
U N I T  2 :  A N S W E R  K E Y

ר  ו ע י 1ש 7

נכון או לא נכון:

לא נכון.  חגית היא תלמידה בבית ספר.4נכון.  ההורים של רון עובדים.1

נכון.  חגית וטל הם חברים.5נכון.  חגית היא האחות של רון.2

לא נכון.  רון וטל הם אחים.6נכון.  רון הוא האח של חגית.3

שאלות ותשובות:

כן, הם עובדים.האם ההורים של רון עובדים?.1

לא, היא מנהלת בית ספר.האם אמא של רון מורה?.2

הוא עובד בבית החולים "הדסה".איפה אבא של רון עובד?.3

כי היא עוד ילדה קטנה.למה חגית לא הולכת לבית ספר?.4

חגית וטל נמצאים תמיד ביחד.מי נמצא תמיד ביחד?.5

מנהלת־בית־ספר / מנהלת־בית־הספר / מנהלות־בית־ספר / מנהלות־בית־הספר.6

בית־ספר / בית־הספר / בתי־ספר / בתי־הספר

בית־חולים / בית־החולים / בתי־חולים / בתי־החולים

גן־ילדים / גן־הילדים / גני־ילדים / גני־הילדים

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 

א:  1 סליחה, הספר שלי 3 אמא שלך?זאת. א:   ?פה.

לא,  כן, זאתב:   ב:    הוא. הנה הבייבי סיטר;

אמא שלי לא  תודה.פה      א:    היום.

א:  2 איפה דן?4 החדר שלי.הנה. א:   .

ב:   החדר כל כך קטן...  הוא.הנהב:  

אני גרה  א:  פהא:    גדי! זה לא דן, זה?! זה לבד.

סליחה. ב:  

:2תרגיל 

 סטודנטית מצוינת.היא.  יעל 5 חמוד.הוא.  הכלב שלנו 1

.  אתה האח של רונן?6.  חגית הולכת לגן ילדים.2

 חמודות.הן.  הילדות הקטנות 7 נחמדים מאוד.הם.  ההורים שלה 3

.  התלמידים נמצאים בכיתה.8 על־יד הקמפוס.נמצאים.  המעונות 4

:3תרגיל 

1.  This young lady works here.    2.  Is this class interesting?     3.  These pictures are my roommate’s.
4.  This is not your TV!      5.  These are beautiful children.     6.  My mom lives on this street.

הבחורה הזאת עובדת פה..1

האם השיעור הזה מעניין?.2

התמונות האלה הן של השותפה שלי..3

זאת לא הטלוויזיה שלך!.4

אלה ילדים יפים..5

אמא שלי גרה בַרחוב הזה..6

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

הכלב הזה 1             נחמד מאוד . .  זה הכלב של דוד.

הרדיו הזה 2   עוד עובד ? .  זה רדיו ישן מאוד, ממש עַנתיקָה.

המורה הזאת 3 עובדת בבוקר ובערב..  זאת המורה החדשה.

 הסטודנטים האלה.טלי ואני לומדים עם.  אלה  סטודנטים מהכיתה לעברית.4

הספר הזה זה.  5 הוא של המורה שלי. ספר לעברית.

הקפה הזה הוא מקולומביה. קפה מצוין.זה.  6

אתם אוהבים את השיעורים של המורים האלה? המורים שלכם?!אלה.  7

הספרייה הזאת היא חדשה ומודרנית. הספרייה שלנו!זאת.  8

המחשב הזה הוא שלי ושל אח שלי. מחשב חדש.זה.  9

היא אוהבת לקרוא בַספרים האלה. הספרים של המורה.אלו.  10

:5תרגיל 

 הולך ברגל לבית ספר.תמידאני תלמיד בבית ספר. אני אוהב ללכת ברגל, ואני .1

.גן־ילדים ילד קטן. הוא הולך לעוד. רן לא הולך לבית ספר. הוא חמוד שלי, רן, הוא ילד אחה.2

 הורים עם הביחד אבא או עם אמא. הוא אוהב לנסוע עםרן לא הולך ברגל. הוא נוסע במכונית .3

שלנו. הוא אוהב מכוניות!

:6תרגיל 

אני הולך לסרט ביחד עם החברים שלי..1

האח שלי דן הוא עוד ילד קטן..2

אתה גר לבד או עם ההורים שלך?.3

התלמידים האלה תמיד עושים שיעורי־בית..4

...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 1ש 8

: 1תרגיל 

(935-4279)תשע שלוש חמש, ארבע שתיים שבע תשע.מספר הטלפון שלי הוא: 

(314-608)שלוש אחת ארבע, שש אפס שמונה.מספר הסטודנט שלי הוא:  

 .חמש שתיים שלוש אחת שבע אפסמספר המכונית בתמונה הוא:  

 .שתיים, ארבע, שש, שמונה, עשרהמספרים הזוגיים הם:  

 .אחת, שלוש, חמש, שבע, תשעהמספרים האי-זוגיים הם:  

:2תרגיל 

א:  ערן שואל, ואני עונה

שתיים ועוד שתיים שָווֶה ארבע. ּכָמָה זֶה שתיים וְעֹוד שתיים?

שלוש ועוד ארבע שווה שבע.כמה זה שלוש ועוד ארבע?

שש ועוד שלוש שווה תשע.כמה זה שש ועוד שלוש?

תשע פחות אחת שווה שמונה. כמה זה תשע ּפָחות אחת?

עשר פחות חמש שווה חמש.כמה זה עשר פחות חמש?

שש פחות שתיים שווה ארבע.כמה זה שש פחות שתיים?

ב:  אני שואל וערן עונה

ארבע ועוד ארבע שווה שמונה.   כמה זה ארבע ועוד ארבע  !נכון ?

חמש פחות שתיים שווה ארבע.כמה זה חמש פחות שתיים חמש פחות שתיים שווה שלוש .     !לא נכון?

עשר פחות תשע שווה שמונה.כמה זה עשר פחות תשע עשר פחות  תשע שווה אחת.   !  לא נכון?

שבע ועוד שלוש שווה עשר.כמה זה שבע ועוד שלוש  !נכון?

שמונה פחות חמש שווה שלוש.כמה זה שמונה פחות חמש  !נכון?

...................................................................................................................................................................
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שאלות:

עשר.  עדאחת מכן, אני יודע לספור בעברית?האם את/ה יודע/ת לספור בעברית.1

מספר החדר שלנו הוא שתיים אפס ארבע.?מה מספר החדר שלנו.2

.המספר הוא: שש ארבע שש אפס שלוש שבע שבע?מה מספר הטלפון של ההורים שלך.3

הטלפון שלי בן שלוש.בן כמה הטלפון שלך?.4

כי הם יודעים לספור.?למה ילדים קטנים אוהבים לספור.5

:3תרגיל 

המספר שתיים הוא מספר זוגי..1

ענת לא יודעת מה מספר הטלפון של אבא שלה..2

תלמידים בכיתה א' לומדים לקרוא ולכתוב ולומדים גם חשבון..3

הילד הזה יודע לספור מאחת עד עשר..4

יעל לא יודעת בן כמה הכלב שלה..5
1. The number two is an even number.
2. Anat doesn't know what her dad's phone number is.
3. 1st grade students learn [how] to read and write and also study math.
4. This boy knows how to count from one to ten.
5. Yael doesn't know how old her dog is.

...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 1ש 9

 

שאלות:

מה אהוד אוהב לעשות, ומה הוא לא אוהב לעשות?.1

הוא אוהב לקרוא ספרים, והוא לא אוהב לראות טלוויזיה.

האם יש טלוויזיה בחדר של אהוד?  למה?.2

לא, אין טלוויזיה בחדר שלו, כי הוא לא אוהב לראות טלוויזיה.

שאלות:

כן, היא מאוד אוהבת מוזיקה.האם חגית אוהבת מוזיקה?.1

היא שומעת מוזיקה במכונית.איפה חגית שומעת מוזיקה?.2

לא. הוא לא אוהב לשמוע רדיו במכונית, ואין לו רדיו.גם אהוד שומע מוזיקה במכונית? למה?.3

אני שומעת מוזיקה בטלפון.את שומעת מוזיקה בטלפון או במחשב?.4

אין לי מכונית!האם יש רדיו במכונית שלך?.5

אני אוהב/ת היפ הופ.איזו מוזיקה את/ה אוהב/ת?.6

אני אוהב/ת את הספר "הרוזֵן ממונטה כריסטו".איזֶה ספר את/ה אוהב/ת?.7

:1תרגיל 

זה איזה.1  לעברית.ספר ספר זה?

אני אוהבת אילו.2  מוזיקאליים.סרטים סרטים את אוהבת?

זה איזה.3  משרדים.בניין בניין זה?

היום איזה.4  שלישי.יום יום היום?

אני קורא/ת את ה"ניו יורק טיימס" ואת "הארץ". עיתון את/ה קורא/ת?איזה.5

אני אוהב/ת לשמוע מוזיקת רוק ומוזיקה קלאסית. מוזיקה את/ה אוהב/ת לשמוע?איזו.6

בחדר שלי יש סִפרֵי לימוד וספרים מהספרייה. ספרים יש בחדר שלך?אילו.7

אני אוהב כלבים ודולפינים. חָיָה את/ה אוהב/ת?איזו.8

. יָרוקו ּכָחולאני אוהב/ת  צֶבַע את/ה אוהב/ת?איזה.9

אני אוהב/ת את ג'וני דּפ. ׂשַחקָן/ׂשַחקָנית את/ה אוהב/ת?איזה.10

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

אני לא אוכל בחדר., כי מקרר, אבל אין אֶקסּבוקס ויש טלוויזיהבחדר שלי יש .1

יש פלאפל, ושניצל, וספגטי מצוין., אבל סושי?      -  לא, אין סּושי-  יש בקפיטריה .2

עיתונים ומגזינים., ויש גם כיסאות בבית קפה?      -  יש שם שולחנות ומה יש-  .3

, על יד האוניברסיטה.רחוב איינשטיין בסופרמרקט?      -  יש סופרמרקט-  איפה יש .4

...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 2ש 0

:2תרגיל 

אתה אוהב 1 רות:  רדיו?לִשְמועַ.

מאוד, אני   רדיו כל היום!שומֵעַגיל:

מה אתה  ?שומֵעַרות:

מוזיקה, חדשות — הכול! גיל:

את רואה חֲדָשֹות בטלוויזיה?2 חנן: .

לא, אני   חדשות בַּרדיו.שומַעַתיעל:

-  הלו...3 .

-  פסססס ....קחחחח ...

-  הלו ...?  מי זה?!

-  טססס .... טששששש ...

!שומַעַת-  הלו, הלו, אני לא 

:3תרגיל 

 טוב בלילה.רואָה טוב ּבַיום, אבל היא לא רואָהנועה .1

 סרטים בווידיאו.רואֶה סרטים בקולנוע. הוא לִראותנדב לא הולך .2

 את דן; איפה הוא?     ב:  הנה הוא, שם, על יד טלי.רואָהא:  אני לא .3

:4תרגיל 

 בעבריתלִקרואיהושע לומד עברית באוניברסיטת חיפה. הוא יודע .1

 עיתון בעברית כל יום.קורֵאהוא 

 על הֵרצל. קורֵאת ספרֵי היסטוריה. עכשיו היא לִקרוארות אוהבת .2

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

 ספרים.לִקרואמיכל אוהבת .1

 עיתון.קורֵאערן יושב בחדר ו.2

 מוזיקה קלאסית.שומְעיםהם נוסעים במכונית ו.3

 ספר.קורְאים טלוויזיה, או רואיםבערב אנחנו .4

 חדשות בטלוויזיה.רואָה כל יום עיתון, וגם קורֵאתעינת .5

 טוב. שומֵעַ טוב, והוא לא רואֶהסַּבָא יוסף הוא זָקֵן. הוא לא .6

:6תרגיל 

אני אוהב/ת לראות טלוויזיה בערב.יש בחדר שלי טלוויזיה, כי .1

הם לא קוראים. בדירה של דוד וחנה יש הרבה ספרים, אבל .2

, כי הוא אוהב לשמוע חדשות.על השולחן במשרד של נחום יש רדיו קטן.3

היא שומעת מוזיקה במכונית.במכונית של שירי יש רדיו, כי .4

אני הולך לקרוא וללמוד בספרייה.ברחוב שלנו יש הרבה רעש, אז .5

, אז אני קורא חדשות בעיתון.אין בבית טלוויזיה.6

הרבה סטודנטים יושבים שם וקוראים.בספרייה יש הרבה ספרים, ו.7

, כי אנחנו אוהבים לראות סרטים בבית.יש לנו טלוויזיה גדולה ומצוינת.8

, אבל היא לא יודעת לקרוא בעברית.על יד המיטה של רות יש ספר תנ"ך בעברית.9

רואים סרט ביחד.בבית של אדון וגברת זהבי יש הרבה אנשים, והם .10

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

9 © 2019 Giore Etzion



ר  ו ע י 2ש 1

:2תרגיל 

.מאוד אוהבת לנסוע; זאת מכונית טובה מאוד במכונית שלה; היא הרבהגלית נוסעת .1

.מאוד אוהב ללכת ברגל, והוא הולך מהר מאודאהוד .2

.מאוד רעש. זה טוב הרבה מכוניות, ואין הרבהברחוב שלנו אין .3

 לא אוהב לראות טלוויזיה.מאוד. אני הרבהאני שומע רדיו .4

 משרדים.הרבה. יש בבניין מאודזה בניין גדול .5

.מאוד רוצה ללמוד פה; זה בית ספר טוב מאודאני .6

:3תרגיל 

דוד שומע רדיו..1

החדשות בטלוויזיה.את אני רואה .2

המילים החדשות. את שיעורי בית.  הוא לומד מאיר עושה.3

אני מדבר עם המורה שלי..4

אתם מדברים צרפתית?.5

העוגה הזאת! את אני רוצה.6

שיעורי הבית. את היום רחל לא עושה.7

הם הולכים הביתה אחרי הסרט..8

הקפיטריה. היא אוהבת לאכול בבית הקפה. את אהובה לא אוהבת.9

אבא ואמא. את רונן אוהב.10

עודד אוכל המבורגר..11

החברים שלך? את איפה אתה פוגש.12

המורה הולך הביתה אחרי השיעור..13

מי את פוגשת בחנות הספרים?את .14

שמו. את שמי, ואני לא יודע את הוא לא יודע.15

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

© 2019 Giore Etzion 10



:5תרגיל 

עברית טוב מאוד. מְדַּבֵר עברית. הוא מְדַּבֵר .  יונתן הוא סטודנט לעברית. הוא1

על הקּורסים שלנו ועל הפרופסורים שלנו. מְדַּבְרים .  אנחנו2

כל היום! מְדַּבֶרֶת הרבה. היא מְדַּבֶרֶת . היא לְדַּבֵר.  רחל אוהבת3

 על המשפחה.מְדַּבריםבטלפון עם אמא שלי כל יום. אנחנו  מְדַּבֵר/מְדַּבֶרֶת .  אני4

בסקַייּפ כל יום. מְדַּבְרות .  יעל אוהבת את האחות שלה, רותי. הן5

על פוליטיקה. מְדַּבְרים .  האנשים בישראל תמיד6

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

: 1תרגיל 

לקרוא

 העיתון?את.  אתה קורא עכשיו 1

ספר היסטוריה.ב קולומּבּוס על.  דן קורא 2

 ההיסטוריה של ישראל.על.  גברת זהבי אוהבת לקרוא ספרים 3

לדבר

טלפון.בַ אמא שלי עם.  בערב אני מדברת 1

 שיעורי הבית.על המורה עם.  עינת רוצה לדבר 2

עברית.(ב).  בשיעור הם מדברים רק 3

לשמוע

.  למה אתם שומעים מוזיקה עכשיו?1

 הכלב של השכנים.את.  בלילה אני שומעת 2

רדיו.בַ.  הן שומעות חדשות 3

לראות

 טלי. איפה היא?את.  אני לא רואה 1

טלוויזיה.  בַ.  הערב אנחנו יושבים בבית ורואים סרט 2

 החברה שלו. היא לא נמצאת בעיר.את.  אהוד לא רואה 3

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

קולנוע.בַטלוויזיה וגם בַנחום אוהב סרטים. הוא רואה סרטים .1

 העיתון.אתעינת לא אוהבת לקרוא ספרים. היא אוהבת לקרוא .2

 ההורים שלו.עםספרדית (ב) החברים שלו, אבל הוא מדבר עםעברית (ב)יגאל מדבר .3

ארגנטינה, והם מדברים ספרדית.מלמה? כי ההורים שלו הם 

 ספורט.על פוליטיקה וגם על החברים שלו. הם מדברים עםבערב, מרדכי מדבר .4

בניין הגדול.בַ הספרייה? היא שם, אתאתם רואים .5

חּוג לאנגלית קוראים ספרים בַבית.בַספרות אנגלית. הסטודנטים לאפריים הוא סטודנט .6

כיתה.בַ הספרים עלהם מדברים 

 השולחן.עלא:  איפה הספר?     ב:  הוא .7

 ההורים שלה.עם החברות שלה וגם עםטלפון. היא מדברת גם בַיונה מדברת .8

...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 2ש 3

:1תרגיל 

תרגוםרבותרביםנקבהזכרשם הפועלשורש

writeּכותְבותּכותְביםּכותֶבֶתּכותֵבלִכתובכ. ת. ב.

learn,  studyלומְדותלומְדיםלומֶדֶתלומֵדלִלמודל. מ. ד.

meetּפוגְשותּפוגְשיםּפוגֶשֶתּפוגֵשלִפגושפ. ג. ש.

danceרוקְדותרוקְדיםרוקֶדֶתרוקֵדלִרקודר. ק. ד.

:2תרגיל 

 שם.לַעֲבוד בספרייה. היא אוהבת עובדתעינת .1

 בבית.לֶאֱכול במסעדה. הוא לא רוצה אוכלאהוד .2

?יודַעַת איפה השיעור.  סיגל, את יודעיםאנחנו לא .3

?לִשמועַ עכשיו חדשות.  אתן גם רוצות שומעותאנחנו .4

 את הספר?ּפותַחַת את הספרים - - - רבקה, למה את לא לפתוחבבקשה .5

 לאכול פה?אוהֲבים את המסעדה הזאת.  גם אתם אוהבאני .6

:3תרגיל 

.לָבוא, אבל אתם לא רוצים ּבָאָה, עינת ּבָאים לשיעור, הסטודנטים באאני .1

.לָלֶכֶת, רק דן לא רוצה הולְכות, גם חגית ועופרה הולְכים לקניון, אנחנו הולכתרינה .2

 טלוויזיה.לִראות, כולם אוהבים רואים, גם השכנים שלו רואָה טלוויזיה, גם אמא שלו רואהגדי .3

.רָצָה, אבל מיכל לא רָצות, גם אתן רָצים בפארק, הרבה ילדים רץאדון זהבי .4

 עברית.לָדַעַת, כולם רוצים יודַעַת, וגם היא יודֵעַ עברית, הוא יודעיםהם .5

 קולה.לִשתות, אבל גיל רוצה שותות, הן שותים, הם שותָה מים, נורית שותהאתה .6

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

תרגוםרבותרביםנקבהזכרשם הפועלשורש-גזרה

wantרוצותרוציםרוצָהרוצֶהלִרְצותר.צ.ה. , ל"ה

runרָצותרָציםרָצָהרָץלרּוץר.ו.צ. , ע"ו

sitיושבותיושְביםיושֶבֶתיושבלָשֶבֶתי.ש.ב. , פ"י

buyקונותקוניםקונָהקונֶהלִקְנותק.נ.ה. , ל"ה

go, walkהולְכותהולכיםהולֶכֶתהולֵךלָלֶכֶתה.ל.כ. , פ"י

 

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

15 © 2019 Giore Etzion



ר  ו ע י 2ש 4

:1תרגיל 

לטייל לדבר

 ברחוב הזה.מְטַייְלים.  הרבה אנשים 1 עברית טוב מאוד.מְדַּבֵר.  דוד 1

 בישראל.מְטַייְלות.  רות ויעל 2 עם ההורים שלה.מְדַּבֶרֶת.  עינת 2

 בערב?לְטַייֵל.  אתם אוהבים 3.מְדַּבְרות.  רבקה ורחל יושבות בחדר ו3

 לבד בפארק.מְטַייֶלֶת.  בבוקר היא 4 עם ענת!לְדַּבֵר.  אני לא רוצה 4

לספר

 לנו על העבודה שלו.מְסַּפֵר.  יונתן 1

 סיּפּור לרוני.מְסַּפֶרֶת.  בערב, אמא 2

 על בית הקפה החדש?מְסַּפְרים.  מה הם 3

 להורים שלי הכול.מְסַּפֵר.  אני 4

ללמד

 מתמטיקה בבית ספר תיכון.מְלַמֵד.  אדון איתן 1

 טוב מאוד.מְלַמֶדֶת.  המורה הזאת 2

!לְלַמֵד.  היום המורים לא רוצים 3

? באוניברסיטה?מְלַמְדים.  איפה אתם 4

:2תרגיל 

יעל מספרת: 

עברית טוב,  מְדַּבֶרֶת הנה החברה שלי. שמה דבורה. דבורה היא עולה חדשה מברזיל. היא לא

את דבורה עברית. דבורה היא תלמידה טובה מאוד,  מְלַמֶדֶת  כל הזמן. אנימְדַּבְרותאבל אנחנו 

והיא לומדת מהר.

לי סיפורים על ברזיל,  מְסַּפֶרֶת ברחוב או בפארק. דבורה מְטַייְלות בשבת בבוקר אנחנו

 לה על ישראל. אנחנו חברות טובות מאוד. מְסַּפֶרֶתואני

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

 מספרים:  גדי וטל  

הנה החבר שלנו. שמו יצחק. יצחק הוא עולה חדש מברזיל. הוא לא מדבר עברית טוב,

אבל אנחנו מדברים כל הזמן. אנחנו מלמדים את יצחק עברית. יצחק הוא תלמיד טוב מאוד,

והוא לומד מהר.

בשבת בבוקר אנחנו מטיילים ברחוב או בפארק. יצחק מספר לנו סיפורים על ברזיל,

ואנחנו מספרים לו על ישראל. אנחנו חברים טובים מאוד.

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

שאלות:

 ; ברחוב געתון/בַרחוב הראשי ; שם = בנהריה ; פה = נהריה ; היא = נהריהזאת = .1

 ; בַרחובות של חיפה ; שם = אריה כרמלי והמשפחה שלי ; אנחנו = חיפההיא = 

בנהריה ; פה = בחיפהשם = 

נמצאת על יד חיפה.נהריה לא נמצאת על יד תל אביב; היא .2

שם שקט.אין בנהריה רעש; יש .3

הולך לעבודה ברגל.אריה לא נוסע באוטובוס לעבודה, הוא .4

יש שם מכוניות, אוטובוסים, והרבה אנשים.בחיפה יש רעש, כי .5

הוא לא רוצה לגור שם.אריה אוהב את חיפה, אבל .6

:1תרגיל 

.אֶקזוטיות.  יעל אוהבת לנסוע לארצות 6.מעניינות.  ירושלים ותל אביב הן ערים 1

.מודרניים.  בחדר שלי יש כיסאות 7.החדשות.  אהוד יושב ולומד את המילים 2

.נעימה.  בַבוקר יש שמש 8 יש הרבה אוטובוסים. הראשיים.  ברחובות 3

 מאוד.גדולה.  ברזיל היא ארץ 9 נמצאת על השולחן.החדשה.  הכוס 4

, והרבה אנשים מטייליםיפה ונעים. זה לילה 10 ברחוב שלנו.ישנים.  אין בתים 5

        ברחוב.

:2תרגיל 

אלה רחובות יפים מאוד..  זה רחוב יפה מאוד.1

הכיסאות נמצאים על יד השולחנות..  הכיסא נמצא על יד השולחן.2

הנשים האלה עובדות בספרייה..  האישה הזאת עובדת בספרייה.3

הכוסות נמצאות על השולחן..  הכוס נמצאת על השולחן.4

יש שולחנות קטנים בחדר..  יש שולחן קטן בחדר.5

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

© 2019 Giore Etzion 18



:3תרגיל 

בעיר הגדולה יש רחוב יפה..  בערים הגדולות יש רחובות יפים.1

הכוס הזאת היא מפלסטיק?.  הכוסות האלה הן מּפְלַסטיק?2

זה בית חדש; הוא מודרני מאוד..  אלו בתים חדשים; הם מודרניים מאוד.3

מצריים היא ארץ מעניינת..  ישראל ומצריים הן ארצות מעניינות. 4

:4תרגיל 

 על יד הקולנוע.נמצא בית קפה קטן. הוא ישברחוב הראשי .1

 שם הרבה ספרים.יש על יד בניין הספורט. נמצאת בקמפוס ספרייה. היא יש.2

 שם.נמצאים. השירותים אין פה שירותים?     ב:  לא, ישא:  .3

 נהריה?     ב:  על יד הים.נמצאתא:  איפה .4

 עכשיו בעבודה.נמצאותהנשים .5

 השמש?     ב:  בשמים.נמצאתא:  איפה .6

...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 2ש 6

השלמות:

.הרבה עבודה יש שיעורי בית. יש לו משה לסרט. להולכיםעינת, יעל, רונן, וערן 

 מצטערת.עינת, וגם מצטער הולך. משה לא הולכים לסרט, אבל משה כולם

שאלות:

.אילת, ועם דן, עם משה, עם עינתנגה מדברת עם .1

א.  אין לה כרטיסים.2 עינת לא הולכת לאופרה, כי:

ב.  היא הולכת לסרט עם החברים שלה.

ג.  היא לא אוהבת אופרה

א.  נכון.3 משה אוהב אופרה:

ב.  לא נכון

ג.  אנחנו לא יודעים

.הוא לא אוהב אופרה ללכת לאופרה, כי לא רוצהדן .4

 לה סבלנות.אין שעות, ו3 של נגה.  זו אופרה עם ללכת לאופרה לא רוצהאילת .5

:1תרגיל 

.Eitan has no patience  .1לאיתן אין סבלנות.

.Shiri has a large family  .2לשירי יש משפחה גדולה.

?Does Moshe have a dog  .3יש למשה כלב?

.Tal and Dina have a lot of homework  .4לטל ודינה יש הרבה שיעורי בית.

.Mom doesn’t have a lot of time today  .5לאמא אין היום הרבה זמן.

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

  הרבה סבלנות . לו אין  אין הרבה סבלנות.לדוד.  1

 חתול וכלב.להיש  חתול וכלב.לרבקה.  יש 2

 מכונית גדולה.לויש  יש מכונית גדולה.לאבא שלי.  3

 הרבה חברים.להאין  הרבה חברים.ליעל.  אין 4

 כרטיסים לסרט?להםיש  כרטיסים לסרט?לרותי ואלי.  יש 5

 הרבה זמן היום.להןאין  אין היום זמן.לסטודנטיות.  6

 הרבה כסף.לויש  יש הרבה כסף.לאודי.  7

:4תרגיל 

    יש לו הרבה ספרים .  .  רן אוהב לקרוא; 1

יש לה הרבה חברים חדשים..  שירי היא סטודנטית חדשה באוניברסיטה; 2

אין להם זמן ללכת לקולנוע..  הם עובדים וגם לומדים; 3

אין לה זמן לדבר..  לגברת זהבי יש היום הרבה עבודה; 4

אין לנו מקום..  אנחנו גרים בחדר קטן מאוד; 5

?יש לכם כרטיסים.  אתם הולכים עכשיו לסרט? 6

יש להן דיסקים של בטהובן ומוצרט..  עינת ויעל אוהבות מוזיקה קלאסית; 7

אין לי זמן..  אני רוצה לנסוע לאנגליה, אבל 8

: 5תרגיל 

1.  Galya, do you have today’s newspaper? גליה, יש לך העיתון של היום?

2.  We don’t have tickets for the concert. אין לנו כרטיסים לקונצרט.

3.  Rami, Gil, do you have time? רמי, גיל, יש לכם זמן?

4.  They have no work. That’s not good. אין להם עבודה. זה לא טוב.

5.  My neighbor has a nice room, but she has no table or chairs.

לשכנה שלי יש חדר יפה, אבל אין לה שולחן או כיסאות.  

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

ספרות בבית ל היא אישה רצינית. היא מורה שלי גרה בתל אביב. אמא שלישמי דן. המשפחה 

 יש חנות ספרים. שליאבא ל הרבה עבודה, והיא עובדת מהבוקר עד הערב. להספר תיכון. יש 

.שלהם אבא פופולָרית מאוד.  גם אבא וגם אמא אוהבים את העבודה שלהחנות 

 תמיד נמצאים בבית שלוערן יש הרבה חברים. החברים ל גם אח קטן. שמו ערן. לייש 

. הוא חמוד.שלנו בבית גם כלב קטן, ושמו מּוקי. אנחנו אוהבים את הכלב לנו. יש שלנו

 משפחה נחמדה מאוד.לייש 

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

השלמות:

כי הוא צריך לכתוב עבודה.משה הולך עכשיו לספרייה, .1

כי יש רעש בחדר שלו.משה לא עובד בחדר שלו, .2

נמצאים בחדר שלו ועושים רעש.החברים של השותף של משה .3

 כי אין שם רעש.משה הולך ללמוד בספרייה.4

הוא צריך שקט בחדר.משה צריך שותף חדש, כי .5

אין רעש בחדר שלה, והיא עובדת בחדר.עינת לא עובדת בספרייה, כי .6

:1תרגיל 

ללכת לסופרמרקט..  אין לדן אוכל בבית; הוא צריך 1

ללמוד למבחן..  אנחנו לא הולכים הערב לסרט; אנחנו צריכים 2

את הספר שלך, בבקשה..  רינה, אין לי ספר; אני צריך 3

ללכת ברגל..  אין להן כסף לאוטובוס; הן צריכות 4

לשבת בבית וללמוד..  יש לכן הרבה שיעורי בית? אתן צריכות 5

ללכת לשיעורים באוניברסיטה..  בבוקר הוא צריך 6

:2תרגיל 

1.  Anat has a lot of homework tonight. .לענת יש הערב הרבה שיעורי בית

2.  She has to do her homework tonight. היא צריכה לעשות את שיעורי הבית הערב.

3.  It’s okay. You don’t have to leave (go). זה בסדר. אתם לא צריכים ללכת.

4.  Do they have a car? יש להם מכונית?

5.  Gila, you have to talk about this with your mother. גילה, את צריכה לדבר על זה עם אמא שלך.

6.  Do you have to go now? It’s a pity. אתם צריכים ללכת עכשיו? חבל.

7.  I need a cup of coffee now! אני צריכה כוס קפה עכשיו!

8.  I don’t want these books. I don’t need more books. אני לא רוצה את הספרים האלה.

אני לא צריך עוד ספרים.

9.  You have to sit quietly (in quiet). אתן צריכות לשבת בשקט.

10.  She has no time to talk now; she has to work. אין לה זמן לדבר עכשיו; היא צריכה לעבוד.
...................................................................................................................................................................

23 © 2019 Giore Etzion



בעיות

[1] [3] 
:רון .יש לי בעיה :א .יש לי בעיה 
:יעל :ב?מה הבעיה מה הבעיה?
:רון ; אני צריך ללכת לחנות.אין לי אוכל בדירה :א היום ב-4. יש לנו מבחן בעברית
:יעל ב :אז מה הבעיה? ?נו, אז מה
:רון ...אין לי כסף :א  אני צריך ללכת לרופא!4היום ב-
:יעל !זאת באמת בעיה :ב !זו בעיה רצינית 

[2] 
:א .יש למשה בעיה 
:ב מה הבעיה שלו היום...?
:א ; המשפחה שלו באה לביקור 9 אנשים!
:ב ...?ו 
:א הדירה שלו כל כך קטנה..
:ב !זאת ממש לא בעיה 

...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 2ש 8

:1תרגיל 

.  בבוקר דן וענת נוסעים לעבודה ביחד.1

 נוסע עם ענת לעבודה?מי

 דן וענת נוסעים בבוקר?לאן

 ענת ודן נוסעים לעבודה?מתי

, אחרי העבודה.6.  גברת כרמלי באה הביתה בשעה 2

?6 גברת כרמלי באה בשעה מאין

 גברת כרמלי נוסעת אחרי העבודה?לאן

 גברת כרמלי באה הביתה?מתי

 ילדות מטיילות בפארק, כי היום יום יפה.4.  3

הילדות מטיילות בפארק?למה 

 ילדות מטיילות היום בפארק?כמה

 הילדות מטיילות?איפה

.9.  שירי נוסעת לאוניברסיטה באוטובוס מספר 4

 שירי נוסעת לאוניברסיטה?איך

שירי נוסעת לאוניברסיטה באוטובוס?האם 

?9 נוסע אוטובוס מספר לאן

.  הם אוהבים את המסעדה החדשה ברחוב הרצל.5

 מסעדה הם אוהבים?איזו

 יש ברחוב הרצל?מה

 אוהב את המסעדה החדשה?מי

.  רותי פותחת את הספר, כי היא צריכה ללמוד.6

 רותי צריכה לעשות?מה

 רותי פותחת את הספר?למה

 פותח את הספר?מי

...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 2ש 9

שאלות:

אהוד נמצא שם..  מי נמצא בחדר?1

הוא מדבר בטלפון..  מה אהוד עושה?2

הוא מדבר עם אמא שלו..  עם מי הוא מדבר?3

שאלות ותשובות:

.עם חגיתהיא מדברת .  עם מי יעל מדברת?1

הן מדברות  הן מדברותעל מי.  2 .על גורו?

 יש עיניים יפות.לגורו.  למי יש עיניים יפות?3

גורו הוא הכלב  גורושל מי.  4 .של אלון?

:1תרגיל 

 מיכאל.על ידאני יושבת  את יושבת?על יד מי.  1

  הוא מדבר עם הסטודנט החדש . יונתן מדבר?עם מי.  2

.  של אח שליהוא  הספר הזה?של מי.  3

.על שיעורי הביתאני רוצה לדבר  אתה רוצה לדבר?על מה.  4

.מהספרייהאנחנו באות  אתן באות?מאין.  5

.לקונצרטהיא הולכת  עינת הולכת?לאן.  6

:2תרגיל 

אנחנו נוסעים  אתם נוסעיםלאן.  1 .לאילת?

.על הפרופסורים שלהםהם מדברים   על מי הם מדברים ?.  2

הבית הזה הוא  הבית הזהשל מי . 3 .של משפחת זהבי?

ערן מדבר  ערן מדברעם מי.  4 .עם השותף שלו?

 יש מכונית יפאנית.ליעל? יש מכונית יפאניתלמי.  5

אני פוגשת  את פוגשת הערבאת מי.  6  הערב.את החברים שלי?

...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 3ש 0

השלמות:

 רחוב גרים דוד ומיכל?באיזה

.שכנים. הם גרים ברחוב הבנאיגם דוד וגם מיכל 

:1תרגיל 

ב:  השיעור   באיזו  .  א:  1 .12:00שעה ב שעה השיעור?

ב:  אנחנו מדברים על איזה.  א:  2  "אנה קרנינה" של טולסטוי.על ספר אתם מדברים?

ב:  אני עובד באילו.  א:  3 יום חמישי.ביום שלישי וב ימים אתה עובד?

ב:  אני הולכת לאיזה.  א:  4 סרט דוקּומנטָרי על ילדים מאתיופיה.ל סרט את הולכת?

ב:  הם גרים באיזו.  א:  5 קֹומָה ב’.ב קֹומָה הם גרים?

שאלות:

אני יושב/ת על יד דן לוי.על יד מי את/ה יושב/ת בשיעור לעברית?.1

אני אוהב/ת לדבר עם האח הקטן שלי.עם מי את/ה אוהב/ת לדבר?.2

אנחנו מדברים על מכוניות ועל ספורט.על מה אתם מדברים/אתן מדברות?.3

אני גר/ה ברחוב הרצל.באיזה רחוב את/ה גר/ה?.4

הדירה שלי בקומה ג'.באיזו קומה הדירה שלך?.5

אני גר/ה עם טל ושרון.עם מי את/ה גר/ה?.6

אני לומד/ת באוניברסיטת בר־אילן בתל אביב.באיזו אוניברסיטה את/ה לומד/ת?.7

.207הוא בבניין "קפלן", בחדר מספר באיזה בניין ובאיזה חדר השיעור לעברית?.8

 בַבוקר.8אני הולך/הולכת בשעה באיזו שעה את/ה הולך/ת לאוניברסיטה?.9

אני מדבר/ת עם אבא שלי או עם הפסיכולוג שלי.עם מי את/ה מדבר על הבעיות שלך?.10

אני אוהב/ת ללכת עם אמא או עם חברים.עם מי את/ה אוהב/ת ללכת לקניון?.11

 בַלילה.1אני הולך/הולכת לישון בשעה באיזו שעה את/ה הולך/ת לישון?.12

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

]1] [3[

גדי,  יעל: שלום מיכל.  בסוף השבוע?לאן אתה נוסעאורי:

שלום אורי;  אני נוסע לַקיבוץ.מה נשמעמיכל: גדי: ?

טוב.  יעל:לאן את הולכתאורי: ?לאיזה קיבוץ אתה נוסע?

לקיבוץ חֲצֵרים. גדי: אני הולכת לשיעור שלי. מיכל:

קיבוץ חצרים? לאיזה שיעוראורי: יעל: ?איפה הוא נמצא?

בנגב, על יד באר־שבע. גדי: לשיעור פיזיקה. מיכל:

יעל:איך השיעור, טובאורי: ?למה אתה נוסע לשם?

ההורים שלי גרים שם. גדי: כן, זה שיעור מצוין! מיכל:

]2] [4[

ערן: יש הערב קונצרט מצוין! ?באיזו שעה הסרטגיל:

הסרט בשעה באמת? של מיסיוון: טלי: ?9:00.

ערן: של יהודית רביץ. ?את הולכתגיל:

כן. טלי: סיוון: אתה הולך?

?עם מי את הולכתערן:כן.גיל:

אני הולכת לבד.עם מי אתה הולךסיוון:  טלי: ?

עם אורי וגדי.  ערן:רוצה גם לבואגיל: ?לבד? למה את לא הולכת עם חברים?

כי אני אוהבת ללכת לסרטים לבד. טלי: כן, למה לא?! סיוון:

:3תרגיל 

 המורה להיסטוריה.אתאורי  אוהב היסטוריה, אבל הוא לא אוהב .1

תל־אביב יש הרבה חנויות מודרניות.ב.2

 משה ודן.אתמסעדה, ופוגשים שם לאנחנו הולכים .3

 מה הם מדברים.עלאני לא יודע .4

טלוויזיה.בַחגית רואה סרט מעניין .5

 החברים שלי.עם פוליטיקה עלאני לא אוהבת לדבר .6

טלפון סלולרי.ברחוב, ומדבר בַדוד מטייל .7

 האחות הקטנה שלה.את מי שרה אוהבת?      -  היא אוהבת את-  .8
...................................................................................................................................................................
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