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שִיעוּר יְסֹוד1.1

01. דֹואַר
מָלֹון
בַּנְק

מוּזֵיאֹון
בֵּית-קָפֶה

סִפְִריָה

02. .הִיא עֹובֶֶדת בַּבַּנְק
.הוּא עֹובֵד בַּדֹואַר

.הֵם עֹובְִדים בְּבֵּית-הַקָפֶה

03. .הִיא קֹוֵראת בְֵּבּית-הַקָפֶה
.הֵם קֹוְראִים בַּסִפְִריָה
.הוּא קֹוֵרא בַּמוּזֵיאֹון

04. .הֵן עֹובְדֹות בַּבַּנְק
.הִיא עֹובֶֶדת בַּמָלֹון

.הוּא עֹובֵד בַּמוּזֵיאֹון

05. .הָאִישָה בַּבַּיִית
.הַגְבִָרים בַּעֲבֹוָדה
.הַמִשְּפָחָה בַּבַּיִית

.הַיְלִָדים בְּבֵּית-הַסֵפֶר

06. .הַגְבִָרים מְבַשְלִים בַּעֲבֹוָדה
.הָאִיש מְבַשֵל בַּבַּיִית

.הַיְלִָדים קֹוְראִים בְּבֵּית-הַסֵפֶר
.הַיַלְָדה קֹוֵראת בַּבַּיִית

07. .אֲנִי בַּבַּיִית
.אֲנִי בַּעֲבֹוָדה

.אֲנִי בְּבֵּית-הַסֵפֶר

שיעור יסוד1.1

01. דואר
מלון
בנק

מוזיאון
בית-קפה

ספריה

02. .היא עובדת בבנק
.הוא עובד בדואר

.הם עובדים בבית-הקפה

03. .היא קוראת בבית-הקפה
.הם קוראים בספריה
.הוא קורא במוזיאון

04. .הן עובדות בבנק
.היא עובדת במלון

.הוא עובד במוזיאון

05. .האישה בביית
.הגברים בעבודה
.המשפחה בביית

.הילדים בבית-הספר

06. .הגברים מבשלים בעבודה
.האיש מבשל בביית

.הילדים קוראים בבית-הספר
.הילדה קוראת בביית

07. .אני בביית
.אני בעבודה

.אני בבית-הספר
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08. .הַיְלִָדים בַּבַּיִית
.הַיְלִָדים הֹולְכִים לְבֵּית-הַסֵפֶר

.הַיְלִָדים בְּבֵּית-הַסֵפֶר
.הָאִישָה בַּבַּיִית

.הָאִישָה הֹולֶכֶת לַדֹואַר
.הָאִישָה בַּדֹואַר

09. .הִיא הֹולֶכֶת לַעֲבֹוָדה
.הִיא הֹולֶכֶת לְבֵּית-הַסֵפֶר

.הִיא הֹולֶכֶת לַסִפְִריָה
.הִיא הֹולֶכֶת לְבֵּית-הַקָפֶה

10. .אֲנִי הֹולֶכֶת לַמָלֹון
.הוּא הֹולֵך לַבַּנְק

.אֲנַחְנוּ הֹולְכִים לַּפַאְרק
.הֵם הֹולְכִים לַמוּזֵיאֹון

11. תֵיאַטְרֹון
תֵיאַטְרֹון
תֵיאַטְרֹון
אִצְטְַדיֹון
אִצְטְַדיֹון

תַחֲנַת-ֶדלֶק

12. .הָאֲנָשִים עֹומְִדים בָּאִצְטְַדיֹון
.הָאִישָה יֹושֶבֶת בַּתֵיאַטְרֹון

.הָאִיש עֹובֵד בְּתַחֲנַת-הֶַדלֶק

13. .יֵש לֹו מַּפָה
.הִיא קֹונָה ֶדלֶק
.יֵש לַנָשִים מַּפָה

.הַגְבִָרים צְִריכִים ֶדלֶק

המשך1.1

08. .הילדים בביית
.הילדים הולכים לבית-הספר

.הילדים בבית-הספר
.האישה בביית

.האישה הולכת לדואר
.האישה בדואר

09. .היא הולכת לעבודה
.היא הולכת לבית-הספר

.היא הולכת לספריה
.היא הולכת לבית-הקפה

10. .אני הולכת למלון
.הוא הולך לבנק

.אנחנו הולכים לפארק
.הם הולכים למוזיאון

11. תיאטרון
תיאטרון
תיאטרון
אצטדיון
אצטדיון

תחנת-דלק

12. .האנשים עומדים באצטדיון
.האישה יושבת בתיאטרון

.האיש עובד בתחנת-הדלק

13. .יש לו מפה
.היא קונה דלק
.יש לנשים מפה

.הגברים צריכים דלק
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14. .אֲנַחְנוּ צְִריכִים ֶדלֶק
.הוּא קֹונֶה ֶדלֶק בְּכְַּרטִיס אַשְַראי

.הִיא צְִריכָה מַּפָה
.הִיא קֹונָה מַּפָה בְּמְזוּמָן

15. .הִיא צְִריכָה ֶדלֶק
.הִיא צְִריכָה כֶּסֶף
.הִיא צְִריכָה מַּפָה
.הִיא צְִריכָה קָפֶה

16. ?לְאָן אַת הֹולֶכֶת
.אֲנִי הֹולֶכֶת לְבֵּית-הַמְֶרקַחַת

?לְאָן אַתֶן הֹולְכֹות
.אֲנַחְנוּ הֹולְכֹות לַסִפְִריָה

17. ?לְאָן אַתָה הֹולֵך
.אֲנִי הֹולֵך לְבֵּית-הַחֹולִים

?לְאָן אַתֶם הֹולְכִים
.אֲנַחְנוּ הֹולְכִים לָאִצְטְַדיֹון

?לְאָן הוּא הֹולֵך
.הוּא הֹולֵך לְבֵּית-הַסֵפֶר

?לְאָן הֵם הֹולְכִים
.הֵם הֹולְכִים לְבֵּית-הַקָפֶה

18. ?לְאָן אַתֶם הֹולְכִים
.אֲנַחְנוּ הֹולְכִים לַתֵיאַטְרֹון

?לְאָן אַת הֹולֶכֶת
.אֲנִי הֹולֶכֶת לַמָלֹון

?לְאָן אַתָה הֹולֵך
.אֲנִי הֹולֵך לַסִפְִריָה

המשך1.1

14. .אנחנו צריכים דלק
.הוא קונה דלק בכרטיס אשראי

.היא צריכה מפה
.היא קונה מפה במזומן

15. .היא צריכה דלק
.היא צריכה כסף
.היא צריכה מפה
.היא צריכה קפה

16. ?לאן את הולכת
.אני הולכת לבית-המרקחת

?לאן אתן הולכות
.אנחנו הולכות לספריה

17. ?לאן אתה הולך
.אני הולך לבית-החולים

?לאן אתם הולכים
.אנחנו הולכים לאצטדיון

?לאן הוא הולך
.הוא הולך לבית-הספר

?לאן הם הולכים
.הם הולכים לבית-הקפה

18. ?לאן אתם הולכים
.אנחנו הולכים לתיאטרון

?לאן את הולכת
.אני הולכת למלון

?לאן אתה הולך
.אני הולך לספריה
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19. ?לְאָן אַתָה הֹולֵך
.אֲנִי הֹולֵך לָאִצְטְַדיֹון

?לְאָן אַתָה הֹולֵך
.אֲנִי הֹולֵך לַסִפְִריָה

20. .אֲנַחְנוּ הֹולְכִים לַמוּזֵיאֹון
.אֲנַחְנוּ הֹולְכִים לַדֹואַר

.אֲנַחְנוּ הֹולְכִים לְתַחֲנַת-הֶַדלֶק
.אֲנַחְנוּ הֹולְכִים לַבַּנְק

21. .הָאִיש מֵאֲחֹוֵרי הָעֵץ
.הַיֶלֶד לִפְנֵי הָעֵץ

.הַיַלְָדה מֵאֲחֹוֵרי הַסִָדין
.הָאִישָה לִפְנֵי הַסִָדין

22. .הָאֹופַנַיִים לִפְנֵי הַבַּיִית
.הָאֹופַנַיִים מֵאֲחֹוֵרי הַבַּיִית

.הַסוּס לִפְנֵי הַמוּזֵיאֹון
.הָאִישָה מֵאֲחֹוֵרי הָאִיש

23. .ָהאִיש לְצַד הַמְכֹונִית שֶלֹו
.הַמְכֹונִית הַכְּחוּלָה לְצַד הַמְכֹונִית הָאֲדוּמָה

.הָאִיש לְצַד הָאִישָה שֶלֹו
.הָאִישָה לְצַד הַסוּס שֶלָה

24. .ָהאִיש מֵאֲחֹוֵרי הַמְכֹונִית
.הָאִיש לְצַד הַמְכֹונִית
.הָאִיש לִפְנֵי הַמְכֹונִית

25. .הָאִישָה בַּמוּזֵיאֹון
.הָאִיש עַל הַכִּיסֵא

.הַיֶלֶד מִתַחַת לַשוּלְחָן

המשך1.1

19. ?לאן אתה הולך
.אני הולך לאצטדיון

?לאן אתה הולך
.אני הולך לספריה

20. .אנחנו הולכים למוזיאון
.אנחנו הולכים לדואר

.אנחנו הולכים לתחנת-הדלק
.אנחנו הולכים לבנק

21. .האיש מאחורי העץ
.הילד לפני העץ

.הילדה מאחורי הסדין
.האישה לפני הסדין

22. .האופניים לפני הביית
.האופניים מאחורי הביית

.הסוס לפני המוזיאון
.האישה מאחורי האיש

23. .האיש לצד המכונית שלו
.המכונית הכחולה לצד המכונית האדומה

.האיש לצד האישה שלו
.האישה לצד הסוס שלה

24. .האיש מאחורי המכונית
.האיש לצד המכונית
.האיש לפני המכונית

25. .האישה במוזיאון
.האיש על הכיסא

.הילד מתחת לשולחן
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26. .הַחַיָה מֵאֲחֹוֵרי הַמְכֹונִית
.הַחַיָה מִתַחַת לַבַּיִית
.הַחַיָה עַל הַמְכֹונִית

.הַחַיָה בַּבַּיִית
.הַחַיָה לִפְנֵי הַבַּיִית

.הַחַיָה לְצַד הַמְכֹונִית

27. ?אֵיפֹה אַתָה
.אֲנִי מִתַחַת לַכִּיסֵא

?אֵיפֹה אַת
.אֲנִי מֵאֲחֹוֵרי הַכִּיסֵא

?אֵיפֹה אַתָה
.אֲנִי מִתַחַת לַמְכֹונִית

?אֵיפֹה אַת
.אֲנִי מֵאֲחֹוֵרי הַמְכֹונִית

28. .הַיַלְָדה בְּצַד שְׂמֹאל שֶלֹו
.הַכֶּלֶב בְּצַד יָמִין שֶלָה

.הָאֹופַנַיִים בְּצַד שְׂמֹאל שֶלָה
.הַמַּפָה בְּצַד יָמִין שֶלֹו

29. .הַּפְָרחִים בַּיָד הַשְׂמָאלִית שֶלֹו
.הַצַעֲצוּעַ לְצַד הֶַרגֶל הַיְמָנִית שֶלֹו

.זֹאת הַיָד הַיְמָנִית שֶלָה
.זֹאת הֶַרגֶל הַשְׂמָאלִית שֶלָה

30. .ּבֵית-הַקָפֶה בְּצַד שְׂמֹאל שֶלֹו
.בֵּית-הַקָפֶה בְּצַד יָמִין שֶלֹו
.הַתֵיאַטְרֹון בְּצַד שְׂמֹאל שֶלֹו
.הַתֵיאַטְרֹון בְּצַד יָמִין שֶלֹו

המשך1.1

26. .החיה מאחורי המכונית
.החיה מתחת לביית
.החיה על המכונית

.החיה בביית
.החיה לפני הביית

.החיה לצד המכונית

27. ?איפה אתה
.אני מתחת לכיסא

?איפה את
.אני מאחורי הכיסא

?איפה אתה
.אני מתחת למכונית

?איפה את
.אני מאחורי המכונית

28. .הילדה בצד שמאל שלו
.הכלב בצד ימין שלה

.האופניים בצד שמאל שלה
.המפה בצד ימין שלו

29. .הפרחים ביד השמאלית שלו
.הצעצוע לצד הרגל הימנית שלו

.זאת היד הימנית שלה
.זאת הרגל השמאלית שלה

30. .בית-הקפה בצד שמאל שלו
.בית-הקפה בצד ימין שלו
.התיאטרון בצד שמאל שלו
.התיאטרון בצד ימין שלו
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הֶמְשֵך1.1

31. ?אֵיפֹה הַדֹואַר
.אֲנַחְנוּ צְִריכִים מַּפָה

?הֵם מֹוכְִרים מַּפֹות בְּחֲנוּת הַסְפִָרים
.כֵּן,.הֵם מֹוכְִרים מַּפֹות בְּחֲנוּת הַסְפִָרים

32. .שָלֹום! אֲנַחְנוּ צְִריכִים מַּפָה
.הַמַּפֹות מֵאֲחֹוֵרי הָעִיתֹונִים

.אֲנִי רֹוצֶה לִקְנֹות אֶת הַמַּפָה הַזֹאת

33. ?כַּמָה הִיא עֹולָה
.הִיא עֹולָה חֲמִישָה דֹולָר

?אַתָה רֹוצֶה לְשַלֵם בְּמְזוּמָן
.לֹא,.אֲנִי רֹוצֶה לְשַלֵם בְּכְַּרטִיס אַשְַראי

34. ?לְאָן אַתֶם רֹוצִים לָלֶכֶת
.אֲנַחְנוּ רֹוצִים לָלֶכֶת לַדֹואַר
.הַדֹואַר לְצַד חֲנוּת הַסְפִָרים

המשך1.1

31. ?איפה הדואר
.אנחנו צריכים מפה

?הם מוכרים מפות בחנות הספרים
.כן,.הם מוכרים מפות בחנות הספרים

32. .שלום! אנחנו צריכים מפה
.המפות מאחורי העיתונים

.אני רוצה לקנות את המפה הזאת

33. ?כמה היא עולה
.היא עולה חמישה דולר

?אתה רוצה לשלם במזומן
.לא,.אני רוצה לשלם בכרטיס אשראי

34. ?לאן אתם רוצים ללכת
.אנחנו רוצים ללכת לדואר
.הדואר לצד חנות הספרים
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שִיעוּר יְסֹוד1.2

01. .הַיְלִָדים עֹומְִדים בַּתֹור
.הַגְבִָרים עֹומְִדים בַּתֹור
.הַנָשִים עֹומְדֹות בַּתֹור

02. .הוּא הָאִיש הִָראשֹון בַּתֹור
.הוּא הָאִיש הַשֵנִי בַּתֹור

.הוּא הָאִיש הַשְלִישִי בַּתֹור
.הוּא הָאִיש הְָרבִיעִי בַּתֹור

03. .ָהאִיש הִָראשֹון בַּתֹור גָבֹוהַ
.יֵש לָאִישָה הַשְנִיָה בַּתֹור שֵׂיעָר בְּלֹונְִדינִי
.יֵש לָאִישָה הַשְלִישִית בַּתֹור שֵׂיעָר שָחֹור

.הָאִישָה הְָרבִיעִית בַּתֹור צְמֵאָה

04. .הַיַלְָדה הִָראשֹונָה בַּתֹור לֹובֶשֶת חֲצָאִית
.אֲדוּמָה

.הַיֶלֶד הַשֵנִי בַּתֹור מְַרכִּיב מִשְקָפַיִים
.הַיֶלֶד הַשְלִישִי בַּתֹור לֹובֵש חוּלְצַת-טִי

.כְּחוּלָה
.הַיֶלֶד הְָרבִיעִי בַּתֹור חֹובֵש כֹּובַע

05. .ַהמִסְּפָר הִָראשֹון הוּא שָלֹוש
.הַמִסְּפָר הַשֵנִי הוּא תֵשַע

.הַמִסְּפָר הַשְלִישִי הוּא שֶבַע

06. ?אֵיפֹה הַשֵירוּתִים
.הֵם בֶַּדלֶת הִָראשֹונָה מִיָמִין

?אֵיפֹה הַשֵירוּתִים
.הֵם בֶַּדלֶת הַשְנִיָה מִשְׂמֹאל

07. ?אֵיפֹה הַשֵירוּתִים
.הֵם בֶַּדלֶת הִָראשֹונָה מִשְׂמֹאל

?אֵיזֶה מְעִיל שֶלָך
.זֶה הַמְעִיל הְָרבִיעִי מִשְׂמֹאל

שיעור יסוד1.2

01. .הילדים עומדים בתור
.הגברים עומדים בתור
.הנשים עומדות בתור

02. .הוא האיש הראשון בתור
.הוא האיש השני בתור

.הוא האיש השלישי בתור
.הוא האיש הרביעי בתור

03. .האיש הראשון בתור גבוה
.יש לאישה השניה בתור שיער בלונדיני
.יש לאישה השלישית בתור שיער שחור

.האישה הרביעית בתור צמאה

04. .הילדה הראשונה בתור לובשת חצאית
.אדומה

.הילד השני בתור מרכיב משקפיים
.הילד השלישי בתור לובש חולצת-טי

.כחולה
.הילד הרביעי בתור חובש כובע

05. .המספר הראשון הוא שלוש
.המספר השני הוא תשע

.המספר השלישי הוא שבע

06. ?איפה השירותים
.הם בדלת הראשונה מימין

?איפה השירותים
.הם בדלת השניה משמאל

07. ?איפה השירותים
.הם בדלת הראשונה משמאל

?איזה מעיל שלך
.זה המעיל הרביעי משמאל
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הֶמְשֵך1.2

08. .הוּא בַּעֲבֹוָדה
.הוּא הֹולֵך הַבַּייְתָה

.הוּא בַּבַּיִית

09. .אֲנִי בַּבַּיִית
.אֲנִי נֹוסַעַת לַעֲבֹוָדה

.אֲנִי בַּעֲבֹוָדה

10. .הֵן בַּבַּיִית
.הֵן נֹוסְעֹות לְבֵּית-הַסֵפֶר

.הֵן בְּבֵּית-הַסֵפֶר

11. .אֲנִי נֹוסַעַת לַעֲבֹוָדה
.הוּא נֹוסֵעַ לַעֲבֹוָדה

.הֵם בַּעֲבֹוָדה
.הִיא בַּעֲבֹוָדה

12. .הֵם נֹוסְעִים לֵַתיאַטְרֹון
.הוּא עֹובֵד בַּתֵיאַטְרֹון
.הִיא יֹושֶבֶת בַּתֵיאַטְרֹון

13. ?לְאָן אַת רֹוצָה לִנְסֹועַ
.אֲנִי רֹוצָה לִנְסֹועַ לַמָלֹון
?לְאָן אַתֶם רֹוצִים לִנְסֹועַ

.אֲנַחְנוּ רֹוצִים לִנְסֹועַ לַתֵיאַטְרֹון
?לְאָן אַתָה רֹוצֶה לִנְסֹועַ

.אֲנִי רֹוצֶה לִנְסֹועַ לָאִצְטְַדיֹון

14. ַרכֶּבֶת תַחְתִית
ַרכֶּבֶת תַחְתִית
ַרכֶּבֶת תַחְתִית

אֹוטֹובּוּס
אֹוטֹובּוּס

מֹונִית

המשך1.2

08. .הוא בעבודה
.הוא הולך הבייתה

.הוא בביית

09. .אני בביית
.אני נוסעת לעבודה

.אני בעבודה

10. .הן בביית
.הן נוסעות לבית-הספר

.הן בבית-הספר

11. .אני נוסעת לעבודה
.הוא נוסע לעבודה

.הם בעבודה
.היא בעבודה

12. .הם נוסעים לתיאטרון
.הוא עובד בתיאטרון
.היא יושבת בתיאטרון

13. ?לאן את רוצה לנסוע
.אני רוצה לנסוע למלון
?לאן אתם רוצים לנסוע

.אנחנו רוצים לנסוע לתיאטרון
?לאן אתה רוצה לנסוע

.אני רוצה לנסוע לאצטדיון

14. רכבת תחתית
רכבת תחתית
רכבת תחתית

אוטובוס
אוטובוס

מונית
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הֶמְשֵך1.2

15. .הוּא נֹוסֵעַ בָּאֹוטֹובּוּס
.הִיא נֹוסַעַת בַָּרכֶּבֶת הַתַחְתִית

.הֵם נֹוסְעִים בְּמֹונִית

16. .הָאֲנָשִים הָאֵלֶה נֹוסְעִים בַָּרכֶּבֶת הַתַחְתִית
.הָאֲנָשִים הָאֵלֶה נֹוסְעִים בְּאֹוטֹובּוּס

.הָאֲנָשִים הָאֵלֶה נֹוסְעִים בְּמֹונִית

17. ?ְסלִיחָה,.אֵיפֹה הַכִּיסֵא שֶלִי
.הַכִּיסֵא שֶלְךָ בְּצַד יָמִין

!תֹוָדה
!בְּבַקָשָה

18. .סְלִיחָה
?אַת רֹוצָה אֶת הַכִּיסֵא הַזֶה

!כֵּן,.תֹוָדה
!בְּבַקָשָה

19. ?אֵיך אַתָה מַגִיעַ לָעֲבֹוָדה
.אֲנִי נֹוסֵעַ לָעֲבֹוָדה בַָּרכֶּבֶת הַתַחְתִית

?אֵיך אַת מַגִיעָה לְבֵּית-הַסֵפֶר
.אֲנִי הֹולֶכֶת לְבֵּית-הַסֵפֶר בֶָּרגֶל

20. ?אֵיך אַתָה מַגִיעַ לָעֲבֹוָדה
.אֲנִי נֹוהֵג

?אֵיך אַת מַגִיעָה לְבֵּית-הַסֵפֶר
.אֲנִי נֹוסַעַת בְּאֹוטֹובּוּס

21. .הוּא נֹוסֵעַ בָּאֹוטֹובּוּס
.הִיא יֹוֶרֶדת מֵהָאֹוטֹובּוּס

.הִיא נֹוסַעַת בַָּרכֶּבֶת הַתַחְתִית
.הֵן יֹוְרדֹות מֵהַָרכֶּבֶת הַתַחְתִית

המשך1.2

15. .הוא נוסע באוטובוס
.היא נוסעת ברכבת התחתית

.הם נוסעים במונית

16. .האנשים האלה נוסעים ברכבת התחתית
.האנשים האלה נוסעים באוטובוס

.האנשים האלה נוסעים במונית

17. ?סליחה,.איפה הכיסא שלי
.הכיסא שלך בצד ימין

!תודה
!בבקשה

18. .סליחה
?את רוצה את הכיסא הזה

!כן,.תודה
!בבקשה

19. ?איך אתה מגיע לעבודה
.אני נוסע לעבודה ברכבת התחתית

?איך את מגיעה לבית-הספר
.אני הולכת לבית-הספר ברגל

20. ?איך אתה מגיע לעבודה
.אני נוהג

?איך את מגיעה לבית-הספר
.אני נוסעת באוטובוס

21. .הוא נוסע באוטובוס
.היא יורדת מהאוטובוס

.היא נוסעת ברכבת התחתית
.הן יורדות מהרכבת התחתית
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הֶמְשֵך1.2

22. .אֲנַחְנוּ עֹומְִדים בְּתַחֲנַת הָאֹוטֹובּוּס
.הִיא יֹושֶבֶת בְּתַחֲנַת הָאֹוטֹובּוּס

.הוּא יֹוֵרד מֵהָאֹוטֹובּוּס בְּתַחֲנַת הָאֹוטֹובּוּס
.הֵם הֹולְכִים לְתַחֲנַת הַָרכֶּבֶת הַתַחְתִית

.אֲנִי יֹושֵב בְּתַחֲנַת הַָרכֶּבֶת הַתַחְתִית
.הוּא יֹוֵרד מֵהַָרכֶּבֶת הַתַחְתִית בְּתַחֲנַת

.הַָרכֶּבֶת הַתַחְתִית

23. .הִיא עֹולָה לָאֹוטֹובּוּס
.הוּא יֹוֵרד מֵהָאֹוטֹובּוּס
.הוּא עֹולֶה לָאֹוטֹובּוּס

.הִיא יֹוֶרֶדת מֵהָאֹוטֹובּוּס

24. ?לְאָן אַתָה הֹולֵך
.אֲנִי הֹולֵך לְתַחֲנַת הַָרכֶּבֶת הַתַחְתִית

25. ?לְאָן אַתָה הֹולֵך
.אֲנִי הֹולֵך לְתַחֲנַת הַָרכֶּבֶת הַתַחְתִית

26. .הַמֹונִית ּפֹונָה שְׂמֹאלָה
.הַמֹונִית נֹוסַעַת יָשָר
.הַמֹונִית ּפֹונָה יָמִינָה

27. .הָאֹוטֹובּוּס ּפֹונֶה שְׂמֹאלָה
.הַמְכֹונִית ּפֹונָה יָמִינָה
.הַמֹונִית נֹוסַעַת יָשָר

28. .תִפְנֶה שְׂמֹאלָה
.לֵך יָשָר

.תִפְנֶה יָמִינָה

המשך1.2

22. .אנחנו עומדים בתחנת האוטובוס
.היא יושבת בתחנת האוטובוס

.הוא יורד מהאוטובוס בתחנת האוטובוס
.הם הולכים לתחנת הרכבת התחתית

.אני יושב בתחנת הרכבת התחתית
.הוא יורד מהרכבת התחתית בתחנת

.הרכבת התחתית

23. .היא עולה לאוטובוס
.הוא יורד מהאוטובוס
.הוא עולה לאוטובוס

.היא יורדת מהאוטובוס

24. ?לאן אתה הולך
.אני הולך לתחנת הרכבת התחתית

25. ?לאן אתה הולך
.אני הולך לתחנת הרכבת התחתית

26. .המונית פונה שמאלה
.המונית נוסעת ישר
.המונית פונה ימינה

27. .האוטובוס פונה שמאלה
.המכונית פונה ימינה
.המונית נוסעת ישר

28. .תפנה שמאלה
.לך ישר

.תפנה ימינה
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הֶמְשֵך1.2

29. .סְלִיחָה,.אֵיך אֲנִי מַגִיעַ לְתַחֲנַת
?הָאֹוטֹובּוּסִים

.לֵך יָשָר
.סְלִיחָה,.אֵיך אֲנִי מַגִיעָה לַמָלֹון עַל-יַד

?הַמוּזֵיאֹון
.לְכִי לְָרחֹוב הַשְלִישִי וְתִפְנִי שְׂמֹאלָה
?סְלִיחָה,.אֵיך אֲנִי מַגִיעָה לַסִפְִריָה

.לְכִי לַמוּזֵיאֹון וְתִפְנִי יָמִינָה

30. ?סְלִיחָה,.אֵיך אֲנִי מַגִיעָה לַבַּנְק
.לְכִי יָשָר לַּפַאְרק

.תִפְנִי שְׂמֹאלָה
.יֵש בַּנְק בְּצַד יָמִין

31. ?סְלִיחָה,.אֵיך אֲנִי מַגִיעַ לַמוּזֵיאֹון
.תִיסַע בָּאֹוטֹובּוּס עַד לַתַחֲנָה הְָרבִיעִית

.ֵרד מֵהָאֹוטֹובּוּס וְלֵך לְָרחֹוב הַשֵנִי
.הַמוּזֵיאֹון בְּצַד שְׂמֹאל

!תֹוָדה
!בְּבַקָשָה

המשך1.2

29. .סליחה,.איך אני מגיע לתחנת
?האוטובוסים

.לך ישר
.סליחה,.איך אני מגיעה למלון על-יד

?המוזיאון
.לכי לרחוב השלישי ותפני שמאלה
?סליחה,.איך אני מגיעה לספריה

.לכי למוזיאון ותפני ימינה

30. ?סליחה,.איך אני מגיעה לבנק
.לכי ישר לפארק

.תפני שמאלה
.יש בנק בצד ימין

31. ?סליחה,.איך אני מגיע למוזיאון
.תיסע באוטובוס עד לתחנה הרביעית

.רד מהאוטובוס ולך לרחוב השני
.המוזיאון בצד שמאל

!תודה
!בבקשה
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שִיעוּר יְסֹוד1.3

01. מָטֹוס
ַרכֶּבֶת

אֹוטֹובּוּס
שְֵׂדה-תְעוּפָה
תַחֲנַת ַרכֶּבֶת

תַחֲנַת אֹוטֹובּוּס

02. .הָאִיש אֹוכֵל בַּמָטֹוס
.הָאִישָה יְשֵנָה בַָּרכֶּבֶת

.הָאֲנָשִים יֹוְרִדים מֵהָאֹוטֹובּוּס

03. .אֲנִי מְחַכָּה לַמָטֹוס
.הֵן מְחַכֹּות לַָרכֶּבֶת

.הִיא מְחַכָּה לָאֹוטֹובּוּס

04. שְֵׂדה-תְעוּפָה אַַחר-הַצָהֳַריִים
תַחֲנַת ַרכֶּבֶת בַּבֹּוקֶר

תַחֲנַת אֹוטֹובּוּס בַּלַיְלָה

05. .הָאִישָה וְהַבֵּן שֶלָה מְחַכִּים בְּשְֵׂדה-הַתְעוּפָה
.אֲנִי מְחַכָּה בְּתַחֲנַת הָאֹוטֹובּוּס

.הַגְבִָרים מְחַכִּים בְּתַחֲנַת הַָרכֶּבֶת
.הִיא מְחַכָּה בְּבֵּית-הַקָפֶה

06. .הָאִיש עֹונֵד שָעֹון
.הַשָעֹון הַזֶה בְּתַחֲנַת ַרכֶּבֶת

.הָאִישָה עֹונֶֶדת שָעֹון
.הַשָעֹון הַזֶה בְּשְֵׂדה-תְעוּפָה

07. .הַשָעֹון עַל הַשוּלְחָן
.הַשָעֹון עַל-יַד הַכִּיֹור

.הַשָעֹון עַל הַמַּפָה

שיעור יסוד1.3

01. מטוס
רכבת

אוטובוס
שדה-תעופה
תחנת רכבת

תחנת אוטובוס

02. .האיש אוכל במטוס
.האישה ישנה ברכבת

.האנשים יורדים מהאוטובוס

03. .אני מחכה למטוס
.הן מחכות לרכבת

.היא מחכה לאוטובוס

04. שדה-תעופה אחר-הצהריים
תחנת רכבת בבוקר

תחנת אוטובוס בלילה

05. .האישה והבן שלה מחכים בשדה-התעופה
.אני מחכה בתחנת האוטובוס

.הגברים מחכים בתחנת הרכבת
.היא מחכה בבית-הקפה

06. .האיש עונד שעון
.השעון הזה בתחנת רכבת

.האישה עונדת שעון
.השעון הזה בשדה-תעופה

07. .השעון על השולחן
.השעון על-יד הכיור

.השעון על המפה
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הֶמְשֵך1.3

08. .הַשָעָה אַחַת
.הַשָעָה שְתַיִים
.הַשָעָה שָלֹוש
.הַשָעָה אְַרבַּע
.הַשָעָה תֵשַע

.הַשָעָה שְתֵים-עֶשְֵׂרה

09. .הַשָעָה חָמֵש בַּבֹּוקֶר
.הַשָעָה שֵש בַּבֹּוקֶר

.הַשָעָה שְמֹונֶה בַּבֹּוקֶר
.הַשָעָה שָלֹוש אַחַר-הַצָהֳַריִים

.הַשָעָה שֶבַע בָּעֶֶרב
.הַשָעָה אַחַת-עֶשְֵׂרה בַּלַיְלָה

10. .הַשָעָה שְמֹונֶה בַּבֹּוקֶר
.הַשָעָה אַחַת אַחַר-הַצָהֳַריִים

.הַשָעָה שְמֹונֶה בָּעֶֶרב
.הַשָעָה אַחַת בַּלַיְלָה

11. .הַמָטֹוס מַמְִריא בְּאְַרבַּע אַחַר-הַצָהֳַריִים
.הַמָטֹוס נֹוחֵת בְּתֵשַע בַּלַיְלָה
.הַָרכֶּבֶת יֹוצֵאת בְּשֵש בַּבֹּוקֶר

.הַָרכֶּבֶת מַגִיעָה בְּשְתַיִים אַחַר-הַצָהֳַריִים

12. .הַָרכֶּבֶת שֶלֹו מַגִיעָה
.הַמָטֹוס שֶלָה מַמְִריא

.הַמָטֹוס מַגִיעַ
.הַָרכֶּבֶת שֶלָה יֹוצֵאת

13. .הַמָטֹוס נֹוחֵת ּבְשְתַיִים וָחֵצִי בַּלַיְלָה
.הָאֹוטֹובּוּס יֹוצֵא בְּשֵש וָחֵצִי בָּעֶֶרב

.הַָרכֶּבֶת מַגִיעָה בְּאַחַת-עֶשְֵׂרה וָחֵצִי בַּבֹּוקֶר
.הַָרכֶּבֶת יֹוצֵאת בְּעֶשֶׂר וָחֵצִי בַּלַיְלָה

המשך1.3

08. .השעה אחת
.השעה שתיים
.השעה שלוש
.השעה ארבע
.השעה תשע

.השעה שתים-עשרה

09. .השעה חמש בבוקר
.השעה שש בבוקר

.השעה שמונה בבוקר
.השעה שלוש אחר-הצהריים

.השעה שבע בערב
.השעה אחת-עשרה בלילה

10. .השעה שמונה בבוקר
.השעה אחת אחר-הצהריים

.השעה שמונה בערב
.השעה אחת בלילה

11. .המטוס ממריא בארבע אחר-הצהריים
.המטוס נוחת בתשע בלילה
.הרכבת יוצאת בשש בבוקר

.הרכבת מגיעה בשתיים אחר-הצהריים

12. .הרכבת שלו מגיעה
.המטוס שלה ממריא

.המטוס מגיע
.הרכבת שלה יוצאת

13. .המטוס נוחת בשתיים וחצי בלילה
.האוטובוס יוצא בשש וחצי בערב

.הרכבת מגיעה באחת-עשרה וחצי בבוקר
.הרכבת יוצאת בעשר וחצי בלילה
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הֶמְשֵך1.3

14. ?סְלִיחָה,.מַה הַשָעָה
.הַשָעָה חָמֵש

!תֹוָדה
?סְלִיחָה,.מַה הַשָעָה
.הַשָעָה שְמֹונֶה וָחֵצִי

!תֹוָדה

15. ?מַה הַשָעָה
.הַשָעָה חָמֵש וֶָרבַע

?מַה הַשָעָה
.הַשָעָה ֶרבַע לְשֵש

?מַה הַשָעָה
.הַשָעָה אַחַת וֶָרבַע

?מַה הַשָעָה
.הַשָעָה ֶרבַע לְשְתַיִים

16. .הַמִזְווָָדה שֶלֹו אֲדוּמָה
.הַמִזְווָדֹות שֶלָהֶם שְחֹורֹות

.הַמִזְווָָדה שֶלָה כְּחוּלָה

17. .הַַדְרכֹּון בַּמִזְווָָדה
.הַַדְרכֹּון עַל-יַד הַטֶלֶפֹון

.הַַדְרכֹּון עַל הַמַּפָה
.הַַדְרכֹּון עַל-יַד הַכְַּרטִיס

18. .יֵש לָה מִזְווָָדה
.יֵש לָה ַדְרכֹּון
.יֵש לָה כְַּרטִיס

המשך1.3

14. ?סליחה,.מה השעה
.השעה חמש

!תודה
?סליחה,.מה השעה
.השעה שמונה וחצי

!תודה

15. ?מה השעה
.השעה חמש ורבע

?מה השעה
.השעה רבע לשש

?מה השעה
.השעה אחת ורבע

?מה השעה
.השעה רבע לשתיים

16. .המזוודה שלו אדומה
.המזוודות שלהם שחורות

.המזוודה שלה כחולה

17. .הדרכון במזוודה
.הדרכון על-יד הטלפון

.הדרכון על המפה
.הדרכון על-יד הכרטיס

18. .יש לה מזוודה
.יש לה דרכון
.יש לה כרטיס
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19. שְעָתַיִים
שְמֹונֶה-עֶשְֵׂרה ַדקֹות

אְַרבָּעִים וְשֶבַע שְנִיֹות
שָלֹוש שָעֹות
תֵשַע ַדקֹות

חֲמִישִים וְשֵש שְנִיֹות

20. .אֲנִי צְִריכָה לִקְנֹות שְנֵי כְַּרטִיסִים
.הַכְַּרטִיסִים עֹולִים שִישִים יוּרֹו

?מָתַי הַָרכֶּבֶת יֹוצֵאת
.הַָרכֶּבֶת יֹוצֵאת בְּאַחַת וָחֵצִי

.הַָרכֶּבֶת יֹוצֵאת בְּעֹוד חֲצִי שָעָה

21. ?מָתַי הַָרכֶּבֶת ֶשלְךָ יֹוצֵאת
.הַָרכֶּבֶת שֶלִי יֹוצֵאת בְּשְמֹונֶה שְלֹושִים וְשֶבַע

.בַּבֹּוקֶר
?מָתַי הָאֹוטֹובּוּס שֶלָך מַגִיעַ

.הָאֹוטֹובּוּס שֶלִי מַגִיעַ בְּשֶבַע וֶָרבַע בָּעֶֶרב
?מָתַי הַטִיסָה שֶלָך יֹוצֵאת

הַטִיסָה שֶלִי יֹוצֵאת בְֶּרבַע לְאַחַת אַחַר-
.הַצָהֳַריִים

22. ?מָתַי הַטִיסָה מַגִיעָה
?אֵיזֶה טִיסָה

.הַטִיסָה מִּפִָריס
הִיא מַגִיעָה בְּשָלֹוש אְַרבָּעִים וְשְתַיִים אַחַר-

.הַצָהֳַריִים
?מַה הַשָעָה

הַשָעָה שְתַיִים אְַרבָּעִים וְשְתַיִים אַחַר-
.הַצָהֳַריִים

.הַטִיסָה מַגִיעָה בְּעֹוד שָעָה

המשך1.3

19. שעתיים
שמונה-עשרה דקות

ארבעים ושבע שניות
שלוש שעות
תשע דקות

חמישים ושש שניות

20. .אני צריכה לקנות שני כרטיסים
.הכרטיסים עולים שישים יורו

?מתי הרכבת יוצאת
.הרכבת יוצאת באחת וחצי

.הרכבת יוצאת בעוד חצי שעה

21. ?מתי הרכבת שלך יוצאת
.הרכבת שלי יוצאת בשמונה שלושים ושבע

.בבוקר
?מתי האוטובוס שלך מגיע

.האוטובוס שלי מגיע בשבע ורבע בערב
?מתי הטיסה שלך יוצאת

הטיסה שלי יוצאת ברבע לאחת אחר-
.הצהריים

22. ?מתי הטיסה מגיעה
?איזה טיסה

.הטיסה מפריס
היא מגיעה בשלוש ארבעים ושתיים אחר-

.הצהריים
?מה השעה

השעה שתיים ארבעים ושתיים אחר-
.הצהריים

.הטיסה מגיעה בעוד שעה



16

הֶמְשֵך1.3

23. ?אַתָה מְחַכֶּה לְטִיסָה חֲמִישִים וְשְתַיִים
?כֵּן. מָתַי הִיא מַגִיעָה

.טִיסָה חֲמִישִים וְשְתַיִים מַגִיעָה בְּשָעָה עֶשֶׂר
?אַתָה מְחַכֶּה לְַרכֶּבֶת אְַרבָּעִים וְאְַרבַּע

.לֹא. אֲנִי מְחַכֶּה לְַרכֶּבֶת שְלֹושִים וְשָלֹוש
.הִיא מַגִיעָה בְּשָעָה אַחַת

24. .ַהטִיסָה שֶלָה ִמתְעַכֶּבֶת
.הַָרכֶּבֶת שֶלֹו יֹוצֵאת בַּזְמַן
.הָאֹוטֹובּוּס שֶלָהֶם מִתְעַכֵּב

25. ?סְלִיחָה,.הַָרכֶּבֶת מַגִיעָה בְּשֶבַע וֶָרבַע בָּעֶֶרב
.לֹא. הַָרכֶּבֶת מִתְעַכֶּבֶת בְּשָעָה. הִיא מַגִיעָה

.בְּשְמֹונֶה וֶָרבַע בָּעֶֶרב
.סְלִיחָה,.הַטִיסָה יוצֵאת בְּשְמֹונֶה חֲמִישִים

?וְחָמֵש בַּבֹּוקֶר
.לֹא. הַטִיסָה מִתְעַכֶּבֶת בְּשְלֹושִים ַדקֹות.

.הַטִיסָה יוצֵאת בְּתֵשַע עֶשְִׂרים וְחָמֵש
.בַּבֹּוקֶר

26. ?מַה הַשָעָה
.הַשָעָה שְמֹונֶה עֶשְִׂרים וְחָמֵש בָּעֶֶרב

?הַָרכֶּבֶת מִתְעַכֶּבֶת
.לֹא. הִיא מַגִיעָה בַּזְמַן. הִיא מַגִיעָה בְּתֵשַע

.וָחֵצִי

27. ?שָלֹום! יֵש לָך אֶת הַכְַּרטִיס שֶלָך
.כֵּן. יֵש לִי אֶת הַכְַּרטִיס שֶלִי

?תֹוָדה! יֵש לָך אֶת הַַדְרכֹּון שֶלָך
.כֵּן. יֵש לִי אֶת הַַדְרכֹּון שֶלִי

המשך1.3

23. ?אתה מחכה לטיסה חמישים ושתיים
?כן. מתי היא מגיעה

.טיסה חמישים ושתיים מגיעה בשעה עשר
?אתה מחכה לרכבת ארבעים וארבע

.לא. אני מחכה לרכבת שלושים ושלוש
.היא מגיעה בשעה אחת

24. .הטיסה שלה מתעכבת
.הרכבת שלו יוצאת בזמן
.האוטובוס שלהם מתעכב

25. ?סליחה,.הרכבת מגיעה בשבע ורבע בערב
.לא. הרכבת מתעכבת בשעה. היא מגיעה

.בשמונה ורבע בערב
.סליחה,.הטיסה יוצאת בשמונה חמישים

?וחמש בבוקר
.לא. הטיסה מתעכבת בשלושים דקות.

.הטיסה יוצאת בתשע עשרים וחמש
.בבוקר

26. ?מה השעה
.השעה שמונה עשרים וחמש בערב

?הרכבת מתעכבת
.לא. היא מגיעה בזמן. היא מגיעה בתשע

.וחצי

27. ?שלום! יש לך את הכרטיס שלך
.כן. יש לי את הכרטיס שלי

?תודה! יש לך את הדרכון שלך
.כן. יש לי את הדרכון שלי



17

הֶמְשֵך1.3

28. ?יֵש לָך מִזְווָָדה
.כֵּן. יֵש לִי מִזְווָָדה

?הַטִיסָה יֹוצֵאת בַּזְמַן
כֵּן. הַטִיסָה יֹוצֵאת בְּאְַרבַּע וֶָרבַע אַחַר-

.הַצָהֳַריִים
!תֹוָדה

!בְּבַקָשָה

29. יֵש עֹוד עֶשְִׂרים קִילֹומֶטֶר עַד שְֵׂדה-
.הַתְעוּפָה

.יֵש עֹוד עֲשָָׂרה קִילֹומֶטֶר עַד הַמָלֹון
.יֵש עֹוד חֲמִישָה קִילֹומֶטֶר עַד תַחֲנַת הֶַדלֶק

.יֵש עֹוד קִילֹומֶטֶר אֶחָד עַד הַמִסְעָָדה

30. .הָאִישָה בַּחֶֶדר שֶלָה
.אֲנַחְנוּ בְּחֶֶדר שְלֹושִים וְאַחַת

.זֶה הַחֶֶדר שֶלְךָ

31. .הִיא יֹושֶבֶת בְּכִּיסֵא שִישִים וְאַחַת
.הוּא בְּחֶֶדר שִישִים וְשְתַיִים

.זֶה עֹולֶה שִישִים וְשְלֹושָה יוּרֹו
.הוּא בֶּן שִישִים וְאְַרבַּע

32. .הַכִּיסֵא שֶלָך ִמסְּפַר שִבְעִים וְשָלֹוש
.הַחֶֶדר שֶלָכֶם מִסְּפַר שִבְעִים וְאְַרבַּע

.זֶה עֹולֶה שִבְעִים וְחֲמִישָה דֹולָר
.יֵש שִבְעִים וְשִישָה קִילֹומֶטֶר עַד רֹומָא

33. .הַכִּיסֵא שֶלָך מִסְּפַר שְמֹונִים וְחָמֵש
.הַחֶֶדר שֶלָך מִסְּפַר שְמֹונִים וְשֵש
.זֶה עֹולֶה שְמֹונִים וְשִבְעָה דֹולָר

.הוּא בֶּן שְמֹונִים וְשְמֹונֶה

המשך1.3

28. ?יש לך מזוודה
.כן. יש לי מזוודה

?הטיסה יוצאת בזמן
כן. הטיסה יוצאת בארבע ורבע אחר-

.הצהריים
!תודה

!בבקשה

29. יש עוד עשרים קילומטר עד שדה-
.התעופה

.יש עוד עשרה קילומטר עד המלון
.יש עוד חמישה קילומטר עד תחנת הדלק

.יש עוד קילומטר אחד עד המסעדה

30. .האישה בחדר שלה
.אנחנו בחדר שלושים ואחת

.זה החדר שלך

31. .היא יושבת בכיסא שישים ואחת
.הוא בחדר שישים ושתיים

.זה עולה שישים ושלושה יורו
.הוא בן שישים וארבע

32. .הכיסא שלך מספר שבעים ושלוש
.החדר שלכם מספר שבעים וארבע

.זה עולה שבעים וחמישה דולר
.יש שבעים ושישה קילומטר עד רומא

33. .הכיסא שלך מספר שמונים וחמש
.החדר שלך מספר שמונים ושש
.זה עולה שמונים ושבעה דולר

.הוא בן שמונים ושמונה
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34. .הַמַצְלֵמָה הַזֹאת עֹולָה תִשְעִים וְתִשְעָה דֹולָר
.הַטֶלֶפֹון הַזֶה עֹולֶה תִשְעִים וְשְלֹושָה יוּרֹו

.הַמְעִיל הַזֶה עֹולֶה תִשְעִים לִירֹות שְׂטְֶרלִינְג
.הַנַעֲלַיִים הָאֵלֶה עֹולֹות תִשְעִים וְשִישָה יוּרֹו

35. ?כַּמָה עֹולָה הַַמצְלֵמָה הַזֹאת
.הִיא עֹולָה שִבְעִים וְחֲמִישָה יוּרֹו

?כַּמָה עֹולִים מִשְקְפֵי-הַשֶמֶש הָאֵלֶה
.הֵם עֹולִים שְמֹונִים לִירֹות שְׂטְֶרלִינְג

?כַּמָה עֹולֶה הַָרְדיֹו הַזֶה
.הוּא עֹולֶה שִישִים וְאְַרבָּעָה דֹולָר

36. ?הַטִיסָה מַגִיעָה בַּזְמַן
.לֹא. הַטִיסָה מִתְעַכֶּבֶת
?הַטִיסָה מַגִיעָה בַּזְמַן

.כֵּן. הַטִיסָה מַגִיעָה בַּזְמַן

37. ?מָתַי הַטִיסָה שֶלְךָ מַגִיעָה
.הַטִיסָה שֶלִי מַגִיעָה בְּשֶבַע עֶשְִׂרים וְשָלֹוש

.בַּבֹּוקֶר
?מָתַי הַָרכֶּבֶת שֶלָך מַגִיעָה

.הַָרכֶּבֶת שֶלִי מַגִיעָה בְּשֵש חֲמִישִים וְאְַרבַּע
.בַּבֹּוקֶר

המשך1.3

34. .המצלמה הזאת עולה תשעים ותשעה דולר
.הטלפון הזה עולה תשעים ושלושה יורו

.המעיל הזה עולה תשעים לירות שטרלינג
.הנעליים האלה עולות תשעים ושישה יורו

35. ?כמה עולה המצלמה הזאת
.היא עולה שבעים וחמישה יורו

?כמה עולים משקפי-השמש האלה
.הם עולים שמונים לירות שטרלינג

?כמה עולה הרדיו הזה
.הוא עולה שישים וארבעה דולר

36. ?הטיסה מגיעה בזמן
.לא. הטיסה מתעכבת
?הטיסה מגיעה בזמן

.כן. הטיסה מגיעה בזמן

37. ?מתי הטיסה שלך מגיעה
.הטיסה שלי מגיעה בשבע עשרים ושלוש

.בבוקר
?מתי הרכבת שלך מגיעה

.הרכבת שלי מגיעה בשש חמישים וארבע
.בבוקר
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שִיעוּר יְסֹוד1.4

01. .כֶּלֶב יָכֹול לִשְׂחֹות
.כֶּלֶב לֹא יָכֹול לִנְהֹוג

.חָתוּל יָכֹול לָרוּץ
.חָתוּל לֹא יָכֹול לִקְרֹוא

02. .הוּא יָכֹול לִשְׂחֹות
.הַתִינֹוק לֹא יָכֹול לִשְׂחֹות

.סוּס יָכֹול לָלֶכֶת
.ָדג לֹא יָכֹול לָלֶכֶת

03. .הַחַיָה הַזֹאת יְכֹולָה לִשְׂחֹות
.הַחַיָה הַזֹאת לֹא יְכֹולָה לִשְׂחֹות

.הָאִיש הַזֶה יָכֹול לָלֶכֶת
.הָאִיש הַזֶה לֹא יָכֹול לָלֶכֶת

04. .הוּא יָכֹול לִנְהֹוג שִישִים קִילֹומֶטֶר בְּיֹום
.אֶחָד

.הוּא לֹא יָכֹול ָללֶכֶת בֶָּרגֶל שִישִים קִילֹומֶטֶר
.בְּיֹום אֶחָד

.הִיא יְכֹולָה לִקְרֹוא אֶת הַסֵפֶר הַזֶה בְּעֶשֶׂר
.ַדקֹות

.הִיא לֹא יְכֹולָה לִקְרֹוא אֶת הַסֵפֶר הַזֶה
.בְּעֶשֶׂר ַדקֹות

05. ?אֲנִי יְכֹולָה לִנְסֹועַ בָּאֹוטֹובּוּס לַמוּזֵיאֹון
.כֵּן,.אַת יְכֹולָה. יֵש תַחֲנַת אֹוטֹובּוּס לִפְנֵי

.הַמוּזֵיאֹון
?אֲנִי יְכֹולָה לָלֶכֶת בֶַּרגֶל לַמִסְעָָדה

.לֹא,.אַת לֹא יְכֹולָה. יֵש עֲשָָׂרה קִילֹומֶטֶר עַד
.הַמִסְעָָדה

שיעור יסוד1.4

01. .כלב יכול לשחות
.כלב לא יכול לנהוג

.חתול יכול לרוץ
.חתול לא יכול לקרוא

02. .הוא יכול לשחות
.התינוק לא יכול לשחות

.סוס יכול ללכת
.דג לא יכול ללכת

03. .החיה הזאת יכולה לשחות
.החיה הזאת לא יכולה לשחות

.האיש הזה יכול ללכת
.האיש הזה לא יכול ללכת

04. .הוא יכול לנהוג שישים קילומטר ביום
.אחד

.הוא לא יכול ללכת ברגל שישים קילומטר
.ביום אחד

.היא יכולה לקרוא את הספר הזה בעשר
.דקות

.היא לא יכולה לקרוא את הספר הזה
.בעשר דקות

05. ?אני יכולה לנסוע באוטובוס למוזיאון
.כן,.את יכולה. יש תחנת אוטובוס לפני

.המוזיאון
?אני יכולה ללכת ברגל למסעדה

.לא,.את לא יכולה. יש עשרה קילומטר עד
.המסעדה
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06. ?אֲנִי יָכֹול לִנְסֹועַ בַָּרכֶּבֶת לְּפִָריס
.לֹא,.אַתָה לֹא יָכֹול. הַָרכֶּבֶת לֹא נֹוסַעַת

.לְּפִָריס
?אֲנִי יָכֹול לִנְסֹועַ בַָּרכֶּבֶת לְבְַּרצְלֹונָה

.כֵּן,.אַתָה יָכֹול. הַָרכֶּבֶת יֹוצֵאת בְֶּרבַע לְשֶבַע
.בָּעֶֶרב

07. .הַיַלְָדה יְשֵנָה בַּחֹוף
.הָאִיש וְהָאִישָה ָרצִים בַּיַעַר

.הַיְלִָדים שֹׂוחִים בָּאֲגַם
.הָאִיש הֹולֵך בָּהִָרים

08. חֹוף
הִָרים
יַעַר
אֲגַם

09. .הֵם בַּחֹוף
.הֵם בָּהִָרים
.הֵם בַּיַעַר
.הֵם בָּאֲגַם

10. .יֹוֵרד גֶשֶם בַּיַעַר
.יֹוֵרד שֶלֶג בָּהִָרים
.יֹוֵרד גֶשֶם בָּאֲגַם
.יֹוֵרד שֶלֶג בָּעִיר

11. .בָּהִיר בָּהִָרים הַיֹום
.מְעוּנָן בַּּפַאְרק הַיֹום

.בָּהִיר בַּחֹוף הַיֹום
.מְעוּנָן בָּאֲגַם הַיֹום

המשך1.4

06. ?אני יכול לנסוע ברכבת לפריס
.לא,.אתה לא יכול. הרכבת לא נוסעת

.לפריס
?אני יכול לנסוע ברכבת לברצלונה

.כן,.אתה יכול. הרכבת יוצאת ברבע לשבע
.בערב

07. .הילדה ישנה בחוף
.האיש והאישה רצים ביער

.הילדים שוחים באגם
.האיש הולך בהרים

08. חוף
הרים
יער
אגם

09. .הם בחוף
.הם בהרים
.הם ביער
.הם באגם

10. .יורד גשם ביער
.יורד שלג בהרים
.יורד גשם באגם
.יורד שלג בעיר

11. .בהיר בהרים היום
.מעונן בפארק היום

.בהיר בחוף היום
.מעונן באגם היום
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12. ?ָלמָה הַמִזְווָָדה שֶלָך ְרטוּבָה
.הַמִזְווָָדה שֶלִי ְרטוּבָה כִּי יֹוֵרד גֶשֶם

?לָמָה אַת מְַרכִּיבָה מִשְקְפֵי-שֶמֶש
.אֲנִי מְַרכִּיבָה מִשְקְפֵי-שֶמֶש כִּי יֵש שֶמֶש

13. ?טִיסָה חֲמִישִים וְחָמֵש יֹוצֵאת בַּזְמַן
.לֹא,.הִיא מִתְעַכֶּבֶת

?לָמָה הִיא מִתְעַכֶּבֶת
.הִיא מִתְעַכֶּבֶת כִּי יֹוֵרד שֶלֶג

14. .בָּהִיר הַיֹום
.יֹוֵרד גֶשֶם
.יֹוֵרד שֶלֶג

.מְעוּנָן הַיֹום

15. ?יֹוֵרד גֶשֶם
.כֵּן,.יֹוֵרד גֶשֶם
?בָּהִיר עַכְשָיו

.כֵּן,.בָּהִיר עַכְשָיו

16. .הֹולֵך לֶָרֶדת גֶשֶם הַיֹום
.יֹוֵרד גֶשֶם

.הֹולֵך לֶָרֶדת שֶלֶג הַיֹום
.יֹוֵרד שֶלֶג

17. .קַר בָּהִָרים הַיֹום
.קַר בַּחֹוף הַיֹום
.חַם בַּיַעַר הַיֹום
.חַם בָּעִיר הַיֹום

המשך1.4

12. ?למה המזוודה שלך רטובה
.המזוודה שלי רטובה כי יורד גשם

?למה את מרכיבה משקפי-שמש
.אני מרכיבה משקפי-שמש כי יש שמש

13. ?טיסה חמישים וחמש יוצאת בזמן
.לא,.היא מתעכבת

?למה היא מתעכבת
.היא מתעכבת כי יורד שלג

14. .בהיר היום
.יורד גשם
.יורד שלג

.מעונן היום

15. ?יורד גשם
.כן,.יורד גשם
?בהיר עכשיו

.כן,.בהיר עכשיו

16. .הולך לרדת גשם היום
.יורד גשם

.הולך לרדת שלג היום
.יורד שלג

17. .קר בהרים היום
.קר בחוף היום
.חם ביער היום
.חם בעיר היום
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18. .חַם בְּמִצְַריִים בַּקַיִיץ
.קַר בְּרוּסְיָה בַּחֹוֶרף

.קַר בְּנְיוּ-יֹוְרק בַּחֹוֶרף
.חַם בְּרֹומָא בַּקַיִיץ

19. .בֹּוקֶר טֹוב! הֹולֵך לִהְיֹות חַם הַיֹום
.מָחָר הֹולֵך לִהְיֹות קַר

.בְּיֹום ְרבִיעִי הֹולֵך לִהְיֹות מְעוּנָן
.בְּיֹום חֲמִישִי הֹולֵך לִהְיֹות בָּהִיר

20. ?אֲנַחְנוּ יְכֹולִים לֶאֱכֹול אֲרוּחַת-עֶֶרב בַּחוּץ
.לֹא,.אֲנַחְנוּ לֹא יְכֹולִים לֶאֱכֹול אֲרוּחַת-עֶֶרב

.בַּחוּץ
?לָמָה לֹא

.כִּי הֹולֵך לֶָרֶדת גֶשֶם

21. .הַיֹום אֲנִי שֹׂוחֶה
.מָחָר אֲנִי הֹולֵך לִלְמֹוד

22. .הַיֹום אֲנִי שֹׂוחֶה
.מָחָר אֲנִי הֹולֵך לִלְמֹוד

.בְּיֹום ְרבִיעִי אֲנִי הֹולֵך לְשַׂחֵק כַּדוֶּרגֶל
.בְּיֹום חֲמִישִי אֲנִי הֹולֵך לְהִסְתַכֵּל בַּטֶלֶוִיזְיָה

23. ?מָה אַתָה עֹושֶׂה
.אֲנִי קֹונֶה כְַּרטִיס

?לָמָה אַתָה קֹונֶה כְַּרטִיס
.אֲנִי קֹונֶה כְַּרטִיס כִּי אֲנִי הֹולֵך לְקֹונְצְֶרט

.מָחָר

המשך1.4

18. .חם במצריים בקייץ
.קר ברוסיה בחורף

.קר בניו-יורק בחורף
.חם ברומא בקייץ

19. .בוקר טוב! הולך להיות חם היום
.מחר הולך להיות קר

.ביום רביעי הולך להיות מעונן
.ביום חמישי הולך להיות בהיר

20. ?אנחנו יכולים לאכול ארוחת-ערב בחוץ
.לא,.אנחנו לא יכולים לאכול ארוחת-ערב

.בחוץ
?למה לא

.כי הולך לרדת גשם

21. .היום אני שוחה
.מחר אני הולך ללמוד

22. .היום אני שוחה
.מחר אני הולך ללמוד

.ביום רביעי אני הולך לשחק כדורגל
.ביום חמישי אני הולך להסתכל בטלויזיה

23. ?מה אתה עושה
.אני קונה כרטיס

?למה אתה קונה כרטיס
.אני קונה כרטיס כי אני הולך לקונצרט

.מחר
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הֶמְשֵך1.4

24. .הַיֹום אֲנִי נֹוהֵג בַּיַעַר. מָחָר אֲנִי הֹולֵך
.לְִרחֹוץ אֶת הַמְכֹונִית שֶלִי

.הַיֹום אֲנִי קֹונָה מִטְִריָה. מָחָר הֹולֵך לֶָרֶדת
.גֶשֶם

.הַיֹום אֲנִי עֹובֵד. אֲבָל מָחָר אֲנִי הֹולֵך לְשַׂחֵק
.גֹולְף

.הַיֹום יֹוֵרד גֶשֶם,.אֲבָל מָחָר הֹולֵך לִהְיֹות
.בָּהִיר

.הַיֹום מְעוּנָן,.אֲבָל מָחָר הֹולֵך לִהְיֹות חַם
.הַיֹום יֹוֵרד שֶלֶג,.אֲבָל מָחָר הֹולֵך לֶָרֶדת

.גֶשֶם

25. ?מַה מֶזֶג-הָאֲוִיר עַכְשָיו
.יֹוֵרד גֶשֶם

?מַה מֶזֶג-הָאֲוִיר עַכְשָיו
.בָּהִיר עַכְשָיו

?מַה מֶזֶג-הָאֲוִיר עַכְשָיו
.יֹוֵרד שֶלֶג

26. ?מַה מֶזֶג-הָאֲוִיר עַכְשָיו
.מֶזֶג-הָאֲוִיר קַר. יֹוֵרד שֶלֶג עַכְשָיו

?מַה מֶזֶג-הָאֲוִיר עַכְשָיו
.מֶזֶג-הָאֲוִיר חַם. בָּהִיר עַכְשָיו

27. ?ָמחָר הֹולֵך לֶָרֶדת גֶשֶם
.לֹא. מָחָר הֹולֵך לִהְיֹות בָּהִיר

?הֹולֵך לֶָרֶדת שֶלֶג הַשָבוּעַ
.לֹא,.לֹא הֹולֵך לֶָרֶדת שֶלֶג הַשָבוּעַ

המשך1.4

24. .היום אני נוהג ביער. מחר אני הולך
.לרחוץ את המכונית שלי

.היום אני קונה מטריה. מחר הולך לרדת
.גשם

.היום אני עובד. אבל מחר אני הולך לשחק
.גולף

.היום יורד גשם,.אבל מחר הולך להיות
.בהיר

.היום מעונן,.אבל מחר הולך להיות חם
.היום יורד שלג,.אבל מחר הולך לרדת

.גשם

25. ?מה מזג-האויר עכשיו
.יורד גשם

?מה מזג-האויר עכשיו
.בהיר עכשיו

?מה מזג-האויר עכשיו
.יורד שלג

26. ?מה מזג-האויר עכשיו
.מזג-האויר קר. יורד שלג עכשיו

?מה מזג-האויר עכשיו
.מזג-האויר חם. בהיר עכשיו

27. ?מחר הולך לרדת גשם
.לא. מחר הולך להיות בהיר

?הולך לרדת שלג השבוע
.לא,.לא הולך לרדת שלג השבוע
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הֶמְשֵך1.4

28. .הוּא הֹולֵך לִקְנֹות טֶלֶוִיזְיָה
.הִיא הֹולֶכֶת לִקְרֹוא

.הֵם הֹולְכִים לֶאֱכֹול אֲרוּחַת-עֶֶרב

29. .אֲנִי הֹולֶכֶת לְשַׂחֵק טֶנִיס
.אֲנַחְנוּ הֹולְכִים לִשְׂחֹות

.הוּא הֹולֵך לְנַשֵק אֶת הָאִישָה
.הִיא הֹולֶכֶת לִנְסֹועַ בָּאֹוטֹובּוּס

30. ?אֲנַחְנוּ יְכֹולֹות לָלֶכֶת לַחֹוף מָחָר
.לֹא,.אֲנַחְנוּ לֹא יְכֹולֹות

?לָמָה לֹא
.הַיֹום מְעוּנָן. מָחָר הֹולֵך לֶָרֶדת גֶשֶם

.אֲנַחְנוּ יְכֹולֹות לָלֶכֶת בְּיֹום שַבָּת

31. ?מָתַי אֲנַחְנוּ הֹולְכִים לִשְֹחֹות
.אֲנַחְנוּ הֹולְכִים לִשְֹחֹות בְּשָלֹוש

?מָתַי אֲנַחְנוּ הֹולְכִים לְשַׂחֵק כַּדוֶּרגֶל
.אֲנַחְנוּ הֹולְכִים לְשַׂחֵק כַּדוֶּרגֶל אַחֲֵרי

.אֲרוּחַת-הַצָהֳַריִים

32. .אֲנַחְנוּ הֹולְכִים לֶאֱכֹול אֲרוּחַת-עֶֶרב
.הֵם הֹולְכִים לְשַׂחֵק כַּדוֶּרגֶל

.אֲנִי הֹולֶכֶת לֶאֱכֹול אֲרוּחַת-צָהֳַריִים
.אֲנִי הֹולֶכֶת לְשַׂחֵק כַּדוֶּרגֶל

המשך1.4

28. .הוא הולך לקנות טלויזיה
.היא הולכת לקרוא

.הם הולכים לאכול ארוחת-ערב

29. .אני הולכת לשחק טניס
.אנחנו הולכים לשחות

.הוא הולך לנשק את האישה
.היא הולכת לנסוע באוטובוס

30. ?אנחנו יכולות ללכת לחוף מחר
.לא,.אנחנו לא יכולות

?למה לא
.היום מעונן. מחר הולך לרדת גשם

.אנחנו יכולות ללכת ביום שבת

31. ?מתי אנחנו הולכים לשחות
.אנחנו הולכים לשחות בשלוש

?מתי אנחנו הולכים לשחק כדורגל
.אנחנו הולכים לשחק כדורגל אחרי

.ארוחת-הצהריים

32. .אנחנו הולכים לאכול ארוחת-ערב
.הם הולכים לשחק כדורגל

.אני הולכת לאכול ארוחת-צהריים
.אני הולכת לשחק כדורגל
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צִיוּן ֶדֶרך1.5

01. ?מַה הַשָעָה
.הַשָעָה שָלֹוש אְַרבָּעִים וְשְתַיִם

02. ?אֵיזֶה חֲצָאִית ַאתָה אֹוהֵב
.אֲנִי אֹוהֵב אֶת הַחֲצָאִית הַשְחֹוָרה

03. ?אֵיזֶה נַעֲלַיִים ַאתָה אֹוהֵב
.אֲנִי אֹוהֵב אֶת הַנַעֲלַיִים הַשְחֹורֹות

04. ?מַה הַשָעָה
.הַשָעָה אְַרבַּע וֶָרבַע

05. !שָלֹום
!שָלֹום! אֲנִי צִָריך מַּפָה,.בְּבַקָשָה

06. ?לְאָן אַתָה הֹולֵך
.אֲנִי הֹולֵך לַמוּזֵיאֹון

07. !תֹוָדה
!בְּבַקָשָה

08. ?לִפְנֹות שְׂמֹאלָה אֹו יָמִינָה
.תִפְנִי שְׂמֹאלָה

09. ?לִנְסֹועַ יָשָר אֹו יָמִינָה
.תִסְעִי יָשָר

10. ?אֲנַחְנוּ צְִריכִים ֶדלֶק
.לֹא,.אֲנַחְנוּ לֹא צְִריכִים ֶדלֶק

11. ?שְׂמֹאלָה אֹו יָמִינָה
.יָמִינָה

12. ?מַה הַשָעָה
.הַשָעָה חָמֵש

13. !שָלֹום,.מַר דֹותָן
!שָלֹום

ציון דרך1.5

01. ?מה השעה
.השעה שלוש ארבעים ושתים

02. ?איזה חצאית אתה אוהב
.אני אוהב את החצאית השחורה

03. ?איזה נעליים אתה אוהב
.אני אוהב את הנעליים השחורות

04. ?מה השעה
.השעה ארבע ורבע

05. !שלום
!שלום! אני צריך מפה,.בבקשה

06. ?לאן אתה הולך
.אני הולך למוזיאון

07. !תודה
!בבקשה

08. ?לפנות שמאלה או ימינה
.תפני שמאלה

09. ?לנסוע ישר או ימינה
.תסעי ישר

10. ?אנחנו צריכים דלק
.לא,.אנחנו לא צריכים דלק

11. ?שמאלה או ימינה
.ימינה

12. ?מה השעה
.השעה חמש

13. !שלום,.מר דותן
!שלום
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שִיעוּר יְסֹוד2.1

01. .הִיא אֹוכֶלֶת
.הִיא אָכְלָה
.הוּא אֹוכֵל
.הוּא אָכַל

02. .הִיא קֹונָה סֵפֶר
.הִיא קָנְתָה סֵפֶר

.הוּא מְשַׂחֵק כַּדוֶּרגֶל
.הוּא שִׂיחֵק כַּדוֶּרגֶל

03. .אֲנִי מֹוכֵר עִיתֹונִים
.מָכְַרתִי עִיתֹון

.אֲנִי קֹוֵראת סֵפֶר
.קָָראתִי אְַרבָּעָה סְפִָרים

04. .הִיא הֹולֶכֶת לִקְנֹות בְּגִָדים
.הִיא קֹונָה בְּגִָדים
.הִיא קָנְתָה בְּגִָדים

05. .אֲנִי הֹולֶכֶת לֶאֱכֹול שֹוקֹולָד
.אֲנִי אֹוכֶלֶת שֹוקֹולָד

.אָכַלְתִי שֹוקֹולָד

06. .הוּא הֹולֵך לִשְׂחֹות
.הוּא שֹׂוחֶה
.הוּא שָׂחָה

.אֲנִי הֹולֶכֶת לִשְׂחֹות
.אֲנִי שֹׂוחָה

.שָׂחִיתִי

שיעור יסוד2.1

01. .היא אוכלת
.היא אכלה
.הוא אוכל
.הוא אכל

02. .היא קונה ספר
.היא קנתה ספר

.הוא משחק כדורגל
.הוא שיחק כדורגל

03. .אני מוכר עיתונים
.מכרתי עיתון

.אני קוראת ספר
.קראתי ארבעה ספרים

04. .היא הולכת לקנות בגדים
.היא קונה בגדים
.היא קנתה בגדים

05. .אני הולכת לאכול שוקולד
.אני אוכלת שוקולד

.אכלתי שוקולד

06. .הוא הולך לשחות
.הוא שוחה
.הוא שחה

.אני הולכת לשחות
.אני שוחה

.שחיתי



27

הֶמְשֵך2.1

07. .הִיא הֹולֶכֶת לִשְׂחֹות
.הִיא שֹׂוחָה
.הִיא שָׂחֲתָה

.אֲנִי הֹולֵך לִשְׂחֹות
.אֲנִי שֹׂוחֶה

.שָׂחִיתִי

08. ?שָׂחִית
.לֹא,.לֹא שָׂחִיתִי. ַרצְתִי

?קָנִית סֵפֶר
.לֹא,.לֹא קָנִיתִי סֵפֶר. קָנִיתִי עִיתֹון

09. ?אַתָה הֹולֵך לִקְרֹוא אֶת הַסֵפֶר הַזֶה
.כֵּן,.אֲנִי הֹולֵך לִקְרֹוא אֹותֹו

?מָה אַתָה עֹושֶׂה
.אֲנִי קֹוֵרא סֵפֶר

?קָָראתָ אֶת הַסֵפֶר הַזֶה
.כֵּן,.קָָראתִי אֹותֹו

10. .הַיֹום יֹום שְלִישִי. אֲנִי בְּבֵּית-הַסֵפֶר
.אֶתְמֹול שָׂחִיתִי בָּאֲגַם

.מָחָר אֲנִי הֹולֵך לְבַקֵר אֶת הַסַבְתָא שֶלִי

11. .ֶאתְמֹול קָנִיתִי בָּשָׂר וְיְָרקֹות
.הַיֹום אֲנִי מְבַשֶלֶת

.אֶתְמֹול ַרצְתִי עֲשָָׂרה קִילֹומֶטֶר
.הַיֹום אֲנִי שֹׂוחֶה

12. .הִיא שִׂיחֲקָה טֶנִיס אֶתְמֹול
.אֲנַחְנוּ בַּחֹוף הַיֹום

.הֵם הֹולְכִים לְבַקֵר אֶת הַסַבָּא שֶלָהֶם מָחָר

המשך2.1

07. .היא הולכת לשחות
.היא שוחה
.היא שחתה

.אני הולך לשחות
.אני שוחה

.שחיתי

08. ?שחית
.לא,.לא שחיתי. רצתי

?קנית ספר
.לא,.לא קניתי ספר. קניתי עיתון

09. ?אתה הולך לקרוא את הספר הזה
.כן,.אני הולך לקרוא אותו

?מה אתה עושה
.אני קורא ספר

?קראת את הספר הזה
.כן,.קראתי אותו

10. .היום יום שלישי. אני בבית-הספר
.אתמול שחיתי באגם

.מחר אני הולך לבקר את הסבתא שלי

11. .אתמול קניתי בשר וירקות
.היום אני מבשלת

.אתמול רצתי עשרה קילומטר
.היום אני שוחה

12. .היא שיחקה טניס אתמול
.אנחנו בחוף היום

.הם הולכים לבקר את הסבא שלהם מחר
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13. .קָנִיתִי עִיתֹון אֶתְמֹול
.אֲנִי קֹוֵרא אֶת הָעִיתֹון הַיֹום

.קָנִיתִי סֵפֶר אֶתְמֹול
.אֲנִי קֹוֵראת אֶת הַסֵפֶר הַיֹום

14. .הוּא קָנָה כְַּרטִיסִים לַָרכֶּבֶת בְּיֹום ְרבִיעִי
.שֶעָבָר

.הַיֹום הוּא נֹוסֵעַ בַָּרכֶּבֶת לְּפִָריס
.הִיא קָנְתָה נַעֲלַיִים חֲָדשֹות בְּיֹום שֵנִי שֶעָבָר

.הַיֹום הִיא ָרצָה

15. .קָנִיתִי בַּיִית בְּיֹום חֲמִישִי שֶעָבָר
.הַיֹום אֲנִי קֹונָה שוּלְחָן וְכִּיסְאֹות

.הִיא מָכְָרה אֶת הַמְכֹונִית שֶלָה בְּיֹום שֵנִי
.שֶעָבָר

.הַיֹום הִיא נֹוסַעַת בָּאֹוטֹובּוּס

16. .קָנִיתִי עִיתֹון בְּיֹום שִישִי שֶעָבָר
.שָׂחִיתִי קִילֹומֶטֶר בְּיֹום שְלִישִי שֶעָבָר

.קָָראתִי שְנֵי סְפִָרים בַּשָבוּעַ שֶעָבָר

17. .הוּא הֹולֵך לָאֲגַם בַּשָבוּעַ הַבָּא
ּ .אֲנַחְנוּ הֹולְכִים לְבַקֵר אֶת הַחֲבִֵרים שֶלָנו

.בַּחֹוֶדש הַבָּא
.אֲנִי הֹולֶכֶת לִלְמֹוד בְּּפִָריס בַּשָנָה הַבָּאָה

18. ?מָתַי אַת נֹוסַעַת לָהִָרים
.אֲנִי נֹוסַעַת לָהִָרים בַּשָבוּעַ הַבָּא
?מָתַי אַתֶם נֹוסְעִים לְבְַּרצְלֹונָה

.אֲנַחְנוּ נֹוסְעִים לְבְַּרצְלֹונָה בַּשָבוּעַ הַבָּא

המשך2.1

13. .קניתי עיתון אתמול
.אני קורא את העיתון היום

.קניתי ספר אתמול
.אני קוראת את הספר היום

14. .הוא קנה כרטיסים לרכבת ביום רביעי
.שעבר

.היום הוא נוסע ברכבת לפריס
.היא קנתה נעליים חדשות ביום שני שעבר

.היום היא רצה

15. .קניתי ביית ביום חמישי שעבר
.היום אני קונה שולחן וכיסאות

.היא מכרה את המכונית שלה ביום שני
.שעבר

.היום היא נוסעת באוטובוס

16. .קניתי עיתון ביום שישי שעבר
.שחיתי קילומטר ביום שלישי שעבר

.קראתי שני ספרים בשבוע שעבר

17. .הוא הולך לאגם בשבוע הבא
.אנחנו הולכים לבקר את החברים שלנו

.בחודש הבא
.אני הולכת ללמוד בפריס בשנה הבאה

18. ?מתי את נוסעת להרים
.אני נוסעת להרים בשבוע הבא
?מתי אתם נוסעים לברצלונה

.אנחנו נוסעים לברצלונה בשבוע הבא
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19. ?אָכַלְת אֶת הַגֶזֶר שֶלָך
.כֵּן,.אָכַלְתִי אֶת הַגֶזֶר שֶלִי
?שִׂיחַקְתָ כַּדוֶּרגֶל אֶתְמֹול

.לֹא,.אֲנִי הֹולֵך לְשַׂחֵק כַּדוֶּרגֶל בַּשָבוּעַ הַבָּא

20. ?אָכַלְת בַּמִסְעָָדה הַזֹאת בַּשָבוּעַ שֶעָבָר
.לֹא,.אֲנִי הֹולֶכֶת לֶאֱכֹול בַּמִסְעָָדה הַזֹאת

.בַּשָבוּעַ הַבָּא
?אַתָה הֹולֵך לְשַׂחֵק טֶנִיס בַּשָבוּעַ הַבָּא

.לֹא,.שִׂיחַקְתִי טֶנִיס בַּשָבוּעַ שֶעָבָר

21. .שִׂיחַקְתִי גֹולְף בְּיֹום שְלִישִי שֶעָבָר
.אֲנִי הֹולֵך לְבַקֵר אֶת הַסַבְתָא שֶלִי בְּיֹום

.שְלִישִי הַבָּא
.מָכְַרתִי אֶת הַמְכֹונִית שֶלִי בְּיֹום שֵנִי שֶעָבָר
.אֲנִי הֹולֵך לִקְנֹות מְכֹונִית חֲָדשָה בְּיֹום שֵנִי

.הַבָּא

22. !קָָראת שְלֹושָה סְפִָרים
!קָנִיתָ כֶּלֶב

!אָכַלְת שִישָה סֶנְְדוִיצִ’ים

23. !ַרצְת שִישָה קִילֹומֶטֶר
!כָּתַבְת סֵפֶר

!מָכְַרתָ שְתֵי מְכֹונִיֹות הַיֹום

24. מִילֹון
מִילֹון
מִילֹון

מַחְבֶֶּרת
מַחְבֶֶּרת

שוּלְחַן-כְּתִיבָה

המשך2.1

19. ?אכלת את הגזר שלך
.כן,.אכלתי את הגזר שלי
?שיחקת כדורגל אתמול

.לא,.אני הולך לשחק כדורגל בשבוע הבא

20. ?אכלת במסעדה הזאת בשבוע שעבר
.לא,.אני הולכת לאכול במסעדה הזאת

.בשבוע הבא
?אתה הולך לשחק טניס בשבוע הבא

.לא,.שיחקתי טניס בשבוע שעבר

21. .שיחקתי גולף ביום שלישי שעבר
.אני הולך לבקר את הסבתא שלי ביום

.שלישי הבא
.מכרתי את המכונית שלי ביום שני שעבר
.אני הולך לקנות מכונית חדשה ביום שני

.הבא

22. !קראת שלושה ספרים
!קנית כלב

!אכלת שישה סנדויצ’ים

23. !רצת שישה קילומטר
!כתבת ספר

!מכרת שתי מכוניות היום

24. מילון
מילון
מילון

מחברת
מחברת

שולחן-כתיבה
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25. בּוּלִים
בּוּלִים
בּוּלִים

מַעֲטָפָה
מַעֲטָפָה
אִימֵיל

26. בּוּלִים
מַעֲטָפָה
אִימֵיל

שוּלְחַן כְּתִיבָה
מִילֹון

מַחְבֶֶּרת

27. .הַמַחְבֶֶּרת עַל שוּלְחַן-הַכְּתִיבָה
.הַבּוּלִים עַל שוּלְחַן-הַכְּתִיבָה

.הַמַעֲטָפָה מִתַחַת לְשוּלְחַן-הַכְּתִיבָה

28. ?יֵש לְךָ מִילֹון
.לֹא,.אֲבָל לַמֹוֶרה יֵש מִילֹון

?יֵש לְךָ מִילֹון
.כֵּן,.הַמִילֹון עַל שוּלְחָן-הַכְּתִיבָה שֶלִי

29. ?מָה אַת עֹושָׂה
.אֲנִי כֹּותֶבֶת מִכְתָב
?אַת צְִריכָה בּוּלִים

.לֹא,.קָנִיתִי בּוּלִים אֶתְמֹול
?קָנִית מַעֲטָפֹות

.כֵּן,.קָנִיתִי מַעֲטָפֹות בַּשָבוּעַ שֶעָבָר

המשך2.1

25. בולים
בולים
בולים

מעטפה
מעטפה
אימיל

26. בולים
מעטפה
אימיל

שולחן כתיבה
מילון

מחברת

27. .המחברת על שולחן-הכתיבה
.הבולים על שולחן-הכתיבה

.המעטפה מתחת לשולחן-הכתיבה

28. ?יש לך מילון
.לא,.אבל למורה יש מילון

?יש לך מילון
.כן,.המילון על שולחן-הכתיבה שלי

29. ?מה את עושה
.אני כותבת מכתב
?את צריכה בולים

.לא,.קניתי בולים אתמול
?קנית מעטפות

.כן,.קניתי מעטפות בשבוע שעבר
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30. .הִיא קֹוֵראת סֵפֶר לַיְלָדֹות
.הִיא כֹּותֶבֶת מִכְתָב לַהֹוִרים שֶלָה

.הִיא מֹוכֶֶרת מַחְבֶֶּרת לָאִיש
.הוּא כֹּותֵב אִימֵיל לַחָבֵר שֶלֹו

31. .הוּא נֹותֵן תַכְשִיט לָאִישָה שֶלֹו
.הַיַלְָדה נֹותֶנֶת אֶת הַמַחְבֶֶּרת לַחָבֵר שֶלָה

.הוּא נֹותֵן מִכְתָבִים לָאִישָה
.אֲנִי נֹותֵן תַּפוּחַ לַמֹוָרה שֶלִי

32. .הִיא כֹּותֶבֶת מִכְתָב לַסַבָּא שֶלָה
.הִיא כָּתְבָה מִכְתָב לַסַבָּא שֶלָה

.הוּא נֹותֵן סֵפֶר לַתַלְמִיָדה
.הוּא נָתַן סֵפֶר לַתַלְמִיָדה

.אֲנִי כֹּותֶבֶת אִימֵיל לָאִימָא שֶלִי
.כָּתַבְתִי אִימֵיל לָאִימָא שֶלִי

33. .הַמֹוֶרה נֹותֵן מִילֹון לַתַלְמִיד
.הַמֹוֶרה נָתַן מִילֹון לַתַלְמִיד

.הוּא נֹותֵן ּפְָרחִים לָאִישָה שֶלֹו
.הוּא נָתַן ּפְָרחִים לָאִישָה שֶלֹו

34. ?נָתַתָ אֶת הָאֹופַנַיִים לָאָחֹות שֶלְךָ
.לֹא,.נָתַתִי אֶת הָאֹופַנַיִים לָאָח שֶלִי

?נָתַת אֶת הַתַּפוּחַ לַמֹוֶרה שֶלָך
.לֹא,.אָכַלְתִי אֶת הַתַּפוּחַ

?קָָראת אֶת הָעִיתֹון הַבֹּוקֶר
.לֹא,.נָתַתִי אֶת הָעִיתֹון לַבַּעַל שֶלִי

35. .אֲנִי נֹותֵן כַּדוּר לָאָח שֶלִי
.נָתַתִי עֵט לָאָחֹות שֶלִי

.אֲנִי נֹותֵן כַּדוּר לָאָחֹות שֶלִי
.נָתַתִי עֵט לָאָח שֶלִי

המשך2.1

30. .היא קוראת ספר לילדות
.היא כותבת מכתב להורים שלה

.היא מוכרת מחברת לאיש
.הוא כותב אימיל לחבר שלו

31. .הוא נותן תכשיט לאישה שלו
.הילדה נותנת את המחברת לחבר שלה

.הוא נותן מכתבים לאישה
.אני נותן תפוח למורה שלי

32. .היא כותבת מכתב לסבא שלה
.היא כתבה מכתב לסבא שלה

.הוא נותן ספר לתלמידה
.הוא נתן ספר לתלמידה

.אני כותבת אימיל לאימא שלי
.כתבתי אימיל לאימא שלי

33. .המורה נותן מילון לתלמיד
.המורה נתן מילון לתלמיד

.הוא נותן פרחים לאישה שלו
.הוא נתן פרחים לאישה שלו

34. ?נתת את האופניים לאחות שלך
.לא,.נתתי את האופניים לאח שלי

?נתת את התפוח למורה שלך
.לא,.אכלתי את התפוח

?קראת את העיתון הבוקר
.לא,.נתתי את העיתון לבעל שלי

35. .אני נותן כדור לאח שלי
.נתתי עט לאחות שלי

.אני נותן כדור לאחות שלי
.נתתי עט לאח שלי
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01. מַָדע
מַָדע
מַָדע

אֹומָנוּת
אֹומָנוּת

מָתֵמָטִיקָה

02. .אֲנִי מְלַמֶֶדת מוּזִיקָה
.הִיא לֹומֶֶדת הִיסְטֹוְריָה
.הוּא מְלַמֵד מָתֵמָטִיקָה

03. מַָדע
אֹומָנוּת

מָתֵמָטִיקָה
מוּזִיקָה

הִיסְטֹוְריָה
עִבְִרית

04. ?מַה לָמְַדתֶן אֶתְמֹול
.אֶתְמֹול לָמְַדנוּ מוּזִיקָה
?מָה אַתֶן לֹומְדֹות הַיֹום

.הַיֹום אֲנַחְנוּ לֹומְדֹות מָתֵמָטִיקָה
?מָה אַתֶן הֹולְכֹות לִלְמֹוד מָחָר

.מָחָר אֲנַחְנוּ הֹולְכֹות לִלְמֹוד מַָדע

05. ?מַה לָמְַדת אֶתְמֹול
.אֶתְמֹול לָמְַדתִי הִיסְטֹוְריָה וְאֹומָנוּת

?מַה לָמְַדתֶם אֶתְמֹול
.אֶתְמֹול לָמְַדנוּ מַָדע וְמוּזִיקָה

שיעור יסוד2.2

01. מדע
מדע
מדע

אומנות
אומנות

מתמטיקה

02. .אני מלמדת מוזיקה
.היא לומדת היסטוריה
.הוא מלמד מתמטיקה

03. מדע
אומנות

מתמטיקה
מוזיקה

היסטוריה
עברית

04. ?מה למדתן אתמול
.אתמול למדנו מוזיקה
?מה אתן לומדות היום

.היום אנחנו לומדות מתמטיקה
?מה אתן הולכות ללמוד מחר

.מחר אנחנו הולכות ללמוד מדע

05. ?מה למדת אתמול
.אתמול למדתי היסטוריה ואומנות

?מה למדתם אתמול
.אתמול למדנו מדע ומוזיקה
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06. .הוּא אֹוכֵל
.הוּא אָכַל

.הֵם אֹוכְלִים
ּ .הֵם אָכְלו

07. .הִיא ָרצָה
.הִיא ָרצָה
.הֵן ָרצֹות
ּ .הֵן ָרצו
.הוּא ָרץ
.הוּא ָרץ

.הֵם ָרצִים
ּ .הֵם ָרצו

08. ?מָתַי שִׂיחַקְתֶם טֶנִיס
.שִׂיחַקְנוּ טֶנִיס הַבֹּוקֶר

?הַיְלִָדים שִׂיחֲקוּ כַּדוֶּרגֶל הַיֹום
.לֹא,.הֵם שִׂיחֲקוּ כַּדוֶּרגֶל אֶתְמֹול

09. .אָכַלְנוּ אֲרוּחַת-עֶֶרב
.ַרצְנוּ לַּפַאְרק
.שִׂיחַקְנוּ גֹולְף

10. .אָכַלְתִי אֲרוּחַת-בֹּוקֶר
.הִיא אָכְלָה אֲרוּחַת-בֹּוקֶר

.אָכַלְנוּ אֲרוּחַת-בֹּוקֶר
.הֵם אָכְלוּ אֲרוּחַת-בֹּוקֶר

המשך2.2

06. .הוא אוכל
.הוא אכל

.הם אוכלים
.הם אכלו

07. .היא רצה
.היא רצה
.הן רצות
.הן רצו
.הוא רץ
.הוא רץ

.הם רצים
.הם רצו

08. ?מתי שיחקתם טניס
.שיחקנו טניס הבוקר

?הילדים שיחקו כדורגל היום
.לא,.הם שיחקו כדורגל אתמול

09. .אכלנו ארוחת-ערב
.רצנו לפארק
.שיחקנו גולף

10. .אכלתי ארוחת-בוקר
.היא אכלה ארוחת-בוקר

.אכלנו ארוחת-בוקר
.הם אכלו ארוחת-בוקר
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11. .ַרצְתִי
.ַרצְת

.הוּא ָרץ
.הִיא ָרצָה

ּ .ַרצְנו
.ַרצְתֶן

ּ .הֵם ָרצו
ּ .הֵן ָרצו

12. ?לְאָן אִימָא הֹולֶכֶת
.הִיא הֹולֶכֶת לַסוּּפֶרמְַרקֶט

?לְאָן אִימָא הָלְכָה
.הִיא הָלְכָה לַסוּּפֶרמְַרקֶט

13. .אֲנִי נֹוסֵעַ לַחֹוף
.נָסַעְתִי לַחֹוף

.הֵם נֹוסְעִים לְּפִָריס
.הֵם נָסְעוּ לְּפִָריס

.אֲנַחְנוּ הֹולְכִים לַסִפְִריָה
.הָלַכְנוּ לַסִפְִריָה

14. .הֵם הָלְכוּ לְבֵּית-הַמְֶרקַחַת
.הוּא הָלַך לַסוּּפֶרמְַרקֶט

.הִיא הָלְכָה לְחֲנוּת הַסְפִָרים
.הֵם נָסְעוּ לַחֹוף

15. ?בְּאֵיזֶה שָעָה הָלַכְת לָעֲבֹוָדה
.הָלַכְתִי לָעֲבֹוָדה בְּתֵשַע

?בְּאֵיזֶה שָעָה הָלַכְתֶן לְבֵּית-הַסֵפֶר
.הָלַכְנוּ לְבֵּית-הַסֵפֶר בְּשְמֹונֶה

המשך2.2

11. .רצתי
.רצת

.הוא רץ
.היא רצה

.רצנו
.רצתן

.הם רצו
.הן רצו

12. ?לאן אימא הולכת
.היא הולכת לסופרמרקט

?לאן אימא הלכה
.היא הלכה לסופרמרקט

13. .אני נוסע לחוף
.נסעתי לחוף

.הם נוסעים לפריס
.הם נסעו לפריס

.אנחנו הולכים לספריה
.הלכנו לספריה

14. .הם הלכו לבית-המרקחת
.הוא הלך לסופרמרקט

.היא הלכה לחנות הספרים
.הם נסעו לחוף

15. ?באיזה שעה הלכת לעבודה
.הלכתי לעבודה בתשע

?באיזה שעה הלכתן לבית-הספר
.הלכנו לבית-הספר בשמונה
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16. ?לְאָן הָלַכְת הַיֹום
.הָלַכְתִי לַּפַאְרק

?לְאָן נָסַעְתֶם בַּשָבוּעַ שֶעָבַר
.נָסַעְנוּ לָהִָרים

17. .בְּיֹום חֲמִישִי הַָלכְתִי לַבַּנְק
.בְּיֹום שִישִי הָלַכְתִי לַסִפְִריָה

.בְּיֹום שַבָּת הָלַכְנוּ לָאֲגַם
.בְּיֹום שִישִי הָלַכְנוּ לַסוּּפֶרמְַרקֶט

18. .הַמֹוָרה נָתְנָה לַיֶלֶד מִילֹון
.הַמֹוֶרה נָתַן לֹו מַחְבֶֶּרת

.הַיֶלֶד נָתַן לַמֹוָרה שֶלֹו תַּפוּחַ
.הַיֶלֶד נָתַן לָה עוּגָה

19. .הָרֹופֵא נֹותֵן לֹו תְרוּפָה
.הָרֹופֵא נָתַן לִי תְרוּפָה
.הוּא קֹונֶה לָה תַכְשִיט

.קָנִיתִי לָך אֶת הַתַכְשִיט הַזֶה
.הִיא קֹונָה לָהֶם קָפֶה

.קָנִיתִי לָכֶם קָפֶה

20. .הֵם כָּתְבוּ לִי מִכְתָבִים
.הִיא קָנְתָה לָנוּ שֹוקֹולָד

.הַסַבָּא שֶלָנוּ נָתַן לָנוּ חָתוּל

21. .הוּא מֹוכֵר לָה כֹּובַע
.כָּתַבְתִי לֹו אִימֵיל

.הוּא קֹוֵרא לָהֶן סֵפֶר
.הִיא קָנְתָה לָהֶם ּפֵירֹות

המשך2.2

16. ?לאן הלכת היום
.הלכתי לפארק

?לאן נסעתם בשבוע שעבר
.נסענו להרים

17. .ביום חמישי הלכתי לבנק
.ביום שישי הלכתי לספריה

.ביום שבת הלכנו לאגם
.ביום שישי הלכנו לסופרמרקט

18. .המורה נתנה לילד מילון
.המורה נתן לו מחברת

.הילד נתן למורה שלו תפוח
.הילד נתן לה עוגה

19. .הרופא נותן לו תרופה
.הרופא נתן לי תרופה
.הוא קונה לה תכשיט

.קניתי לך את התכשיט הזה
.היא קונה להם קפה

.קניתי לכם קפה

20. .הם כתבו לי מכתבים
.היא קנתה לנו שוקולד

.הסבא שלנו נתן לנו חתול

21. .הוא מוכר לה כובע
.כתבתי לו אימיל

.הוא קורא להן ספר
.היא קנתה להם פירות
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22. .זֶה מְלַמֵד אֹותָך עִבְִרית
.נָתַנוּ לְךָ אֶת הַמַפְתְחֹות אֶתְמֹול

.קָנִיתִי לָך ּפְָרחִים הַיֹום
.כָּתַבְנוּ לְךָ אֶת זֶה

.אַבָּא שֶלִי נֹותֵן לִי אֶת הַמַפְתְחֹות
.הַהֹוִרים שֶלָנוּ כָּתְבוּ לָנוּ מִכְתָבִים

23. .יֵש מִילָה אַחַת
.יֵש שְתֵי מִילִים

.יֵש שָלֹוש מִילִים
.יֵש אְַרבַּע מִילִים

24. .אֵין מִילִים עַל הַשֶלֶט הַזֶה
.יֵש מִילָה אַחַת עַל הַשֶלֶט

.הַשֶלֶט יָרֹוק
.הַשֶלֶט כָּחֹול

25. ?סְלִיחָה,.מַה הַשֶלֶט הַזֶה אֹומֵר
.“הַשֶלֶט אֹומֵר “בֵּית-מְֶרקַחַת

?סְלִיחָה,.מַה הַשֶלֶט הַזֶה אֹומֵר
.“הַשֶלֶט אֹומֵר “סִפְִריָה

?סְלִיחָה,.מַה הַשֶלֶט הַזֶה אֹומֵר
.“הַשֶלֶט אֹומֵר “מִסְעָָדה

26. .ְסלִיחָה,.גְבֶֶרת בֶּן-ָדוִיד
?מַה זֶה

.“זֶה “אִצְטְַדיֹון
?מַה זֶה אִצְטְַדיֹון

.זֶה אִצְטְַדיֹון

המשך2.2

22. .זה מלמד אותך עברית
.נתנו לך את המפתחות אתמול

.קניתי לך פרחים היום
.כתבנו לך את זה

.אבא שלי נותן לי את המפתחות
.ההורים שלנו כתבו לנו מכתבים

23. .יש מילה אחת
.יש שתי מילים

.יש שלוש מילים
.יש ארבע מילים

24. .אין מילים על השלט הזה
.יש מילה אחת על השלט

.השלט ירוק
.השלט כחול

25. ?סליחה,.מה השלט הזה אומר
.“השלט אומר “בית-מרקחת

?סליחה,.מה השלט הזה אומר
.“השלט אומר “ספריה

?סליחה,.מה השלט הזה אומר
.“השלט אומר “מסעדה

26. .סליחה,.גברת בן-דויד
?מה זה

.“זה “אצטדיון
?מה זה אצטדיון

.זה אצטדיון
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27. .אֲנִי מְבִינָה אֶת הַמִילָה הַזֹאת
.אֲנִי לֹא מְבִינָה אֶת הַמִילִים הָאֵלֶה

.הוּא מֵבִין אֶת זֶה
.הִיא לֹא מְבִינָה אֶת זֶה

.הִיא מְבִינָה אֶת הַסֵפֶר הַזֶה
.הֵם לֹא מְבִינִים אֶת הַסֵפֶר הַזֶה

28. .אֲנִי לֹא מְבִינָה אֶת הַשֶלֶט הַזֶה. מַה הוּא
?אֹומֵר

.“הוּא אֹומֵר “שְֵׂדה-הַתְעוּפָה מִיָמִין
.אֲנִי לֹא מְבִינָה אֶת הַשֶלֶט הַזֶה. מַה הוּא

?אֹומֵר
.“הוּא אֹומֵר “מָלֹון

.אֲנִי לֹא מְבִינָה אֶת הַשֶלֶט הַזֶה. מַה הוּא
?אֹומֵר

.“הוּא אֹומֵר “חֹוף

29. ?מַה הַשֶלֶט הַזֶה אֹומֵר
.“הוּא אֹומֵר “תַחֲנַת ֶדלֶק

?מַה הַשֶלֶט הַזֶה אֹומֵר
.“הוּא אֹומֵר “שֵירוּתִים

30. ?סְלִיחָה,.מַה הַשָעָה
.לֹא הֵבַנְתִי אֹותָך. אַתְ יְכֹולָה לַחֲזֹור עַל זֶה,

?בְּבַקָשָה
?מַה הַשָעָה

.הַשָעָה שָלֹוש וֶָרבַע
.לֹא הֵבַנְתִי אֹותְךָ. אַתָה יָכֹול לַחֲזֹור עַל זֶה,

?בְּבַקָשָה
.הַשָעָה שָלֹוש וֶָרבַע

המשך2.2

27. .אני מבינה את המילה הזאת
.אני לא מבינה את המילים האלה

.הוא מבין את זה
.היא לא מבינה את זה

.היא מבינה את הספר הזה
.הם לא מבינים את הספר הזה

28. .אני לא מבינה את השלט הזה. מה הוא
?אומר

.“הוא אומר “שדה-התעופה מימין
.אני לא מבינה את השלט הזה. מה הוא

?אומר
.“הוא אומר “מלון

.אני לא מבינה את השלט הזה. מה הוא
?אומר

.“הוא אומר “חוף

29. ?מה השלט הזה אומר
.“הוא אומר “תחנת דלק

?מה השלט הזה אומר
.“הוא אומר “שירותים

30. ?סליחה,.מה השעה
.לא הבנתי אותך. את יכולה לחזור על זה,

?בבקשה
?מה השעה

.השעה שלוש ורבע
.לא הבנתי אותך. אתה יכול לחזור על זה,

?בבקשה
.השעה שלוש ורבע
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31. .סְלִיחָה
?כֵּן

?מַה הַשֶלֶט הַזֶה אֹומֵר
.“הוּא אֹומֵר “סִפְִריָה

.לֹא הֵבַנְתִי אֹותְךָ. אַתָה יָכֹול לַחֲזֹור עַל זֶה,
?בְּבַקָשָה

.“כֵּן. הוּא אֹומֵר “סִפְִריָה
!תֹוָדה

!בְּבַקָשָה

32. ?סְלִיחָה,.אֵיפֹה הַבַּנְק
.הַבַּנְק עַל-יַד הַסִפְִריָה

.לֹא הֵבַנְתִי אֹותָך. אַתְ יְכֹולָה לַחֲזֹור עַל זֶה,
?בְּבַקָשָה

.כֵּן. הַבַּנְק עַל-יַד הַסִפְִריָה
!תֹוָדה

!בְּבַקָשָה

33. ?סְלִיחָה,.מַה הַשֶלֶט הַזֶה אֹומֵר
.“הוּא אֹומֵר “בֵּית-מְֶרקַחַת

.לֹא הֵבַנְתִי אֹותָך. אַתְ יְכֹולָה לַחֲזֹור עַל זֶה,
?בְּבַקָשָה

.“כֵּן. הוּא אֹומֵר “בֵּית-מְֶרקַחַת
!תֹוָדה

!בְּבַקָשָה

המשך2.2

31. .סליחה
?כן

?מה השלט הזה אומר
.“הוא אומר “ספריה

.לא הבנתי אותך. אתה יכול לחזור על זה,
?בבקשה

.“כן. הוא אומר “ספריה
!תודה

!בבקשה

32. ?סליחה,.איפה הבנק
.הבנק על-יד הספריה

.לא הבנתי אותך. את יכולה לחזור על זה,
?בבקשה

.כן. הבנק על-יד הספריה
!תודה

!בבקשה

33. ?סליחה,.מה השלט הזה אומר
.“הוא אומר “בית-מרקחת

.לא הבנתי אותך. את יכולה לחזור על זה,
?בבקשה

.“כן. הוא אומר “בית-מרקחת
!תודה

!בבקשה
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שִיעוּר יְסֹוד2.3

01. .הִיא בְּסִין
.הִיא הָיְתָה בְּסִין
.אֲנִי בְּמִצְַריִים

.הָיִיתִי בְּמִצְַריִים

02. .הָיִיתִי סְטוֶּדנְטִית
.עַכְשָיו אֲנִי מֹוָרה

.הוּא הָיָה יֶלֶד
.עַכְשָיו הוּא אַבָּא

03. .אֲנַחְנוּ בְּּפִָריס
.הָיִינוּ בְּּפִָריס

.הֵם בַּחֹוף
.הֵם הָיוּ בַּחֹוף

04. .הָיִינוּ צְעִיִרים
.עַכְשָיו אֲנַחְנוּ זְקֵנִים

.הָיִיתִי יֶלֶד
.עַכְשָיו אֲנִי מְבוּגָר

05. .הָיִיתָ תִינֹוק
.עַכְשָיו אַתָה יֶלֶד

.הָיִית צְעִיָרה
.עַכְשָיו אַת זְקֵנָה

06. .הֵן מְלוּכְלָכֹות
.הֵן הָיוּ מְלוּכְלָכֹות

.הֵן יְרוּקֹות
.הֵן הָיוּ יְרוּקֹות

07. .הַגְַרבַּיִים לְבָנִים
.הַגְַרבַּיִים הָיוּ לְבָנִים

.הַשֵׂיעָר שֶלָה בְּלֹונְִדינִי
.הַשֵׂיעָר שֶלָה הָיָה בְּלֹונְִדינִי

שיעור יסוד2.3

01. .היא בסין
.היא היתה בסין
.אני במצריים

.הייתי במצריים

02. .הייתי סטודנטית
.עכשיו אני מורה

.הוא היה ילד
.עכשיו הוא אבא

03. .אנחנו בפריס
.היינו בפריס

.הם בחוף
.הם היו בחוף

04. .היינו צעירים
.עכשיו אנחנו זקנים

.הייתי ילד
.עכשיו אני מבוגר

05. .היית תינוק
.עכשיו אתה ילד

.היית צעירה
.עכשיו את זקנה

06. .הן מלוכלכות
.הן היו מלוכלכות

.הן ירוקות
.הן היו ירוקות

07. .הגרביים לבנים
.הגרביים היו לבנים

.השיער שלה בלונדיני
.השיער שלה היה בלונדיני
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08. .גְַרנוּ בְִּדיָרה
.עַכְשָיו אֲנַחְנוּ גִָרים בְּבַּיִית

.הָיוּ לִי אֹופַנַיִים
.עַכְשָיו יֵש לִי מְכֹונִית
.הִיא כָּתְבָה מִכְתָבִים

.עַכְשָיו הִיא כֹּותֶבֶת אִימֵילִים

09. ?גְַרתָ עִם הַחֲבִֵרים שֶלְךָ
.כֵּן,.אֲבָל עַכְשָיו אֲנִי גָר עִם הָאִישָה שֶלִי

?הָיָה לָכֶם כֶּלֶב
.כֵּן,.אֲבָל עַכְשָיו יֵש לָנוּ חָתוּל

10. .הִיא עָבְָדה בְּמַאֲפִיָה
.עַכְשָיו הִיא עֹובֶֶדת בְּמִסְעָָדה

.הָיוּ לֹו חוּלְצֹות-טִי
.עַכְשָיו יֵש לֹו חֲלִיפֹות

.הֵם שִׂיחֲקוּ כַּדוֶּרגֶל
.עַכְשָיו הֵם מְשַׂחֲקִים גֹולְף

11. ?נָסַעְתֶם לָהִָרים
.כֵּן,.אֲבָל עַכְשָיו אֲנַחְנוּ הֹולְכִים לַּפַאְרק

?שִׂיחַקְת טֶנִיס
.כֵּן,.אֲבָל עַכְשָיו אֲנִי שֹׂוחָה

?לִימְַדת אֹומָנוּת
.לֹא,.לֹא לִימְַדתִי אֹומָנוּת. לִימְַדתִי מוּזִיקָה

12. .גְַרתִי בְּרֹומָא
.הָיִיתִי יֶלֶד כְּשֶגְַרתִי בְּרֹומָא

.גְַרתֶם בְּּפִָריס
.הָיוּ לְךָ אֹופַנַיִים כְּשֶגְַרתָ בְּּפִָריס

.חִיכִּינוּ לָאֹוטֹובּוּס
.יַָרד גֶשֶם כְּשֶחִיכִּינוּ לָאֹוטֹובּוּס

המשך2.3

08. .גרנו בדירה
.עכשיו אנחנו גרים בביית

.היו לי אופניים
.עכשיו יש לי מכונית
.היא כתבה מכתבים

.עכשיו היא כותבת אימילים

09. ?גרת עם החברים שלך
.כן,.אבל עכשיו אני גר עם האישה שלי

?היה לכם כלב
.כן,.אבל עכשיו יש לנו חתול

10. .היא עבדה במאפיה
.עכשיו היא עובדת במסעדה

.היו לו חולצות-טי
.עכשיו יש לו חליפות

.הם שיחקו כדורגל
.עכשיו הם משחקים גולף

11. ?נסעתם להרים
.כן,.אבל עכשיו אנחנו הולכים לפארק

?שיחקת טניס
.כן,.אבל עכשיו אני שוחה

?לימדת אומנות
.לא,.לא לימדתי אומנות. לימדתי מוזיקה

12. .גרתי ברומא
.הייתי ילד כשגרתי ברומא

.גרתם בפריס
.היו לך אופניים כשגרת בפריס

.חיכינו לאוטובוס
.ירד גשם כשחיכינו לאוטובוס
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13. ?כְּשֶהָיִית בְּסִין,.לִימְַדת עִבְִרית
.כֵּן,.לִימְַדתִי עִבְִרית

?שִׂיחַקְתָ כַּדוֶּרגֶל כְּשֶהָיִיתָ יֶלֶד
.כֵּן,.שִׂיחַקְתִי כַּדוֶּרגֶל

?אִימָא שֶלָך קְָראָה לָך אֶת זֶה כְּשֶהָיִית יַלְָדה
.כֵּן,.עַכְשָיו אֲנִי קֹוֵראת אֶת זֶה לַבַּת שֶלִי

14. אוּנִיבְֶרסִיטָה
אוּנִיבְֶרסִיטָה
אוּנִיבְֶרסִיטָה

בֵּית-סֵפֶר תִיכֹון
בֵּית-סֵפֶר תִיכֹון
בֵּית-סֵפֶר יְסֹוִדי

15. .כְּשֶהִיא הָיְתָה בְֵּבּית-הַסֵפֶר הַיְסֹוִדי הִיא
.לָמְָדה אֹומָנוּת

.כְּשֶהִיא הָיְתָה בְּבֵּית-הַסֵפֶר הַתִיכֹון הִיא
.לָמְָדה מַָדע

.עַכְשָיו הִיא לֹומֶֶדת מָתֵמָטִיקָה
.בְּאוּנִיבְֶרסִיטָה

16. .הָיִינוּ תַלְמִידֹות בְּאֹותֹו בֵּית-סֵפֶר יְסֹוִדי
.עַכְשָיו אֲנַחְנוּ סְטוֶּדנְטִיֹות בְּאֹותָה

.אוּנִיבְֶרסִיטָה
.הֵם הָיוּ תַלְמִיִדים בְּאֹותֹו בֵּית-סֵפֶר תִיכֹון
.ַעכְשָיו הֵם סְטוֶּדנְטִים בְּאֹותָה אוּנִיבְֶרסִיטָה

17. ?הַיְלִָדים שֶלָך תַלְמִיִדים בְּבֵּית-סֵפֶר יְסֹוִדי
.לֹא,.הַבַּת שֶלִי סְטוֶּדנְטִית בְּאוּנִיבְֶרסִיטָה.

.הַבֵּן שֶלִי תַלְמִיד בְּבֵּית-סֵפֶר תִיכֹון
?מַה הַבַּת שֶלָך לֹומֶֶדת
.הִיא לֹומֶֶדת אֹומָנוּת

?מַה הַבֵּן שֶלָך אֹוהֵב לִלְמֹוד
.הוּא אֹוהֵב לִלְמֹוד מַָדע

המשך2.3

13. ?כשהיית בסין,.לימדת עברית
.כן,.לימדתי עברית

?שיחקת כדורגל כשהיית ילד
.כן,.שיחקתי כדורגל

?אימא שלך קראה לך את זה כשהיית ילדה
.כן,.עכשיו אני קוראת את זה לבת שלי

14. אוניברסיטה
אוניברסיטה
אוניברסיטה

בית-ספר תיכון
בית-ספר תיכון
בית-ספר יסודי

15. .כשהיא היתה בבית-הספר היסודי היא
.למדה אומנות

.כשהיא היתה בבית-הספר התיכון היא
.למדה מדע

.עכשיו היא לומדת מתמטיקה
.באוניברסיטה

16. .היינו תלמידות באותו בית-ספר יסודי
.עכשיו אנחנו סטודנטיות באותה

.אוניברסיטה
.הם היו תלמידים באותו בית-ספר תיכון
.עכשיו הם סטודנטים באותה אוניברסיטה

17. ?הילדים שלך תלמידים בבית-ספר יסודי
.לא,.הבת שלי סטודנטית באוניברסיטה.

.הבן שלי תלמיד בבית-ספר תיכון
?מה הבת שלך לומדת
.היא לומדת אומנות

?מה הבן שלך אוהב ללמוד
.הוא אוהב ללמוד מדע
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18. .הִיא תַלְמִיָדה בְּבֵּית-סֵפֶר יְסֹוִדי וְהִיא
.לֹומֶֶדת מַָדע

.הוּא תַלְמִיד בְּבֵּית-סֵפֶר תִיכֹון וְהוּא לֹומֵד
.הִיסְטֹוְריָה

.הַסְטוֶּדנְט הַזֶה אֹוהֵב מוּזִיקָה

19. מִשְָׂרד
מִשְָׂרד
מִשְָׂרד
מִפְעָל
מִפְעָל
חֲנוּת

20. .הוּא מְנַהֵל בְּחֲנוּת
.הִיא עֹובֶֶדת בְּחֲנוּת
.אֲנִי מְנַהֶלֶת בְּמִשְָׂרד
.הֵם עֹובְִדים בְּמִשְָׂרד

21. .הַמְנַהֶלֶת הַזֹאת עֹובֶֶדת בַּמִשְָׂרד הַזֶה
.הַמְנַהֵל הַזֶה עֹובֵד בַּמִפְעָל הַזֶה
.הַמְנַהֵל הַזֶה עֹובֵד בַּחֲנוּת הַזֹאת

22. מִשְָׂרד
מְנַהֶלֶת
מִפְעָל
עֹובֵד
חֲנוּת

23. .אֲנִי עֹובֵד בְּמִשְָׂרד
.אֲנִי תַלְמִיד בְּבֵּית-סֵפֶר יְסֹוִדי

.אֲנִי מְנַהֵל בְּמִפְעָל
.אֲנִי סְטוֶּדנְט בְּאוּנִיבְֶרסִיטָה

המשך2.3

18. .היא תלמידה בבית-ספר יסודי והיא
.לומדת מדע

.הוא תלמיד בבית-ספר תיכון והוא לומד
.היסטוריה

.הסטודנט הזה אוהב מוזיקה

19. משרד
משרד
משרד
מפעל
מפעל
חנות

20. .הוא מנהל בחנות
.היא עובדת בחנות
.אני מנהלת במשרד
.הם עובדים במשרד

21. .המנהלת הזאת עובדת במשרד הזה
.המנהל הזה עובד במפעל הזה
.המנהל הזה עובד בחנות הזאת

22. משרד
מנהלת
מפעל
עובד
חנות

23. .אני עובד במשרד
.אני תלמיד בבית-ספר יסודי

.אני מנהל במפעל
.אני סטודנט באוניברסיטה
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24. ?מָה אַת עֹושָׂה
.אֲנִי מְנַהֶלֶת בְּמִשְָׂרד

?מָה אַתָה עֹושֶׂה
.אֲנִי מְנַהֵל בְּמִסְעָָדה

?מָה אַתָה עֹושֶׂה
.אֲנִי מֹוֶרה

25. ?אֵיפֹה אַת עֹובֶֶדת
עָבְַדתִי בְּחֲנוּת. עַכְשָיו אֲנִי עֹובֶֶדת בְּבֵּית-

.סֵפֶר יְסֹוִדי
?מָה אַת עֹושָׂה

.אֲנִי מְלַמֶֶדת מוּזִיקָה

26. ?אֵיפֹה אַת עֹובֶֶדת
עָבְַדתִי בְּמִשְָׂרד. עַכְשָיו אֲנִי עֹובֶֶדת בְּבֵּית-

.סֵפֶר תִיכֹון
?מָה אַת עֹושָׂה

.אֲנִי מְלַמֶֶדת הִיסְטֹוְריָה

27. .הָיִיתֶם תַלְמִיִדים בְּבֵּית-סֵפֶר תִיכֹון
.עַכְשָיו אַתֶם סְטוֶּדנְטִים בְּאוּנִיבְֶרסִיטָה

.הָיִיתָ עֹובֵד
.עַכְשָיו אַתָה מְנַהֵל

28. .הִיא הָיְתָה מֹוָרה
.עַכְשָיו הִיא מְנַהֶלֶת

.הוּא הָיָה תַלְמִיד בְּבֵּית-סֵפֶר תִיכֹון
.עַכְשָיו הוּא סְטוֶּדנְט בְּאוּנִיבְֶרסִיטָה

29. ?אַת סְטוֶּדנְטִית
.כֵּן,.אֲנִי סְטוֶּדנְטִית בְּאוּנִיבְֶרסִיטָה

?מָה אַת לֹומֶֶדת
.אֲנִי לֹומֶֶדת מַָדע

המשך2.3

24. ?מה את עושה
.אני מנהלת במשרד

?מה אתה עושה
.אני מנהל במסעדה

?מה אתה עושה
.אני מורה

25. ?איפה את עובדת
עבדתי בחנות. עכשיו אני עובדת בבית-

.ספר יסודי
?מה את עושה

.אני מלמדת מוזיקה

26. ?איפה את עובדת
עבדתי במשרד. עכשיו אני עובדת בבית-

.ספר תיכון
?מה את עושה

.אני מלמדת היסטוריה

27. .הייתם תלמידים בבית-ספר תיכון
.עכשיו אתם סטודנטים באוניברסיטה

.היית עובד
.עכשיו אתה מנהל

28. .היא היתה מורה
.עכשיו היא מנהלת

.הוא היה תלמיד בבית-ספר תיכון
.עכשיו הוא סטודנט באוניברסיטה

29. ?את סטודנטית
.כן,.אני סטודנטית באוניברסיטה

?מה את לומדת
.אני לומדת מדע
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30. .אַבָּא שֶלִי אָהַב מַָדע. הוּא הָיָה רֹופֵא
.בְּאִיטַלְיָה

?אַתָה מֵאִיטַלְיָה
.לֹא,.אֲנִי מִצְָרפַת,.אֲבָל הַמִשְּפָחָה שֶלִי

.בְּאִיטַלְיָה

31. ?מָה אַתָה עֹושֶׂה
.אֲנִי לֹא עֹובֵד עַכְשָיו,.אֲבָל הָיִיתִי מֹוֶרה

?מַה לִימְַדתָ
.כְּשֶהָיִיתִי בְּבְָּרזִיל,.לִימְַדתִי אַנְגְלִית.

.כְּשֶהָיִיתִי בְּמִצְַריִים,.לִימְַדתִי הִיסְטֹוְריָה

המשך2.3

30. .אבא שלי אהב מדע. הוא היה רופא
.באיטליה

?אתה מאיטליה
.לא,.אני מצרפת,.אבל המשפחה שלי

.באיטליה

31. ?מה אתה עושה
.אני לא עובד עכשיו,.אבל הייתי מורה

?מה לימדת
.כשהייתי בברזיל,.לימדתי אנגלית.

.כשהייתי במצריים,.לימדתי היסטוריה
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שִיעוּר יְסֹוד2.4

01. .כְּשֶהָיִיתִי בְּרוּסְיָה,.קָנִיתִי אֶת זֶה
.כְּשֶהָיִיתִי בְּצְָרפַת,.אָכַלְתִי אֶת זֶה

.כְּשֶהָיִיתִי בְּסִין,.ָראִיתִי אֶת זֶה

02. .כְּשֶהָיִינוּ בַּחֹוף,.הָיָה מְעוּנָן
.כְּשֶהָיִינוּ בַּחֹוף,.הָיָה בָּהִיר

.כְּשֶהָיִיתִי יַלְָדה,.שִׂיחַקְתִי כַּדוֶּרגֶל
.כְּשֶהָיִיתִי יֶלֶד,.שִׂיחַקְתִי טֶנִיס

03. .כְּשֶשָתִיתִי קָפֶה,.כָּתַבְתִי אֶת הַמִכְתָב הַזֶה
.כְּשֶהָיִיתִי בַּּפַאְרק,.הִיא נִישְקָה אֹותִי

.כְּשֶהוּא הָיָה בַּחֲנוּת לְחֹומְֵרי בִּנְייָן,.הוּא קָנָה
.סוּלָם

.כְּשֶהוּא יָשַן,.הַמָטֹוס הִמְִריא

04. .כְּשֶהָיִיתִי יֶלֶד,.שִׂיחַקְתִי טֶנִיס
.כְּשֶהָיִיתִי יֶלֶד,.שִׂיחַקְתִי כַּדוֶּרגֶל
.כְּשֶהָיִיתִי יַלְָדה,.שִׂיחַקְתִי טֶנִיס

.כְּשֶהָיִיתִי יַלְָדה,.שִׂיחַקְתִי כַּדוֶּרגֶל

05. .כְּשֶהָיִיתִי בְּתַחֲנַת הַָרכֶּבֶת,.הִקְשַבְתִי לַָרְדיֹו
.’כְּשֶהָיִיתִי בְּתַחֲנַת הַָרכֶּבֶת,.אָכַלְתִי סֶנְְדוִיץ
.כְּשֶהָיִיתִי בְּשְֵׂדה הַתְעוּפָה,.קָָראתִי עִיתֹון

.’כְּשֶהָיִיתִי בְּשְֵׂדה הַתְעוּפָה,.אָכַלְתִי סֶנְְדוִיץ

06. .עָבְַדתִי בְּבֵּית-חֹולִים. עַכְשָיו אֲנִי עֹובֵד
.בְּאוּנִיבְֶרסִיטָה

.הָיוּ לִי אֹופַנַיִים. עַכְשָיו יֵש לִי מְכֹונִית
.הָיָה לִי כֶּלֶב. עַכְשָיו יֵש לִי חָתוּל

07. .קָנִיתִי תַּפוּחִים כְּשֶהָיִיתִי בַּסוּּפְֶרמְַרקֶט
.קָנִיתִי מִילֹון כְּשֶהָיִיתִי בְּחֲנוּת הַסְפִָרים
הִיא קָנְתָה תְרוּפָה כְּשֶהִיא הָיְתָה בְּבֵּית-

.הַמְֶרקַחַת

שיעור יסוד2.4

01. .כשהייתי ברוסיה,.קניתי את זה
.כשהייתי בצרפת,.אכלתי את זה

.כשהייתי בסין,.ראיתי את זה

02. .כשהיינו בחוף,.היה מעונן
.כשהיינו בחוף,.היה בהיר

.כשהייתי ילדה,.שיחקתי כדורגל
.כשהייתי ילד,.שיחקתי טניס

03. .כששתיתי קפה,.כתבתי את המכתב הזה
.כשהייתי בפארק,.היא נישקה אותי

.כשהוא היה בחנות לחומרי בניין,.הוא קנה
.סולם

.כשהוא ישן,.המטוס המריא

04. .כשהייתי ילד,.שיחקתי טניס
.כשהייתי ילד,.שיחקתי כדורגל
.כשהייתי ילדה,.שיחקתי טניס

.כשהייתי ילדה,.שיחקתי כדורגל

05. .כשהייתי בתחנת הרכבת,.הקשבתי לרדיו
.’כשהייתי בתחנת הרכבת,.אכלתי סנדויץ
.כשהייתי בשדה התעופה,.קראתי עיתון

.’כשהייתי בשדה התעופה,.אכלתי סנדויץ

06. .עבדתי בבית-חולים. עכשיו אני עובד
.באוניברסיטה

.היו לי אופניים. עכשיו יש לי מכונית
.היה לי כלב. עכשיו יש לי חתול

07. .קניתי תפוחים כשהייתי בסופרמרקט
.קניתי מילון כשהייתי בחנות הספרים
היא קנתה תרופה כשהיא היתה בבית-

.המרקחת
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08. .אָכַלְנוּ אֶת זֶה כְּשֶהָיִינוּ בְּבֵּיגִ’ינְג
.הֵם קָנוּ אֶת זֶה כְּשֶהֵם הָיוּ בְּּפִָריס

.הִיא כָּתְבָה מִכְתָב כְּשֶהִיא הָיְתָה בַָּרכֶּבֶת

09. .קָנִיתִי לָך אֶת ֵאלֶה כְּשֶהָיִית תִינֹוקֶת
.הַבַּת שֶלִי כָּתְבָה לִי אֶת הַמִכְתָבִים הָאֵלֶה

.כְּשֶהִיא לָמְָדה בְּיִשְָׂראֵל
.אִימָא שֶלִי קְָראָה לִי אֶת הַסֵפֶר הַזֶה

.כְּשֶהָיִיתִי יַלְָדה

10. ?מָתַי קָנִיתָ אֶת הַגֶזֶר
.קָנִיתִי אֶת הַגֶזֶר כְּשֶהָיִיתִי בַּסוּּפְֶרמְַרקֶט

?מָתַי קָנִית אֶת הַתַּפוּחִים
.קָנִיתִי אֶת הַתַּפוּחִים כְּשֶהָיִיתִי בַּסוּּפְֶרמְַרקֶט

11. ?הַבַּעָל שֶלָך נָתַן לָך אֶת הַכֹּובַע הַזֶה
.לֹא,.אֲנִי קָנִיתִי אֹותֹו

?מָתַי קָנִית אֹותֹו
.קָנִיתִי אֹותֹו כְּשֶהָיִיתִי בְּאְַרצֹות-הַבְִּרית

12. ?אַת כָּתַבְת אֶת זֶה
.כֵּן,.אֲנִי כָּתַבְתִי אֶת זֶה

?מָתַי כָּתַבְת אֶת זֶה
.כָּתַבְתִי אֶת זֶה כְּשֶעָבְַדתִי בְּרוּסְיָה

13. ?מִי זֶה
.זֶה הַבַּעַל שֶלִי

?מָתַי נָסַעְתֶם לְסִין
.נָסַעְנוּ לְסִין כְּשֶהָיִינוּ סְטוֶּדנְטִים

.בְּאוּנִיבְֶרסִיטָה

המשך2.4

08. .אכלנו את זה כשהיינו בביג’ינג
.הם קנו את זה כשהם היו בפריס

.היא כתבה מכתב כשהיא היתה ברכבת

09. .קניתי לך את אלה כשהיית תינוקת
.הבת שלי כתבה לי את המכתבים האלה

.כשהיא למדה בישראל
.אימא שלי קראה לי את הספר הזה

.כשהייתי ילדה

10. ?מתי קנית את הגזר
.קניתי את הגזר כשהייתי בסופרמרקט

?מתי קנית את התפוחים
.קניתי את התפוחים כשהייתי בסופרמרקט

11. ?הבעל שלך נתן לך את הכובע הזה
.לא,.אני קניתי אותו

?מתי קנית אותו
.קניתי אותו כשהייתי בארצות-הברית

12. ?את כתבת את זה
.כן,.אני כתבתי את זה

?מתי כתבת את זה
.כתבתי את זה כשעבדתי ברוסיה

13. ?מי זה
.זה הבעל שלי

?מתי נסעתם לסין
.נסענו לסין כשהיינו סטודנטים

.באוניברסיטה
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14. .הַסַבְתָא שֶלִי נָתְנָה לִי אֶת הַכֹּובַע הַזֶה
.כְּשֶהָיִיתִי בַּת עֶשֶׂר
?אַת אֹוהֶבֶת אֹותֹו

.כֵּן,.אֲנִי אֹוהֶבֶת אֹותֹו
.אֲנִי נֹותֶנֶת לָך אֹותֹו

!תֹוָדה
!בְּבַקָשָה

15. ?אַת רֹוצָה קָפֶה
.כֵּן,.אֲנִי רֹוצָה קָפֶה
?אַתָה רֹוצֶה מַיִים

.כֵּן,.אֲנִי רֹוצֶה מַיִים

16. ?אַת רֹוצָה עֵט
!כֵּן,.בְּבַקָשָה

?אַתָה רֹוצֶה לְשַׂחֵק טֶנִיס
.לֹא,.אֲנִי רֹוצֶה לְשַׂחֵק גֹולְף

17. ?אַת רֹוצָה קָפֶה
!לֹא,.תֹוָדה

?אַת רֹוצָה שֹוקֹולָד
!כֵּן,.בְּבַקָשָה

?אַת רֹוצָה עוּגָה
!כֵּן,.בְּבַקָשָה

18. ?אַת רֹוצָה תֵה
!כֵּן,.בְּבַקָשָה

?אַת רֹוצָה קָפֶה
!כֵּן,.בְּבַקָשָה

19. ?יָמִינָה אֹו שְׂמֹאלָה
?תַּפוּחַ אֹו תַּפוּז
?שָחֹור אֹו אָדֹום

המשך2.4

14. .הסבתא שלי נתנה לי את הכובע הזה
.כשהייתי בת עשר
?את אוהבת אותו

.כן,.אני אוהבת אותו
.אני נותנת לך אותו

!תודה
!בבקשה

15. ?את רוצה קפה
.כן,.אני רוצה קפה
?אתה רוצה מיים

.כן,.אני רוצה מיים

16. ?את רוצה עט
!כן,.בבקשה

?אתה רוצה לשחק טניס
.לא,.אני רוצה לשחק גולף

17. ?את רוצה קפה
!לא,.תודה

?את רוצה שוקולד
!כן,.בבקשה

?את רוצה עוגה
!כן,.בבקשה

18. ?את רוצה תה
!כן,.בבקשה

?את רוצה קפה
!כן,.בבקשה

19. ?ימינה או שמאלה
?תפוח או תפוז
?שחור או אדום
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20. ?ַאתָה רֹוצֶה מַיִים אֹו מִיץ
?אַתָה רֹוצֶה עוּגָה אֹו שֹוקֹולָד

?אַת רֹוצָה אֶת הַסֵפֶר אֹו אֶת הָעִיתֹון
?אַתָה רֹוצֶה קָפֶה אֹו תֵה

21. ?אַתָה רֹוצֶה לְשַׂחֵק טֶנִיס אֹו גֹולְף
.אֲנִי רֹוצֶה לְשַׂחֵק גֹולְף

?אַת רֹוצָה לִנְסֹועַ לָהִָרים אֹו לַחֹוף
.אֲנִי רֹוצָה לִנְסֹועַ לַחֹוף

22. ?אַתָה רֹוצֶה שֹוקֹולָד אֹו ּפֵירֹות
.אֲנִי רֹוצֶה ּפֵירֹות

?אַת רֹוצָה תֵה אֹו קָפֶה
.אֲנִי רֹוצָה קָפֶה

23. ?אַת רֹוצָה חָלָב אֹו מִיץ תַּפוּזִים
.לֹא הֵבַנְתִי אֹותָך. אַת יְכֹולָה לַחֲזֹור עַל זֶה,

?בְּבַקָשָה
?אַת רֹוצָה חָלָב אֹו מִיץ תַּפוּזִים

?“מַה זֶה “מִיץ תַּפוּזִים
!אֲנִי רֹוצָה מִיץ תַּפוּזִים,.בְּבַקָשָה

24. .ַאתָה רֹוצֶה לְשַלֵם בְּמְזוּמָן אֹו בְּכְַּרטִיס
?אַשְַראי

.לֹא הֵבַנְתִי אֹותָך. אַת יְכֹולָה לַחֲזֹור עַל זֶה,
?בְּבַקָשָה

.אַתָה רֹוצֶה לְשַלֵם בְּמְזוּמָן אֹו בְּכְַּרטִיס
?אַשְַראי

.אֲנִי רֹוצֶה לְשַלֵם בְּכְַּרטִיס אַשְַראי

המשך2.4

20. ?אתה רוצה מיים או מיץ
?אתה רוצה עוגה או שוקולד

?את רוצה את הספר או את העיתון
?אתה רוצה קפה או תה

21. ?אתה רוצה לשחק טניס או גולף
.אני רוצה לשחק גולף

?את רוצה לנסוע להרים או לחוף
.אני רוצה לנסוע לחוף

22. ?אתה רוצה שוקולד או פירות
.אני רוצה פירות

?את רוצה תה או קפה
.אני רוצה קפה

23. ?את רוצה חלב או מיץ תפוזים
.לא הבנתי אותך. את יכולה לחזור על זה,

?בבקשה
?את רוצה חלב או מיץ תפוזים

?“מה זה “מיץ תפוזים
!אני רוצה מיץ תפוזים,.בבקשה

24. .אתה רוצה לשלם במזומן או בכרטיס
?אשראי

.לא הבנתי אותך. את יכולה לחזור על זה,
?בבקשה

.אתה רוצה לשלם במזומן או בכרטיס
?אשראי

.אני רוצה לשלם בכרטיס אשראי
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25. ?מַה שִמְךָ
.לֹא הֵבַנְתִי אֹותָך. אַת יְכֹולָה לַחֲזֹור עַל זֶה,

?בְּבַקָשָה
?מַה שִמְךָ

.שְמִי אֶלְעַד
?כַּמָה זֶה עֹולֶה

.לֹא הֵבַנְתִי אֹותְךָ. אַתָה יָכֹול לַחֲזֹור עַל זֶה
?בְּבַקָשָה

?כַּמָה זֶה עֹולֶה
.זֶה עֹולֶה שְלֹושִים דֹולָר

26. ?לָמְַדת אֹומָנוּת בָּאוּנִיבְֶרסִיטָה
.כֵּן,.לָמְַדתִי אֹומָנוּת בְּאוּנִיבְֶרִסיטָה בְּיִשְָׂראֵל

?אַת מְַדבֶֶּרת עִבְִרית
.כֵּן,.אֲנִי מְַדבֶֶּרת עִבְִרית

המשך2.4

25. ?מה שמך
.לא הבנתי אותך. את יכולה לחזור על זה,

?בבקשה
?מה שמך

.שמי אלעד
?כמה זה עולה

.לא הבנתי אותך. אתה יכול לחזור על זה
?בבקשה

?כמה זה עולה
.זה עולה שלושים דולר

26. ?למדת אומנות באוניברסיטה
.כן,.למדתי אומנות באוניברסיטה בישראל

?את מדברת עברית
.כן,.אני מדברת עברית
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צִיוּן ֶדֶרך2.5

01. ?סְלִיחָה,.מַה הַשָעָה
.הַשָעָה 11:00

02. ?אַתְ יְכֹולָה לַחֲזֹור עַל זֶה,.בְּבַקָשָה
.הַשָעָה 11:00

03. !תֹוָדה
!בְּבַקָשָה

04. ?זֶה הַכֹּובַע שֶלָך
.כֵּן,.זֶה הַכֹּובַע שֶלִי

05. !תֹוָדה
!בְּבַקָשָה

06. ?נָסַעְתֶם לַחֹוף
.כֵּן,.נָסַעְנוּ לַחֹוף

07. ?לָמָה אַת נֹוסַעַת לְיִשְָׂראֵל
.אֲנִי נֹוסַעַת לִלְמֹוד

08. ?מַה לִימְַדת
.כְּשֶהָיִיתִי בְּאְַרצֹות-הַבְִּרית,.לִימְַדתִי

.מוּזִיקָה. כְּשֶהָיִיתִי בְּאֹוסְטְַרלְיָה,.לִימְַדתִי
.מָתֵמָטִיקָה

09. ?אַת רֹוצָה שֹוקֹולָד
.כֵּן,.אֲנִי רֹוצָה שֹוקֹולָד

10. ?אַת מְַדבֶֶּרת עִבְִרית
.כֵּן,.אֲנִי מְַדבֶֶּרת עִבְִרית

11. ?אַת סְטוֶּדנְטִית
.כֵּן,.אֲנִי סְטוֶּדנְטִית

12. ?מָה אַת הֹולֶכֶת לִלְמֹוד
.אֲנִי הֹולֶכֶת לִלְמֹוד מַָדע

ציון דרך2.5

01. ?סליחה,.מה השעה
.השעה 11:00

02. ?את יכולה לחזור על זה,.בבקשה
.השעה 11:00

03. !תודה
!בבקשה

04. ?זה הכובע שלך
.כן,.זה הכובע שלי

05. !תודה
!בבקשה

06. ?נסעתם לחוף
.כן,.נסענו לחוף

07. ?למה את נוסעת לישראל
.אני נוסעת ללמוד

08. ?מה לימדת
.כשהייתי בארצות-הברית,.לימדתי

.מוזיקה. כשהייתי באוסטרליה,.לימדתי
.מתמטיקה

09. ?את רוצה שוקולד
.כן,.אני רוצה שוקולד

10. ?את מדברת עברית
.כן,.אני מדברת עברית

11. ?את סטודנטית
.כן,.אני סטודנטית

12. ?מה את הולכת ללמוד
.אני הולכת ללמוד מדע
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שִיעוּר יְסֹוד3.1

01. .הַיְלִָדים שִָרים
.הַמְבוּגִָרים רֹוקְִדים

.הָאִיש שָר
.הַיַלְָדה רֹוקֶֶדת

02. .הַנָשִים רֹוקְדֹות
.הַנָשִים שָרֹות

.הַיְלִָדים שִָרים
.הַיְלִָדים רֹוקְִדים

03. ּ .הִיא קֹוֵראת מַשֶהו
ּ .הוּא שֹותֶה מַשֶהו

ּ .הִיא מְבַשֶלֶת מַשֶהו
ּ .הוּא נֹותֵן לָה מַשֶהו

04. .הִיא רֹוצָה מַשֶהוּ לֶאֱכֹול
.הַכֶּלֶב רֹוצֶה מַשֶהוּ לִשְתֹות
.הוּא רֹוצֶה מַשֶהוּ לִקְרֹוא

05. .אָסוּר לֹו לִפְנֹות שְׂמֹאלָה
.אָסוּר לַכֶּלֶב לִנְסֹועַ בַָּרכֶּבֶת

.מוּתָר לַתַלְמִיִדים לְשַׂחֵק
.מוּתָר לָהֶם לִנְסֹועַ שְׂמֹאלָה,.יָמִינָה,.אֹו יָשָר

06. ?מוּתָר לִי לִלְבֹּוש אֶת הַשִֹמְלָה שֶלָך
.כֵּן,.מוּתָר לָך לִלְבֹּוש אֶת הַשִֹמְלָה שֶלִי

?מוּתָר לִי לְִראֹות טֶלֶוִיזְיָה
.כֵּן,.מוּתָר לְךָ לְִראֹות טֶלֶוִיזְיָה

07. .אָסוּר לָהֶם לָלֶכֶת עַכְשָיו
.מוּתָר לָהֶם לָלֶכֶת עַכְשָיו

.מוּתָר לָה לִשְׂחֹות בָּאֲגַם הַזֶה
.אָסוּר לָה לִשְׂחֹות בָּאֲגַם הַזֶה

שיעור יסוד3.1

01. .הילדים שרים
.המבוגרים רוקדים

.האיש שר
.הילדה רוקדת

02. .הנשים רוקדות
.הנשים שרות

.הילדים שרים
.הילדים רוקדים

03. .היא קוראת משהו
.הוא שותה משהו

.היא מבשלת משהו
.הוא נותן לה משהו

04. .היא רוצה משהו לאכול
.הכלב רוצה משהו לשתות
.הוא רוצה משהו לקרוא

05. .אסור לו לפנות שמאלה
.אסור לכלב לנסוע ברכבת

.מותר לתלמידים לשחק
.מותר להם לנסוע שמאלה,.ימינה,.או ישר

06. ?מותר לי ללבוש את השמלה שלך
.כן,.מותר לך ללבוש את השמלה שלי

?מותר לי לראות טלויזיה
.כן,.מותר לך לראות טלויזיה

07. .אסור להם ללכת עכשיו
.מותר להם ללכת עכשיו

.מותר לה לשחות באגם הזה
.אסור לה לשחות באגם הזה
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הֶמְשֵך3.1

08. !תָשִירוּ,.בְּבַקָשָה
!תִפְנֶה שְׂמֹאלָה,.בְּבַקָשָה

!שְבִי,.בְּבַקָשָה

09. !תִשְתִי אֶת זֶה,.בְּבַקָשָה
!תִכְתְבוּ אֶת הַשֵם שֶלָכֶם,.בְּבַקָשָה

!תִקְְראִי מַשֶהוּ,.בְּבַקָשָה

10. .אֲנִי שָׂם צַלַחַת בַּכִּיֹור
.הֵם שָׂמִים מַגָבֹות עַל הַכִּיסֵא

.הַסְטוֶּדנְטִית שָׂמָה אֶת הַמַחְבֶֶּרת שֶלָה עַל
.הַשוּלְחָן

.אֲנַחְנוּ שָׂמִים אֶת הַשְׂמִיכֹות עַל הַמִיטָה

11. ?ֵאיפֹה שַׂמְתָ אֶת הַמַפְתְחֹות
.שַׂמְתִי אֹותָם עַל הַשוּלְחָן

?אֵיפֹה שַׂמְתָ אֶת הַסֵפֶר
.שַׂמְתִי אֹותֹו עַל הַכִּיסֵא

12. .הַכֶּלֶב מֵבִיא ָלאִיש עִיתֹון
הַיְלָדֹות מְבִיאֹות לַהֹוִרים שֶלָהֶן אֲרוּחַת-

.בֹּוקֶר
.הִיא מְבִיאָה לֹו מַגָבֹות
.אֲנִי מְבִיאָה לְךָ קָפֶה

13. .אֲנִי מְבִיאָה הַבַּייְתָה ָדג מֵהַחֲנוּת
.הִיא מְבִיאָה כַּדוּר לַּפַאְרק

.אֲנַחְנוּ מְבִיאִים הַבַּייְתָה סְפִָרים מֵהַסִפְִריָה
.הֵם מְבִיאִים מַיִים לַּפַאְרק

המשך3.1

08. !תשירו,.בבקשה
!תפנה שמאלה,.בבקשה

!שבי,.בבקשה

09. !תשתי את זה,.בבקשה
!תכתבו את השם שלכם,.בבקשה

!תקראי משהו,.בבקשה

10. .אני שם צלחת בכיור
.הם שמים מגבות על הכיסא

.הסטודנטית שמה את המחברת שלה על
.השולחן

.אנחנו שמים את השמיכות על המיטה

11. ?איפה שמת את המפתחות
.שמתי אותם על השולחן

?איפה שמת את הספר
.שמתי אותו על הכיסא

12. .הכלב מביא לאיש עיתון
הילדות מביאות להורים שלהן ארוחת-

.בוקר
.היא מביאה לו מגבות
.אני מביאה לך קפה

13. .אני מביאה הבייתה דג מהחנות
.היא מביאה כדור לפארק

.אנחנו מביאים הבייתה ספרים מהספריה
.הם מביאים מיים לפארק
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הֶמְשֵך3.1

14. .שִׂימִי אֶת הַמְעִיל שֶלָך עַל הַמִיטָה,.בְּבַקָשָה
.תָבִיא שְמֹונֶה צַלָחֹות מֵהַמִטְבָּח,.בְּבַקָשָה
.שִׂים אֶת הַסְפִָרים עַל שוּלְחָנֹות-הַכְּתִיבָה,

.בְּבַקָשָה
.תָבִיאוּ סוּלָם,.בְּבַקָשָה

15. .תְנִי לֹו עֵט,.בְּבַקָשָה
.הִיא נֹותֶנֶת לֹו עֵט

.תֵן לִי מִטְִריָה,.בְּבַקָשָה
.הוּא נֹותֵן לָה מִטְִריָה

16. .הַהֹוִרים נֹותְנִים לַבֵּן ֶשלָהֶם אֹופַנַיִים
.הָאִישָה נֹותֶנֶת לַחֲבֵָרה שֶלָה ּפְָרחִים

.הָאִיש נֹותֵן לָאִישָה שֶלֹו תַכְשִיט
.הוּא נֹותֵן לַיְלִָדים צַעֲצוּעִים

17. .הוּא רֹוצֶה צַעֲצוּעַ. תְנִי לֹו צַעֲצוּעַ,.בְּבַקָשָה
.הִיא נֹותֶנֶת לֹו צַעֲצוּעַ

.אֲנִי רֹוצֶה אֹופַנַיִים. תֵן לִי אֹופַנַיִים,.בְּבַקָשָה
.הוּא נֹותֵן לֹו אֹופַנַיִים

18. .תֵן לָה מַשֶהוּ ִלשְתֹות,.בְּבַקָשָה
.הוּא נֹותֵן לָה מַשֶהוּ לִשְתֹות
.תְנִי לֹו אֶת הַשָעֹון,.בְּבַקָשָה
.הִיא נֹותֶנֶת לֹו אֶת הַשָעֹון

19. .יְלִָדים מְשַׂחֲקִים מִשְׂחָקִים בְּמְסִיבֹּות
.אֲנָשִים רֹוקְִדים בַּמְסִיבָּה הַזֹאת

.אֲנָשִים שִָרים בַּמְסִיבָּה הַזֹאת
.הִיא מְבִיאָה עוּגָה לַמְסִיבָּה

המשך3.1

14. .שימי את המעיל שלך על המיטה,.בבקשה
.תביא שמונה צלחות מהמטבח,.בבקשה
.שים את הספרים על שולחנות-הכתיבה,

.בבקשה
.תביאו סולם,.בבקשה

15. .תני לו עט,.בבקשה
.היא נותנת לו עט

.תן לי מטריה,.בבקשה
.הוא נותן לה מטריה

16. .ההורים נותנים לבן שלהם אופניים
.האישה נותנת לחברה שלה פרחים

.האיש נותן לאישה שלו תכשיט
.הוא נותן לילדים צעצועים

17. .הוא רוצה צעצוע. תני לו צעצוע,.בבקשה
.היא נותנת לו צעצוע

.אני רוצה אופניים. תן לי אופניים,.בבקשה
.הוא נותן לו אופניים

18. .תן לה משהו לשתות,.בבקשה
.הוא נותן לה משהו לשתות
.תני לו את השעון,.בבקשה
.היא נותנת לו את השעון

19. .ילדים משחקים משחקים במסיבות
.אנשים רוקדים במסיבה הזאת

.אנשים שרים במסיבה הזאת
.היא מביאה עוגה למסיבה
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הֶמְשֵך3.1

20. .הַמְסִיבָּה נִגְמֶֶרת
.הָעֲבֹוָדה נִגְמֶֶרת
.הָאָבִיב מַתְחִיל

.הַקֹונְצְֶרט מַתְחִיל

21. .הַמִשְׂחָק מַתְחִיל
.הַמִשְׂחָק נִגְמָר

.הַהַצָגָה מַתְחִילָה
.הַהַצָגָה נִגְמֶֶרת

22. .הַסֶֶרט מַתְחִיל
.הַסֶֶרט נִגְמָר

.הַמִשְׂחָק מַתְחִיל
.הַמִשְׂחָק נִגְמָר

23. .הֵם עֹוזְבִים אֶת הַמְסִיבָּה
.הִיא מַגִיעָה לַמִשְׂחָק

.הוּא עֹוזֵב אֶת הַמִשְָׂרד
.הֵם מַגִיעִים לַקֹונְצְֶרט

24. .הֵם מַגִיעִים לְֵבּית-הַחֹולִים
.הֵם עֹוזְבִים אֶת בֵּית-הַחֹולִים

.הוּא מַגִיעַ לְשְֵׂדה-הַתְעוּפָה
.הוּא עֹוזֵב אֶת שְֵׂדה-הַתְעוּפָה

25. .הוּא הֹולֵך לַדֹואַר
.הֵם בָּאִים מֵהַחֹוף

.הִיא הֹולֶכֶת לַמְסִיבָּה
.הֵם בָּאִים מֵחֲנוּת הַסְפִָרים

26. ?ַאתָה בָּא לָעֲבֹוָדה הַיֹום
.לֹא,.אֲנִי לֹא בָּא לָעֲבֹוָדה הַיֹום
?אַתָה בָּא לַמְסִיבָּה שֶלִי הָעֶֶרב

.כֵּן,.אֲנִי בָּא לַמְסִיבָּה שֶלָך הָעֶֶרב

המשך3.1

20. .המסיבה נגמרת
.העבודה נגמרת
.האביב מתחיל

.הקונצרט מתחיל

21. .המשחק מתחיל
.המשחק נגמר

.ההצגה מתחילה
.ההצגה נגמרת

22. .הסרט מתחיל
.הסרט נגמר

.המשחק מתחיל
.המשחק נגמר

23. .הם עוזבים את המסיבה
.היא מגיעה למשחק

.הוא עוזב את המשרד
.הם מגיעים לקונצרט

24. .הם מגיעים לבית-החולים
.הם עוזבים את בית-החולים

.הוא מגיע לשדה-התעופה
.הוא עוזב את שדה-התעופה

25. .הוא הולך לדואר
.הם באים מהחוף

.היא הולכת למסיבה
.הם באים מחנות הספרים

26. ?אתה בא לעבודה היום
.לא,.אני לא בא לעבודה היום
?אתה בא למסיבה שלי הערב

.כן,.אני בא למסיבה שלך הערב
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27. .מוּתָר לְנִיִרית לָבֹוא לַמְִסיבָּה שֶלִי בְּיֹום
?שִישִי הַבָּא

.כֵּן,.מוּתָר לָה
?מָתַי הִיא מַתְחִילָה

.הִיא מַתְחִילָה בְּשְמֹונֶה בָּעֶֶרב
?מָתַי הִיא נִגְמֶֶרת

.הִיא נִגְמֶֶרת בְּאַחַת-עֶשְֵׂרה וָחֵצִי

28. ּ ?אֲנִי יְכֹולָה לִשְתֹות מַשֶהו
?כֵּן. קְצָת תֵה

ּ ?אֲנִי יְכֹולָה לֶאֱכֹול מַשֶהו
?כֵּן. קְצָת עוּגָה

29. .ּבְשָבוּעַ יֵש שִבְעָה יָמִים
.בַּחֹוֶדש הַזֶה יֵש שְלֹושִים יָמִים
.בְּשָנָה יֵש שְנֵים-עָשָׂר חֹוָדשִים

30. .הַשָנָה מְַתחִילָה בְּיָנוּאָר
.בְּבְָּרזִיל יֹוֵרד גֶשֶם בְּפֶבְּרוּאָר
.בְּיַּפָן הָאָבִיב מַתְחִיל בְּמְֶרץ

.אַּפְִריל הוּא הַחֹוֶדש הְָרבִיעִי בַּשָנָה

31. .בְּבֵּיגִ’ינְג בָּהִיר בְּמַאי
.בְּאֹוסְטְַרלְיָה הַחֹוֶרף מַתְחִיל בְּיוּנִי

.בְּאְַרצֹות הַבְִּרית מִשְּפָחֹות מְבַשְלֹות בַּחוּץ
.בְּיוּלִי

.הַחֹוֶדש הַשְמִינִי בַּשָנָה הוּא אֹוגוּסְט

32. .בְּצְָרפַת הַיְלִָדים מַתְחִילִים לִלְמֹוד
.בְּסֶּפְטֶמְבֶּר

.אֹוקְטֹובֶּר הוּא הַחֹוֶדש הָעֲשִׂיִרי בַּשָנָה
.בְּרוּסְיָה קַר בְּנֹובֶמְבֶּר

.בְּאִיטַלְיָה ֶדצֶמְבֶּר הוּא חֹוֶדש קַר

המשך3.1

27. .מותר לנירית לבוא למסיבה שלי ביום
?שישי הבא

.כן,.מותר לה
?מתי היא מתחילה

.היא מתחילה בשמונה בערב
?מתי היא נגמרת

.היא נגמרת באחת-עשרה וחצי

28. ?אני יכולה לשתות משהו
?כן. קצת תה

?אני יכולה לאכול משהו
?כן. קצת עוגה

29. .בשבוע יש שבעה ימים
.בחודש הזה יש שלושים ימים
.בשנה יש שנים-עשר חודשים

30. .השנה מתחילה בינואר
.בברזיל יורד גשם בפברואר
.ביפן האביב מתחיל במרץ

.אפריל הוא החודש הרביעי בשנה

31. .בביג’ינג בהיר במאי
.באוסטרליה החורף מתחיל ביוני

.בארצות הברית משפחות מבשלות בחוץ
.ביולי

.החודש השמיני בשנה הוא אוגוסט

32. .בצרפת הילדים מתחילים ללמוד
.בספטמבר

.אוקטובר הוא החודש העשירי בשנה
.ברוסיה קר בנובמבר

.באיטליה דצמבר הוא חודש קר
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33. יָנוּאָר
פֶבְּרוּאָר

מְֶרץ
אַּפְִריל

מַאי
יוּנִי

34. יוּלִי
אֹוגוּסְט

סֶּפְטֶמְבֶּר
אֹוקְטֹובֶּר
נֹובֶמְבֶּר
ֶדצֶמְבֶּר

35. יָנוּאָר
פֶבְּרוּאָר

מְֶרץ
אַּפְִריל

מַאי
יוּנִי
יוּלִי

אֹוגוּסְט
סֶּפְטֶמְבֶּר
אֹוקְטֹובֶּר
נֹובֶמְבֶּר
ֶדצֶמְבֶּר

36. ?מָתַי אַתֶם נֹוסְעִים לַחֹוף
.אֲנַחְנוּ נֹוסְעִים בְּפֶבְּרוּאָר
?מָתַי אַתֶם נֹוסְעִים לָהִָרים
.אֲנַחְנוּ נֹוסְעִים בְּאֹוגוּסְט

המשך3.1

33. ינואר
פברואר

מרץ
אפריל

מאי
יוני

34. יולי
אוגוסט

ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

35. ינואר
פברואר

מרץ
אפריל

מאי
יוני
יולי

אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

36. ?מתי אתם נוסעים לחוף
.אנחנו נוסעים בפברואר
?מתי אתם נוסעים להרים
.אנחנו נוסעים באוגוסט
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שִיעוּר יְסֹוד3.2

01. .הַיֶלֶד עֹוזֵר לַיַלְָדה בַּסִפְִריָה
.הַיְלִָדים עֹוזְִרים לָאִיש הַזָקֵן
.הַיַלְָדה עֹוזֶֶרת לָאַבָּא שֶלָה

02. .הַמֹוָרה הַזֹאת עֹוזֶֶרת לַַתלְמִיִדים שֶלָה
.הַמֹוֶרה הַזֶה לֹא עֹוזֵר לַתַלְמִיִדים שֶלֹו

.הַכֶּלֶב הַזֶה עֹוזֵר לָאִיש
.הַכֶּלֶב הַזֶה לֹא עֹוזֵר לָאִיש

03. .הָאִיש נִפְגָש עִם הַחֲבִֵרים שֶלֹו בַּחֹוף
.הָאִישָה נִפְגֶשֶת עִם הָאַבָּא שֶלָה בַּמִסְעָָדה
.הָאִישָה נִפְגֶשֶת עִם הַבַּעַל שֶלָה בַּּפַאְרק

04. .הָאִישָה נִפְגֶשֶת עִם הַמְנַהֵל שֶלָה בַּמִשְָׂרד
.שֶלֹו

.הוּא נִפְגָש עִם הָאִיש בַּמִפְעָל
.הַמְנַהֵל נִפְגָש עִם הָעֹובְִדים בַּמִסְעָָדה

05. .הִיא מְִתקַשֶֶרת לָרֹופֵא
.הוּא מִתְקַשֵר לָאִישָה שֶלֹו

.הִיא מִתְקַשֶֶרת לָאִימָא שֶלָה

06. .הָאִישָה מְַדבֶֶּרת אֶל הָאִיש בַּמְכֹונִית
.הַמְנַהֵל מְַדבֵּר אֶל הָעֹובֶֶדת בַּמִשְָׂרד

.הַמֹוָרה מְַדבֶֶּרת אֶל הַתַלְמִיָדה
.הָאִיש מְַדבֵּר אֶל הַסוּס

07. .הָאִישָה נִפְגֶשֶת עִם הַחֲבֵָרה שֶלָה בַּמִסְעָָדה
.הֵם עֹוזְִרים לַסַבָּא שֶלָהֶם

.הִיא מְַדבֶֶּרת עִם הָאָחֹות שֶלָה
.הַיֶלֶד מִתְקַשֵר לָאִימָא שֶלֹו

שיעור יסוד3.2

01. .הילד עוזר לילדה בספריה
.הילדים עוזרים לאיש הזקן
.הילדה עוזרת לאבא שלה

02. .המורה הזאת עוזרת לתלמידים שלה
.המורה הזה לא עוזר לתלמידים שלו

.הכלב הזה עוזר לאיש
.הכלב הזה לא עוזר לאיש

03. .האיש נפגש עם החברים שלו בחוף
.האישה נפגשת עם האבא שלה במסעדה
.האישה נפגשת עם הבעל שלה בפארק

04. .האישה נפגשת עם המנהל שלה במשרד
.שלו

.הוא נפגש עם האיש במפעל
.המנהל נפגש עם העובדים במסעדה

05. .היא מתקשרת לרופא
.הוא מתקשר לאישה שלו

.היא מתקשרת לאימא שלה

06. .האישה מדברת אל האיש במכונית
.המנהל מדבר אל העובדת במשרד

.המורה מדברת אל התלמידה
.האיש מדבר אל הסוס

07. .האישה נפגשת עם החברה שלה במסעדה
.הם עוזרים לסבא שלהם

.היא מדברת עם האחות שלה
.הילד מתקשר לאימא שלו
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08. .הֵם נִפְגָשִים עִם הַחֲבִֵרים שֶלָהֶם בַּמוּזֵיאֹון
.הַשֹוטֵר עֹוזֵר לָאִישָה

.הָאִיש מִתְקַשֵר לַמְנַהֵל שֶלֹו
.הַמְנַהֶלֶת נִפְגֶשֶת עִם הָעֹובֶֶדת בַּמִשְָׂרד

.הַיַלְָדה מְַדבֶֶּרת עִם הַחֲבֵָרה שֶלָה
.הַיַלְָדה נִפְגֶשֶת עִם הַחֲבֵָרה שֶלָה בַּּפַאְרק

09. ?לְמִי אַתָה מִתְקַשֵר
.אֲנִי מִתְקַשֵר לָרֹופֵא
?עִם מִי אַתָה מְַדבֵּר

.אֲנִי מְַדבֵּר עִם הָרֹופֵא

10. ?לְמִי אַתָה מִתְקַשֵר
.אֲנִי מִתְקַשֵר לָאִישָה שֶלִי

?עִם מִי אַתָה מְַדבֵּר
.אֲנִי מְַדבֵּר עִם הָאִישָה שֶלִי

11. .הוּא הִגִיעַ מוּקְָדם לַמְסִיבָּה
.הֵם הִגִיעוּ בַּזְמַן לַמְסִיבָּה

.הִיא הִגִיעָה מְאוּחָר לַמְסִיבָּה

12. .הִיא הֹולֶכֶת לְּבֵית-הַסֵפֶר
.הִיא מְאַחֶֶרת לְבֵּית-הַסֵפֶר

.הִיא מַגִיעָה מְאוּחָר לְבֵּית-הַסֵפֶר
.הוּא הֹולֵך לָעֲבֹוָדה
.הוּא מְאַחֵר לָעֲבֹוָדה

.הוּא מַגִיעַ מְאוּחָר לָעֲבֹוָדה

13. .הוּא הִגִיעַ מוּקְָדם לַמְסִיבָּה
.הִיא מְאַחֶֶרת לְבֵּית-הַסֵפֶר

.הִגַעְנוּ מוּקְָדם לְאֲרוּחַת-הָעֶֶרב
.הוּא מְאַחֵר לַטִיסָה שֶלֹו

המשך3.2

08. .הם נפגשים עם החברים שלהם במוזיאון
.השוטר עוזר לאישה

.האיש מתקשר למנהל שלו
.המנהלת נפגשת עם העובדת במשרד

.הילדה מדברת עם החברה שלה
.הילדה נפגשת עם החברה שלה בפארק

09. ?למי אתה מתקשר
.אני מתקשר לרופא
?עם מי אתה מדבר

.אני מדבר עם הרופא

10. ?למי אתה מתקשר
.אני מתקשר לאישה שלי

?עם מי אתה מדבר
.אני מדבר עם האישה שלי

11. .הוא הגיע מוקדם למסיבה
.הם הגיעו בזמן למסיבה

.היא הגיעה מאוחר למסיבה

12. .היא הולכת לבית-הספר
.היא מאחרת לבית-הספר

.היא מגיעה מאוחר לבית-הספר
.הוא הולך לעבודה
.הוא מאחר לעבודה

.הוא מגיע מאוחר לעבודה

13. .הוא הגיע מוקדם למסיבה
.היא מאחרת לבית-הספר

.הגענו מוקדם לארוחת-הערב
.הוא מאחר לטיסה שלו
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14. .הִיא הִגִיעָה מוּקְָדם לָעֲבֹוָדה
.הוּא הִגִיעַ מְאוּחָר לַסֶֶרט

.הִגַעְנוּ בַּזְמַן לַקֹונְצְֶרט

15. .הַטֶלֶוִיזְיָה הַזֹאת עֹולָה מֵאָה וְעֶשְִׂרים יוּרֹו
.ַהמַצְלֵמָה הַזֹאת עֹולָה מָאתַיִים וְחָמֵש לִירֹות

.שְׂטְֶרלִינְג
.הַיְָרקֹות הָאֵלֶה עֹולִים שְלֹוש מֵאֹות וְשִבְעָה

.יֶן
.הַנַעֲלַיִים הָאֵלֶה עֹולֹות אְַרבַּע מֵאֹות

.וְעֶשְִׂרים יֶן

16. .הַסַבֹּון הַזֶה עֹולֶה חֲמֵש מֵאֹות יֶן
.הַגְַרבַּיִים הָאֵלֶה עֹולִים שֵש מֵאֹות יֶן
.הַשְׂמִיכָה הַזֹאת עֹולָה שְבַע מֵאֹות יֶן
.הַבָּשָׂר הַזֶה עֹולֶה שְמֹונֶה מֵאֹות יֶן

17. .הַמִיטָה הַזֹאת עֹולָה שִבְעַת אֲלָפִים וְאְַרבַּע
.מֵאֹות יֶן

.הַחֲלִיפָה הַזֹאת עֹולָה שְלֹושֶת אֲלָפִים וְתְשַע
.מֵאֹות יֶן

.הַמִשְקָפַיִים הָאֵלֶה עֹולִים אֶלֶף וְשְבַע מֵאֹות
.יֶן

.הַגִ’ינְס הַזֶה עֹולֶה אַלְּפַיִים וְשְלֹוש מֵאֹות יֶן

18. .הַמְכֹונִית הַזֹאת עֹולָה שֵשֵת אֲלָפִים וְשְבַע
.מֵאֹות דֹולָר

.הָאֹופַנַיִים הָאֵלֶה עֹולִים חֲמֶשֶת אֲלָפִים יֶן
.הַתַכְשִיט הַזֶה עֹולֶה אֶלֶף וְמָאתַיִים יוּרֹו
.הַשִׂמְלָה הַזֹאת עֹולָה שְמֹונַת אֲלָפִים וְתְשַע

.מֵאֹות יֶן

המשך3.2

14. .היא הגיעה מוקדם לעבודה
.הוא הגיע מאוחר לסרט

.הגענו בזמן לקונצרט

15. .הטלויזיה הזאת עולה מאה ועשרים יורו
.המצלמה הזאת עולה מאתיים וחמש לירות

.שטרלינג
.הירקות האלה עולים שלוש מאות ושבעה

.ין
.הנעליים האלה עולות ארבע מאות

.ועשרים ין

16. .הסבון הזה עולה חמש מאות ין
.הגרביים האלה עולים שש מאות ין
.השמיכה הזאת עולה שבע מאות ין
.הבשר הזה עולה שמונה מאות ין

17. .המיטה הזאת עולה שבעת אלפים וארבע
.מאות ין

.החליפה הזאת עולה שלושת אלפים ותשע
.מאות ין

.המשקפיים האלה עולים אלף ושבע מאות
.ין

.הג’ינס הזה עולה אלפיים ושלוש מאות ין

18. .המכונית הזאת עולה ששת אלפים ושבע
.מאות דולר

.האופניים האלה עולים חמשת אלפים ין
.התכשיט הזה עולה אלף ומאתיים יורו
.השמלה הזאת עולה שמונת אלפים ותשע

.מאות ין
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19. .הַשָנָה הִיא אַלְּפַיִים וְחָמֵש
.הַמִסְּפָר הוּא אַלְּפַיִים וְחָמֵש

.הַשָנָה הִיא אֶלֶף שְמֹונֶה מֵאֹות וְתִשְעִים
.הַמִסְּפָר הוּא אֶלֶף שְמֹונֶה מֵאֹות וְתִשְעִים

.הַשָנָה הִיא אֶלֶף תְשַע מֵאֹות שְלֹושִים וְאַחַת
.הַמִסְּפָר הוּא אֶלֶף תְשַע מֵאֹות שְלֹושִים

.וְאַחַת

20. כְּתֹובֶת
כְּתֹובֶת
כְּתֹובֶת

מִסְּפַר טֶלֶפֹון
מִסְּפַר טֶלֶפֹון

תַאֲִריך

21. כְּתֹובֶת אִימֵיל
כְּתֹובֶת אִימֵיל
כְּתֹובֶת אִימֵיל

תַאֲִריך
תַאֲִריך

מִסְּפַר טֶלֶפֹון

22. .זֹאת כְּתֹובֶת
.זֶה מִסְּפַר טֶלֶפֹון

.זֹאת כְּתֹובֶת אִימֵיל
.זֶה תַאֲִריך

23. .תִתְקַשְִרי לָרֹופֵא
.הִיא מִתְקַשֶֶרת לָרֹופֵא

.תִפְגְשִי אֹותִי בְּבֵּית-הַקָפֶה
.הִיא ּפֹוגֶשֶת אֶת הַחָבֵר שֶלָה בְּבֵּית-הַקָפֶה

המשך3.2

19. .השנה היא אלפיים וחמש
.המספר הוא אלפיים וחמש

.השנה היא אלף שמונה מאות ותשעים
.המספר הוא אלף שמונה מאות ותשעים

.השנה היא אלף תשע מאות שלושים ואחת
.המספר הוא אלף תשע מאות שלושים

.ואחת

20. כתובת
כתובת
כתובת

מספר טלפון
מספר טלפון

תאריך

21. כתובת אימיל
כתובת אימיל
כתובת אימיל

תאריך
תאריך

מספר טלפון

22. .זאת כתובת
.זה מספר טלפון

.זאת כתובת אימיל
.זה תאריך

23. .תתקשרי לרופא
.היא מתקשרת לרופא

.תפגשי אותי בבית-הקפה
.היא פוגשת את החבר שלה בבית-הקפה
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!תַעֲזֹור לִי,.בְּבַקָשָה
.הָאַבָּא שֶלֹו עֹוזֵר לֹו

.שִׂימִי אֶת הַקְעָָרה עַל הַשוּלְחָן
.הַיַלְָדה שָֹמָה אֶת הַקְעָָרה עַל הַשוּלְחָן

24. !תְִרקְדוּ,.בְּבַקָשָה
!חַכִּי,.בְּבַקָשָה

.תִקְְראִי אֶת הַסֵפֶר שֶלָך
.תְִרחֲצוּ אֶת הַיַָדיִים שֶלָכֶן

25. .שְבִי,.בְּבַקָשָה
.תִפְנִי שְׂמֹאלָה
.תִסְתַכְּלוּ עָלַי
.תִתְקַשְִרי אֵלַי

26. .תִפְנֶה יָמִינָה
.תַקְשִיב לִי

.שִׂימִי אֶת הַסֵפֶל שֶלָך בַּכִּיֹור

27. !תַעַזְִרי לִי,.בְּבַקָשָה
.תְִרחַץ אֶת הַיַָדיִים שֶלְךָ

ּ !תִשְׂחו
ּ !לְכו

28. !תַעֲזֹור לָאָחֹות שֶלְךָ,.בְּבַקָשָה
!תַעַזְִרי לִי,.בְּבַקָשָה

29. ?אֵיפֹה הַמוּזֵיאֹון
.אֲנִי לֹא יֹוֵדעַ

?אֵיפֹה הַגֶֶרב שֶלְךָ
.אֲנִי לֹא יֹוֵדעַ

המשך3.2

!תעזור לי,.בבקשה
.האבא שלו עוזר לו

.שימי את הקערה על השולחן
.הילדה שמה את הקערה על השולחן

24. !תרקדו,.בבקשה
!חכי,.בבקשה

.תקראי את הספר שלך
.תרחצו את הידיים שלכן

25. .שבי,.בבקשה
.תפני שמאלה
.תסתכלו עלי
.תתקשרי אלי

26. .תפנה ימינה
.תקשיב לי

.שימי את הספל שלך בכיור

27. !תעזרי לי,.בבקשה
.תרחץ את הידיים שלך

!תשחו
!לכו

28. !תעזור לאחות שלך,.בבקשה
!תעזרי לי,.בבקשה

29. ?איפה המוזיאון
.אני לא יודע

?איפה הגרב שלך
.אני לא יודע
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30. .הוּא יֹוֵדעַ מַה מִסְּפַר הַטֶלֶפֹון שֶלָה
.הִיא לֹא יֹוַדעַת מַה מִסְּפַר הַטֶלֶפֹון שֶלֹו

.הִיא יֹוַדעַת מַה הַשֵם שֶלֹו

31. .אֲנִי רֹוצָה לְהִתְקַשֵר לָרֹופֵא. אַתָה יֹוֵדעַ מַה
?מִסְּפַר הַטֶלֶפֹון שֶלֹו

.לֹא,.אֲנִי לֹא יֹוֵדעַ מַה מִסְּפַר הַטֶלֶפֹון שֶלֹו
.אֲנִי רֹוצָה לָלֶכֶת לַמוּזֵיאֹון. אַתָה יֹוֵדע מַה

?הַכְּתֹובֶת
.כֵּן,.הַכְּתֹובֶת הִיא ְרחֹוב הַאֹוֶרן שְלֹושִים

.וְאְַרבַּע

32. ?אַתָה בָּא לַמְסִיבָּה שֶלִי
.כֵּן,.אֲנִי בָּא,.אֲבָל אֲנִי מַגִיעַ מְאוּחָר

?אַתָה יֹוֵדעַ מַה הַכְּתֹובֶת שֶלִי
.כֵּן,.אֲנִי יֹוֵדעַ מַה הַכְּתֹובֶת שֶלָך

33. עֶשְִׂרים וְאְַרבָּעָה בְֶּדצֶמְבֶּר
עֶשְִׂרים וְחֲמִישָה בְֶּדצֶמְבֶּר
שְלֹושִים וְאֶחָד בְֶּדצֶמְבֶּר

אֶחָד בְּיָנוּאָר

34. .הַתַאֲִריך הוּא אְַרבָּעָה עָשָׂר בְּיוּלִי
.הַתַאֲִריך הוּא אֶחָד בְּמַאי

.הַתַאֲִריך הוּא יֹום חֲמִישִי,.עֶשְִׂרים וְשְנַיִים
ִריל .בְּאַפְּ

.הַתַאֲִריך הוּא יֹום שִישִי,.חֲמִישָה בְּמַאי

35. ?הַיֹום חֲמִישָה בְּיוּנִי
.כֵּן,.הַיֹום חֲמִישָה בְּיוּנִי

?הַיֹום עֶשְִׂרים בְּמְֶרץ
.כֵּן,.הַיֹום עֶשְִׂרים בְּמְֶרץ

המשך3.2

30. .הוא יודע מה מספר הטלפון שלה
.היא לא יודעת מה מספר הטלפון שלו

.היא יודעת מה השם שלו

31. .אני רוצה להתקשר לרופא. אתה יודע מה
?מספר הטלפון שלו

.לא,.אני לא יודע מה מספר הטלפון שלו
.אני רוצה ללכת למוזיאון. אתה יודע מה

?הכתובת
.כן,.הכתובת היא רחוב האורן שלושים

.וארבע

32. ?אתה בא למסיבה שלי
.כן,.אני בא,.אבל אני מגיע מאוחר

?אתה יודע מה הכתובת שלי
.כן,.אני יודע מה הכתובת שלך

33. עשרים וארבעה בדצמבר
עשרים וחמישה בדצמבר
שלושים ואחד בדצמבר

אחד בינואר

34. .התאריך הוא ארבעה עשר ביולי
.התאריך הוא אחד במאי

.התאריך הוא יום חמישי,.עשרים ושניים
.באפריל

.התאריך הוא יום שישי,.חמישה במאי

35. ?היום חמישה ביוני
.כן,.היום חמישה ביוני

?היום עשרים במרץ
.כן,.היום עשרים במרץ
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36. ?מַה הַתַאֲִריך הַיֹום
.הַתַאֲִריך הוּא תִשְעָה עָשָׂר בְּיוּנִי,.אַלְּפַיִים

.וְאַחַת-עֶשְֵׂרה
?מַה הַתַאֲִריך הַיֹום

.הַתַאֲִריך הוּא שְנֵים עָשָׂר בְּיָנוּאָר,.אַלְּפַיִים
.וְחָמֵש

37. .יֹום-הַהוּלֶֶדת שֶלִי בְּשִבְעָה בְּיוּנִי
.הֵן הֹולְכֹות לְבֵּית הַסֵפֶר בְּחֲמִישָה

.בְּסֶּפְטֶמְבֶּר
.אֲנַחְנוּ נֹוסְעִים לָהִָרים בְּשְלֹושָה עָשָׂר

.בְּפֶבְּרוּאָר
.אֲנָשִים בְּאְַרצֹות-הַבְִּרית לֹובְשִים יָרֹוק

.בְּשִבְעָה עָשָׂר בְּמְֶרץ

המשך3.2

36. ?מה התאריך היום
.התאריך הוא תשעה עשר ביוני,.אלפיים

.ואחת-עשרה
?מה התאריך היום

.התאריך הוא שנים עשר בינואר,.אלפיים
.וחמש

37. .יום-ההולדת שלי בשבעה ביוני
.הן הולכות לבית הספר בחמישה

.בספטמבר
.אנחנו נוסעים להרים בשלושה עשר

.בפברואר
.אנשים בארצות-הברית לובשים ירוק

.בשבעה עשר במרץ
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01. הַיְלִָדים מְשַׂחֲקִים מִשְׂחָקִים בְּמְסִיבַּת יֹום-
.הַהוּלֶֶדת

.הַיֹום יֹום-הַהוּלֶֶדת שֶלֹו. הוּא בֶּן חֲמִישִים
.יֵש לָנוּ יֹום-הוּלֶֶדת הַיֹום

.הָעוּגָה הַזֹאת לְיֹום-הַהוּלֶֶדת הַחֲמִישָה-עָשָׂר
.שֶלָה

02. .הֵם רֹוקְִדים בְְּמסִיבַּת חֹוף
.הֵם אֹוכְלִים עוּגָה בְּמְסִיבַּת יֹום-הוּלֶֶדת

.הֵם הֹולְכִים לְמְסִיבַּת תַחְּפֹושֹות

03. ?אֵיזֶה מִין מְסִיבָּה זֹאת תִהְיֶה
.זֹאת תִהְיֶה מְסִיבַּת יֹום-הוּלֶֶדת

?אֵיזֶה מִין מְסִיבָּה זֹאת
.זֹאת מְסִיבַּת תַחְּפֹושֹות

?אֵיזֶה מִין מְסִיבָּה זֹאת הָיְתָה
.זֹאת הָיְתָה מְסִיבַּת חֹוף

04. .תַּפוּחִים הֵם מִין ּפֵירֹות
.תַּפוּזִים הֵם מִין ּפֵירֹות
.חֲצָאִיֹות הֵן מִין בְּגִָדים

.מִכְנָסַיִים הֵם מִין בְּגִָדים

05. קִינוּחַ
קִינוּחַ
קִינוּחַ
סַלָט
סַלָט
מָָרק

06. .הוּא לֹא אָכַל אֶת הַסַלָט שֶלֹו
.הִיא אֹוכֶלֶת שֹוקֹולָד לְקִינוּחַ

הִיא אֹוכֶלֶת מָָרק וְסֶנְְדוִיץ’ לְאֲרוּחַת-
.הַצָהֳַריִים

שיעור יסוד3.3

01. הילדים משחקים משחקים במסיבת יום-
.ההולדת

.היום יום-ההולדת שלו. הוא בן חמישים
.יש לנו יום-הולדת היום

.העוגה הזאת ליום-ההולדת החמישה-עשר
.שלה

02. .הם רוקדים במסיבת חוף
.הם אוכלים עוגה במסיבת יום-הולדת

.הם הולכים למסיבת תחפושות

03. ?איזה מין מסיבה זאת תהיה
.זאת תהיה מסיבת יום-הולדת

?איזה מין מסיבה זאת
.זאת מסיבת תחפושות

?איזה מין מסיבה זאת היתה
.זאת היתה מסיבת חוף

04. .תפוחים הם מין פירות
.תפוזים הם מין פירות
.חצאיות הן מין בגדים

.מכנסיים הם מין בגדים

05. קינוח
קינוח
קינוח
סלט
סלט
מרק

06. .הוא לא אכל את הסלט שלו
.היא אוכלת שוקולד לקינוח

היא אוכלת מרק וסנדויץ’ לארוחת-
.הצהריים
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07. .אֲרוּחַת-הָעֶֶרב הַזֹאת נִגְמֶֶרת עִם קִינוּחַ
.הִיא אֹוכֶלֶת סַלָט לְאֲרוּחַת-הַצָהֳַריִים

.אֲרוּחַת הָעֶֶרב הַזֹאת מַתְחִילָה עִם מָָרק

08. קִינוּחַ
סַלָט
מָָרק

09. .הוּא מֵכִין קִינוּחַ
.הִיא מְכִינָה סַלָט

.’הוּא מֵכִין סֶנְְדוִיץ
.הִיא מְכִינָה מָָרק

10. .אֲנִי מֵכִין אֲרוַּחת-בֹּוקֶר
.אֲנַחְנוּ מְכִינִים אֲרוּחַת-עֶֶרב
.הֵם מְכִינִים אֲרוּחַת-צָהֳַריִים

11. .הִיא מְכִינָה קִינוּחַ
.הִיא אֹוכֶלֶת קִינוּחַ

.הוּא מֵכִין סַלָט
.הוּא אֹוכֵל סַלָט
.הֵם מְכִינִים מָָרק
.הֵן אֹוכְלֹות מָָרק

12. .אַת מוּכְָרחָה ְלשַלֵם בְּמְזוּמָן
.אַת מוּכְָרחָה לִלְבֹּוש מְעִיל

.אַתָה מוּכְָרח לֶאֱכֹול אֶת הַיְָרקֹות שֶלְךָ

13. .אֲנִי מוּכְָרח לִקְנֹות חָלָב הַיֹום
.ַאתָה מוּכְָרח לָלֶכֶת. לֹא ָרצִים בְּבֵּית-הַסֵפֶר
.אַתָה מוּכְָרח לֶאֱכֹול אֶת הַסַלָט שֶלְךָ לִפְנֵי

.הַקִינוּחַ

המשך3.3

07. .ארוחת-הערב הזאת נגמרת עם קינוח
.היא אוכלת סלט לארוחת-הצהריים

.ארוחת הערב הזאת מתחילה עם מרק

08. קינוח
סלט
מרק

09. .הוא מכין קינוח
.היא מכינה סלט

.’הוא מכין סנדויץ
.היא מכינה מרק

10. .אני מכין ארוחת-בוקר
.אנחנו מכינים ארוחת-ערב
.הם מכינים ארוחת-צהריים

11. .היא מכינה קינוח
.היא אוכלת קינוח

.הוא מכין סלט
.הוא אוכל סלט
.הם מכינים מרק
.הן אוכלות מרק

12. .את מוכרחה לשלם במזומן
.את מוכרחה ללבוש מעיל

.אתה מוכרח לאכול את הירקות שלך

13. .אני מוכרח לקנות חלב היום
.אתה מוכרח ללכת. לא רצים בבית-הספר
.אתה מוכרח לאכול את הסלט שלך לפני

.הקינוח
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14. .אַתֶם כָּאן
.הַמָלֹון שֶלָכֶם שָם

.אֲנִי כָּאן
.הַטֶלֶפֹון הַנַייָד שֶלִי שָם

.הָאִישָה כָּאן
.הַמִשְקָפַיִים שֶלָה שָם

15. .שִׂים אֶת הַטֶלֶוִיזְיָה כָּאן
.שִׂים אֶת הַשוּלְחָן שָם

.הַסַלָט כָּאן
.הַקִינוּחַ שָם

16. .הַקִינוּחַ כָּאן
.הַסַלָטִים שָם
.הַמָָרק כָּאן
.הַקָפֶה שָם

17. .אָסוּר לַכֶּלֶב ָללֶכֶת כָּאן
.אָסוּר לִנְסֹועַ כָּאן

.אָסוּר לִנְעֹול נַעֲלַיִים כָּאן

18. .אָסוּר לִנְסֹועַ יָשָר כָּאן. אַתָה מוּכְָרח לִפְנֹות
.לְשָם

.אָסוּר לֶאֱכֹול כָּאן. אַתָה מוּכְָרח לָצֵאת
.לֶאֱכֹול בַּחוּץ

.אָסוּר לְַדבֵּר בַּטֶלֶפֹון כָּאן. אַתָה מוּכְָרח
.לָצֵאת לְַדבֵּר בַּחוּץ

.אָסוּר לִפְנֹות שְׂמֹאלָה כָּאן. אַתָה מוּכְָרח
.לִפְנֹות יָמִינָה

19. .זֶה הַמִשְָׂרד שֶל הָרֹופֵא
.זֹאת הַמְכֹונִית שֶל הַשֹוטֵר

.זֶה שוּלְחָן-הַכְּתִיבָה שֶל הַתַלְמִיד

המשך3.3

14. .אתם כאן
.המלון שלכם שם

.אני כאן
.הטלפון הנייד שלי שם

.האישה כאן
.המשקפיים שלה שם

15. .שים את הטלויזיה כאן
.שים את השולחן שם

.הסלט כאן
.הקינוח שם

16. .הקינוח כאן
.הסלטים שם
.המרק כאן
.הקפה שם

17. .אסור לכלב ללכת כאן
.אסור לנסוע כאן

.אסור לנעול נעליים כאן

18. .אסור לנסוע ישר כאן. אתה מוכרח לפנות
.לשם

.אסור לאכול כאן. אתה מוכרח לצאת
.לאכול בחוץ

.אסור לדבר בטלפון כאן. אתה מוכרח
.לצאת לדבר בחוץ

.אסור לפנות שמאלה כאן. אתה מוכרח
.לפנות ימינה

19. .זה המשרד של הרופא
.זאת המכונית של השוטר

.זה שולחן-הכתיבה של התלמיד
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20. .זֶה תֹומֶר
.זֹאת הַמְכֹונִית שֶל תֹומֶר

.זֹאת גִילָה
.זֶה הַבַּיִית שֶל גִילָה

.זֶה מַר שָׂשֹׂון
.זֶה הַסַלֹון שֶל מַר שָׂשֹׂון

21. ?הָלֹו
?הָלֹו? זֶה מַר שָׂשֹׂון

?כֵּן,.מִי זֶה
.זֶה תֹומֶר אָָרד

22. ?הָלֹו
.הָלֹו

?אֲנִי יָכֹול לְַדבֵּר עִם גִילָה,.בְּבַקָשָה
!כֵּן,.הִיא כָּאן

23. ?הָלֹו
.הָלֹו

?אֲנִי יָכֹול לְַדבֵּר עִם תֹומֶר,.בְּבַקָשָה
.לֹא,.הוּא לֹא כָּאן

24. ?מַה הֵבֵאת
.הֵבֵאתִי קִינוּחַ

?מַה הֵבֵאת
.הֵבֵאתִי סַלָט

25. .אַת רֹוצָה אֶת הַקִינוּחַ הַזֶה,.אֹו אֶת הַקִינוּחַ
?הַהוּא

.אֲנִי רֹוצָה אֶת הַקִינוּחַ הַהוּא
.אַת רֹוצָה אֶת הַקִינוּחַ הַזֶה,.אֹו אֶת הַקִינוּחַ

?הַהוּא
.אֲנִי רֹוצָה אֶת הַקִינוּחַ הַזֶה

המשך3.3

20. .זה תומר
.זאת המכונית של תומר

.זאת גילה
.זה הביית של גילה

.זה מר ששון
.זה הסלון של מר ששון

21. ?הלו
?הלו? זה מר ששון

?כן,.מי זה
.זה תומר ארד

22. ?הלו
.הלו

?אני יכול לדבר עם גילה,.בבקשה
!כן,.היא כאן

23. ?הלו
.הלו

?אני יכול לדבר עם תומר,.בבקשה
.לא,.הוא לא כאן

24. ?מה הבאת
.הבאתי קינוח

?מה הבאת
.הבאתי סלט

25. .את רוצה את הקינוח הזה,.או את הקינוח
?ההוא

.אני רוצה את הקינוח ההוא
.את רוצה את הקינוח הזה,.או את הקינוח

?ההוא
.אני רוצה את הקינוח הזה
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26. .אֲנִי הֵבֵאתִי אֶת הַסַלָט הַזֶה
.הִיא הֵבִיאָה אֶת הַמָָרק הַהוּא

.אֲנִי נָהַגְתִי בַּמְכֹונִית הַזֹאת
.הִיא נָהֲגָה בַּמְכֹונִית הַהִיא

27. .אֲנִי רֹוצָה אֶת הַשִׂמְלָה הַזֹאת
.אֲנִי רֹוצָה אֶת הַחוּלְצָה הַהִיא

.אֲנִי רֹוצָה אֶת הַגִ’ינְס הַזֶה
.אֲנִי רֹוצָה אֶת הַנַעֲלַיִים הָהֵן

28. .אֵלֶה הַנַעֲלַיִים שֶלִי
.אֵלֶה הַנַעֲלַיִים שֶל הָאִישָה שֶלִי

.אֵלֶה הָאֹופַנַיִים שֶלִי
.אֵלֶה הָאֹופַנַיִים שֶל הָאָחֹות שֶלִי

29. .ַהמְכֹונִית כָּאן. הַכַּדוּר שָם
.הַכַּדוּר כָּאן. הַמְכֹונִית שָם

.הַכַּדוּר הַזֶה אָדֹום. הַכַּדוּר הַהוּא צָהֹוב
.הַכַּדוּר הַזֶה צָהֹוב. הַכַּדוּר הַהוּא אָדֹום

30. .אֲנִי צִָריך עֵט
.הִינֵה עֵט

?אֵיפֹה הַמִשְקָפַיִים שֶלִי
.הִינֵה הַמִשְקָפַיִים שֶלָך

31. .הִינֵה הַמָָרק שֶלָך
.הִינֵה הַנַעֲלַיִים שֶלָך
.הִינֵה הַמְעִיל שֶלָך

המשך3.3

26. .אני הבאתי את הסלט הזה
.היא הביאה את המרק ההוא

.אני נהגתי במכונית הזאת
.היא נהגה במכונית ההיא

27. .אני רוצה את השמלה הזאת
.אני רוצה את החולצה ההיא

.אני רוצה את הג’ינס הזה
.אני רוצה את הנעליים ההן

28. .אלה הנעליים שלי
.אלה הנעליים של האישה שלי

.אלה האופניים שלי
.אלה האופניים של האחות שלי

29. .המכונית כאן. הכדור שם
.הכדור כאן. המכונית שם

.הכדור הזה אדום. הכדור ההוא צהוב
.הכדור הזה צהוב. הכדור ההוא אדום

30. .אני צריך עט
.הינה עט

?איפה המשקפיים שלי
.הינה המשקפיים שלך

31. .הינה המרק שלך
.הינה הנעליים שלך
.הינה המעיל שלך
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32. ?הָלֹו
?שָלֹום! אֲנִי יְכֹולָה לְַדבֵּר עִם גִילָה

.זֹאת גִילָה מְַדבֶֶּרת
.שָלֹום גִילָה. זֹאת עִיִדית

?מַה שְלֹומֵך
.אֲנִי בְּסֵֶדר

33. .אַת רֹוצָה לָבֹוא לְמְסִיבַּת יֹום-הַהוּלֶֶדת שֶלִי
?בְּיֹום חֲמִישִי

!כֵּן,.תֹוָדה
ּ ?אֲנִי יְכֹולָה לְהָבִיא מַשֶהו

!תָבִיאִי סַלָט,.בְּבַקָשָה

34. ?אַת יְכֹולָה לִהְיֹות כָּאן בְּשָעָה שְמֹונֶה
.כֵּן,.אֲנִי יְכֹולָה לִהְיֹות שָם בְּשָעָה שְמֹונֶה,

!תֹוָדה
!בְּבַקָשָה! שָלֹום

!שָלֹום

המשך3.3

32. ?הלו
?שלום! אני יכולה לדבר עם גילה

.זאת גילה מדברת
.שלום גילה. זאת עידית

?מה שלומך
.אני בסדר

33. .את רוצה לבוא למסיבת יום-ההולדת שלי
?ביום חמישי

!כן,.תודה
?אני יכולה להביא משהו

!תביאי סלט,.בבקשה

34. ?את יכולה להיות כאן בשעה שמונה
.כן,.אני יכולה להיות שם בשעה שמונה,

!תודה
!בבקשה! שלום

!שלום
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01. זַמֶֶרת
זַמֶֶרת
זַמֶֶרת

ַרקְָדנִית
ַרקְָדנִית
מוּזִיקַאי

02. .הַמוּזִיקָאִים מְנַגְנִים בַּקֹונְצְֶרט
.הַמוּזִיקָאִים מְנַגְנִים בְּבֵּית-הַקָפֶה

.הַמוּזִיקַאי מְנַגֵן בַּּפְסַנְתֵר

03. .הַָרקְָדנִים רֹוקְִדים בְָּרחֹוב
.הַזַמֶֶרת שָָרה בְּבֵּית-הַקָפֶה

.הַמוּזִיקָאִית מְנַגֶנֶת בַּּפְסַנְתֵר

04. .הַנַעֲלַיִים שֶל הַָרקְָדנִית שְחֹורֹות
.הַנַעֲלַיִים שֶל הַָרקְָדנִית אֲדוּמֹות
.הַּפְסַנְתֵר שֶל הַמוּזִיקָאִית שָחֹור

.הַּפְסַנְתֵר שֶל הַמוּזִיקַאי לָבָן

05. .הַמוּזִיקָה טֹובָה
.הַמוּזִיקָה גְרוּעָה

.הַהַצָגָה הַזֹאת טֹובָה
.הַהַצָגָה הַזֹאת גְרוּעָה

06. .הַסֵפֶר הַזֶה טֹוב
.הַסֵפֶר הַזֶה גָרוּעַ
.הַסֶֶרט הַזֶה טֹוב
.הַסֶֶרט הַזֶה גָרוּעַ

07. .בַּשָבוּעַ שֶעָבָר מֶזֶג-הָאֲוִיר הָיָה גָרוּעַ בַּחֹוף
.אֶתְמֹול מֶזֶג-הָאֲוִיר הָיָה טֹוב בַּחֹוף
.אֶתְמֹול בַּלַיְלָה הַקֹונְצְֶרט הָיָה גָרוּע

.בְּיֹום שִישִי שֶעָבָר הַקֹונְצְֶרט הָיָה טֹוב

שיעור יסוד3.4

01. זמרת
זמרת
זמרת

רקדנית
רקדנית
מוזיקאי

02. .המוזיקאים מנגנים בקונצרט
.המוזיקאים מנגנים בבית-הקפה

.המוזיקאי מנגן בפסנתר

03. .הרקדנים רוקדים ברחוב
.הזמרת שרה בבית-הקפה

.המוזיקאית מנגנת בפסנתר

04. .הנעליים של הרקדנית שחורות
.הנעליים של הרקדנית אדומות
.הפסנתר של המוזיקאית שחור

.הפסנתר של המוזיקאי לבן

05. .המוזיקה טובה
.המוזיקה גרועה

.ההצגה הזאת טובה
.ההצגה הזאת גרועה

06. .הספר הזה טוב
.הספר הזה גרוע
.הסרט הזה טוב
.הסרט הזה גרוע

07. .בשבוע שעבר מזג-האויר היה גרוע בחוף
.אתמול מזג-האויר היה טוב בחוף
.אתמול בלילה הקונצרט היה גרוע

.ביום שישי שעבר הקונצרט היה טוב
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08. .הַמִסְעָָדה הַזֹאת טֹובָה
.הַמִסְעָָדה הַזֹאת יֹותֵר טֹובָה
.הַמִסְעָָדה הַזֹאת הֲכִי טֹובָה

09. .הַמָלֹון הַזֶה טֹוב
.הַמָלֹון הַזֶה יֹותֵר טֹוב
.הַמָלֹון הַזֶה הֲכִי טֹוב

10. .מֶזֶג-הָאֲוִיר הַזֶה גָרוּעַ
.מֶזֶג-הָאֲוִיר הַזֶה יֹותֵר גָרוּעַ
.מֶזֶג-הָאֲוִיר הַזֶה הֲכִי גָרוּעַ

11. .מְֶרץ הָיָה חֹוֶדש גָרוּעַ לַמִפְעָל
.אַּפְִריל הָיָה חֹוֶדש יֹותֵר גָרוּעַ לַמִפְעָל

.מַאי הָיָה הַחֹוֶדש הֲכִי גָרוּעַ לַמִפְעָל

12. .הוּא שֹׂוחֶה טֹוב
.הוּא שֹׂוחֶה גָרוּעַ
.הִיא נֹוהֶגֶת טֹוב
.הִיא נֹוהֶגֶת גָרוּעַ

13. .הֵם רֹוקְִדים טֹוב
.הוּא רֹוקֵד גָרוּעַ
.הוּא מְנַגֵן טֹוב

.הִיא מְנַגֶנֶת גָרוּעַ

14. .הוּא מְבַשֵל טֹוב
.הִיא מְבַשֶלֶת גָרוּעַ

.הִיא שָָרה טֹוב
.הוּא שָר גָרוּעַ

15. .אֲנִי שָָרה טֹוב
.הִיא שָָרה יֹותֵר טֹוב

.הוּא שָר הֲכִי טֹוב
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08. .המסעדה הזאת טובה
.המסעדה הזאת יותר טובה
.המסעדה הזאת הכי טובה

09. .המלון הזה טוב
.המלון הזה יותר טוב
.המלון הזה הכי טוב

10. .מזג-האויר הזה גרוע
.מזג-האויר הזה יותר גרוע
.מזג-האויר הזה הכי גרוע

11. .מרץ היה חודש גרוע למפעל
.אפריל היה חודש יותר גרוע למפעל

.מאי היה החודש הכי גרוע למפעל

12. .הוא שוחה טוב
.הוא שוחה גרוע
.היא נוהגת טוב
.היא נוהגת גרוע

13. .הם רוקדים טוב
.הוא רוקד גרוע
.הוא מנגן טוב

.היא מנגנת גרוע

14. .הוא מבשל טוב
.היא מבשלת גרוע

.היא שרה טוב
.הוא שר גרוע

15. .אני שרה טוב
.היא שרה יותר טוב

.הוא שר הכי טוב
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16. .הֵם שִׂיחֲקוּ גָרוּעַ בְּיֹום שֵנִי
.הֵם שִׂיחֲקוּ יֹותֵר גָרוּעַ בְּיֹום שְלִישִי
.הֵם שִׂיחֲקוּ הֲכִי גָרוּעַ בְּיֹום ְרבִיעִי

17. ?מָה הָאָחֹות שֶלָך עֹושָׂה
.הִיא ַרקְָדנִית

?הִיא רֹוקֶֶדת טֹוב
.כֵּן,.הִיא רֹוקֶֶדת טֹוב

18. .הִיא עֲסוּקָה
.אֲנִי ּפָנוּי

.הוּא עָסוּק
.הִיא ּפְנוּיָה

19. ?אַתָה ּפָנוּי הַיֹום בְּשְתַיִים אַחַר-הַצָהֳַריִים
.לֹא,.אֲנִי עָסוּק

?אַת ּפְנוּיָה בְּיֹום ְרבִיעִי בָּעֶֶרב
.כֵּן,.אֲנִי ּפְנוּיָה

20. ?אַת יְכֹולָה לָבֹוא לַקֹונְצְֶרט
.כֵּן,.אֲנִי ּפְנוּיָה

?אַת יְכֹולָה לָבֹוא לַמִשְָׂרד
.לֹא,.אֲנִי עֲסוּקָה

21. ?אַתָה יָכֹול לַעֲזֹור לֹו
.לֹא,.אֲנִי עָסוּק

?אַת יְכֹולָה לַעֲזֹור לָה
.כֵּן,.אֲנִי ּפְנוּיָה

22. ?אַת רֹוצָה לָבֹוא לְבֵּית-הַקָפֶה
.לֹא,.אֲנִי עֲסוּקָה

?אַתָה רֹוצֶה לְִראֹות אֶת הַמִשְׂחָק
.לֹא,.אֲנִי עָסוּק

המשך3.4

16. .הם שיחקו גרוע ביום שני
.הם שיחקו יותר גרוע ביום שלישי
.הם שיחקו הכי גרוע ביום רביעי

17. ?מה האחות שלך עושה
.היא רקדנית

?היא רוקדת טוב
.כן,.היא רוקדת טוב

18. .היא עסוקה
.אני פנוי

.הוא עסוק
.היא פנויה

19. ?אתה פנוי היום בשתיים אחר-הצהריים
.לא,.אני עסוק

?את פנויה ביום רביעי בערב
.כן,.אני פנויה

20. ?את יכולה לבוא לקונצרט
.כן,.אני פנויה

?את יכולה לבוא למשרד
.לא,.אני עסוקה

21. ?אתה יכול לעזור לו
.לא,.אני עסוק

?את יכולה לעזור לה
.כן,.אני פנויה

22. ?את רוצה לבוא לבית-הקפה
.לא,.אני עסוקה

?אתה רוצה לראות את המשחק
.לא,.אני עסוק
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23. .אֲנִי מִצְטָעֶֶרת
.אֵין בְּעָיָה

.אֲנִי מִצְטָעֶֶרת
.אֵין בְּעָיָה

24. .אֲנִי מִצְטָעֶֶרת. כָּתַבְתִי עַל הַשוּלְחָן
.אֲנִי מִצְטָעֶֶרת. נָהַגְתִי בַּמְכֹונִית שֶלְךָ

.אֲנִי מִצְטָעֵר. כָּתַבְתִי בַּסֵפֶר

25. ?מִי אָכַל אֶת הַשֹוקֹולָד שֶלִי
.אֲנִי מִצְטָעֶֶרת. אֲנִי אָכַלְתִי אֹותֹו

.אֵין בְּעָיָה
?מִי שָתָה אֶת הַמִיץ שֶלִי

.אֲנִי מִצְטָעֵר. אֲנִי שָתִיתִי אֹותֹו
.אֵין בְּעָיָה

26. ?אַת יְכֹולָה לָבֹוא לַמְסִיבָּה שֶלִי הָעֶֶרב
.כֵּן,.אֲנִי ּפְנוּיָה

?אַת יְכֹולָה לָבֹוא לַמִשְׂחָק בְּיֹום חֲמִישִי
.כֵּן,.אֲנִי ּפְנוּיָה בְּיֹום חֲמִישִי

אַת יְכֹולָה לָבֹוא בְּשָעָה שְתַיִים אַחַר-
?הַצָהֳַריִים

.כֵּן,.אֲנִי ּפְנוּיָה בְּשָעָה שְתַיִים

27. ?אַת יְכֹולָה לָלֶכֶת לַקֹונְצְֶרט בְּשָעָה שְמֹונֶה
.אֲנִי מִצְטָעֶֶרת. אֲנִי לֹא יְכֹולָה. אֲנִי עֲסוּקָה

.הָעֶֶרב
אַתֶם יְכֹולִים לָבֹוא לַבַּיִית שֶלָנוּ לְאֲרוּחַת-

?עֶֶרב בְּיֹום שִישִי
ּ .אֲנִי מִצְטָעֶֶרת. אֲנַחְנוּ לֹא יְכֹולִים. אֲנַחְנו

.עֲסוּקִים בְּיֹום שִישִי
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23. .אני מצטערת
.אין בעיה

.אני מצטערת
.אין בעיה

24. .אני מצטערת. כתבתי על השולחן
.אני מצטערת. נהגתי במכונית שלך

.אני מצטער. כתבתי בספר

25. ?מי אכל את השוקולד שלי
.אני מצטערת. אני אכלתי אותו

.אין בעיה
?מי שתה את המיץ שלי

.אני מצטער. אני שתיתי אותו
.אין בעיה

26. ?את יכולה לבוא למסיבה שלי הערב
.כן,.אני פנויה

?את יכולה לבוא למשחק ביום חמישי
.כן,.אני פנויה ביום חמישי

את יכולה לבוא בשעה שתיים אחר-
?הצהריים

.כן,.אני פנויה בשעה שתיים

27. ?את יכולה ללכת לקונצרט בשעה שמונה
.אני מצטערת. אני לא יכולה. אני עסוקה

.הערב
אתם יכולים לבוא לביית שלנו לארוחת-

?ערב ביום שישי
.אני מצטערת. אנחנו לא יכולים. אנחנו

.עסוקים ביום שישי



74

הֶמְשֵך3.4

28. ?אַתָה רֹוצֶה לְשַׂחֵק כַּדוֶּרגֶל אַחַר-הַצָהֳַריִים
.אֲנִי מִצְטָעֵר. אֲנִי עָסוּק. אֲנִי צִָריך לַעֲבֹוד

?אַת יֹוַדעַת מַה זֶה אֹומֵר
.אֲנִי מִצְטָעֶֶרת. אֲנִי לֹא יֹוַדעַת מַה זֶה אֹומֵר

29. .אַת רֹוצָה לָבֹוא לְמְסִיבַּת יֹום הַהוּלֶֶדת שֶלִי
?בְּיֹום שִישִי

.אֲנִי מִצְטָעֶֶרת. אֲנִי רֹוצָה לָלֶכֶת לְמְסִיבַּת
.יֹום-הַהוּלֶֶדת שֶלְךָ,.אֲבָל אֲנִי עֲסוּקָה בְּיֹום

.שִישִי
?אַת ּפְנוּיָה בְּיֹום שַבָּת

.כֵּן,.אֲנִי ּפְנוּיָה בְּיֹום שַבָּת
?אַת רֹוצָה לָלֶכֶת לַּפַאְרק

.כֵּן,.אֲנִי רֹוצָה

30. ?הָלֹו
?שָלֹום! אֲנִי יְכֹולָה לְַדבֵּר עִם הָאַבָּא שֶלָך

.אֲנִי מִצְטָעֶֶרת. הוּא עָסוּק
?אֲנִי יְכֹולָה לְַדבֵּר עִם הָאִימָא שֶלָך

!כֵּן,.הִיא כָּאן

31. ?הָלֹו
!שָלֹום ָדנָה

?אַת וְהַמִשְּפָחָה שֶלָך ּפְנוּיִים בְּיֹום שַבָּת
.כֵּן,.אֲנַחְנוּ ּפְנוּיִים

?אַתֶם רֹוצִים לָלֶכֶת לַמִשְׂחָק
.כֵּן,.אֲנַחְנוּ רֹוצִים
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28. ?אתה רוצה לשחק כדורגל אחר-הצהריים
.אני מצטער. אני עסוק. אני צריך לעבוד

?את יודעת מה זה אומר
.אני מצטערת. אני לא יודעת מה זה אומר

29. .את רוצה לבוא למסיבת יום ההולדת שלי
?ביום שישי

.אני מצטערת. אני רוצה ללכת למסיבת
.יום-ההולדת שלך,.אבל אני עסוקה ביום

.שישי
?את פנויה ביום שבת

.כן,.אני פנויה ביום שבת
?את רוצה ללכת לפארק

.כן,.אני רוצה

30. ?הלו
?שלום! אני יכולה לדבר עם האבא שלך

.אני מצטערת. הוא עסוק
?אני יכולה לדבר עם האימא שלך

!כן,.היא כאן

31. ?הלו
!שלום דנה

?את והמשפחה שלך פנויים ביום שבת
.כן,.אנחנו פנויים

?אתם רוצים ללכת למשחק
.כן,.אנחנו רוצים
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01. !שָלֹום
!שָלֹום

02. ?מַה שְמֵך
.שְמִי אִילָנָה

03. !נָעִים מְאֹוד
!נָעִים מְאֹוד

04. ?אַת עֲסוּקָה בְּיֹום שִישִי
.לֹא,.אֲנִי לֹא עֲסוּקָה בְּיֹום שִישִי

05. ?אַת רֹוצָה לָבֹוא לַמְסִיבָּה שֶלִי
.כֵּן,.אֲנִי רֹוצָה לָבֹוא לַמְסִיבָּה שֶלְךָ

06. ?עִם מִי אַתָה מְַדבֵּר
.אֲנִי מְַדבֵּר עִם אִילָנָה

07. !שָלֹום יוּבַל
!שָלֹום אִילָנָה

08. ?מָתַי הִיא מַתְחִילָה
.הִיא מַתְחִילָה בְּשָעָה שֶבַע

09. !שָלֹום
!שָלֹום

10. !תֹוָדה
!בְּבַקָשָה

11. !שָלֹום
!שָלֹום

12. ?אַת ּפְנוּיָה בְּיֹום שִישִי
?כֵּן,.אֲנִי ּפְנוּיָה בְּיֹום שִישִי. לָמָה

ציון דרך3.5

01. !שלום
!שלום

02. ?מה שמך
.שמי אילנה

03. !נעים מאוד
!נעים מאוד

04. ?את עסוקה ביום שישי
.לא,.אני לא עסוקה ביום שישי

05. ?את רוצה לבוא למסיבה שלי
.כן,.אני רוצה לבוא למסיבה שלך

06. ?עם מי אתה מדבר
.אני מדבר עם אילנה

07. !שלום יובל
!שלום אילנה

08. ?מתי היא מתחילה
.היא מתחילה בשעה שבע

09. !שלום
!שלום

10. !תודה
!בבקשה

11. !שלום
!שלום

12. ?את פנויה ביום שישי
?כן,.אני פנויה ביום שישי. למה
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13. ?אַת רֹוצָה לָבֹוא לַמְסִיבָּה שֶלִי
.אֲנִי מִצְטָעֶֶרת,.לֹא הֵבַנְתִי אֹותְךָ. אַתָה יָכֹול

?לַחְזֹור עַל זֶה,.בְּבַקָשָה

14. ?אַת רֹוצָה לָבֹוא לַמְסִיבָּה שֶלִי
.אֲנִי רֹוצָה לָבֹוא לַמְסִיבָּה שֶלְךָ,.אֲבָל אֲנִי לֹא

.יְכֹולָה

15. ?הֹולֵך לֶָרֶדת גֶשֶם בְּיֹום שִישִי
.לֹא,.לֹא הֹולֵך לֶָרֶדת גֶשֶם

16. ?מָה אַתָה הֹולֵך לַעֲשֹׂות
.אֲנִי הֹולֵך לַעֲשֹׂות סַלָט

17. ?מַה אַתָה הֹולֵך לְהָבִיא לַמְסִיבָּה
.אֲנִי הֹולֵך לְהָבִיא קִינוּחַ לַמְסִיבָּה

18. ?הִגַעְנוּ מוּקְָדם
.לֹא,.לֹא הִגַעְתֶם מוּקְָדם

19. ?אַת רֹוצָה לְִרקֹוד
.כֵּן,.אֲנִי רֹוצָה לְִרקֹוד

המשך3.5

13. ?את רוצה לבוא למסיבה שלי
.אני מצטערת,.לא הבנתי אותך. אתה יכול

?לחזור על זה,.בבקשה

14. ?את רוצה לבוא למסיבה שלי
.אני רוצה לבוא למסיבה שלך,.אבל אני לא

.יכולה

15. ?הולך לרדת גשם ביום שישי
.לא,.לא הולך לרדת גשם

16. ?מה אתה הולך לעשות
.אני הולך לעשות סלט

17. ?מה אתה הולך להביא למסיבה
.אני הולך להביא קינוח למסיבה

18. ?הגענו מוקדם
.לא,.לא הגעתם מוקדם

19. ?את רוצה לרקוד
.כן,.אני רוצה לרקוד
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שִיעוּר יְסֹוד4.1

01. .גְַרנוּ כָּאן
.אֲנַחְנוּ גִָרים כָּאן
.אֲנַחְנוּ נָגוּר כָּאן

02. .אֲנִי אֶקְנֶה לָך ַצעֲצוּעַ חָָדש מָחָר
.אֲנִי אֶקְנֶה עֹוד חָלָב מָחָר

.אֲנִי אֶקְנֶה לָך גִ’ינְס חָָדש מָחָר

03. .שִׂיחַקְתִי כַּדוֶּרגֶל כָּאן
.עַכְשָיו אֲנִי מְשַׂחֶקֶת כָּאן

.אֲנִי אֲשַׂחֵק כָּאן

04. .אֲנִי אֵלֵך לַסוּּפְֶרמְַרקֶט מָחָר
.אֲנִי אֶתְקַשֵר אֵלֶיךָ בְּעֹוד שְעָתַיִים

.אֲנִי אֶפְגֹוש אֹותָך בַּּפַאְרק בְּעֹוד עֶשְִׂרים
.ַדקֹות

05. .הוּא יַתְחִיל אֶת בֵּית-הַסֵפֶר בַּשָנָה הַבָּאָה
.הִיא תְלַמֵד מָתֵָמטִיקָה אַחֲֵרי הָאוּנִיבְֶרסִיטָה
.הוּא יִלְמַד עִבְִרית כְּשֶהוּא יִיסַע לְיִשְָׂראֵל

.הִיא תִנְהַג בְּמְכֹונִית בְּעֹוד עֶשֶׂר שָנִים

06. .יֹום אֶחָד אֲנִי ֶאעֱבֹוד בְּבַּנְק
.יֹום אֶחָד הִיא תֵלֵך עַל הַיֵָרחַ
.יֹום אֶחָד הֵם יַעַבְדוּ בְּמִסְעָָדה

07. .יֹום אֶחָד אֲנִי אֶהְיֶה מְנַהֵל
.יֹום אֶחָד הִיא תִהְיֶה רֹופְאָה
.יֹום אֶחָד הוּא יִהְיֶה מֹוֶרה

08. .יֹום אֶחָד הָעֵץ הַזֶה יִהְיֶה גָדֹול
.יֹום אֶחָד אַתָה תִהְיֶה גָבֹוהַ
.יֹום אֶחָד הוּא יִהְיֶה שֹוטֵר

שיעור יסוד4.1

01. .גרנו כאן
.אנחנו גרים כאן
.אנחנו נגור כאן

02. .אני אקנה לך צעצוע חדש מחר
.אני אקנה עוד חלב מחר

.אני אקנה לך ג’ינס חדש מחר

03. .שיחקתי כדורגל כאן
.עכשיו אני משחקת כאן

.אני אשחק כאן

04. .אני אלך לסופרמרקט מחר
.אני אתקשר אליך בעוד שעתיים

.אני אפגוש אותך בפארק בעוד עשרים
.דקות

05. .הוא יתחיל את בית-הספר בשנה הבאה
.היא תלמד מתמטיקה אחרי האוניברסיטה
.הוא ילמד עברית כשהוא ייסע לישראל

.היא תנהג במכונית בעוד עשר שנים

06. .יום אחד אני אעבוד בבנק
.יום אחד היא תלך על הירח
.יום אחד הם יעבדו במסעדה

07. .יום אחד אני אהיה מנהל
.יום אחד היא תהיה רופאה
.יום אחד הוא יהיה מורה

08. .יום אחד העץ הזה יהיה גדול
.יום אחד אתה תהיה גבוה
.יום אחד הוא יהיה שוטר
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09. .אֲנִי עָסוּק עַכְשָיו. אֶתְקַשֵר אֵלֶיךָ אַחֲֵרי
.הָעֲבֹוָדה

.אֲנִי ּפָנוּי עַכְשָיו. אֵלֵך לָעֲבֹוָדה הָעֶֶרב
.אֲנִי עֲסוּקָה עַכְשָיו. אֲשַׂחֵק אִיתָך אַחֲֵרי

.אֲרוּחַת-הָעֶֶרב

10. ?תְִרקְִדי אִיתִי
?תִקְָרא לִי

?תְשַׂחֲקִי אִיתִי

11. ?תְִרקְִדי אִיתִי
.כֵּן,.אֲנִי אְֶרקֹוד אִיתְךָ

?תְשַׂחֵק אִיתִי
.כֵּן,.אֲנִי אֲשַׂחֵק אִיתָך

12. .הַכֶּלֶב הַזֶה קָטָן מְאֹוד
.הַתִינֹוק הַזֶה צָעִיר מְאֹוד

.הָעֵצִים הָאֵלֶה גְבֹוהִים מְאֹוד
.הָאִיש הַזֶה זָקֵן מְאֹוד

.הַתַכְשִיט הַזֶה יָקָר מְאֹוד
.הַכַּדוּר הַזֶה גָדֹול מְאֹוד

13. .הַבַּיִית הַזֶה קָטָן מְאֹוד
.הַחַיָה הַזֹאת אִיטִית מְאֹוד
.הַכֹּובַע הַזֶה גָדֹול מְאֹוד
.הָאִיש הַזֶה מָהִיר מְאֹוד

14. .זֹאת ֶדלֶת קְטַנָה מְאֹוד
.זֶה שָעֹון גָדֹול מְאֹוד
.זֶה כַּדוּר קָטָן מְאֹוד
.זֶה כַּדוּר גָדֹול מְאֹוד

המשך4.1

09. .אני עסוק עכשיו. אתקשר אליך אחרי
.העבודה

.אני פנוי עכשיו. אלך לעבודה הערב
.אני עסוקה עכשיו. אשחק איתך אחרי

.ארוחת-הערב

10. ?תרקדי איתי
?תקרא לי

?תשחקי איתי

11. ?תרקדי איתי
.כן,.אני ארקוד איתך

?תשחק איתי
.כן,.אני אשחק איתך

12. .הכלב הזה קטן מאוד
.התינוק הזה צעיר מאוד

.העצים האלה גבוהים מאוד
.האיש הזה זקן מאוד

.התכשיט הזה יקר מאוד
.הכדור הזה גדול מאוד

13. .הביית הזה קטן מאוד
.החיה הזאת איטית מאוד
.הכובע הזה גדול מאוד
.האיש הזה מהיר מאוד

14. .זאת דלת קטנה מאוד
.זה שעון גדול מאוד
.זה כדור קטן מאוד
.זה כדור גדול מאוד
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15. .ָהעֵצִים הָאֵלֶה גְבֹוהִים מְאֹוד
.יֹום אֶחָד הָעֵצִים הָאֵלֶה יִהְיוּ גְבֹוהִים מְאֹוד

.הַחַיֹות הָאֵלֶה גְדֹולֹות מְאֹוד
.יֹום אֶחָד הַחַיֹות הָאֵלֶה יִהְיוּ גְדֹולֹות מְאֹוד

16. ?יֵש לָך שְאֵלָה
.כֵּן,.יֵש לִי שְאֵלָה
?יֵש לָכֶם שְאֵלֹות

.כֵּן,.יֵש לָנוּ שְאֵלֹות

17. .סְלִיחָה,.יֵש לִי שְאֵלָה
?בְּמָה אֲנִי יָכֹול לָעֲזֹור לָכֶם

?מַה הַמָָרק שֶל הַיֹום
.סְלִיחָה,.יֵש לִי שְאֵלָה

?בְּמָה אֲנִי יָכֹול לָעֲזֹור לָך
?כַּמָה עֹולֶה הַּפְסַנְתֵר הַזֶה

18. .הָאִישָה שֹואֶלֶת אֶת הַשֹוטֵר שְאֵלָה
.הַשֹוטֵר עֹונֶה עַל הַשְאֵלָה שֶלָה

.הָאִיש שֹואֵל אֶת הָרֹופְאָה שְאֵלָה
.הָרֹופְאָה עֹונָה עַל הַשְאֵלָה שֶלֹו

19. .הוּא מֶלְצָר בְּמִסְעָָדה
.הִיא מֶלְצִָרית בְּבֵּית-קָפֶה

.הֵם מֶלְצִָרים
.אֲנַחְנוּ מֶלְצִָריֹות

20. .הָאִיש שֹואֵל אֶת הַמֶלְצִָרית שְאֵלָה
.הַמֶלְצִָרית עֹונָה עַל הַשְאֵלָה

ּ .הַמֶלְצִָרית מְבִיאָה אֶת אֲרוּחַת-הַבֹּוקֶר שֶלָנו
.הַמֶלְצָר מֵבִיא אֶת הַקָפֶה שֶלָהֶם

המשך4.1

15. .העצים האלה גבוהים מאוד
.יום אחד העצים האלה יהיו גבוהים מאוד

.החיות האלה גדולות מאוד
.יום אחד החיות האלה יהיו גדולות מאוד

16. ?יש לך שאלה
.כן,.יש לי שאלה
?יש לכם שאלות

.כן,.יש לנו שאלות

17. .סליחה,.יש לי שאלה
?במה אני יכול לעזור לכם

?מה המרק של היום
.סליחה,.יש לי שאלה

?במה אני יכול לעזור לך
?כמה עולה הפסנתר הזה

18. .האישה שואלת את השוטר שאלה
.השוטר עונה על השאלה שלה

.האיש שואל את הרופאה שאלה
.הרופאה עונה על השאלה שלו

19. .הוא מלצר במסעדה
.היא מלצרית בבית-קפה

.הם מלצרים
.אנחנו מלצריות

20. .האיש שואל את המלצרית שאלה
.המלצרית עונה על השאלה

.המלצרית מביאה את ארוחת-הבוקר שלנו
.המלצר מביא את הקפה שלהם
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21. .הָאִישָה שֹואֶלֶת אֶת הֶַמלְצִָרית שְאֵלָה
.הַמֶלְצִָרית עֹונָה עַל הַשְאֵלָה

.הַתַלְמִיָדה שֹואֶלֶת שְאֵלָה
.הַמֹוֶרה עֹונֶה עַל הַשְאֵלָה

.הַמוּזִיקַאי שֹואֵל אֶת הַזַמָר שְאֵלָה
.הַזַמָר עֹונֶה עַל הַשְאֵלָה

22. ?יֵש לָכֶם שְאֵלֹות
.כֵּן,.יֵש לִי שְאֵלָה
?יֵש לָכֶם שְאֵלֹות
.כֵּן,.יֵש לִי שְאֵלָה

23. בָּשָׂר
בָּשָׂר
בָּשָׂר
עֹוף
עֹוף
ָדגִים

24. .ָהאִישָה אֹוכֶלֶת עֹוף לְאֲרוּחַת-צָהֳַריִים
.הָאִיש אֹוכֵל ָדג בַּבַּיִת

.הַיַלְָדה אֹוכֶלֶת תַּפוּחַ-אֲָדמָה בְּבֵּית-קָפֶה
.הֵם אֹוכְלִים בָּשָׂר בְּמִסְעָָדה

25. .הַיַלְָדה אֹוכֶלֶת עֹוף
.הָאִיש אֹוכֵל בָּשָׂר
.הָאִישָה אֹוכֶלֶת ָדג

.הַיֶלֶד אֹוכֵל תַּפוּחַ-אֲָדמָה

26. .תַּפוּח-הָאֲָדמָה עַל-יַד הַמַזְלֵג
.הַכַּּפִית עַל-יַד הַסֵפֶל
.הַסַכִּין עַל-יַד הַלֶחֶם
.הַמַּפִית עַל הַשוּלְחָן

המשך4.1

21. .האישה שואלת את המלצרית שאלה
.המלצרית עונה על השאלה

.התלמידה שואלת שאלה
.המורה עונה על השאלה

.המוזיקאי שואל את הזמר שאלה
.הזמר עונה על השאלה

22. ?יש לכם שאלות
.כן,.יש לי שאלה
?יש לכם שאלות
.כן,.יש לי שאלה

23. בשר
בשר
בשר
עוף
עוף
דגים

24. .האישה אוכלת עוף לארוחת-צהריים
.האיש אוכל דג בבית

.הילדה אוכלת תפוח-אדמה בבית-קפה
.הם אוכלים בשר במסעדה

25. .הילדה אוכלת עוף
.האיש אוכל בשר
.האישה אוכלת דג

.הילד אוכל תפוח-אדמה

26. .תפוח-האדמה על-יד המזלג
.הכפית על-יד הספל
.הסכין על-יד הלחם
.המפית על השולחן
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27. .ָהאִישָה כֹּותֶבֶת עַל הַמַּפִית
.יֵש לַיֶלֶד סַכִּין בַּיָד הַיְמָנִית שֶלֹו

.הַיַלְָדה אֹוכֶלֶת בְּכַּף
.הָאִישָה אֹוכֶלֶת בְּמַזְלֵג

28. שְעוּעִית
שְעוּעִית
שְעוּעִית
חֶמְאָה
חֶמְאָה
ילְפֵּל פִּ

29. תֵה עִם סוּכָּר
לֶחֶם עִם חֶמְאָה

תַּפוּחֵי-אֲָדמָה עִם מֶלַח
ילְפֵּל סַלָט עִם פִּ

בָּשָׂר עִם מֶלַח
קָפֶה עִם סוּכָּר

30. ?יֵש לָכֶם מֶלַח
.כֵּן,.הִינֵה הַמֶלַח
?יֵש לָכֶם ּפִילְּפֵל

ילְפֵּל .כֵּן,.הִינֵה הַפִּ
?יֵש לָך חֶמְאָה

.כֵּן,.הִינֵה הַחֶמְאָה

31. ּפִילְּפֵל
כַּף

סֵפֶל
מֶלַח
מַזְלֵג
צַלַחַת
סַכִּין
מַּפִית

המשך4.1

27. .האישה כותבת על המפית
.יש לילד סכין ביד הימנית שלו

.הילדה אוכלת בכף
.האישה אוכלת במזלג

28. שעועית
שעועית
שעועית
חמאה
חמאה
פילפל

29. תה עם סוכר
לחם עם חמאה

תפוחי-אדמה עם מלח
סלט עם פילפל

בשר עם מלח
קפה עם סוכר

30. ?יש לכם מלח
.כן,.הינה המלח
?יש לכם פילפל

.כן,.הינה הפילפל
?יש לך חמאה

.כן,.הינה החמאה

31. פילפל
כף

ספל
מלח
מזלג
צלחת
סכין
מפית
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32. שְנֵי לִימֹונִים
קַעֲַרת לִימֹונִים

מַיִים וְלִימֹון יָרֹוק
שְלֹושָה לִימֹונִים יְרוּקִים

33. .הַלִימֹון חָמוּץ
.הַלִימֹון הַיָרֹוק חָמוּץ

.הָעֹוף חִָריף
.הַשְעוּעִית חֲִריפָה

.הַסוּכָּר מָתֹוק
.הָעוּגָה מְתוּקָה

34. ?אַתָה רֹוצֶה אֶת הַמָָרק שֶל הַיֹום
?מַה יֵש בַּמָָרק

.תַּפוּחֵי-אֲָדמָה,.שְעוּעִית,.מֶלַח וְּפִילְּפֵל
.כֵּן,.אֲנִי רֹוצֶה

35. ?אַתֶם רֹוצִים קִינוּחַ הַיֹום
?כֵּן,.מַה יֵש לָכֶם

.הַיֹום יֵש לָנוּ קִינוּחַ לִימֹון
?זֶה חָמוּץ

.לֹא. זֶה מָתֹוק
!תֹוָדה

36. ?זֶה חָמוּץ מְאֹוד. אֲנִי יְכֹולָה לְקַבֵּל סוּכָּר
.כֵּן,.הִינֵה הַסוּכָּר

?זֶה חִָריף מְאֹוד. אֲנִי יָכֹול לְקַבֵּל מַיִים
.כֵּן,.הִינֵה הַמַיִים

37. ?סְלִיחָה,.אֲנִי יָכֹול לְקַבֵּל מַּפִית
.כֵּן,.הִינֵה הַמַּפִית

?סְלִיחָה,.אֲנִי יָכֹול לְקַבֵּל סַכִּין
.כֵּן,.הִינֵה הַסַכִּין

המשך4.1

32. שני לימונים
קערת לימונים

מיים ולימון ירוק
שלושה לימונים ירוקים

33. .הלימון חמוץ
.הלימון הירוק חמוץ

.העוף חריף
.השעועית חריפה

.הסוכר מתוק
.העוגה מתוקה

34. ?אתה רוצה את המרק של היום
?מה יש במרק

.תפוחי-אדמה,.שעועית,.מלח ופילפל
.כן,.אני רוצה

35. ?אתם רוצים קינוח היום
?כן,.מה יש לכם

.היום יש לנו קינוח לימון
?זה חמוץ

.לא. זה מתוק
!תודה

36. ?זה חמוץ מאוד. אני יכולה לקבל סוכר
.כן,.הינה הסוכר

?זה חריף מאוד. אני יכול לקבל מיים
.כן,.הינה המיים

37. ?סליחה,.אני יכול לקבל מפית
.כן,.הינה המפית

?סליחה,.אני יכול לקבל סכין
.כן,.הינה הסכין
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01. ּפֶסֶל
ּפֶסֶל
ּפֶסֶל
צִיוּר
צִיוּר

תְמוּנָה

02. .זֶה צִיוּר שֶל חֹוף
.זֶה צִיוּר שֶל הַשָמַיִים
.זֹאת תְמוּנָה שֶל ּפִָריס

.זֹאת תְמוּנָה יְשָנָה שֶל הַיְלִָדים שֶלִי
.זֶה ּפֶסֶל שֶל אִיש

.זֶה ּפֶסֶל שֶל חָתוּל

03. ?מַה זֶה
.זֹאת תְמוּנָה שֶל הַסַבָּא שֶלִי

?מַה זֶה
.זֶה צִיוּר שֶל הַבַּיִית שֶל הַסַבְתָא שֶלִי

04. .אֲנִי יֹושֵב עַל ּפֶסֶל
.הֵן הֹולְכֹות עַל-יַד מִזְָרקָה
.הָאִיש קֹוֵרא עַל הַמְַדֵרגֹות

.אֲנַחְנוּ אֹוכְלִים אֲרוּחַת-צָהֳַריִים עַל גִבְעָה

05. סֶל ַעל-יַד הַמִזְָרקָה .הַפֶּ
.הַמְַדֵרגֹות בַּּפַאְרק

.זֶה צִיוּר שֶל מִזְָרקָה
סֶל עַל הַגִבְעָה .הַפֶּ

שיעור יסוד4.2

01. פסל
פסל
פסל
ציור
ציור

תמונה

02. .זה ציור של חוף
.זה ציור של השמיים
.זאת תמונה של פריס

.זאת תמונה ישנה של הילדים שלי
.זה פסל של איש

.זה פסל של חתול

03. ?מה זה
.זאת תמונה של הסבא שלי

?מה זה
.זה ציור של הביית של הסבתא שלי

04. .אני יושב על פסל
.הן הולכות על-יד מזרקה
.האיש קורא על המדרגות

.אנחנו אוכלים ארוחת-צהריים על גבעה

05. .הפסל על-יד המזרקה
.המדרגות בפארק

.זה ציור של מזרקה
.הפסל על הגבעה
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06. ּפֶסֶל
תְמוּנָה
צִיוּר

מִזְָרקָה
מְַדֵרגֹות

גִבְעָה

07. .זֶה צִיוּר שֶל ּפְסַנְתֵר
.זֹאת תְמוּנָה שֶל גִיטָָרה

.זֶה צִיוּר שֶל אִיש עִם תֹוף

08. .ּפְסַנְתִֵרים וְגִיטָרֹות הֵם כְּלֵי נְגִינָה
.צִיוִּרים וְתְמוּנֹות הֵם מִין אֹומָנוּת

.תֹוף הוּא מִין כְּלִי-נְגִינָה
.ּפֶסֶל הוּא מִין אֹומָנוּת

09. .הָאִיש מְנַגֵן בַּגִיטָָרה
.הַיֶלֶד מְנַגֵן בַּּפְסַנְתֵר עִם הַסַבָּא שֶלֹו

.הַגְבִָרים מְנַגְנִים בַּתוּּפִים

10. .כָּל הַיְלִָדים הָאֵלֶה מְנַגְנִים בְּאֹותֹו כְּלִי
.נְגִינָה

.הָאֲנָשִים הָאֵלֶה מְנַגְנִים בְּכְּלֵי נְגִינָה שֹונִים
.כַּמָה מֵהָאֲנָשִים הָאֵלֶה מְנַגְנִים בְּגִיטָָרה

11. .הַתִזְמֹוֶרת מְנַגֶנֶת בַּּפַאְרק
.שְלֹושָה אֲנָשִים מֵהַתִזְמֹוֶרת הַזֹאת מְנַגְנִים

.בְּגִיטָָרה
.הַלְהָקָה מְנַגֶנֶת בָּאִצְטְַדיֹון

.אֲנִי שָָרה בְּלְהָקָה

המשך4.2

06. פסל
תמונה
ציור

מזרקה
מדרגות

גבעה

07. .זה ציור של פסנתר
.זאת תמונה של גיטרה

.זה ציור של איש עם תוף

08. .פסנתרים וגיטרות הם כלי נגינה
.ציורים ותמונות הם מין אומנות

.תוף הוא מין כלי-נגינה
.פסל הוא מין אומנות

09. .האיש מנגן בגיטרה
.הילד מנגן בפסנתר עם הסבא שלו

.הגברים מנגנים בתופים

10. .כל הילדים האלה מנגנים באותו כלי
.נגינה

.האנשים האלה מנגנים בכלי נגינה שונים
.כמה מהאנשים האלה מנגנים בגיטרה

11. .התזמורת מנגנת בפארק
.שלושה אנשים מהתזמורת הזאת מנגנים

.בגיטרה
.הלהקה מנגנת באצטדיון

.אני שרה בלהקה
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12. גִיטָָרה
תֹוף

ּפְסַנְתֵר
כְּלֵי נְגִינָה
תִזְמֹוֶרת
לְהָקָה

13. .הוּא מְצַלֵם אֹותָה
.תְצַלֵם אֹותָנוּ,.בְּבַקָשָה
.הִיא מְצַלֶמֶת אֶת הַּפֶסֶל

.הוּא מְצַלֵם אֶת הַתִזְמֹוֶרת

14. .הוּא מְצַלֵם אֶת הַלְהָקָה
.הִיא מְצַלֶמֶת אֶת הַמִזְָרקָה

.הוּא מְצַלֵם אֶת הַצִיוּר
.הִיא מְצַלֶמֶת אֶת הַּפֶסֶל

15. קֹולְנֹועַ
קֹולְנֹועַ
קֹולְנֹועַ
גַן-חַיֹות
גַן-חַיֹות
מוּזֵיאֹון

16. .ּבֵית-הַקָפֶה בְּמְֶרכַּז הָעִיר
.בֵּית-הַקָפֶה לֹא בְּמְֶרכַּז הָעִיר

.הֵן גָרֹות בְּמְֶרכַּז הָעִיר
.הֵם לֹא גִָרים בְּמְֶרכַּז הָעִיר

17. .הַקֹולְנֹועַ בְּמְֶרכַּז הָעִיר
.הֵם רֹואִים סֶֶרט בְּקֹולְנֹועַ

.הַחַיָה הַזֹאת בְּגַן-חַיֹות
.הַחָתוּל וְהַכֶּלֶב לֹא בְּגַן-חַיֹות

המשך4.2

12. גיטרה
תוף

פסנתר
כלי נגינה
תזמורת
להקה

13. .הוא מצלם אותה
.תצלם אותנו,.בבקשה
.היא מצלמת את הפסל

.הוא מצלם את התזמורת

14. .הוא מצלם את הלהקה
.היא מצלמת את המזרקה

.הוא מצלם את הציור
.היא מצלמת את הפסל

15. קולנוע
קולנוע
קולנוע
גן-חיות
גן-חיות
מוזיאון

16. .בית-הקפה במרכז העיר
.בית-הקפה לא במרכז העיר

.הן גרות במרכז העיר
.הם לא גרים במרכז העיר

17. .הקולנוע במרכז העיר
.הם רואים סרט בקולנוע

.החיה הזאת בגן-חיות
.החתול והכלב לא בגן-חיות
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18. .הַתִזְמֹוֶרת מְנַגֶנֶת בְּמְֶרכַּז הָעִיר
.הַלְהָקָה לֹא מְנַגֶנֶת בְּמְֶרכַּז הָעִיר

.הַּפֶסֶל בְּמְֶרכַּז הָעִיר
.הַּפֶסֶל לֹא בְּמְֶרכַּז הָעִיר

19. .ּבְמַאי צִילַמְתִי תְמוּנָה בַּיַעַר
.הוּא צִילֵם תְמוּנָה שֶל הַחֲבִֵרים שֶלֹו

.בְּאֹוקְטֹובֶּר
.הִיא צִילְמָה תְמוּנֹות בְּגַן-הַחַיֹות וְבְּמְֶרכַּז

.הָעִיר
.צִילַמְת תְמוּנָה שֶל הַמִשְּפָחָה שֶלָך בַּּפַאְרק

20. .הַבִּנְייָן הַזֶה בְּמֹוסְקְבָה
.הַבִּנְייָן הַזֶה בְּנְיוּ-יֹוְרק
.הַבִּנְייָן הַזֶה בְּבְַּרצְלֹונָה

.הַבִּנְייָן הַזֶה בְּאֹוסְטְַרלְיָה

21. .מְַדֵרגֹות עַתִיקֹות
.ּפֶסֶל עַתִיק

.צִיוּר מֹוֶדְרנִי
.בִּנְייָן מֹוֶדְרנִי

22. .אִצְטְַדיֹון עַתִיק
.אִצְטְַדיֹון מֹוֶדְרנִי

.ּפֶסֶל עַתִיק
.ּפֶסֶל מֹוֶדְרנִי

23. .הַבִּנְייָן הַזֶה מְפוְּרסָם
.הַגֶשֶר הַזֶה מְפוְּרסָם
.הָהָר הַזֶה מְפוְּרסָם

.הַבִּנְייָן הַזֶה לֹא מְפוְּרסָם
.הַגֶשֶר הַזֶה לֹא מְפוְּרסָם
.הָהָר הַזֶה לֹא מְפוְּרסָם

המשך4.2

18. .התזמורת מנגנת במרכז העיר
.הלהקה לא מנגנת במרכז העיר

.הפסל במרכז העיר
.הפסל לא במרכז העיר

19. .במאי צילמתי תמונה ביער
.הוא צילם תמונה של החברים שלו

.באוקטובר
.היא צילמה תמונות בגן-החיות ובמרכז

.העיר
.צילמת תמונה של המשפחה שלך בפארק

20. .הבניין הזה במוסקבה
.הבניין הזה בניו-יורק
.הבניין הזה בברצלונה

.הבניין הזה באוסטרליה

21. .מדרגות עתיקות
.פסל עתיק

.ציור מודרני
.בניין מודרני

22. .אצטדיון עתיק
.אצטדיון מודרני

.פסל עתיק
.פסל מודרני

23. .הבניין הזה מפורסם
.הגשר הזה מפורסם
.ההר הזה מפורסם

.הבניין הזה לא מפורסם
.הגשר הזה לא מפורסם
.ההר הזה לא מפורסם



87

הֶמְשֵך4.2

24. .הִיא תְצַלֵם תְמוּנָה שֶל בִּנְייָן מְפוְּרסָם
.הִיא מְצַלֶמֶת תְמוּנָה שֶל בִּנְייָן מְפוְּרסָם
.הִיא צִילְמָה תְמוּנָה שֶל בִּנְייָן מְפוְּרסָם

25. .הַּפֶסֶל הַמְפוְּרסָם הַזֶה בְּבְָּרזִיל
.הַבִּנְייָן הַמְפוְּרסָם הַזֶה בְּסִין

.הַמִזְָרקָה הַמְפוְּרסֶמֶת הַזֹאת בְּרֹומָא

26. .זֶה מְפוְּרסָם
.אֵלֶה מְפוְּרסָמֹות
.הִיא מְפוְּרסֶמֶת
.הֵם מְפוְּרסָמִים

27. .הֵם מְחַּפְשִׂים אֶת הַמְכֹונִית שֶלָהֶם
.הֵם מָצְאוּ אֶת הַמְכֹונִית שֶלָהֶם

.הִיא מְחַּפֶשֶׂת אֶת הַמַפְתְחֹות שֶלָה
.הִיא מָצְאָה אֶת הַמַפְתְחֹות שֶלָה
.הוּא מְחַּפֵשׂ אֶת הַמִשְקָפַיִים שֶלֹו
.הוּא מָצָא אֶת הַמִשְקָפַיִים שֶלֹו

28. .אֲנִי מְחַּפֶשֶׂת אֶת הַמְעִיל שֶלִי
.מָצָאתִי אֶת הַמְעִיל שֶלִי

.הוּא מְחַּפֵשׂ אֶת הַנַעַל שֶלֹו
.הוּא מָצָא אֶת הַנַעַל שֶלֹו

29. .הוּא מְחַּפֵשׂ אֶת הַכַּדוּר שֶלֹו
.הוּא מָצָא אֶת הַכַּדוּר שֶלֹו

.הִיא מְחַּפֶשֶׂת אֶת הַגֶֶרב שֶלָה
.הִיא מָצְאָה אֶת הַגֶֶרב שֶלָה

המשך4.2

24. .היא תצלם תמונה של בניין מפורסם
.היא מצלמת תמונה של בניין מפורסם
.היא צילמה תמונה של בניין מפורסם

25. .הפסל המפורסם הזה בברזיל
.הבניין המפורסם הזה בסין

.המזרקה המפורסמת הזאת ברומא

26. .זה מפורסם
.אלה מפורסמות
.היא מפורסמת
.הם מפורסמים

27. .הם מחפשים את המכונית שלהם
.הם מצאו את המכונית שלהם

.היא מחפשת את המפתחות שלה
.היא מצאה את המפתחות שלה
.הוא מחפש את המשקפיים שלו
.הוא מצא את המשקפיים שלו

28. .אני מחפשת את המעיל שלי
.מצאתי את המעיל שלי

.הוא מחפש את הנעל שלו
.הוא מצא את הנעל שלו

29. .הוא מחפש את הכדור שלו
.הוא מצא את הכדור שלו

.היא מחפשת את הגרב שלה
.היא מצאה את הגרב שלה
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30. .הֵם מְחַּפְשִׂים אֶת הַּפֶסֶל שֶל אִיש וְהַכֶּלֶב
.שֶלֹו

.הֵם מָצְאוּ אֶת הַּפֶסֶל
.הֵן מְחַּפְשֹׂות אֶת הַמוּזֵיאֹון

.הֵן מָצְאוּ אֶת הַמוּזֵיאֹון

31. .אֲנִי מְחַּפֵשׂ אֶת הַמִשְקָפַיִים שֶלִי
.מָצָאתִי אֶת הַמִשְקָפַיִים שֶלְךָ

.אֲנִי מְחַּפֵשׂ אֶת הַכֶּלֶב שֶלִי
.מָצָאתִי אֶת הַכֶּלֶב שֶלְךָ

32. ּ ?אַת מְחַּפֶשֶׂת מַשֶהו
.כֵּן,.אֲנִי מְחַּפֶשֶׂת אֶת הַקֹולְנֹועַ

ּ ?אַתֶם מְחַּפְשִׂים מַשֶהו
.כֵּן,.אֲנַחְנוּ מְחַּפְשִׂים אֶת הָאִצְטְַדיֹון

33. .יֹום אֶחָד אֲנִי רֹוצֶה לָשִיר בְּלְהָקָה
.מְפוְּרסֶמֶת

.אֲנִי אֲנַגֵן בְּגִיטָָרה בְּלְהָקָה מְפוְּרסֶמֶת
.אֲנַחְנוּ נְנַגֵן בְּאֹותָה לְהָקָה

.אֲנִי אָשִיר,.וְאַתָה תְנַגֵן בְּגִיטָָרה
אֲנַחְנוּ נִהְיֶה הַלְהָקָה הֲכִי מְפוְּרסֶמֶת בְּנְיוּ-

!יֹוְרק
!כֵּן,.אֲנַחְנוּ נְנַגֵן בָּאִצְטְַדיֹונִים הֲכִי גְדֹולִים

המשך4.2

30. .הם מחפשים את הפסל של איש והכלב
.שלו

.הם מצאו את הפסל
.הן מחפשות את המוזיאון

.הן מצאו את המוזיאון

31. .אני מחפש את המשקפיים שלי
.מצאתי את המשקפיים שלך

.אני מחפש את הכלב שלי
.מצאתי את הכלב שלך

32. ?את מחפשת משהו
.כן,.אני מחפשת את הקולנוע

?אתם מחפשים משהו
.כן,.אנחנו מחפשים את האצטדיון

33. .יום אחד אני רוצה לשיר בלהקה
.מפורסמת

.אני אנגן בגיטרה בלהקה מפורסמת
.אנחנו ננגן באותה להקה

.אני אשיר,.ואתה תנגן בגיטרה
אנחנו נהיה הלהקה הכי מפורסמת בניו-

!יורק
!כן,.אנחנו ננגן באצטדיונים הכי גדולים
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שִיעוּר יְסֹוד4.3

01. .הַיְלִָדים צֹוחֲקִים
.הָאִיש מְחַייֵך

.הָאִימָא שֶל הַיַלְָדה לֹא מְחַייֶכֶת
.הַיֶלֶד לֹא צֹוחֵק

02. .הִיא מְחַייֶכֶת אֶל הַבַּעַל שֶלָה
.הַיַלְָדה צֹוחֶקֶת

.הָרֹופְאָה מְחַייֶכֶת אֶל הַיַלְָדה
.הַיְלִָדים צֹוחֲקִים בְּמְסִיבַּת יֹום-הַהוּלֶֶדת

.הַתִינֹוק בֹּוכֶה
.הַנָשִים בֹּוכֹות

03. .הָאִישָה מְחַייֶכֶת אֶל הַבַּעַל שֶלָה
.הָאִיש צֹוחֵק

.הַיֶלֶד מְחַייֵך אֶל הַמֹוָרה שֶלֹו
.הָעֹובְִדים צֹוחֲקִים

04. .הַמִזְָרקָה עַל-יַד הַמִסְגָד
.הָאִיש קֹוֵרא בְּבֵּית-הַכְּנֶסֶת

.הַּפְסָלִים בְּמִקְָדש
.הָאִיש וְהָאִישָה מְחַייְכִים עַל-יַד הַכְּנֵסִיָה

05. .הֵם עֹומְִדים עַל-יַד מִסְגָד
.הֵם שִָרים בְּכְּנֵסִיָה

.הָאִיש הַזֶה יֹושֵב לִפְנֵי הַמִקְָדשִים
.אֲנַחְנוּ בְּבֵּית-הַכְּנֶסֶת

06. מִסְגָד
בֵּית-כְּנֶסֶת

מִקְָדש
כְּנֵסִיָה

שיעור יסוד4.3

01. .הילדים צוחקים
.האיש מחייך

.האימא של הילדה לא מחייכת
.הילד לא צוחק

02. .היא מחייכת אל הבעל שלה
.הילדה צוחקת

.הרופאה מחייכת אל הילדה
.הילדים צוחקים במסיבת יום-ההולדת

.התינוק בוכה
.הנשים בוכות

03. .האישה מחייכת אל הבעל שלה
.האיש צוחק

.הילד מחייך אל המורה שלו
.העובדים צוחקים

04. .המזרקה על-יד המסגד
.האיש קורא בבית-הכנסת

.הפסלים במקדש
.האיש והאישה מחייכים על-יד הכנסיה

05. .הם עומדים על-יד מסגד
.הם שרים בכנסיה

.האיש הזה יושב לפני המקדשים
.אנחנו בבית-הכנסת

06. מסגד
בית-כנסת

מקדש
כנסיה
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07. ?מָה אַתָה רֹואֶה
.אֲנִי רֹואֶה אֶת הַּפְסָלִים עַל הַגִבְעָה

?מָה אַתָה רֹואֶה
.אֲנִי רֹואֶה אִיש עַל הַמְַדֵרגֹות

08. ?אַת יְכֹולָה לְִראֹות אֶת הַכְּנֵסִיָה
.לֹא,.אֲנִי לֹא יְכֹולָה לְִראֹות אֶת הַכְּנֵסִיָה
?אַת יְכֹולָה לְִראֹות אֶת הַכְּנֵסִיָה עַכְשָיו

.כֵּן,.אֲנִי יְכֹולָה לְִראֹות אֶת הַכְּנֵסִיָה עַכְשָיו

09. .הוּא אִיבֵּד אֶת הֶַדֶרך
.הִיא לֹא אִיבְָּדה אֶת הֶַדֶרך

.אִיבְַּדנוּ אֶת הֶַדֶרך
.לֹא אִיבְַּדתִי אֶת הֶַדֶרך

10. ?לָמָה אַתָה בֹּוכֶה
.כִּי אֲנִי לֹא יָכֹול לִמְצֹוא אֶת הַהֹוִרים שֶלִי

.אֲנַחְנוּ נִמְצָא אֶת הַהֹוִרים שֶלְךָ

11. .הִיא שְׂמֵחָה,.כִּי זֶה יֹום-הַהוּלֶֶדת שֶלָה
.אֲנִי שָׂמֵחַ,.כִּי בָּהִיר עַכְשָיו

.הֵם שְׂמֵחִים,.כִּי הֵם מְשַׂחֲקִים כַּדוֶּרגֶל
.הוּא כֹּועֵס,.כִּי הוּא לֹא יָכֹול לִמְצֹוא אֶת

.הַמַפְתְחֹות שֶלֹו
.הִיא כֹּועֶסֶת,.כִּי הַחוּלְצָה שֶלָה מְלוּכְלֶכֶת

.הוּא כֹּועֵס,.כִּי הָאִישָה שֶלֹו מְאַחֶֶרת

12. .הוּא כֹּועֵס
.הוּא שָׂמֵחַ
.הוּא עָצוּב

המשך4.3

07. ?מה אתה רואה
.אני רואה את הפסלים על הגבעה

?מה אתה רואה
.אני רואה איש על המדרגות

08. ?את יכולה לראות את הכנסיה
.לא,.אני לא יכולה לראות את הכנסיה
?את יכולה לראות את הכנסיה עכשיו

.כן,.אני יכולה לראות את הכנסיה עכשיו

09. .הוא איבד את הדרך
.היא לא איבדה את הדרך

.איבדנו את הדרך
.לא איבדתי את הדרך

10. ?למה אתה בוכה
.כי אני לא יכול למצוא את ההורים שלי

.אנחנו נמצא את ההורים שלך

11. .היא שמחה,.כי זה יום-ההולדת שלה
.אני שמח,.כי בהיר עכשיו

.הם שמחים,.כי הם משחקים כדורגל
.הוא כועס,.כי הוא לא יכול למצוא את

.המפתחות שלו
.היא כועסת,.כי החולצה שלה מלוכלכת

.הוא כועס,.כי האישה שלו מאחרת

12. .הוא כועס
.הוא שמח
.הוא עצוב
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13. .הִיא כֹּועֶסֶת,.כִּי הַכֶּלֶב אֹוכֵל אֶת הַנַעַל
.שֶלָה

.הֵם שְׂמֵחִים,.כִּי הֵם בַּחֹוף
.הַיַלְָדה עֲצוּבָה,.כִּי הִיא לֹא יְכֹולָה לִמְצֹוא

.אֶת הַכֶּלֶב שֶלָה

14. ?כַּמָה זְמַן הַלְהָקָה תְנַגֵן
.הַלְהָקָה תְנַגֵן שְעָתַיִים

?כַּמָה זְמַן ַרצְתִי
.ַרצְת שְלֹושִים ַדקֹות

15. ?כַּמָה זְמַן אֲנַחְנוּ יְכֹולִים לִשְׂחֹות
.אַתֶם יְכֹולִים לִשְׂחֹות שָלֹוש שָעֹות

?כַּמָה זְמַן הוּא ִדיבֵּר
.הוּא ִדיבֵּר אְַרבָּעִים וְחָמֵש ַדקֹות

16. ?כַּמָה זְמַן תִהְיִי בָּאֶָרץ
.אֶהְיֶה כָּאן שָבוּעַ

?כַּמָה זְמַן תִהְיֶה בְּאִיטַלְיָה
.אֶהְיֶה בְּאִיטַלְיָה שְלֹושָה חֹוָדשִים

17. ?כַּמָה זְמַן רֹונִית תִהְיֶה בְּמֹוסְקְבָה
.הִיא תִהְיֶה בְּמֹוסְקְבָה שְבוּעַיִים

?כַּמָה זְמַן תִהְיֶה בְּּפִָריס
.אֶהְיֶה בְּּפִָריס שְבוּעַיִים

18. .אֲנַחְנוּ נִשְאִָרים כָּאן יֹומַיִים
.הִיא נִשְאֶֶרת עִם הַסַבְתָא שֶלָה שָבוּעַ

.הֵם נִשְאִָרים בְּבֵּית-הַחֹולִים

המשך4.3

13. .היא כועסת,.כי הכלב אוכל את הנעל
.שלה

.הם שמחים,.כי הם בחוף
.הילדה עצובה,.כי היא לא יכולה למצוא

.את הכלב שלה

14. ?כמה זמן הלהקה תנגן
.הלהקה תנגן שעתיים

?כמה זמן רצתי
.רצת שלושים דקות

15. ?כמה זמן אנחנו יכולים לשחות
.אתם יכולים לשחות שלוש שעות

?כמה זמן הוא דיבר
.הוא דיבר ארבעים וחמש דקות

16. ?כמה זמן תהיי בארץ
.אהיה כאן שבוע

?כמה זמן תהיה באיטליה
.אהיה באיטליה שלושה חודשים

17. ?כמה זמן רונית תהיה במוסקבה
.היא תהיה במוסקבה שבועיים

?כמה זמן תהיה בפריס
.אהיה בפריס שבועיים

18. .אנחנו נשארים כאן יומיים
.היא נשארת עם הסבתא שלה שבוע

.הם נשארים בבית-החולים
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19. .יֵש לָה הַזְמָנָה מֵרֹאש שֶל חֶֶדר בַּמָלֹון. הִיא
.יְכֹולָה לְהִישָאֵר כָּאן הַלַיְלָה

.אֵין לֹו הַזְמָנָה מֵרֹאש שֶל חֶֶדר בַּמָלֹון. הוּא
.מוּכְָרח לְהִישָאֵר כָּאן הַלַיְלָה

.יֵש לָהֶם הַזְמָנָה מֵרֹאש שֶל מָקֹום בַּמִסְעָָדה.
.הֵם יְכֹולִים לֶאֱכֹול כָּאן

.אֵין לָנוּ הַזְמָנָה ֵמרֹאש שֶל מְקֹומֹות בַּמִסְעָָדה
.הַזֹאת. אֲנַחְנוּ לֹא יְכֹולִים לֶאֱכֹול כָּאן

20. ?אֲנִי יָכֹול לְהַזְמִין מָקֹום
?כֵּן,.מָתַי אַתָה מַגִיעַ

.אֲנִי מַגִיעַ הָעֶֶרב בְּשָעָה שְמֹונֶה
.אֲנִי מִתְקַשֶֶרת לְהַזְמִין חֶֶדר

?בְּאֵיזֶה יֹום אַת מַגִיעָה
.אֲנִי מַגִיעָה בְּיֹום ְרבִיעִי

21. ?מָלֹון ָדן,.שָלֹום! בְּמָה אֲנִי יָכֹול לָעֲזֹור לְךָ
.שָלֹום! אֲנִי מְבַקֵש לְהַזְמִין חֶֶדר

?מָתַי אַתָה מַגִיעַ
.אֲנִי מַגִיעַ בְּעֶשְִׂרים וְשְנַיִים בְּאֹוקְטֹובֶּר

?כַּמָה זְמַן תִישָאֵר
.אֶשָאֵר שְלֹושָה לֵילֹות

22. .הָלֹו
.אֲנִי מְבַקֶשֶת לְהַזְמִין מְקֹומֹות

?בְּאֵיזֶה שָעָה אַתֶם מַגִיעִים
.אֲנַחְנוּ מַגִיעִים בְּשָעָה שֶבַע

?כַּמָה אֲנָשִים מַגִיעִים
.אְַרבָּעָה אֲנָשִים

המשך4.3

19. .יש לה הזמנה מראש של חדר במלון. היא
.יכולה להישאר כאן הלילה

.אין לו הזמנה מראש של חדר במלון. הוא
.מוכרח להישאר כאן הלילה

.יש להם הזמנה מראש של מקום במסעדה.
.הם יכולים לאכול כאן

.אין לנו הזמנה מראש של מקומות במסעדה
.הזאת. אנחנו לא יכולים לאכול כאן

20. ?אני יכול להזמין מקום
?כן,.מתי אתה מגיע

.אני מגיע הערב בשעה שמונה
.אני מתקשרת להזמין חדר

?באיזה יום את מגיעה
.אני מגיעה ביום רביעי

21. ?מלון דן,.שלום! במה אני יכול לעזור לך
.שלום! אני מבקש להזמין חדר

?מתי אתה מגיע
.אני מגיע בעשרים ושניים באוקטובר

?כמה זמן תישאר
.אשאר שלושה לילות

22. .הלו
.אני מבקשת להזמין מקומות

?באיזה שעה אתם מגיעים
.אנחנו מגיעים בשעה שבע

?כמה אנשים מגיעים
.ארבעה אנשים
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23. .הוּא עֹולֶה לָהָר
.הֵם עֹולִים בְִּריצָה לַגִבְעָה

.הַיֶלֶד יֹוֵרד בַּמְַדֵרגֹות
.אֲנִי יֹוֵרד בְִּריצָה מֵהַגִבְעָה

24. .הִיא יֹוֶרֶדת בַּמְַדֵרגֹות
.הָאִיש עֹולֶה בְִּריצָה בַּמְַדֵרגֹות

.הֵם יֹוְרִדים מֵהַגִבְעָה
.הָאִישָה יֹוֶרֶדת בְִּריצָה מֵהַגִבְעָה

25. .הוּא עֹולֶה בַּמְַדֵרגֹות
.הֵם יֹוְרִדים בְִּריצָה מֵהָהָר

.הֵם יֹוְרִדים מֵהָהָר
.הוּא עֹולֶה בְִּריצָה בַּמְַדֵרגֹות

26. .הֵם אֹוְרזִים אֶת הַמִזְווָדֹות שֶלָהֶם
.אֲנִי אֹוֵרז אֶת הַמִזְווָָדה שֶלִי

.הִיא ּפֹוֶרקֶת אֶת הַמִזְווָָדה שֶלָה
.הוּא ּפֹוֵרק אֶת הַמִזְווָָדה שֶלֹו

27. .ָהאִישָה הַזֹאת אְָרזָה אֶתְמֹול
.הָאִישָה הַזֹאת אְָרזָה בַּבֹּוקֶר

.הִיא אֹוֶרזֶת עַכְשָיו

28. .קֹוֶדם הוּא אַָרז אֶת הַמִזְווָָדה שֶלֹו בַּבַּיִית
.אַחַר-כָּך הוּא נָסַע לַמָלֹון

.עַכְשָיו הוּא ּפֹוֵרק אֶת הַמִזְווָָדה שֶלֹו בַּחֶֶדר
.שֶלֹו

29. ?מָה עָשִׂית הַיֹום
.קֹוֶדם ַרצְתִי שְלֹושִים ַדקֹות

.אַחַר-כָּך הָלַכְתִי לַסוּּפְֶרמְַרקֶט
.בַּסֹוף בִּישַלְתִי אֲרוּחַת-עֶֶרב

המשך4.3

23. .הוא עולה להר
.הם עולים בריצה לגבעה

.הילד יורד במדרגות
.אני יורד בריצה מהגבעה

24. .היא יורדת במדרגות
.האיש עולה בריצה במדרגות

.הם יורדים מהגבעה
.האישה יורדת בריצה מהגבעה

25. .הוא עולה במדרגות
.הם יורדים בריצה מההר

.הם יורדים מההר
.הוא עולה בריצה במדרגות

26. .הם אורזים את המזוודות שלהם
.אני אורז את המזוודה שלי

.היא פורקת את המזוודה שלה
.הוא פורק את המזוודה שלו

27. .האישה הזאת ארזה אתמול
.האישה הזאת ארזה בבוקר

.היא אורזת עכשיו

28. .קודם הוא ארז את המזוודה שלו בביית
.אחר-כך הוא נסע למלון

.עכשיו הוא פורק את המזוודה שלו בחדר
.שלו

29. ?מה עשית היום
.קודם רצתי שלושים דקות

.אחר-כך הלכתי לסופרמרקט
.בסוף בישלתי ארוחת-ערב
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30. .קֹוֶדם הִיא שָׂמָה אֶת הַַצלַחַת שֶלָה עַל
.הַשוּלְחָן

.אַחַר-כָּך הוּא שָׂם אֶת הַצַלַחַת שֶלֹו עַל
.הַשוּלְחָן

.בַּסֹוף הֵן שָׂמוּ אֶת הַצַלָחֹות שֶלָהֶן עַל
.הַשוּלְחָן

31. .קֹוֶדם הִיא בִּיְשלָה אֲרוּחַת-עֶֶרב
.אַחַר-כָּך הִיא אָכְלָה אֲרוּחַת-עֶֶרב

.בַּסֹוף הִיא ָרחֲצָה אֶת הַצַלָחֹות

32. ?אַת רֹוצָה לָלֶכֶת לַמוּזֵיאֹון
.כֵּן,.אֲנַחְנוּ יְכֹולִים לָלֶכֶת אַחֲֵרי-הַצָהֳַריִים

?אַת רֹוצָה לָלֶכֶת לְמִסְעָָדה בָּעֶֶרב
.כֵּן. אַחַר-כָּך אֲנַחְנוּ יְכֹולִים לָלֶכֶת

.לְקֹולְנֹועַ

33. ?מָה אַתָה רֹוצֶה לְִראֹות הַיֹום
.אֲנִי רֹוצֶה לְִראֹות אֶת הַמִקְָדש

?סְלִיחָה,.אִיבְַּדנוּ אֶת הֶַדֶרך. אֵיפֹה הַמִקְָדש
.קֹוֶדם לְכוּ לַּפַאְרק. אַחַר-כָּך תִפְנוּ שְׂמֹאלָה

!תֹוָדה

המשך4.3

30. .קודם היא שמה את הצלחת שלה על
.השולחן

.אחר-כך הוא שם את הצלחת שלו על
.השולחן

.בסוף הן שמו את הצלחות שלהן על
.השולחן

31. .קודם היא בישלה ארוחת-ערב
.אחר-כך היא אכלה ארוחת-ערב

.בסוף היא רחצה את הצלחות

32. ?את רוצה ללכת למוזיאון
.כן,.אנחנו יכולים ללכת אחרי-הצהריים

?את רוצה ללכת למסעדה בערב
.כן. אחר-כך אנחנו יכולים ללכת

.לקולנוע

33. ?מה אתה רוצה לראות היום
.אני רוצה לראות את המקדש

?סליחה,.איבדנו את הדרך. איפה המקדש
.קודם לכו לפארק. אחר-כך תפנו שמאלה

!תודה
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שִיעוּר יְסֹוד4.4

01. .הָאִיש גֹולֵש
.הָאִישָה שָטָה
.אֲנַחְנוּ שָטִים

.הַיְלִָדים גֹולְשִים

02. .הִיא גֹולֶשֶת בָּעִיר
.הוּא גֹולֵש בָּהִָרים

.הֵם שָטִים עַל-יַד הָעִיר
.הֵם שָטִים עַל-יַד הַחֹוף

03. .הֵם מְשַחֲקִים בַּיָם
.הוּא שָט בַּיָם

.הִיא שֹׂוחָה בַּיָם

04. .הָאֶָרץ הַזֹאת הִיא אִי
.הַּפֶסֶל הַזֶה עַל אִי

.הַכְּנֵסִיָה הַזֹאת עַל אִי

05. .אֲנִי עֹושָׂה קֶמְּפִינְג בַּיַעַר
.הִיא עֹושָׂה קֶמְּפִינְג עַל-יַד הַיָם

.הִיא שָטָה עַל-יַד הָאִי
.הִיא עֹושָׂה קֶמְּפִינְג בָּהִָרים

06. אְַרבָּעָה אֹוהָלִים
שָלֹוש מִפְָרשִׂיֹות

מִגְלָשַיִים
שִישָה גֹולְשִים

07. .הֵם עֹושִׂים קֶמְּפִינְג עַל-יַד הָאֲגַם
.הַמִשְּפָחָה עַל-יַד הַמִפְָרשִׂיֹות

.הַמִגְלָשַיִים עַל-יַד הָאֹוהֶל
.הַמִשְּפָחָה בַּמִפְָרשִׂית

שיעור יסוד4.4

01. .האיש גולש
.האישה שטה
.אנחנו שטים

.הילדים גולשים

02. .היא גולשת בעיר
.הוא גולש בהרים

.הם שטים על-יד העיר
.הם שטים על-יד החוף

03. .הם משחקים בים
.הוא שט בים

.היא שוחה בים

04. .הארץ הזאת היא אי
.הפסל הזה על אי

.הכנסיה הזאת על אי

05. .אני עושה קמפינג ביער
.היא עושה קמפינג על-יד הים

.היא שטה על-יד האי
.היא עושה קמפינג בהרים

06. ארבעה אוהלים
שלוש מפרשיות

מגלשיים
שישה גולשים

07. .הם עושים קמפינג על-יד האגם
.המשפחה על-יד המפרשיות

.המגלשיים על-יד האוהל
.המשפחה במפרשית
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08. .ַהמִפְָרשִׂית הַזֹאת מְהִיָרה
.הַגֹולְשִים הָאֵלֶה מְהִיִרים
.הַמִפְָרשִׂית הַזֹאת אִיטִית
.הַגֹולְשִים הָאֵלֶה אִיטִיִים

09. .הַכְּנֵסִיָה עַל-יַד הַיָם
.הַמִסְגָד עַל-יַד הַּפַאְרק

.בֵּית-הַכְּנֶסֶת בָּעִיר
.הַמִקְָדש עַל הָאִי

10. .הוּא מְחַּפֵשׂ אִי
.הוּא מְחַּפֵשׂ אֶת הַכַּדוּר שֶלֹו

.הוּא מְחַּפֵשׂ אֶת הַיָם

11. .אֲנִי רֹוכֶבֶת עַל סוּס לָבָן
.הָאִישָה רֹוכֶבֶת עַל אֹופַנַיִים אֲפֹוִרים

.הָאִיש רֹוכֵב עַל סוּס שָחֹור
.אַתָה רֹוכֵב עַל אֹופַנַיִים

12. .הֵם רֹוכְבִים עַל סוּסִים בַּּפַאְרק
.הֵם רֹוכְבִים עַל סוּסִים עַל-יַד הַיָם
.הוּא רֹוכֵב עַל אֹופַנַיִים עַל-יַד הַיָם

.הוּא רֹוכֵב עַל אֹופַנַיִים בַּיַעַר

13. .הַיְלִָדים מְשַׂחֲקִים בַּשֶלֶג
.הוּא כָּתַב בַּשֶלֶג

.הוּא רֹוכֵב עַל אֹופַנַיִים בַּגֶשֶם
.הֵם הֹולְכִים בַּגֶשֶם

14. ?מַה תַעֲשִׂי אַחֲֵרי שֶתִגְלְשִי
.אֲנִי אֶשְתֶה קָפֶה בְּבֵּית-הַקָפֶה

ּ ?מַה הֵם יַעֲשׂוּ אַחֲֵרי שֶהֵם יִשְׂחו
.הֵם יְִרכְּבוּ עַל הָאֹופַנַיִים שֶלָהֶם וְאַחַר-כָּך

ּ .הֵם יָרוּצו

המשך4.4

08. .המפרשית הזאת מהירה
.הגולשים האלה מהירים
.המפרשית הזאת איטית
.הגולשים האלה איטיים

09. .הכנסיה על-יד הים
.המסגד על-יד הפארק

.בית-הכנסת בעיר
.המקדש על האי

10. .הוא מחפש אי
.הוא מחפש את הכדור שלו

.הוא מחפש את הים

11. .אני רוכבת על סוס לבן
.האישה רוכבת על אופניים אפורים

.האיש רוכב על סוס שחור
.אתה רוכב על אופניים

12. .הם רוכבים על סוסים בפארק
.הם רוכבים על סוסים על-יד הים
.הוא רוכב על אופניים על-יד הים

.הוא רוכב על אופניים ביער

13. .הילדים משחקים בשלג
.הוא כתב בשלג

.הוא רוכב על אופניים בגשם
.הם הולכים בגשם

14. ?מה תעשי אחרי שתגלשי
.אני אשתה קפה בבית-הקפה
?מה הם יעשו אחרי שהם ישחו

.הם ירכבו על האופניים שלהם ואחר-כך
.הם ירוצו
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ּ ?מַה תַעֲשׂוּ אַחֲֵרי שֶתָשוּטו
.נֹאכַל אֲרוּחַת-עֶֶרב עַל הָאִי

15. .יֵש כַּמָה חֲתוּלִים
.יֵש כַּמָה אִיִים

.יֵש כַּמָה מִגְלָשַיִים
.יֵש הְַרבֵּה ָדגִים

.יֵש הְַרבֵּה אֲנָשִים
.יֵש הְַרבֵּה אֹוהָלִים

16. .יֵש הְַרבֵּה מַיִים
.יֵש הְַרבֵּה עֵצִים
.יֵש הְַרבֵּה ֶדשֶא

.יֵש הְַרבֵּה ּפְָרחִים

17. .יֵש מִפְָרשִׂיֹות
.יֵש הְַרבֵּה מִפְָרשִׂיֹות

.יֵש שֶלֶג
.יֵש הְַרבֵּה שֶלֶג

18. .יֵש רוּחַ בַּּפַאְרק הַיֹום
.הָיְתָה רוּחַ חֲזָקָה בַּחֹוף הַבֹּוקֶר
.אֵין רוּחַ בָּעִיר אַחַר-הַצָהֳַריִים

19. .אֵין רוּחַ הַיֹום
.יֵש רוּחַ הַיֹום

.יֵש רוּחַ חֲזָקָה הַיֹום

20. .יֵֵרד שֶלֶג מָחָר
?מַה נַעֲשֶׂה

.נוּכַל לִגְלֹוש

המשך4.4

?מה תעשו אחרי שתשוטו
.נאכל ארוחת-ערב על האי

15. .יש כמה חתולים
.יש כמה איים

.יש כמה מגלשיים
.יש הרבה דגים

.יש הרבה אנשים
.יש הרבה אוהלים

16. .יש הרבה מיים
.יש הרבה עצים
.יש הרבה דשא

.יש הרבה פרחים

17. .יש מפרשיות
.יש הרבה מפרשיות

.יש שלג
.יש הרבה שלג

18. .יש רוח בפארק היום
.היתה רוח חזקה בחוף הבוקר
.אין רוח בעיר אחר-הצהריים

19. .אין רוח היום
.יש רוח היום

.יש רוח חזקה היום

20. .ירד שלג מחר
?מה נעשה

.נוכל לגלוש
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21. .לֹא יֵֵרד גֶשֶם מָחָר
?מַה נַעֲשֶׂה

ּ .נוּכַל לְִרכֹּוב עַל הָאֹופַנַיִים שֶלָנו

22. .תוּכְלִי לִגְלֹוש בְּנֹובֶמְבֶּר
.נוּכַל לְשַׂחֵק עִם זֶה מָחָר. תִהְיֶה רוּחַ

.תוּכְלִי לְִרכֹּוב עַל הָאֹופַנַיִים שֶלָך בַּשָבוּעַ
.הַבָּא

23. .הֵם מְשַׂחֲקִים כַּדוֶּרגֶל בַּגֶשֶם
.הֵם מְשַׂחֲקִים בַּשֶלֶג

.הוּא נֹוהֵג בַּשֶלֶג
.הֵם ָרצִים בַּשֶלֶג

24. .אֲנִי רֹוכֵב עַל סוּס בַּשֶלֶג
.אֲנִי עֹושֶׂה קֶמְּפִינְג בָּאֹוהֶל הַחָָדש שֶלִי

.אֲנִי שָט בַּיָם
.אֲנִי גֹולֵש בָּהִָרים

25. .אַל תֹאכְלִי אֶת זֶה
.תֹאכְלִי אֶת זֶה
.אַל תֵשֵב שָם

.שֵב כָּאן
.אַל תְשַׂחֵק שָם

.תְשַׂחֵק כָּאן

26. .אַל תִגְלְשוּ כָּאן
.תִגְלְשוּ כָּאן
.תִשְׂחִי כָּאן

.אַל תִשְׂחִי כָּאן
.אַל תִסְעוּ כָּאן

.תִסְעוּ כָּאן
.תַעֲשׂוּ קֶמְּפִינְג כָּאן

.אַל תַעֲשׂוּ קֶמְּפִינְג כָּאן

המשך4.4

21. .לא ירד גשם מחר
?מה נעשה

.נוכל לרכוב על האופניים שלנו

22. .תוכלי לגלוש בנובמבר
.נוכל לשחק עם זה מחר. תהיה רוח

.תוכלי לרכוב על האופניים שלך בשבוע
.הבא

23. .הם משחקים כדורגל בגשם
.הם משחקים בשלג

.הוא נוהג בשלג
.הם רצים בשלג

24. .אני רוכב על סוס בשלג
.אני עושה קמפינג באוהל החדש שלי

.אני שט בים
.אני גולש בהרים

25. .אל תאכלי את זה
.תאכלי את זה
.אל תשב שם

.שב כאן
.אל תשחק שם

.תשחק כאן

26. .אל תגלשו כאן
.תגלשו כאן
.תשחי כאן

.אל תשחי כאן
.אל תסעו כאן

.תסעו כאן
.תעשו קמפינג כאן

.אל תעשו קמפינג כאן
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27. .הָאֲנָשִים לֹובְשִים בִּגְֵדי-יָם יְרוּקִים
.יֵש ּפְָרחִים לְבָנִים עַל הַסַנְָדלִים שֶלָה
.יֵש רוּחַ וְהַיְלִָדים מְשַׂחֲקִים בְּמַגָבֹות

.הַמוּזִיקָאִית לֹובֶשֶת מִכְנָסַיִים קְצִָרים

28. בֶּגֶד-יָם לְגְבִָרים
בֶּגֶד-יָם לְנָשִים

סַנְָדלִים לְגְבִָרים
סַנְָדלִים לְנָשִים

מַגֶבֶת
מִכְנָסַיִים קְצִָרים

29. .אַל תִלְבַּש מִכְנָסַיִים קְצִָרים הַיֹום
?לָמָה לֹא

.כִּי יִהְיֶה קַר
.אַל תִנְעֲלִי סַנְָדלִים הַיֹום

?לָמָה לֹא
.כִּי יִהְיֶה קַר

30. .זֶה עֹולֶה שְלֹושִים דֹולָר לְיֹום לִשְׂכֹּור
.מִגְלָשַיִים

.זֶה עֹולֶה אְַרבַּע מֵאֹות דֹולָר לִקְנֹות
.מִגְלָשַיִים

.זֶה עֹולֶה מֵאָה דֹולָר לְיֹום לִשְׂכֹּור מְכֹונִית
.זֶה עֹולֶה עֶשְִׂרים וְחֲמִישָה אֶלֶף דֹולָר לִקְנֹות

.מְכֹונִית

31. .הַיֹום יֹום שֵנִי. הוּא שֹׂוכֵר מְכֹונִית לְיֹומַיִים
.הַיֹום יֹום ְרבִיעִי. הוּא מַחְזִיר אֶת הַמְכֹונִית
.הַשָעָה עֶשֶׂר בַּבֹּוקֶר. הִיא שֹׂוכֶֶרת מִגְלָשַיִים

.לְיֹום
.הַשָעָה שֵש בָּעֶֶרב. הִיא מַחְזִיָרה אֶת

.הַמִגְלָשַיִים

המשך4.4

27. .האנשים לובשים בגדי-ים ירוקים
.יש פרחים לבנים על הסנדלים שלה
.יש רוח והילדים משחקים במגבות

.המוזיקאית לובשת מכנסיים קצרים

28. בגד-ים לגברים
בגד-ים לנשים

סנדלים לגברים
סנדלים לנשים

מגבת
מכנסיים קצרים

29. .אל תלבש מכנסיים קצרים היום
?למה לא

.כי יהיה קר
.אל תנעלי סנדלים היום

?למה לא
.כי יהיה קר

30. .זה עולה שלושים דולר ליום לשכור
.מגלשיים

.זה עולה ארבע מאות דולר לקנות
.מגלשיים

.זה עולה מאה דולר ליום לשכור מכונית
.זה עולה עשרים וחמישה אלף דולר לקנות

.מכונית

31. .היום יום שני. הוא שוכר מכונית ליומיים
.היום יום רביעי. הוא מחזיר את המכונית
.השעה עשר בבוקר. היא שוכרת מגלשיים

.ליום
.השעה שש בערב. היא מחזירה את

.המגלשיים
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32. .הוּא יַחְזִיר אֶת הָאֹופַנַיִים
.הוּא מַחְזִיר אֶת הָאֹופַנַיִים
.הוּא הֶחְזִיר אֶת הָאֹופַנַיִים

33. ?כַּמָה עֹולֶה לִשְׂכֹּור אֹופַנַיִים לְיֹום
.זֶה עֹולֶה עֶשְִׂרים לִירֹות שְׂטְֶרלִינְג לְיֹום

.אֲנִי אַחְזִיר אֹותָם מָחָר בָּעֶֶרב
.זֶה יַעֲלֶה אְַרבָּעִים לִירֹות שְׂטְֶרלִינְג

34. ?הֶחְזְַרתָ אֶת הַמִגְלָשַיִים
.כֵּן,.הֶחְזְַרתִי אֹותָם אֶתְמֹול

?הֶחְזְַרתָ אֶת הַמְכֹונִית
.לֹא,.אֲנִי אַחְזִיר אֹותָה מָחָר

35. .אֲנִי רֹוצָה לִשְׂכֹּור מִגְלָשַיִים
.אֲנַחְנוּ רֹוצִים לִשְׂכֹּור מִגְלָשַיִים

.אֲנִי רֹוצֶה לִשְׂכֹּור אֹופַנַיִים
.אֲנַחְנוּ רֹוצִים לִשְׂכֹּור אֹופַנַיִים

36. ?שָלֹום,.אֲנִי יָכֹול לַעֲזֹור לָכֶם
.אֲנַחְנוּ רֹוצִים לָשוּט

?מַה יִהְיֶה מֶזֶג-הָאֲוִיר מָחָר
.הֹולֵך לֶָרֶדת גֶשֶם. אַל תֵלְכוּ לָשוּט מָחָר

37. .בְּיֹום שִישִי יִהְיֶה בָּהִיר וְתִהְיֶה רוּחַ
?נוּכַל לִשְׂכֹּור מִפְָרשִׂית בְּיֹום שִישִי

.כֵּן,.תוּכְלוּ לִשְׂכֹּור מִפְָרשִׂית בְּיֹום שִישִי

38. ?לְאָן נוּכַל לָשוּט
.תוּכְלוּ לָשוּט לָאִי הַקָטָן הַזֶה
?מָה אֲנַחְנוּ צְִריכִים לְהָבִיא

.תָבִיאוּ בִּגְֵדי-יָם וְמַגָבֹות

המשך4.4

32. .הוא יחזיר את האופניים
.הוא מחזיר את האופניים
.הוא החזיר את האופניים

33. ?כמה עולה לשכור אופניים ליום
.זה עולה עשרים לירות שטרלינג ליום

.אני אחזיר אותם מחר בערב
.זה יעלה ארבעים לירות שטרלינג

34. ?החזרת את המגלשיים
.כן,.החזרתי אותם אתמול

?החזרת את המכונית
.לא,.אני אחזיר אותה מחר

35. .אני רוצה לשכור מגלשיים
.אנחנו רוצים לשכור מגלשיים

.אני רוצה לשכור אופניים
.אנחנו רוצים לשכור אופניים

36. ?שלום,.אני יכול לעזור לכם
.אנחנו רוצים לשוט

?מה יהיה מזג-האויר מחר
.הולך לרדת גשם. אל תלכו לשוט מחר

37. .ביום שישי יהיה בהיר ותהיה רוח
?נוכל לשכור מפרשית ביום שישי

.כן,.תוכלו לשכור מפרשית ביום שישי

38. ?לאן נוכל לשוט
.תוכלו לשוט לאי הקטן הזה
?מה אנחנו צריכים להביא

.תביאו בגדי-ים ומגבות
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01. !שָלֹום
!שָלֹום

02. ?מָה עָשִׂית הַבֹּוקֶר
.קָָראתִי אֶת הָעִיתֹון

03. ?מָה עָשִׂיתָ הַבֹּוקֶר
.הָלַכְתִי לַמוּזֵיאֹון בְּמְֶרכַּז הָעִיר

04. ?מַה קָנִיתָ
.קָנִיתִי תְמוּנָה שֶל הַמִקְָדש הָעַתִיק הַזֶה

05. .אַת רֹוצָה לָשוּט הַיֹום,.אֹו אַת רֹוצָה לָלֶכֶת
?לַקֹולְנֹועַ

.אֲנִי רֹוצָה לָשוּט הַיֹום

06. !שָלֹום
!שָלֹום

07. .אֲנִי יָכֹול לַעֲזֹור לָכֶם? אַתֶם רֹוצִים לָשוּט
?הַיֹום

.כֵּן,.אֲנַחְנוּ רֹוצִים לָשוּט

08. ?יֵש רוּחַ יֹותֵר מִיַדי חֲזָקָה לָשוּט
.לֹא,.אֵין רוּחַ יֹותֵר מִיַדי חֲזָקָה לָשוּט

09. ?מָה אַת עֹושָׂה
.אֲנִי מוּזִיקָאִית

10. ?בְּמָה אַת מְנַגֶנֶת
.אֲנִי מְנַגֶנֶת בְּּפְסַנְתֵר

11. ?ַאתָה מְנַגֵן בְּכְּלִי נְגִינָה
.כֵּן,.אֲנִי מְנַגֵן בְּכְּלִי נְגִינָה

ציון דרך4.5

01. !שלום
!שלום

02. ?מה עשית הבוקר
.קראתי את העיתון

03. ?מה עשית הבוקר
.הלכתי למוזיאון במרכז העיר

04. ?מה קנית
.קניתי תמונה של המקדש העתיק הזה

05. .את רוצה לשוט היום,.או את רוצה ללכת
?לקולנוע

.אני רוצה לשוט היום

06. !שלום
!שלום

07. .אני יכול לעזור לכם? אתם רוצים לשוט
?היום

.כן,.אנחנו רוצים לשוט

08. ?יש רוח יותר מידי חזקה לשוט
.לא,.אין רוח יותר מידי חזקה לשוט

09. ?מה את עושה
.אני מוזיקאית

10. ?במה את מנגנת
.אני מנגנת בפסנתר

11. ?אתה מנגן בכלי נגינה
.כן,.אני מנגן בכלי נגינה
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12. ?בְּמָה אַתָה מְנַגֵן
.אֲנִי מְנַגֵן בְּגִיטָָרה

13. ?מָה אַתָה מְחַּפֵשׂ
.אֲנִי מְחַּפֵשׂ מַגֶבֶת

14. ּ ?תְצַלֵם אֹותָנו
.כֵּן,.אֲנִי אֲצַלֵם אֹותְכֶם

15. .אַתֶם רֹוצִים לֶאֱכֹול אֲרוּחַת-עֶֶרב עַל
?הַמִפְָרשִׂית אֹו בַּחֹוף

.אֲנַחְנוּ רֹוצִים לֶאֱכֹול אֲרוּחַת-עֶֶרב בַּחֹוף

16. ?מָה אַתָה מְבַשֵל
אֲנִי מְבַשֵל ָדגִים עִם לִימֹון יָרֹוק וְתַּפוּחֵי-

.אֲָדמָה

17. ּ ?תְנַגֵן מַשֶהו
ּ .כֵּן,.אֲנִי אֲנַגֵן מַשֶהו

המשך4.5

12. ?במה אתה מנגן
.אני מנגן בגיטרה

13. ?מה אתה מחפש
.אני מחפש מגבת

14. ?תצלם אותנו
.כן,.אני אצלם אותכם

15. .אתם רוצים לאכול ארוחת-ערב על
?המפרשית או בחוף

.אנחנו רוצים לאכול ארוחת-ערב בחוף

16. ?מה אתה מבשל
אני מבשל דגים עם לימון ירוק ותפוחי-

.אדמה

17. ?תנגן משהו
.כן,.אני אנגן משהו
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