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4   6ש   י   ע   ו   ר       

השלמות:

:פעמייםהיום יעל כבר הלכה לסופרמרקט 

חלב. קנתה , אבל לא הרבה דבריםהראשונה, היא קנתהפעם ב

חלב. לקנות , כי היא רצתה עוד פעםאחרי הצהריים, היא הלכה לשם

, והיא רוצה לפגוש  ראתה בסופרמרקט בחור נחמד שעובד שםעכשיו היא הולכת עוד פעם, כי

אותו.

מה הן אומרות?  מה הן חושבות?

אני מאוד רוצה לפגוש את הבחור החמוד הזה. חגית:

אני תמיד אוהבת לפגוש בחורים חמודים.

יעל לא צריכה אותו, ואני רוצה חבר חדש!

חגית תמיד רוצה את החברים שלי! יעל:

זה לא בסדר. יש לה חבר, והיא לא צריכה גם את הבחור הזה.

אני הולכת לסופרמרקט לבד!!

...................................................................................................................................................................
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:1תרגיל 

]2[
buy      תרגום: ק. נ. ה.     שורש: פעל, ל"הבניין:     לִקְנות

קָנינּוקָניתי

קניתֶןקניתֶםקָניתקָניתָ

קָנּוקָנּוקָנתָהקָנָה

]3[
want      תרגום: ר. צ. ה.     שורש: פעל, ל"הבניין:     לִרצות

רָצינּורָציתי

רציתֶןרציתֶםרָציתרָציתָ

רָצּורָצּורָצתָהרָצָה

]4[
see      תרגום: ר. א. ה.     שורש: פעל, ל"הבניין:     לִראות

רָאינּורָאיתי

ראיתֶןראיתֶםרָאיתרָאיתָ

רָאּורָאּורָאֲתָהרָאָה

...................................................................................................................................................................
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:2תרגיל 

אותי. רָאּו  אותם, אבל הם לאראיתי.1

מגזין מעניין. קָנתָה  ספר, ויעלקנהחנן ויעל הלכו ביחד לחנות הספרים. חנן .2

אותם בסוף השבוע? עֲׂשיתֶם  שיעורי בית עכשיו? למה לאעושיםאתם .3

אותה! רָאית  את התוכנית בטלוויזיה, רק את לאראוכולם .4

.   שָתינּו. כברלשתותלא, תודה. אנחנו לא רוצים .5

? שָתיתָ קפה בבוקר. למה הבוקר לאשותהתמיד אתה .6

 מורה. להיותילדה קטנה, היא רצתה  הָייתָה כשחגית.7

.לעשותקפה בבוקר. עכשיו את צריכה  עָׂשיתי ענת, אני.8

: 3תרגיל 

לעשות את שיעורי הבית. זמן בבוקר יש לי.1

! שעותהם כבר יושבים בספרייה שלוש.2

. פעםאיזו תוכנית משעממת! אני לא רוצה לראות אותה עוד.3

אחת ביום. פעם ביום, והכלב שלה אוכל רק פעמים חגית אוכלת שלוש.4

אתם יוצאים? שעה באיזו.5

מודֶרניים".זמנים צָ'רלי צָ'ּפלין עשה את הסרט ".6

טוב לשבת ולקרוא: כולם כבר הלכו לישון, ואין פה רעש. זמן זה.7

?     ב:  כבר שתיים בלילה!שעהא:  מה ה.8

ביום. שעות בישראל עובדים  שמונה.9

. זמןיואב עובד בחנות ספרים. הוא כבר עובד שם הרבה.10

! פעםשמונה, ובשמונה וחצי הוא כבר רוצה לאכול עודשעה רפי אוכל ארוחת בוקר ב.11

. פעםבכל שעה בשבוע, פעמים בקורס הזה לומדים עברית חמש.12

...................................................................................................................................................................
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4   7ש   י   ע   ו   ר       

שאלות:

לאן אורי נסע בסוף השבוע?.1

הוא נסע לחיפה.

איך הוא נסע לשם?.2

הוא נסע לשם ברכבת.

כמה רכבות יוצאות כל יום מתל אביב לחיפה?.3

 לחיפה.ישירותכל יום יוצאות מתל אביב עשר רכבות 

מה יש ברחוב ארלוזורוב?.4

יש שם תחנת רכבת.

האם יש בתל אביב רק תחנת רכבת אחת?.5

לא. יש בתל אביב כמה תחנות רכבת. תחנה אחת נמצאת ברחוב ארלוזורוב.

לאן סוזי רוצה לנסוע בסוף השבוע הבא?.6

היא רוצה לנסוע לחיפה. 

השלמות:

1.... אחרי שסוזי מדברת עם אורי, היא יודעת שֶ

;  נמצאת ברחוב ארלוזורוב; התחנה יש רכבת מתל אביב לחיפהיש

 לא יקרה, וגם יש הנחה לסטודנטים.הנסיעה

.  היא רוצה לנסוע לחיפה בסוף השבוע הבאסוזי שמחה לשמוע את זה, כי

."טוב לדעתהיא אומרת: "

למה כדאי לנסוע ברכבת?.2

ביום. הרבה פעמים : יש רכבת לחיפה נוחזה מאוד–

בזמן הנסיעה . לשתות משהו ארוחת בוקר או אפשר לאכול יש ברכבת מסעדה, אז–

ישירה, והיא נוסעת מהר. רכבת זאת–

לשבת, ולהסתכל על הנוף. אפשר על יד הים; נוסעת הרכבת–

ברכבת. אנשים מעניינים תמיד פוגשים–

לסטודנטים. הנחה , וגם יש לא יקרההנסיעה ברכבת–

...................................................................................................................................................................
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:1תרגיל 

פרארי היא מכונית ספורט יקרה.מכונית ספורט

      הלימודים באוניברסיטה הם לא זולים !הלימודים באוניברסיטה 

זה יקר ללון במלון שרתון; אנחנו רוצים ללון במלון זול.ללּון במלון "שרתון"

הסנדוויצ'ים בקפיטריה הם טובים מאוד ובכלל לא יקרים.הסנדוויצ'ים בקפיטריה

       זה מאוד יקר לטוס לישראל בקיץ .    לטוס לישראל

פעם מחשבים היו יקרים; היום לא.מחשבים

ארוחת ערב במסעדה טובה היא יקרה.ארוחת ערב במסעדה

העיתון היומי הוא זול מאוד.עיתון יומי

זה יקר לדבר כל היום בטלפון.לדבר בטלפון

 בטלפון).לדברטלפון סלולרי הוא לא יקר (אבל זה יקר טלפון סלולרי

שעון של רולקס הוא יקר מאוד מאוד.שעון של רולֶקְס

פלאפל הוא אוכל פשוט וזול.פלאפל

אנחנו אוכלים בקפיטריה כי זה זול.לאכול בקפיטריה

זה לא יקר לנסוע באוטובוס.לנסוע באוטובוס

האוכל במקדונלד'ס זול ומצוין!האוכל במקדונלד'ס

כרטיסים לקונצרט טוב יכולים להיות יקרים מאוד.כרטיסים לקונצרט

: 2תרגיל 

 במונית היא יקרה.נסיעהבאוטובוס, אבל ה לִנסועַ .  זה זול1

היא יושבת לאכול ארוחת בוקר.ריצָה  כל בוקר. אחרי הרצה.  נעמי 2

.קריאָה ספרים, והם לומדים הרבה מֵהַלקרוא.  ילדים קטנים אוהבים 3

. ּבישּול. הוא רוצה לנסוע לפריס ללמוד שםלבשל.  גדי מאוד אוהב 4

הרבה דברים. קָנינּו , אבל לאקְנִיֹות.  ביום חמישי הלכנו ל5

ממצרים. יָצאּו ־מִצְרַיִם: איך ּבְנֵי־ישראליציאת.  התנ"ך מספר לנו את סיפור 6

...................................................................................................................................................................
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:3תרגיל 

.It's worth it to go to Eilatכדאי לנסוע לאילת..1

.It's good to knowטוב לדעת..2

.It's not comfortable to go by Jeepלא נוח לנסוע בג'יפ..3

.It's nice to sit outside on a nice dayנחמד לשבת בחוץ ביום יפה..4

.You can buy everything hereאפשר לקנות פה הכול..5

.It's interesting to hear professor Azuriמעניין לשמוע את פרופסור עזורי..6

.It's forbidden to eat milk with meatאָסּור לאכול חלב עם בשר..7

.It's permitted to talk, but softlyמּותָר לדבר, אבל בשקט..8

.There's no need to go to the university todayלא צריך ללכת היום לאוניברסיטה..9

:4תרגיל 

מה כדאי לעשות בירושלים?
בירושלים כדאי ללכת לכותל ולמוזיאון ישראל.

כדאי גם ללכת לרחוב בן יהודה, כי יש שם חנויות מעניינות.
בערב כדאי ללכת לפאב על יד כיכר ציון.

אילו תוכניות כדאי לראות בטלוויזיה?
כדאי לראות את החדשות, וכדאי לראות משחקי כדורגל וכדורסל. 

ביום ראשון כדאי לראות את התוכנית "פוגשים את העיתונות".

מה מותר ומה אסור לעשות בספרייה?
בספרייה מותר לקרוא ולדבר בשקט. אסור לאכול שם, ואסור לשחק שם.

מה טוב לאכול ומה לא טוב לאכול?
טוב לאכול ירקות, עוף, ולחם. לא טוב לאכול שוקולד ולשתות קולה.

מה אפשר לעשות בסוף השבוע?
בסוף השבוע אפשר לפגוש חברים, לשחק, ולנסוע לטיולים.

איפה נעים לשבת וללמוד?
כשהיום יפה, נעים לשבת וללמוד בחוץ. נעים גם ללמוד בבית קפה.

עם מי נחמד ללכת לקניות?
נחמד ללכת לקניות עם אמא, כי יש לה הרבה כסף. 

נחמד גם ללכת לקניות עם חבר או חברה.

...................................................................................................................................................................
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:5תרגיל 

; אני לא רוצה לחזור לאוסטרליה.טוב לי פהאמא ואבא היקרים. אני נמצאת עכשיו בקיבוץ. .1

, יש שם מוסיקה מצוינת ואנשים מעניינים. כדאי לכם ללכת לשםכבר הייתם במועדון החדש?.2

. אחר כך אתם צריכים ללכת לישון.9, אבל רק עד השעה  מותר לכם לשחק פלייסטיישןילדים,.3

, כי יש פה הכול. מאוד נוח לנו פהאנחנו אוהבים לגור בנהריה. זאת עיר קטנה, אבל.4

, כי הוא בדיאטה. אסור לו לאכול עוגותאהוד אוהב עוגות, אבל.5

:6תרגיל 

CHECK THIS ONE ONLINE FOR AN AUDIO/VISUAL RECORDING.

האוטובוס לאילת

לכם לנסוע  כדאי בתל אביב ואתם רוצים לנסוע לאילת, אתם יכולים לטוס, אבל נמצאים אם אתם

כל בוקר יש אוטובוס ישיר מתל אביב  פעמיים באוטובוס. אילת היא רחוקה, אז כדאי לצאת בבוקר.

לקנות יכולים מהתחנה המרכזית. אפשר לקנות את הכרטיסים שם, אבל אתם גםיוצא לאילת. הוא 

לסטודנטים. הנחה , ויש יקריםכרטיסים באתר האינטרנט של "אגד". הכרטיסים לא

, ויש באוטובוס וידיאו. אם אתם לא רוצים לראות סרט, אתם  נוחיםהאוטובוס נעים מאוד: הכיסאות

בחלון על הנוף הנפלא של הנגב.  להסתכל יכולים לקרוא משהו או סתם לישון. אבל כדאי לכם

, והזמן רץ; והנה -- אתם כבר באילת.  מהרהאוטובוס נוסע

ברוכים הבאים ל"סוף העולם".

...................................................................................................................................................................
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4   8ש   י   ע   ו   ר       

שאלות:

גם סוזי וגם רון נוסעים לחיפה בסוף השבוע.מי נוסע לחיפה בסוף השבוע?.1

הוא סיפר לו שסוזי נוסעת לחיפה.מה אורי סיפר לרון?.2

לרון יש משפחה בחיפה.למי יש משפחה בחיפה?.3

היא חברה של סוזי. גם רון מכיר את ענת.מי זאת ענת מירון?.4

היא לומדת בטכניון.איפה ענת לומדת?.5

לא עכשיו, אבל הוא למד איתה בעבר.האם רון לומד עם ענת?.6

הוא מכיר אותה מבית ספר תיכון. הם למדו ביחד.איך רון מכיר את ענת?.7

  למה סוזי אומרת "איזה עולם קטן!"?  מתי אומרים את זה?.8

כי גם היא וגם רון מכירים את ענת.  היא מכירה רק בחורה אחת בחיפה, וגם רון מכיר 

  אותה.  זה עולם קטן -- כולם מכירים את כולם.

השלמות:

,  את המשפחה שלונוסעים לחיפה. רון רוצה לבקר וגם סוזי .  גם רון1

.מבקרת את החברה שלה, ענת     וסוזי 

ארכיטקטורה. לומדת היא סטודנטית בטכניון. היאענת .  2

בבית ספר תיכון. הוא למד איתה/הם למדו ביחד ענת. מכיר את .  רון3

לבקר

 מְבַקְרות- מְבַקְרים - מְבַקֶרֶת -מְבַקֵר        לְבַקֵר / פיעל  בניין:  ב. ק. ר.שורש:  

:1תרגיל 

מוזיאון ישראל. לְבַקֵר ב.  בירושלים, אפשר5ישראל כל שנה. מְבַקֶרֶת ב.  משפחת לוי1

גן החיות ביום יפה. לְבַקֵר ב.  נחמד6נהריה.  לְבַקֵר ב.  בפסח, נסענו2

פה? מְבַקְרות מי אתןאת .  7אבא שלה בעבודה. מְבַקֶרֶת את .  היום סיוון3

חברים. לְבַקֵר .  בערב, אהוד הולך8אילת. מְבַקְרות ב.  כל שנה הן4

...................................................................................................................................................................
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:2תרגיל 

 סיּפַרתֶן לילד סיפור.(אתן) סיּפֵר סיפור.  .  אמא סיפרה לילד סיפור.  אבא1

! ניגְנּו יפה מאוד!  הילדים ניגַנתֶם יפה מאוד.  יעל, ניגנת יפה מאוד!  ילדים,2

? טייֵל בפארק?  מי עוד טייַלְת בפארק.  טיילנו בפארק על יד הבית.  גם את3

. ּביקְרּו חבריםאמא ואבא ּביקַרתי את החברים שלי.  .  ביקרנו את החברים שלנו.  (אני)4

:3תרגיל 

מוסיקה של באך. ניגֵן .  הקונצרט היה נפלא. הגיטריסט1

ארוחה טעימה לכל המשפחה. ּבישְלָה .  בראש השנה דודה חנה2

במשחקֵי מחשב.ׂשיחֲקּו .  הילדים ישבו בחדר שלהם ו3

אותנו דברים מעניינים, והיית כל כך נחמד!לימַדתָ .  פרופסור עזורי היקר, תודה לך ש4

איתם על ספורט.דיּבַרנּו .  אתמול בערב הלכנו לבקר את השכנים שלנו. כל הערב ישבנו ו5

במוזיאון תל אביב? ּביקַרתֶן .  כשהייתן בתל אביב,6

לך את זה? סיּפֵר .  א:  אתה נוסע לאילת בסוף השבוע, נכון?     ב:  מי7

בגָליל ובנֶגֶב -- בכל הארץ.טייַלנּו ?     ב:    טייַלתֶם.  א:  איפה8

:4תרגיל 

את השמות של כל הרחובות.  יודע אותה טוב מאוד. אני מכיר אני גר בעיר קטנה. אניא.

מה אפשר לעשות פה בערב.  יודע איפה הבנק, איפה הדואר, ואיפה הסופרמרקט. אני יודע אני

פה הרבה אנשים. מכיר את ההיסטוריה של העיר שלי, ואני גם יודע אני

אותם.  להכיר את השכנים שלה. היא רוצה מכירה אפרת גרה פה רק יומיים. היא עוד לאב.

איפה כל שכן גר, ומה הוא עושה.  לדעת את השמות שלהם, היא רוצהלדעת היא רוצה 

אנשים חדשים.להכיר אפרת אוהבת אנשים, והיא תמיד אוהבת 

ג.  הבחור הנחמד הזה

מי זה הבחור הנחמד הזה? מירב:

מה, את לא אותו? מכירה רותי:

לא, אבל אני רוצה אותו! להכיר מירב:

...................................................................................................................................................................
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ד.  נגה ושי

סליחה, אנחנו לא ? מכיריםשי:

כן, אנחנו לומדים יחד בחוג לספרות . אתה שי, נכון? נגה:

נכון מאוד.  אני מצטער, אני לא מה שמך ... יודע שי:

נגה. נעים מאוד. נגה:

נעים מאוד. שי:

:6תרגיל 

לא ידעתי שאפשר לנסוע ברכבת לנהריה..1

/מאוד כדאי לכם לאכול במסעדה הזאת, כי היא לא יקרה. .2

לא כדאי לכם לאכול במסעדה הזאת, כי היא יקרה מאוד.

כל שנה משפחת זהבי מבקרת באילת, כי טוב להם שם מאוד..3

דן מכיר טוב את תל אביב, אבל הוא לא יודע איפה נמצא רחוב נחמני..4

I didn't know you can go to Nahariya by train.
You should definitely eat at this restaurant, because it's not expnsive.
Don't eat at this  restaurant, because it's very expensive.
The Zehavi's visit Eilat every year, because they feel good there.
Dan knows Tel Avi well, but he doesn't know where Nahmani Street is.

...................................................................................................................................................................
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4   9ש   י   ע   ו   ר       

:1תרגיל 

זכר

כרטיס, עיתון, בן, מחשב, אתר, יום, מספר, שעון, משחק, שקל   1 אֶחָד :  
(כרטיס אחד, עיתון אחד ...)

שני, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה, תשעה, עשרה : 10-2   

כרטיסים, עיתונים, בנים, מחשבים, אתרים, ימים, מספרים, שעונים, משחקים, שקלים

(שני כרטיסים, שלושה בנים, ארבעה ימים ...)

נקבה

רכבת, בת, קופה, מכונית, תחנה, מונית, עגבנייה, בעיה, אגורה, מזכירה   1 אַחַת :
(רכבת אחת, בת אחת ...)

שתי, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר :10-2
רכבות, בנות, קופות, מכוניות, תחנות, מוניות, עגבניות, בעיות, אגורות, מזכירות

(שתי רכבות, שלוש מזכירות, ארבע בנות ...)

: 2תרגיל 

)2 (שתי ביצים קשות.לארוחת הבוקר אהוד אוכל לחם ו.1

)10( עשר מילים חדשות. לשיעור הבא אנחנו צריכים ללמוד.2

): תל אביב, ירושלים, וחיפה.3( שלוש ערים גדולות בישראל יש.3

)1( רחוב ראשי אחד. רַעֲנָנָה היא עיר קטנה. יש ברעננה רק.4

) יושבות על יד השולחן ומדברות.5(חמש נשים יפות .5

)7( שבע שנים טובות. יוסֵף דיבר עם המלך ּפַרְעֹה על.6

)4  (ארבעה כיסאות חדשים . בחדר שלי יש שולחן, ו.7

)6(שישה מקומות מעניינים. נסענו לבקר ב.8

)9( תשעה חלונות גדולים. בדירה שלנו יש.9

)8( שמונה כוסות יקרות. אנחנו יושבים לשתות יין. על השולחן יש.10

...................................................................................................................................................................
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5   0ש   י   ע   ו   ר       

:1תרגיל 

)13(שלוש עשרה ערי בירהעיר בירה 

)18(שמונה עשרה תחנות אוטובוסתחנת אוטובוס

)19(תשע עשרה ארוחות בוקרארוחת בוקר 

)11(אחד עשר כרטיסי סטודנטכרטיס סטודנט 

)13(שלושה עשר גני חיותגן חיות 

)17(שבעה עשר חברי קיבוץחבר קיבוץ

(חמישה עשר בתי דירותבית דירות  15(

)12(שתים עשרה כוסות קפהכוס קפה 

)16(שש עשרה ערי נמלעיר נמל 

)14(ארבע עשרה רכבות אקספרסרכבת אקספרס

)14(ארבעה עשר בתי כנסתבית כנסת 

)12(שנים עשר ספרי מוסיקהספר מוסיקה 

:2תרגיל 

חמישה שקלים וארבעים אגורות ש"ח 5.40

עשרה שקלים ועשרים וחמש אגורות ש"ח10.25

חמישים וארבעה שקלים ועשר אגורות ש"ח 54.10

שנים עשר שקלים ועשרים ושתיים אגורות ש"ח 12.22

עשרים שקלים ושתי אגורות ש"ח 20.02

שמונה עשר שקלים וחצי ש"ח18.50

שישה עשר שקלים ושישים אגורות ש"ח 16.60

חמישה עשר שקלים וחמש עשרה אגורות ש"ח 15.15

שלושים ושניים שקלים ושבע עשרה אגורות ש"ח 32.17

ארבעים ותשעה שקלים וחצי ש"ח 49.50

...................................................................................................................................................................
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5   1ש   י   ע   ו   ר       

שאלות:

הוא קונה שני כרטיסים..  כמה כרטיסים רון קונה?1

הוא קונה כרטיסי סטודנט..  אילו כרטיסים רון קונה?2

הוא רוצה לראות את כרטיסי הסטודנט של רון .  מה הקופאי רוצה לראות?3

וסוזי.

לא, הוא לא אומר לו..  האם הקופאי אומר לרון מתי הרכבת יוצאת?4

כי רון וסוזי יכולים לקרוא שם באיזו שעה .  למה הקופאי נותן לרון את לוח הזמנים?5

הרכבת יוצאת.

השלמות:

. קופהב כרטיסים . הם קונים בתחנת הרכבת של תל אביב.  רון וסוזי נמצאים1

 ש"ח. 47 הלוך ושוב עולה  ש"ח. כרטיס26 עולה .  כרטיס לחיפה2

. עולה רק עשרים ושלושה שקלים וחצילסטודנטים: כרטיס סטודנט הנחה .  יש3

של רון וסוזי.  כרטיסי הסטודנט את לראות , והקופאי רוצה לקנות כרטיסי סטודנט.  רון רוצה4

. לוח הזמנים, וגם את את הכרטיסים.  הקופאי נותן לרון5

.יש מסעדה בסוף הרכבת, והקופאי אומר ש יש ברכבת מסעדה.  סוזי רוצה לדעת אִם6

:1תרגיל 

כמה עלה לכם הספר הזה ? הספר הזה?עולה.  כמה 1

הארוחה הייתה מצוינת ולא עלתה לנו הרבה.הרבה. עולה .  הארוחה מצוינת ולא2

איזה מחשב יפה. כמה הוא עלה לך?? עולה.  איזה מחשב יפה. כמה הוא3

 ש"ח.5העגבניות היו זולות. הן עלו לאמא רק  ש"ח.5רק  עולות .  העגבניות זולות. הן4

כמה זה עלה לכם?? עולה.  כמה זה5

 ש"ח. זה לא נורא!30הכרטיסים עלו למשה  ש"ח. זה לא נורא!30 עולים .  הכרטיסים6

 ִש"ח.70הצלחות היו יקרות. כל אחת עלתה לי  ש"ח.70  עולה.  הצלחות יקרות מאוד. כל אחת7

כמה עלה לרון לנסוע במונית מחיפה לרחובות?לנסוע במונית מחיפה לרחובות?  עולה .  כמה8

...................................................................................................................................................................
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:2תרגיל 

 ש"ח.8 עָלּו  ש"ח, והמחברות40 עלה.  הספר 1

הרבה שנים. מַּכירים  את אסף מבית ספר. הם כברמכירה.  עינת 2

אותם כל שבוע. מְבַקֶרֶת  את סבא וסבתא. אנילבקר.  אני נוסעת 3

על הנוף. לְהִסתַּכֵל  החוצה. הוא אוהבמסתכל.  רון 4

לנו את הכרטיסים. נותֶנֶת  לקופאית כסף, והיאנותנים.  אנחנו 5

אנשים חדשים. לְהַּכיר  הרבה אנשים. הוא תמיד אוהבמכיר.  אהוד 6

את מספר הטלפון שלה. לָתֵת  את האי-מייל שלה, אבל היא לא אוהבתנותנת.  חגית 7

:3תרגיל 

)4 (זול = לא עולה הרבה כסף

)5(קופה = שם קונים כרטיסים 

)2(קונה = נותן כסף ומקבל דברים 

)1(כסף ישראלי = שקלים ואגורות 

)3(מבקר = בא לראות חברים או מקומות 

תשבץ:

הפוק.  שם קונים כרטיסים.1

סיטרכ.  אם אתה רוצה לנסוע באוטובוס, אתה צריך ... .2

תבכר.  אפשר לנסוע לחיפה במונית, או ב ... .3

החנה.  כרטיס סטודנט לא עולה הרבה, כי לסטודנטים יש ... .4

רקי.  לא זול.5

תורוגא.  בשקל אחד יש מאה ... .6

ףונ.  אם אני מסתכל מהחלון, אני רואה את ה ... .7

ה  ט  כ  נ  י  ו  ן

...................................................................................................................................................................
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5   2ש   י   ע   ו   ר       

תרגיל אינטרנט:

NO ANSWER KEY FOR THIS EXERCISE.

...................................................................................................................................................................
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5   3ש   י   ע   ו   ר       

השלמות:

. לשבת ולהסתכל על הנוף. הוא רק רוצה לאכול, ולא רוצה לשתותרון לא רוצה

איתה. לא הולך משהו. רון רוצה לשתות , כי היאמזנוןסוזי הולכת לַ

 ש"ח.22.40 עולה . הכול ביחד סנדוויץ' עם גבינה ודיאט קולהסוזי קונה

.  יש לה הרבה כסף קטןכסף קטן, כימוכר סוזי נותנת לַ

. עשר אגורות עודף ש"ח, והוא נותן לה 22.50לו  נותנת היא

עם רון. ביחד עם הסנדוויץ' והקולה, ויושבת חוזרת סוזי

 מסתכלים על הים.כשהרכבת נוסעת, סוזי ורון מדברים, וגם

:1תרגיל 

רבים נקבה זכר

סבא וסבתא, תֵן לי כסף בבקשה.  אבא,1 אמא, תני לי כסף, בבקשה! ! תְנּו לי כסף בבקשה!

עינת, שֵב בשקט.  רונן,2 ילדים, שבו בשקט! שְבי בשקט! !

רוצים לקרוא? לְכּו לספרייה!.  רוצה לקרוא? לך לספרייה!3 רוצָה לקרוא? לְכי לספרייה!

:2תרגיל 

1.  Dasi, give me your phone number, please. דסי, תְני לי את מספר הטלפון שלך, בבקשה.

2.  Children, go home. Its already late. ילדים, לְכּו הביתה. כבר מאוחר.

3.  Sir, give me a student ticket to Haifa, please. אדוני, תֵן לי כרטיס סטודנט לחיפה, בבקשה.

4.  Maya, sit here, by the window. מיה, שְבי פה, על יד החלון.

5.  Eran, go to the supermarket. We need food! ערן, לֵך לסופרמרקט. אנחנו צריכים אוכל.

6.  Ron, Nira, sit quietly. The movie is starting. רון, נירה, שְבּו בשקט. הסרט מתחיל.

...................................................................................................................................................................
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:3תרגיל 

לשם היום! לך לחנות? אז ללכת ירון, אתה צריך.1

פה איתנו! שבי שם? יושבת עינת, למה את.2

לי! לתת לי כסף בבקשה, אבא לא רוצה תני אמא,.3

שיעורים. נותן הרבה שיעורי בית, אבל היום הוא לא נתן אתמול המורה.4

לאט! ללכת סבתא, בבקשה.5

לי אותו בבקשה. תנו כשאתם גומרים לקרוא את העיתון.6

לישון ע-כ-ש-י-ו ! לכו לישון? הולכים למה אתם לא.7

לי בבקשה את המכונית הערב. תן אבא,.8

בשקט, בבקשה. זאת ארוחת ערב. שבו ילדים,.9

להם את הכרטיסים שלהם. נתנה לקופאית כסף, והיא נתנו אהוד ושירה.10

קונים ומוכרים

]  עיתון1[

תני לי עיתון, בבקשה.קונה:
איזה עיתון אתה רוצה? מוכרת:

"הארץ". קונה:
.הנה העיתוןמוכרת:

תודה. ? כמה זהקונה:
 שקלים.3מוכרת:

.בבקשה, הנה מאה שקליםקונה:
אני מצטערת, אין לי עודף מ-  שקלים.100מוכרת:

חבל. קונה:

]  פלאפל2[

תן לי בבקשה פלאפל. קונָה:

את רוצה מנה, ? או חצי מנהמוכר:
רק חצי מנה. אני בדיאטה ... קונָה:

?את רוצה גם משהו לשתותמוכר:
כן, דיאט קולה, בבקשה. קונָה:

.בבקשה, הנה הפלאפל והקולהמוכר:
תודה רבה. שלום! קונה:

...................................................................................................................................................................
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]  גלּויֹות3[

?כמה עולות הגלויות היפות האלהקונָה:

כל גלויה עולה שקל. כמה גלויות את רוצה? מוכר:

.ארבעקונה:

?אילו גלויות את רוצהמוכר: 

את זאת, ואת זאת, ואת זאת, וגם את זאת. קונה:

הנה הגלויות שלך. את צריכה גם בולים? מוכר:

.כן. ארבעה בוליםקונה:

 לאן?מוכר:

לאוסטרליה. קונה:

 שקלים בבקשה.14מוכר:

.בבקשה, מאתיים שקליםקונה:

מה זה, אין לך כסף קטן?  מוכר:

.לא, אני מצטערתקונה:

זה בסדר. יש לי עודף. מוכר:

]  משהו לאכול, משהו לשתות4[

תני לי המבורגר, בבקשה.קונֶה:

אין לנו המבורגר. מוכרת:

?יש לכם פלאפלקונה:

לא, אין לנו פלאפל. מוכרת:

ו ?סנדוויץ' טּונהקונה:

גם לא. מוכרת:

מה זה פה?! ??!! למה אין לכם אוכלקונה:

אדוני, זאת חנות ספרים; המסעדה שם ... מוכרת:

...................................................................................................................................................................
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5   4ש   י   ע   ו   ר       

נכון או לא נכון?

 הוא משה.)המוכר(השם של לא נכון  .  השם של החייל הוא משה.1

נכון.  אמא של סיוון היא אישה יפה.2

(היא מדברת בטלפון.)לא נכון  .  הבחורה הצעירה מדברת עם הכלב שלה.3

נכון.  המקדש הבהאי הוא מקום מעניין בחיפה.4

נכון.  המבקר רוצה לראות את הכרטיסים של הנוסעים.5

(היא אומרת שזה לא יפה להסתכל על לא נכון  .  אמא של סיוון אומרת שהאנשים בקרון לא יפים.6

אנשים.)

לא נכון.  אי אפשר לשמוע מה אמא של סיוון אומרת.7

(היא אומרת "אתה".)נכון  .  הבחורה הצעירה לא מדברת עם אמא שלה.8

השלמות ושאלה:

היא גומרת לאכול..  סוזי מתחילה לדבר עם רון אחרי ש1

היא מסתכלת על האנשים ברכבת..  סיוון לא אוכלת כש2

הבחורה מדברת בטלפון ושותה קפה..  הכלב מסתכל בחלון כש3

סיוון עומדת ומסתכלת על האנשים ברכבת..  אמא של סיוון מדברת איתה רק כש4

 זה מקום מעניין.כימקדש הבהאי .  כדאי לסוזי לבקר ב5

 אי אפשר לשמוע מה הם אומרים..  החייל והמוכר מדברים בשקט, אז6

 היא רוצה לשמוע מה רון וסוזי אומרים..  הילדה הקטנה עומדת על המושב כי7

הוא אומר, "כרטיסים בבקשה"..  המבקר רוצה לראות את הכרטיסים של הנוסעים, אז 8

...................................................................................................................................................................
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:1תרגיל 

שלום בספרדית. להגיד/לומר ספרדית, אבל הוא יודע מדבר ערן לא.1

עם התלמידים.מדבר המורה עומד על יד הכיתה ו.2

לי על הטיול שלו למטולה. סיפר הוא.3

לי מה היא עשתה בסוף השבוע? לספר/לומר/להגיד למה עינת לא רוצה.4

"בוקר טוב" לשכנים שלי. אומר כל בוקר אני.5

לילדים לבוא לשולחן. אומרת אמא.6

לה ללכת לישון. אומרת : "אמא, אני עייפה," אז אמא אומרתסיוון.7

לי. סיפר/אמר א:  אתה נוסע לטורקיה?     ב:  כן, איך את יודעת?     א:  ערן.8

שאין לי תיאבון. אמרתי לא רציתי לאכול איתם, אז.9

. אומרתמאוד בשקט. פשוט אי אפשר לשמוע מה היא מדברת חגית.10

דברים מעניינים. אומרת/מספרת הרבה, אבל תמיד היא מדברת אורית לא.11

על החדשות.דיברנו ישבנו בחדר האורחים כל הערב ו.12

:2תרגיל 

המשפחה שלי.לכם על חברים, אני רוצה לספר .1

ילדים לשבת בשקט, ולא לדבר. לַאבא אמר.2

"שלום". לה אני לא יודע מי האישה הזאת, אבל אני תמיד אומר.3

מה אתם רוצים לדבר היום? על שלום תלמידים..4

כיפה אדומה והזאב. על ילדים את הסיפור לַדודה חנה מספרת.5

מתי הרכבת יוצאת? לי סליחה, אתה יכול להגיד.6

החברים שלי,  עם אני אוהב לדבר.7

החברים שלי; זה לא יפה! על אבל אני לא אוהב לדבר

אני לא יכולה ללכת איתה לקניון היום. שרחל, לאני צריכה להגיד.8

הקורס לפיסיקה,  לה על הלימודים. היא מספרת על חגית עם יעל מדברת.9

זה קורס טוב מאוד. לה שואומרת

...................................................................................................................................................................
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5   5ש   י   ע   ו   ר       

השלמות:

 לא לוקחת הרבה זמן. / היא נוחה..  רון אמר לסוזי שהנסיעה ברכבת1

 כיפת זהב., ויש לו המקדש הבהאי.  על ההר נמצא2

הוא כל כך יפה.כי  לבקר במקדש הבהאי .  סוזי רוצה מאוד3

המקדש הבהאי הוא מקום מעניין, ושכדאי לה לבקר שם..  רון אמר לסוזי ש4

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