
LEZIONE 8 

Proverbi: 

1.andare in bancarotta-lifshot reghel- לפשוט רגל 

2.lontano dall’occhio, lontano dall’cuore-rachok me ha 
a’in, rachok me ha lev.-רחוק מהעין, רחוק מהלב 

 

Verbi kal: 

Uscire-latset-לצאת 

 (י.צ.א)

s.m -iotse-יוצא 

s.f-iotset-יוצאת 

p.m-iotsim-יוצאים 

p.f-iotsot-יוצאות 

  

verbi hifhil regolari: 

1.contaggiare-leadbik-להדביק 

 (ד.ב.ק)

s.m-madbik-מדביק 

s.f-madbika-מדביקה 

p.m-madbikim-מדביקים 

p.f-madbikot-מדביקות 

2.promettere-leavtiach-להבטיח 

 (ב.ט.ח)



s.m-mavtiach-מבטיח 

s.f-mavticha-מבטיחה 

p.m-mavtichim-מבטיחים 

p.f-mavtichot-מבטיחות 

3.credere-leaamin-להאמין 

 (א.מ.נ)

s.m-maamin-מאמין 

s.f-maamina-מאמינה 

p.m-maaminim-מאמינים 

p.f-mamminot-מאמינות 

4.ascoltare-leakshiv-(ק.ש.ב)להקשיב 

s.m-makshiv-מקשיב 

s.f-makshiva-מקשיבה 

p.m-makshivim-מקשיבים 

p.f-makshivot-מקשיבות 

Gruppo O: 

Estrare/togliere/levare-far’ uscire-leotsi-להוציא 

 (י.צ.א)

s.m-motsi-מוציא 

s.f-motsia-מוציאה 

p.m-motsiim-מוציאים 

p.f-motsiot-מוציאות 

Gruppo N: 



Conoscere-leakir-להכיר 

 (נ.כ.ר)

s.m-makir-מכיר 

s.f-makira-מכירה 

p.m-makirim-מכירים 

p.f-makirot-מכירות 

Secondo Gruppo: 

1.preparare- leachin-להכין 

 (כ.ו.נ)

s.m-mechin-מכין 

s.f-mechina-מכינה 

p.m-mechinim-מכינים 

p.f-mechinot-מכינות 

Esercizi: 

Completate nella tabella con lo stesso pronome: 

 מרגישה מבינה מסיעה מתחילה
לחימת יעסמ  גישמר  מבין   

תמתחילו ינותמב מסיעות  גישותמר    
יםמסיע מתחילים  מרגישים מבינים 
 מבטיחה מודיעה מכירה מפסיקה

סיקמפ בטיחמ מודיע מכיר   
סיקותמפ תעומודי מכירות  טיחותמב   

 מפסיקים
 

חיםמבטי מודיעים מכירים  

 



Traduci: 

. החולה מדביק את ההורים בקורונה. 1  

Il malato contagia i genitori di corona 

.רוברטו מכיר את כריסטינה.2  

Roberto conosce Cristina 

.אני לא מבינה עברית.3  

Io non capisco l’ebraico. 

.הוא מסביר לי, כי אני לא מבינה.4  

 

Lui mi spiega, perché io non capisco 

.כואבת לי הבטן, אני לא מרגישה טוב.5  

Mi fa male la pancia, non mi sento bene 

מבטיחים להפסיק להרעיש..הם 6  

Loro promettono a smettere di fare rumore. 

.כואבת לי הרגל. אני לא יכולה ללכת.אתה יכול להסיע אותי?7  

Mi fa male il piede. Mi puoi dare un passaggio? 

. יש לי יום הולדת. אני מזמינה אתכם.8  

Ho il compleanno. Vi invito. 

.אני ממשיכה לקרוא את העתון. 9  

Io continuo a leggere il giornale. 

ודיע לי שיש לו עבודה חדשה.מ.הוא 10  

Lui mi avvisa che ha un nuovo lavoro. 

Traduci in ebraico: 



1.Ti prometto di provare.dativo. 

ה לך לנסות.אני מבטיח  

2. voglio ordinare un uovo. 

צה.ביה להזמין ני רוצא  

3.lui ha fatto partorire due bimbe. 

וליד שתי ילדות.הוא מ  

4. loro hanno tolto il loro nome. 

את שמן.הן מורידות   

הן.הן מורידות את השם של  

5.posso conoscerti? 

אותך?ולה להכיר אני יכ  

6.come si arriva in via Cardinale? 

?לרחוב קארדינלאיך מגיעים   

7.Ho smesso a crederti. dativo.  

 הפסקתי להאמין לך

8.Voglio cominciare a studiare ebraico. 

להתחיל ללמוד עבריתאני רוצה   

9.è stupendo.  

 זה מדהים

10.Mi puoi far ricordare a preparare il tavolo? 

?הכין את השולחןאתה יכול להזכיר לי ל  

 Completare: 



_______       מפסיק_____.הוא שר כל הזמן. הוא לא  1
 (פ.ס.ק) לשיר.

____(מ.ש.כ) להדביק את כהממשי. הקורונה _______2
 האיטלקים.

_______(ס.פ.ק) להכין את השיעור.מספיקה. אני לא ____3  
Lezione-shiur-שיעור 

_____(ב.ו.א) לי מתנה.מביאות. הן ___4  
_______(כ.ת.ב) והתלמידים כותבים.מכתיבה. המורה ____5  

Allievi-talmidim-תלמידים 
__________(ק.ש.ב) לי. איזה מגעיל.קשיבמ. הוא לא ___6  
______(ר.ד.מ) את הבן שלה.מרדימה. האמא___7  
.אתה כבר ילד גדול. לא 8

___________(א.כ.ל) אותך.להאכילצריך__  
 

Pagine 52-53-uomo mlato-le mie osservazoni 
Vecchio-zaken-זקן 
Vecchia- zkena-זקנה 
Vecchi -zkenim-זקנים 
Vecchie- zkenot-זקנות 
 
Bicchiere(f)-koss-כוס 
Tempo-zman-זמן 

 

 

 


