
U N I T  7 :  A N S W E R  K E Y

ר  ו ע י 7ש 3

שאלות:

שבוע-שְבועי ; משפחה-משפחתי ; בית-בֵיתי ; מרכז-מרכזי ; קיץ-קֵיצי ; שנה-שְנתי ; .4

ישראל-ישראלי ; בעיה-בעייתי ; ראש-ראשי ; זמן-זמני ; דרום-דרומי ; טבע-טִבעי

:1תרגיל 

 בישראל יש ימים רבים של שמש, אפילו בחורף .בישראל יש הרבה ימים של שמש, אפילו ּבַחורף..1

היא מכירה מקומות רבים בירושלים.היא מכירה הרבה מקומות בירושלים..2

רק ילדים מעטים אוהבים ברוקולי וכרובית.רק מעט ילדים אוהבים ברוקולי וכרובית..3

הלכנו זמן רב, ועכשיו אנחנו נורא עייפים.הלכנו הרבה זמן, ועכשיו אנחנו נורא עייפים..4

סטודנטים אחדים גרים רחוק מהקמפוס.כמה סטודנטים גרים רחוק מהקמפוס..5

בארץ אפשר לראות חיילים רבים ברחוב.בארץ אפשר לראות הרבה חיילים ברחוב..6

כבר ביקרתי במוזיאון ישראל פעמים אחדות.כבר ביקרתי במוזיאון ישראל כמה פעמים..7

לישראלים רבים יש קרובי משפחה באמריקה.להרבה ישראלים יש קרובי משפחה באמריקה..8

:2תרגיל 

אוהבים את השיעור לסטטיסטיקה.רק סטודנטים מעטים .1

מטיילים עכשיו בעולם ולא לומדים באוניברסיטה.חברים אחדים שלי .2

 רעש רב.במעונות הסטודנטים יש.3

לא היו פה בתים, רק ׂשדה.לפני שנים אחדות .4

אין מעלית, וזאת בעיה רצינית.בבניינים רבים .5

במשך ימים רבים.הייתי חולה מאוד, ולא יצאתי מהבית .6

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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ר  ו ע י 7ש 4

שאלות והשלמות: 

לא. הן היו בדרך הביתה (הן חזרו מהשּוק).יעל וסוזי באו לבית הקפה מהבית?  .1

" כשהם נפרדים.יאללה, ביי, ו"נפגשים" כשהם אהלןאנשים אומרים "מה נשמע" או ".2

על מה המלצריות מדברות עם האנשים שיושבים בבית הקפה?  .3

הן שואלות אותם מה הם רוצים להזמין.

) מה עושים האנשים בבית הקפה.describeתָאֵר/תָאֲרִי (לְתָאֵר = .4

יש אנשים שמדברים בפלאפון, ויש אנשים שמדברים עם חברים. יש אנשים שעומדים, ויש 

אנשים שמסתובבים. יש גם אנשים שיושבים ושותים קפה, או קוראים עיתון. זה בית קפה, 

וכל אחד עושה מה שהוא רוצה.

כי היו שם הרבה אנשים, השולחנות היו תפוסים, ואף מדוע היה קשה למצוא מקום לשבת?  .5

אחד לא קם.

, ואין ּבֹו מקום לעודרבים. יש בבית הקפה אנשים מלא מפה לפהבבית הקפה אין מקום — הוא .6

מתרוצצות/ אחד. המלצריות פנוי. אין אף שולחן תפוסיםאנשים. כל השולחנות והכיסאות 

 יש הן צריכות לקחת הזמנות מהאנשים, ולהביא להם אוכל. בין השולחנות, כי מסתובבות

עומדים או מסתובבים. ושותים כוס קפה, ואנשים אחדים יושביםאנשים ש

     להתרוצץ     ללכת לאט ≠ מסתובבים     עומדים ּבַמקום ≠ רביםמה ההיפך?     מעטים ≠ .7

בקולי קולות    מאוד בשקט ≠ תפוסה     פנּויה ≠ צעירות     מבוגרות ≠ לעמודלשבת ≠ 

מקום שאנשים נפגשים בו עם החברים שלהם או באים לפגוש אנשים מה זה "מקום מפגש"?  .8

חדשים. מקום מפגש הוא מקום מרכזי ונוח, ויש שם משהו לאכול או לשתות ומקום לשבת.

לעצור

פעל  בניין:      ע.  צ.  ר. שורש:

עוצֵר עוצֶרֶת עוצְרים עוצְרותהווה:

 עָצְרָההיא עָצַר  הואעָצַרתי  עָצַרתָ  עָצַרת   עבר:

 עָצְרּוהן עָצְרּו  הםעָצַרנּו עֲצַרתֶם  עֲצַרתֶן  
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:1תרגיל 

.עוצֶרֶת/עָצרָה באור אדום, רק מכונית אחת לא עוצְרות/עָצְרּוכל המכוניות .1

 וחושבים קודם?עוצְרים וחושב. גם אתם עוצֵרלפני שאני עושה משהו חשוב, אני .2

 אצלי, אבל לא הייתי בבית.עָצְרָהבדרך לקולנוע שרה .3

 אותו!לַעֲצורכשהוא רוצה משהו, אי אפשר .4

 פה. זאת התחנה המרכזית.עוצְרים בתחנה הזאת?   ב: כל הקווים עוצֵר 5א:  אוטובוס מספר .5

! אנחנו צריכים לרדת!לַעֲצורנהג, בבקשה .6

:2תרגיל 

 נמצאים בחוץ.כולם; אף אחדאין בחדר .1

 לא נמצא בבית?!אף אחד בבית?  מה, מישהויש .2

 לא יודע מתי הסרט מתחיל.אף אחד.3

 יודע איפה אפשר לקנות כרטיסים למשחק?מישהו.4

 שאני מכירה.מישהואני אוהבת ללכת לבית הקפה, כי תמיד אני פוגשת שם .5

.אף אחדאל תתן את מספר החשבון שלך ל.6

:3תרגיל 

 מעניין לעשות כאן.משהו יש תמיד.1

.שום דבר נסעו הביתה; אי אפשר לעשות פה כולם לא נמצא במעונות; אף אחד.2

 אין כאן שולחן פנוי.אף פעם מלאה. תמידהמסעדה .3

 במסעדה.לפעמים אנחנו אוכלים בבית, ולפעמים.4

.אף אחד כבר הלכו הביתה. לא נשאר במשרד כולם.5

.אף אחד, ולא מדבר עם שום דברדן יושב בשקט. הוא לא עושה .6

.הכול;  חגי אכל את שום דברלא נשאר במקרר .7

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

 כמעט כל יום.נפגשיםאנחנו חברים טובים, ואנחנו .1

 שם מישהו?פגשתהלכת למועדון? .2

 על יד הקופה.נפגשנו. 8:00 אותה בשעה פגשתיהלכתי עם נועה לסרט. .3

 הרבה זמן.נפגשו עם האחות שלו. הם כבר לא להיפגשאלון מאוד רוצה .4

 אנשים מעניינים בטיול שלי לאנגליה.פגשתי.5

 מחר בבוקר ולדבר.להיפגשאנחנו יכולים .6

 היום?פגשתיאתם רוצים לשמוע את מי .7

:5תרגיל 

כל היום. מִתרוצְצים בקמפוס.  הם מִתרוצֶצֶת  בין הכיתות שלו. גם אילת מִתרוצֵץשאול.1

. הִתרוצְצּוהם , הִתרוצְצָה, גם אילת הִתרוצֵץשאול

לבד ברחוב! לְהִתרוצֵץ לבד?  לא טוב מִתרוצֶצֶת פה?  ילדה, למה את מִתרוצֵץ ילד, למה אתה.2

 לְהִתרוצֵץ.טובהיה ?  לא הִתרוצַצתָ?  ילדה, למה הִתרוצַצתָילד, למה 

כאן? מִתרוצְצים בעיר כל היום.  ולמה  אתם מִתרוצֵץ אני צריך לקנות מתנות לחג, אז אני.3

?הִתרוצַצתֶםבעיר. למה אתם הִתרוצַצתי  צריך לקנות מתנות, אז הייתי

)prepare / plan(    ְלִהְתּכֹונֵן 

מִתּכונֶנֶת  מִתּכונְנים  מִתּכונְנותמִתְּכֹונֵן  הווה:

הִתּכונְנָה היא  הִתּכונֵן הוא  הִתּכונַנתָ  הִתּכונַנתהִתְּכֹונַנְתִי  עבר:

הִתּכונְנּו הם/הן  הִתּכונַנתֶם  הִתּכונַנתֶןהִתְּכֹונַּנּו  

:6תרגיל 

1.  What are you planning to do on your vacation?  לעשות בחופשה?מִתּכונֵן המה את

2.  We should stay in the room and prepare for class.  לשיעור.לְהִתְּכֹונֵןאנחנו צריכים להישאר בחדר ו

3.  She's been preparing for the party all morning long.  למסיבה כל הבוקר.מִתּכונֶנֶתהיא כבר 

4.  Are you guys planning to go out this weekend?  לצאת בסוף השבוע?מִתּכונְניםאתם 

5.  I'm sorry. I have to go now to prepare for work.  לעבודה.לְהִתְּכֹונֵןאני מצטער. אני צריך ללכת עכשיו 

6.  I didn't sleep last night. I was preparing for the test.  למבחן.הִתְּכֹונַנְתִילא ישנתי אתמול בלילה. 

...................................................................................................................................................................
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)turn around / walk about(   ְל ִה ְס ת ֹו ֵב ב

מִסתובֶבֶת  מִסתובְבים  מִסתובְבותמִסְתֹובֵב  הווה:

הִסתובְבָה היא הִסְתֹובֵב  הוא  הִסתובַבתָ  הִסתובַבתהִסְתֹובַבתי  עבר:

הִסתובְבּו הם/הן  הִסתובַבנּו  הִסתובַבתֶם  הִסתובַבתֶן

:7תרגיל 

 בסופרמרקט במשך שעתיים, ועוד לא קנינו כלום!מִסתובְביםאנחנו כבר .1

 לראות מי זה. הִסְתֹובַבתישמעתי מישהו אומר "שלום", ו.2

 כל הזמן?  את לא יכולה לשבת בשקט?!מִסתובֶבֶתלמה את .3

 לי בין הרגליים.מִסְתֹובֵבהכלב כל הזמן .4

 ברחובות.הִסְתֹובַבתיא:  רותי, מה עשית באילת?    ב:  שום דבר, רק .5

.מִסתובֶבֶתהיא הולכת ברחוב, אנחנו קוראים לה, אבל היא לא .6

:9תרגיל 

יום שישי בירושלים

 ברחוב להסתובבאהוד גר בירושלים.  ביום שישי בצוהריים הוא אוהב ללכת למרכז העיר. הוא אוהב 

 לסוף קניות ביום שישי. הרבה אנשים באים לשם לעשות מפה לפהבן יהודה. מרכז העיר מלא 

השבוע.

 בתי קפה רבים עםיש את העיתון של סוף השבוע והולך לבית קפה. על יד רחוב בן יהודה קונהאהוד 

 בחוץ. אבל קשה למצוא מקום פנוי בחוץ. כל לשבת יפה, אהוד אוהב שמששולחנות בחוץ, וביום 

 על האנשים שהולכים להסתכל אוהבים לשבת בחוץ, וכולם.  כשהיום יפה, תפוסיםהשולחנות 

 את קוראברחוב. כשאהוד סוף סוף מוצא שולחן פנוי, הוא יושב, ובזמן שהוא מחכה למלצרית, הוא 

 אספרסו וסנדוויץ' עם גבינה.מזמיןהעיתון.  כשהמלצרית מגיעה, הוא 

 מישהו שהוא מכיר ביום שישי במרכז העיר.  כל הירושלמים באים למרכז פוגשכמעט תמיד אהוד 

 עם החברים שלהם.להיפגשהעיר ביום שישי כדי 

...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 7ש 5

השלמות:

 "שלום יעל".שמעה מישהו אומרסוזי הייתה בבית הקפה, פתאום היא .1

 מה לעשות.סוזי וארי לא ידעו, והתחילו לדבר (כי הם חברים)יעל ועומר .2

.נחמד וגבוה במדים; הוא בחור לבוש; הוא חיילארי בצבא; הוא .3

.התחיל לדבר, אבל אז הוא שאלות על הצבאסוזי רצתה לשאול את ארי .4

.צריך לחזור לבסיס בסוף השבוע; ביום ראשון הוא חופשהארי ב.5

.יִהיּו בירושלים בסוף השבועגם ארי וגם סוזי .6

, וגם סוזי מקווה מאוד.יֵצֵא להם להתראות עוד פעםארי מקווה ש.7

:1תרגיל 

.תִהְיִי בעיר, ואני מקווה שגם את אֶהְיֶהבסוף השבוע אני .1

?תִהְיּו בבית כל הערב. ומה איתכן? איפה אתן נִהְיֶהלא, אנחנו לא יוצאים; .2

 בצבא.יִהְיּו חיילת. היא וכל החברות שלה תִהְיֶה. בשנה הבאה היא 17רותי בת .3

 ביחד?!תִהְיּו? מה, אתם לא יִהְיֶה הערב?  ואיפה אהוד תִהְיִידפנה, איפה .4

 חזיר!תִהְיֶהגיל, אתה לא צריך לאכול את כל העוגה! אל .5

: 2תרגיל 

לא נִהְיֶה בבית מחר.אנחנו לא בבית היום..1 לא הָייִנּו בבית אתמול.

תִהְיֶה בחופשה?אתה בחופשה?.2 הָייִתָ בחופשה?

תִהְיי עסוקה מחר בערב?את עסוקה הערב?.3 הָייִת עסוקה אתמול בערב?

הכול יִהְיֶה כתוב בספר.הכול כתוב בספר..4 הכול הָיָה כתוב בספר.

תִהְיּו פה בסוף השבוע הבא?אתם פה בסוף השבוע?.5 הֱייִתֶם פה בסוף השבוע שעבר?

השולחנות לא יִהְיּו פנויים.השולחנות לא פנויים..6 השולחנות לא הָיּו פנויים.

זאת תִהְיֶה הצגה מצוינת!זאת הצגה מצוינת!.7 זאת הָייתָה הצגה מצוינת!

אף אחד לא יִהְיֶה כאן בבוקר.אף אחד לא כאן בבוקר..8 אף אחד לא הָיָה כאן בבוקר.

החנויות יִהְיּו סגורות בחג.החנויות סגורות בחג..9 החנויות הָיּו סגורות בחג.

בשנה הבאה אֶהְיֶה בן 18בשנה שעברה הָייִתי בן .18השנה אני בן .10 .18.

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

  מסתובבת בקמפוס .  הבוקר ראינו את חוה .1

 שר במקלחת.כל השכנים שומעים את אדון שכטר.2

מדבר עם הכלב.כשנכנסתי, ראיתי את השותף שלי .3

לראות אנשים מטיילים בפארק.מהחלון בחדר שלי, אפשר .4

 משפחות הולכות לבית הכנסת.בשבת רואים ברחוב.5

אדל שרה?איפה שמעתם את .6

מכוניות עוברות על יד הבית.בלילה לא שומעים .7

:4תרגיל 

 לא יהיה קר מחר .  רוני מקווה ש  .1

תָבֹואּו למסיבה שלהם.תלמידי כיתה ב' מקווים ש.2

הטיול יהיה מעניין.החברים שלי ואני מקווים ש.3

כולם יהיו בשיעור.פרופסור רז מקווה ש.4

 לנסוע לחו"ל השנה.דן ורות מקווים.5

אין לה בעיות בעבודה.ההורים של טל מקווים ש.6

התכוננת טוב למבחן.אני מקווה ש.7

 ללמוד פה גם בשנה הבאה.כל מי שלמד פה השנה מקווה.8

יהיה שלום בישראל.כולם מקווים ש.9

המָשִיחַ יָבֹוא ּבִמְהֵרָה.כל אדם דתי מקווה ש.10

:5תרגיל 

]1] איפה המורה? כבר מאוחר! א: כבר גמרת3] א: ? לקרוא את הספר]

אני מקווה ש לא, אבל אני מקווההיא לא חולה.ב:  לגמור אותו מחר.ב:

אבל זה מה שאמרת אתמול!! א: גם אני. א:

קיוויתי ש2[ א: [נֵלֵך ביחד לסרט] אני מקווה שיש לכם4, א:  בגד ים.]

למה אנחנו צריכים באתם כל כך מאוחר...אבל אתם ? בגד יםב:

כי א: אנחנו נורא מצטערים!  יש לי בריכה בבית!ב:

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

 להיפגש עם החברים שלה.יוצא להבמשך היום היא עסוקה, ואף פעם לא .1

לא יצא לנו לצאת ביחד לארוחת צוהריים.אנחנו עובדים באותו המשרד, אבל אף פעם .2

יֵצֵא לך לבקר אצלנו?אתה נוסע לניו יורק?  אולי .3

 לראות הצגה מעניינת?יצא לכםהייתם בלונדון? .4

יצא לי להגיע הבוקר לבנק.לא נשאר לי כסף, כי לא .5

יֵצֵא לך לבקר גם אצלנו. אנחנו לא גרים כל כך רחוק. תהיי בבית בחופשה? אני מקווה ש.6

: 7תרגיל 

.תפוס פנויאת לא יכולה לשבת פה. הכיסא הזה .1

.40 מאוד. הם אפילו לא בנֵי צעירים מבוגריםההורים של טליה הם .2

.בקולי קולות מאוד בשקטלא יכולתי ללמוד בחדר, כי השותפים שלי דיברו .3

: הם היו של סבא וסבתא שלי.ישנים חדשיםהספרים האלה .4

.מסתובבת עומדת במקוםלרבקה אין סבלנות; כל הזמן היא .5

; השיעור מתחיל.להיכנס לצאתבבקשה .6

 לעבוד, הלכנו לבית קפה. גמרנוהתחלנואחרי ש.7

 הגיעו למסיבה, והמקום היה מלא מפה לפה.רבים מעטיםאנשים .8

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

שאלות ותשובות:

זה בסיס צבאי של הנח"ל."?80מה זה "מחנה .1

בין תל אביב לחיפה; על יד חדרה.?80איפה נמצא מחנה .2

.80היא רוצה לבקר במחנה מה סוזי רוצה לעשות מחר?.3

כי היא רוצה לראות מה זה הצבא.למה סוזי רוצה לבקר בבסיס?.4

לא. הוא יהיה עסוק כל הזמן.יהיה לארי זמן בבסיס?.5

היא תהיה שם שעות אחדות.כמה זמן סוזי תהיה בבסיס?.6

הוא יָבֹוא לבית של יעל. בבוקר?6לאן ארי יבוא מחר ב-.7

לא. היא כבר רוצה ללכת הביתה, סוזי מתכוננת להישאר במסיבה עד מאוחר?.8

כי היא צריכה לקום מוקדם מחר בבוקר.

השלמות: 

.חולצה לבנה ומכנסי ג'ינס, והפעם הוא היה לבוש בארי לבש מדיםבפעם שעברה .1

.חיילות וגם חיילים.  יש בו גם מחנה צבאי גדולמחנה שמונים הוא .2

 חופשה. עכשיו היא בבצבא. היא באוניברסיטה, והוא הוא חיילסוזי היא סטודנטית, וארי .3

ללכת , כי הוא צריך הולך הביתהבירושלים, וגם הוא. סוזי הִגיעה עכשיו למסיבה, וארי כבר 

בחזרה בבסיס כבר , כי הוא צריך להיות צריך לקום מוקדם מאוד. מחר הוא לישון עוד מעט

.בבוקר

.  לקחת את סוזי למחנהארי יָבוא מחר לבית של יעל, כדי .4

, אבל זה בסדר, כי היא כבר "ילדה גדולה".תהיה לבד, כי לארי לא יהיה זמןּבַבסיס, סוזי 

:1תרגיל 

בין חגית לדבורה.בשיעור לעברית אני יושב/ת .1

בין הירדן ובין הים התיכון.ישראל נמצאת .2

.5 ל-9בין אבא שלי בעבודה .3

בין אנשים שמדברים בקול.גיל לא אוהב להיות .4

בין מרכז העיר לַתחנה המרכזית. פעמים 5האוטובוס עצר .5

בין השיעורים שלי.יהיה לי זמן .6
...................................................................................................................................................................
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:2תרגיל 

, אז צעקתי: "רגע, בבקשה!"לָבוש/לְבושהמישהו צילצל בדלת, אבל לא הייתי .1

 כמו דוגמנית.לבושה בגדים פשוטים, אבל היום היא לובשתתמיד היא .2

!לבוש כל כך מהר — אחת שתיים והוא כבר מתלבשהוא .3

 יפה בערב שבת.לבושיםכולם היו .4

;  שתיתי מהר כוס קפה, ויצאתי לעבודה.לבוש/לבושהבשש בבוקר כבר הייתי .5

 לבד!מתלבש/התלבש!    ב:  מעניין אם הוא לבושא:  תראי, הכלב הזה .6

 אחת שתיים!  צריך ללכת לבית ספר!להתלבש?!  בבקשה לבושיםאמא:  מה, אתם עוד לא .7

 למסיבה מחר?לובשתא:  מה את .8

 משהו שלך?ללבוש; אולי אני יכולה ללבושב:  אין לי מה 

:3תרגיל 

 את הבגדים שלי.(ללבוש) לובשתהשותפה שלי תמיד .1

: "משפחת זהבי".(לכתוב) כתובעל דלת הבית שלנו .2

 גם ליהודים, גם לנוצרים, וגם למוסלמים.(לחשוב) חשובירושלים היא מקום .3

?(לפתוח) פתוח את הספרים. רונית, למה הספר שלך לא (לפתוח) לפתוחבבקשה .4

.(ללבוש)  לבושיםכבר מאוחר, והילדים עוד לא.5

 אותן.(לסגור) סוגרים. רק בלילה (לפתוח) פתוחותכל היום החנויות .6

 על חיי היהודים באמריקה.(לכתוב) כתב ,ש(לדעת) ידועשלום עליכם היה סופר יהודי .7

 אחרי הצוהריים.(לפנות)פנויה  עכשיו. היא תהיה (לעסוק)עסוקה המנהלת .8

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

 הרבה אנשים בקונצרט.יהיו הרבה אנשים בקונצרט.היויש הרבה אנשים בקונצרט..1

 מה לעשות כאן.לא יהיה מה לעשות כאן.לא היהאין מה לעשות כאן..2

 לו עבודה.לא תהיה לו עבודה.לא הייתהאין לו עבודה..3

 לנו כלב קטן.יהיה לנו כלב קטן.היהיש לנו כלב קטן..4

 לעומר הרבה חברים.יהיו לעומר הרבה חברים.היויש לעומר הרבה חברים..5

לגליה הייתהלגליה לגליה יש מכונית חדשה..6  מכונית חדשה.תהיה מכונית חדשה.

 לכם מים בדירה?לא יהיו לכם מים בדירה?לא היואין לכם מים בדירה?.7

 לנו לאן ללכת.לא יהיה לנו לאן ללכת.לא היהאין לנו לאן ללכת..8

 לכן דירה גדולה?תהיה לכן דירה גדולה?הייתהיש לכן דירה גדולה?.9

 להם מה לאכול.לא יהיה להם מה לאכול.לא היהאין להם מה לאכול..10

 לך איפה להיות?לא יהיה לך איפה להיות?לא היהאין לך איפה להיות בערב?.11

אף פעם לא היהאף פעם אף פעם אין פה שקט..12  פה שקט.לא יהיה פה שקט.

:6תרגיל 

. בעוד שנתיים, ואולי גם בשנה הבאהטל גרה עם שותפות. היא מקווה לגור איתן גםהשנה .1

טיילנו שם.  בסוף השבוע שעבר אנחנו מתכוננים לצאת לטיול בגליל. גםבסוף השבוע .2

אקום מוקדם. מחר בבוקר קמתי מאוחר, כי הייתי עייף, אבלהבוקר .3

הוא ילך לכיתה א'.בשנה הבאה , ו5הוא יהיה בן  השבוע רועי הוא כבר ילד גדול:.4

. שלשוםוגם אתמול היום אני לא יוצא כי יש לי הרבה עבודה. זה לא נורא, כי יצאתי גם.5

הוא יסיים אותו.בעוד שנתיים , ו בשנה שעברה. הוא התחיל את השירות הצבאי19גיא הוא בן .6

:7תרגיל 

אני סטודנט שנה ב'., והשנה סטודנט שנה א'.  בשנה שעברה הייתי 1

יֵצֵא לי. אני מקווה שבשבוע הבא יצא לי ללכת לסרט..  השבוע לא 2

.אֲנַגֵן.  אני חושב/ת שגם בעוד חמש שנים התחלתי לנגן בגיטרה.  לפני חמש שנים 3

יהיה לי זמן., אבל אחר כך אני צריכה ללכת לשיעור.  בעוד שעתיים 4

אכלתי במקדונלד'ס., וגם אתמול אכלתי במקדונלד'ס.  שלשום 5

לא למדתי., כי בסמסטר הזה אהיה צריך ללמוד סטטיסטיקה.  בסמסטר הבא 6

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

שאלות והשלמות:

הוא עמד בשער של הבסיס.איפה עמד השומר?.1

הוא שאל אותה מי היא.מה השומר שאל את סוזי?.2

המפקד שראה את ארי בלי כובע.מי אמר "חייל"?.3

כי לארי לא היה כובע.למה המפקד אמר לארי לרוץ?.4

כי היא פחדה.למה סוזי אמרה "המפקד"?.5

 את ה"פס" שלו, וסוזי אמרה לו הראה לו. ארי שומר של המחנה היה שערב.6

 את הבניינים והאוהלים.הראה לסוזי. בדרך, ארי שהיא אורחת

.שפם גדול, והיה לו גדול ושמןהמפקד היה .7

! רץ, וארי לרוץ הלוך וחזורהמפקד הֵריץ את ארי. זאת אומרת, הוא אמר לארי .8

 שניות.60ארי חוזר תוך , לראות אם שעוןהמפקד הסתכל ב.9

הייתה לו אורחת (סוזי).המפקד נתן לארי ללכת, מפני ש.10

:1תרגיל 

 לנו את הספרים שהוא קנה.מַרְאֶה/הֶרְאָהדן .1

 למבקרים את הדרך למוזיאון.מַרְאִים/הֶרְאֵינּואנחנו .2

 לאורחים שלי מקומות מעניינים בירושלים.מַרְאֶה/הֶרְאֵיתִיאני .3

 לנו איפה הספרייה.מַרְאִים/הֶרְאֵיתֶםתודה שאתם .4

 לנו תמונות מהטיול שלה למִצריים.מַרְאָה/הֶרְאֲתָהענת .5

 לי את הספר שכתבת?מַרְאֶה/הֶרְאֵיתָלמה אתה לא .6

 לסבתא שלהם איך לכתוב אי-מייל.מַרְאִים/הֶרְאּוגדי ורפי .7

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

.לראות אותם ההורים שלי כבר חודש! אני מאוד רוצה התראיתי עםלא .1

 דברים מעניינים בקמפוס.הראה לנודן לומד באוניברסיטת בן גוריון. כשביקרנו אצלו, הוא .2

 תמונות שלהם.ראיתי, כי נראולא הִּכַרתי את סבא וסבתא שלי, אבל אני יודע איך הם .3

.להתראות איתךעינת, בסוף השבוע נהיה בחיפה. אנחנו מקווים .4

 הסרט החדש של בראד פיט.לראות אתעוד לא יצא לי .5

 איפה נמצאת הקפיטריה?להראות ליסליחה, אולי אתה יכול .6

 האחות של רוני? היא נראית בדיוק כמו רוני!ראיתם את.7

סיגל איך לעבוד עם המחשב; היא למדה לבד.הראה לאף אחד לא .8

:3תרגיל 

 המקומות המעניינים.להם אתמרכז העיר, והראינו ב האורחים שלנו עםהסתובבנו .1

.אותה רונית באו לבקר שלסוף השבוע, ההורים ב.2

מבחן.לַ החברים שלי. אני צריך לשבת ולהתכונן עםאני לא יכול להיפגש הערב .3

 זמן לצאת.לו השבוע הוא עובד הרבה, ואין במשך.4

 עשר.עדשמונה מהיא עובדת כל בוקר .5

 ההורים של החבר שלה.את השמלה החדשה, מפני שהיא פוגשת אתהערב ענת לובשת .6

 "שלום".לוקניון, ואמרה בַ יואב מסתובב אתרונית ראתה .7

שתים עשרה.ל אחת עשרה ביןהצגה. הם צריכים לחזור לאבא ואמא הלכו .8

רחוב.בַ האנשים, שהלכו עלבית הקפה, והסתכלנו בישבנו .9

 החברים שלנו שם.עם להתראות לנותל אביב רק שעתיים, ולא יצא בהיינו .10

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

.הִסתובְבּו בין השולחנות, וגם הרבה אנשים הסתובבההמלצרית .1

?לְהַזמין סלט ירקות ומרק;  מה את רוצה מזמיןאני .2

 בחוץ.נֵשֵב בחדר?  כל כך יפה בחוץ! בואו יושביםלמה אנחנו .3

 הביתה אחת שתיים!!ּבואּו הביתה?! ילדים, באיםלמה הילדים לא .4

 עכשיו?מבקרים במושבה הגרמנית.  איפה אתם ּביקַרתֶםקודם .5

 שם!להיות בירושלים.  אני כבר כל כך רוצה אֶהיֶהבשנה הבאה .6

 לה נשיקה.נתתי לי מתנה יפה ליום הולדת, ואני נָתנָהאמא .7

 במשך שבוע.הִתּכונַּנּו למבחן. להתכונןהיה לנו הרבה זמן .8

.עָצרָה, אבל היא לא לעצורהמכונית הייתה צריכה .9

 לנו לפגוש שם את כל החברים.יֵצֵא למועדון.  אולי נצאאורנה, בואי .10

 עם אנשים אחרים.להתכונן למבחן לבד.  היא לא רצתה הִתּכונְנָהיעל .11

 לו תמונות מאמריקה.הֶראֲתָה לסוזי תמונות מהטיול שלו לגליל, והיא הראהארי .12

:5תרגיל 

אי אפשר לדבר עם החיילים מפני שהם מתאמנים עכשיו..1

אוי ואבוי אם עוד פעם תבואי מאוחר לשיעור..2

רחל גרה על יד הקמפוס והיא מגיעה מהחדר שלה לכיתה בשתי דקות..3

דני הוא עוד ילד קטן והוא פוחד להישאר לבד בבית..4

עוד מעט כל הסטודנטים יוצאים לחופשה..5

במשך היום אנשים רבים מסתובבים ברחוב הזה..6

It's impossible to talk with the soldiers because they are in training now.
God forbid if you are late for class again.
Rachel lives by the campus and she arrives from her room to class in 2 minutes.
Danny is still a little child and he is afraid to stay home alone.
Soon all of the students leave for vacation.
During the day many people walk on this street.

...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 7ש 8

משהו טוב מהבית

מה את רוצה לראות כאן? רון:

הכול: את  אתם עושים במשך היום, איפה אתם לומדים, , מה האוהלים של הבנים והבנותסוזי:

 — הכול הכול!אתם מתאמנים, וגם איך מה אתם אוכלים, על מה אתם מדברים

שאלות והשלמות:

לא. הם גרים באוהֲלים.החיילים גרים בדירות נחמדות?.1

לא. בכל אוהל גרים עשרה חיילים.החיילים גרים לבד?.2

הם מביאים "דברים טובים" (אוכל טעים) וגם משהו לקרוא.מה החיילים מביאים מהבית?.3

כן. גיל צריך לעבוד היום במטבח.החיילים גם עובדים בבסיס?.4

ככה ככה ...רון וגיל טובים בגיאוגרפיה של אמריקה?    .5

היא מוותרת.וסוזי אמרה לו ש היא רוצה לראות את המטבח, גיל שאל את סוזי אם.6

:2תרגיל 

 מתנות לכל הילדים.  מֵביאכשאני בא לבקר, אני .1

 מתנות לכל הילדים.הֵבֵאתי לבקר, באתיכש

בקבוק יין.מֵביאים דן וענת באים למסיבה, ו.2

 בקבוק יין.הֵביאּו למסיבה, ובאודן וענת 

לנו סלט. מֵביא אנחנו יושבים בבית הקפה, והמלצר.3

 לנו סלט.הֵביא בבית הקפה, והמלצר ישבנו

את עידו לעבודה, מפני שאין לה בייבי סיטר. מְביאָה היום אמא.4

 לה בייבי סיטר.לא היהאת עידו לעבודה, מפני שהֵביאָה אתמול אמא 

ליעל ליום הולדת? מְביאים מה אתם.5

 ליעל ליום הולדת?הֲבֵאתֶםמה 

שלום עלֵיכֶם.  מְביאים אנחנו.6

  ♬♪ שלום עליכם.  הֵבֵאנּו 

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

פ"י פ"נ ל"ה ע"ו שלמים

 להודיע  להכיר  להראות  להביא  להתחיל 

להוציא להגיד להרצות להכין להפסיק

להוריד להגיע להרשות להבין להרגיש

...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 7ש 9

השלמות:

, מסודרות, אם המיטות נקיים אם האוהלים בא לבדוק? המפקד מסדרמה זה 

.התגלחו והתרחצו, וגם אם החיילים נקייםאם הרובים 

 שלהם, האוהלים ואת הרוביםלפני המסדר, החיילים מנקים את 

. מתגלחים ומתרחצים, והם גם המיטות במים, הם מסדרים את רצפההם רוחצים את ה

!מאה אחוזהכול צריך להיות 

:1תרגיל 

החדר, התמונות, המיטה, שולחן הכתיבה, הבגדים, הבית, הספרים, הנעליים,מסדרים את:

המקלחת, המטבח, הרובה, המחשב, האוזניים, הבית, הטלוויזיה, המכונית, הרצפהמנקים את:

:2תרגיל 

.נקייהירושלים היא עיר יפה, אבל לא כל כך .1

.מסודר, אבל לא נקיהחדר שלי .2

 את המיטות שלהם בבוקר.מסדריםהילדים בקיבוץ .3

.נקי והחדר מסודרותהמיטות .4

: היא שמה כל דבר ּבַמקום.מסודרתטל היא ילדה .5

 את הרובים שלהם לפני המסדר.מנקיםהחיילים .6

.    סידוריםהייתי היום בעיר, מפני שהיו לי הרבה .7

 אותו, מפני שיש לנו אורחים הערב.לסדר את הבית ולנקותצריך .8

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

סידורשם הפעולה: סידרה היא, עבר: לסדר שם הפועל:ס. ד. ר. 

ניקיתאת, עבר:מְנַקיםהם, הווה: לְנַקותשם הפועל:נ. ק. ה.

הוא, הווה: ח. כ. ה. חיּכּוהם, עבר:חִיּכָההוא, עבר: מְחַּכֶה 

קיוויתֶםאתם, עבר:קיווְתָההיא, עבר:מְקַווָההיא, הווה:ק. ו. ה.

ויתּורשם הפעולה:ויתַרתיאני, עבר:מְווַתְריםהם, הווה:ו. ת. ר.

תֵיאּורשם הפעולה:תֵיאַרנּואנחנו, עבר:מְתַאֲרותהן, הווה:ת. א. ר.

הם, עבר:ח. י. כ חִיּוךשם הפעולה:חִייַכתָאתה, עבר:חִייְכּו.

סִייְמּוהם, עבר:מְסַייְמיםאתם, הווה:לְסַייֵםשם הפועל:ס. י. מ.

...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 8ש 0

השלמות:

, וגם החיילות היו באימונים.החיילים היו באימוניםכשסוזי הייתה בבסיס, .1

 יש אימונים ושיעורים כל היום.לבנות וגם לבניםגם .2

, אבל אין מה לעשות במחנה.אין לחיילים אימונים, ויש להם זמןאחרי ארוחת הערב .3

.מדברים עם חברים, או ספר או מכתבהחיילים קוראים 

.החופשה הבאה, והיא כבר סופרת את הימים עד חופשהנעמה חזרה הבוקר מ.4

 שאלות:

מדוע סוזי לא לובשת מדים?.1

כי היא לא חיילת; היא אורחת.

איך זה שנעמה לא באימונים עכשיו?.2

היא קצת חולה, והרופא אמר לה להישאר באוהל.

מי עוזר לבנות באימונים הקשים?.3

הן עוזרות אחת לשנייה.

מתי יש לבנות שיעורים ואימונים, ומתי אין להן?.4

יש להם שיעורים ואימונים במשך היום.  בערב אין להן.

מתי נעמה מדברת עם חברות או קוראת ספר?.5

בערב, כשיש לה זמן.

לְמה נעמה מתגעגעת?.6

היא מתגעגעת הביתה — לדברים שלה ולחופש שלה.

?80גם החבר של נעמה במחנה .7

לא, אבל הוא בנח"ל.

כל כמה זמן נעמה יוצאת לחופשה?.8

היא יוצאת לחופשה כל שבועיים.

למה נעמה "סופרת את הימים"?.9

כי היא מחכה לחופשה. היא מאוד רוצה לצאת.

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

AN AUDIO/VISUAL RECORDING OF THIS PASSAGE IS AVAILABLE ONLINE.

בקייטנה

בקיץ רועי וסיגל היו בקייטנה. זה היה כיף. במשך היום הם שיחקו והיו עם חברים, אבל בלילה הם 

 לחברות שלה בבית. שניהםהִתגַעגְעָה לחדר שלו, ולדּוּבי שלו, וסיגל הִתגַעגֵעַ הביתה! רועי הִתגַעגְעּו

 לאבא ולאמא, והם דיברו איתם בטלפון כל ערב.הִתגַעגְעּו

 לקייטנה!מִתגַעגְעִיםעכשיו הקיץ כבר עבר. רועי וסיגל בבית, והם 

:2תרגיל 

אמא להכין את ארוחת הערב.עוזְרים/עָזְרּו להילדים .1

 בשיעורי הבית.עוזֵר לודן אוהב את האח הקטן שלו עומר. הוא .2

?לַעֲזור לךבוקר טוב, גְבִרתִי. איך אני יכול .3

?! עשית את הכול לבד?!עָזַר לךאף אחד לא .4

.עָזְרּו להעינת ניקתה את החדר לבד. השותפות שלה לא .5

 להבין את הבעיות שלהם.עָזְרָה לנוראינו תוכנית טלוויזיה על אנשים זקנים. התוכנית .6

?     הילה ורמה: לא, תודה. אנחנו רק מסתכלות.לַעֲזור לכןהמוכרת: אפשר .7

 להתרכז.עוזֶרֶת ליאני אוהב לשמוע מוזיקה כשאני לומד. מוזיקה .8

:3תרגיל 

עזרתי לו בשיעורי הבית.הוא עזר לי בשיעורי הבית..1

אבא עזר לָך בעבודה שלך?עזרתְ לאבא בעבודה שלו?.2

אתם מאוד רוצים לעזור לי.אני מאוד רוצה לעזור לכם..3

החברים של מאיה עוזרים לה.מאיה עוזרת לחברים שלה..4

היא עזרה לנו להכין ארוחת ערב.עזרנו לה להכין ארוחת ערב..5

הם עזרו למישהו?מישהו עזר להם?.6

לא עזרנו לאף אחד.אף אחד לא עזר לנו..7

למי עזרת?מי עזר לך?.8

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

© 2019 Giore Etzion 20



: 4תרגיל 

     אחד עם השני .  .  אנחנו אוהבים לעבוד 1

(אני אוהב לעבוד איתו, והוא אוהב לעבוד איתי.)

. אחד לשני/זה לזהמתנות נותנים .  אורי ודניאלה2

(אורי נותן מתנות לדניאלה, ודניאלה נותנת מתנות לאורי.)

.אחד לשני/זה לזה "שלום"  אומרים.  אנחנו לא חברים, אבל אנחנו3

(אני אומר לו "שלום", והוא אומר לי "שלום".)

. מתגעגעות אחת לשנייה/זו לזו.  נועה לא גרה עם אמא שלה; הן מאוד4

(נועה מתגעגעת לאמא, ואמא מתגעגעת לנועה.)

בכיתה. יושבות זו על יד זו/אחת על יד השנייה .  סיגָל וליאת הן חברות טובות. הן תמיד 5

(סיגל יושבת על יד מירב, ומירב יושבת על יד סיגל.)

.ראו זה את זה/אחד את השני, אבל הם לא 8:00.  גם דוד וגם יעקב היו במסעדה ב-6

(דוד לא ראה את יעקב, ויעקב לא ראה את דוד.)

? מבינים אחד את השני/זה את זה.  אתם שותפים טובים?  אתם7

(אתה מֵבין אותו, והוא מֵבין אותך.)

. זו עם זו/אחת עם השנייההרבה מדברות .  הן אוהבות לדבר, והן8

(א' מדברת הרבה עם ב', ו-ב' מדברת הרבה עם א'.)

. מבקרים זה אצל זה/אחד אצל השני.  כל קיץ אנחנו9

(אני מבקר אצלה, והיא מבקרת אצלי.)

.  עושים דברים אחד בשביל השני/זה בשביל זה.  חברים טובים10

(חבר א' עושה דברים בשביל חבר ב', וחבר ב' עושה דברים בשביל חבר א'.)

:5תרגיל 

?!נכנס לשירותיםאיך זה שהטלפון תמיד מצלצל כשאני .1

?ירד בלילה שלג, ולא צריך ללכת לעבודהאיך זה לקום בבוקר ולראות ש.2

?!אתה עוד גר בבית, איך זה ש23יובל, אתה כבר בן .3

?     א:  נחמד, אבל אני מתגעגעת לחברים שלי מבית ספר.להיות סטודנטיתא:  איך זה .4

?!אין לך ספרים בביתדניאלה, חשבתי שאת אוהבת לקרוא; איך זה ש.5

.אני רוצה קצת שקט?     ב:  לא רע, אבל לפעמים במרכז העירא:  איך זה לגור .6

?הילד הקטן במשפחהאיך זה היה להיות .7

?להיות לבד בשמיים ולתת אוראיך זה שכוכב אחד מֵעֵז .8
...................................................................................................................................................................
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ר  ו ע י 8ש 1

השלמות ושאלות:

; סּוריהירושלים היא עיר הבירה של ישראל; דמשק היא עיר הבירה של .1

היא עיר הבירה של מצריים. היא עיר הבירה של לבנון; וקהיר ביירות

אפשר לעשות שם סקי, כי יש שם הרים גבוהים עם שלג.מה אפשר לעשות בלבנון? למה? .2

אפשר לשמוע את הזמר פאריד אל-אטרש.את מי אפשר לשמוע במצרים? .3

יהיה אפשר לנסוע לשם ברכבת.איך אפשר יהיה לנסוע לסוריה? .4

:1תרגיל 

ָבֹוא←  xלָבֹוא  

ָבואנָבוא         א        

ּוָבואת     ּוָבואת  יָבואִתָבוא        ת

ּוָבואי הן   ּוָבואי הםָבואת היאָבוא  י הוא

לָשיר  ←  xלָגּור   שירָ←  xָגּור

נָשיר        אָשיר                                נָגּור        אָגּור         

תָשירּו       תָשירּו תָשיר        תָשירי תָגּור        תָגּורִי  תָגּורּו     תָגּורּו

 יָשירּוהן יָשירּו   הם תָשירהיא יָשיר  הוא יָגּורּוהן יָגּורּו   הם תָגּורהיא יָגּור  הוא

:2תרגיל 

   לבקר?תָבואּומתי מתי אתם באים לבקר?.1

 שירים ישראליים.תָשירהיא היא שרה שירים ישראליים..2

 ללאס וגאס?תָטּוסאתה טס ללאס וגאס?.3

 כל דבר במקום.נָׂשיםאנחנו שמים כל דבר במקום..4

 ביום כיפור. יָצּומּוכולםכולם צמים ביום כיפור..5

?תָלּוניאיפה איפה את לנה?.6

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

בשנה הבאה אָגּור במעונות הסטודנטים.השנה אני גר במעונות הסטודנטים..1

מחר בבוקר תָבואּו לשיעור מאוחר.הבוקר אתם באים לשיעור מאוחר..2

בפעם הבאה נָלּון אצל הקרובים שלנו.הפעם אנחנו לנים אצל הקרובים שלנו..3

מי יָרּוץ מחר בערב בפארק?מי רץ הערב בפארק?.4

מתי תָטּוסי ללונדון? בשבוע הבא?מתי את טסה ללונדון? השבוע?.5

סבא וסבתא יָנּוחּו אחר כך.סבא וסבתא נחים עכשיו..6

:4תרגיל 

.היא תָטּוסרותי נוסעת הביתה. היא רוצה לנסוע במכונית, אבל אמא שלה רוצה ש.1

. תָבואכולם באים למסיבה שלנו. אנחנו מקווים שגם אתה.2

בזמן. נָקּום תמיד אנחנו קמים בזמן. אני מקווה שגם מחר.3

את הבגדים שלכם על הכיסא; לא על הרצפה!תָׂשימּו ילדים, אני מבקשת ש.4

ביחד איתנו בדירה. תָגּורי עינת, דיברתי עם סיגל, ואנחנו רוצות שבשנה הבאה.5

:5תרגיל 

ארי לסוזי, בפעם הראשונה שהם נפגשו.אז את בת דודה של יעל, אה?.1

גיל לארי, כשהוא ראה את סוזי.אמא שלך אחר־כך ....2

סוזי לארי, כשארי אמר שאולי יֵצֵא להם להתראות.אני מקווה מאוד..3

המפקד השמן לארי, כשלארי לא היה כובע.רוץ עד חדר האוכל ובחזרה בשישים שניות!.4

נעמה לסוזי, כשסוזי שאלה אם היא רוצה לצאת אני סופרת את הימים..5

לחופשה.

ארי לסוזי, בסוף הפגישה הראשונה שלהם.אולי עוד יצא לנו להתראות..6

המלצריות לאנשים שיושבים בקפה "קפית".מה אתם רוצים להזמין, בבקשה?.7

סוזי לארי, כשהוא אמר שלא יהיה לו זמן בבסיס.אני כבר ילדה גדולה..8

סוזי לגיל, כשהוא הזמין אותה לעבוד איתו לא תודה, אני מוותרת..9

במטבח.

המפקד השמן לארי, כשהוא נתן לו ללכת.אוי ואבוי אם עוד פעם תהיה בלי כובע!.10

נעמה לסוזי, כשסוזי נכנסה לאוהל שלה.איך זה שאת לא לובשת מדים?.11

סוזי למפקד, כשהוא שאל אותה מי היא.המפקד!.12
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