?
un espectáculo de flamenco

?מה תעשו מחר
?איפה תישנו הלילה
?למי תטלפן
?מה תראו

f. ¿Qué van a hacer Ustedes después de cenar? ?מה תעשו אחרי ארוחת הערב
ir a bailar a una discoteca
g. ¿A dónde vais a veranear?
a la Costa Brava
h. ¿Qué van a hacer ellos ahora?
ir de compras
i. ¿Quién va a venir a cenar?
un compañero de clase
j. ¿Qué van a hacer Ustedes después de comer?
dormir la siesta

?איפה תבלו את חופשת הקיץ
?מה הם יעשו עכשיו
?מי יבוא לאכול ארוחת ערב
?מה תעשו אחרי האוכל

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
 קפל לאחור
a. Esta tarde voy a ver una película
española.

1 פתרון תרגיל

-

היום אחר הצהריים אני אלך לראות
.סרט ספרדי

b. Mañana vamos a visitar la ciudad.

.מחר אנחנו נבקר בעיר

c. Esta noche vamos a dormir en un
hotel de cinco estrellas.

.הלילה נישן במלון חמישה כוכבים

d. Voy a llamar a mis padres.
e. Vamos a ver un espectáculo de
flamenco.

.אני אצלצל להורים שלי
.אנחנו נראה מופע פלמנקו

f. Después de cenar vamos a ir a bailar
a una discoteca.

אחרי ארוחת הערב נלך לרקוד
.בדיסקוטק

g. Vamos a veranear a la Costa Brava.

אנחנו נעביר את חופשת הקיץ
.בקוסטה בראבה

h. Ellos van a ir de compras.
i. Va a venir a cenar un compañero
de clase.
j. Vamos a dormir la siesta.

.הם ילכו לקניות
.חבר מהכיתה יבוא לאכול ארוחת ערב
.אנחנו נישן סיאסטה

:הערות

- 65 -

ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 12 שיעור

מ

:השלם עם אחת מהמילים של ממחסן המילים
pasaporte
ida y vuelta
a. ¿Qué

visa
guía

andén
sale

ida
asiento

reservar
viaje organizado

prefieres? ¿Al lado de la ventana o pasillo?
?איזה מושב אתה מעדיף? על יד החלון או במעבר

b. Esta mañana voy a renovar mi
en el Ministerio del Interior.
.הבוקר אני אחדש את הדרכון שלי במשרד הפנים
c. Hay una muy buena oferta de último momento y pensamos
un pasaje a Barcelona para el próximo fin de semana.
 ואנו מתכוונים להזמין כרטיס לברצלונה לסוף,יש מבצע טוב מאוד של הרגע האחרון
.השבוע הבא
d. Quiero sacar la

para los Estados Unidos.
.אני רוצה להוציא ויזה לארצות הברית

e. ¿Qué pasaje quieres? ¿De

o de
?
? או הלוך ושוב,איזה כרטיס אתה רוצה? הלוך

f. Quiero un pasaje sólo de
. Voy a volver con mis padres
en coche.
. אני אחזור עם ההורים שלי במכונית.אני רוצה כרטיס רק להלוך
g. ¿Cómo preferís viajar, solos o en un
?
? לבד או טיול מאורגן,איך אתם מעדיפים לנסוע
h. Preferimos viajar en grupo, así no tenemos preocupaciones
y el
se ocupa de todo.
. כך אין לנו דאגות והמדריך מטפל בכול,אנו מעדיפים לנסוע בקבוצה
i. ¿A qué hora

el próximo tren a Mar del Plata?
?באיזו שעה יוצאת הרכבת הבאה למאר דל פלטה

j. El tren sale a las 8:00, del

número 3.
.3 הרכבת יוצאת בשמונה מרציף מספר

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

asiento
pasaporte
reservar
visa

2 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

ida, ida y vuelta
ida
viaje organizado
guía

i. sale
j. andén

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
3  תרגיל/ 12 שיעור

מ

:כתוב את השאלה המתאימה כמו בדוגמה
a. Este verano vamos a hacer una excursión por la selva Amazónica.
¿Cuándo vais a hacer una excursión?
.הקיץ אנו נעשה טיול בג'ונגל של נהר האמזונס
b. Vamos a ir con nuestros mejores amigos: Marcela y Raúl.
. מרסלה וראול,אנו ניסע עם החברים הכי טובים שלנו
c. Vamos a viajar en avión, en un vuelo directo Tel Aviv- Río de Janeiro.
.ריאו דה ז'נרו- בטיסה ישירה תל אביב,אנחנו נטוס במטוס
d. Los vuelos salen ahora de la nueva Terminal.
.הטיסות יוצאות מהטרמינל החדש
e. Primero vamos a visitar la ciudad.
.בהתחלה נבקר בעיר
f. Y después vamos a viajar a la selva.
.אחר כך ניסע לג'ונגל
g. Vamos a comer en una churrasquería típica.
.אנחנו נאכל ב"צ'ורסקריה" טיפוסית
h. Vamos a estar allí dos semanas.
.נהיה שם שבועיים
i. El Hotel Hilton en Río, donde vamos a alojarnos, es carísimo.
. הוא יקר מאוד, שבו נלון,מלון הילטון בריאו
j. Nuestros amigos van a seguir viaje a Perú, pero nosotros vamos a
volver porque tenemos mucho trabajo.
. אבל אנחנו נחזור מפני שיש לנו הרבה עבודה,החברים שלנו ימשיכו בנסיעה לפרו

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
 קפל לאחור
a. ¿Cuándo vais/van a ir de excursión?
b. ¿Con quién vais/van a ir?
c. ¿En qué/Cómo vais/van a viajar
d. ¿De dónde salen los vuelos?
e. ¿Qué vais/van a visitar primero?
f. ¿A dónde vais/van a viajar después?
g. ¿Dónde vais/van a comer?
h. ¿Cuánto tiempo vais/van a estar allí?
i. ¿Cómo es el Hotel Hilton?
j. ¿Por qué vais/van a volver?

3 פתרון תרגיל

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
4  תרגיל/ 12 שיעור

מ

IR A + INFINITIVO סדר את מרכיבי המשפט והפוך את הפועל לצורה

) המילה הראשונה של כל משפט מתחילה באות גדולה: (רמז.כדי לבטא עתיד
a. de / playa / ir a / este / fin/ la / semana / Yo
 Yo voy a ir a la playa este fin de semana.
b. ¿hacer / las / próximas / Qué / (tú) / vacaciones?
c. ¿al/ ir / cine / Ustedes?
d. a / año / Madrid / El / Alberto / próximo / viajar
e. en / Tú / vacaciones / tomar / agosto / las
f. invierno / nevar / El / próximo
g. Te / más / ver / (yo) / tarde
h. venir / abuelos / semana / mis / Este / de / fin
i. no / En / verano / haber / estudiar / Carmen
j. Mañana / se / temprano / levantar / ellos / muy

 קפל לאחור
a. Yo voy a ir a la playa este fin de semana.
b. ¿Qué vas a hacer las próximas
vacaciones?
c. ¿Ustedes van a ir al cine?

4 פתרון תרגיל

-

אני אלך לחוף הים בסוף השבוע
.הזה
?מה תעשה בחופשה הבאה
?אתם תלכו לקולנוע

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
d. El año próximo Alberto va a viajar
a Madrid.
e. Tú vas a tomar las vacaciones
en agosto.
f. El próximo invierno va a nevar.
g. Te voy a ver más tarde.
h. Este fin de semana van a venir
mis abuelos.
i. En verano Carmen no va a estudiar.
j. Mañana ellos se van a levantar
muy temprano.

.בשנה הבאה אלברטו ייסע למדריד
.אתה תיקח חופשה באוגוסט
.בחורף הבא יֵ רד שלג
.אני אראה אותך יותר מאוחר
בסוף השבוע הזה יבואו הסבים
.שלי
.בקיץ כרמן לא תלמד
.מחר הם יקומו מוקדם מאוד

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
5  תרגיל/ 12 שיעור

מ

:השלם עם המילים שבמחסן המילים
lluvia
frío
tormenta

nieve
grados
caluroso

clima
niebla
llueve

a. En invierno hace mucho
b. La

tiempo
humedad
tropical

en Siberia.

es necesaria para la agricultura.

c. ¿Cómo es el
d. En Eilat no

de tu país?
casi nunca y el clima es muy

e. No es recomendable salir a navegar cuando hay
f. Ahora hace 38

y 96% de

en el mar.

, no se puede respirar.

g. En el Hermon todavía no hay suficiente

para esquiar.

h. Vamos a ver el pronóstico en la tele para saber qué
mañana.
i. Es muy peligroso conducir porque hay mucha
j. En Brasil el clima es

.

va a hacer
y no se ve nada.

.

 קפל לאחור
a. En invierno hace mucho frío en Siberia.

5 פתרון תרגיל

-

.בחורף מאוד קר בסיביר
b. La lluvia es necesaria para la agricultura.
.הגשם נחוץ לחקלאות
c. ¿Cómo es el clima de tu país?
?איך האקלים של ארצך
d. En Eilat no llueve casi nunca y el clima es muy caluroso.
. והאקלים מאוד חם,באילת לא יורד גשם כמעט אף פעם
e. No es recomendable salir a navegar cuando hay tormenta en el mar.
.לא מומלץ לצאת לשוט כשיש סערה בים

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
f. Ahora hace 38 grados y 96% de humedad, no se puede respirar.
. לחות; אי אפשר לנשום96% - מעלות ו38 עכשיו
g. En el Hermon todavía no hay suficiente nieve para esquiar.
.בחרמון עדיין אין מספיק שלג כדי לעשות סקי
h. Vamos a ver el pronóstico en la tele para saber qué tiempo va a hacer
mañana.
.נראה את תחזית מזג האוויר בטלוויזיה כדי לדעת איזה מזג אוויר יהיה מחר
i. Es muy peligroso conducir porque hay mucha niebla y no se ve nada.
.מאוד מסוכן לנהוג מפני שיש הרבה ערפל ולא רואים שום דבר
j. En Brasil el clima es tropical.
.בברזיל האקלים הוא טרופי

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
1  תרגיל/ 13 שיעור

מ

:DUELEN  אוDUELE השלם עם
a. A Manuel le
b. Me

la cabeza. Va a tomar una aspirina.
. הוא ייקח אספירין,למנואל כואב הראש
los pies. ¿Nos sentamos?
? נשב,כואבות לי הרגליים

c. Voy a la farmacia, porque a mi padre le
mucho la garganta.
.אני הולך לבית המרקחת מפני שלאבא שלי מאוד כואב הגרון
d. ¿ Te

algo? Tienes mala cara.
.כואב לך משהו? אתה נראה לא טוב

e. Rosa y Pilar comieron algo malo y les
el estómago.
.רוסה ופילאר אכלו משהו מקולקל וכואבת להן הבטן
f. ¿A ti no te

los oídos con esta música tan alta? Bájala un poco.
.כך חזקה? תחליש אותה קצת-לא כואבות לך האוזניים כשהמוזיקה כל

g. Le

las piernas por no andar.
.כואבות לו הרגליים מחוסר הליכה

h. Víctor, si te

las muelas, ve al dentista.
. אם כואבות לך השיניים לך לרופא שיניים,ויקטור

i. En primavera siempre me
los ojos y me lagrimean. Es
alergia al polen de las flores.
. זו אלרגיה לאבקת הפרחים.באביב תמיד כואבות ודומעות לי העיניים
j. Mis padres están estupendamente de salud, nunca les
nada.
. אף פעם לא כואב להם כלום,להורים שלי יש בריאות נפלאה

 קפל לאחור
a.
b.
c.
d.

duele
duelen
duele
duele

1 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

duele
duelen
duelen
duelen

i. duelen
j. duele

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 13 שיעור

מ

:מיין כל מילה לפי הפועל המתאים
tos
cansado

la cabeza
mareado

la espalda
fiebre
el estómago enfermo

gripe
el brazo

Tengo: tos, 
Me duele: 
Estoy: 

 קפל לאחור
Tengo: tos, fiebre, gripe
Me duele: la cabeza, la espalda, el estómago, el brazo
Estoy: cansado, mareado, enfermo

2 פתרון תרגיל

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
3  תרגיל/ 13 שיעור

מ

:A, DE, EN :השלם את המשפטים עם
a. Llegamos

Barcelona

b. Visitamos

mi abuela para darle un regalo.
.ביקרנו את סבתי כדי לתת לה מתנה

c. ¿

las diez
la noche.
. בלילה10-הגענו לברצלונה ב

qué idioma me hablas?
?באיזו שפה אתה מדבר איתי

d. ¿Cómo viajáis
e.
f.

Chipre? ¿
barco o
avión?
?איך אתם נוסעים לקפריסין? באונייה או במטוס

invierno hace mucho frío
9.00
el Instituto.

Jerusalén.
.בחורף קר מאוד בירושלים

11.00 tenemos clase

francés

. יש לנו שיעור צרפתית במכון11  עד9 משעה
g. Si no vienes

las seis, me voy
casa.
. אני הולך הביתה,אם אתה לא בא בשש

h. No veo lo que hay

la vitrina.
.אני לא רואה מה יש בחלון הראווה

i. Tú saludas

tus amigos
.אתה מברך את החברים שלך

j. ¿

dónde vienes?
?מהיכן אתה בא

 קפל לאחור

3 פתרון תרגיל

a. Llegamos a Barcelona a las diez de la noche.
b. Visitamos a mi abuela para darle un regalo.
c. ¿En qué idioma me hablas?
d. ¿Cómo viajáis a Chipre? ¿En barco o en avión?
e. En invierno hace mucho frío en Jerusalén.
f. De 9.00 a 11.00 tenemos clase de francés en el Instituto.
g. Si no vienes a las seis, me voy a casa.
h. No veo lo que hay en la vitrina.
i. Tú saludas a tus amigos
j. ¿De dónde vienes?

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
4  תרגיל/ 13 שיעור

מ

:HAY  אוTENER, DEBER השלם עם
a. En esta empresa

que trabajar.
.בחברה הזאת צריך לעבוד

b. Tú

pensar en tu salud.
.אתה צריך לחשוב על בריאותך

c. Él

que levantarse más temprano.
.עליו לקום מוקדם יותר

d. Para estar sano

que beber mucha agua.
. צריך לשתות הרבה מים,כדי להיות בריא

e. Para no tener problemas de corazón
que hacer deporte.
. צריך לעסוק בספורט,כדי שלא יהיו בעיות לב
f. Nosotros

que salir ya, ¡es tarde!
. זה מאוחר,אנחנו כבר צריכים לצאת

g. Para sentirse bien, José

que comer de manera ordenada.
. חוסה צריך לאכול בצורה מסודרת,כדי להרגיש טוב

h. Como me siento débil

que descansar.
. עליי לנוח,מאחר שאני מרגיש חלש

i. Para estar delgado
j.

que comer pocos dulces.
. צריך לאכול מעט ממתקים,כדי להיות רזה

ir al médico, estás muy pálido.
. אתה מאוד חיוור,עליך ללכת לרופא

 קפל לאחור

a.
b.
c.
d.

hay
debes
tiene
hay

4 פתרון תרגיל
e.
f.
g.
h.

hay
tenemos
tiene
tengo

i. hay
j. Debes

-

:הערות
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הערות:

ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 14תרגיל 1

לכל ביטויי הזמן חסרה מילה.
השלם את הביטויים:
ayer la tarde
8 de marzo
el jueves por noche
en diciembre 1994
sábado

-

פתרון תרגיל 1

בשנה שעברה
ביוני
לפני שלושה חודשים
בשבוע שעבר
ב1985-
אתמול אחר הצהריים
בשמונה במרץ
ביום חמישי בלילה
בדצמבר 1994
בשבת

f.
g.
h.
i.
j.

año pasado
junio
tres meses
semana pasada
1985

a.
b.
c.
d.
e.

קפל לאחור 
a. el año pasado
b. en junio
c. hace tres meses
d. la semana pasada
e. en 1985
f. ayer por la tarde
g. el 8 de marzo
h. el jueves por la noche
i. en diciembre de 1994
j. el sábado

הסידור בציר הזמן ישתנה לפי התאריך והיום בשבוע שבהם התלמיד פותר את התרגיל.
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
2  תרגיל/ 14 שיעור

מ

 כל הפעלים הם בזמן.השלם את המשפטים עם הצורה הנכונה של הפעלים בסוגריים
.PRETÉRITO INDEFINIDO עבר פשוט
a. Mis padres (emigrar)
a Israel en 1974 y (abrir)
un
restaurante de comida argentina.
. ופתחו מסעדה של אוכל ארגנטינאי1974-הוריי עלו לישראל ב
b. El otro día (aparcar, yo)
el coche en una calle del centro: me
(romper, ellos)
la ventanilla y me (robar, ellos)
el
radiocasete.
 שברו לי את החלון וגנבו,לפני כמה ימים החניתי את המכונית ברחוב במרכז העיר
.לי את הרדיו
c. Te (esperar, yo)

en la lluvia y (mojarse, yo)
todo.
.חיכיתי לך בגשם ונרטבתי כולי

d. Los teléfonos (sonar)

y nadie (contestar)
.
.הטלפונים צלצלו ואף אחד לא ענה

e. Yo (nacer)
en una gran ciudad pero, al poco tiempo toda mi
familia (trasladarse)
al campo.
. אבל אחרי זמן קצר כל משפחתי עברה לכפר,נולדתי בעיר גדולה

 קפל לאחור
a. emigraron- abrieron
b. aparqué- rompieron- robaron
c. esperé- me mojé
d. sonaron- contestó
e. nací- se trasladó

2 פתרון תרגיל

-

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
3  תרגיל/ 14 שיעור

מ

:ענה על השאלות הבאות כמו בדוגמה
a. ¿Cómo supisteis la noticia?  por los periódicos
 באמצעות העיתונים ?איך נודעה לכם הבשורה
Supimos la noticia por los periódicos.
b. ¿Dónde estuvo ella anoche?  en el gimnasio.
 באולם ההתעמלות ?איפה היא הייתה אמש

c. ¿Dónde pusiste las macetas?  sobre la ventana.
 על החלון ?איפה שמת את העציצים

d. ¿Para qué vino aquí?  para buscar trabajo.
 לחפש עבודה ?לשם מה היא באה לכאן

e. ¿Por qué no quiso Usted comprar cigarrillos importados?  son muy
caros
 הן מאוד יקרות ?למה לא רצית לקנות סיגריות מיובאות

f. ¿Qué te trajeron tus padres de España?  una guitarra
 גיטרה ?מה הביאו לך הורייך מספרד

g. ¿Cómo viniste de Madrid?  en avión.

 במטוס ?איך באת ממדריד

h. ¿A dónde quisieron ir los niños?  al cine.
 לקולנוע ?לאן רצו ללכת הילדים

i. ¿Cuántos invitados tuvo ella?  muchos.

j. ¿Qué les dijiste ayer?  la verdad.

 הרבה ?כמה אורחים היו לה

 את האמת ?מה אמרת להם אתמול

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
 קפל לאחור

3 פתרון תרגיל

a. Supimos la noticia por los periódicos.
b. Ella estuvo en el gimnasio.
c. Puse las macetas sobre la ventana.
d. Vino aquí para buscar trabajo.
e. No quise comprar cigarrillos importados porque son muy caros.
f. Mis padres me trajeron una guitarra.
g. Vine en avión.
h. Los niños quisieron ir al cine.
i. Ella tuvo muchos invitados.
j. Les dije la verdad.

-

:הערות
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הערות:

ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ

שיעור  / 14תרגיל 4

כתוב שאלה מתאימה לכל תשובה:
Estuve en Granada.

הייתי בגרנדה.

לא ,נסעתי עם החבר שלי.

No, fui con mi novio.

כן ,מאוד .זו עיר יפהפייה.

Sí, muchísimo. Es una ciudad preciosa.

ביום ראשון אחר הצהריים.

כן ,הלכתי לקולנוע עם אנדריאה.

הסרט האחרון של אלמודובר.

El domingo por la tarde.

Sí, fui al cine con Andrea.

La última película de Almodóvar.

לא כל-כך .הוא קצת איטי ומשעמםNo mucho. Es un poco lenta y aburrida. .

-

פתרון תרגיל  4פתרון אפשרי (יש עוד אפשרויות):

איפה היית בסוף השבוע האחרון?
נסעת לבד?
גרנדה מצאה חן בעינייך?
מתי חזרתם?
יצאת ביום ראשון בערב?
מה ראיתם?
הסרט מצא חן בעיניכם?

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

קפל לאחור 

a. ¿Dónde estuviste el fin de semana
?pasado
?b. ¿Fuiste sola
?c. ¿Te gustó Granada
?d. ¿Y cuándo volvisteis
?e. ¿Saliste el domingo por la noche
?f. ¿Qué visteis
?g. ¿Os gustó la película
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
5  תרגיל/ 14 שיעור

מ

.José de San Martín :לפניך ביוגרפיה קצרה של גיבור דרום אמריקאי
.קרא אותה והפוך את הפעלים לזמן עבר
San Martín nace en Yapeyú, en la provincia argentina de Corrientes, el
día 25 de febrero de 1778.
.1778  בפברואר25  בתאריך,סן מרטין נולד בז'אפז'ו במחוז הארגנטינאי קוריינטס
En 1786 se traslada a España con su familia y, en 1789, empieza su
carrera militar en el regimiento de Murcia. Lucha en las filas de España
durante las guerras contra los franceses y lucha contra Napoleón.
 התחיל את הקריירה הצבאית בגדוד של1789- וב, עבר עם משפחתו לספרד1786 -ב
. ולחם נגד נפוליאון, הוא לחם בשורות הצבא הספרדי במלחמות נגד הצרפתים.מורסיה
En Cádiz conoce a otros militares de América del Sur, renuncia a su
carrera militar en España y se embarca hacia el Río de la Plata, a donde
llega el 9 de marzo de 1812.
 ויתר על קריירה צבאית בספרד,אמריקאים-בקאדיס הוא הכיר עוד אנשי צבא דרום
.1812  במרץ9 - שאליו הגיע ב,והפליג לריו דה לה פלטה
El gobierno independiente de Buenos Aires acepta los servicios de
San Martín, reconoce su grado de teniente coronel y le encarga crear
un cuerpo de combate. En ese mismo año se casa con María de los
Remedios de Escalada, que pertenecía a una distinguida familia.
 הכירה,הממשלה העצמאית בבואנוס איירס קיבלה את שירותיו של סן מרטין
 באותה שנה הוא התחתן.בדרגותיו כסגן אלוף והטילה עליו משימה להקים גוף לוחם
. שהייתה בת למשפחה מכובדת,עם מריה דה לוס רמדיוס דה אסקלדה
En enero de 1817 comienza el cruce de la cordillera de Los Andes con
alrededor de 4000 hombres. Después de varias batallas con los españoles,
entra en la ciudad de Santiago de Chile y proclama la independencia
chilena.
 ואחרי כמה קרבות. איש4,000- הוא התחיל את חציית רכס האנדים עם כ1817 בשנת
.נגד הספרדים הוא נכנס לעיר סנטיאגו והכריז על עצמאות צ'ילה

:הערות
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ספרדית בסיסית דפי עבודה לשיעורים
En el mes de julio de 1821, después de atacar por mar a los españoles
en Perú por mar, San Martín entra triunfante en Lima, proclama la
independencia, es designado Protector del Perú y ejerce el gobierno.
 סן מרטין נכנס מנצח, אחרי שתקף את הספרדים שהיו בפרו מהים,1821 בחודש יולי
. והוכרז כמגן פרו ועלה לשלטון, הכריז על עצמאות,ללימה
El 3 de agosto de 1823 muere su esposa en Buenos Aires. El 10 de febrero
de 1824 se embarca para Francia con su hija Mercedes. Reside en Europa
hasta su muerte, el 17 de agosto de 1850.
 הוא הפליג1824  בפברואר10 - ב. מתה אשתו בבואנוס איירס1823  באוגוסט3 -ב
.1850  באוגוסט17 - הוא גר באירופה עד מותו ב.לצרפת עם בתו מרסדס

 קפל לאחור

5 פתרון תרגיל

-

San Martín nació en Yapeyú, en la provincia argentina de Corrientes, el
día 25 de febrero de 1778.

En 1786 se trasladó a España con su familia y, en 1789, empezó
su carrera militar en el regimiento de Murcia. Luchó en las filas
de España durante las guerras contra los franceses y luchó contra
Napoleón.
En Cádiz conoció a otros militares de América del Sur, renunció a
su carrera militar en España y se embarcó hacia el Río de la Plata,
a donde llegó el 9 de marzo de 1812.
El gobierno independiente de Buenos Aires aceptó los servicios
de San Martín, reconoció su grado de teniente coronel y le encargó
crear un cuerpo de combate. En ese mismo año se casó con María
de los Remedios de Escalada, que pertenecía a una distinguida
familia.
En enero de 1817 comenzó el cruce de la cordillera de Los Andes
con alrededor de 4000 hombres. Después de varias batallas con
los españoles, entró en la ciudad de Santiago de Chile y proclamó
la independencia chilena.
En el mes de julio de 1821, después de atacar por mar a los
españoles en Perú, San Martín entró triunfante en Lima, proclamó
la independencia, fue designado Protector del Perú y ejerció el
gobierno.
El 3 de agosto de 1823 murió su esposa en Buenos Aires. El 10 de
febrero de 1824 se embarcó para Francia con su hija Mercedes.
Residió en Europa hasta su muerte, el 17 de agosto de 1850.

:הערות

