
U N I T  5 :  A N S W E R  K E Y

ר  ו ע י 5ש 6

שאלות:

היא נוסעת לבקר את יעל..  למה סוזי נוסעת לירושלים?1

כי יעל היא בת דודה שלה, והן חברות טובות..  למה סוזי מבקרת את יעל?2

כי היא לא יודעת שסוזי נמצאת בארץ..  מדוע זאת הפתעה ליעל?3

היא כבר נמצאת בארץ שבוע..  כמה זמן סוזי כבר נמצאת בישראל?4

היא אומרת, "אהלן יעל, איזה כיף לראות אותך.".  מה סוזי אומרת כשהיא נפגשת עם יעל?5

השלמות:

באוניברסיטת תל אביב.  למדה/הייתה סטודנטית בארץ. היא הייתה בשנה שעברה סוזי.1

לארץ לביקור.  חזרה במקומות מעניינים. השנה היאביקרה  הרבה אנשים ו פגשההיא

את יעל.  לירושלים לבקר , והיום היא נוסעת בישראל שבועסוזי כבר נמצאת.2

. חברות טובות של סוזי, והן  בת דודהיעל היא

. רצתה לעשות לה הפתעהסוזי לא הודיעה ליעל שהיא בארץ, כי היא

. לא ידעה שסוזי נמצאת בארץהביקור של סוזי הוא הפתעה ליעל, כי היא אפילו.3

T h e   R o u t l e d g e   I n t r o d u c t o r y   C o u r s e   i n   M o d e r n   H e b r e w :   H e b r e w   i n   I s r a e l
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:1תרגיל 

תרגוםגוףזמןבניין/גזרהשורשהפועל

tellהיאהווהפיעלס.פ.ר.מְסַּפֶרֶת

rememberאתםהווהפעלז.כ.ר.זוכְרים

studiedאניעברפעלל.מ.ד.לָמַדתי

wasהיאעברפעל, ל"הה.י.ה.הָייתָה

metאניעברפעלפ.ג.ש.ּפָגַשתי

visitedאניעברפיעלב.ק.ר.ּביקַרתי

returnedאניעברפעלח.ז.ר.חָזַרתי

goאניהווהפעלנ.ס.ע.נוסַעַת

calledאניעברפיעלצ.ל.צ.ל.צילְצַלתי

to tellשה"פשה"פהפעיל, פ"ננ.ג.ד.לְהַגיד

comeאניהווהפעל, ע"וב.ו.א.ּבָאָה

knowהיאהווהפעל, פ"יי.ד.ע.יודַעַת

ringהיאהווהפיעלצ.ל.צ.ל.מְצַלצֶלֶת

openהיאהווהפעלפ.ת.ח.ּפותַחַת

to seeשה"פשה"פפעל, ל"הר.א.ה.לִראות

knewאניעברפעל, פ"יי.ד.ע.יָדַעתי

isאת/אניהווהנפעלמ.צ.א.נִמצֵאת

cameאניעברפעל, ע"וב.ו.א.ּבָאתי

calledאתעברפיעלצ.ל.צ.ל.צילְצַלְת

to infromשה"פשה"פהפעילי.ד.ע.לְהודיעַ

do(הם)הווהפעל, ל"הע.ש.ה.עוׂשים

wantedאניעברפעל, ל"הר.צ.ה.רָציתי

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

 מבחן בהיסטוריה ופרויקט בפיזיקה.בשבוע הבא, יש לי.1

הפועל בהווה ובעבר.ּבַשיעורים שעברו, דיברנו על .2

לעבוד הרבה.; בסמסטר הבא אני צריך/ה  הייתי סטודנט/ית ככה-ככהבסמסטר שעבר.3

על יד בניינים גדולים, ואני גם צריך/ה לעבור את הרחוב.בדרך לקמפוס, אני עובר/ת .4

 אני רוצה לגור לבד., אז השנה גרתי עם שותפיםבשנה שעברה.5

מהשנה שעברה. הרבה חברים יש לי.6

 ערים, קיבוצים, ועל יד הים.הרכבת עוברת על יד.7

סוזי הכירה הרבה אנשים מעניינים בישראל.בביקור שעבר .8

הם לא אוהבים את הדירה שלהם, אנשים עוברים דירה, כש.9

או כשהם עוברים לגור בעיר אחרת, או כשיש להם ילדים, ואז הדירה קטנה.

:3תרגיל 

אבא שלה במשרד. אצל .  היום עינת מבקרת1

כל יום.  אצלם קְרובֵי המשפחה שלנו, וגם אכלנו אצל .  כשהיינו בחיפה, לַּנּו2

הערב? אצלנו/אצלי .  אולי אתם רוצים לאכול3

ערן. אצל ; הוא אצלי?     נירה:  לא, הוא לא אצלך.  רן:  נירה, האַייפֶד שלי4

אין מקום. אצלי ההורים שלי, כי אצל .  כל הספרים שלי נמצאים6

?     ב:  תודה לאל. אין חדש. אצלכם.  א:  מה נשמע7

הרבה אנשים.  אצלה סבתא. תמיד יש אצל .  כל יום שלישי אנחנו אוכלים8

הרבה מקום. אצלנו הלילה. יש אצלנו .  אתם יכולים ללון9

, כי היא לא שומרת כשרות.   אצלההאחות שלו, אבל הוא לא אוכל אצל .  דוד מבקר4

:4תרגיל 

את התוכניות בערוץ הקניות.דן רואה הרבה תוכניות טלוויזיה; הוא רואה אפילו .1

  הילדים שותים ארבע כוסות.בפסח כולם שותים יין. אפילו.2

; אפילו ילדים קטנים אוהבים אותו.כולם אוהבים את רובין ויליאמס.3

אוהב לשמוע את המוזיקה של קַניֶה ווֶסט לפעמים.אפילו אבא שלי .4

  אנחנו מדברים לפעמים באנגלית.אפילו בשיעור לעברית.5

 אפילו פעם אחת.בכל הלילות אין אנו מַטּבילין.6

...................................................................................................................................................................
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:6תרגיל 

למדנו ביחד בשיעור לסטטיסטיקה.אני מכיר אותה מהסמסטר שעבר; .1

אני לא אוהב לעשות הפתעות לאנשים.צילצלתי להודיע שאני בא, כי .2

אנחנו לא בבית.הרדיו מנגן אפילו כש.3

אני אוהב לבקר אצלם.טוב ונוח לי אצל הדודים שלי, אז .4

 היא עייפה.עירית אוהבת לשבת ולקרוא ספר אפילו כש.5

בשבוע הבא יש אצלּה מסיבה.שושנה הודיעה ש.6

איזה יופי של סרט!כדאי לך לראות את "אישה יפה"; .7

אהרון מדבר על מוזיקה.איזה כיף לשמוע את .8

בשנה הבאה אני עובר דירה.לא טוב לי עם השותף שלי, אז .9

זכרתם את יום ההולדת שלי.תודה, תודה רבה! איזה יופי ש.10

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

© 2019 Giore Etzion 4



ר  ו ע י 5ש 7

:1השלמות 

ועכשיו היא גרה ברחוב גִדעון. גרה ברחוב התבור .  בעבר, יעל1

וגם הדירה החדשה נוחה מאוד. הייתה נוחה, .  הדירה ברחוב התבור2

בדירה הקטנה, וטוב לה גם בדירה הזאת. היה טוב .  ליעל3

:2השלמות 

, אבל היא לא ידעה איפה התחנה. ידעה באיזה אוטובוס היא צריכה לנסועסוזי

, כי הוא היה אמריקאי, ולא ידע עברית. לא הבין מה סוזי שאלה אותוהבחור

. הם לא מישראל; הם משיקאגוגם הבחור וגם סוזי

שאלות:

כשעושים מסיבה לחבר, והוא לא יודע שעושים לו מסיבה..  מה זה "מסיבת הפתעה"?  1

כי המסיבה לא הייתה ביום ההולדת שלו!.  למה הייתה לרונן הפתעה גדולה מאוד?  2

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

אני לא עייפה בכלל..1

לא הייתי עייפה בכלל.

לא היינו עייפות בכלל.

גליה היא סטודנטית באוניברסיטה..2

גליה הייתה סטודנטית באוניברסיטה.

 גליה ותמר היו סטודנטיות באוניברסיטה.

אתה בבית הערב?.3

היית בבית אתמול בערב?

הייתם בבית אתמול בערב?

זה בניין גבוה ויפה..4

זה היה בניין גבוה ויפה.

אלה היו בניינים גבוהים ויפים.

את לא בעיר השבוע?.5

לא היית בעיר בשבוע שעבר?

לא הייתן בעיר בשבוע שעבר?

מי בבית?.6

מי היה בבית?

את צריכה לשבת בבית וללמוד..7

היית צריכה לשבת בבית וללמוד.

הייתן צריכות לשבת בבית וללמוד.

הסרט לא כל כך טוב..8

הסרט לא היה כל כך טוב.

הסרטים לא היו כל כך טובים.

זאת הפתעה גדולה..9

זאת הייתה הפתעה גדולה.

אלו היו הפתעות גדולות.

החייל נמצא באוטובוס..10

החייל היה באוטובוס.

החיילים היו באוטובוס.

רבקה, איפה את?.11

רבקה, איפה היית?

רבקה ויעקב, איפה הייתם?

הוא ראש הממשלה של ישראל.נתניהו .12

בן גוריון היה ראש הממשלה של ישראל.

פרס ורבין היו ראשי הממשלה של ישראל.

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

© 2019 Giore Etzion 6



:2תרגיל 

צריך להיות בשקט, כי הילדים יְשֵנים..1

היה צריך להיות בשקט, כי הילדים ישנו.

אהוד אוהב את המועדון על יד הבית שלו. אפשר לשמוע שם מוזיקה מצוינת..2

אהוד אהב את המועדון על יד הבית שלו. היה אפשר לשמוע שם מוזיקה מצוינת.

נעים שם מאוד כל השנה, לכן הרבה אנשים באים לבקר שם..3

היה שם נעים מאוד כל השנה, לכן הרבה אנשים באו לבקר שם.

מעניין לשמוע את הסיפורים של סבא יצחק: הם מעניינים ומצחיקים..4

היה מעניין לשמוע את הסיפורים של סבא יצחק: הם היו מעניינים ומצחיקים.

ליעל טוב בדירה שלה. זאת דירה נהדרת..5

היה ליעל טוב בדירה שלה. זאת הייתה דירה נהדרת.

לא כדאי לי לקנות מכונית, כי אני גרה קרוב מאוד לקמפוס..6

לא היה כדאי לי לקנות מכונית, כי גרתי קרוב מאוד לקמפוס.

לא צריך לקום מוקדם, אפשר להישאר במיטה עד מאוחר..7

לא היה צריך לקום מוקדם, היה אפשר להישאר במיטה עד מאוחר.

הבית נמצא על הר גבוה. אפשר לראות משם את הים..8

הבית היה על הר גבוה. היה אפשר לראות משם את הים.

כדאי לראות את הסרט. הׂשחקנים ממש מצוינים..9

היה כדאי לראות את הסרט. הׂשחקנים היו ממש מצוינים.

אסּור לנו לאכול בשיעור, אבל מּותר לשתות כוס קפה..10

היה לנו אסּור לאכול בשיעור, אבל היה מּותר לשתות כוס קפה.

3תרגיל 

בשבת היה בטלוויזיה משחק כדורגל..  בשבת יש בטלוויזיה משחק כדורגל.1

לא היה שום דבר בבית..  אין שום דבר בבית.2

היו כאן הרבה אנשים, ולכן היה הרבה רעש..  יש כאן הרבה אנשים, ולכן יש הרבה רעש.3

לא הייתה ברחוב הזה תחנת אוטובוס..  אין ברחוב הזה תחנת אוטובוס.4

לא היו קודם הרבה מכוניות ברחוב..  אין עכשיו הרבה מכוניות ברחוב.5

על יד הים היו שני בתים קטנים..  על יד הים יש שני בתים קטנים.6

...................................................................................................................................................................
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:4תרגיל 

היה לכם זמן?.  יש לכם זמן?1

הבוקר לא הייתה לי הרבה עבודה..  הבוקר אין לי הרבה עבודה.2

לרות היה כלב קטן וחמוד..  יש לרות כלב קטן וחמוד. 3

לא היו לך היום שיעורי בית?.  אין לך היום שיעורי בית?4

הם היו עייפים, ולא הייתה להם סבלנות..  הם עייפים, ואין להם סבלנות. 5

לשכנה שלי היו שני חתולים סיאמיים..  לשכנה שלי יש שני חתולים סיאמיים.6

לא היה לנו לאן ללכת..  אין לנו לאן ללכת.7

:5תרגיל 

 היא למדה בבית ספר תיכון..  השנה מיכל באוניברסיטה, אבל בשנה שעברה1

 היה לנו הרבה זמן..  הערב אין לנו זמן, אבל אתמול בערב2

 לא היית צריכה לקום בכלל!.  השבוע את צריכה לקום מוקדם, אבל בשבוע שעבר3

 היה אפשר לנסוע פה..  עכשיו אי אפשר לנסוע ברחוב הזה, אבל בעבר4

 היו כאן הרבה מאוד אנשים..  עכשיו לא נמצאים כאן אנשים, אבל קודם5

 היה לי רק שיעור אחד..  בסמסטר הזה יש לי הרבה שיעורים, אבל ּבַסמסטר שעבר6

...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 5ש 8

שאלות:

על מה סוזי ויעל דיברו?.1

הן דיברו על חברים, על אנשים חדשים, על מקומות, ועל אוכל.

יעל וסוזי צריכות ללכת לשם.מי צריך ללכת לסופורמרקט?.2

כי אין אוכל בבית.מדוע צריך ללכת לשם?.3

סוזי כבר הייתה בסופרמרקט?.4

היא הייתה בסופרמרקט באמריקה, אבל לא בישראל.

 מתי יעל רוצה ללכת לסופרמרקט?  למה?.5

היא רוצה ללכת עכשיו, כי עכשיו מוקדם, ואין שם הרבה אנשים.

:1תרגיל 

 על אנשים, ואחר כך על אוכל.  דיברו. קודם הןדיברוסוזי ויעל ישבו ו

ליעל על הטיול שלה.סיפרה לסוזי מה חדש בישראל, וסוזי  סיפרה יעל

לסוזי שאין אוכל בבית, וצריך ללכת לסופרמרקט.  אמרה אחר כך, יעל

לה שהיא אף פעם עוד לא הייתה בסופרמרקט בישראל.  סיפרה סוזי

שהיא אוהבת ללכת לסופרמרקט מוקדם, כי אז אין שם הרבה אנשים. אמרה יעל

:2תרגיל 

נלך כבר. בואו נלך הביתה.  אמא ואבא, בוא נלך הביתה, אני עייף.  אבא, בואי .  אמא,1

לאכול. בואו נשב נשב לאכול.  ילדים,בואי נשב לאכול.  רותי,  בוא .  דוד,2

. בואו נצא מכאןמכאן. חברים, בוא נצא נצא מּכָאן.  שמעון, בואי .  מירה,3

למסעדה. בואי נלך .  רינה, אני רעב,4

קצת. בוא נצא .  אהוד, כל היום ישבנו בבית;5

להצגה. בואו נלך .  א:  רוצים לראות סרט?       ב:  לא,6

לנוח. בוא/בואי/בואו נשב .  הלכנו כל היום;7

לשיעור. בוא/בואי/בואו נלך .  כבר מאוחר;8

במקום אחר. בוא/בואי/בואו נשב .  יש פה הרבה רעש;9

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

אתם לא רוצים לאכול משהו?-   - בא לכם לבוא הערב לביקור ?  
לא, תודה. אכלנו ארוחת ערב לפני שבאנו.-   - מצטערים; אין לנו בייבי סיטר .  

אולי אתן רוצות ללכת איתי לקונצרט?- אולי את רוצה להיכנס לכוס קפה?- 

בטח שאנחנו רוצות! איזו שאלה?!- אני מצטערת, אין לי זמן.- 

יש לך חשק לבוא איתי לבקר אצל ההורים?- עמרי, בא לך לבשל ארוחת ערב ביחד?- 

לא, לא בא לי. אולי בפעם אחרת.- בכיף, למה לא?!- 

:4תרגיל 

אין לו כסף לאכול במסעדה. אף פעם אוכל בבית, כי תמיד .  רון1

היא קמה מאוחר.  תמיד לא אוכלת ארוחת בוקר, כי אף פעם .  דורית2

 לא באוטובוס.אף פעם במכונית שלהם. אבל לפעמיםהם נוסעים לעבודה ברכבת, ולפעמים .  3

יש משהו מעניין לעשות. תמיד לא משעמם פה;אף פעם .  4

לא נסעתי. אף פעם רציתי לנסוע לבקר באיטליה, אבלתמיד .  5

 זה לא מעניין.לפעמים עד הסוף. תמיד.  כל ערב אני רואה חדשות בטלוויזיה, אבל לא 6

:5תרגיל 

בספרייה.לפעמים אהוד לומד בחדר, ולפעמים .  1

לא ראיתי אותו! אף פעם .  מי זה? סטודנט חדש?2

גרתי עם שותפים. עכשיו אני גר לבד.פעם .  3

היא לא שומעת יושבת איתנו. אף פעם .  עינת אוהבת לשבת לבד;4

. פעמיים.  זה סרט מצוין. כבר ראיתי אותו5

היא לא אוכלת בשר. אף פעם היא אוכלת ביצים, אבללפעמים .  רחל היא צמחונית. 6

לכוס קפה? פעם .  אולי אתם רוצים לבוא7

! אף פעםחומוס?        ב.  לא; פעם .  א.  אכלת8

בשבוע. פעם/פעמיים .  אין לו זמן לקרוא עיתון כל יום. הוא קורא עיתון רק9

...................................................................................................................................................................
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:6תרגיל 

סיגל תמיד קמה מוקדם..  סיגל לא קמה מוקדם אף פעם.1

דוד אף פעם לא בא לשיעור בזמן..  דוד תמיד בא לשיעור בזמן.2

אף פעם אין משהו מעניין לעשות כאן..  תמיד יש משהו מעניין לעשות כאן.3

ליורם תמיד יש כסף..  ליורם אף פעם אין כסף.4

תמיד אפשר לדבר עם המורה..  אף פעם אי אפשר לדבר עם המורה.5

אכלתי פעם במסעדה סינית..  אף פעם לא אכלתי במסעדה סינית.6

ביקרתם כאן פעם?.  לא ביקרתם כאן אף פעם?7

אף פעם לא היה לי כלב..  פעם היה לי כלב קטן.8

...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 5ש 9

שאלות:

הן מדברות על גבינת פטה.על איזה מַאֲכָל סוזי ויעל מדברות עכשיו?.1

היא לא יודעת מה זה גבינת פטה.מה סוזי "לא יודעת"?.2

היא אוהבת לשים גבינת פטה בסלט.מה יעל אוהבת לשים בסלט שלה?.3

הן לא קונות, כי יש מספיק יוגורט בבית.האם הן קונות גם יוגורט?  מדוע?.4

השלמות:

 ללכת.הִתחילו עגלה, ולקחו לסופרמרקט, נכנְסויעל וסוזי .1

 על יעל.הִסתַּכלָה עם העגלה והלכה מאחור בראש, וסוזי הלכהיעל .2

, הסתכלה על המוצריםיעל שמה מוצרים בעגלה רק אחרי שהיא .3

.בדקה כמה הם עולים, וקראה מה כתוב על המוצרים

:1תרגיל 

1.  Children, look, here's uncle Dov. ילדים, תראו, הנה הדוד דב.

2.  Look, sir, you can't eat in here. תראה אדוני, אתה לא יכול לאכול כאן.

3.  Dina, see what a handsome guy he is! דינה, תראי איזה חתיך!

4.  Look how much food they buy! תראה כמה אוכל הם קונים!

:2תרגיל 

 כמו מורה בכיתה א'..  היא מדברת1

 כמו דיויד ברוזה..  נדב מנגן בגיטרה2

 כמו פריז או ניו יורק..  ירושלים היא לא3

 כמו כל המסיבות..  המסיבה הייתה4

כמו אחים.אני והשותפים שלי .  5

לא כמו מורים אחרים.המורה שלנו הוא .  6

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

  כמו ענבים ושזיפים .   .  אני אוהב פירות קַיץ, 1

, כמו לונדון ופריז.ערים גדולות.  דפנה אוהבת לנסוע ל2
 יוגורט, פירות, וירקות..  אהוד אוכל אוכל ּבָריא, כמו3
, כמו "סַיינפֶלד", "אני אוהב את לוסי", ו"חברים".החברה שלי אוהבת קומדיות ישנות.  4
הכנסת, מוזיאון ישראל, ורחוב בן־יהודה.יש הרבה מקומות מעניינים בירושלים, כמו .  5

:4תרגיל 

באיזו שעה השיעורים נִגמְרּו?.  באיזו שעה השיעור נגמר?1
הן נִכנְסּו למשרד בשעה תשע..  היא נכנסה למשרד בשעה תשע.2
נִשאַרנּו אצל החברים שלנו בירושלים..  נשארתי אצל החברים שלי בירושלים.3
נִפגַשתֶן עם קרובֵי המשפחה שלכן בישראל?.  נפגשּתְ עם קרובֵי המשפחה שלך בישראל?4

:5תרגיל 

ההצגה נִגמְרָה מוקדם..  ההצגה נגמרת מוקדם.1
אתמול בערב נִשאַרנּו בבית..  הערב אנחנו נשארים בבית.2
איפה נִפגַשת איתם?.  איפה את נפגשת איתם?3
הילדים נִכנְסּו הביתה לאכול..  הילדים נכנסים הביתה לאכול.4

:6תרגיל 

שלוש קונות נִכנְסּו לחנות..  שלושה קונים נכנסו לחנות.1
היא לא נִשאֲרָה עד סוף הסרט..  הוא לא נשאר עד סוף הסרט.2
נִפגַשתְ עם החברים שלך בחופשה?.  נפגשתָ עם החברים שלך בחופשה?3
באיזו שעה נִפרַדתֶן מהאורחים שלכם?.  באיזו שעה נפרדתם מהאורחים שלכם? 4

:7תרגיל 

אנחנו נִפגָשים על יד הקולנוע..  נפגשנו על יד הקולנוע.1
אני נִשאָר/נִשאֶרֶת בחוץ שלוש שעות..  נשארתי בחוץ שלוש שעות.2
 דקות.5השיעור נִגמָר בעוד  דקות.5.  השיעור נגמר לפני 3
יעל וסוזי נִפרָדות בתחנת האוטובוס..  יעל וסוזי נפרדו בתחנת האוטובוס.4

...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 6ש 0

:3תרגיל 

הפתעה בסופרמרקט

קניות ללכת לעשות צריך חיים חזר היום מוקדם מהעבודה ואישתו, אביבה, אמרה לו: "חיים, 

בסופרמרקט. אולי אתה רוצה לבוא איתי?"

   "בסדר," אמר חיים, "מתי את רוצה ללכת?"

   "לא חשּוב," אמרה לו אביבה, "אפשר ללכת עכשיו או אחר כך. איך שאתה רוצה."

נלך עכשיו. עוד מוקדם, ואין שם הרבה אנשים," אמר חיים. בואי    "אז

, והתחילו ללכת. חיים אף  עגלה   הם נסעו לסופרמרקט במכונית. הם נכנסו לסופרמרקט, לקחו

גדולה. הפתעה הולך לסופרמרקט, אז הייתה לולא פעם 

   "לא ידעתי שהסופרמרקט שלנו כל כך גדול!"

   "נו, בטח," אמרה לו אביבה, "יש כאן כל כך הרבה מוצרים."

דברים בעגלה.ׂשם .  חיים הלך מהר, ו מאחורבראש עם העגלה, ואביבה הלכה הלך    חיים

כמה הם  לבדוק המוצרים; צריך על "חיים, לא כל כך מהר!" ביקשה אביבה. "צריך לקרוא מה כתּוב

עולים.

ביוקר." עולה    אבל חיים אמר: "זה לא חשוב. הכול

מי  נמצא פה! דני ומיקה, תראה    כשהם יצאו מהסופרמרקט והלכו למכונית, אביבה אמרה: "חיים,

השכנים שלנו!"

יופי!" ׂשמח חיים, "הם יכולים לעזור לנו לשים את הדברים במכונית!"איזה    "

...................................................................................................................................................................
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: 4תרגיל 

תרגוםגוףזמןבניין-גזרהשורששם הפועל

cookאתהעברפיעלב. ש. ל.לבשלבישלת

go outאתםעברפעלי. צ. א.לצאתיצָאתֶם

drinkהןהווהפעל, ל"הש. ת. ה.לשתותשותות

enterהםעברנפעלכ. נ. ס.להיכנסנכנסו

travelהןהווהפיעלט. י. ל.לטיילמְטַייְלות

they beganהםהווההפעילת. ח. ל.להתחילהִתחילו

inviteאתהעברהפעילז. מ. נ.להזמיןהִזמנתָ

putאניעברפעל, ע"וש. י. מ.לשיםׂשַמתי

we stayedאנחנועברנפעלש. א. ר.להישארנִשאַרנּו

:5תרגיל 

דליה .1  אותו.טָעַם את הסלט, וגם גיל טָעֲמָה[לטעום]

האורחים .2 .נִכנַסנּו למשרד, ואחר כך גם אנחנו נִכנְסו[להיכנס]

א:  איפה .3  אותו על השולחן.ׂשים את הכסף?     ב:  לָׂשים[לשים]

העגבניות .4  שקלים.2 רק עָלָה שקלים, והבצל 10 עָלּו[לעלות]

 עוף.ּבישְלָה מרק, וטלי ּבישַלתי ארוחת ערב ביחד.  אני ּבישַלנּו[לבשל].5

רותי .6  אֵלֶיהָ כשהוא חזר.צילצֵל אֶל המנהל, אבל הוא לא היה במשרד. הוא צילצְלָה[לצלצל]

א:  כבר .7 .עָׂשיתי את שיעורי הבית?     ב:  לא, עוד לא עָׂשיתָ[לעשות]

כל השיעורים כבר .8 .נִגמַר. רק השיעור לכימיה עוד לא נִגמְרּו[להיגמר]

א:  .9  שני ספרים מעניינים.קיּבַלתי מתנות ליום הולדת?     ב:  כן, קיּבַלת[לקבל]

אנחנו .10 ?נַחתֶם בצוהריים.  גם אתם נַחנּו[לנוח]

לא .11 .רָצתָה ללכת לחתּונה, אבל אישתי רָציתי[לרצות]

אבא .12  לחם ולחמניות.קָנתָה ירקות, ואמא קָנָה[לקנות]

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

15 © 2019 Giore Etzion



:6תרגיל 

 שקלים.180,000 עָלתָה הרבה כסף.  המכונית שלי עולותהמכוניות בישראל .1

.טעימה את העוגה.  היא הייתה נורא טָעֲמּוהילדים .2

.יָשבּו, וכולם נשבהמורה אמרה: בואו .3

 אותו על המיטה.ׂשַמתי את הספר על השולחן, אבל הבוקר שםתמיד אני .4

 גם אנחנו.נכנסנו, נִכנְסּואחרי שהם .5

 נפלא.ביקור בישראל בקיץ.  זה היה ּביקרָהרחל .6

 כל ערב!יָצָאנּו.  השבוע לצאתאנחנו אוהבים .7

 מלפפונים!קָנית עגבניות, ואת לקנותאמרתי לך .8

 לקנות לה שוקולד.רצה שוקולד, אבל אבא לא רָצתָהדניאלה .9

 על דיאטה.לשמור על דיאטה, כי הרופא אמר לו שָמַריובל .10

:7תרגיל 

הילדים נִשאֲרּו בכיתה; הילדים נשארים בכיתה; יש להם הרבה עבודה..1

הָייְתָה להם הרבה עבודה.

הָיּו בבית ירקות טריים, ודליה עָׂשתָה סלט.יש בבית ירקות טריים, ודליה עושה סלט..2

לא הָיָה לחם בחנות, אז קָניתי לחמניות.אין לחם בחנות, אז אני קונה לחמניות..3

אברהם, מה ׂשַמתָ בעגלה?אברהם, מה אתה שם בעגלה?.4

ּבישַלתי אוכל לילדים, ואחר כך נַחתי.אני מבשלת אוכל לילדים, ואחר כך אני נחה..5

ממי קיּבַלת פרחים כל כך יפים?ממי את מקבלת פרחים כל כך יפים?.6

:8תרגיל 

 הספר.כמוהסרט אף פעם לא טוב .1

 כאן בכרטיס ויזה?לשלםמה, אי־אפשר .2

 הייתם בספרייה?עוד לאאף פעם .3

 איזה יום נהדר!תראירבקה, .4

 קצת; לא צריך לשבת בבית כל היום.בואי נצא.5

 החברים של האח שלי.אתכשהייתי בחיפה ביקרתי .6

...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 6ש 1

:1השלמות 

, הן הולכות לקופה.יעל וסוזי שמות בעגלה את כל מה שהן צריכות.  אחרי ש1

, כי הן הולכות מחר לשוק.הן לא קנו פירות וירקות בסופרמרקט.  2

השוק. שמעה על , אבל היא לא הייתה בשוק.  סוזי אף פעם3

. הן לא הולכות לקופת אקספרס.  יש להן הרבה מוצרים, ולכן4

שאלות:

כי הכול היה אוטומטי ודיגיטלי..  למה הכול הלך מהר?1

אין משלוח באמריקה..  מה אין באמריקה?2

כשהסופרמקט שולח את הדברים שקנית לבית שלך..  מה זה "משלוח"?3

היא רוצה, כי משלוח לא עולה כלום, אז למה לא?.  יעל רוצה משלוח?  למה?4

עובד של הסופרמרקט יביא את הדברים..  מי יָבִיא ליעל את הדברים הביתה?5

:2 השלמות 

אוטומטי ודיגיטלי והולך מהר.גם בסופרמרקט באמריקה וגם בסופרמרקט בישראל, הכול .1

 אפשר לשלם בוויזה.בסופרמרקט בישראל, כמו באמריקה,.2

 אין. בסופרמרקט באמריקה שום דבר", וזה לא עולה משלוח " לבקשאפשרבסופרמרקט של יעל .3

.אז זה עולה כסף ,משלוח, ואם יש

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

. כלוםהמשלוח לא עולה.1

.שום דבר?     ב:  לא,  משהוא:  אתה רוצה לשתות.2

; אני רוצה רק שקט! כלוםאני לא רוצה.3

בסדר?הכול .4

  ♩♬עוד לא שתינו. שום דבר , ו שום דבראנחנו עוד לא אכלנו.5

מעניין בטלוויזיה? משהו יש עכשיו.6

. כלום. כל היום ישבנו בשמש ולא עשינו  שום דברא:  מה עשיתם באילת?     ב:.7

קטן. משהו ?     ב:  רק משהוא:  סיגל, רוצה לאכול.8

כל כך יקר!הכול .     א:  למה?     ב:  כי   כלוםא:  מה קנית בקניון?     ב:.9

. הכולרוני וההורים שלו מאוד קרובים. הוא מספר להם.10

? משהואנחנו הולכים עכשיו לסופרמרקט. את צריכה.11

. שום דבראחרי המִלחמה, הרבה יהודים באו לארץ ישראל בלי.12

:2תרגיל 

. // כל כך הרבה רעשאיןניו יורק ברחוב שלנו יש כל כך הרבה רעש;  אפילו ב.1

. פה שקטאיןשבת ברחוב שלנו יש כל כך הרבה רעש;  אפילו ב

. ירקות כל כך זוליםאיןשוק הירקות כאן כל כך זולים;  אפילו ב.2

.לפגוש כל כך הרבה אנשים כמו פה  אי אפשר ברֶשֶתאפשר לפגוש פה הרבה אנשים. אפילו.3

. כל כך חריףלא אוכל הודי הוא האוכל חריף נורא;  אפילו.4

 כל כך הרבה עבודה.איןראש הממשלה יש לי המון עבודה;  אפילו ל.5

:3תרגיל 

אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים..1

סיגל אוכלת את כל מה שיש בצלחת..2

אנחנו לא יכולים לשמוע את מה שהמורה אומרת..3

יש בחנּות כל מה שאתם צריכים..4

ׂשמתי במְקַרֵר את כל מה שקניתי בסופרמרקט..5

אני קונה רק מה שאני צריכה. .6

את יכולה לדבר על מה שבא לך..7

...................................................................................................................................................................
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:4תרגיל 

מה שהיא סיפרה לנו אתמול.היום רחל עוד פעם סיפרה לנו את .1

. מה שאתם רוצים בכסף שלכםמותר לכם לקנות.2

מי שהיה אתמול במסיבה.דיברתי עם כל .3

. מה שאמא אמרה לי לעשותאני עושה רק.4

.הילדים עושים בחדרמעניין לראות מה ש.5

מה שאתם רוצים.אחרי השיעור, אתם יכולים לעשות .6

. עושה מה שאני עושה — לומד באוניברסיטהכל מי שאני מכירה.7

:5תרגיל 

 אותם?קניתרותי, איזה מכנסיים יפים! איפה .1

 שקלים.80 לנו ביוקר — רק עלתההארוחה לא .2

 בכרטיס אשראי. זה מאוד נוח.לשלםהיום בכל סופרמרקט אפשר .3

!שילמה הרבה דברים, והיא קניתיהלכתי עם אמא לקניות. .4

 ביוקר.עלה/עולה שום דבר, כי הכול קנינוהלכנו לחנות, אבל לא .5

 בכרטיס האשראי שלה.ומשלמת את כל מה שהיא צריכה באינטרנט, קונהאורית .6

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

19 © 2019 Giore Etzion



ר  ו ע י 6ש 2

שאלות:

עובד של הסופרמרקט צילצל בדלת.מי צילצל בדלת?.1

הוא שם את הדברים שסוזי ויעל קנו בסופרמרקט.מה הנער שם על השולחן?.2

כי היו על השולחן הרבה מאוד דברים.מדוע לא ראו את השולחן?.3

הוא אמר "זהו זה".מה אמר הנער לפני שהוא הלך?.4

השלמות:

. נער עם ארגז על הכתף, וראתה פתחה את הדלתצילצול בדלת.  סוזי שמעו יעל וסוזי.1

. לשים אותם על השולחן, ויעל אמרה לו איפה לשים את הדבריםהנער רצה לדעת.2

מהארגז,  הוציא את המוצרים על השולחן, ואחר כך הוא שם את הארגז קןדם הנער.3

.אחד אחדושם אותם על השולחן 

, "זהו זה".אמר, ו חייךאחרי שהנער גמר, הוא.4

:1תרגיל 

יָשַבתי במסעדה והִזמַנתי עוף ואורז.אני יושב במסעדה ומזמין עוף ואורז..1

דוד לא הִמשיך לעבוד כי הוא הִרגיש לא טוב.דוד לא ממשיך לעבוד כי הוא מרגיש לא טוב..2

 בבוקר.10השיעורים שלי הִתחילּו ב- בבוקר.10השיעורים שלי מתחילים ב-.3

איך הִרגַשת? טוב?איך את מרגישה? טוב?.4

לא הִסּפַקתֶם לגמור את שיעורי הבית?אתם לא מספיקים לגמור את שיעורי הבית?.5

הִזמַנתָ אֶת המורה למסיבה שלך?אתה מזמין אֶת המורה למסיבה שלך?.6

יעל הִפסיקָה ללמוד, אָכלָה משהו, והִמשיכָה.יעל מפסיקה ללמוד, אוכלת משהו, וממשיכה..7

לא הִסּפַקנּו לאכול לפני השיעור.אנחנו לא מספיקות לאכול לפני השיעור..8

הִפסַקתֶן לרוץ אחרי קילומטר אחד?אתן מפסיקות לרוץ אחרי קילומטר אחד?.9

רותי ואלי לא הִפסיקּו לדבר!רותי ואלי לא מפסיקים לדבר!.10

...................................................................................................................................................................
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שאלה:

להאכיל = לתת למישהו אוכל.

:  אני מאכיל את הכלב שלי.דוגמה

להכתיב = להגיד למישהו לכתוב משהו, או להגיד למישהו מה לעשות.

:  ההורים שלי לא מכתיבים לי מה ללמוד.דוגמה

להחזיר = להביא משהו בחזרה.

:  בסוף הסמסטר אני צריכה להחזיר את הספרים לספרייה.דוגמה

:2תרגיל 

ב: אבל אמא, אני לא עייף. רוני, אני מבקשת ללכת למיטה עכשיוא:.1 !

ב: תן אותו למורה. מה לעשות עם הספר הזהא:.2 ?

ב: אבל אני אוהבת לאכול כשאני רואה טלוויזיה. בבקשה לא לאכול בחדר האורחיםא:.3 !

ב: בסדר, אנחנו יושבים בשקט. ילדים, בבקשה לא לעשות רעשא:.4 !

ב: שימי אותם על יד המיטה. שירי, איפה לשים את המכנסיים שלךא:.5 ?

ב: חמש פעמים! כמה פעמים לקרוא את השירא:.6 ?

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

21 © 2019 Giore Etzion



ר  ו ע י 6ש 3

נכון או לא נכון?

נכון.  "מחנה יהודה" זה השם של השוק וגם של השכונה.1

.)1887 נוסדה בשנת השכונה(לא נכון  .1887.  שוק מחנה יהודה נוסד בשנת 2

(אבל אז יש בו הרבה אנשים.)לא נכון  .  שוק מחנה יהודה פתוח רק בימים חמישי ושישי.3

נכון.  "התפוח" הוא שם של רחוב בשוק.4

נכון.  במסעדה של רחמו יש חומוס מצוין.5

שאלות:

אילו מקומות מעניינים יש בשוק ועל יד השוק?.1

בשוק ועל ידו נמצאים: בית הכנסת "זוהֳרֵי חָמָה", ישיבת "עֵץ חיים", ומשטרת "מחנה 

יהודה".

למה הרבה אנשים באים לשוק בסוף השבוע?.2

כי הם צריכים לקנות דברים לשבת.

מה אוהבֵי החומוס צריכים לעשות?.3

הם צריכים לאכול במסעדה של רחמו.

כל האוהבים

כל אוהב חומוס חייב לטעום את החומוס של רחמו.

לראות את המשחקים האולימפיים.כל אוהב ספורט צריך 

בית האופרה של וינה.כל אוהבי המוזיקה חייבים לבקר ב

 חייב לטעום שוקולד שְווֵיצָרי.כל אוהב שוקולד

...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 6ש 4

:1תרגיל 

על הדלת. כתובים השמות שלנו.1

.חמודהכלב שלי קטן ו.2

רק בשעות הערב. פתוחה עכשיו;  היא סגורה המסעדה.3

; אין להם נימוסים! חצופיםאיזה ילדים.4

על הלוח.כתוב דוד כותב במחברת שלו כל מה ש.5

; הוא לא מדבר יפה עם אמא שלו. חצוףדני הוא ילד.6

;  כולם מכירים אותה. ידועההשכנה שלנו היא אישה.7

. חמודה. היא נורא3בת דודה שלי, שירה, היא בת .8

שהיום יהיה יום יפה. כתוב בעיתון היה.9

. חשוביםהיום אני צריך לעשות שני דברים.10

 לנו באיזו שעה השיעור מתחיל.ידועלא .11

 בשבת. סגורותלכולם שהחנויות ידוע .12

. פשוטההשאלה "מי אני?" היא לא שאלה.13

 לי ללמוד על השורשים של המשפחה שלי.חשוב.14

ציווי

.  לתת1

.  ללכת2

.  לשבת3

.  לצאת4

תֵן

לֵך

שֵב

צֵא

תְנִי

לְכִי

שְבי

צְאי

תְנּו

לְכּו

שְבּו

צְאּו

.  לבוא5

.  לשים6

.  לקום7

.  לרוץ8

ּבֹוא

ׂשִים

קּום

רּוץ

ּבֹואִי

ׂשִימִי

קּומי

רּוצי

ּבֹואּו

ׂשִימּו

קּומּו

רּוצּו

.  לראות9

. להיות10

תִרְאֶה

תִהיֶה

תִרְאִי

תִהיִי

תִרְאּו

תִהיּו
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