
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

U  N  I  T     6  :     A  N  S  W  E  R     K  E  Y

6   5ש   י   ע   ו   ר       

:1תרגיל 

 דוד הִתרַחֵץ לפני שהוא הלך לישון. לפני שהוא הולך לישון.  / מתרחץדוד .1

רונית הִתרַחֲצָה בבוקר.בבוקר.  /   מִתרַחֶצֶת רונית

גם אנחנו הִתרַחַצנּו בבוקר.בבוקר.  /   מִתרַחֲצים גם אנחנו

סיגל הִתלַּבשָה בחמש דקות.סיגל מתלבשת בחמש דקות.  /  .2

גם עינת וחגית הִתלַּבשּו צ'יק צ'ק.צ'יק צ'ק.  /   מִתלַּבשֹות גם עינת וחגית

גם אתם הִתלַּבַשתֶם מהר?מהר?  /   מִתלַּבשים גם אתם

השותף שלי הִתגַלֵחַ פעם ביומיים.השותף שלי מתגלח פעם ביומיים.  /  .3

??  /   מִתגַלֵחַכל כמה זמן אתה כל כמה זמן הִתגַלַחתָ

הם הִתגַלחּו כל יום?כל יום?  /   מִתגַלחים הם

בקיץ היא הִתקַלחָה במים קרים.בקיץ היא מתקלחת במים קרים.  /  .4

גם אתן הִתקַלַחתֶן במים קרים?במים קרים?  /   מִתקַלחות גם אתן

אני הִתקַלַחתי במים חמים בחורף ובקיץ.במים חמים בחורֶף ובקיץ!  /   מִתקַלֵחַ אני

:2תרגיל 

 אני מתרחצת, מתלבשת, יוצאת לטייל עם הכלב, ורצה לעבודה..  כשאני קם/קמה בבוקר,1

 אני מתרחץ, מתגלח, ולובש פיג'מה..  כל ערב לפני שאני הולך/הולכת לישון,2

מתרחצת, מתאפרת, שמה קולון, ומתלבשת יפה..  לפני שאני הולך/הולכת למסיבה, אני 3

רק בנות מתאפרות, בנים לא מתאפרים!.  מה?!  אתה מתאפר??!! 4
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:3תרגיל 

הם נסעו.כנראה את השכנים שלי.  ראיתי .  כבר שבוע לא1

אתמול את משחק הכדורגל בטלוויזיה, כי כולם מדברים עלָיו. ראו הרבה אנשיםנראה ש.  2

את הרופא? לראות חולה. אולי תלכי נראית .  איילת, את3

כמו ּבָארּבי, ולכן היא עושה דיאטה. להיראות .  היא רוצה4

היום טריים וטובים. נראים .  הירקות בשוק5

לא רע! נראה יופי!     - תודה, אבא, גם אתה נראות .  - בנות, אתן6

; יש לי הרבה עבודה.לא נראה לי.  - את באה הערב לביקור?     - 7

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

שאלות:

הוא מגיע בשבע בערב.באיזו שעה אבי מגיע הביתה?.1

הוא שכח שהוא ואסתי הולכים הערב לקונצרט.מה אבי שכח?.2

לא, כי הוא כבר התקלח בבוקר.אבי רוצה להתקלח עכשיו?  למה?.3

הוא צריך לרחוץ את הפנים והידיים, להתגלח, מה אבי צריך לעשות לפני הקונצרט?.4

ולהתלבש.

הוא רוצה ללבוש את החולצה הלבנה והמכנסיים מה אבי רוצה ללבוש?  .5

החדשים. 

הם נמצאים על המיטה. אסתי שמה אותם שם.איפה נמצאים הבגדים האלה?.6

היא מתקלחת, מתלבשת, ומתאפרת.מה אסתי עושה לפני הקונצרט?.7

:1תרגיל 

לרחוץ / להתרחץ ללבוש / להתלבש

בבוקר או בערב? מִתרַחֲצים .  הם6את החולצה שקנינו לו. לובִש .  רן1

את הידיים. לִרְחוץ .  לפני שיושבים לאכול, צריך7! לִלְּבוש.  אין לי מה2

במים קרים. לְהִתרַחֵץ .  אני לא אוהב8ּפיגָ'מָה? לובֶשֶת .  למה הזֶּברָה3

 הבוקר. הִתרַחַצתי.  לא היו מים חמים, לכן לא9. מִתלַּבֶשֶת.  רינה בחדר. היא4

את התינֹוק עידו. רוחֶצֶת .  אמא10?  אתם מוכנים? הִתלַּבַשתֶם.  כבר5

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

. מִתּפַלְליםהרבה אנשים נמצאים עכשיו בבית הכנסת. הם.1

איתכם עוד פעם בקיץ הבא. לְהִתרָאות אני מקווה.2

. מִתנַשְקיםרותי ואני חברים קרובים. כשאני נפגש איתה, אנחנו תמיד.3

ּבַמקום, ואנחנו רוצים לעבור לגור שם. הִתאַהַבנּו בשנה שעברה ביקרנו בצְפַת..4

  מִתרַגֵש שנים לא התראֵיתי עם דן. עכשיו הוא מבקר בארץ, ומחר אנחנו נפגשים. אני5כבר .5

מאוד.

איתם באי-מייל. מִתּכַתֶבֶת רבקה מדברת עם ההורים שלה בטלפון וגם.6

בשכנים שלו ולא שומע מוסיקה בקול רם אחרי אחת עשרה בלילה. מִתחַשֵב יוסף.7

ברונן בפעם הראשונה שהיא ראתה אותו. הִתאַהֲבָה חגית.8

חמש פעמים ביום. מִתּפַלְלים המוסלמים.9

כמעט כל שבוע. מִתרָאים הם גרים בחיפה, ואנחנו -- בבאר שבע; אבל אנחנו.10

:3תרגיל 

הביתה מאוחר.הִגיעַ / מַגיעַאבי.1

לשיעור בזמן.הִגַעתי / מַגיעָה מאוחר ולאקַמתיאני קמה/.2

מאוחר.הִגיעּו / מַגיעותהרכבות תמיד.3

לקמפוס? לְהַגיעַ  לךלָקַחכמה זמן לוקח/.4

לחיפה?הִגַעת / מַגיעָהחוה, באיזו שעה את.5

להם ציון טוב.הִגיעַ / מַגיעַהם עבדו קשה כל השנה;.6

. הִגיעַ/ מַגיעַ ילד קטן, והוא לא(היה) על השולחן, אבל דני הוא/הייתההעוגה נמצאת/.7

:4תרגיל 

הוא עשה דיאטה, אז עכשיו ממש אי אפשר להכיר אותו..1

כל החנויות היו סגורות, כי הגענו אחרי כניסת השבת..2

לא הכרתי אף אחד במסיבה, ולכן היה לי משעמם..3

טיילתי הרבה בירושלים, אז אני מכיר אותה טוב מאוד ..4

רן לא מדבר איתי, ולא רוצה להגיד לי למה..5

מגיע לכם ציון טוב, כי למדתם כל כך קשה..6

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

האורחים. בשביל .  בבקשה לא לאכול את העוגה -- היא1

! בשבילכם.  ילדים, יש לי הפתעה2

? בשבילךמי הטחינה? בשביל .  המלצר:3

? בשבילך.  כן, אדוני, מה אני יכול לעשות4

כסף זו לא בעיה! בשבילנו .  זה בסדר,5

:6תרגיל 

 שהוא מתקלח. אחרילפני.  אהוד מתלבש 1

שהיום יום ההולדת שלה.שכחתי  זכרתי.  לא קניתי לרבקה מתנה, כי 2

. נוראיופי.  הוא לא ישן כל הלילה, ולכן הוא נראה 3

מוכן; אני צריך רק להתגלח.כמעט  לגמרי.  אני 4

! מאוחרבזמן. עוד פעם היא מגיעה 12:15, אבל המורה באה ב-12.  השיעור מתחיל ב-5

...................................................................................................................................................................
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6   7ש   י   ע   ו   ר       

שאלות:

מה הדבר הראשון שהזברה עשתה כל יום כשהיא קמה? למה?.1

היא פשטה את הפיג'מה. כי פיג'מה לובשים בלילה, לא ביום.

 לבשה מהר את הפיג'מה., אז היאלא הייתה שמחהכשהזברה לבשה מכנסיים וחולצה, היא .2

 היא לבשה גם בגד יד, בגדי התעמלות, סרבל, ושמלת מלמלה.אילו עוד בגדים הזברה לבשה?.3

אילו מחלות היו לזברה? האם גם לך היו המחלות האלה? מתי?.4

הייתה לה מחלת ים כשהיא לבשה בגד ים, ומחלת העצלות כשהיא לבשה בגדי התעמלות.

אף פעם לא הייתה לי מחלת ים, אבל יש לי מחלת העצלות כשאני צריך/ה לקום בבוקר.

(קןדם היא התחילה לחשוב.)לא נכון  הזברה פשטה את הפיג'מה גם ביום שישי?  .5

 שמלת שבת לובשים רק יום אחד.הזברה חשבה שאולי לא כדאי ללבוש את שמלת השבת, כי.6

 דבקה בה מחלת העצלות     לא הייתה לה אנרגייה = מיהרהעשתה את זה מהר =.7

בטרם     לפני ש... = יום אחד בלבד     רק יום אחד =  מן הסתםבלי לחשוב =

     איש אינו שואל     אף אחד לא שואל = בערב שבתביום ו' = 

אין היא מרוצההיא לא שמחה = 

:1תרגיל 

הוא יושב לעבוד.לפני שדן רואה טלוויזיה דן רואה קצת טלוויזיה, ואחר כך יושב לעבוד..1

בזמן ה.2 ארוחה, רות קוראת עיתון.רות קוראת עיתון כשהיא אוכלת.

קודם.3  אני מתקלח, ואחר כך אני מתלבש.אני מתקלח לפני שאני מתלבש.

 נגמרה.כמעטההצגה  דקות.5ההצגה נגמרת בעוד .4

כבר.5  גמרתי לקרוא את הספר.סוף סוף גמרתי לקרוא את הספר!

אחרי ש.6 טיילנו קצת, אכלנו ארוחת בוקר.יצאנו לטיול קטן לפני ארוחת הבוקר.

בעוד4. ב-3השעה עכשיו .7  שעה אני סוף סוף גומר ללמוד. אני סוף סוף גומר ללמוד.

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

© 2016 Giore Etzion 6



:2תרגיל 

 היא יושבת לעבוד.אחר-כךהיא שותה כוס קפה, ורק קודם בבוקר.  מוקדם רחל קמה.1

 אחרי  גומר את הלימודים בבית ספר תיכון, וחודשיים סוף-סוףחודש הוא בעוד .18דן הוא בן .2

 הוא הולך לצָבָא. זה

הצבא הוא רוצה לטייל בארץ ולפגוש חברים.לפני הוא גומר ללמוד, ואחרי ש

השיעור מתחיל, וסטודנטים אחרים לפני שהשיעור אסור לאכול. יש סטודנטים שאוכלים במשך .3

השיעור.אחרי אוכלים 

 מכיר את המקום טוב. עוד לאגר פה חצי שנה, אבל הוא  כבר נמרוד.4

...................................................................................................................................................................
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6   8ש   י   ע   ו   ר       

השלמות:

לרדת שלג והיה קר. התחיל היה נחמד, אבל אחר כךבהתחלה .1
 ירד שלג.הכול היה סגור, כי.2
 לא היה לאן ללכת ולא היה מה לעשות. הכול היה סגור, ולכן.3

לא היו מכוניות ברחוב, ולא היו אוטובוסים.
 יושבים בבית ולא עושים כלום.אם רקלנסוע לירושלים רונית חושבת שלא כדאי .4

שאלות:

הוא היה בירושלים, וחזר משם הבוקר.איפה היה איתי ומתי הוא חזר משם?.1

הוא הלך למקומות מעניינים, ביקר חברים שלו מה איתי עשה בירושלים?.2

באוניברסיטה, והיה אצל הדודים שלו.

הוא לן אצל הדודים שלו.איפה איתי לן בירושלים?.3

הוא לא עשה כלום. הוא נשאר בבית.מה איתי עשה כשירד שלג בירושלים?.4

זאת תמונה של רחוב יפו, הרחוב הראשי בירושלים. מה אפשר לראות בתמונה?.5

אפשר לראות שבאמת ירד שלג בירושלים. עכשיו כבר לא יורד שלג, וכבר אפשר לנסוע 

ברחוב, אבל כמעט אין מכוניות ברחוב ואין אוטובוסים. האנשים הולכים ברגל.

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

  ללכת.לאןכבר מאוחר, ואין  .1

כבר היה מאוחר, ולא היה לאן ללכת .

לדבר. מתי אנחנו עובדים יום ולילה, ואין לנו.2

עבדנו יום ולילה, ולא היה לנו מתי לדבר.

לשבת. להרבה אנשים אין! איפה אני שמח שיש לי.3

אני שמח (שמחתי) שהיה לי איפה לשבת. להרבה אנשים לא היה.

לשחק. עם מי החברים של דני נסעו; אין לו.4

החברים של דני נסעו; לא היה לו עם מי לשחק.

לאכול בבית, ואני רעבה מאוד. מה אין.5

לא היה מה לאכול בבית, והייתי רעבה מאוד.

לדבר?! על מה אחרי ארבע שנים ביחד, עוד יש לכם.6

אחרי ארבע שנים ביחד, עוד היה לכם על מה לדבר?!

לומר -- רחל נראית נפלא! מה אין.7

לא היה מה לומר -- רחל נִראֲתָה נפלא!

:3תרגיל 

יפים כל ערב. סיפורים אבא מספר לרוני.1

. בישולדן אוהב לבשל. הוא רוצה לנסוע לפריז ּכְדֵי ללמוד.2

נפלאים! טיולים השנה נסענו לטייל גם בגליל וגם בנגב. אלה היו.3

של השעון.    צילצול בבוקר אני קם מהר, כי אני לא רוצה לשמוע את ה.4

שלה הוא ככה-דיבור רחל כבר לומדת עברית שנתיים. היא קוראת וכותבת טוב מאוד, אבל ה.5

ככה.

לא טוב לבריאּות!עישון למה אתה מעשן? ה.6

קצר. ביקור - כמה זמן הייתם בחיפה?     - רק יום אחד; זה היה.7

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

. הזמנותרון מזמין את החברים שלו למסיבה. הוא שולח להם.1

הסרט היה משעמם, אבל אחר כך הוא היה מעניין מאוד.התחלה ּבַ.2

. הפסקהאני לא יכול לעבוד יותר. אני צריך לעשות.3

טובה.הרגשה המבחן היה קל מאוד, והסטודנטים יצאו מהשיעור ב.4

. הכתבה מילים חדשות בעברית. מחר יש לה20רות צריכה ללמוד .5

יכולים להיכנס. הזמנות אי אפשר לקנות כרטיסים לקונצרט. רק אנשים עם.6

הלכנו למִזנון, ושתינו שם כוס יין עם כל הפסקה אתמול בערב הלכנו לאופרה. ּבַ.7

האינטלקטּואלים.

קשות!התחלות כל ה.8

שהיום יֵרֵד שלג. הרגשה יש לי.9

צהריים.הפסקת המשרד סגור; המזכירות יצאו ל.10

:5תרגיל 

ללכת לראות אותו. כדאי לך אביבה, הסרט היה נהדר;.1

. חם לנואנחנו הולכים היום לים כי.2

. היה לו נוחמיכה ישב על הרצפה, כי ככה.3

להיכנס לכאן. אלה השירותים של הנשים! אסור לך נדב,.4

. היא צריכה ללבוש סוודר.קר לה.5

שם. טוב לו הוא כבר נמצא בהודּו שנה ולא רוצה לחזור הביתה..6

ביחד.טוב ונעים לנו אנחנו חברים טובים, ו.7

להיכנס, אבל אתם צריכים לשבת בשקט.מותר לכם .8

.היה לי קרהייתי חולה. היה לי חום, ו.9

להישאר בחוץ עד מאוחר. מותר לו ברק הוא כבר ילד גדול..10

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

; אי אפשר לשתות אותו. חםהתֵה כל כך.1

. קריםאני לא יכול להתקלח -- המים.2

ונעים; בואו נשב בחוץ! חם היום.3

, אבל לא ישבנו בחוץ. היה חםגם אתמול.4

. חוםענת חולה; יש לה.5

! קר בחוץאמא: דור, תלבש סוודר;.6

. להיות קרה, וקולה צריכה חםמרק צריך להיות.7

. היה לו חםא:  למה הכלב נכנס למים?     ב:  כי.8

. היה חם, אבל הקפה עוד היה קרבאתי מאוחר הביתה; האוכל כבר.9

בחדר? חם/קר לך דפנה, לא.10

. היה לי חוםלא הרגשתי טוב, אבל לא.11

? היה שם קרהייתם בפינלנד?.12

. עכשיו חם וטוב לנוישבנו שעתיים בסאונה, ולכן.13

. היו קריםהיינו בּכינֶרֶת, אבל לא התרחצנו, כי המים.14

! קור כלביםביקרנו בירושלים בפברואר. היה שם.15

:8תרגיל 

מזג האוויר כאן טוב במשך כל השנה..1

בינואר היה קר מאוד, אבל לא ירד שלג..2

כאשר נורא חם לי, אני עושה מקלחת קרה..3

לא היה לנו מתי ללכת לסרט, כי עבדנו כל היום..4

היה לה קר, אבל היא לא רצתה ללבוש סוודר..5

כל בוקר הוא עושה התעמלות, ואחר־כך מתקלח במים קרים..6
The weather here is good year round.
In January it was very cold, but it didn't snow.
When I'm terribly warm, I take a cold shower.
We didn't have the time to go to the movie, because we worked all day.
She was cold, but didn't want to put on a sweater.
Every morning he exercises, and then showers in cold water.

...................................................................................................................................................................
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6   9ש   י   ע   ו   ר       

השלמות:

 לא טוב., כי מזג האווירלצאת עכשיואמא חושבת שלא כדאי .1

 הוא עוד לא יצא היום., כי חייבת לצאת עם מוקישירי אומרת שהיא.2

רחוק. לא הולכים ; הם קצרשירי ומוקי יוצאים לטיול.3

שאלות:

מדוע אבא של ערן חושב שצריך לרדת היום גשם?.1

כי אמרו ברדיו שצריך לרדת גשם.

האם גם ערן חושב שצריך לרדת גשם? מדוע?.2

הוא לא חושב ככה, כי השמיים בהירים ואין עננים.

. יורד גשםגם כאשר לנסוע במכונית ערן חושב שאפשר.3

בוא, קח, סע.4 : +

אל תצאו, אל תלכי, אל תסע, אל תדאג : -

ציווי שליליציווי חיובי

קּום

ׂשים

רּוץ

ּבוא

צֵא

לֵך

שֵב

רֵד

סַע

קַח

תֵן

קּומי

ׂשימי

רּוצי

ּבואי

צְאי

לְכי

שְבי

רְדי

סְעי

קְחי

תְני

קּומּו

ׂשימּו

רּוצּו

ּבואּו

צְאּו

לְכּו

שְבּו

רְדּו

סְעּו

קְחּו

תְנּו

אַל תָקּום

אַל תָׂשים

אַל תָרּוץ

אַל תָבוא

אַל תֵצֵא

אַל תֵלֵך

אַל תֵשֵב

אַל תֵרֵד

אַל תִסַע

אַל תִקַח

אַל תִתֵן

אַל תָקּומי

אַל תָׂשימי

אַל תָרּוצי

אַל תָבואי

אַל תֵצְאי

אַל תֵלְכי

אַל תֵשְבי

אַל תֵרְדי

אַל תִסְעי

אַל תִקְחי

אַל תִתְני

אַל תָקּומּו

אַל תָׂשימּו

אַל תָרּוצּו

אַל תָבואּו

אַל תֵצְאּו

אַל תֵלְכּו

אַל תֵשְבּו

אַל תֵרְדּו

אַל תִסְעּו

אַל תִקְחּו

אַל תִתְנּו

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

אל תֵשְבּו על ידי.שבו על ידי..1

אל תָבואּו עם כל החברים שלכם.בואו עם כל החברים שלכם..2

אל תִתְני להם ללכת לבד.תני להם ללכת לבד..3

אל תָׂשים את הבגדים על המיטה.שים את הבגדים על המיטה..4

אל תֵלְכי מהר.לכי מהר..5

תֵן לה את מספר הטלפון שלך.אל תתן לה את מספר הטלפון שלך..1

צְאּו עכשיו מהבית.אל תצאו עכשיו מהבית..2

קּומי מאוחר.אל תקומי מאוחר..3

לְכּו לפארק בערב.אל תלכו לפארק בערב..4

שיר במקלחת. אל תשיר במקלחת..5

:2תרגיל 

מאוחר. אל תָבואּו .6:30ארוחת הערב מתחילה ב-.1

כאן. זה הכיסא של דן.אל תֵשְבי .2

. אל תָרּוץלך לאט,.3

את הספרים כאן. שימו אותם בחדר שלכם.אל תָׂשימו .4

מהבית. יורד גשם.אל תֵצֵא .5

:3תרגיל 

כשדן הולך למרכז העיר עם האחות הקטנה שלו, סיגל, הוא אומר לה:

לי יד,תְני 

! אל תָרּוציעל ידי כל הזמן!לְכי 

! תָׂשימי את הידיים על החלון, אבל אל להסתכל בחלונות של החנויותאת יכולה

 שקט! אתה לא אבא שלי!והיא אומרת לו:

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

מה הטמפרטורה בירושלים?.1

 מעלות ביום.33 מעלות בלילה עד 21הטמפורטורה היא מ-

האם השמיים בחיפה בהירים?.2

לא, יש שמש, אבל יש גם עננים.

האם המפה היא של יום קיץ או יום חורף?.3

זאת מפה של יום קיץ. הטמפרטורות גבוהות מאוד, ולא יורד גשם.

 מעלות?28איפה הטמפרטורה בלילה היא יותר מ-.4

 מעלות.28באילת ובים המלח הטמפרטורה בלילה היא יותר מ-

האם יש במפה מקומות שהם לא בישראל? אילו מקומות?.5

יש. עמאן (בירדן) וקהיר (במצריים).

: 5תרגיל 

 מעלות בצל.32מזג האוויר היום הוא חם מאוד, השמש חזקה, הטמפרטורה היא .1

ילדים, אל תֵשְבּו בשמש. נּוחּו הרבה, ושְתּו הרבה מים. לְכּו לים או לבריכה. 

אל תֵצאּו החוצה בצהריים, כשהשמש חזקה.

 קמ"ש (קילומטר לשעה).60היום קר ויורד גשם, יש רוח של .2

רינה, לִבְשי בגדים חמים. אל תֵלְכי בגשם, קְחי מונית או אוטובוס. 

שְבי במקום חם, ושְתי תה חם עם קצת ברנדי. אל תֵצְאי כשיורד גשם בחוץ.

...................................................................................................................................................................
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7   0ש   י   ע   ו   ר       

נכון או לא נכון?

 נכוןבירושלים יש רוחות קרות מאוד בחורף..1
נכוןבתל אביב יש בערב רוח נעימה מן הים..2
לא נכוןבנגב קר מאוד בקיץ..3
נכוןבאילת חם מאוד במשך היום, וקר בלילה..4
לא נכוןבישראל יורד גשם גם בקיץ וגם בחורף..5
לא נכוןבישראל אי אפשר לעשות סקי, כי אין מספיק שלג..6
לא נכוןבנגב יורד הרבה מאוד גשם..7
נכוןבירושלים ובגליל יורד בחורף שלג..8
לא נכוןאפשר לעשות סקי בכרמל בחורף..9

נכוןבישראל אין מספיק גשם, ותמיד יש בעיה של מים..10

:1שאלות והשלמות 

אמרו שצריך לרדת גשם בכל הארץ בסוף השבוע.מה אמרו בשירות המטאורולוגי?.1

לא. ירד מעט מאוד גשם.האם ירד הרבה גשם?.2

מה זה "הכינרת"? מדוע זה חשוב אם יש הרבה מים בכינרת?  .3

הכינרת היא אגם גדול בישראל. היא חשובה כי בישראל אין הרבה מים. 

ישראל לוקחת את המים שלה מהכינרת. בכל הארץ שותים מים מהכינרת!

. יורדיםגשם, הם יורד , וכאשר לא עוליםהרבה גשם, המים בכינרתיורד כש.4

:  2שאלות 

סמן את הפעלים בכתבה. אילו פעלים הם בזמן עתיד?.1

בא, התחיל, לרדת, ירדו, מקווים, יָגיעַ (עתיד), יִיּפַסקּו (עתיד), יַתחילּו (עתיד), לעלות

לא נכוןביום שני ירד גשם בכל הארץ..2

לא נכוןהכתבה מספרת איפה ירד הרבה גשם..3

נכוןהאנשים בנגב רוצים גשם..4

לא נכוןביום רביעי צריך לרדת גשם..5

נכוןביום חמישי יהיה יותר חם..6
...................................................................................................................................................................
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:3שאלות 

באו לעשות סקי בחרמון". אנשים מה המילה החסרה בכותרת? "עשרת אלפים.1

בשבת לא עובדים, אז הם באו לעשות סקי בחרמון.למה אנשים באו לחרמון בשבת?.2

כן, השלג היה בגובה של מטר. זה מספיק.האם היה בחרמון מספיק שלג לסקי?.3

האם אפשר לעשות סקי בארץ/במדינה שלך?  איפה יש אתרֵי סקי טובים?.4

באמריקה אפשר לעשות הכול! יש אתרי סקי טובים בקולוראדו, במונטאנה, ובנוואדה, 

אבל אין אתרי סקי בפלורידה.

:4שאלות 

של קיץ, כמו בקיץ.מה זה "קֵיצי"?.1

כי מזג האוויר היה נפלא, ובשדות היו פרחים יפים.למה אנשים יצאו לטיולים?.2

כי הרבה אנשים ביקרו בצפון ולנו שם.מדוע בתי המלון בצפון היו מלאים?.3

:1תרגיל 

להגיע מהחדר לאוניברסיטה. בדיוק ארבע דקות לוקח לי.1

מַייל. פחות מקילומטר זה.2

שעות. 5 יותר מ-כל יום אני לומד/ת.3

. מטרים מעל פני הים8,848 בדיוק הגובה של האוורסט הוא.4

שעות בלילה. כשמונה חשוב לישון.5

אנשים. פחות ממיליון בירושלים גרים.6

. מעלות0 פחות מ-בחורף, הטמפרטורה כאן היא.7

.  3.14 פחות או יותר  הואπהמספר .8

. יותר מחמישה דולרסנדוויץ' בקפיטריה עולה.9

 דקות.60 בדיוק בשעה יש.10

. פחות או יותר חמישים תמונותבספר הזה יש.11

סנטימטרים באינץ'. 2.5 כ-יש.12

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

) שקלים.850( שמונה מאות וחמישים הטלוויזיה עלתה לנו.1
) אחיות.212( מאתיים ושתים עשרה בבית החולים עובדות.2
) דיסקים!500(חמש מאות יחיאל אוהב מוסיקה. יש לו יותר מ.3
) מטרים.528( חמש מאות עשרים ושמונה הגובה של הר הכרמל הוא.4
) קילומטרים מירושלים.130( מאה ושלושים חיפה נמצאת.5
).466( ארבע מאות שישים ושש מספר הבית שלי הוא.6

:3תרגיל 

יש שלוש מאות שישים וחמישה ימים בשנה.כמה ימים יש בשנה?.1
בכנסת יושבים מאה ועשרים חברים.כמה חברים יש בכנסת?.2
במעגל יש שלוש מאות ושישים מעלות.כמה מעלות יש במעגל?.3
 כמה זה מאתיים ארבעים ושמונה (רמ"ח) ועוד שלוש מאות שישים וחמש (שס"ה)?.4

שש מאות ושלוש עשרה (תרי"ג).

:4תרגיל 

ישראל קמה בשנת אלף תשע מאות ארבעים ושמונה.באיזו שנה קמה ישראל?     .1
ג'ורג' אורוול.מי כתב את הספר "אלף תשע מאות שמונים וארבע"?     .2
נולדתי בשנת אלף תשע מאות תשעים ותשע.באיזו שנה נולדת?     .3
בשנת אלף ארבע מאות תשעים ושתיים.באיזו שנה קולומבוס בא לאמריקה?     .4
     השנה עכשיו היא שנת אלפיים ותשע עשרה.איזו שנה עכשיו?.5
     בשנת אלפיים ושמונה עשרה.באיזו שנה התחלת ללמוד באוניברסיטה?.6

:5תרגיל 

CHECK THIS ONE ONLINE FOR AN AUDIO/VISUAL RECORDING.

לירושלים הגיע השלג לא
להיות קר מאוד בכל הארץ.  צריך תחזית מזג האוויר, ביום שישי ובשבת היהלפי 

. גשמיםשלג, ובכל הארץ היו צריכים לרדת הרבה לרדת בהרֵי הצפון ובירושלים היה צריך
, אבל בירושלים ובהרים  קרהמטאורולוגי לא הייתה נכונה. היהשירות אבל הפעם, התחזית של ה

 15 עד 10בארץ ירדו בסוף השבוע רק אזורים הרבה גשמים. כמעט בכל ה ירדו לא ירד שלג. גם לא
של גשם.מילימטרים 

...................................................................................................................................................................
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7   1ש   י   ע   ו   ר       

אצל הרופאה

לכולם יש עכשיו שפעת. אין מה לעשות. ד"ר טל:

 לנוח הרבה, ולשתות הרבה מים ותה,את צריכה

 לקחת אספירין,את יכולה גם

 לצאת במשך יומיים, שלושה., ולא להישאר בביתוכדאי לך

שאלות:

 כבר כמה ימים היא מרגישה לא טוב.סיגלית באה לראות את הרופאה, כי.1

היא לא מרגישה טוב: כואב לה הראש, וכואבת לה הבטן, והיא חלשה.איך סיגלית מרגישה?  .2

היום אין לסיגלית חום, אבל היה לה חום ביום שני.האם יש לסיגלית חום?  .3

אותה.בודקת עם סיגלית ו מדברת ד"ר טל.4

היא חולה. יש לה שפעת.האם סיגלית חולה? מה יש לה?  .5

לכולם יש עכשיו שפעת.למי עוד יש שפעת?  .6

כתוב בצורת ציווי (חיובי ושלילי) מה אומרת הרופאה לסיגלית..7

נוחי הרבה, ושְתי הרבה מים ותה. אל תֹאכְלי הרבה -- רק מרק. קְחי אספירין שלוש פעמים

ביום. הישַאֲרי בבית. אל תֵצְאי במשך יומיים שלושה.

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

. כואבות לי הרגלייםכל היום רצתי ממקום למקום, ועכשיו.1

לארוחת צהריים אכלנו חומוס וטחינה וזיתים וסלט ופלאפל ומג'דרה וסלט טורקי ופיתות, .2

.כאבה לנו הבטן/היה לנו כאב בטןאז אחר כך 

. כואבות לו העינייםנדב עבד כל היום במחשב, ועכשיו.3

, אז הלכתי לבדיקה אצל ד"ר איתן, רופא השיניים שלנו.היה לי כאב שיניים.4

 היה לי כאב ראש נורא!אחרי שלוש שעות במועדון,.5

. היו לו כאבֵי גביוסף הלך לכירופרקטור, כי.6

, קחי אספירין. יש לך כאב ראש/כואב לך הראשאם.7

. יש לי אחר כך כאב ראשאם אני לא שותה קפה בבוקר,.8

, כי למדתי כל הערב.כואב לי הגב.9

. היו לה ּכְאֵביםרחל לא ישנה כל הלילה, כי.10

:2תרגיל 

הראש?  קח אספירין!כואב לך .1

מספיק זמן ללמוד. נשאר לנו המבחן מחר. לא.2

הראש. כאב לטלי אחרי הקונצרט.3

מספיק כסף לאוטובוס. נשאר לו כשדוד גמר לעשות קניות, לא.4

שום דבר! נשאר לנו !  לא נגמר לנוכל האוכל בבית.5

לגמור את הלימודים באוניברסיטה? נשארו לך שרונה, כמה שנים.6

סבלנות. הייתה לנו לא נשארנו עד סוף הסרט, כי לא.7

הרגליים. כואבות לי כל היום הלכתי בעיר, ולכן עכשיו.8

קצת שקט! מגיע לי עבדתי כל היום..9

שם חברים טובים. נשארו לי כבר הרבה שנים אני לא גרה בחיפה, אבל.10

...................................................................................................................................................................
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7   2ש   י   ע   ו   ר       

שאלות:

עומדים שם כמה נוסעים.מי עומד בתחנת האוטובוס?  .1

 איפה רחוב עמק רפאים., אבל היא יודעת איפה מוזיאון הטבעהחיילת לא יודעת.2

 כי זה מרכז העיר.למה הרבה אנשים יורדים מהאוטובוס והרבה אנשים עולים לאוטובוס?.3

היא רוצה שני כרטיסים.למה ענת אומרת "פעמיים, בבקשה"? מה היא רוצה?  .4

כי האוטובוס מלא ואין מקום לעוד נוסעים.למה הנהג סוגר את הדלת?  .5

לא נכוןכל הנוסעים יושבים באוטובוס.  .6

  על יד הנהג., ולא בסוף האוטובוסהנוסעים צריכים לעמוד.7

 הם רוצים ללכת קצת ברגל. כי לפני התחנה של מוזיאון הטבעענת ונדב יורדים.8

:1תרגיל 

לאוטובוס. לעלות בבקשה.1

בתחנה הבאה. לרדת אתה צריך.2

לשחק עם החברים שלי? לרדת אמא, אני יכול.3

. ירדוהחדשיםעולים המטוס בא ממוסקווה לתל אביב, וכל ה.4

. לרדתהוא עומד על הגג של הבית ולא רוצה.5

גשם. ירד כבר שבועיים לא.6

במדרגות כל יום.יורדת ו עולה בבית של  סבתא. היא מעלית אין.7

. אנחנו יושבים לאכול.7:00הביתה. כבר  לעלות ברק, בבקשה.8

 מדרגות.24 לעלות הדירה שלנו בקומה ב'. אנחנו צריכים.9

לישראל. לעלות אחרי הלימודים באוניברסיטה, סוזי רוצה.10

 שקלים.150לי  עלו הכרטיסים למשחק הכדורסל.11

.1920מרוסיה לישראל בשנת  עלתה המשפחה שלי.12

. ירדוהאוטובוס עצר בתחנה המרכזית, וכל הנוסעים.13

. יורדהאוטובוס מלא, ואף נוסע לא.14

. נרדהִגענו לתחנה. בוא.15

יעקב חָלַם חָלֹום. הוא ראה סולם, שהראש שלו מגיע לַשמיים,.16

בו.יורדים ו עולים ומלאכים של אלוהים
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