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Lección número 1 שיעור מספר 1
Un breve diálogo שיחה קצרה
Lo que será, será… מה שיהיה, יהיה
¡Hola! Pareces muy contenta. ¿Qué 
pasó?

הי! את נראית מרוצה מאד. מה קרה? 

No pasó nada. Es solo que fui a 
consultar a una adivina.

כלום לא קרה. זה רק שהלכתי להתייעץ עם 
מגדת עתידות.

Nunca pensé que tú creías en esas 
cosas.

מעולם לא חשבתי שאת מאמינה בדברים 
האלה.

Yo tampoco. La verdad es que 
siempre me reía cuando me hablaban

גם אני לא. האמת היא שתמיד צחקתי 
כשדברו איתי

de brujos, hechiceras y adivinos. על קוסמים, מכשפות ומגידי עתידות.

Pero a pesar de ello, fuiste a consultar 
a una adivina.

אבל בכל זאת הלכת להתייעץ עם מגדת 
עתידות.

No exactamente. Acompañé a una 
amiga, y ya que estaba allí…

לא בדיוק. ליוויתי חברה, ואם כבר הייתי 
שם...

¿Qué te dijo? מה היא אמרה לך?

Solo cosas buenas. Dijo que un 
hombre muy guapo se enamorará de 
mí, 

רק דברים טובים. היא אמרה שגבר נאה מאד 
יתאהב בי, 

que tendré un gran éxito en mi trabajo 
y que heredaré una fortuna.

שתהיה לי הצלחה גדולה בעבודה שלי 
ושאירש הון תועפות.

Oh, ¿Y te dijo cuándo pasará todo 
eso?

אה, והיא אמרה לך מתי כל זה יקרה?

No, no lo dijo, pero creo que ella 
estaba hablando de un futuro no 
demasiado lejano.

לא, היא לא אמרה, אבל אני מאמינה שהיא 
דברה על עתיד לא רחוק מדי.

Bueno, entonces solo tienes que 
esperar.

טוב, אם כך נותר לך רק לחכות.

Lo que será, será… מה שיהיה, יהיה...
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Vocabulario אוצר מילים
consultar להתייעץ, לבקש עצה

creer להאמין

adivino / adivina מגיד/מגדת עתידות

brujo קוסם, מכשף

bruja מכשפה

hechicero מכשף, קוסם

hechicera מכשפה, קוסמת

a pesar de ello אף-על-פי-כן, בכל זאת, למרות זאת

tampoco גם לא

acompañar ללוות, להצטרף למישהו, להשתתף ברגשות 
של מישהו

enamorarse (de) להתאהב

enamorar להקסים, לכבוש, לגרום למישהו להתאהב

éxito הצלחה

exitoso /exitosa מוצלח/ת, מצליח/ה

heredar לרשת

fortuna הון )עתק, תועפות(, עושר, מזל

afortunado / afortunada בר/ת מזל

lejano / lejana רחוק/ה

demasiado )'מדי )יותר מדי, פחות מדי, רחוק מדי וכד

El futuro “sintético” העתיד ה”סינתטי”
בשיעור 18 שבחלק הראשון למדנו שהפועל 
ir הוא גם מרכיב חשוב, יחד עם מילת היחס 

a , בהרכבת התבנית המציינת שמשהו אמור 
להתרחש בעתיד. בתבנית זו יש בסך הכול 3 
מרכיבים, שהם פועל העזר ir , אחר-כך a ואז 

הפועל עצמו.

יש בספרדית דרך נוספת להביע את אותו 
הדבר, הפעם באמצעות מרכיב אחד בלבד, 

והוא הפועל עצמו בנטייה המיוחדת לזמן 
עתיד. נטייה זו לא קשה במיוחד.
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ברוב הפעלים )ואנחנו יודעים כבר שתמיד יש 
יוצאים מן הכלל...(, נבנה את צורת העתיד 
בהוספת סיומות לפי הגופים השונים לצורה 
 infinitivo הבסיסית של הפועל, זו המכונה

 ,trabajar או “השם של הפועל” )לדוגמה
.(abrir ,comer

ולהלן הסיומות שיש להוסיף לצורה הבסיסית 
של הפועל:

yo: -é

tú: -ás

él/ella: -á

nosotros / nosotras: -emos

vosotros / vosotras: -éis

:ustedes / ellos / ellas

án-

Veamos unos ejemplos הנה מספר דוגמאות
Parece que buscará un empleo. נראה שהוא יחפש / היא תחפש עבודה.

במשפט הקודם הוספנו פשוט את הסיומת 
.buscar לפועל )á-( המתאימה לגוף השלישי

El año que viene trabajaré con mi 
padre.

בשנה הקרובה אעבוד עם אבא שלי.

Mañana iremos al cine. מחר נלך לקולנוע.

Los niños volverán tarde. הילדים יחזרו מאוחר.

La adivina dijo que vivirás muchos 
años.

מגדת העתידות אמרה שתחיה שנים רבות.

¿Cenarás conmigo el viernes? תאכלי איתי ארוחת ערב ביום ששי?

Si no buscas, no encontrarás nada. אם אינך מחפש, לא תמצא כלום.

El lunes empezarán a aprender 
español.

ביום שני יתחילו ללמוד ספרדית.

Hoy es martes, mañana será 
miércoles.

היום יום שלישי, מחר יהיה יום רביעי.

Lazos de familia קשרי משפחה
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ודאי זכור לך שמטרת החלק הזה, שהופיע 
לראשונה בשיעור 41 בחלק השני של הקורס, 
היא להעשיר את אוצר המילים שלנו. המילה 

הראשונה ברשימה מציינת מהו הנושא או “אב 
המשפחה” בזמן שכל שאר המונחים ברשימה 

הם “צאצאים” או “קרובי משפחה” מבחינת 
המשמעות.

Amistad ידידות
amigo / amiga חבר/ה, ידיד/ה

compañero / compañera חבר/ה, ידיד/ה

amistoso / amistosa ידידותי/ת

amigable ידידותי/ת

afable ידידותי/ת, מסביר/ה פנים

amable מסביר/ה פנים, מנומס/ת, אדיב/ה

sociable חברי/ת, חברותי/ת

simpático חביב, סימפטי

cordial לבבי/ת

cariño חיבה

afecto אהדה, חיבה

ternura רוך 

amor אהבה

amar לאהוב

adorar לסגוד, להעריץ

admirar להעריץ

apreciar להעריך

estimar לכבד, להעריך

enemigo אויב

enemistad איבה, יריבות

también / tampoco también / tampoco
המילה también תופיע תמיד בעקבות 

משפטי חיוב, ובעצם פירושה גם כן. המילה 
tampoco תופיע רק בעקבות משפטי שלילה 

ובעצם פירושה גם לא. נדגים זאת בכמה צמדי 
משפטים.
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Me gusta el helado de vainilla. 
[afirmativo]

אני אוהב גלידת וניל.

A mí también. גם אני )אוהב גלידת וניל(
No me gustan las películas de terror. 
[negativo]

אני לא אוהב סרטי אימה.

A mí tampoco. גם אני לא )אוהב סרטי אימה(.
Yo hablo español. [afirmativo] אני מדבר ספרדית.

Yo también. גם אני )מדבר ספרדית(
Ellos no hablan árabe. [negativo] הם לא מדברים ערבית.

Nosotros tampoco. גם אנחנו לא )מדברים ערבית(
Miguel lo sabe. [afirmativo] מיגל יודע את זה.

Cecilia también. גם ססיליה )יודעת את זה(
Miguel no lo sabe. [negativo] מיגל לא יודע את זה.

Cecilia tampoco. גם ססיליה לא )יודעת את זה(
Ejercicio 1 1 תרגיל
Traducir al español תרגם לספרדית
Ella fue a ver a una adivina. היא הלכה לראות מגדת עתידות.

Miguel heredó una fortuna. מיגל ירש הון עתק.

Yo no hablo alemán y mi hermana 
tampoco.

אני לא מדבר גרמנית וגם אחותי לא.

Yo hablo ruso y mi hermana también. אני מדבר רוסית וגם אחותי.

El libro es un gran éxito. הספר הצלחה גדולה.

Los niños comerán temprano. הילדים יאכלו מוקדם.

Ejercicio 2 תרגיל 2
No hoy, mañana לא היום, מחר

במשפטים הבאים עליך להפוך את הפועל 
לצורת העתיד הסינתטי. הפועל שעליך לשנות 

מודגש בקו תחתון. לדוגמה, במשפט

Estudio francés 

יהיה הפתרון

Estudiaré francés

Manuel es médico
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Manuel será médico

Te llamo a la oficina.

Te llamaré a la oficina.

Caminamos por el parque.

Caminaremos por el parque

Viven todos en la misma casa.

Vivirán todos en la misma casa.

Me levanto temprano.

Me levantaré temprano.
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Lección número 2 שיעור מספר 2
Un breve diálogo שיחה קצרה
¿Qué haremos? מה נעשה?
Roberto y Luisa nos invitaron a pasar 
el fin de semana en su casa de la 
playa.

רוברטו ולואיסה הזמינו אותנו לבלות את סוף 
השבוע בביתם על שפת הים.

De más está decir que me gusta la 
idea, pero ¿no íbamos a pintar la 
cocina?

מיותר להגיד שהרעיון מוצא חן בעיניי אבל, 
לא עמדנו לצבוע את המטבח?

Tienes razón. Casi me olvidaba. אתה צודק. כמעט שכחתי.

¿Compraste la pintura para la cocina? קנית את הצבע למטבח?

Seguro. La compré la semana pasada, 
como te dije.

ודאי. קניתי אותו בשבוע שעבר, כפי שאמרתי 
לך.

¿Tenemos todas las herramientas? יש לנו את כל כלי העבודה?

Sí, todo está listo. כן, הכול מוכן.

¿Qué haremos? ¿Iremos a la playa o 
nos quedaremos en casa trabajando?

מה נעשה? ניסע לשפת הים או נישאר בבית 
לעבוד?

No sé, ¿qué dices tú? אני לא יודעת, מה אתה אומר?

Podemos ir a la playa este fin de 
semana y pintar la cocina la semana 
que viene.

אנו יכולים לנסוע לשפת הים בסוף השבוע 
הזה ולצבוע את המטבח בשבוע הבא.

Llamaré a Roberto y le diré que 
aceptamos la invitación.

אצלצל לרוברטו ואגיד לו שאנו מקבלים את 
ההזמנה.

¡Excelente! Ya está decidido. מצוין! זה כבר הוחלט.

Vocabulario אוצר מילים
fin de semana סוף שבוע

pintar לצבוע, לצייר בצבע

pintura (arte) צביעה, ציור
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pintura (material) צבע )חומר לצביעה או ציור(

pintor / pintora צבעי/ת, צייר/ת

razón (causa) סיבה, טעם

razón (pensamiento) הגיון, דעת, תבונה

razonar לחשוב בהגיון, להפעיל שיקול דעת

tener razón להיות צודק/ת

perder la razón להשתגע

casi כמעט

herramienta כלי לעבודה

quedar, quedarse להישאר

aceptar להסכים, לקבל

invitación הזמנה

decir להגיד, לאמור

de más está decir מיותר להגיד, מיותר לציין

es un decir זה רק ביטוי, זו רק צורת הבעה

decir por decir לדבר סתם, להגיד משהו רק כי 'בא לי לדבר'

El futuro “sintético” [continuación] העתיד ה”סינתטי” ]המשך[
כפי שחששנו, מספר פעלים לא מצייתים 

לכללים שלמדנו. למזלנו אלה אינם רבים... 
מצד שני מדובר בפעלים די שכיחים בשפה. 

למען האמת, הסיומות לא ישתנו. השינויים 
יופיעו בבסיס או היסוד של הפועל, החלק 

 שאינו כולל את הסיומות
ar – er – ir. 

אחד הפעלים האלה הוא decir. צורתו בעתיד 
הסינתטי אינה “deciré” וכך הלאה, כפי 

שניתן היה לצפות, אלא:

yo diré

tú dirás

él/ella dirá

אני אגיד

אתה/את תגיד/י

הוא יגיד / היא תגיד
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nosotros / nosotras diremos

vosotros / vosotras diréis

ustedes / ellos / ellas dirán

אנו נגיד

אתם/אתן תגידו

הם/הן יגידו

בין הפעלים האחרים העוברים שינוי דומה 
בבסיס נמצאים:

hacer → haré, harás, hará… [ ”haceré“ 
[ולא

haber → habrá [future of hay, hubo, 
había…]

poder → podré, podrás, podrá…

saber → sabré, sabrás, sabrá…
Veamos unos ejemplos הנה מספר דוגמאות
Cecilia piensa mucho en qué dirá la 
gente.

ססיליה חושבת הרבה על מה יגידו האנשים.

ודאי זכור לך מה שלמדנו בשיעור 11 בחלק 
 .gente השני של הקורס בקשר לשם העצם
למרות צורתו במספר יחיד, המשמעות היא 

של מספר רבים )אנשים רבים(. זהו שם עצם 
. la gente:ממין נקבה

¿Podrás ayudarme mañana? תוכל/י לעזור לי מחר?

Si estudias sabrás hablar en buen 
español.

אם תלמד/י תדע/תדעי לדבר בספרדית טובה.

Todavía no sé qué haré. עדיין איני יודע/ת מה אעשה.

Llamaré al servicio de informaciones 
y ellos me dirán qué hacer.

אצלצל לשירות המודיעין והם יגידו לי מה 
לעשות.

Habrá muchos turistas en la playa 
este fin de semana.

יהיו תיירים רבים על שפת הים בסוף השבוע 
הזה.

Le diremos a tu madre que Silvia no 
vino.

נגיד לאימא שלך שסילביה לא באה.

Haremos un pastel para tu 
cumpleaños.

נכין )נעשה( עוגה ליום ההולדת שלך.

Está enfermo y no podrá ir a la fiesta. הוא חולה ולא יוכל ללכת למסיבה.

Lazos de familia קשרי משפחה
Fuego אש
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calor חום

caliente חם

llama להבה

chispa ניצוץ

humo עשן

encender להדליק

arder לבעור

quemar לשרוף

quemadura כוויה, צריבה

quemadura de sol כווית שמש

ardiente בוער/ת

cerilla גפרור

fósforo גפרור

vela נר

incendio שריפה )במבנים, שדות, יערות וכד'(

incendiar )'להצית )מבנים, שדות, יערות וכד

apagar לכבות

bombero כבאי

combustible דלק

La cosa está que arde [coloquial] המצב חמור מאד )מילולית: הדבר במצב של 
בעירה(

siempre / nunca siempre / nunca
המילה siempre  )תמיד( תופיע תמיד 

במשפטי חיוב, ובעצם פירושה תמיד. המילה 
nunca תופיע רק במשפטי שלילה ובעצם 

פירושה אף פעם לא.

חשוב לציין שהמילה acnun תוכל להופיע 
בשני מבנים שונים

1( [Nunca +פועל ]

2) [No + פועל + nunca]
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אולם השילובים

[nunca no]* וגם

*[no nunca] 

אינם תקניים בשפה, )אלא אם שתי המילים 
מופרדות באמצעות פסיק(. נראה עכשיו 

מספר דוגמאות.

Siempre voy al cine con mi hermana. אני תמיד הולך לקולנוע עם אחותי.
Nunca voy al cine con mi hermana אני אף פעם לא הולך לקולנוע עם אחותי.
No voy nunca al cine con mi 
hermana.

אני אף פעם לא הולך לקולנוע עם אחותי.

כפי שציינו קודם, לעולם לא נגיד:

* Nunca no voy  

* No nunca voy

מצד שני, מותר להגיד:

No, nunca voy

)כלומר, שתי המילים מופרדות באמצעות 
פסיק(.

Juan siempre se levanta a las 8. חואן קם תמיד בשמונה.

Juan nunca se levanta a las 8. חואן לא קם אף פעם בשמונה.

Juan no se levanta nunca a las 8. חואן לא קם אף פעם בשמונה.

Siempre vamos a la playa. אנו הולכים תמיד לשפת הים.

Nunca vamos a la playa. אנו לא הולכים אף פעם לשפת הים.

No vamos nunca a la playa. אנו לא הולכים אף פעם לשפת הים.

Siempre bebemos vino con las 
comidas.

אנו שותים תמיד יין עם הארוחות.

Nunca bebemos vino con las 
comidas.

אנו לא שותים אף פעם יין עם הארוחות.

No bebemos nunca vino con las 
comidas.

אנו לא שותים אף פעם יין עם הארוחות.

Ejercicio 1 1 תרגיל
Traducir al español תרגם לספרדית



12

¿Qué harás mañana? מה תעשה/תעשי מחר?

 Le diré a mi madre que no podremos
ir.

אגיד לאימא שלי שלא נוכל ללכת.

Habrá mucha gente en la fiesta. יהיו הרבה אנשים במסיבה.

 Ahora no lo sabes pero lo sabrás en el
futuro.

עכשיו אינך יודע/יודעת את זה, אך תדע/תדעי 
בעתיד.

Ella pintará el baño y la cocina. היא תצבע את חדר האמבטיה והמטבח.

No iremos a la playa. לא נלך לשפת הים.

Ejercicio 2 תרגיל 2
No ayer, mañana לא אתמול, מחר

במשפטים הבאים עליך להפוך את הפועל 
לצורת העתיד הסינתטי. הפועל שעליך לשנות 

מודגש בקו תחתון. לדוגמה, במשפט

Hicimos la comida

יהיה הפתרון

Haremos la comida

Carlos era profesor.

Carlos será profesor.

Me llamó a la oficina.

Me llamará a la oficina.

Fuimos al cine.

Iremos al cine.

Vivían todos en la misma ciudad.

Vivirán todos en la misma ciudad.

Se levantaban temprano.

Se levantarán temprano.
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Lección número 3 שיעור מספר 3
Un breve diálogo שיחה קצרה
Una boda original חתונה מקורית

¿Recibiste la invitación a la boda de 
Carmen y Rudy?

קבלת את ההזמנה לחתונה של כרמן ורודי?

Sí, la recibí. No solo eso, Carmen me 
eligió para ser su dama de honor.

כן, קבלתי אותה. לא רק זה, כרמן בחרה בי 
כדי להיות השושבינה שלה.

¡Qué coincidencia! El novio me eligió 
para ser su padrino.

איזה צירוף מקרים! החתן בחר בי כדי להיות 
השושבין שלו.

Yo estoy muy contenta, pero tengo un 
problema…

אני שמחה מאד, אך יש לי בעיה...

Me parece que yo tengo el mismo 
problema.

נראה לי שלי יש אותה בעיה.

Bueno, la boda se celebrará en la 
playa, justo a orillas del mar, sobre la 
arena. 

טוב, החתונה תיערך בחוף, בדיוק על שפת 
הים, על החול.

Y no sabes qué ponerte… Yo 
tampoco.

ואת לא יודעת מה ללבוש... גם אני לא )יודע(.

Claro, no podré ponerme un vestido 
largo, no me pondré zapatos de 
tacones altos…

ברור, לא אוכל ללבוש שמלה ארוכה, לא אנעל 
נעליים עם עקבים גבוהים...

Mira, les preguntaremos a la novia y al 
novio qué se pondrán ellos.

תביטי, נשאל את הכלה ואת החתן מה הם 
ילבשו.

Me imagino que no se casarán en 
trajes de baño.

אני מתארת לעצמי שלא יתחתנו בבגדי ים.

¡Esa sería una boda muy original! זו הייתה יכולה להיות חתונה מקורית מאד!

Es posible, a ellos no les importa qué 
dirá la gente.

הדבר אפשרי, לא אכפת להם מה יגידו 
האנשים.

Vocabulario אוצר מילים
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boda חתונה

casamiento חתונה

matrimonio נישואין

novia כלה

novio חתן

dama de honor שושבינה

padrino שושבין )בחתונה(, סנדק

madrina סנדקית

coincidencia צירוף מקרים

elegir לבחור

לשימת לבך: elegir הוא פועל חריג. להלן 
צורותיו בעבר הפשוט:

elegí

elegiste

eligió [elegió* לא]

elegimos

elegisteis

eligieron [elegieron* לא]

problema בעיה

 a שימו לב: על אף שמסתיימת בתנועה
המילה problema  הינה ממין זכר:

 el problema, un problema, los
problemas

a orillas del mar על שפת הים

arena חול

tacones altos עקבים גבוהים

zapatos de tacones altos נעליים עם עקבים גבוהים, נעלי עקב

casarse להתחתן, להינשא

imaginarse לדמיין, לתאר לעצמו
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traje de baño בגד ים

שימו לב: שמות של פרטי לבוש עשויים 
להשתנות ממדינה למדינה ואף מאזור 

לאזור. לדוגמה, שמו של בגד הים יכול להיות 
 malla או bañador או traje de baño

ואף de baño vestido בפי דוברי ספרדית 
ממקומות שונים בעולם.

importarle [a alguien] אכפת )למישהו(

El futuro “sintético” [continuación] העתיד ה”סינתטי” ]המשך[
בשיעור הקודם למדנו את הקבוצה הראשונה 

של יוצאים מן הכלל לדרך הבנייה של הפעלים 
בעתיד הסינתטי. בשיעור הזה נלמד את 

הקבוצה השנייה )ומובטח שזו האחרונה!!!).

בקבוצה זו מתרחשת תופעה קצת מוזרה: 
 i או e התנועה האחרונה בפועל ]כלומר

בהברה האחרונה: er-  או ir– ] תוחלף על ידי 
.d העיצור

אחד הפעלים בהם מתרחשת תופעה זו 
הוא  poner: צורתו לא תהיה “poneré”  וכך 

הלאה ]כפי שניתן היה לצפות] אלא:

yo pondré

tú pondrás

él/ella pondrá

אני אשים

אתה תשים / את תשימי

הוא ישים / היא תשים

nosotros / nosotras pondremos

vosotros / vosotras pondréis

אנו נשים

אתם/אתם תשימו

ustedes / ellos / ellas pondrán הם/הן ישימו

פעלים אחרים ושכיחים בהם נמצא את 
התופעה הזו הם:

tener → tendré, tendrás, tendrá… [ 
”teneré“ לא]

salir → saldré, saldrás, saldrá…

venir → vendré, vendrás, vendrá…
יש עוד כאלה אך הם פחות שכיחים בשפה.
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Veamos unos ejemplos הנה מספר דוגמאות
Los niños vendrán más tarde. הילדים יבואו מאוחר יותר.

El tren saldrá a las 7 y 28. הרכבת תצא בשעה 7:28.

Tendrás que devolver el dinero. תצטרך להחזיר את הכסף.

La adivina dijo que tendremos  4 hijos. מגדת העתידות אמרה שיהיו לנו 4 ילדים.

¿Pondremos las flores sobre la mesa? נשים את הפרחים על השולחן?

Me pondré los zapatos antes de salir. אנעל את הנעליים לפני שאצא. ]מילולית: 
אשים לעצמי את הנעליים]

¿Podremos salir de vacaciones? נוכל לצאת לחופשה?

Tendré que decirle a Manuela que no 
vendremos a cenar.

אצטרך להגיד למנואלה שלא נבוא לאכול 
ארוחת ערב.

Si regresan tarde tendrán hambre. אם הם חוזרים מאוחר יהיו רעבים ]מילולית: 
יהיה להם רעב]

Lazos de familia קשרי משפחה
Sonido צליל
oír לשמוע

escuchar להקשיב

oído שמיעה, חוש השמיעה, אוזן תיכונה ופנימית

ruido רעש

estruendo רעש חזק מאד, שאון

estrépito רעש פתאומי חזק מאד, שאון

estallido פיצוץ, רעש של פיצוץ

estampido רעש של פיצוץ, 'בּום'

acústica אקוסטיקה )חקר הקול(

sordo / sorda חרש/ת

sordera חירשות, פגיעה בחוש השמיעה

ensordecedor מחריש אוזניים

ensordecer להחריש אוזניים

vibración תנודה, רטט

voz קול

onda גל

longitud de onda אורך גל
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ondas sonoras גלי קול

ultrasonido אולטרסאונד, על-שמע

estar fuera de onda [coloquial] להיות מחוץ לעניינים, לא מחובר ]מילולית: 
להיות מחוץ לגל]

alguno / ninguno – alguna / ninguna alguno / ninguno – alguna / 
ninguna

המילים alguno / alguna  )איזשהו, 
איזושהי( יופיעו תמיד במשפטי חיוב. המילים 

ninguno / ninguna )אף לא אחד/אחת( 
יופיעו רק במשפטי שלילה. שימו לב: לפני 

שם עצם בזכר-יחיד, תיפול התנועה הסופית 
  alguno / ningunoכתוצאה מכך, יהפכו .o
  algún /-לפני שם ממין זכר ומספר יחיד ל

.ningún

כלל נוסף: alguno / alguna יופיעו גם 
 ברבים: 

. algunos / algunas

 ninguno / מצד שני, לצורות השלילה
ninguna יש רק מספר יחיד.

הנה מספר דוגמאות לשימוש בחלקי דיבר 
האלה, השייכים לסוג הכינויים המכונים 

בספרדית indefinidos pronombres אם 
כי יכולים הם להתנהג כשמות תואר, כלומר 

להופיע לפני שם עצם.

¿Tienes algunos globos? יש לך כמה בלונים?

Sí, tengo algunos. כן, יש לי כמה.

No, no tengo ningún globo. לא, אין לי אף לא בלון אחד.

No, no tengo ninguno. לא, אין לי אף אחד.

¿Encontraste algunas flores? מצאת כמה פרחים?

Sí, encontré algunas. כן, מצאתי כמה.

No, no encontré ninguna flor. לא, לא מצאתי אף לא פרח אחד.

No, no encontré ninguna. לא, לא מצאתי אף אחד.

¿Conoces algún buen médico? אתה מכיר איזה רופא טוב?

Sí, conozco algunos médicos muy 
buenos.

כן, אני מכיר כמה רופאים טובים מאד.

No, no conozco ningún buen médico. לא, איני מכיר אף רופא טוב.
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No, no conozco ninguno. לא, איני מכיר אף אחד.

Ejercicio 1 1 תרגיל
Traducir al español תרגם לספרדית
Iremos a la boda. נלך לחתונה.

La novia se pondrá un vestido blanco. הכלה תלבש )תשים על עצמה( שמלה לבנה.

La dama de honor es muy bonita. השושבינה יפה מאד.

Ella dijo que no recibieron la 
invitación.

היא אמרה שלא קבלו את ההזמנה.

Todos nuestros amigos vendrán a la 
boda.

כל החברים שלנו יבואו לחתונה.

¡Houston, tenemos un problema! היוסטון, יש לנו בעיה!

Ejercicio 2 תרגיל 2
No ayer, mañana לא אתמול, מחר

במשפטים הבאים עליך להפוך את הפועל 
לצורת העתיד הסינתטי. הפועל שעליך לשנות 

מודגש בקו תחתון. לדוגמה, במשפט

Ella vino a tu casa

יהיה הפתרון

Ella vendrá a tu casa

Carlos salió temprano.

Carlos saldrá temprano.

Mi madre puso la olla sobre el fuego.

Mi madre pondrá la olla sobre el 
fuego.

Salimos a las 9.

Saldremos a las 9.

Los turistas vinieron en verano.

Los turistas vendrán en verano.

Ellos tenían una casa grande.

Ellos tendrán una casa grande.


