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שִיעוּר יְסֹוד1.1

01. גֵָדר
גֵָדר
גֵָדר
גַן
גַן

בְֵּריכַת שְׂחִיָה

02. .שְנֵי יְלִָדים יֹושְבִים עַל הַגֵָדר
.הַגֵָדר הַזֹאת שְבוָּרה

.הוּא אֹוכֵל אֲרוּחַת-צָהֳַריִים בַּגַן
.הוּא קֹוֵרא אֶת הָעִיתֹון בַּגַן

.בְֵּריכַת הַשְׂחִיָה הַזֹאת בִּפְנִים
.בְֵּריכַת הַשְׂחִיָה הַזֹאת בַּחוּץ

03. .יֵש גַן עַל-יַד בְֵּריכַת הַשְׂחִיָה
.הַגַן מֵאֲחֹוֵרי הַבַּיִית

.יֵש ּפְָרחִים עַל-יַד הַגֵָדר
.בְֵּריכַת הַשְׂחִיָה מֵאֲחֹוֵרי הַגֵָדר

04. .אֲנִי מְטַּפֵס עַל הַגֵָדר
.הַיַלְָדה קֹופֶצֶת מֵהַגֵָדר

.הָאִישָה מְטַּפֶסֶת עַל הַסוּלָם
.הָאִיש קֹופֵץ מֵהַסוּלָם

05. .הוּא מְטַּפֵס עַל עֵץ
.הֵם מְטַּפְסִים עַל עֵץ

.אֲנִי הֹולֵך לִקְּפֹוץ מֵהַמִיטָה
.קָפַצְתִי מֵהַמִיטָה

06. .הַיַלְָדה קֹופֶצֶת
.הַסוּס קֹופֵץ מֵעַל הַגֵָדר
.הָאִיש זֹוֵרק אֶת הַכַּדוּר

.הָאִישָה זֹוֶרקֶת אֶת הַכַּדוּר מֵעַל הָאֹוהֶל

שיעור יסוד1.1

01. גדר
גדר
גדר
גן
גן

בריכת שחיה

02. .שני ילדים יושבים על הגדר
.הגדר הזאת שבורה

.הוא אוכל ארוחת-צהריים בגן
.הוא קורא את העיתון בגן

.בריכת השחיה הזאת בפנים
.בריכת השחיה הזאת בחוץ

03. .יש גן על-יד בריכת השחיה
.הגן מאחורי הביית

.יש פרחים על-יד הגדר
.בריכת השחיה מאחורי הגדר

04. .אני מטפס על הגדר
.הילדה קופצת מהגדר

.האישה מטפסת על הסולם
.האיש קופץ מהסולם

05. .הוא מטפס על עץ
.הם מטפסים על עץ

.אני הולך לקפוץ מהמיטה
.קפצתי מהמיטה

06. .הילדה קופצת
.הסוס קופץ מעל הגדר
.האיש זורק את הכדור

.האישה זורקת את הכדור מעל האוהל
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07. .הוּא הֹולֵך לִזְרֹוק אֶת הַכַּדוּר
.הוּא זֹוֵרק אֶת הַכַּדוּר
.הוּא זַָרק אֶת הַכַּדוּר

08. .הַיַלְָדה זֹוֶרקֶת אֶת הַכַּדוּר מֵעַל הַמְכֹונִית
.הָאִיש קֹופֵץ מֵעַל הַמַיִים

.הַיֶלֶד זֹוֵרק אֶת הַכַּדוּר מֵעַל הַגֵָדר

09. .הַיַלְָדה מְטַּפֶסֶת עַל הַשוּלְחָן
.הַיֶלֶד קֹופֵץ מֵהַשוּלְחָן

.הָאִישָה מְטַּפֶסֶת עַל הַמִפְָרשִׂית
.הַיֶלֶד קֹופֵץ מֵהַמִפְָרשִׂית

10. .ַהחָתוּל קֹופֵץ עַל הַמִיטָה
.הַיַלְָדה קֹופֶצֶת מֵהַגֵָדר

.הַיֶלֶד מְטַּפֵס עַל הַשוּלְחָן

11. .הַיַלְָדה זֹוֶרקֶת אֶת הַכַּדוּר
.הַיֶלֶד תֹופֵס אֶת הַכַּדוּר

.הָאִישָה זֹוֶרקֶת אֶת הַּפְָרחִים
.הָאִיש תֹופֵס אֶת הַּפְָרחִים

.הוּא זַָרק אֶת הַמַגֶבֶת
.הִיא תָפְסָה אֶת הַמַגֶבֶת

12. .הוּא הֹולֵך לִזְרֹוק אֶת הַכַּדוּר
.הוּא זַָרק אֶת הַכַּדוּר

.הִיא הֹולֶכֶת לִתְּפֹוס אֶת הַתַּפוּז
.הִיא תָפְסָה אֶת הַתַּפוּז

13. !אַל תִזְְרקוּ אֶת הַכַּדוּר לַגַן
!אַל תִקְּפֹוץ מֵעַל הַגֵָדר

.אַל תְטַּפְסוּ עַל הָעֵץ

המשך1.1

07. .הוא הולך לזרוק את הכדור
.הוא זורק את הכדור
.הוא זרק את הכדור

08. .הילדה זורקת את הכדור מעל המכונית
.האיש קופץ מעל המיים

.הילד זורק את הכדור מעל הגדר

09. .הילדה מטפסת על השולחן
.הילד קופץ מהשולחן

.האישה מטפסת על המפרשית
.הילד קופץ מהמפרשית

10. .החתול קופץ על המיטה
.הילדה קופצת מהגדר

.הילד מטפס על השולחן

11. .הילדה זורקת את הכדור
.הילד תופס את הכדור

.האישה זורקת את הפרחים
.האיש תופס את הפרחים

.הוא זרק את המגבת
.היא תפסה את המגבת

12. .הוא הולך לזרוק את הכדור
.הוא זרק את הכדור

.היא הולכת לתפוס את התפוז
.היא תפסה את התפוז

13. !אל תזרקו את הכדור לגן
!אל תקפוץ מעל הגדר

.אל תטפסו על העץ
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14. .ַהטֶלֶוִיזְיָה הַזֹאת עֹובֶֶדת
.הַטֶלֶוִיזְיָה הַזֹאת לֹא עֹובֶֶדת

.הַשָעֹון הַזֶה עֹובֵד
.הַשָעֹון הַזֶה לֹא עֹובֵד

15. ?הַמַחְשֵב הַזֶה עֹובֵד
.לֹא,.הוּא לֹא עֹובֵד

?הַמַצְלֵמֹות הָאֵלֶה עֹובְדֹות
.כֵּן,.הֵן עֹובְדֹות

16. .ָהאַבָּא מְתַקֵן אֶת הַצַעֲצוּעַ שֶל הַבֵּן שֶלֹו
.הִיא מְתַקֶנֶת אֶת הַגֵָדר
.הוּא מְתַקֵן אֶת הַמָטֹוס

.אֲנִי מְתַקֵן אֶת הָאֹופַנַיִים

17. .הַטֶלֶפֹון הַנַייָד שֶלִי לֹא עֹובֵד. תְתַקֵן אֹותֹו,
!בְּבַקָשָה

.הַמַחְשֵב שֶלָנוּ לֹא עֹובֵד. הוּא מְתַקֵן אֹותֹו
.הַצַעֲצוּעַ שֶלֹו מְקוּלְקָל. הַסַבָּא שֶלֹו מְתַקֵן

.אֹותֹו
.הַָרְדיֹו שֶלִי מְקוּלְקָל. אַתָה יָכֹול לְתַקֵן

?אֹותֹו

18. .זֶה קַל
.זֶה קָשֶה
.זֶה קַל

.זֶה קָשֶה

19. .קַל לִזְרֹוק אֶת הַכַּדוּר הַזֶה
.קָשֶה לִזְרֹוק מִזְווָָדה

.קַל לְטַּפֵס עַל זֶה
.קָשֶה לְטַּפֵס עַל זֶה

המשך1.1

14. .הטלויזיה הזאת עובדת
.הטלויזיה הזאת לא עובדת

.השעון הזה עובד
.השעון הזה לא עובד

15. ?המחשב הזה עובד
.לא,.הוא לא עובד

?המצלמות האלה עובדות
.כן,.הן עובדות

16. .האבא מתקן את הצעצוע של הבן שלו
.היא מתקנת את הגדר
.הוא מתקן את המטוס

.אני מתקן את האופניים

17. .הטלפון הנייד שלי לא עובד. תתקן אותו,
!בבקשה

.המחשב שלנו לא עובד. הוא מתקן אותו
.הצעצוע שלו מקולקל. הסבא שלו מתקן

.אותו
.הרדיו שלי מקולקל. אתה יכול לתקן

?אותו

18. .זה קל
.זה קשה
.זה קל

.זה קשה

19. .קל לזרוק את הכדור הזה
.קשה לזרוק מזוודה

.קל לטפס על זה
.קשה לטפס על זה
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20. .קַל לִגְלֹוש כָּאן
.קָשֶה לִגְלֹוש כָּאן
.קַל לִשְׂחֹות כָּאן

.קָשֶה לִשְׂחֹות כָּאן

21. .קַל לְתַקֵן אֶת הָאֹופַנַיִים הָאֵלֶה
.קָשֶה לְתַקֵן אֶת הַמַחְשֵב הַזֶה
.קַל לְתַקֵן אֶת הַגֵָדר הַזֹאת

.קָשֶה לְתַקֵן אֶת הַמְכֹונִית הַזֹאת

22. .קַל לַעֲשֹׂות אֶת זֶה
.קָשֶה לַעֲשֹׂות אֶת זֶה
.קַל לַעֲשֹׂות אֶת זֶה

.קָשֶה לַעֲשֹׂות אֶת זֶה

23. ?לָמָה טִיּפַסְת עַל הָעֵץ
.כִּי אֲנִי אֹוהֶבֶת לֶאֱכֹול תַּפוּחִים

?לָמָה לֹא תָפַסְתָ אֶת הַכַּדוּר
.כִּי אֲנִי נָמוּך מִיַדי

24. ?ָלמָה לֹא קָָראת אֶת הַסֵפֶר
.כִּי הָיָה קָשֶה מְאֹוד לִקְרֹוא אֹותֹו
?לָמָה נִיִרית לֹא הָלְכָה לַמְסִיבָּה

.כִּי הִיא בִּיקְָרה בְּנְיוּ-יֹוְרק

25. .יֹום אֶחָד אֲנַחְנוּ נִגְלֹוש כְּמֹוהֶם
.יֹום אֶחָד אֲנִי אְֶרקֹוד כָּמֹוהָ

.יֹום אֶחָד אֲנִי אֲנַגֵן בְּגִיטָָרה כְּמֹו הָאַבָּא שֶלִי
ּ .יֹום אֶחָד אֲנִי אֲשַׂחֵק כַּדוֶּרגֶל כָּמֹוהו

26. .קָשֶה לְִרקֹוד כְּמֹוהֶם
ּ .קָשֶה לִנְהֹוג כָּמֹוהו
ּ .קָשֶה לִקְּפֹוץ כָּמֹוהו

המשך1.1

20. .קל לגלוש כאן
.קשה לגלוש כאן
.קל לשחות כאן

.קשה לשחות כאן

21. .קל לתקן את האופניים האלה
.קשה לתקן את המחשב הזה
.קל לתקן את הגדר הזאת

.קשה לתקן את המכונית הזאת

22. .קל לעשות את זה
.קשה לעשות את זה
.קל לעשות את זה

.קשה לעשות את זה

23. ?למה טיפסת על העץ
.כי אני אוהבת לאכול תפוחים

?למה לא תפסת את הכדור
.כי אני נמוך מידי

24. ?למה לא קראת את הספר
.כי היה קשה מאוד לקרוא אותו
?למה נירית לא הלכה למסיבה

.כי היא ביקרה בניו-יורק

25. .יום אחד אנחנו נגלוש כמוהם
.יום אחד אני ארקוד כמוה

.יום אחד אני אנגן בגיטרה כמו האבא שלי
.יום אחד אני אשחק כדורגל כמוהו

26. .קשה לרקוד כמוהם
.קשה לנהוג כמוהו
.קשה לקפוץ כמוהו
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27. .הָעוּגָה הַזֹאת נְִראֵית כְּמֹו מְכֹונִית
.הַמַּפִית הַזֹאת נְִראֵית כְּמֹו ּפֶַרח

.זֶה נְִראֶה כְּמֹו ּפָנִים
.הַחַיָה הַזֹאת נְִראֵית כְּמֹו כַּדוּר

28. .הַיֶלֶד דֹומֶה לַָאבָּא שֶלֹו
.הַנָשִים הָאֵלֶה דֹומֹות זֹו לָזֹו

.הַגְבִָרים דֹומִים זֶה לָזֶה
.הַיְלָדֹות הָאֵלֶה לֹא דֹומֹות זֹו לָזֹו

29. .הַיַלְָדה נְִראֵית כְּמֹו אִימָא שֶלָה
.הַיֶלֶד לֹא נְִראֶה כְּמֹו אַבָּא שֶלֹו
.הַצַעֲצוּעַ הַזֶה נְִראֶה כְּמֹו חַיָה

.הַחוּלְצָה הַזֹאת נְִראֵית כְּמֹו חֲלִיפָה

30. .הֵם נִפְגָשִים זֶה עִם זֹו בַּקֹולְנֹועַ
.הֵם אֹוהֲבִים זֶה אֶת זֹו

.הָאִיש וְהָאִישָה כֹּותְבִים זֶה לָזֹו
.הָאִישָה וְהַבַּת מְחַבְּקֹות זֹו אֶת זֹו

31. .שְתֵי הַיְלָדֹות מְַדבְּרֹות זֹו עִם זֹו
.הַגְבִָרים עֹוזְִרים זֶה לָזֶה

.הֵן עֹובְדֹות זֹו עִם זֹו
.הֵם רֹוקְִדים זֶה עִם זֹו

32. ?אַת רֹוצָה אֶת הַשִׂמְלָה הָאֲדוּמָה
.לֹא,.אֲנִי רֹוצָה אֶת הַכְּחוּלָה

?אַתָה אֹוהֵב אֶת הַכֹּובַע הַחוּם
.לֹא,.אֲנִי אֹוהֵב אֶת הַשָחֹור

?לָמָה לֹא קָנִיתָ אֶת הַחוּלְצָה הַלְבָנָה הַזֹאת
.כִּי אֲנִי אֹוהֵב אֶת הָאֲפֹוָרה יֹותֵר

המשך1.1

27. .העוגה הזאת נראית כמו מכונית
.המפית הזאת נראית כמו פרח

.זה נראה כמו פנים
.החיה הזאת נראית כמו כדור

28. .הילד דומה לאבא שלו
.הנשים האלה דומות זו לזו

.הגברים דומים זה לזה
.הילדות האלה לא דומות זו לזו

29. .הילדה נראית כמו אימא שלה
.הילד לא נראה כמו אבא שלו
.הצעצוע הזה נראה כמו חיה

.החולצה הזאת נראית כמו חליפה

30. .הם נפגשים זה עם זו בקולנוע
.הם אוהבים זה את זו

.האיש והאישה כותבים זה לזו
.האישה והבת מחבקות זו את זו

31. .שתי הילדות מדברות זו עם זו
.הגברים עוזרים זה לזה

.הן עובדות זו עם זו
.הם רוקדים זה עם זו

32. ?את רוצה את השמלה האדומה
.לא,.אני רוצה את הכחולה

?אתה אוהב את הכובע החום
.לא,.אני אוהב את השחור

?למה לא קנית את החולצה הלבנה הזאת
.כי אני אוהב את האפורה יותר
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33. ?יֵש לְךָ ַדְרכֹּון
.כֵּן,.יֵש לִי ַדְרכֹּון
?אַתָה רֹוצֶה סַלָט

.לֹא,.תֹוָדה! יֵש לִי סַלָט

34. ?אַת רֹוצָה תַּפוּחַ
.לֹא,.תֹוָדה! יֵש לִי תַּפוּחַ

?אַת צְִריכָה לִשְׂכֹּור אֹופַנַיִים
.לֹא,.תֹוָדה! יֵש לִי אֹופַנַיִים

35. ?הַבֵּן שֶלָך מְטַּפֵס עַל הַשוּלְחָן הַהוּא
.לֹא,.זֶה לֹא הַבֵּן שֶלִי

.הַיֶלֶד דֹומֶה לַבֵּן שֶלָך
.הַבֵּן שֶלִי בְּבְֵּריכַת הַשְׂחִיָה

36. ?הַמַחְשֵב עֹובֵד
.לֹא,.הוּא לֹא עֹובֵד,.הוּא מְקוּלְקָל

?לָמָה לֹא תִיקַנְתָ אֹותֹו אֶתְמֹול
.כִּי תִיקַנְתִי אֶת הָאֹופַנַיִים שֶלִי

?הָאֹופַנַיִים שֶלְךָ עֹובְִדים עַכְשָיו
.כֵּן,.הֵם עֹובְִדים

המשך1.1

33. ?יש לך דרכון
.כן,.יש לי דרכון
?אתה רוצה סלט

.לא,.תודה! יש לי סלט

34. ?את רוצה תפוח
.לא,.תודה! יש לי תפוח

?את צריכה לשכור אופניים
.לא,.תודה! יש לי אופניים

35. ?הבן שלך מטפס על השולחן ההוא
.לא,.זה לא הבן שלי

.הילד דומה לבן שלך
.הבן שלי בבריכת השחיה

36. ?המחשב עובד
.לא,.הוא לא עובד,.הוא מקולקל

?למה לא תיקנת אותו אתמול
.כי תיקנתי את האופניים שלי

?האופניים שלך עובדים עכשיו
.כן,.הם עובדים
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שִיעוּר יְסֹוד1.2

01. כִּיַריִים
כִּיַריִים
כִּיַריִים

מִֵדיחַ כֵּלִים
מִֵדיחַ כֵּלִים

מְקֵָרר

02. .הָעֹוף עַל הַכִּיַריִים
.מִיץ הַתַּפוּזִים בַּמְקֵָרר

.הַכֹּוסֹות בְּמִֵדיחַ הַכֵּלִים

03. .סְפָלִים הֵם כְּלֵי אֹוכֶל
.קְעָרֹות הֵן כְּלֵי אֹוכֶל
.צַלָחֹות הֵן כְּלֵי אֹוכֶל
.כֹּוסֹות הֵן כְּלֵי אֹוכֶל

04. ?אַת רֹוצָה כֹּוס מַיִים
.לֹא,.תֹוָדה! יֵש לִי מַיִים

?אַת רֹוצָה כֹּוס חָלָב
.לֹא,.תֹוָדה! יֵש לִי חָלָב

05. .כֹּוס הַמִיץ עַל הֶַדלְּפָק
.הַמְקֵָרר עַל-יַד הֶַדלְּפָק

.מִֵדיחַ הַכֵּלִים מִתַחַת לֶַדלְּפָק

06. .הַכֵּלִים בַּכִּיֹור מְלוּכְלָכִים
.הַכֵּלִים בְּמִֵדיחַ הַכֵּלִים נְקִיִים

.הַצַלָחֹות וְהַכֹּוסֹות עַל הֶַדלְּפָק מְלוּכְלָכֹות

07. .הַכֹּוס מְלֵאָה חָלָב
.הַכִּיֹור מָלֵא כֵּלִים
.מִֵדיחַ הַכֵּלִים ֵריק

.הַמְקֵָרר ֵריק

שיעור יסוד1.2

01. כיריים
כיריים
כיריים

מדיח כלים
מדיח כלים

מקרר

02. .העוף על הכיריים
.מיץ התפוזים במקרר

.הכוסות במדיח הכלים

03. .ספלים הם כלי אוכל
.קערות הן כלי אוכל
.צלחות הן כלי אוכל
.כוסות הן כלי אוכל

04. ?את רוצה כוס מיים
.לא,.תודה! יש לי מיים

?את רוצה כוס חלב
.לא,.תודה! יש לי חלב

05. .כוס המיץ על הדלפק
.המקרר על-יד הדלפק

.מדיח הכלים מתחת לדלפק

06. .הכלים בכיור מלוכלכים
.הכלים במדיח הכלים נקיים

.הצלחות והכוסות על הדלפק מלוכלכות

07. .הכוס מלאה חלב
.הכיור מלא כלים
.מדיח הכלים ריק

.המקרר ריק
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הֶמְשֵך1.2

08. .הַמְקֵָרר ֵריק
.הַכֹּוס מְלֵאָה

.מִֵדיחַ הַכֵּלִים מָלֵא
.ּפַח הָאַשְּפָה ֵריק

09. .לְּפַח הָאַשְּפָה יֵש ֵריחַ ַרע
.לַסְִדינִים הַנְקִיִים יֵש ֵריחַ טֹוב

.ּפַח הָאַשְּפָה מָלֵא
.הַקְעָָרה ֵריקָה

10. .הַכֹּוס מְלֵאָה
.הַכֹּוס ֵריקָה

.ּפַח הָאַשְּפָה מָלֵא
.ּפַח הָאַשְּפָה ֵריק

11. .יֵש חַלֹונֹות בַּתִקְָרה
.הַתִקְָרה לְבָנָה

.הֵם מְתַקְנִים אֶת הַתִקְָרה שֶלָהֶם
.הִָרצְּפָה עֲשׂוּיָה מֵעֵץ

.ּפַח הָאַשְּפָה עַל הִָרצְּפָה
.הָאִיש מְתַקֵן אֶת הִָרצְּפָה

12. !תְטַאטְאִי אֶת הִָרצְפָה,.בְּבַקָשָה
.הוּא מְטַאטֵא אֶת הַמִטְבָּח

.הִיא מְטַאטֵאת עַל-יַד הַחֲנוּת
.אֲנִי מְטַאטֵאת אֶת הַמְַדֵרגֹות

13. .הִיא תְטַאטֵא אֶת הִָרצְּפָה
.אֲנַחְנוּ מְטַאטְאִים אֶת הִָרצְּפָה

.טִאטֵאתִי אֶת הִָרצְּפָה

14. .אֲנִי מֹוצִיא אֶת הָאַשְּפָה
!תֹוצִיא אֶת הָאַשְּפָה,.בְּבַקָשָה

.הִיא מֹוצִיאָה אֶת הָאַשְּפָה

המשך1.2

08. .המקרר ריק
.הכוס מלאה

.מדיח הכלים מלא
.פח האשפה ריק

09. .לפח האשפה יש ריח רע
.לסדינים הנקיים יש ריח טוב

.פח האשפה מלא
.הקערה ריקה

10. .הכוס מלאה
.הכוס ריקה

.פח האשפה מלא
.פח האשפה ריק

11. .יש חלונות בתקרה
.התקרה לבנה

.הם מתקנים את התקרה שלהם
.הרצפה עשויה מעץ

.פח האשפה על הרצפה
.האיש מתקן את הרצפה

12. !תטאטאי את הרצפה,.בבקשה
.הוא מטאטא את המטבח

.היא מטאטאת על-יד החנות
.אני מטאטאת את המדרגות

13. .היא תטאטא את הרצפה
.אנחנו מטאטאים את הרצפה

.טאטאתי את הרצפה

14. .אני מוציא את האשפה
!תוציא את האשפה,.בבקשה

.היא מוציאה את האשפה
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15. .הוּא הֹולֵך לְִרחֹוץ אֶת הַכֵּלִים
.הַיַלְָדה רֹוחֶצֶת אֶת הַכֵּלִים

.ָרחַצְתִי אֶת הַכֵּלִים

16. !תְִרחֲצִי אֶת הַכֵּלִים שֶלָך,.בְּבַקָשָה
!תְִרחַץ אֶת הַּפָנִים שֶלְךָ,.בְּבַקָשָה

!תְכַבְּסוּ אֶת הַבְּגִָדים שֶלָכֶם,.בְּבַקָשָה

17. !תְטַאטְאִי אֶת הַמְַדֵרגֹות,.בְּבַקָשָה
!תֹוצִיא אֶת הָאַשְּפָה,.בְּבַקָשָה
!תְתַקֵן אֶת הַכִּיסֵא,.בְּבַקָשָה

!תְכַבֵּס אֶת הַבְּגִָדים,.בְּבַקָשָה

18. .הָאִיש מֹוכֵר שְטִיחִים
.הַסַּפָה בַּחוּץ

.הַשָטִיחַ הָאָדֹום עַל הִָרצְפָה
.יֵש שְלֹושָה אֲנָשִים עַל הַסַּפָה

19. .הַחָתוּל עַל הַסַּפָה,.וְהָאִישָה עַל-יַד הַסַּפָה
.הַתִינֹוק יֹושֵב עַל הִָרצְפָה,.וְהָאִימָא שֶלֹו

.יֹושֶבֶת עַל הַסַּפָה
.הָאִישָה יֹושֶבֶת עַל הַסַּפָה,.וְהָאִיש מֵאֲחֹוֵרי

.הַסַּפָה

20. .אֲנִי מְנַקָה אֶת ַהתִקְָרה בְּשֹואֵב אָבָק
.אֲנִי מְנַקָה אֶת הַשָטִיחַ בְּשֹואֵב אָבָק

!תְנַקִי אֶת הַמְַדֵרגֹות בְּשֹואֵב אָבָק,.בְּבַקָשָה
.הוּא מְנַקֶה אֶת הַסַּפָה בְּשֹואֵב אָבָק

המשך1.2

15. .הוא הולך לרחוץ את הכלים
.הילדה רוחצת את הכלים

.רחצתי את הכלים

16. !תרחצי את הכלים שלך,.בבקשה
!תרחץ את הפנים שלך,.בבקשה

!תכבסו את הבגדים שלכם,.בבקשה

17. !תטאטאי את המדרגות,.בבקשה
!תוציא את האשפה,.בבקשה
!תתקן את הכיסא,.בבקשה

!תכבס את הבגדים,.בבקשה

18. .האיש מוכר שטיחים
.הספה בחוץ

.השטיח האדום על הרצפה
.יש שלושה אנשים על הספה

19. .החתול על הספה,.והאישה על-יד הספה
.התינוק יושב על הרצפה,.והאימא שלו

.יושבת על הספה
.האישה יושבת על הספה,.והאיש מאחורי

.הספה

20. .אני מנקה את התקרה בשואב אבק
.אני מנקה את השטיח בשואב אבק

!תנקי את המדרגות בשואב אבק,.בבקשה
.הוא מנקה את הספה בשואב אבק
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21. ?מָה אַתָה מְנַקֶה בְּשֹואֵב הָאָבָק
.אֲנִי מְנַקֶה אֶת הִָרצְּפָה מִתַחַת לַסַּפָה בְּשֹואֵב

.הָאָבָק
?מָה אַתָה מְנַקֶה בְּשֹואֵב הָאָבָק

.אֲנִי מְנַקֶה אֶת הִָרצְּפָה מִתַחַת לַשָטִיחַ בְּשֹואֵב
.הָאָבָק

22. .ָהאִישָה מְנַקָה אֶת הַמְכֹונִית
.אֲנִי הֹולֵך לְנַקֹות אֶת הַסַלֹון

.הַתַלְמִיָדה מְנַקָה אֶת הַסִפְִריָה
ּ .נִיקִינוּ אֶת חֲַדר-הַשֵינָה שֶלָנו

23. !תְנַקִי אֶת הַמִטְּבָח,.בְּבַקָשָה
.אֲנִי מְנַקָה אֶת הַמִטְבָּח

.תְנַקוּ אֶת חֲַדר-הַשֵינָה שֶלָכֶם
.אֲנִי מְנַקֶה אֶת חֲַדר-הַשֵינָה שֶלִי

24. .הַחָתוּל בַּכִּיֹור
.הַיֶלֶד בַּמִקְלַחַת

.אֲנִי מְנַקֶה אֶת הַכִּיֹור
.אֲנִי מְנַקָה אֶת הַמִקְלַחַת

25. .ָהאַמְבַּטְיָה מְלֵאָה מַיִים
.הָאַמְבַּטְיָה ֵריקָה

.הַכִּיֹור עַל-יַד הָאַסְלָה
.הַמִקְלַחַת יְרוּקָה

26. .אֲנִי הֹולֶכֶת לַעֲשֹׂות אַמְבַּטְיָה
.הָאָחִים עֹושִׂים אַמְבַּטְיָה

.הַיֶלֶד עָשָׂה אַמְבַּטְיָה

27. .הַיַלְָדה הֹולֶכֶת לְהִתְקַלֵחַ
.הוּא מִתְקַלֵחַ בַּחוּץ

.הִתְקַלַחְתִי

המשך1.2

21. ?מה אתה מנקה בשואב האבק
.אני מנקה את הרצפה מתחת לספה בשואב

.האבק
?מה אתה מנקה בשואב האבק

.אני מנקה את הרצפה מתחת לשטיח בשואב
.האבק

22. .האישה מנקה את המכונית
.אני הולך לנקות את הסלון

.התלמידה מנקה את הספריה
.ניקינו את חדר-השינה שלנו

23. !תנקי את המטבח,.בבקשה
.אני מנקה את המטבח

.תנקו את חדר-השינה שלכם
.אני מנקה את חדר-השינה שלי

24. .החתול בכיור
.הילד במקלחת

.אני מנקה את הכיור
.אני מנקה את המקלחת

25. .האמבטיה מלאה מיים
.האמבטיה ריקה

.הכיור על-יד האסלה
.המקלחת ירוקה

26. .אני הולכת לעשות אמבטיה
.האחים עושים אמבטיה

.הילד עשה אמבטיה

27. .הילדה הולכת להתקלח
.הוא מתקלח בחוץ

.התקלחתי
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הֶמְשֵך1.2

28. .ָהאִישָה עֹושָׂה ַאמְבַּטְיָה
.הָאִישָה מִתְקַלַחַת

.אֲנִי הֹולֶכֶת לַעֲשֹׂות אַמְבַּטְיָה
.אֲנִי הֹולֵך לְהִתְקַלֵחַ

29. .ָהאִישָה מְנַקָה אֶת הִָרצְּפָה
.הָאִיש מְנַקֶה אֶת הָאַסְלָה

.תְנַקֶה אֶת הַכִּיֹור,.בְּבַקָשָה
.אֲנִי מְנַקָה אֶת הַחַלֹון

30. .הֵן מְנַקֹות אֶת ָהאַמְבַּטְיָה
.אֲנִי מְנַקָה אֶת הֶַדלְּפָק

.הַיֶלֶד מְנַקֶה אֶת הִָרצְּפָה

31. .הֹוצֵאתִי אֶת הָאַשְּפָה
.עַכְשָיו אֲנִי צִָריך לְנַקֹות אֶת הִָרצְּפָה

.ָרחַצְתִי אֶת הַכֵּלִים
.עַכְשָיו אֲנִי צְִריכָה לְטַאטֵא אֶת הִָרצְּפָה

32. ?מָה אֲנַחְנוּ צְִריכִים לַעֲשֹׂות הַיֹום
.אֲנַחְנוּ צְִריכִים לְנַקֹות אֶת חֲַדר-הָאַמְבַּטְיָה

.אֲנִי אֲנַקֶה אֶת הַכִּיֹור
.אֲנִי אֲנַקֶה אֶת הָאַמְבַּטְיָה

?אַת תְנַקִי אֶת הָאַסְלָה
.כֵּן,.אֲנִי אֲנַקֶה אֹותָה אַחֲֵרי שֶאַתָה תְטַאטֵא

.אֶת הִָרצְּפָה

33. ?לְאָן אַתֶם הֹולְכִים
.אֲנַחְנוּ הֹולְכִים לַּפַאְרק

?נִיקִיתָ אֶת חֲַדר-הַשֵינָה שֶלְךָ
.כֵּן,.נִיקִיתִי אֶת חֲַדר-הַשֵינָה שֶלִי

המשך1.2

28. .האישה עושה אמבטיה
.האישה מתקלחת

.אני הולכת לעשות אמבטיה
.אני הולך להתקלח

29. .האישה מנקה את הרצפה
.האיש מנקה את האסלה

.תנקה את הכיור,.בבקשה
.אני מנקה את החלון

30. .הן מנקות את האמבטיה
.אני מנקה את הדלפק

.הילד מנקה את הרצפה

31. .הוצאתי את האשפה
.עכשיו אני צריך לנקות את הרצפה

.רחצתי את הכלים
.עכשיו אני צריכה לטאטא את הרצפה

32. ?מה אנחנו צריכים לעשות היום
.אנחנו צריכים לנקות את חדר-האמבטיה

.אני אנקה את הכיור
.אני אנקה את האמבטיה

?את תנקי את האסלה
.כן,.אני אנקה אותה אחרי שאתה תטאטא

.את הרצפה

33. ?לאן אתם הולכים
.אנחנו הולכים לפארק

?ניקית את חדר-השינה שלך
.כן,.ניקיתי את חדר-השינה שלי
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שִיעוּר יְסֹוד1.3

01. .הָאִיש הַזֶה חָזָק
.הָאִיש הַזֶה יֹותֵר חָזָק
.הָאִישָה הַזֹאת חֲזָקָה

.הָאִישָה הַזֹאת יֹותֵר חֲזָקָה

02. .הוּא חָזָק
.הוּא לֹא חָזָק
.הִיא חֲזָקָה

.הִיא לֹא חֲזָקָה

03. ?מִי יֹותֵר חָזָק
.הָאִישָה יֹותֵר חֲזָקָה מֵהָאִיש

?מִי יֹותֵר חָזָק
.הָאִיש יֹותֵר חָזָק מֵהָאִישָה

04. .הַיֶלֶד מִתְעַמֵל
.הָאִיש לֹא מִתְעַמֵל. הוּא קֹוֵרא

.הַיְלָדֹות לֹא מִתְעַמְלֹות. הֵן מְַדבְּרֹות
.הָאִישָה מִתְעַמֶלֶת

05. .הוּא חָזָק,.כִּי הוּא מִתְעַמֵל
.אֲנִי מִתְעַמֶלֶת בְּיְמֵי שֵנִי,.ְרבִיעִי וְחֲמִישִי

.אֲנַחְנוּ מִתְעַמְלֹות עַל הַחֹוף

06. .הֵם מִתְאַמְנִים בְּכַּדוֶּרגֶל
.הָאִיש מִתְאַמֵן בְּגֹולְף בַּמִשְָׂרד שֶלֹו

.אֲנִי מִתְאַמֵן בְּטֶנִיס

07. .הַקְבוּצָה מִבְָּרזִיל לֹובֶשֶת צָהֹוב
.הַקְבוּצָה מִצְָרפַת לֹובֶשֶת כָּחֹול
.יֵש שִישָה יְלִָדים בַּקְבוּצָה הַזֹאת

.יֵש אַחַת-עֶשְֵׂרה יְלָדֹות בַּקְבוּצָה הַזֹאת

שיעור יסוד1.3

01. .האיש הזה חזק
.האיש הזה יותר חזק
.האישה הזאת חזקה

.האישה הזאת יותר חזקה

02. .הוא חזק
.הוא לא חזק
.היא חזקה

.היא לא חזקה

03. ?מי יותר חזק
.האישה יותר חזקה מהאיש

?מי יותר חזק
.האיש יותר חזק מהאישה

04. .הילד מתעמל
.האיש לא מתעמל. הוא קורא

.הילדות לא מתעמלות. הן מדברות
.האישה מתעמלת

05. .הוא חזק,.כי הוא מתעמל
.אני מתעמלת בימי שני,.רביעי וחמישי

.אנחנו מתעמלות על החוף

06. .הם מתאמנים בכדורגל
.האיש מתאמן בגולף במשרד שלו

.אני מתאמן בטניס

07. .הקבוצה מברזיל לובשת צהוב
.הקבוצה מצרפת לובשת כחול
.יש שישה ילדים בקבוצה הזאת

.יש אחת-עשרה ילדות בקבוצה הזאת



13

הֶמְשֵך1.3

08. .קְבוּצַת הַכַּדוֶּרגֶל מִתְאַמֶנֶת
.קְבוּצַת הַטֶנִיס מִתְאַמֶנֶת

.הִיא מְצַלֶמֶת אֶת קְבוּצַת הַגֹולְף

09. ?בְּאֵיזֶה קְבוּצָה אַתָה מְשַׂחֵק
.אֲנִי מְשַׂחֵק בְּקְבוּצַת הַכַּדוֶּרגֶל

?לָמָה אַתָה מִתְאַמֵן הַיֹום
.כִּי לְקְבוּצַת הַכַּדוֶּרגֶל שֶלִי יֵש מִשְׂחָק מָחָר

10. .הַיַלְָדה מִתְאַמֶנֶת בַּּפְסַנְתֵר
.הַיֶלֶד מִתְאַמֵן בַּכִּינֹור בְּחֲַדר-הַשֵינָה שֶלֹו

.הָאִישָה מִתְאַמֶנֶת בַּגִיטָָרה בַּסַלֹון
.הָאִיש מִתְאַמֵן בַּכִּינֹור בַּתֵיאַטְרֹון

11. .אֲנִי מִתְאַמֶנֶת בַּכִּינֹור בִּפְנִים
.אֲנִי מִתְאַמֵן בַּגִיטָָרה בַּחוּץ

.אֲנִי מִתְאַמֵן בְּכַּדוֶּרגֶל בִּפְנִים
.אֲנִי מִתְאַמֶנֶת בְּכַּדוֶּרגֶל בַּחוּץ

12. .כְַּדאי לָך לִנְסֹועַ בְּאֹוטֹובּוּס. זֶה יֹותֵר מָהֵר
.כְַּדאי לָך לִשְתֹות אֶת זֶה. קַר בַּחוּץ

.כְַּדאי לָך לְהַקְשִיב לְזֶה. זֶה טֹוב

13. .אֲנִי רֹוצָה לֶאֱכֹול שֹוקֹוָלד,.אֲבָל אֲנִי לֹא
.צְִריכָה

.אֲנִי רֹוצָה לְִראֹות טֶלֶוִיזְיָה,.אֲבָל אֲנִי
.צְִריכָה לְהִתְעַמֵל

.אֲנִי רֹוצָה לְִרקֹוד,.אֲבָל אֲנִי צְִריכָה לְטַאטֵא
.אֶת הִָרצְפָה

.אֲנִי רֹוצֶה לָלֶכֶת הַבַּייְתָה,.אֲבָל אֲנִי צִָריך
.לַעֲבֹוד

המשך1.3

08. .קבוצת הכדורגל מתאמנת
.קבוצת הטניס מתאמנת

.היא מצלמת את קבוצת הגולף

09. ?באיזה קבוצה אתה משחק
.אני משחק בקבוצת הכדורגל

?למה אתה מתאמן היום
.כי לקבוצת הכדורגל שלי יש משחק מחר

10. .הילדה מתאמנת בפסנתר
.הילד מתאמן בכינור בחדר-השינה שלו

.האישה מתאמנת בגיטרה בסלון
.האיש מתאמן בכינור בתיאטרון

11. .אני מתאמנת בכינור בפנים
.אני מתאמן בגיטרה בחוץ

.אני מתאמן בכדורגל בפנים
.אני מתאמנת בכדורגל בחוץ

12. .כדאי לך לנסוע באוטובוס. זה יותר מהר
.כדאי לך לשתות את זה. קר בחוץ

.כדאי לך להקשיב לזה. זה טוב

13. .אני רוצה לאכול שוקולד,.אבל אני לא
.צריכה

.אני רוצה לראות טלויזיה,.אבל אני
.צריכה להתעמל

.אני רוצה לרקוד,.אבל אני צריכה לטאטא
.את הרצפה

.אני רוצה ללכת הבייתה,.אבל אני צריך
.לעבוד
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14. .הִיא צְִריכָה לְנַקֹות אֶת חֲַדר-הַשֵינָה שֶלָה
.אֲנַחְנוּ צְִריכִים לְִרחֹוץ אֶת הַכֶּלֶב

.לֹא כְַּדאי לְךָ לִקְנֹות אֶת זֶה. זֶה יֹותֵר מִיַדי
.יָקָר

.לֹא כְַּדאי לָך ִללְבֹּוש אֶת זֶה. זֶה לֹא מַתְאִים

15. .כְַּדאי לִי לִלְבֹּוש אֶת הַחֲלִיפָה הַשְחֹוָרה אֹו
?אֶת הַחֲלִיפָה הָאֲפֹוָרה

.כְַּדאי לְךָ לִלְבֹּוש אֶת הַחֲלִיפָה הָאֲפֹוָרה
.כְַּדאי לִי לִלְבֹּוש אֶת הַשִׂמְלָה הַכְּחוּלָה אֹו

?אֶת הַשִׂמְלָה הַשְחֹוָרה
.כְַּדאי לָך לִלְבֹּוש אֶת הַשִׂמְלָה הַכְּחוּלָה

16. .מִישֶהוּ בֶַּדלֶת
.מִישֶהוּ רֹוצֶה לְַדבֵּר אִיתְךָ

.מִישֶהוּ בַּמִשְָׂרד
.מִישֶהִי בַּמִקְלַחַת

17. .ִמישֶהִי מִתְאַמֶנֶת בַּגִיטָָרה
.מִישֶהִי מִתְעַמֶלֶת

.מִישֶהִי רֹוחֶצֶת כֵּלִים
.מִישֶהִי בַּמְכֹונִית

18. ּ .מִישֶהוּ קֹונֶה מַשֶהו
.מִישֶהוּ מְצַלֵם

ּ .מִישֶהוּ עֹושֶׂה מַשֶהו

19. .זֶה מָקֹום טֹוב לִשְׂחֹות
.זֶה מָקֹום טֹוב לְהִתְאַמֵן בְּכַּדוֶּרגֶל

.זֶה מָקֹום טֹוב לִגְלֹוש מָהֵר

המשך1.3

14. .היא צריכה לנקות את חדר-השינה שלה
.אנחנו צריכים לרחוץ את הכלב

.לא כדאי לך לקנות את זה. זה יותר מידי
.יקר

.לא כדאי לך ללבוש את זה. זה לא מתאים

15. .כדאי לי ללבוש את החליפה השחורה או
?את החליפה האפורה

.כדאי לך ללבוש את החליפה האפורה
.כדאי לי ללבוש את השמלה הכחולה או

?את השמלה השחורה
.כדאי לך ללבוש את השמלה הכחולה

16. .מישהו בדלת
.מישהו רוצה לדבר איתך

.מישהו במשרד
.מישהי במקלחת

17. .מישהי מתאמנת בגיטרה
.מישהי מתעמלת

.מישהי רוחצת כלים
.מישהי במכונית

18. .מישהו קונה משהו
.מישהו מצלם

.מישהו עושה משהו

19. .זה מקום טוב לשחות
.זה מקום טוב להתאמן בכדורגל

.זה מקום טוב לגלוש מהר
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20. .אֲנַחְנוּ צְִריכִים מָקֹום יֹותֵר טֹוב לְשַׂחֵק
.כַּדוֶּרגֶל

.אֲנַחְנוּ צְִריכִים מָקֹום יֹותֵר טֹוב לְהִתְאַמֵן
.הוּא מְחַּפֵשׂ מָקֹום לֶאֱכֹול

ינְג .הֵם מְחַּפְשִׂים מָקֹום לַעֲשֹׂות קֶמְפִּ

21. .הֵן מְחַּפְשֹׂות מָקֹום לִלְמֹוד
.הֵן מָצְאוּ מָקֹום לִלְמֹוד

.אֲנַחְנוּ מְחַּפְשִׂים מָקֹום לְהִתְעַמֵל
.מָצָאנוּ מָקֹום לְהִתְעַמֵל

22. .מִישֶהוּ כָּתַב לִי מִכְתָב
.הוּא מְחַּפֵשׂ מַשֶהוּ לֶאֱכֹול

.מִישֶהִי תִהְיֶה זַמֶֶרת מְפוְּרסֶמֶת
ּ .הִיא נֹותֶנֶת לְאִימָא שֶלָה מַשֶהו

23. .לִפְעָמִים כְּלָבִים חַיִים בִּפְנִים,.אֲבָל לִפְעָמִים
.הֵם חַיִים בַּחוּץ

.לִפְעָמִים זֶה קַל וְלִפְעָמִים זֶה קָשֶה
.לִפְעָמִים אֲנִי מְצַלֵם אֲנָשִים,.וְלִפְעָמִים אֲנִי

.מְצַלֵם חַיֹות

24. לִפְעָמִים אֲנַחְנוּ לֹובְשֹות חֲצָאִיֹות לְבֵּית-
.הַסֵפֶר,.וְלִפְעָמִים אֲנַחְנוּ לֹובְשֹות מִכְנָסַיִים
.אֲנַחְנוּ תָמִיד לֹובְשֹות חֲצָאִיֹות לְבֵּית-הַסֵפֶר
.לִפְעָמִים אֲנִי שֹותָה קָפֶה בַּבֹּוקֶר,.וְלִפְעָמִים

.אֲנִי שֹותָה תֵה
.אֲנִי תָמִיד שֹותֶה קָפֶה בַּבֹּוקֶר

המשך1.3

20. .אנחנו צריכים מקום יותר טוב לשחק
.כדורגל

.אנחנו צריכים מקום יותר טוב להתאמן
.הוא מחפש מקום לאכול

.הם מחפשים מקום לעשות קמפינג

21. .הן מחפשות מקום ללמוד
.הן מצאו מקום ללמוד

.אנחנו מחפשים מקום להתעמל
.מצאנו מקום להתעמל

22. .מישהו כתב לי מכתב
.הוא מחפש משהו לאכול

.מישהי תהיה זמרת מפורסמת
.היא נותנת לאימא שלה משהו

23. .לפעמים כלבים חיים בפנים,.אבל לפעמים
.הם חיים בחוץ

.לפעמים זה קל ולפעמים זה קשה
.לפעמים אני מצלם אנשים,.ולפעמים אני

.מצלם חיות

24. לפעמים אנחנו לובשות חצאיות לבית-
.הספר,.ולפעמים אנחנו לובשות מכנסיים
.אנחנו תמיד לובשות חצאיות לבית-הספר
.לפעמים אני שותה קפה בבוקר,.ולפעמים

.אני שותה תה
.אני תמיד שותה קפה בבוקר
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25. .תָמִיד קַר כָּאן
.לִפְעָמִים יֹוֵרד גֶשֶם בַּחֹוף,.וְלִפְעָמִים בָּהִיר

.בַּחֹוף
.הוּא תָמִיד לֹובֵש חֲלִיפָה לָעֲבֹוָדה

.לִפְעָמִים הִיא לֹובֶשֶת חֲלִיפָה לָעֲבֹוָדה,
.וְלִפְעָמִים הִיא לֹובֶשֶת גִ’ינְס

26. .לִפְעָמִים קַר כָּאן,.וְלִפְעָמִים חַם
.תָמִיד קַר כָּאן

.אַף ּפַעַם לֹא קַר כָּאן

27. .לִימֹונִים תָמִיד חֲמוּצִים
.שֹוקֹולָד אַף ּפַעַם לֹא חָמוּץ

.סוּכָּר תָמִיד מָתֹוק
.ּפִילְּפֵל אַף ּפַעַם לֹא מָתֹוק

28. .אֲנִי תָמִיד מִתְַקלֵחַ לִפְנֵי הָעֲבֹוָדה
.לִפְעָמִים הוּא ָרעֵב,.וְלִפְעָמִים הוּא צָמֵא

.מִישֶהוּ תָמִיד עֹומֵד כָּאן
.אֲנַחְנוּ אַף ּפַעַם לֹא הֹולְכִים לִגְלֹוש בַּקַיִיץ

29. ?אֵיפֹה אַתֶם מִתְאַמְנִים
.לִפְעָמִים אֲנַחְנוּ מִתְאַמְנִים כָּאן. לִפְעָמִים

.אֲנַחְנוּ מִתְאַמְנִים בְּבֵּית-הַסֵפֶר
?מָתַי אַתֶם מִתְאַמְנִים כָּאן

.אֲנַחְנוּ מִתְאַמְנִים כָּאן בַּסְתָיו
?מָתַי אַתֶם מִתְאַמְנִים בְּבֵּית-הַסֵפֶר

.בַּחֹוֶרף

המשך1.3

25. .תמיד קר כאן
.לפעמים יורד גשם בחוף,.ולפעמים בהיר

.בחוף
.הוא תמיד לובש חליפה לעבודה

.לפעמים היא לובשת חליפה לעבודה,
.ולפעמים היא לובשת ג’ינס

26. .לפעמים קר כאן,.ולפעמים חם
.תמיד קר כאן

.אף פעם לא קר כאן

27. .לימונים תמיד חמוצים
.שוקולד אף פעם לא חמוץ

.סוכר תמיד מתוק
.פילפל אף פעם לא מתוק

28. .אני תמיד מתקלח לפני העבודה
.לפעמים הוא רעב,.ולפעמים הוא צמא

.מישהו תמיד עומד כאן
.אנחנו אף פעם לא הולכים לגלוש בקייץ

29. ?איפה אתם מתאמנים
.לפעמים אנחנו מתאמנים כאן. לפעמים

.אנחנו מתאמנים בבית-הספר
?מתי אתם מתאמנים כאן

.אנחנו מתאמנים כאן בסתיו
?מתי אתם מתאמנים בבית-הספר

.בחורף
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שִיעוּר יְסֹוד1.4

01. שְתֵי עֵינַיִים
אֹוזֶן
אַף
ּפֶה

02. ?מַה זֶה
.זֹאת ֶרגֶל שֶל יֶלֶד

?מַה זֶה
.זֹאת יָד שֶל יַלְָדה

03. יָד
ֶרגֶל
עַיִין
אֹוזֶן
אַף
פֶּה

04. .אֵלֶה הַָרגְלַיִים שֶלִי
.זֹאת הַיָד שֶלִי

.אֵלֶה הָעֵינַיִים שֶלִי
.אֵלֶה הָאֹוזְנַיִים שֶלִי

.זֶה הָאַף שֶלִי
.זֶה הַּפֶה שֶלִי

05. .הִיא ּפָצְעָה אֶת הַיָד שֶלָה
.ּפָצַעְתִי אֶת הָאַף שֶלִי

.הוּא ּפָצַע אֶת הָעַיִין שֶלֹו
.ּפָצַעְתִי אֶת הֶָרגֶל שֶלִי

06. .הַיֶלֶד ּפָצַע אֶת הַבְִּרכַּיִים שֶלֹו
.ּפָצַעְתִי אֶת הַמְַרּפֵק שֶלִי

.הַיַָדיִים שֶל הָאִיש עַל הַבְִּרכַּיִים שֶלֹו
.הַמְַרּפְקִים שֶל הָאִישָה עַל הַשוּלְחָן

שיעור יסוד1.4

01. שתי עיניים
אוזן
אף
פה

02. ?מה זה
.זאת רגל של ילד

?מה זה
.זאת יד של ילדה

03. יד
רגל
עיין
אוזן
אף
פה

04. .אלה הרגליים שלי
.זאת היד שלי

.אלה העיניים שלי
.אלה האוזניים שלי

.זה האף שלי
.זה הפה שלי

05. .היא פצעה את היד שלה
.פצעתי את האף שלי

.הוא פצע את העיין שלו
.פצעתי את הרגל שלי

06. .הילד פצע את הברכיים שלו
.פצעתי את המרפק שלי

.הידיים של האיש על הברכיים שלו
.המרפקים של האישה על השולחן
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07. .אֲנִי צִָריך ּפְלַסְטֵר לַבֶֶּרך שֶלִי
.יֵש לֹו ּפְלַסְטֵר עַל הָאֶצְבַּע שֶלֹו

.יֵש לָה ּפְלַסְטֵר עַל הַיָד שֶלָה

08. .יֵש לִי ּפְלַסְטִֵרים עַל ַהמְַרּפְקִים שֶלִי
.יֵש לָהֶם ּפְלַסְטִֵרים עַל הַבְִּרכַּיִים שֶלָהֶם

.יֵש לָה ּפְלַסְטֵר עַל הַמְַרּפֵק שֶלָה
.יֵש לָה ּפְלַסְטֵר עַל הַבֶֶּרך שֶלָה

09. .הוּא גֹולֵש
.הוּא נֹופֵל

.הִיא רֹוכֶבֶת עַל אֹופַנַיִים
.הִיא נֹופֶלֶת

.הוּא רֹוכֵב עַל סוּס
.הוּא נֹופֵל

10. .ָהאִיש נֹופֵל מֵהָאֹופַנַיִים שֶלֹו
.הָאִיש נָפַל מֵהָאֹופַנַיִים שֶלֹו

.הַיַלְָדה נֹופֶלֶת מֵהַגֵָדר
.הַיַלְָדה נָפְלָה מֵהַגֵָדר

11. .נָפַלְתִי מֵהָאֹופַנַיִים שֶלִי
?ּפָצַעְתִי אֶת הַמְַרּפֵק שֶלִי. יֵש לָך ּפְלַסְטֵר

?אֲנִי צָמֵא. יֵש לָך מַיִים
?אֲנִי חֹולָה. יֵש לְךָ תְרוּפָה

12. ?מַה קָָרה
.הָלַכְתִי בַּחוּץ כְּשֶיַָרד גֶשֶם

?מַה קָָרה
.טִיּפַסְתִי עַל עֵץ וְנָפַלְתִי

המשך1.4

07. .אני צריך פלסטר לברך שלי
.יש לו פלסטר על האצבע שלו

.יש לה פלסטר על היד שלה

08. .יש לי פלסטרים על המרפקים שלי
.יש להם פלסטרים על הברכיים שלהם

.יש לה פלסטר על המרפק שלה
.יש לה פלסטר על הברך שלה

09. .הוא גולש
.הוא נופל

.היא רוכבת על אופניים
.היא נופלת

.הוא רוכב על סוס
.הוא נופל

10. .האיש נופל מהאופניים שלו
.האיש נפל מהאופניים שלו

.הילדה נופלת מהגדר
.הילדה נפלה מהגדר

11. .נפלתי מהאופניים שלי
?פצעתי את המרפק שלי. יש לך פלסטר

?אני צמא. יש לך מיים
?אני חולה. יש לך תרופה

12. ?מה קרה
.הלכתי בחוץ כשירד גשם

?מה קרה
.טיפסתי על עץ ונפלתי
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13. ?מַה קָָרה
.נָפַלְתִי וְּפָצַעְתִי אֶת הַיָד שֶלִי

?מַה קָָרה
.כְּשֶהֵם גָלְשוּ,.הֵם נָפְלוּ וְּפָצְעוּ אֶת הַָרגְלַיִים

.שֶלָהֶם

14. ?מַה קָָרה
.אִימָא כִּיבְּסָה אֶת הַסְווֶֶדר שֶלְךָ

?מַה קָָרה
.ָרקְַדתִי שָלֹוש שָעֹות אֶתְמֹול בַּלַיְלָה

?מַה קָָרה
.הָלַכְתִי לַחֹוף,.וְהָיְתָה שֶמֶש חֲזָקָה

15. ?מַה קָָרה
.נָפַלְתִי מִסוּס

?מַה קָָרה
.קָפַצְתִי מֵהַגֵָדר

16. ?מַה קָָרה
.נָפַלְתִי מֵהָאֹופַנַיִים שֶלִי
?ּפָצַעְתָ אֶת הַבֶֶּרך שֶלְךָ

.לֹא,.ּפָצַעְתִי אֶת הַמְַרּפֵק שֶלִי
?אַתָה רֹוצֶה ּפְלַסְטֵר

.כֵּן

17. רֹאש
רֹאש
רֹאש
בֶּטֶן
בֶּטֶן
יָד

המשך1.4

13. ?מה קרה
.נפלתי ופצעתי את היד שלי

?מה קרה
.כשהם גלשו,.הם נפלו ופצעו את הרגליים

.שלהם

14. ?מה קרה
.אימא כיבסה את הסוודר שלך

?מה קרה
.רקדתי שלוש שעות אתמול בלילה

?מה קרה
.הלכתי לחוף,.והיתה שמש חזקה

15. ?מה קרה
.נפלתי מסוס

?מה קרה
.קפצתי מהגדר

16. ?מה קרה
.נפלתי מהאופניים שלי
?פצעת את הברך שלך

.לא,.פצעתי את המרפק שלי
?אתה רוצה פלסטר

.כן

17. ראש
ראש
ראש
בטן
בטן
יד
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18. .ָהרֹאש שֶל הַיֶלֶד כֹּואֵב
.הַבֶּטֶן שֶל הַיַלְָדה כֹּואֶבֶת

.הָאֹוזֶן שֶלִי כֹּואֶבֶת
.הָאַף שֶלֹו כֹּואֵב

19. .הָרֹאש שֶלִי כֹּואֵב
.הַבֶּטֶן שֶל הַבֵּן שֶלִי כֹּואֶבֶת

.הַיָד שֶל הָאִישָה כֹּואֶבֶת
.הָעֵינַיִים שֶלִי כֹּואֲבֹות
.הָאַף שֶל הָאִישָה כֹּואֵב

.הַּפֶה שֶלֹו כֹּואֵב

20. ?מַה לֹא בְּסֵֶדר
.הָאֹוזֶן שֶלִי כֹּואֶבֶת

?מַה לֹא בְּסֵֶדר
.אֲנִי חֹולֶה

21. ?מַה לֹא בְּסֵֶדר
.הָרֹאש שֶלִי כֹּואֵב

?מַה לֹא בְּסֵֶדר
.יֵש לִי מַשֶהוּ בָּעַיִין

22. ָרטוָּרה בַּחוּץ ?מַה הַטֶמְפֶּ
.שְתֵי מַעֲלֹות. כְַּדאי לָך לִלְבֹּוש מְעִיל

ָרטוָּרה בַּחוּץ ?מַה הַטֶמְפֶּ
.שְלֹושִים מַעֲלֹות. כְַּדאי לָנוּ לָלֶכֶת לַחֹוף

23. ?כַּמָה חֹום יֵש לַתִינֹוק
.שְלֹושִים וְשֶבַע מַעֲלֹות

?כַּמָה חֹום יֵש לִי
.שְלֹושִים וְשְמֹונֶה מַעֲלֹות

המשך1.4

18. .הראש של הילד כואב
.הבטן של הילדה כואבת

.האוזן שלי כואבת
.האף שלו כואב

19. .הראש שלי כואב
.הבטן של הבן שלי כואבת

.היד של האישה כואבת
.העיניים שלי כואבות
.האף של האישה כואב

.הפה שלו כואב

20. ?מה לא בסדר
.האוזן שלי כואבת

?מה לא בסדר
.אני חולה

21. ?מה לא בסדר
.הראש שלי כואב

?מה לא בסדר
.יש לי משהו בעיין

22. ?מה הטמפרטורה בחוץ
.שתי מעלות. כדאי לך ללבוש מעיל

?מה הטמפרטורה בחוץ
.שלושים מעלות. כדאי לנו ללכת לחוף

23. ?כמה חום יש לתינוק
.שלושים ושבע מעלות

?כמה חום יש לי
.שלושים ושמונה מעלות
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הֶמְשֵך1.4

24. ?מַה לֹא בְּסֵֶדר
.הַחֹום שֶלֹו שְלֹושִים וְתֵשַע מַעֲלֹות

.אֲנִי אֶתְקַשֵר לָרֹופֵא
.מִסְּפַר הַטֶלֶפֹון שֶל הָרֹופֵא עַל הַמְקֵָרר

25. .הִיא לֹוקַחַת אֶת הַתְרוּפָה שֶלָה עִם כֹּוס
.מַיִים

.אַתָה צִָריך לָקָחַת אֶת הַתְרוּפָה שֶלְךָ אַחֲֵרי
.אֲרוּחַת-הָעֶֶרב

.קַח אֶת הַתְרוּפָה הַזֹאת עִם חָלָב

26. .הוּא אֹוכֵל אֲרוּחַת-בֹּוקֶר ּפַעַם בְּיֹום
.הַָרכֶּבֶת יֹוצֵאת מִּפִָריס ּפַעֲמַיִים בְּיֹום
.קַח אֶת הַתְרוּפָה הַזֹאת ּפַעֲמַיִים בְּיֹום

.אֲנִי שֹותָה קָפֶה ּפַעַם בְּיֹום

27. עֲמַיִים בְּיֹום .כְַּדאי לְךָ לְצַחְצֵחַ שִינַיִים פַּ
.הַטִיסָה לְבְַּרצְלֹונָה יֹוצֵאת ּפַעַם בְּיֹום

.קְחִי אֶת זֶה אְַרבַּע ּפְעָמִים בְּיֹום
.הָאֹוטֹובּוּס לְמְֶרכַּז הָעִיר יֹוצֵא שֵש ּפְעָמִים

.בְּיֹום

28. ?אַת מְשַׂחֶקֶת טֶנִיס
.כֵּן,.אֲנִי מְשַׂחֶקֶת שָלֹוש ּפְעָמִים בְּשָבוּעַ

?אַת לֹוקַחַת תְרוּפֹות
.כֵּן,.אֲנִי לֹוקַחַת אֶת זֶה ּפַעַם בְּיֹום

29. ?מַה לֹא בְּסֵֶדר
.הַבֶּטֶן שֶלִי כֹּואֶבֶת

.הַחֹום שֶלָך שְלֹושִים וְשְמֹונֶה מַעֲלֹות
.אַת צְִריכָה לָקַחַת אֶת הַתְרוּפָה הַזֹאת שָלֹוש

.ּפְעָמִים בְּשָבוּעַ

המשך1.4

24. ?מה לא בסדר
.החום שלו שלושים ותשע מעלות

.אני אתקשר לרופא
.מספר הטלפון של הרופא על המקרר

25. .היא לוקחת את התרופה שלה עם כוס
.מיים

.אתה צריך לקחת את התרופה שלך אחרי
.ארוחת-הערב

.קח את התרופה הזאת עם חלב

26. .הוא אוכל ארוחת-בוקר פעם ביום
.הרכבת יוצאת מפריס פעמיים ביום
.קח את התרופה הזאת פעמיים ביום

.אני שותה קפה פעם ביום

27. .כדאי לך לצחצח שיניים פעמיים ביום
.הטיסה לברצלונה יוצאת פעם ביום

.קחי את זה ארבע פעמים ביום
.האוטובוס למרכז העיר יוצא שש פעמים

.ביום

28. ?את משחקת טניס
.כן,.אני משחקת שלוש פעמים בשבוע

?את לוקחת תרופות
.כן,.אני לוקחת את זה פעם ביום

29. ?מה לא בסדר
.הבטן שלי כואבת

.החום שלך שלושים ושמונה מעלות
.את צריכה לקחת את התרופה הזאת שלוש

.פעמים בשבוע
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הֶמְשֵך1.4

30. !זְהִירוּת,.הִָרצְּפָה ְרטוּבָה
!זְהִירוּת,.מְכֹונִית בָּאָה

!זְהִירוּת,.אַתָה מְטַּפֵס עַל עֵץ גָבֹוהַ מְאֹוד

31. .תִהְיֶה זָהִיר,.בְבַקָשָה,.כְּשֶאַתָה רֹוכֵב עַל
!הָאֹופַנַיִים שֶלְךָ

.תִהְיִי זְהִיָרה,.בְבַקָשָה,.כְּשֶאַת מְתַקֵנֶת אֶת
!הַמְכֹונִית שֶלָך

!תִהְיֶה זָהִיר,.בְבַקָשָה,.כְּשֶאַתָה נֹוסֵעַ בַּשֶלֶג
.תִהְיִי זְהִיָרה,.בְבַקָשָה,.כְּשֶאַת מְשַׂחֶקֶת עִם

!הַתִינֹוק

32. ?ַאתֶם הֹולְכִים לִגְלֹוש מָחָר
.כֵּן,.אֲנַחְנוּ הֹולְכִים מָחָר בַּבֹּוקֶר

!תִהְיוּ זְהִיִרים,.בְבַקָשָה

33. !בֹּוקֶר טֹוב,.נֹועַם
!בֹּוקֶר טֹוב,.דֹוקְטֹור שָמִיר

?מַה לֹא בְּסֵֶדר
.הָרֹאש שֶלִי כֹּואֵב

34. ?מַה קָָרה
.נָפַלְתִי מִסוּלָם

עֲמַיִים בְּיֹום .קַח אֶת זֶה פַּ
!תֹוָדה

!תִהְיֶה זָהִיר כְּשֶאַתָה עַל סוּלָם! שָלֹום
!שָלֹום

המשך1.4

30. !זהירות,.הרצפה רטובה
!זהירות,.מכונית באה

!זהירות,.אתה מטפס על עץ גבוה מאוד

31. .תהיה זהיר,.בבקשה,.כשאתה רוכב על
!האופניים שלך

.תהיי זהירה,.בבקשה,.כשאת מתקנת את
!המכונית שלך

!תהיה זהיר,.בבקשה,.כשאתה נוסע בשלג
.תהיי זהירה,.בבקשה,.כשאת משחקת עם

!התינוק

32. ?אתם הולכים לגלוש מחר
.כן,.אנחנו הולכים מחר בבוקר

!תהיו זהירים,.בבקשה

33. !בוקר טוב,.נועם
!בוקר טוב,.דוקטור שמיר

?מה לא בסדר
.הראש שלי כואב

34. ?מה קרה
.נפלתי מסולם

.קח את זה פעמיים ביום
!תודה

!תהיה זהיר כשאתה על סולם! שלום
!שלום
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צִיוּן ֶדֶרך1.5

01. ?אַתָה תָבִיא לִי סוּלָם
.כֵּן,.אֲנִי אָבִיא לְךָ סוּלָם

02. ?הוּא שָבוּר
.כֵּן,.הוּא שָבוּר

03. ?אַתָה צִָריך עֶזְָרה
.לֹא,.תֹוָדה! אֲנִי לֹא צִָריך עֶזְָרה

04. ?מַה לֹא בְּסֵֶדר
.הַבֶֶּרך שֶלִי כֹּואֶבֶת

05. ?מַה קָָרה
.נָפַלְתִי

06. ?אַתָה צִָריך ּפְלַסְטֵר
.לֹא,.תֹוָדה! אֲנִי לֹא צִָריך ּפְלַסְטֵר

07. ?אַתָה רֹוצֶה תַּפוּחַ
.לֹא,.תֹוָדה! יֵש לִי תַּפוּחַ

08. ?מִי יָגוּר כָּאן
.מִשְּפָחָה מִלֹונְדֹון. יֵש לָהֶם שְנֵי יְלִָדים

09. ?אַתֶן בְּאֹותָה קְבוּצַת כַּדוֶּרגֶל
.כֵּן,.אֲנַחְנוּ בְּאֹותָה קְבוּצַת כַּדוֶּרגֶל

10. ?אַתֶן מִתְאַמְנֹות הַיֹום
ּ .לֹא,.אֲנַחְנוּ לֹא מִתְאַמְנֹות הַיֹום. יֵש לָנו

.מִשְׂחָק בְּ-3:00

11. ?אֲנִי צִָריך לְנַקֹות אֶת הִָרצְּפָה
.כֵּן,.אַתָה צִָריך לְנַקֹות אֶת הִָרצְּפָה

12. ?זֶה עֹובֵד
.לֹא,.זֶה לֹא עֹובֵד

ציון דרך1.5

01. ?אתה תביא לי סולם
.כן,.אני אביא לך סולם

02. ?הוא שבור
.כן,.הוא שבור

03. ?אתה צריך עזרה
.לא,.תודה! אני לא צריך עזרה

04. ?מה לא בסדר
.הברך שלי כואבת

05. ?מה קרה
.נפלתי

06. ?אתה צריך פלסטר
.לא,.תודה! אני לא צריך פלסטר

07. ?אתה רוצה תפוח
.לא,.תודה! יש לי תפוח

08. ?מי יגור כאן
.משפחה מלונדון. יש להם שני ילדים

09. ?אתן באותה קבוצת כדורגל
.כן,.אנחנו באותה קבוצת כדורגל

10. ?אתן מתאמנות היום
.לא,.אנחנו לא מתאמנות היום. יש לנו

.משחק ב-3:00

11. ?אני צריך לנקות את הרצפה
.כן,.אתה צריך לנקות את הרצפה

12. ?זה עובד
.לא,.זה לא עובד
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הֶמְשֵך1.5

13. ?אֲנִי צִָריך לְטַאטֵא אֶת הִָרצְּפָה
.כֵּן,.אַתָה צִָריך לְטַאטֵא אֶת הִָרצְּפָה

14. ?מָתַי הֵם בָּאִים
.הֵם בָּאִים בְּ-3:00

המשך1.5

13. ?אני צריך לטאטא את הרצפה
.כן,.אתה צריך לטאטא את הרצפה

14. ?מתי הם באים
.הם באים ב-3:00
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שִיעוּר יְסֹוד2.1

01. ּ .הַגְבִָרים נִיצְחו
ּ .הַנָשִים נִיצְחו
.הַיַלְָדה נִיצְחָה

.הַיֶלֶד נִיצֵחַ

02. .ַהמְכֹונִית הַכְּחוּלָה מַפְסִיָדה
.הַמְכֹונִית הָאֲדוּמָה מְנַצַחַת
.הַקְבוּצָה הָאֲדוּמָה מַפְסִיָדה
.הַקְבוּצָה הַיְרוּקָה מְנַצַחַת

ּ !נִיצַחְנו
!הִפְסְַדתִי

03. ּ !הַיְלָדֹות נִיצְחוּ וְהַיְלִָדים הִפְסִידו
ּ .הֵם שְׂמֵחִים כִּי הֵם נִיצְחו

.הָאִיש עָצוּב כִּי הוּא הִפְסִיד
.הָאִיש בְּיָרֹוק נִיצֵחַ

04. .אַף אֶחָד לֹא קֹופֵץ
.כּוּלָם קֹופְצִים

.אַף אֶחָד לֹא יֹושֵב
.כּוּלָם יֹושְבִים

05. .אַף אַחַת לֹא אֹוכֶלֶת
.כּוּלָם ָרצִים

.כּוּלָם מְַדבְִּרים
.אַף אַחַת לֹא מְשַׂחֶקֶת

06. .אֵין שוּם-ָדבָר ִמתַחַת לַמִיטָה
.כָּל הְַדבִָרים עַל הַשוּלְחָן כְּחוּלִים

.אֵין שוּם-ָדבָר בַּמִשְָׂרד
.כָּל הְַדבִָרים בַּכִּיֹור מְלוּכְלָכִים

שיעור יסוד2.1

01. .הגברים ניצחו
.הנשים ניצחו
.הילדה ניצחה

.הילד ניצח

02. .המכונית הכחולה מפסידה
.המכונית האדומה מנצחת
.הקבוצה האדומה מפסידה
.הקבוצה הירוקה מנצחת

!ניצחנו
!הפסדתי

03. !הילדות ניצחו והילדים הפסידו
.הם שמחים כי הם ניצחו

.האיש עצוב כי הוא הפסיד
.האיש בירוק ניצח

04. .אף אחד לא קופץ
.כולם קופצים

.אף אחד לא יושב
.כולם יושבים

05. .אף אחת לא אוכלת
.כולם רצים

.כולם מדברים
.אף אחת לא משחקת

06. .אין שום-דבר מתחת למיטה
.כל הדברים על השולחן כחולים

.אין שום-דבר במשרד
.כל הדברים בכיור מלוכלכים
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07. .אֵין שוּם-ָדבָר עַל הַשָטִיחַ
.יֵש מַשֶהוּ עַל הֶַדשֶא

.כָּל הְַדבִָרים עַל הִָרצְּפָה

08. .שוּם-ָדבָר בַּחֶֶדר הַזֶה לֹא חָָדש
.מַשֶהוּ בַּסַלֹון כָּתֹום

.כָּל הְַדבִָרים בַּבַּיִית הַזֶה קְטַנִים

09. .אֵין שוּם-ָדבָר ּבַמְקֵָרר. כָּל הְַדבִָרים עַל
.הֶַדלְּפָק

.אֵין שוּם-ָדבָר עַל הֶַדלְּפָק. כָּל הְַדבִָרים
.בַּמְקֵָרר

.אֵין שוּם-ָדבָר בַּכִּיֹור. כָּל הְַדבִָרים עַל
.הַשוּלְחָן

.אֵין שוּם-ָדבָר עַל הַשוּלְחָן. כָּל הְַדבִָרים
.בַּכִּיֹור

10. .יֵש מַסְּפִיק עֵטִים לְכּוּלָם
.אֵין מַסְּפִיק כִּיסְאֹות לְכּוּלָם

.אֵין מַסְּפִיק קָפֶה לְכּוּלָם
.יֵש מַסְּפִיק קִינוּחַ לְכּוּלָם

11. יק כֹּוסֹות לְכּוּלָם ?יֵש מַסְפִּ
יק כֹּוסֹות לְכּוּלָם .כֵּן,.יֵש מַסְפִּ

יק מַזְלְגֹות לְכּוּלָם ?יֵש מַסְפִּ
יק מַזְלְגֹות לְכּוּלָם .לֹא,.אֵין מַסְפִּ

12. .ַהקְבוּצָה לֹובֶשֶת כָּחֹול
.אֲנִי מְשַׂחֵק בַּקְבוּצָה שֶלֹובֶשֶת כָּחֹול

.הַקְבוּצָה שֶלֹובֶשֶת כָּחֹול מְנַצַחַת
.הַקְבוּצָה שֶלֹובֶשֶת כָּחֹול הִפְסִיָדה

המשך2.1

07. .אין שום-דבר על השטיח
.יש משהו על הדשא

.כל הדברים על הרצפה

08. .שום-דבר בחדר הזה לא חדש
.משהו בסלון כתום

.כל הדברים בביית הזה קטנים

09. .אין שום-דבר במקרר. כל הדברים על
.הדלפק

.אין שום-דבר על הדלפק. כל הדברים
.במקרר

.אין שום-דבר בכיור. כל הדברים על
.השולחן

.אין שום-דבר על השולחן. כל הדברים
.בכיור

10. .יש מספיק עטים לכולם
.אין מספיק כיסאות לכולם

.אין מספיק קפה לכולם
.יש מספיק קינוח לכולם

11. ?יש מספיק כוסות לכולם
.כן,.יש מספיק כוסות לכולם

?יש מספיק מזלגות לכולם
.לא,.אין מספיק מזלגות לכולם

12. .הקבוצה לובשת כחול
.אני משחק בקבוצה שלובשת כחול

.הקבוצה שלובשת כחול מנצחת
.הקבוצה שלובשת כחול הפסידה
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13. .לְאֶחָד מֵהַכְּלָבִים הָאֵלֶה יֵש סְווֶֶדר אָדֹום
.הוּא מְשַׂחֵק עִם הַכֶּלֶב שֶיֵש לֹו סְווֶֶדר אָדֹום
.הִיא ָרצָה עִם הַכֶּלֶב שֶיֵש לֹו סְווֶֶדר אָדֹום

14. .הַיֶלֶד מְנַצֵחַ
.הַיֶלֶד שֶנִיצֵחַ שָׂמֵחַ

.הָאִיש מַפְסִיד
.הָאִיש שֶהִפְסִיד עָצוּב

.הַיַלְָדה נֹופֶלֶת
.הַיָד שֶל הַיַלְָדה שֶנָפְלָה כֹּואֶבֶת

15. .הָאִישָה הַזֹאת ְמלַמֶֶדת אֹומָנוּת
.הָאִישָה שֶמְלַמֶֶדת אֹומָנוּת מְַדבֶֶּרת עִם

.הַיַלְָדה
.הָאִישָה שֶמְלַמֶֶדת אֹומָנוּת קֹונָה צִיוּר

16. ?אֵיזֶה מוּזִיקַאי הוּא הַחָבֵר שֶלְךָ
.הַמוּזִיקַאי שֶמְנַגֵן בְּגִיטָָרה הוּא הַחָבֵר שֶלִי

?בְּאֵיזֶה טִיסָה אַתָה
אֲנִי בַּטִיסָה שֶמַמְִריאָה בְּחָמֵש וָחֵצִי אַחַר-

.הַצָהֳַריִים

17. אֲנִי צִָריך מִישֶהוּ שֶיָכֹול לְתַקֵן אֶת מִֵדיחַ-
.הַכֵּלִים שֶלִי

.הוּא צִָריך מִישֶהוּ שֶיָכֹול לְשַׂחֵק אִיתֹו
.הֵם צְִריכִים מִישֶהוּ שֶיָכֹול לְטַּפֵס עַל הָעֵץ

.הַזֶה
ּ .אֲנַחְנוּ צְִריכִים מִישֶהוּ שֶיָכֹול לַעֲזֹור לָנו

.לִקְנֹות אֶת הַבַּיִית הַזֶה

18. .אֲנִי צְִריכָה מִישֶהוּ שֶיֹוֵדעַ לְַדבֵּר עִבְִרית
.יֵש לִי הְַרבֵּה חֲבֵרֹות שֶשָרֹות טֹוב

.אֲנִי צִָריך מִישֶהִי שֶיֹוַדעַת לְִרקֹוד טֹוב
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13. .לאחד מהכלבים האלה יש סוודר אדום
.הוא משחק עם הכלב שיש לו סוודר אדום
.היא רצה עם הכלב שיש לו סוודר אדום

14. .הילד מנצח
.הילד שניצח שמח

.האיש מפסיד
.האיש שהפסיד עצוב

.הילדה נופלת
.היד של הילדה שנפלה כואבת

15. .האישה הזאת מלמדת אומנות
.האישה שמלמדת אומנות מדברת עם

.הילדה
.האישה שמלמדת אומנות קונה ציור

16. ?איזה מוזיקאי הוא החבר שלך
.המוזיקאי שמנגן בגיטרה הוא החבר שלי

?באיזה טיסה אתה
אני בטיסה שממריאה בחמש וחצי אחר-

.הצהריים

17. אני צריך מישהו שיכול לתקן את מדיח-
.הכלים שלי

.הוא צריך מישהו שיכול לשחק איתו
.הם צריכים מישהו שיכול לטפס על העץ

.הזה
.אנחנו צריכים מישהו שיכול לעזור לנו

.לקנות את הביית הזה

18. .אני צריכה מישהו שיודע לדבר עברית
.יש לי הרבה חברות ששרות טוב

.אני צריך מישהי שיודעת לרקוד טוב
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19. .אֲנַחְנוּ עֹובְִדים בְּחֶֶדר שֶיֵש לֹו חַלֹונֹות
.אֲנַחְנוּ רֹוצִים ַלעֲבֹוד בְּחֶֶדר שֶיֵש לֹו חַלֹונֹות

.יֵש לִי אָחֹות שֶמְנַגֶנֶת בְּּפְסַנְתֵר
.אֲנִי צִָריך מִישֶהוּ שֶמְנַגֵן בְּגִיטָָרה

20. ?ּבְמָה אֲנִי יָכֹול לַעֲזֹור לָך
.אֲנִי מְחַּפֶשֶׂת מִישֶהוּ שֶמְַדבֵּר סִינִית

?בְּמָה אֲנִי יָכֹול לַעֲזֹור לָכֶן
.אֲנַחְנוּ מְחַּפְשֹׂות מַשֶהוּ שֶהִיא יְכֹולָה לִלְבֹּוש

.לְמְסִיבַּת הַתַחְּפֹושֹׂות

21. ?אַת יֹוַדעַת מַה שְמֹו
.כֵּן,.שְמֹו אַהֲרֹון

ּ ?אַת יֹוַדעַת אֵיפֹה אֲנַחְנו
.כֵּן,.אֲנַחְנוּ כָּאן

22. .אֲנִי יֹוֵדעַ כַּמָה כֶּסֶף יֵש לִי
.אֲנִי לֹא יֹוַדעַת כַּמָה יֵש לִי
.הִיא יֹוַדעַת כַּמָה זֶה עֹולֶה

.אַף אֶחָד לֹא יֹוֵדעַ כַּמָה ָדגִים יֵש בַּיָם

23. .הוּא לֹא יֹוֵדעַ ֶשהֵם בַּבַּיִית
.אֲנִי לֹא יֹוֵדעַ אֵיפֹה הַמַפְתְחֹות שֶלִי

.הֵן לֹא יֹוְדעֹות מַה זֶה
.הִיא לֹא יֹוַדעַת שֶהוּא הֵבִיא לָה ּפְָרחִים

24. ?אַת יֹוַדעַת מִי הִיא
.לֹא,.אֲנִי לֹא יֹוַדעַת מִי הִיא

?אַתָה יֹוֵדעַ כַּמָה אֲנָשִים בָּאִים
.אְַרבָּעָה אֲנָשִים בָּאִים
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19. .אנחנו עובדים בחדר שיש לו חלונות
.אנחנו רוצים לעבוד בחדר שיש לו חלונות

.יש לי אחות שמנגנת בפסנתר
.אני צריך מישהו שמנגן בגיטרה

20. ?במה אני יכול לעזור לך
.אני מחפשת מישהו שמדבר סינית

?במה אני יכול לעזור לכן
.אנחנו מחפשות משהו שהיא יכולה ללבוש

.למסיבת התחפושות

21. ?את יודעת מה שמו
.כן,.שמו אהרון

?את יודעת איפה אנחנו
.כן,.אנחנו כאן

22. .אני יודע כמה כסף יש לי
.אני לא יודעת כמה יש לי
.היא יודעת כמה זה עולה

.אף אחד לא יודע כמה דגים יש בים

23. .הוא לא יודע שהם בביית
.אני לא יודע איפה המפתחות שלי

.הן לא יודעות מה זה
.היא לא יודעת שהוא הביא לה פרחים

24. ?את יודעת מי היא
.לא,.אני לא יודעת מי היא

?אתה יודע כמה אנשים באים
.ארבעה אנשים באים
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25. .הוּא יֹוֵדעַ שֶקַר בַּחוּץ
.הַהֹוִרים לֹא יֹוְדעִים שֶהַיְלִָדים שֶלָהֶם

.מִסְתַכְּלִים
.הֵן יֹוְדעֹות שֶהָאִימָהֹות שֶלָהֶן מִסְתַכְּלֹות

26. .הֵם יֹוְדעִים אֵיפֹה הֵם יְכֹולִים לִמְצֹוא ָדגִים
.הִיא לֹא יֹוַדעַת אֵיפֹה הַמְכֹונִית שֶלָה

.הֵם לֹא יְָדעוּ שֶהַתִינֹוק יָשֵן
.הִיא יֹוַדעַת שֶהַתִינֹוק יָשֵן

27. ?אַתָה יֹוֵדע אִם יֵש לְךָ מַסְּפִיק כֶּסֶף
.כֵּן,.יֵש לִי מַסְּפִיק כֶּסֶף

?אַתָה יֹוֵדע אִם הַקְבוּצָה בְּאָדֹום תַפְסִיד
.לֹא,.אֲנִי לֹא יֹוֵדע אִם הַקְבוּצָה בְּאָדֹום

.תַפְסִיד

28. ?אַת יֹוַדעַת אִם הוּא בָּא לַמוּזֵיאֹון
.לֹא,.אֲנִי לֹא יֹוַדעַת אִם הוּא בָּא לַמוּזֵיאֹון

?אַת יֹוַדעַת אִם הִיא מְנַגֶנֶת בְּּפְסַנְתֵר
.לֹא,.אֲנִי לֹא יֹוַדעַת אִם הִיא מְנַגֶנֶת בְּּפְסַנְתֵר

29. .הַקְבוּצָה מִצְָרפַת מוּכְָרחָה לְנַצֵחַ
.כְַּדאי לְךָ לְהַקְשִיב לַמוּזִיקָה הַזֹאת

.אֲנִי מְבַקֵש שֶתִתְקַשֵר אֵלַי
.הַחֹום שֶלָך שְלֹושִים וְתֵשַע מַעֲלֹות. אַת

.צְִריכָה לָלֶכֶת לָרֹופֵא

30. .כַּנְִראֶה יִהְיֶה ּבָהִיר הַיֹום
.כַּנְִראֶה יֵֵרד שֶלֶג הַלַיְלָה

.כַּנְִראֶה יֵֵרד גֶשֶם מָחָר
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25. .הוא יודע שקר בחוץ
.ההורים לא יודעים שהילדים שלהם

.מסתכלים
.הן יודעות שהאימהות שלהן מסתכלות

26. .הם יודעים איפה הם יכולים למצוא דגים
.היא לא יודעת איפה המכונית שלה

.הם לא ידעו שהתינוק ישן
.היא יודעת שהתינוק ישן

27. ?אתה יודע אם יש לך מספיק כסף
.כן,.יש לי מספיק כסף

?אתה יודע אם הקבוצה באדום תפסיד
.לא,.אני לא יודע אם הקבוצה באדום

.תפסיד

28. ?את יודעת אם הוא בא למוזיאון
.לא,.אני לא יודעת אם הוא בא למוזיאון

?את יודעת אם היא מנגנת בפסנתר
.לא,.אני לא יודעת אם היא מנגנת בפסנתר

29. .הקבוצה מצרפת מוכרחה לנצח
.כדאי לך להקשיב למוזיקה הזאת

.אני מבקש שתתקשר אלי
.החום שלך שלושים ותשע מעלות. את

.צריכה ללכת לרופא

30. .כנראה יהיה בהיר היום
.כנראה ירד שלג הלילה

.כנראה ירד גשם מחר
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31. .הַקְבוּצָה בְּאָדֹום לֹא ִהפְסִיָדה בַּחֹוֶדש
.שֶעָבָר

.הַקְבוּצָה בְּאָדֹום כַּנְִראֶה תְנַצֵחַ בַּמִשְׂחָק הַזֶה
.הַקְבוּצָה בְּצָהֹוב הִפְסִיָדה יֹותֵר מִשְׂחָקִים
.מֵאֲשֶר הַקְבוּצָה בְּכָּחֹול בַּחֹוֶדש שֶעָבָר

.הַקְבוּצָה בְּצָהֹוב כַּנְִראֶה תַפְסִיד בַּמִשְׂחָק
.הַזֶה

32. ?אֵיזֶה שִׂמְלָה תִקְנִי
.לַמְרֹות שֶהַשִׂמְלָה הַזֹאת מַתְאִימָה,.אֲנִי
.כַּנְִראֶה אֶקְנֶה אֶת הַשִׂמְלָה הָאֲדוּמָה

?לָמָה
.כִּי הַשִׂמְלָה הָאֲדוּמָה ּפָחֹות יְקָָרה

33. ?אַתֶם נֹוסְעִים לְּפִָריס אֹו לְרֹומָא
.לַמְרֹות שֶאֲנַחְנוּ רֹוצִים לִנְסֹועַ לְרֹומָא,

.אֲנַחְנוּ כַּנְִראֶה נִיסַע לְּפִָריס
?לָמָה אַתֶם נֹוסְעִים לְּפִָריס

.כִּי אֲנַחְנוּ רֹוצִים לָלֶכֶת לְמוּזֵיאֹון הָאֹומָנוּת
.בְּּפִָריס

34. ?אֵיזֶה קְבוּצָה תְנַצֵחַ
.לַמְרֹות שֶהַקְבוּצָה בְּצָהֹוב מְשַׂחֶקֶת טֹוב
.מְאֹוד,.הַקְבוּצָה בְּכָּחֹול כַּנְִראֶה תְנַצֵחַ

?לָמָה
.כִּי הַקְבוּצָה בְּכָּחֹול מְשַֹחֶקֶת יֹותֵר טֹוב

המשך2.1

31. .הקבוצה באדום לא הפסידה בחודש
.שעבר

.הקבוצה באדום כנראה תנצח במשחק הזה
.הקבוצה בצהוב הפסידה יותר משחקים
.מאשר הקבוצה בכחול בחודש שעבר

.הקבוצה בצהוב כנראה תפסיד במשחק
.הזה

32. ?איזה שמלה תקני
.למרות שהשמלה הזאת מתאימה,.אני
.כנראה אקנה את השמלה האדומה

?למה
.כי השמלה האדומה פחות יקרה

33. ?אתם נוסעים לפריס או לרומא
.למרות שאנחנו רוצים לנסוע לרומא,

.אנחנו כנראה ניסע לפריס
?למה אתם נוסעים לפריס

.כי אנחנו רוצים ללכת למוזיאון האומנות
.בפריס

34. ?איזה קבוצה תנצח
.למרות שהקבוצה בצהוב משחקת טוב
.מאוד,.הקבוצה בכחול כנראה תנצח

?למה
.כי הקבוצה בכחול משחקת יותר טוב
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35. ?מָה אַת אֹוהֶבֶת יֹותֵר,.קַיִיץ אֹו חֹוֶרף
.לַמְרֹות שֶמֶזֶג-הָאֲוִיר בַּקַיִיץ חַם וְבָּהִיר,.אֲנִי

.אֹוהֶבֶת חֹוֶרף יֹותֵר
?לָמָה אַת אֹוהֶבֶת חֹוֶרף יֹותֵר

.כִּי אֲנִי אֹוהֶבֶת לִגְלֹוש

36. .אַף אֶחָד לֹא הֵבִיא קִינוּחַ
.אַתָה יֹוֵדעַ אִם יֵש לָנוּ מַסְּפִיק עוּגָה לְכָּל

?הָאֹוְרחִים
.כַּנְִראֶה אֵין לָנוּ מַסְּפִיק. אֲנַחְנוּ צְִריכִים

.לִקְנֹות עוּגָה

המשך2.1

35. ?מה את אוהבת יותר,.קייץ או חורף
.למרות שמזג-האויר בקייץ חם ובהיר,.אני

.אוהבת חורף יותר
?למה את אוהבת חורף יותר

.כי אני אוהבת לגלוש

36. .אף אחד לא הביא קינוח
.אתה יודע אם יש לנו מספיק עוגה לכל

?האורחים
.כנראה אין לנו מספיק. אנחנו צריכים

.לקנות עוגה
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שִיעוּר יְסֹוד2.2

01. .מִצְַריִים הִיא אֶֶרץ בְּיַבֶּשֶת אַפְִריקָה
.אִיטַלְיָה הִיא אֶֶרץ בְּיַבֶּשֶת אֵירֹוּפָה

.בְָּרזִיל הִיא אֶֶרץ בְּיַבֶּשֶת ְדרֹום-אָמִֵריקָה
אְַרצֹות-הַבְִּרית הִיא אֶֶרץ בְּיַבֶּשֶת צְפֹון-

.אָמִֵריקָה
.אֹוסְטְַרלְיָה הִיא אֶֶרץ וְיַבֶּשֶת
.סִין הִיא אֶֶרץ בְּיַבֶּשֶת אַסְיָה

02. .הַיַבֶּשֶת הַזֹאת הִיא אַפְִריקָה
.הַיַבֶּשֶת הַזֹאת הִיא אֵירֹוּפָה

.הַיַבֶּשֶת הַזֹאת הִיא ְדרֹום-אָמִֵריקָה
.הַיַבֶּשֶת הַזֹאת הִיא צְפֹון-אָמִֵריקָה

.הַיַבֶּשֶת הַזֹאת הִיא אַסְיָה
.הַיַבֶּשֶת הַזֹאת הִיא אַנְטְַרקְטִיקָה
.הַיַבֶּשֶת הַזֹאת הִיא אֹוסְטְַרלְיָה

03. .זֹאת חֲתוּנָה בְּאַפְִריקָה
.זֹאת חֲתוּנָה בְְּדרֹום-אָמִֵריקָה

.זֹאת חֲתוּנָה בְּאֵירֹוּפָה

04. .זֹאת לְוָיָה בְּאַסְיָה
.זֹאת לְוָיָה בְּצְפֹון -אָמִֵריקָה

.זֹאת לְוָיָה בְּאַפְִריקָה

05. .זֹאת חֲתוּנָה בְּאַסְיָה
.זֹאת לְוָיָה בְּאֵירֹוּפָה

.זֹאת לְוָיָה בְּאַסְיָה
.זֹאת חֲתוּנָה בְּאֵירֹוּפָה

06. .ַהסֵפֶר הַזֶה הוּא עַל חַיֹות בְּאַנְטְַרקְטִיקָה
.הִיא רֹואָה סֶֶרט עַל מִשְּפָחֹות בְּאַפְִריקָה

.הַסֶֶרט הַזֶה הוּא עַל הַהִיסְטֹוְריָה שֶל אַסְיָה

שיעור יסוד2.2

01. .מצריים היא ארץ ביבשת אפריקה
.איטליה היא ארץ ביבשת אירופה

.ברזיל היא ארץ ביבשת דרום-אמריקה
ארצות-הברית היא ארץ ביבשת צפון-

.אמריקה
.אוסטרליה היא ארץ ויבשת
.סין היא ארץ ביבשת אסיה

02. .היבשת הזאת היא אפריקה
.היבשת הזאת היא אירופה

.היבשת הזאת היא דרום-אמריקה
.היבשת הזאת היא צפון-אמריקה

.היבשת הזאת היא אסיה
.היבשת הזאת היא אנטרקטיקה
.היבשת הזאת היא אוסטרליה

03. .זאת חתונה באפריקה
.זאת חתונה בדרום-אמריקה

.זאת חתונה באירופה

04. .זאת לויה באסיה
.זאת לויה בצפון -אמריקה

.זאת לויה באפריקה

05. .זאת חתונה באסיה
.זאת לויה באירופה

.זאת לויה באסיה
.זאת חתונה באירופה

06. .הספר הזה הוא על חיות באנטרקטיקה
.היא רואה סרט על משפחות באפריקה

.הסרט הזה הוא על ההיסטוריה של אסיה
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07. .הִיא בָּעֲבֹוָדה,.ֲאבָל הִיא חֹושֶבֶת עַל
.הַמִשְּפָחָה שֶלָה

.הוּא חֹושֵב עַל הַסַבָּא וְהַסַבְתָא שֶלֹו
.אֲנִי חֹושֵב עַל אִשְתִי

08. ?עַל מָה אַת חֹושֶבֶת
.אֲנִי חֹושֶבֶת עַל מִשְׂחַק הַכַּדוֶּרגֶל בַּשָבוּעַ

.הַבָּא
?עַל מָה אַת חֹושֶבֶת

.אֲנִי חֹושֶבֶת עַל הַחֲתוּנָה שֶלִי בַּחֹוֶדש הַבָּא

09. .הַסַבָּא שֶלִי נֹולָד בְּאֶלֶף תְשַע מֵאֹות וְאַחַת
.הוּא הִתְחַתֵן עִם הַסַבְתָא שֶלִי בְּאֶלֶף תְשַע

.מֵאֹות עֶשְִׂרים וְשְתַיִים
.הוּא גָר בְּּפִָריס חֲמִישִים וְשְתַיִים שָנִים

.הוּא מֵת בְּאֶלֶף תְשַע מֵאֹות שְמֹונִים וְשָלֹוש

10. .הָאִישָה הַזֹאת ִמתְחַתֶנֶת בְּאַסְיָה
.הַחַיָה הַזֹאת נֹולְָדה בְּאֹוסְטְַרלְיָה

.הָאִיש הַזֶה מֵת בְּאַנְטְַרקְטִיקָה

11. !מַזָל טֹוב לַתִינֹוק הַחָָדש שֶלָך
!מַזָל טֹוב לַבַּיִית הַחָָדש שֶלָכֶם

ּ !קַבְּלִי אֶת תַנְחוּמֵינו
!קַבְּלִי אֶת תַנְחוּמַי

12. .אֲנִי מִתְחַתֶנֶת הַיֹום
!מַזָל טֹוב לַחֲתוּנָה שֶלָך

.הַתִינֹוק שֶלָנוּ נֹולַד אֶתְמֹול
!מַזָל טֹוב לַתִינֹוק הַחָָדש שֶלָך
.בַּשָבוּעַ שֶעָבָר הָאַבָּא שֶלִי מֵת

!קַבְּלִי אֶת תַנְחוּמַי

המשך2.2

07. .היא בעבודה,.אבל היא חושבת על
.המשפחה שלה

.הוא חושב על הסבא והסבתא שלו
.אני חושב על אשתי

08. ?על מה את חושבת
.אני חושבת על משחק הכדורגל בשבוע

.הבא
?על מה את חושבת

.אני חושבת על החתונה שלי בחודש הבא

09. .הסבא שלי נולד באלף תשע מאות ואחת
.הוא התחתן עם הסבתא שלי באלף תשע

.מאות עשרים ושתיים
.הוא גר בפריס חמישים ושתיים שנים

.הוא מת באלף תשע מאות שמונים ושלוש

10. .האישה הזאת מתחתנת באסיה
.החיה הזאת נולדה באוסטרליה

.האיש הזה מת באנטרקטיקה

11. !מזל טוב לתינוק החדש שלך
!מזל טוב לביית החדש שלכם

!קבלי את תנחומינו
!קבלי את תנחומי

12. .אני מתחתנת היום
!מזל טוב לחתונה שלך

.התינוק שלנו נולד אתמול
!מזל טוב לתינוק החדש שלך
.בשבוע שעבר האבא שלי מת

!קבלי את תנחומי
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13. .הַסַבְתָא שֶלִי ֵמתָה בַּחֹוֶדש שֶעָבָר
!קַבְּלִי אֶת תַנְחוּמַי

.הַבַּת שֶלִי נֹולְָדה אֶתְמֹול בְּאַחַת-עֶשְֵׂרה
.בַּלַיְלָה

!מַזָל טֹוב

14. .אֲנִי מְקַוֶה שֶזֶה צַעֲצוּעַ
!זֶה צַעֲצוּעַ

.אֲנִי מְקַוֶה שֶזֶה צַעֲצוּעַ
.זֶה לֹא צַעֲצוּעַ. זֶה סְווֶֶדר

15. ּ .אֲנִי מְקַוֶה לִמְצֹוא מַשֶהו
ּ .מָצָאתִי מַשֶהו

.אֲנִי מְקַוֶה לִתְּפֹוס אֶת הַכַּדוּר הַזֶה
.לֹא תָפַסְתִי אֶת הַכַּדוּר

16. .אֲנִי מְקַוָה שֶלֹא יֵֵרד גֶשֶם בַּחֲתוּנָה שֶלִי
.יַָרד גֶשֶם בַּחֲתוּנָה שֶלִי

.אֲנִי מְקַוָה שֶתִהְיֶה לִי בַּת
!יֵש לָך בֵּן

17. .אֲנִי מְקַוֶה שֶהַקְבוּצָה שֶלָנוּ תְנַצֵחַ
.הַקְבוּצָה שֶלָנוּ הִפְסִיָדה

.הוּא מְקַוֶה שֶהִיא תִתְחַתֵן אִיתֹו
!הִיא תִתְחַתֵן אִיתֹו

18. .אֲנַחְנוּ שְׂמֵחִים
.הֵם ּפֹוחֲִדים
.אֲנִי עָצוּב

19. .הֵם שְׂמֵחִים כִּי הֵם מְשַׂחֲקִים
.הָאִישָה עֲצוּבָה כִּי הוּא עֹוזֵב

.הוּא ּפֹוחֵד כִּי הוּא אַף ּפַעַם לֹא נָהַג

המשך2.2

13. .הסבתא שלי מתה בחודש שעבר
!קבלי את תנחומי

.הבת שלי נולדה אתמול באחת-עשרה
.בלילה

!מזל טוב

14. .אני מקוה שזה צעצוע
!זה צעצוע

.אני מקוה שזה צעצוע
.זה לא צעצוע. זה סוודר

15. .אני מקוה למצוא משהו
.מצאתי משהו

.אני מקוה לתפוס את הכדור הזה
.לא תפסתי את הכדור

16. .אני מקוה שלא ירד גשם בחתונה שלי
.ירד גשם בחתונה שלי

.אני מקוה שתהיה לי בת
!יש לך בן

17. .אני מקוה שהקבוצה שלנו תנצח
.הקבוצה שלנו הפסידה

.הוא מקוה שהיא תתחתן איתו
!היא תתחתן איתו

18. .אנחנו שמחים
.הם פוחדים
.אני עצוב

19. .הם שמחים כי הם משחקים
.האישה עצובה כי הוא עוזב

.הוא פוחד כי הוא אף פעם לא נהג
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20. .הָאֲנָשִים בַּלְוָיָה הַזֹאת עֲצוּבִים
.הָאֲנָשִים בַּחֲתוּנָה הַזֹאת שְׂמֵחִים

.הִיא ּפֹוחֶֶדת כִּי הִיא אִיבְָּדה אֶת הֶַדֶרך

21. .ַהסַבְתָא שֶלִי הִתְחַתְנָה לִפְנֵי מֵאָה שָנִים
.בְּאַפְִריקָה

נֹולְַדתִי לִפְנֵי חֲמֵש-עֶשְֵׂרה שָנִים בְְּדרֹום-
.אָמִֵריקָה

.בִּיקְַרתִי בְּאַסְיָה לִפְנֵי עֶשֶׂר שָנִים
.הִיא נֹולְָדה לִפְנֵי אְַרבָּעָה יָמִים בְּאֵירֹוּפָה

22. .ִהתְחַתַנוּ לִפְנֵי עֶשְִׂרים שָנִים
.אֲנַחְנוּ נְשׂוּאִים כְּבָר עֶשְִׂרים שָנִים

.הָאִיש הַזֶה מֵת לִפְנֵי שְלֹושֶת-אֲלָפִים שָנִים
.הָאִיש הַזֶה מֵת כְּבָר שְלֹושֶת-אֲלָפִים שָנִים

23. .נָפַלְתִי מֵהָאֹופַנַיִים שֶלִי לִפְנֵי שְעָתַיִים
.הֵם נְשׂוּאִים כְּבָר שָנָה

.הֵם נְשׂוּאִים כְּבָר עֶשְִׂרים וְחָמֵש שָנִים
.הָאִיש הַזֶה מֵת כְּבָר הְַרבֵּה שָנִים

.הִתְחַתַנוּ לִפְנֵי חֲמִישִים שָנִים
.אֲנָשִים מֵאֵירֹוּפָה בָּאוּ לְצְפֹון-אָמִֵריקָה לִפְנֵי

.חֲמֵש-מֵאֹות שָנִים

24. .אֲנִי לֹומֵד מוּזִיקָה כְּבָר חֲמֵש-עֶשְֵׂרה שָנִים
.הוּא מְשַׂחֵק גֹולְף כְּבָר עֶשֶׂר שָנִים
.הֵם בְּאֹוסְטְַרלְיָה כְּבָר חָמֵש שָנִים

25. ?מָה אַתָה עֹושֶׂה
.אֲנִי לֹומֵד עִבְִרית

?כַּמָה זְמַן אַתָה כְּבָר לֹומֵד עִבְִרית
.אֲנִי לֹומֵד עִבְִרית כְּבָר שִבְעָה חֹוָדשִים

המשך2.2

20. .האנשים בלויה הזאת עצובים
.האנשים בחתונה הזאת שמחים

.היא פוחדת כי היא איבדה את הדרך

21. .הסבתא שלי התחתנה לפני מאה שנים
.באפריקה

נולדתי לפני חמש-עשרה שנים בדרום-
.אמריקה

.ביקרתי באסיה לפני עשר שנים
.היא נולדה לפני ארבעה ימים באירופה

22. .התחתנו לפני עשרים שנים
.אנחנו נשואים כבר עשרים שנים

.האיש הזה מת לפני שלושת-אלפים שנים
.האיש הזה מת כבר שלושת-אלפים שנים

23. .נפלתי מהאופניים שלי לפני שעתיים
.הם נשואים כבר שנה

.הם נשואים כבר עשרים וחמש שנים
.האיש הזה מת כבר הרבה שנים

.התחתנו לפני חמישים שנים
.אנשים מאירופה באו לצפון-אמריקה לפני

.חמש-מאות שנים

24. .אני לומד מוזיקה כבר חמש-עשרה שנים
.הוא משחק גולף כבר עשר שנים
.הם באוסטרליה כבר חמש שנים

25. ?מה אתה עושה
.אני לומד עברית

?כמה זמן אתה כבר לומד עברית
.אני לומד עברית כבר שבעה חודשים
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26. .הֵם בֹּונִים בַּיִית
.הֵם בֹּונִים מִקְָדש
.הֵם בֹּונִים גֶשֶר

27. .הֵם בָּנוּ אֶת בֵּית-הַחֹולִים הַזֶה בְּאַפְִריקָה
הֵם בֹּונִים אֶת בֵּית-הַחֹולִים הַזֶה בְְּדרֹום-

.אָמִֵריקָה
.הֵם יִבְנוּ אֶת בֵּית-הַחֹולִים הַזֶה בְּאַסְיָה

28. .כַּמָה זְמַן אַתֶם כְּבָר בֹּונִים אֶת בֵּית-הַסֵפֶר
?הַזֶה

.אֲנַחְנוּ בֹּונִים אֶת בֵּית-הַסֵפֶר הַזֶה כְּבָר שָנָה
?כַּמָה זְמַן הוּא כְּבָר בֹּונֶה אֶת זֶה

.הוּא כְּבָר בֹּונֶה אֶת זֶה שָבוּעַ

29. .גָמְַרתִי לִקְרֹוא סֵפֶר אֶתְמֹול בַּלַיְלָה. עַכְשָיו
.אֲנִי צְִריכָה סֵפֶר אָחֵר

.גָמְַרנוּ לִבְנֹות אֶת הַבַּיִית הַזֶה לִפְנֵי חֹוֶדש.
.עַכְשָיו אֲנַחְנוּ גִָרים כָּאן

.הוּא גָמַר לְנַקֹות אֶת הַחֶֶדר שֶלֹו לִפְנֵי עֶשֶׂר
.ַדקֹות. עַכְשָיו הוּא מְשַׂחֵק בַּצַעֲצוּעִים שֶלֹו

30. ?כַּמָה זְמַן אַתֶם כְּבָר בֹּונִים אֶת הַבַּיִית הַזֶה
.אֲנַחְנוּ בֹּונִים אֶת הַבַּיִית הַזֶה כְּבָר שְנָתַיִים

ּ !בָּרוּך הַבָּא לַבַּיִית הַחָָדש שֶלָנו
!מַזָל טֹוב

31. .יִהְיֶה לָה תִינֹוק בְּקָרֹוב
.הַתִינֹוק שֶלָהֶם כְּבָר נֹולַד

.הֵם יִתְחַתְנוּ בְּקָרֹוב
.הֵם כְּבָר נְשׂוּאִים

המשך2.2

26. .הם בונים ביית
.הם בונים מקדש
.הם בונים גשר

27. .הם בנו את בית-החולים הזה באפריקה
הם בונים את בית-החולים הזה בדרום-

.אמריקה
.הם יבנו את בית-החולים הזה באסיה

28. .כמה זמן אתם כבר בונים את בית-הספר
?הזה

.אנחנו בונים את בית-הספר הזה כבר שנה
?כמה זמן הוא כבר בונה את זה

.הוא כבר בונה את זה שבוע

29. .גמרתי לקרוא ספר אתמול בלילה. עכשיו
.אני צריכה ספר אחר

.גמרנו לבנות את הביית הזה לפני חודש.
.עכשיו אנחנו גרים כאן

.הוא גמר לנקות את החדר שלו לפני עשר
.דקות. עכשיו הוא משחק בצעצועים שלו

30. ?כמה זמן אתם כבר בונים את הביית הזה
.אנחנו בונים את הביית הזה כבר שנתיים

!ברוך הבא לביית החדש שלנו
!מזל טוב

31. .יהיה לה תינוק בקרוב
.התינוק שלהם כבר נולד

.הם יתחתנו בקרוב
.הם כבר נשואים
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32. ?יֵֵרד גֶשֶם בְּקָרֹוב
.לֹא,.לֹא יֵֵרד גֶשֶם בְּקָרֹוב
.תֹאכַל אֶת הַיְָרקֹות שֶלְךָ

.כְּבָר אָכַלְתִי אֶת הַיְָרקֹות שֶלִי

33. ?תִגְמְרוּ לְנַקֹות אֶת הַמִטְבָּח בְּקָרֹוב
.כְּבָר גָמְַרנוּ לְנַקֹות אֶת הַמִטְבָּח
?תִגְמְרוּ לְתַקֵן אֶת הַגֶשֶר בְּקָרֹוב

.כְּבָר גָמְַרנוּ לְתַקֵן אֶת הַגֶשֶר

המשך2.2

32. ?ירד גשם בקרוב
.לא,.לא ירד גשם בקרוב
.תאכל את הירקות שלך

.כבר אכלתי את הירקות שלי

33. ?תגמרו לנקות את המטבח בקרוב
.כבר גמרנו לנקות את המטבח
?תגמרו לתקן את הגשר בקרוב

.כבר גמרנו לתקן את הגשר
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שִיעוּר יְסֹוד2.3

01. .אֵירֹוּפָה הִיא ִמצָפֹון לְאַפְִריקָה
.אֹוסְטְַרלְיָה הִיא מִמִזְָרח לְאַפְִריקָה

.אַנְטְַרקְטִיקָה הִיא מִָדרֹום לְאַפְִריקָה
.ְדרֹום-אָמִֵריקָה הִיא מִמַעֲָרב לְאַפְִריקָה

02. .סִין הִיא מִמַעֲָרב לְיַּפָן
.רוּסְיָה הִיא מִצָפֹון לְסִין

.אִיטַלְיָה הִיא מִמִזְָרח לְצְָרפַת
.אֹוסְטְַרלְיָה הִיא מִָדרֹום לְרוּסְיָה

03. .הָעֵץ בֵּין הַיַלְָדה וְהָאִיש
.הַיַלְָדה בֵּין הַנָשִים
.הַכֶּלֶב בֵּין הָאֲנָשִים

.הַכֹּוס הֵָריקָה בֵּין הַכֹּוסֹות הַמְלֵאֹות

04. .זֶה הָאֹוקְיָאנֹוס הַשָקֵט
.זֶה הָאֹוקְיָאנֹוס הָאְַרקְטִי
.זֶה הָאֹוקְיָאנֹוס הָאַטְלַנְטִי

.זֶה הָאֹוקְיָאנֹוס הַהֹוִדי

05. ?ֵאיפֹה הָאֹוקְיָאנֹוס הָאַטְלַנְטִי
הָאֹוקְיָאנֹוס הָאַטְלַנְטִי הוּא בֵּין ְדרֹום-

.אָמִֵריקָה לְאַפְִריקָה
?אֵיפֹה הָאֹוקְיָאנֹוס הַהֹוִדי

.הָאֹוקְיָאנֹוס הַהֹוִדי הוּא מִמִזְָרח לְאַפְִריקָה
?אֵיפֹה הָאֹוקְיָאנֹוס הָאְַרקְטִי

.הָאֹוקְיָאנֹוס הָאְַרקְטִי הוּא מִצָפֹון לְכָּל
.הַיַבָּשֹות

06. .הָאִיש שָט בָּאֹוקְיָאנֹוס הָאַטְלַנְטִי
.הַחַיָה הַזֹאת שֹׂוחָה בָּאֹוקְיָאנֹוס הָאְַרקְטִי

.אֲנִי הֹולֵך עַל-יַד הָאֹוקְיָאנֹוס הַהֹוִדי
.הֵם שֹׂוחִים בָּאֹוקְיָאנֹוס הַשָקֵט

שיעור יסוד2.3

01. .אירופה היא מצפון לאפריקה
.אוסטרליה היא ממזרח לאפריקה

.אנטרקטיקה היא מדרום לאפריקה
.דרום-אמריקה היא ממערב לאפריקה

02. .סין היא ממערב ליפן
.רוסיה היא מצפון לסין

.איטליה היא ממזרח לצרפת
.אוסטרליה היא מדרום לרוסיה

03. .העץ בין הילדה והאיש
.הילדה בין הנשים
.הכלב בין האנשים

.הכוס הריקה בין הכוסות המלאות

04. .זה האוקיאנוס השקט
.זה האוקיאנוס הארקטי
.זה האוקיאנוס האטלנטי

.זה האוקיאנוס ההודי

05. ?איפה האוקיאנוס האטלנטי
האוקיאנוס האטלנטי הוא בין דרום-

.אמריקה לאפריקה
?איפה האוקיאנוס ההודי

.האוקיאנוס ההודי הוא ממזרח לאפריקה
?איפה האוקיאנוס הארקטי

.האוקיאנוס הארקטי הוא מצפון לכל
.היבשות

06. .האיש שט באוקיאנוס האטלנטי
.החיה הזאת שוחה באוקיאנוס הארקטי

.אני הולך על-יד האוקיאנוס ההודי
.הם שוחים באוקיאנוס השקט
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07. .ְספַָרד הִיא מִָדרֹום לְצְָרפַת
.מֶקְסִיקֹו הִיא מִמִזְָרח לָאֹוקְיָאנֹוס הַשָקֵט

.צְָרפַת הִיא בֵּין גְֶרמַנְיָה לְסְפַָרד
.בְִּריטַנְיָה הִיא מִצָפֹון לְצְָרפַת

08. .קֹוֶדם הַטִיסָה שֶלִי הִמְִריאָה מִמֶקְסִיקֹו
.אַחַר-כָּך טַסְתִי לְבְִּריטַנְיָה

.אַחַר-כָּך נַסַעְתִי בְַּרכֶּבֶת לְְדרֹום-צְָרפַת
.וְבַּסֹוף נָהַגְתִי לַמִזְָרח,.לְגְֶרמַנְיָה

09. .הַטִיסָה שֶלִי תַמְִריא מֵאֹוסְטְַרלְיָה בְּיֹום
.ְרבִיעִי

.אֲנִי אַגִיעַ לְסְפַָרד בְּיֹום חֲמִישִי
.אֲנִי אֶשָאֵר בְּסְפַָרד שָבוּעַ

.וְבַּסֹוף אֲנִי אֶסַע בְַּרכֶּבֶת לְגְֶרמַנְיָה

10. .הָאִיש הֹולֵך בַּמְִדבָּר
.הַחַיָה הַזֹאת חַיָה בַּמְִדבָּר

ָרחִים הָאֵלֶה בְּיַעַר הַגֶשֶם .הַפְּ
.יַעַר הַגֶשֶם עַל-יַד הַחֹוף

11. ?אֵיפֹה צִילַמְתָ אֶת הַתְמוּנָה הַזֹאת
.צִילַמְתִי אֹותָה בַּמְִדבָּר,.בְּמֶקְסִיקֹו
?אֵיפֹה צִילַמְתָ אֶת הַתְמוּנָה הַזֹאת

.צִילַמְתִי אֹותָה בְּיַעַר הַגֶשֶם,.בְּבְָּרזִיל

12. צְמָחִים
צְמָחִים
צְמָחִים
חַיֹות
חַיֹות

אֲנָשִים

המשך2.3

07. .ספרד היא מדרום לצרפת
.מקסיקו היא ממזרח לאוקיאנוס השקט

.צרפת היא בין גרמניה לספרד
.בריטניה היא מצפון לצרפת

08. .קודם הטיסה שלי המריאה ממקסיקו
.אחר-כך טסתי לבריטניה

.אחר-כך נסעתי ברכבת לדרום-צרפת
.ובסוף נהגתי למזרח,.לגרמניה

09. .הטיסה שלי תמריא מאוסטרליה ביום
.רביעי

.אני אגיע לספרד ביום חמישי
.אני אשאר בספרד שבוע

.ובסוף אני אסע ברכבת לגרמניה

10. .האיש הולך במדבר
.החיה הזאת חיה במדבר

.הפרחים האלה ביער הגשם
.יער הגשם על-יד החוף

11. ?איפה צילמת את התמונה הזאת
.צילמתי אותה במדבר,.במקסיקו
?איפה צילמת את התמונה הזאת

.צילמתי אותה ביער הגשם,.בברזיל

12. צמחים
צמחים
צמחים
חיות
חיות

אנשים
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13. .עֵצִים הֵם צְמָחִים גְדֹולִים
.זֶה צֶמַח קָטָן

.לְכַּמָה צְמָחִים יֵש ּפְָרחִים
.לְכַּמָה צְמָחִים אֵין ּפְָרחִים

14. ?אֵיפֹה גְֵדלִים ַהצְמָחִים הָאֵלֶה
.הַצְמָחִים הָאֵלֶה גְֵדלִים בְּיַעַר הַגֶשֶם

?אֵיפֹה גְֵדלִים הַצְמָחִים הָאֵלֶה
.הַצְמָחִים הָאֵלֶה גְֵדלִים בַּמְִדבָּר

15. .זֶה עֵץ תַּפוּחִים
.זֶה עֵץ אֹוֶרן

.זֶה עֵץ תַּפוּזִים

16. ?מַה גֵָדל כָּאן
.ֶדשֶא

?מַה גֵָדל כָּאן
.עֲצֵי אֹוָרנִים
?מַה גֵָדל כָּאן
.עֲצֵי תַּפוּזִים

17. ?אֵיזֶה מִין עֵץ זֶה
.זֶה עֵץ תַּפוּחִים

?אֵיזֶה מִין עֵץ זֶה
.זֶה עֵץ אֹוֶרן

18. ?מַה הוּא אָמַר
.הוּא אָמַר שֶהַָרכֶּבֶת לְגְֶרמַנְיָה מִתְעַכֶּבֶת

?מַה הוּא אָמַר
.הוּא אָמַר שֶאַת מוּכְָרחָה לָקַחַת אֶת

.הַתְרוּפָה

המשך2.3

13. .עצים הם צמחים גדולים
.זה צמח קטן

.לכמה צמחים יש פרחים
.לכמה צמחים אין פרחים

14. ?איפה גדלים הצמחים האלה
.הצמחים האלה גדלים ביער הגשם

?איפה גדלים הצמחים האלה
.הצמחים האלה גדלים במדבר

15. .זה עץ תפוחים
.זה עץ אורן

.זה עץ תפוזים

16. ?מה גדל כאן
.דשא

?מה גדל כאן
.עצי אורנים
?מה גדל כאן
.עצי תפוזים

17. ?איזה מין עץ זה
.זה עץ תפוחים

?איזה מין עץ זה
.זה עץ אורן

18. ?מה הוא אמר
.הוא אמר שהרכבת לגרמניה מתעכבת

?מה הוא אמר
.הוא אמר שאת מוכרחה לקחת את

.התרופה
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19. ?סְלִיחָה,.מָה אָמְַרת
.אָמְַרתִי שֶאֲנִי אֹוהֶבֶת אֶת הַחוּלְצָה שֶלְךָ

?סְלִיחָה,.מָה אָמְַרתָ
.אָמְַרתִי שֶאֲנִי צִָריך מִזְווָָדה יֹותֵר גְדֹולָה

20. ?מָה הַמֹוָרה אָמְָרה
.הִיא אָמְָרה שֶהַצֶמַח הַזֶה גֵָדל בְּיַעַר הַגֶשֶם

?מָה הָרֹופֵא אָמַר
.הוּא אָמַר שֶאֲנִי צִָריך לָקַחַת אֶת הַתְרוּפָה

.ּפַעֲמַיִים בַּיֹום
?מָה הַשֹוטֵר אָמַר

.הוּא אָמַר שֶהַּפַאְרק הוּא בַּמַעֲָרב

21. ?מָה הַמֹוֶרה אָמַר
.הוּא אָמַר שֶבְִּריטַנְיָה הִיא בְּאֵירֹוּפָה

?מָה הַמֹוָרה אָמְָרה
.הִיא אָמְָרה שֶמִצְַריִים הִיא בְּאַפְִריקָה

22. .הָאִימָא מַחְזִיקָה אֶת הַתִינֹוק שֶלָה
.אֲנַחְנוּ מַחְזִיקִים צֶמַח גָדֹול

.הַמֹוָרה מַחְזִיקָה מַחְשֵב
.הֵם מַחְזִיקִים מַּפָה שֶל סְפַָרד

23. .אֲנִי מַחְזִיק אֶת הַחָתוּל שֶלִי
.הַיַלְָדה מַחְזִיקָה ּפְָרחִים

.אֲנַחְנוּ מַחְזִיקִים תְמוּנֹות שֶל חֲבִֵרים

24. ?אַתָה יָכֹול לְהַחְזִיק אֶת זֶה בְּבַקָשָה
.אֲנִי מִצְטָעֵר. אֲנִי לֹא יָכֹול לְהַחְזִיק אֶת זֶה

?אַתָה יָכֹול לְהַחְזִיק אֶת זֶה בְּבַקָשָה
.כֵּן,.אֲנִי יָכֹול לְהַחְזִיק אֶת זֶה

המשך2.3

19. ?סליחה,.מה אמרת
.אמרתי שאני אוהבת את החולצה שלך

?סליחה,.מה אמרת
.אמרתי שאני צריך מזוודה יותר גדולה

20. ?מה המורה אמרה
.היא אמרה שהצמח הזה גדל ביער הגשם

?מה הרופא אמר
.הוא אמר שאני צריך לקחת את התרופה

.פעמיים ביום
?מה השוטר אמר

.הוא אמר שהפארק הוא במערב

21. ?מה המורה אמר
.הוא אמר שבריטניה היא באירופה

?מה המורה אמרה
.היא אמרה שמצריים היא באפריקה

22. .האימא מחזיקה את התינוק שלה
.אנחנו מחזיקים צמח גדול

.המורה מחזיקה מחשב
.הם מחזיקים מפה של ספרד

23. .אני מחזיק את החתול שלי
.הילדה מחזיקה פרחים

.אנחנו מחזיקים תמונות של חברים

24. ?אתה יכול להחזיק את זה בבקשה
.אני מצטער. אני לא יכול להחזיק את זה

?אתה יכול להחזיק את זה בבקשה
.כן,.אני יכול להחזיק את זה
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25. אֵש
אֵש
אֵש

קֶַרח
קֶַרח
חֹול

26. .יֵש הְַרבֵּה חֹול בַּמְִדבָּר
.יֵש הְַרבֵּה חֹול בַּחֹוף

.יֵש הְַרבֵּה קֶַרח בְּאַנְטְַרקְטִיקָה
.יֵש אֵש בַּיַעַר

27. .הַּפֶסֶל עָשׂוּי מִקֶַרח
.זֶה נְִראֶה כְּמֹו אֵש,.אֲבָל זֶה עָשׂוּי מִנְייָר

.הַבִּנְייָן הַזֶה עָשׂוּי מִחֹול

28. .זֶה הַבַּיִית שֶלֹו
?זֶה הַבַּיִית שֶלֹו
.כֵּן,.הוּא שֶלֹו

.זֶה הַכֶּלֶב שֶלָה
?זֶה הַכֶּלֶב שֶלֹו
.לֹא,.הוּא שֶלָה

29. ?שֶל מִי הַמִפְָרשִׂית הַזֹאת
.הִיא שֶלֹו

?שֶל מִי הַיַָדיִים הָאֵלֶה
.הֵן שֶלָה

30. ?שֶל מִי הַצַעֲצוּעִים הָאֵלֶה
ּ .הַמְכֹונִיֹות הָאֵלֶה שֶלָנו

ּ .הַכַּדוּר הַזֶה שֶלָנו
?שֶל מִי כְּלֵי-הַנְגִינָה הָאֵלֶה

.הַתוּּפִים שֶלִי
.הַגִיטָָרה שֶלִי

המשך2.3

25. אש
אש
אש

קרח
קרח
חול

26. .יש הרבה חול במדבר
.יש הרבה חול בחוף

.יש הרבה קרח באנטרקטיקה
.יש אש ביער

27. .הפסל עשוי מקרח
.זה נראה כמו אש,.אבל זה עשוי מנייר

.הבניין הזה עשוי מחול

28. .זה הביית שלו
?זה הביית שלו
.כן,.הוא שלו

.זה הכלב שלה
?זה הכלב שלו
.לא,.הוא שלה

29. ?של מי המפרשית הזאת
.היא שלו

?של מי הידיים האלה
.הן שלה

30. ?של מי הצעצועים האלה
.המכוניות האלה שלנו

.הכדור הזה שלנו
?של מי כלי-הנגינה האלה

.התופים שלי
.הגיטרה שלי
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31. .הַכֶּלֶב הַהוּא שֶלֹו
.הַכֶּלֶב הַהוּא שֶלָה
.הַכֶּלֶב הַזֶה שֶלִי

ּ .הַכֶּלֶב הַזֶה שֶלָנו

32. .אֲנִי אֹוהֶבֶת אֶת הַבַּיִית הַזֶה
.תֹוָדה! הוּא שֶלִי. אֲנִי בָּנִיתִי אֹותֹו

.אֲנִי אֹוהֵב אֶת הַצִיוּר הַזֶה
.תֹוָדה! הוּא שֶלֹו. אֲנִי נָתַתִי לֹו אֹותֹו

.אֲנִי אֹוהֶבֶת אֶת הַצֶמַח הַזֶה
.תֹוָדה! הוּא שֶלָנוּ. קָנִינוּ אֹותֹו הַבֹּוקֶר

33. ?שֶל מִי הַחָתוּל הַזֶה
!הוּא שֶלָה

!לֹא,.הוּא שֶלֹו
.אֲנִי מִצְטָעֶֶרת. הוּא שֶלִי

?הוּא ָרעֵב
.כֵּן,.הוּא ָרעֵב

המשך2.3

31. .הכלב ההוא שלו
.הכלב ההוא שלה
.הכלב הזה שלי
.הכלב הזה שלנו

32. .אני אוהבת את הביית הזה
.תודה! הוא שלי. אני בניתי אותו

.אני אוהב את הציור הזה
.תודה! הוא שלו. אני נתתי לו אותו

.אני אוהבת את הצמח הזה
.תודה! הוא שלנו. קנינו אותו הבוקר

33. ?של מי החתול הזה
!הוא שלה

!לא,.הוא שלו
.אני מצטערת. הוא שלי

?הוא רעב
.כן,.הוא רעב
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שִיעוּר יְסֹוד2.4

01. .גְמָלִים חַיִים בַּמְִדבָּר
.לִווְיְתָנִים חַיִים בַּיָם

.קֹופִים חַיִים בְּיַעַר הַגֶשֶם

02. .ּפִינְגְוִינִים חַיִים בְּאַנְטְַרקְטִיקָה
.טִיגְִריסִים חַיִים בְּאַסְיָה

.ּפִילִים חַיִים בְּאַסְיָה וְבְּאַפְִריקָה

03. גָמָל
לִווְיָתָן

קֹוף
טִיגְִריס

ּפִיל
ּפִינְגְוִין

04. .הַּפִיל בַּמַיִים
.הַטִיגְִריס ָרץ

.הַּפִינְגְוִינִים הָאֵלֶה הֹולְכִים לִשְׂחֹות
.הַלִווְיָתָן שֹׂוחֶה

.מִישֶהוּ רֹוכֵב עַל גָמָל
.הַקֹוף עַל הָעֵץ

05. .הַצִיּפֹור הַזֹאת צְהוּבָּה
.הַצִיּפֹור הַזֹאת אֲדוּמָה

.הַצִיּפֹור הַזֹאת יֹושֶבֶת עַל ּפֶַרח
.הַצִיּפֹור הַזֹאת עֹומֶֶדת עַל עֵץ

06. .ַהצִיּפֹוִרים הָאֵלֶה יְרוּקֹות
.הָעֹופֹות הָאֵלֶה שֹוחִים

.הַצִיּפֹור הַזֹאת הֹולֶכֶת לֶאֱכֹול
.הַצִיּפֹור שֶלֹו יְכֹולָה לְַדבֵּר

שיעור יסוד2.4

01. .גמלים חיים במדבר
.לוויתנים חיים בים

.קופים חיים ביער הגשם

02. .פינגוינים חיים באנטרקטיקה
.טיגריסים חיים באסיה

.פילים חיים באסיה ובאפריקה

03. גמל
לוויתן

קוף
טיגריס

פיל
פינגוין

04. .הפיל במיים
.הטיגריס רץ

.הפינגוינים האלה הולכים לשחות
.הלוויתן שוחה

.מישהו רוכב על גמל
.הקוף על העץ

05. .הציפור הזאת צהובה
.הציפור הזאת אדומה

.הציפור הזאת יושבת על פרח
.הציפור הזאת עומדת על עץ

06. .הציפורים האלה ירוקות
.העופות האלה שוחים

.הציפור הזאת הולכת לאכול
.הציפור שלו יכולה לדבר
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07. .אַחַת מֵהַכְּבָשִׂים הָאֵלֶה חוּמָה
.הַּפָרֹות הָאֵלֶה שְחֹורֹות וְלְבָנֹות

.הַבְַּרווָזִים הָאֵלֶה לְבָנִים
.הַתְַרנְגֹולֹות הָאֵלֶה חוּמֹות

08. כִּבְשָׂה
ּפָָרה

בְַּרווָז
תְַרנְגֹולֶת

09. .ּפִינְגְוִינִים הֵם עֹופֹות
.תְַרנְגֹולֹות הֵן עֹופֹות
.בְַּרווָזִים הֵם עֹופֹות

10. .ּפִינְגְוִינִים לֹא יְכֹולִים לָעוּף,.אֲבָל הֵם
.יְכֹולִים לִשְׂחֹות טֹוב

.הָעֹופֹות הָאֵלֶה עָפִים ָרחֹוק
.הָעֹופֹות הָאֵלֶה לֹא יְכֹולִים לָעוּף,.אֲבָל הֵם

.יְכֹולִים לָרוּץ
.הַבְַּרווָז הַזֶה עַף מֵעַל לָאֲגַם

11. .הַצִיּפֹור הַלְבָנָה עָפָה
.הַּפִינְגְוִין בַּמַיִים

.הַלִווְיְתָנִים שֹׂוחִים
.הַבְַּרווָזִים הָאֵלֶה עָפִים

12. .הָעֹוף הַזֶה יָפֶה
.הָעֹופֹות הָאֵלֶה מְכֹועִָרים

.זֶה ְרחֹוב יָפֶה
.זֶה ְרחֹוב מְכֹועָר

המשך2.4

07. .אחת מהכבשים האלה חומה
.הפרות האלה שחורות ולבנות

.הברווזים האלה לבנים
.התרנגולות האלה חומות

08. כבשה
פרה

ברווז
תרנגולת

09. .פינגוינים הם עופות
.תרנגולות הן עופות
.ברווזים הם עופות

10. .פינגוינים לא יכולים לעוף,.אבל הם
.יכולים לשחות טוב

.העופות האלה עפים רחוק
.העופות האלה לא יכולים לעוף,.אבל הם

.יכולים לרוץ
.הברווז הזה עף מעל לאגם

11. .הציפור הלבנה עפה
.הפינגוין במיים

.הלוויתנים שוחים
.הברווזים האלה עפים

12. .העוף הזה יפה
.העופות האלה מכוערים

.זה רחוב יפה
.זה רחוב מכוער
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13. .הַחָתוּל שֶלִי מְכֹועָר
.הַכֶּלֶב שֶלִי מְכֹועָר
.הַסוּסִים שֶלָך יָפִים
.הַּפָרֹות שֶלִי יָפֹות

14. .הַּפֶסֶל הַזֶה יָפֶה
.הַּפֶסֶל הַזֶה מְכֹועָר
.הַשִׂמְלָה שֶלִי יָפָה

.הַשִׂמְלָה שֶלִי מְכֹועֶֶרת

15. .מִישֶהוּ נֹוגֵעַ בַּצִיּפֹור
.מִישֶהוּ נֹוגֵעַ בַּקֶַרח
.מִישֶהוּ נֹוגֵעַ בַּסֵפֶר

16. .מוּתָר לְךָ לִנְגֹועַ בַּצֶמַח הַזֶה
.מוּתָר לְךָ לִנְגֹועַ בַּחַיָה הַזֹאת,.אֲבָל תִהְיֶה

.זָהִיר
?אַת רֹוצָה לִנְגֹועַ בַּסוּס

17. חָָרק
חָָרק
חָָרק
נָחָש
נָחָש

צְפְַרֵדעַ

18. .מְסוּכָּן לִשְתֹות אֶת זֶה
.לֹא מְסוּכָּן לִשְתֹות אֶת זֶה
.מְסוּכָּן לִנְגֹועַ בַּנָחָש הַזֶה

.לֹא מְסוּכָּן לִנְגֹועַ בַּנָחָש הַזֶה

19. .אַל תִיגַע בַּכִּיַריִים הָאֵלֶה. הֵם חַמִים
.אַל תִגְעִי בַּחַיָה הַזֹאת. הִיא מְלוּכְלֶכֶת

.אַל תִיגַע בַּצְפְַרֵדעַ הַזֹאת. הִיא מְסוּכֶּנֶת

המשך2.4

13. .החתול שלי מכוער
.הכלב שלי מכוער
.הסוסים שלך יפים
.הפרות שלי יפות

14. .הפסל הזה יפה
.הפסל הזה מכוער
.השמלה שלי יפה

.השמלה שלי מכוערת

15. .מישהו נוגע בציפור
.מישהו נוגע בקרח
.מישהו נוגע בספר

16. .מותר לך לנגוע בצמח הזה
.מותר לך לנגוע בחיה הזאת,.אבל תהיה

.זהיר
?את רוצה לנגוע בסוס

17. חרק
חרק
חרק
נחש
נחש

צפרדע

18. .מסוכן לשתות את זה
.לא מסוכן לשתות את זה
.מסוכן לנגוע בנחש הזה

.לא מסוכן לנגוע בנחש הזה

19. .אל תיגע בכיריים האלה. הם חמים
.אל תגעי בחיה הזאת. היא מלוכלכת

.אל תיגע בצפרדע הזאת. היא מסוכנת
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הֶמְשֵך2.4

20. .מְסוּכָּן לְִרכֹּוב עַל הַסוּס הַזֶה
.לֹא מְסוּכָּן לְִרכֹּוב עַל הַסוּסִים הָאֵלֶה

.מְסוּכָּן לַעֲשֹׂות קֶמְּפִינְג כָּאן
.לֹא מְסוּכָּן לַעֲשֹׂות קֶמְּפִינְג כָּאן

21. .הַצְפְַרֵדעַ הַזֹאת יָפָה,.אֲבָל מְסוּכֶּנֶת. אַל
.תִיגַע בָּה

.ַהצְפְַרֵדעַ הַזֹאת מְכֹועֶֶרת,.אֲבָל לֹא מְסוּכֶּנֶת.
.מוּתָר לָךְ לִנְגֹועַ בָּה

.הַחָָרק הַזֶה יָפֶה,.וְהוּא לֹא מְסוּכָּן. מוּתָר לְךָ
.לִנְגֹועַ בֹּו

.הַחָָרק הַזֶה מְכֹועָר וְמְסוּכָּן. אַל תִיגַע בֹּו

22. .אֲנִי מְקַוֶה שֶנוּכַל לִמְצֹוא צְפְַרֵדעַ
.אֲנִי מְקַוֶה שֶנוּכַל לְִרכֹּוב עַל גְמַלִים

.מְסוּכָּן לִשְׂחֹות עִם כְִּרישִים
.מְסוּכָּן לִנְגֹועַ בְּטִיגְִריס

23. .הוּא מְקַוֶה שֶהוּא יוּכַל לְצַלֵם תְמוּנָה טֹובָה
.שֶל הַּפִילִים

.הִיא מְקַוָה שֶהִיא תוּכַל לְצַלֵם תְמוּנָה טֹובָה
.שֶל הַּפִינְגְוִינִים

.הֵם מְקַוִים שֶהֵם יוּכְלוּ לְצַלֵם תְמוּנֹות טֹובֹות
.שֶל הַכִָּריש

24. .הוּא לֹא ּפֹוחֵד מֵחֲָרקִים
.הַחָתוּל לֹא ּפֹוחֵד מֵהַכֶּלֶב

.הוּא ּפֹוחֵד מִכְִּרישִים
.הֵם ּפֹוחֲִדים מֵהַנָחָש

המשך2.4

20. .מסוכן לרכוב על הסוס הזה
.לא מסוכן לרכוב על הסוסים האלה

.מסוכן לעשות קמפינג כאן
.לא מסוכן לעשות קמפינג כאן

21. .הצפרדע הזאת יפה,.אבל מסוכנת. אל
.תיגע בה

.הצפרדע הזאת מכוערת,.אבל לא מסוכנת.
.מותר לך לנגוע בה

.החרק הזה יפה,.והוא לא מסוכן. מותר לך
.לנגוע בו

.החרק הזה מכוער ומסוכן. אל תיגע בו

22. .אני מקוה שנוכל למצוא צפרדע
.אני מקוה שנוכל לרכוב על גמלים

.מסוכן לשחות עם כרישים
.מסוכן לנגוע בטיגריס

23. .הוא מקוה שהוא יוכל לצלם תמונה טובה
.של הפילים

.היא מקוה שהיא תוכל לצלם תמונה טובה
.של הפינגוינים

.הם מקוים שהם יוכלו לצלם תמונות טובות
.של הכריש

24. .הוא לא פוחד מחרקים
.החתול לא פוחד מהכלב

.הוא פוחד מכרישים
.הם פוחדים מהנחש
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הֶמְשֵך2.4

25. .אֲנִי ּפֹוחֶֶדת לִנְגֹועַ בַּחָָרק,.אֲבָל אַבָּא שֶלִי
.אֹומֵר שֶהוּא לֹא מְסוּכָּן

.אִימָא שֶלִי אֹומֶֶרת שֶהַחַיֹות הָאֵלֶה
.מֵאַפְִריקָה

.אֲנִי ּפֹוחֵד לִנְגֹועַ בַּכִּבְשָׂה,.אֲבָל הַמֹוֶרה שֶלִי
.אֹומֵר שֶהִיא לֹא מְסוּכֶּנֶת

.הַסַבָּא שֶלִי אָמַר שֶהַנְחָשִים הָאֵלֶה
.מֵאֹוסְטְַרלְיָה

26. ּ .הַקֹוף הַזֶה שֶלָנו
.הַבְַּרווָז הַהוּא שֶלָהֶם

ּ .הַתְַרנְגֹולֹות הָאֵלֶה שֶלָנו
.הַּפָרֹות הָהֵן שֶלָהֶם

27. ?ַהמַפְתְחֹות הָאֵלֶה שֶלָכֶם
ּ .כֵּן,.הֵם שֶלָנו

?הַכֶּלֶב הַזֶה שֶלְךָ
.לֹא,.הוּא שֶלָהֶם

28. ?אֵיזֶה כֹּוס שֶלִי
.זֹאת שֶלְךָ

?אֵיזֶה כִּיסֵא שֶלִי
.זֶה שֶלָך

?סְלִיחָה,.זֶה שֶלָך
.כֵּן,.תֹוָדה! זֶה שֶלִי

29. .הַמִזְווָָדה הַזֹאת שֶלְךָ
.הַכַּדוִּרים הָאֵלֶה שֶלְךָ

?סְלִיחָה,.הַמִטְִריָה הַזֹאת שֶלָך
.הַמְעִילִים הָאֵלֶה שֶלָכֶם

המשך2.4

25. .אני פוחדת לנגוע בחרק,.אבל אבא שלי
.אומר שהוא לא מסוכן

.אימא שלי אומרת שהחיות האלה
.מאפריקה

.אני פוחד לנגוע בכבשה,.אבל המורה שלי
.אומר שהיא לא מסוכנת

.הסבא שלי אמר שהנחשים האלה
.מאוסטרליה

26. .הקוף הזה שלנו
.הברווז ההוא שלהם

.התרנגולות האלה שלנו
.הפרות ההן שלהם

27. ?המפתחות האלה שלכם
.כן,.הם שלנו

?הכלב הזה שלך
.לא,.הוא שלהם

28. ?איזה כוס שלי
.זאת שלך

?איזה כיסא שלי
.זה שלך

?סליחה,.זה שלך
.כן,.תודה! זה שלי

29. .המזוודה הזאת שלך
.הכדורים האלה שלך

?סליחה,.המטריה הזאת שלך
.המעילים האלה שלכם
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הֶמְשֵך2.4

30. ?הַמְכֹונִית הַזֹאת שֶלְךָ
.לֹא,.הִיא שֶלָהֶם

?הַכֹּוס הַזֹאת שֶלִי
.כֵּן,.הִיא שֶלְךָ

?הַיְלִָדים הָאֵלֶה שֶלָך
.לֹא,.הֵם שֶלָהֶם

31. .אֲנִי אֹוהֵב אֶת ֵאלֶה. שֶלָך יֹותֵר גְדולֹות
.מִשֶלִי

.שֶלָך טְעִימֹות,.אֲבָל שֶלָה יֹותֵר טְעִימֹות
.תִסְתַכְּלוּ עַל הַמְכֹונִית הַהִיא! שֶלָהֶם יֹותֵר

ּ .מְלוּכְלֶכֶת מִשֶלָנו
.הוּא מְנַגֵן בַּכִּינֹור. שֶלֹו יֹותֵר חָָדש מִשֶלָך

32. ?הַצִיּפֹור הַזֹאת יָפָה. מֵאַיִין הִיא
.הִיא מִיַעַר הַגֶשֶם בְּאַפְִריקָה

?מַה קָָרה לָה
.הִיא ּפָצְעָה אֶת הֶַרגֶל שֶלָה

?הִיא יְכֹולָה לָעוּף
.הִיא לֹא יְכֹולָה לָעוּף עַכְשָיו,.אֲבָל הִיא

.תוּכַל לָעוּף בְּעֹוד שְבוּעַיִים

המשך2.4

30. ?המכונית הזאת שלך
.לא,.היא שלהם

?הכוס הזאת שלי
.כן,.היא שלך

?הילדים האלה שלך
.לא,.הם שלהם

31. .אני אוהב את אלה. שלך יותר גדולות
.משלי

.שלך טעימות,.אבל שלה יותר טעימות
.תסתכלו על המכונית ההיא! שלהם יותר

.מלוכלכת משלנו
.הוא מנגן בכינור. שלו יותר חדש משלך

32. ?הציפור הזאת יפה. מאיין היא
.היא מיער הגשם באפריקה

?מה קרה לה
.היא פצעה את הרגל שלה

?היא יכולה לעוף
.היא לא יכולה לעוף עכשיו,.אבל היא

.תוכל לעוף בעוד שבועיים
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צִיוּן ֶדֶרך2.5

01. ?ַאתָה יָכֹול לְתַקֵן אֹותָה
.לֹא,.אֲנִי לֹא יָכֹול לְתַקֵן אֹותָה

02. !שָלֹום
!שָלֹום

03. .שְמִי אֵיתָן סֶלַע. זֹאת אִשְתִי,.וֶֶרד
?נָעִים מְאֹוד! שְמִי גִילִי. מַה קָָרה

04. .הַמְכֹונִית שֶלָנוּ לֹא עֹובֶֶדת. אַת יְכֹולָה
ּ ?לַעֲזֹור לָנו

.הַבַּעַל שֶלִי יָכֹול כַּנְִראֶה לְתַקֵן אֹותָה

05. ?הוּא כָּאן
.לֹא,.הוּא לֹא כָּאן. הוּא עֹובֵד,.אֲבָל הוּא

.יִהְיֶה בַּבַּיִית עֹוד מְעָט

06. ?אַת רֹוצָה לְחַכֹּות בִּפְנִים
!כֵּן,.תֹוָדה

07. ּ !בְּרוּכִים הַבָּאִים לַבַּיִית שֶלָנו
!תֹוָדה

08. ?זֹאת הַבַּת שֶלָכֶם
ּ .כֵּן,.זֹאת הַבַּת שֶלָנו

09. ?מָתַי הִיא נֹולְָדה
.הִיא נֹולְָדה לִפְנֵי שְלֹושָה חֹוָדשִים

10. ?ַאתָה רֹוצֶה לְהַחְזִיק אֹותָה
.כֵּן,.אֲנִי רֹוצֶה לְהַחְזִיק אֹותָה

11. ?כַּמָה זְמַן הַמִשְּפָחָה שֶלָך כְּבָר גָָרה כָּאן
.הַמִשְּפָחָה שֶלִי כְּבָר גָָרה כָּאן הְַרבֵּה שָנִים

ציון דרך2.5

01. ?אתה יכול לתקן אותה
.לא,.אני לא יכול לתקן אותה

02. !שלום
!שלום

03. .שמי איתן סלע. זאת אשתי,.ורד
?נעים מאוד! שמי גילי. מה קרה

04. .המכונית שלנו לא עובדת. את יכולה
?לעזור לנו

.הבעל שלי יכול כנראה לתקן אותה

05. ?הוא כאן
.לא,.הוא לא כאן. הוא עובד,.אבל הוא

.יהיה בביית עוד מעט

06. ?את רוצה לחכות בפנים
!כן,.תודה

07. !ברוכים הבאים לביית שלנו
!תודה

08. ?זאת הבת שלכם
.כן,.זאת הבת שלנו

09. ?מתי היא נולדה
.היא נולדה לפני שלושה חודשים

10. ?אתה רוצה להחזיק אותה
.כן,.אני רוצה להחזיק אותה

11. ?כמה זמן המשפחה שלך כבר גרה כאן
.המשפחה שלי כבר גרה כאן הרבה שנים
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12. .ַהסַבָּא שֶלִי בָּנָה אֶת הַבַּיִית הַזֶה לִפְנֵי 75
.שָנִים

.זֶה בַּיִית יָפֶה מְאֹוד

13. ?מָתַי הִתְחַתַנְתֶם
.הִתְחַתַנוּ לִפְנֵי שֶבַע שָנִים

14. ?עַל מָה אַת חֹושֶבֶת
ּ .אֲנִי חֹושֶבֶת עַל הַחֲתוּנָה שֶלָנו

15. ּ ?אַתֶם רֹוצִים לֶאֱכֹול אֲרוּחַת-צָהֳַריִים אִיתָנו
!כֵּן,.תֹוָדה

16. יק סְפָלִים לְכּוּלָם ?יֵש מַסְפִּ
.כֵּן,.יֵש מַסְּפִיק סְפָלִים לְכּוּלָם

17. ?ַהמְכֹונִית הַזֹאת שֶלָכֶם
ּ .כֵּן,.הַמְכֹונִית הַזֹאת שֶלָנו

18. ?ַאתָה יָכֹול לְתַקֵן אֹותָה
.כֵּן,.אֲנִי יָכֹול לְתַקֵן אֹותָה

19. !תֹוָדה
!בְּבַקָשָה

20. ?הִיא עֹובֶֶדת
.כֵּן,.הִיא עֹובֶֶדת

המשך2.5

12. .הסבא שלי בנה את הביית הזה לפני 75
.שנים

.זה ביית יפה מאוד

13. ?מתי התחתנתם
.התחתנו לפני שבע שנים

14. ?על מה את חושבת
.אני חושבת על החתונה שלנו

15. ?אתם רוצים לאכול ארוחת-צהריים איתנו
!כן,.תודה

16. ?יש מספיק ספלים לכולם
.כן,.יש מספיק ספלים לכולם

17. ?המכונית הזאת שלכם
.כן,.המכונית הזאת שלנו

18. ?אתה יכול לתקן אותה
.כן,.אני יכול לתקן אותה

19. !תודה
!בבקשה

20. ?היא עובדת
.כן,.היא עובדת
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שִיעוּר יְסֹוד3.1

01. .הוּא שָט עִם אִשְתֹו
.הוּא הֹולֵך בַּּפַאְרק עִם הַחֲבֵָרה שֶלֹו

.הִיא עושָֹה קְנִיֹות עִם בַּעֲלָה
.הִיא גֹולֶשֶת עִם הַחָבֵר שֶלָה

.הַבַּעַל וְהָאִישָה מְנַקִים אֶת הַבַּיִית שֶלָהֶם
הָאִיש ּפֹוגֵש אֶת הַחֲבֵָרה שֶלֹו לְאֲרוּחַת-

.בֹּוקֶר

02. .זֶה הָחָבֵר שֶלִי,.אֱייָל
!נָעִים מְאֹוד,.אֱייָל

.זֹאת הַחֲבֵָרה שֶלִי,.מֵיָרב
!נָעִים מְאֹוד,.מֵיָרב

03. .הִיא לֹא חֹושֶבֶת שֶהָחָבֵר שֶלָה מְבַשֵל טֹוב
.הֵם לֹא חֹושְבִים שֶהִיא מְנַגֶנֶת טֹוב בַּגִיטָָרה

.הוּא חֹושֵב שֶאַף אֶחָד לֹא בַּבַּיִית
.אֲנִי חֹושֶבֶת שֶהַמְעִיל שֶלִי כָּאן

04. .אֲנִי חֹושֵב שֶהַחֲבֵָרה שֶלִי בַּסִפְִריָה
.הֵם חֹושְבִים שֶהַבַּת שֶלָהֶם יְשֵנָה

.אֲנִי חֹושֶבֶת שֶהַמְכֹונִית שֶלָנוּ עַל-יַד
.הַמִסְעָָדה הַהִיא

05. .אֲנִי חֹושֵב שֶאֲנִי יָכֹול לְתַקֵן אֶת זֶה
.אֲנִי לֹא חֹושֶבֶת שֶיֵֵרד גֶשֶם הַיֹום
.אֲנִי חֹושֶבֶת שֶזֹאת מִסְעָָדה טֹובָה

.אֲנִי חֹושֵב שֶיֵֵרד שֶלֶג בְּקָרֹוב

06. .אַתָה חֹושֵב שֶהַקְבוּצָה שֶלָנוּ הֹולֶכֶת
?לְהַפְסִיד

.כֵּן,.אֲנִי חֹושֵב שֶאֲנַחְנוּ הֹולְכִים לְהַפְסִיד
?אַתָה חֹושֵב שֶהַקְבוּצָה שֶלָנוּ הֹולֶכֶת לְנַצֵחַ

.כֵּן,.אֲנִי חֹושֵב שֶאֲנַחְנוּ הֹולְכִים לְנַצֵחַ

שיעור יסוד3.1

01. .הוא שט עם אשתו
.הוא הולך בפארק עם החברה שלו

.היא עושה קניות עם בעלה
.היא גולשת עם החבר שלה

.הבעל והאישה מנקים את הביית שלהם
האיש פוגש את החברה שלו לארוחת-

.בוקר

02. .זה החבר שלי,.אייל
!נעים מאוד,.אייל

.זאת החברה שלי,.מירב
!נעים מאוד,.מירב

03. .היא לא חושבת שהחבר שלה מבשל טוב
.הם לא חושבים שהיא מנגנת טוב בגיטרה

.הוא חושב שאף אחד לא בביית
.אני חושבת שהמעיל שלי כאן

04. .אני חושב שהחברה שלי בספריה
.הם חושבים שהבת שלהם ישנה

.אני חושבת שהמכונית שלנו על-יד
.המסעדה ההיא

05. .אני חושב שאני יכול לתקן את זה
.אני לא חושבת שירד גשם היום
.אני חושבת שזאת מסעדה טובה

.אני חושב שירד שלג בקרוב

06. .אתה חושב שהקבוצה שלנו הולכת
?להפסיד

.כן,.אני חושב שאנחנו הולכים להפסיד
?אתה חושב שהקבוצה שלנו הולכת לנצח

.כן,.אני חושב שאנחנו הולכים לנצח
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07. ?אַתָה מַכִּיר אֶת הָחָבֵר שֶלִי,.אִילָן
.כֵּן,.עָבְַדנוּ בְּאֹותֹו מִשְָׂרד

?אַתָה מַכִּיר אֶת הָחֲבֵָרה שֶלִי,.מִיִרית
!לֹא. נָעִים מְאֹוד,.מִיִרית

08. ?זֶה הָחָבֵר שֶלִי,.יָרֹון. אַתֶם מַכִּיִרים
.לֹא,.אֲנַחְנוּ לֹא מַכִּיִרים

.שְמִי תָמָר
!נָעִים מְאֹוד,.תָמָר
!נָעִים מְאֹוד,.יָרֹון

09. ?אַהֲרֹון,.מָה אַתָה עֹושֶׂה בְּנְיוּ-יֹוְרק
.אֲנִי גָר כָּאן עַכְשָיו

?אַתָה מַכִּיר אֶת אִשְתִי,.וֶֶרד
.לֹא,.אֲנִי לֹא מַכִּיר. שְמִי אַהֲרֹון

!נָעִים מְאֹוד,.אַהֲרֹון
!נָעִים מְאֹוד,.וֶֶרד

10. ?זֶה הַחָבֵר שֶלָה
.כֵּן. אֲנִי חֹושֶבֶת שֶהֵם יִתְחַתְנוּ בַּשָנָה הַבָּאָה

?אַתָה חֹושֵב שֶזֹאת אִשְתֹו
.לֹא. זֹאת הַחֲבֵָרה שֶלֹו

11. .הֵם חֹושְבִים שֶזֶה מְעַנְייֵן
.הֵם חֹושְבִים שֶזֶה מְשַעֲמֵם
.הַסֵפֶר שֶלָה מְעַנְייֵן מְאֹוד

.הַסֵפֶר שֶלֹו מְשַעֲמֵם

12. .הִיא חֹושֶבֶת שֶהַמוּזֵיאֹון הַזֶה מְשַעֲמֵם מְאֹוד
.הוּא חֹושֵב שֶמַָדע מְעַנְייֵן מְאֹוד

.סְפִָרים מְעַנְייְנִים אֹותֹו,.אֲבָל הַטֶלֶוִיזְיָה
.מְשַעֲמֶמֶת

.הַמִשְׂחָק מְעַנְייֵן אֶת הַגְבִָרים,.אֲבָל הוּא
.מְשַעֲמֵם אֶת הַחֲבֵרֹות שֶלָהֶם

המשך3.1

07. ?אתה מכיר את החבר שלי,.אילן
.כן,.עבדנו באותו משרד

?אתה מכיר את החברה שלי,.מירית
!לא. נעים מאוד,.מירית

08. ?זה החבר שלי,.ירון. אתם מכירים
.לא,.אנחנו לא מכירים

.שמי תמר
!נעים מאוד,.תמר
!נעים מאוד,.ירון

09. ?אהרון,.מה אתה עושה בניו-יורק
.אני גר כאן עכשיו

?אתה מכיר את אשתי,.ורד
.לא,.אני לא מכיר. שמי אהרון

!נעים מאוד,.אהרון
!נעים מאוד,.ורד

10. ?זה החבר שלה
.כן. אני חושבת שהם יתחתנו בשנה הבאה

?אתה חושב שזאת אשתו
.לא. זאת החברה שלו

11. .הם חושבים שזה מעניין
.הם חושבים שזה משעמם
.הספר שלה מעניין מאוד

.הספר שלו משעמם

12. .היא חושבת שהמוזיאון הזה משעמם מאוד
.הוא חושב שמדע מעניין מאוד

.ספרים מעניינים אותו,.אבל הטלויזיה
.משעממת

.המשחק מעניין את הגברים,.אבל הוא
.משעמם את החברות שלהם
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13. .הַסֵפֶר הַזֶה מְעַנְייֵן
.הַסֶֶרט הַזֶה מְשַעֲמֵם
.הַסֵפֶר הַזֶה מְשַעֲמֵם
.הַסֶֶרט הַזֶה מְעַנְייֵן

14. ?אַת מַכִּיָרה אֶת גִָדי
.כֵּן,.אֲנִי מַכִּיָרה אֶת גִָדי. הוּא אַחַד

.הַתַלְמִיִדים שֶלִי
?מָתַי הִיכְַּרת אֹותֹו

.הִיכְַּרתִי אֹותֹו לִפְנֵי שְלֹושָה חֹוָדשִים

15. ?אֵיך עֵָרן וְאַתָה הִכְַּרתֶם
.הָיִינוּ סְטוֶּדנְטִים בְּאֹותָה אוּנִיבְֶרסִיטָה

?מָתַי הִיכְַּרת אֶת עֵָרן
.הִיכְַּרתִי אֹותֹו לִפְנֵי שְנָתַיִים

16. ?מָתַי אַת וְאַבָּא הִיכְַּרתֶם
.הִיכְַּרנוּ כְּשֶהוּא בִּיקֵר בְּרֹומָא וְאֲנִי עָבְַדתִי

.שָם
?אֵיפֹה הִיכְַּרתֶם

.הִיכְַּרנוּ בְּבֵּית-הַקָפֶה שֶלִי

17. .הִיא הִתְחִילָה לְלַמֵד אֹומָנוּת לִפְנֵי עֶשְִׂרים
.וְחָמֵש שָנִים

.הִיא מְלַמֶֶדת אֹומָנוּת כְּבָר עֶשְִׂרים וְחָמֵש
.שָנִים

.הִיכְַּרתִי אֹותֹו לִפְנֵי חֲמִישִים שָנִים
.אֲנַחְנוּ מַכִּיִרים כְּבָר חֲמִישִים שָנִים

המשך3.1

13. .הספר הזה מעניין
.הסרט הזה משעמם
.הספר הזה משעמם
.הסרט הזה מעניין

14. ?את מכירה את גדי
.כן,.אני מכירה את גדי. הוא אחד

.התלמידים שלי
?מתי היכרת אותו

.היכרתי אותו לפני שלושה חודשים

15. ?איך ערן ואתה הכרתם
.היינו סטודנטים באותה אוניברסיטה

?מתי היכרת את ערן
.היכרתי אותו לפני שנתיים

16. ?מתי את ואבא היכרתם
.היכרנו כשהוא ביקר ברומא ואני עבדתי

.שם
?איפה היכרתם

.היכרנו בבית-הקפה שלי

17. .היא התחילה ללמד אומנות לפני עשרים
.וחמש שנים

.היא מלמדת אומנות כבר עשרים וחמש
.שנים

.היכרתי אותו לפני חמישים שנים
.אנחנו מכירים כבר חמישים שנים
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18. ?הַחֲבֵָרה שֶלְךָ קְָראָה אֶת הַסֵפֶר הַזֶה
.כֵּן,.הִיא כְּבָר קְָראָה אֹותֹו

?הָחָבֵר שֶלָך תִיקֵן אֶת מִֵדיחַ הַכֵּלִים
.לֹא,.הוּא לֹא תִיקֵן אֹותֹו

?כַּמָה סְפִָרים קָָראתָ הַשָנָה
.קָָראתִי עֲשָָׂרה סְפִָרים,.וְשְנַיִים הָיוּ מְעַנְייְנִים

.מְאֹוד

19. .כְּבָר נִיקִיתִי אֶת הַחֶֶדר שֶלִי ּפַעֲמַיִים
!הַשָבוּעַ

.הַהֹוִרים שֶלִי כְּבָר כָּתְבוּ לִי אְַרבָּעָה
.מִכְתָבִים הַחֹוֶדש

.כְּבָר הִתְאַמַנְתִי הַיֹום
.לֹא,.תֹוָדה! כְּבָר אָכַלְתִי אֲרוּחַת-צָהֳַריִים

.הַיֹום

20. .חָשוּב מְאֹוד לִשְתֹות הְַרבֵּה מַיִים בַּמְִדבָּר
.חָשוּב לָקַחַת אֶת הַתְרוּפָה

.חָשוּב לְִרחֹוץ אֶת הַיַָדיִים לִפְנֵי שֶמְבַשְלִים
.חָשוּב לְהַגִיעַ לְשְֵׂדה-הַתְעוּפָה מוּקְָדם

21. ?לָמָה חָשוּב לִלְמֹוד
.חָשוּב לִלְמֹוד אִם אַתָה רֹוצֶה לִהְיֹות תַלְמִיד

.טֹוב
?לָמָה חָשוּב לְצַחְצֵחַ שִינַיִים

.חָשוּב לְצַחְצֵחַ שִינַיִים אִם אַתָה רֹוצֶה שִינַיִים
.נְקִיֹות וְלְבָנֹות

?הַנְייָרֹות הָאֵלֶה חֲשוּבִים
.לֹא,.הֵם לֹא חֲשוּבִים

המשך3.1

18. ?החברה שלך קראה את הספר הזה
.כן,.היא כבר קראה אותו

?החבר שלך תיקן את מדיח הכלים
.לא,.הוא לא תיקן אותו

?כמה ספרים קראת השנה
.קראתי עשרה ספרים,.ושניים היו מעניינים

.מאוד

19. .כבר ניקיתי את החדר שלי פעמיים
!השבוע

.ההורים שלי כבר כתבו לי ארבעה
.מכתבים החודש

.כבר התאמנתי היום
.לא,.תודה! כבר אכלתי ארוחת-צהריים

.היום

20. .חשוב מאוד לשתות הרבה מיים במדבר
.חשוב לקחת את התרופה

.חשוב לרחוץ את הידיים לפני שמבשלים
.חשוב להגיע לשדה-התעופה מוקדם

21. ?למה חשוב ללמוד
.חשוב ללמוד אם אתה רוצה להיות תלמיד

.טוב
?למה חשוב לצחצח שיניים

.חשוב לצחצח שיניים אם אתה רוצה שיניים
.נקיות ולבנות

?הניירות האלה חשובים
.לא,.הם לא חשובים
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22. .אֲנִי חֹושֶבֶת שֶחָשוּב וְמְעַנְייֵן לִלְמֹוד
.אֲנִי יֹוַדעַת שֶחָשוּב לְהִתְעַמֵל,.אֲבָל אֲנִי

.חֹושֶבֶת שֶזֶה מְשַעֲמֵם
.אֲנִי יֹוֵדעַ שֶחָשוּב לֶאֱכֹול יְָרקֹות,.אֲבָל אֲנִי

.לֹא אֹוהֵב אֹותָם
.אֲנִי חֹושֵב שֶחָשוּב וְמְעַנְייֵן לִלְמֹוד עִבְִרית

23. .זֶה לֹא הַצֶבַע הַנָכֹון
.זֶה הַצֶבַע הַנָכֹון

.זֶה לֹא מִסְּפַר הַטֶלֶפֹון הַנָכֹון
.זֶה מִסְּפַר הַטֶלֶפֹון הַנָכֹון

24. .אֵלֶה בְּגִָדים לֹא מַתְאִימִים לְגְלִישָה
.אֵלֶה בְּגִָדים מַתְאִימִים לְשְׂחִיָה

.זֶה כַּדוּר לֹא מַתְאִים לְמִשְׂחַק גֹולְף
.זֶה כַּדוּר מַתְאִים לְמִשְׂחַק כַּדוֶּרגֶל

.הַשוּלְחָן הַזֶה בְּגֹוֶדל לֹא מַתְאִים לָאִיש
.הַשוּלְחָן הַזֶה בְּגֹוֶדל מַתְאִים לַיַלְָדה

25. .אֲנִי חֹושֵב שֶאֲנַחְנוּ בַּבִּנְייָן הַלֹא נָכֹון
.זֶה הַבִּנְייָן הַנָכֹון. אֲנַחְנוּ צְִריכִים לָלֶכֶת

.לְשָם
.זֶה הַמְעִיל הַמַתְאִים לְמֶזֶג-הָאֲוִיר הַזֶה

.אֲבָל הַכֹּובַע לֹא מַתְאִים לְמֶזֶג-הָאֲוִיר הַזֶה

26. .יֵש לָנוּ הַזְמָנָה מֵרֹאש ַלמִסְעָָדה הַחֲָדשָה
.הַהִיא הָעֶֶרב

.אֲנִי חֹושֶבֶת שֶזֹאת לֹא הַמִסְעָָדה הַנְכֹונָה
.זֹאת הַמִסְעָָדה הַנְכֹונָה

.הַצַלָחֹות הָאֵלֶה לֹא מַתְאִימֹות
?הַצַלָחֹות הָאֵלֶה מַתְאִימֹות

!כֵּן,.הֵן מַתְאִימֹות. תֹוָדה

המשך3.1

22. .אני חושבת שחשוב ומעניין ללמוד
.אני יודעת שחשוב להתעמל,.אבל אני

.חושבת שזה משעמם
.אני יודע שחשוב לאכול ירקות,.אבל אני

.לא אוהב אותם
.אני חושב שחשוב ומעניין ללמוד עברית

23. .זה לא הצבע הנכון
.זה הצבע הנכון

.זה לא מספר הטלפון הנכון
.זה מספר הטלפון הנכון

24. .אלה בגדים לא מתאימים לגלישה
.אלה בגדים מתאימים לשחיה

.זה כדור לא מתאים למשחק גולף
.זה כדור מתאים למשחק כדורגל

.השולחן הזה בגודל לא מתאים לאיש
.השולחן הזה בגודל מתאים לילדה

25. .אני חושב שאנחנו בבניין הלא נכון
.זה הבניין הנכון. אנחנו צריכים ללכת

.לשם
.זה המעיל המתאים למזג-האויר הזה

.אבל הכובע לא מתאים למזג-האויר הזה

26. .יש לנו הזמנה מראש למסעדה החדשה
.ההיא הערב

.אני חושבת שזאת לא המסעדה הנכונה
.זאת המסעדה הנכונה

.הצלחות האלה לא מתאימות
?הצלחות האלה מתאימות

!כן,.הן מתאימות. תודה
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הֶמְשֵך3.1

27. .אִם יֵֵרד שֶלֶג הַלַיְלָה,.אָז נֵלֵך לִגְלֹוש מָחָר
.יַָרד שֶלֶג אֶתְמֹול בַּלַיְלָה

.אִם הוּא יִתְּפֹוס אֶת הַכַּדוּר,.אָז הַקְבוּצָה שֶלֹו
.תְנַצֵחַ בַּמִשְֹחָק

!הוּא תָפַס אֶת הַכַּדוּר

28. ?לָמָה חָשוּב לְהִתְאַמֵן
.אִם תִתְאַמְנִי,.אָז תוּכְלִי לְנַגֵן טֹוב

?לָמָה חָשוּב לִלְמֹוד עִבְִרית
.אִם תִלְמַד עִבְִרית,.אָז תוּכַל לְַדבֵּר עִבְִרית

29. .אִם זֶה עֶשֶׂר,.אָז אֲנִי אֲנַצֵחַ
.הִפְסְַדתִי,.כִּי זֶה הָיָה שֶבַע

.אִם יֵֵרד שֶלֶג הַלַיְלָה,.אָז נֵלֵך לִגְלֹוש מָחָר
.נֵלֵך לִגְלֹוש,.כִּי יַָרד שֶלֶג

.אִם תְנַקוּ אֶת הַחֶֶדר שֶלָכֶם,.אָז אֲנִי אֲשַׂחֵק
.אִתְכֶם מִשְׂחָק

.אֲנַחְנוּ נְשַׂחֵק מִשְׂחָק,.כִּי נִיקִיתֶם אֶת הַחֶֶדר
.שֶלָכֶם

30. .יֵש לָה כֶּסֶף
.אֵין לֹו שוּם כֶּסֶף

.לַחֲבֵָרה שֶלִי יֵש הְַרבֵּה שֵׂיעָר
.לַחָבֵר שֶלִי אֵין שוּם שֵׂיעָר

31. .הוּא לֹא קָנָה שוּם בֶּגֶד חָָדש הַשָנָה
.לֹא קָָראתִי שוּם סֵפֶר הַיֹום

.לֹא נִיצַחְנוּ בְּשוּם מִשְׂחָק בַּסְתָיו הַזֶה

המשך3.1

27. .אם ירד שלג הלילה,.אז נלך לגלוש מחר
.ירד שלג אתמול בלילה

.אם הוא יתפוס את הכדור,.אז הקבוצה שלו
.תנצח במשחק

!הוא תפס את הכדור

28. ?למה חשוב להתאמן
.אם תתאמני,.אז תוכלי לנגן טוב

?למה חשוב ללמוד עברית
.אם תלמד עברית,.אז תוכל לדבר עברית

29. .אם זה עשר,.אז אני אנצח
.הפסדתי,.כי זה היה שבע

.אם ירד שלג הלילה,.אז נלך לגלוש מחר
.נלך לגלוש,.כי ירד שלג

.אם תנקו את החדר שלכם,.אז אני אשחק
.אתכם משחק

.אנחנו נשחק משחק,.כי ניקיתם את החדר
.שלכם

30. .יש לה כסף
.אין לו שום כסף

.לחברה שלי יש הרבה שיער
.לחבר שלי אין שום שיער

31. .הוא לא קנה שום בגד חדש השנה
.לא קראתי שום ספר היום

.לא ניצחנו בשום משחק בסתיו הזה
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הֶמְשֵך3.1

32. ?ָאכַלְתָ אֶת הַיְָרקֹות שֶלְךָ
.לֹא,.לֹא אָכַלְתִי שוּם יֶֶרק
.בְּבַקָשָה תֹאכַל אֶת כּוּלָם

?קָָראתָ אֶת הַסְפִָרים הָאֵלֶה
.לֹא,.לֹא קָָראתִי שוּם סֵפֶר

!הֵם מְעַנְייְנִים מְאֹוד

33. .אֲנִי לֹא יְכֹולָה ִלמְצֹוא אֶת הַנַעֲלַיִים שֶלִי
.אִם תְנַקִי אֶת הַחֶֶדר שֶלָך,.אָז אַת כַּנְִראֶה

.תִמְצְאִי אֹותָן
?אַת יֹוַדעַת אֵיפֹה הַּפֶסֶל הַמְפוְּרסָם

.אִם תֵלְכִי לְמְֶרכַּז הָעִיר,.אָז תִמְצְאִי אֹותֹו

34. ?אֵיך הִיכְַּרתָ אֶת אִימָא
.בִּיקְַרתִי בְּסִין,.וְהִיא גָָרה שָם
?הָיָה מְעַנְייֵן לִלְמֹוד סִינִית

.כֵּן,.אִימָא שֶלְךָ עָזְָרה לִי לִלְמֹוד
?חָשוּב לִלְמֹוד סִינִית

.כֵּן. חָשוּב לִלְמֹוד סִינִית אִם אַתָה רֹוצֶה
.לְַדבֵּר עִם הְַרבֵּה אֲנָשִים

המשך3.1

32. ?אכלת את הירקות שלך
.לא,.לא אכלתי שום ירק
.בבקשה תאכל את כולם

?קראת את הספרים האלה
.לא,.לא קראתי שום ספר

!הם מעניינים מאוד

33. .אני לא יכולה למצוא את הנעליים שלי
.אם תנקי את החדר שלך,.אז את כנראה

.תמצאי אותן
?את יודעת איפה הפסל המפורסם

.אם תלכי למרכז העיר,.אז תמצאי אותו

34. ?איך היכרת את אימא
.ביקרתי בסין,.והיא גרה שם
?היה מעניין ללמוד סינית

.כן,.אימא שלך עזרה לי ללמוד
?חשוב ללמוד סינית

.כן. חשוב ללמוד סינית אם אתה רוצה
.לדבר עם הרבה אנשים
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שִיעוּר יְסֹוד3.2

01. .הוּא גָר בְּיַעַר הַגֶשֶם
.הֵם בְּחוּפְשָה בְּיַעַר הַגֶשֶם

.הָאִיש הַזֶה גָר בַּמְִדבָּר
.הַמִשְּפָחָה הַזֹאת בְּחוּפְשָה בַּמְִדבָּר

02. .אֲנִי גָר בְִּדיָרה
.אֲנִי חַי בְּאֹוסְטְַרלְיָה

.אֲנַחְנוּ חַיִים בְּאְַרצֹות-הַבְִּרית
.אֲנַחְנוּ בְּחוּפְשָה בְּאֵירֹוּפָה

.הוּא גָר בְּבַּיִית
.הוּא חַי בְּאַסְיָה

03. ?ַהמִשְּפָחָה שֶלְךָ נֹוסַעַת לְחוּפְשָה הַקַיִיץ
.כֵּן,.אֲנַחְנוּ נֹוסְעִים לְחֹוף בְּמֶקְסִיקֹו

?אַתָה מְַדבֵּר עִבְִרית טֹוב. אַתָה גָר כָּאן
.לֹא,.אֲנִי בְּחוּפְשָה

04. .לָהֶם יֵש דֹולִָרים,.אֲבָל לִי יֵש ַרק יֶנִים
.הִיא אֹוכֶלֶת סַלָט וְסֶנְְדוִיץ’,.אֲבָל אֲנִי אֹוכֵל

.ַרק סַלָט
.לֹו יֵש סַכִּין וְמַזְלֵג,.אֲבָל לִי יֵש ַרק מַזְלֵג

.לֹו יֵש אְַרבָּעָה סְפִָרים,.אֲבָל לִי יֵש ַרק
.שְלֹושָה

05. .יֵש לִי ַרק נַעַל אַחַת
.אֲנִי צִָריך ַרק כַּּפִית

?הֵבֵאנוּ ַרק מַגֶבֶת אַחַת

שיעור יסוד3.2

01. .הוא גר ביער הגשם
.הם בחופשה ביער הגשם

.האיש הזה גר במדבר
.המשפחה הזאת בחופשה במדבר

02. .אני גר בדירה
.אני חי באוסטרליה

.אנחנו חיים בארצות-הברית
.אנחנו בחופשה באירופה

.הוא גר בביית
.הוא חי באסיה

03. ?המשפחה שלך נוסעת לחופשה הקייץ
.כן,.אנחנו נוסעים לחוף במקסיקו

?אתה מדבר עברית טוב. אתה גר כאן
.לא,.אני בחופשה

04. .להם יש דולרים,.אבל לי יש רק ינים
.היא אוכלת סלט וסנדויץ’,.אבל אני אוכל

.רק סלט
.לו יש סכין ומזלג,.אבל לי יש רק מזלג

.לו יש ארבעה ספרים,.אבל לי יש רק
.שלושה

05. .יש לי רק נעל אחת
.אני צריך רק כפית

?הבאנו רק מגבת אחת
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הֶמְשֵך3.2

06. .אֲנִי אֹוהֵב הְַרבֵּה מִינֵי יְָרקֹות,.אֲבָל הָאָח
.שֶלִי אֹוהֵב ַרק גֶזֶר

.הָאַבָּא שֶלִי תָמִיד עֹונֵד שָעֹון,.אֲבָל הָאִימָא
.שֶלִי עֹונֶֶדת שָעֹון ַרק כְּשֶהִיא מִתְעַמֶלֶת

.כְּשֶהַמִשְּפָחָה שֶלִי נֹוסַעַת לְחוּפְשָה אֲנַחְנוּ אַף
.ּפַעַם לֹא נֹוסְעִים לָהִָרים. אֲנַחְנוּ נֹוסְעִים ַרק

.לַחֹוף

07. ?אַתָה מֹוכֵר יְָרקֹות
.לֹא,.אֲנִי מֹוכֵר ַרק ּפֵירֹות

?אַת מֹוכֶֶרת ּפֵירֹות
.לֹא,.אֲנִי מֹוכֶֶרת ַרק יְָרקֹות

08. .דֹולָר הוּא מִין כֶּסֶף
.יוּרֹו הוּא מִין כֶּסֶף

.יֶן הוּא מִין כֶּסֶף

09. .יֵש לִי ַרק יוּרֹואִים. בְּיַּפָן אֲנִי צִָריך לְהַחְלִיף
.אֹותָם לְיֶנִים

.אַתָה יָכֹול לְהַחְלִיף אֶת הַיוּרֹואִים שֶלְךָ
.בְּשְֵׂדה-הַתְעוּפָה

.אֲנִי צְִריכָה לִירֹות שְׂטְֶרלִינְג,.אֲבָל יֵש לִי ַרק
.דֹולִָרים

.אַת יְכֹולָה לְהַחְלִיף כֶּסֶף בַּבַּנְק הַהוּא
?אֵיפֹה אֲנִי יְכֹולָה לְהַחְלִיף כֶּסֶף

.אַת יְכֹולָה לְהַחְלִיף אֹותֹו בְּתַחֲנַת הַָרכֶּבֶת

10. ?אֲנִי יָכֹול לְהַחְלִיף יוּרֹואִים לְדֹולִָרים כָּאן
.כֵּן,.אַתָה יָכֹול לְהַחְלִיף יוּרֹואִים לְדֹולִָרים

?אֲנִי יָכֹול לְהַחְלִיף יֶנִים לְשְקָלִים כָּאן
.כֵּן,.אַתָה יָכֹול לְהַחְלִיף יֶנִים לְשְקָלִים

המשך3.2

06. .אני אוהב הרבה מיני ירקות,.אבל האח
.שלי אוהב רק גזר

.האבא שלי תמיד עונד שעון,.אבל האימא
.שלי עונדת שעון רק כשהיא מתעמלת

.כשהמשפחה שלי נוסעת לחופשה אנחנו אף
.פעם לא נוסעים להרים. אנחנו נוסעים רק

.לחוף

07. ?אתה מוכר ירקות
.לא,.אני מוכר רק פירות

?את מוכרת פירות
.לא,.אני מוכרת רק ירקות

08. .דולר הוא מין כסף
.יורו הוא מין כסף

.ין הוא מין כסף

09. .יש לי רק יורואים. ביפן אני צריך להחליף
.אותם לינים

.אתה יכול להחליף את היורואים שלך
.בשדה-התעופה

.אני צריכה לירות שטרלינג,.אבל יש לי רק
.דולרים

.את יכולה להחליף כסף בבנק ההוא
?איפה אני יכולה להחליף כסף

.את יכולה להחליף אותו בתחנת הרכבת

10. ?אני יכול להחליף יורואים לדולרים כאן
.כן,.אתה יכול להחליף יורואים לדולרים

?אני יכול להחליף ינים לשקלים כאן
.כן,.אתה יכול להחליף ינים לשקלים
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11. .אַתָה יָכֹול לְלַמֵד אֹותִי אֵיך לְהַחְלִיף
?יוּרֹואִים לְדֹולִָרים

.כֵּן. קֹוֶדם לֵך לָאִיש שֶמֵאֲחֹוֵרי הֶַדלְּפָק
.אַחַר-כָּך תֵן לֹו חֲמִישָה יוּרֹו
.וְאָז הוּא יִיתֵן לְךָ דֹולִָרים

.הֶחְלַפְתִי חֲמִישָה יוּרֹו לְשִבְעָה דֹולָר
עַכְשָיו אַתָה יָכֹול לִקְנֹות לִי אֲרוּחַת-

.צָהֳַריִים

12. תִיק-גַב
תִיק-גַב
תִיק-גַב

תִיק-מִסְמָכִים
תִיק-מִסְמָכִים

כַּסְּפֹומָט

13. תִיק-גַב
תִיק-מִסְמָכִים

כַּסְּפֹומָט
כֶּסֶף

14. ?סְלִיחָה,.יֵש כָּאן כַּסְּפֹומָט קָרֹוב
.כֵּן,.יֵש אֶחָד עַל-יַד הַבַּנְק בְָּרחֹוב הַבָּא

?סְלִיחָה,.יֵש כָּאן כַּסְּפֹומָט קָרֹוב
.אֲנִי מִצְטָעֵר,.אֲנִי לֹא חֹושֵב שֶיֵש

15. .ָהאִיש מַחְזִיק ִתיק-מִסְמָכִים
.הַתַלְמִידֹות סֹוחֲבֹות תִיקֵי-גַב

.הַנָשִים סֹוחֲבֹות עֵץ
.הָאִיש מַחְזִיק אֶת הַבֵּן שֶלֹו

המשך3.2

11. .אתה יכול ללמד אותי איך להחליף
?יורואים לדולרים

.כן. קודם לך לאיש שמאחורי הדלפק
.אחר-כך תן לו חמישה יורו
.ואז הוא ייתן לך דולרים

.החלפתי חמישה יורו לשבעה דולר
עכשיו אתה יכול לקנות לי ארוחת-

.צהריים

12. תיק-גב
תיק-גב
תיק-גב

תיק-מסמכים
תיק-מסמכים

כספומט

13. תיק-גב
תיק-מסמכים

כספומט
כסף

14. ?סליחה,.יש כאן כספומט קרוב
.כן,.יש אחד על-יד הבנק ברחוב הבא

?סליחה,.יש כאן כספומט קרוב
.אני מצטער,.אני לא חושב שיש

15. .האיש מחזיק תיק-מסמכים
.התלמידות סוחבות תיקי-גב

.הנשים סוחבות עץ
.האיש מחזיק את הבן שלו
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16. .ַאתָה יָכֹול לְהַחְזִיק אֶת תִיק-הַמִסְמָכִים
?בִּשְבִילִי

.אֲנִי מִצְטָעֵר,.אֲנִי לֹא יָכֹול לְהַחְזִיק אֹותו
.בִּשְבִילֵך

.אַתָה יָכֹול לְהַחְזִיק אֶת זֶה? תִיק-הַגַב שֶלִי
.מָלֵא

.כֵּן,.אֲנִי יָכֹול לְהַחְזִיק אֶת זֶה

17. .תִיק-הַגַב ֵריק
.הִיא מַכְנִיסָה אֶת הַסְפִָרים לְתִיק-הַגַב שֶלָה

.תִיק-הַמִסְמָכִים מָלֵא
.הוּא מֹוצִיא עֵט מִתִיק-הַמִסְמָכִים שֶלֹו

.אֲנִי מַכְנִיס כְַּרטִיס לַכַּסְּפֹומָט
.אֲנִי מֹוצִיא כֶּסֶף מֵהַכַּסְּפֹומָט

18. .הוּא מֹוצִיא אֶת כְּלֵי-הָאֹוכֶל מֵהַקוּפְסָה
.הוּא הֹוצִיא אֶת הַחוּלְצָה שֶלֹו מֵהַקוּפְסָה

.אֲנִי כְּבָר הִכְנַסְתִי אֶת הַצַעֲצוּעִים לַקוּפְסָה

19. .אַל תִסְחֲבִי אֶת הַבֵּיצִים כָּכָה
.תִסְחֲבִי אֹותָן כָּכָה

.אַל תִסְחֲבִי אֶת תִיק-הַגַב כָּכָה
.תִסְחֲבִי אֹותֹו כָּכָה

20. .אַף ּפַעַם לֹא רֹוכְבִים כָּכָה
.תָמִיד רֹוכְבִים כָּכָה

.לֹא מְתַקְנִים אֹופַנַיִים כָּכָה
.מְתַקְנִים אֹותָם כָּכָה

21. .לֹא אֹוְרזִים קוּפְסָה כָּכָה
.תִיק-מִסְמָכִים מְנַקִים כָּכָה

.לֹא קֹוְראִים סֵפֶר כָּכָה
.ִרצְּפָה מְנַקִים כָּכָה

המשך3.2

16. .אתה יכול להחזיק את תיק-המסמכים
?בשבילי

.אני מצטער,.אני לא יכול להחזיק אותו
.בשבילך

.אתה יכול להחזיק את זה? תיק-הגב שלי
.מלא

.כן,.אני יכול להחזיק את זה

17. .תיק-הגב ריק
.היא מכניסה את הספרים לתיק-הגב שלה

.תיק-המסמכים מלא
.הוא מוציא עט מתיק-המסמכים שלו

.אני מכניס כרטיס לכספומט
.אני מוציא כסף מהכספומט

18. .הוא מוציא את כלי-האוכל מהקופסה
.הוא הוציא את החולצה שלו מהקופסה

.אני כבר הכנסתי את הצעצועים לקופסה

19. .אל תסחבי את הביצים ככה
.תסחבי אותן ככה

.אל תסחבי את תיק-הגב ככה
.תסחבי אותו ככה

20. .אף פעם לא רוכבים ככה
.תמיד רוכבים ככה

.לא מתקנים אופניים ככה
.מתקנים אותם ככה

21. .לא אורזים קופסה ככה
.תיק-מסמכים מנקים ככה

.לא קוראים ספר ככה
.רצפה מנקים ככה
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22. .אֵין יֹותֵר מָקֹום בַּמְקֵָרר
.הַמִזְווָָדה שֶלֹו ֵריקָה. יֵש בָּה הְַרבֵּה מָקֹום

.אֵין יֹותֵר מָקֹום בַּקוּפְסָה
.יֵש מַסְּפִיק מָקֹום לַמִשְּפָחָה בָּאֹוטֹובּוּס

23. .יֵש מַסְּפִיק מָקֹום בְּתִיק-הַגַב שֶלְךָ בִּשְבִיל
?הַמִילֹון שֶלִי

.לֹא,.אֲנִי מִצְטָעֵר. אֵין. אַת צְִריכָה לְהַחְזִיק
.אֹותֹו

.יֵש מַסְּפִיק מָקֹום בַּמִזְווָָדה שֶלְךָ בִּשְבִיל
?הַנַעֲלַיִים שֶלִי

.כֵּן,.תַכְנִיסִי אֹותָן

24. ?יֵש מָקֹום ּבְתִיק הַגַב שֶלְךָ
.כֵּן,.אֲבָל יֵש ַרק קְצָת מָקֹום
?אַת רֹוצָה לָלֶכֶת לְקְנִיֹות

.כֵּן,.אֲבָל יֵש לִי ַרק קְצָת כֶּסֶף. אֲנִי צְִריכָה
.לִמְצֹוא כַּסְּפֹומָט

?אֲנִי יְכֹולָה לֶאֱכֹול קְצָת שֹוקֹולָד
.כֵּן,.אֲבָל אַת יְכֹולָה לֶאֱכֹול ַרק קְצָת

25. ?אָכַלְתָ מַסְּפִיק עוּגָה
.לֹא,.אֲנִי רֹוצֶה עֹוד קְצָת עוּגָה

?אַת רֹוצָה עֹוד מַיִים
.כֵּן,.אֲבָל אֲנִי רֹוצָה ַרק עֹוד קְצָת מַיִים

26. ?ְסלִיחָה,.אַתָה מְַדבֵּר אַנְגְלִית
.כֵּן,.אֲבָל אֲנִי מְַדבֵּר ַרק קְצָת אַנְגְלִית

?אַתָה מְַדבֵּר סִינִית
.כֵּן,.אֲבָל אֲנִי מְַדבֵּר ַרק קְצָת סִינִית

המשך3.2

22. .אין יותר מקום במקרר
.המזוודה שלו ריקה. יש בה הרבה מקום

.אין יותר מקום בקופסה
.יש מספיק מקום למשפחה באוטובוס

23. .יש מספיק מקום בתיק-הגב שלך בשביל
?המילון שלי

.לא,.אני מצטער. אין. את צריכה להחזיק
.אותו

.יש מספיק מקום במזוודה שלך בשביל
?הנעליים שלי

.כן,.תכניסי אותן

24. ?יש מקום בתיק הגב שלך
.כן,.אבל יש רק קצת מקום
?את רוצה ללכת לקניות

.כן,.אבל יש לי רק קצת כסף. אני צריכה
.למצוא כספומט

?אני יכולה לאכול קצת שוקולד
.כן,.אבל את יכולה לאכול רק קצת

25. ?אכלת מספיק עוגה
.לא,.אני רוצה עוד קצת עוגה

?את רוצה עוד מיים
.כן,.אבל אני רוצה רק עוד קצת מיים

26. ?סליחה,.אתה מדבר אנגלית
.כן,.אבל אני מדבר רק קצת אנגלית

?אתה מדבר סינית
.כן,.אבל אני מדבר רק קצת סינית
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27. ?כַּמָה עֹולֶה תִיק-הַמִסְמָכִים הַזֶה
.מֵאָה דֹולָר,.אֲבָל הוּא בְּמִבְצָע. הַיֹום הוּא

.עֹולֶה ַרק שְמֹונִים דֹולָר
?הַגִ’ינְס הַזֶה בְּמִבְצָע

.לֹא,.הַגִ’ינְס הַזֶה לֹא בְּמִבְצָע. הוּא עֹולֶה
.שְמֹונִים יוּרֹו

28. ?ִמשְקְפֵי-הַשֶמֶש ָהאֵלֶה בְּמִבְצָע
.כֵּן. הֵם עָלוּ שְמֹונֶה מֵאֹות יֶן,.אֲבָל עַכְשָיו

.הֵם עֹולִים ַרק חֲמֵש מֵאֹות יֶן
?הַחוּלְצָה הַזֹאת בְּמִבְצָע

.לֹא,.הַחוּלְצָה הַזֹאת לֹא בְּמִבְצָע

29. .הִיא ְרעֵבָה
.אִילוּ הִיא הָיְתָה אֹוכֶלֶת סֶנְְדוִיץ’,.הִיא לֹא

.הָיְתָה ְרעֵבָה
.מְשַעֲמֵם לָשֶבֶת כָּאן

.אִילוּ הָיָה לִי סֵפֶר,.הָיָה יֹותֵר מְעַנְייֵן כָּאן

30. .יֵש לָהֶן מִטְִריֹות. הֵן לֹא ְרטוּבֹות
ּ .אִילוּ הָיוּ לָהֶם מִטְִריֹות,.הֵם לֹא הָיו

.ְרטוּבִים
.יֵש לִי מָקֹום בְּתִיק הַגַב שֶלִי. אֲנִי אֶסְחַב אֶת

.הַמַצְלֵמָה שֶלְךָ
.אִילוּ הָיָה לִי מָקֹום בְּתִיק הַגַב שֶלִי,.הָיִיתִי

.סֹוחֶבֶת אֶת הַמַצְלֵמָה שֶלְךָ

31. .אִילוּ הָיָה לִי סֶנְְדוִיץ’,.לֹא הָיִיתִי ָרעֵב
.אִילוּ הָיָה כַּסְּפֹומָט כָּאן,.הָיָה לִי כֶּסֶף

.אִילוּ הָיָה יֹוֵרד יֹותֵר גֶשֶם,.הַּפְָרחִים שֶלִי
.הָיוּ יְכֹולִים לִגְדֹול יֹותֵר טֹוב

המשך3.2

27. ?כמה עולה תיק-המסמכים הזה
.מאה דולר,.אבל הוא במבצע. היום הוא

.עולה רק שמונים דולר
?הג’ינס הזה במבצע

.לא,.הג’ינס הזה לא במבצע. הוא עולה
.שמונים יורו

28. ?משקפי-השמש האלה במבצע
.כן. הם עלו שמונה מאות ין,.אבל עכשיו

.הם עולים רק חמש מאות ין
?החולצה הזאת במבצע

.לא,.החולצה הזאת לא במבצע

29. .היא רעבה
.אילו היא היתה אוכלת סנדויץ’,.היא לא

.היתה רעבה
.משעמם לשבת כאן

.אילו היה לי ספר,.היה יותר מעניין כאן

30. .יש להן מטריות. הן לא רטובות
.אילו היו להם מטריות,.הם לא היו

.רטובים
.יש לי מקום בתיק הגב שלי. אני אסחב את

.המצלמה שלך
.אילו היה לי מקום בתיק הגב שלי,.הייתי

.סוחבת את המצלמה שלך

31. .אילו היה לי סנדויץ’,.לא הייתי רעב
.אילו היה כספומט כאן,.היה לי כסף

.אילו היה יורד יותר גשם,.הפרחים שלי
.היו יכולים לגדול יותר טוב
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32. .אִילוּ הָיְתָה לֹו מְכֹונִית,.הוּא לֹא הָיָה צִָריך
.לָלֶכֶת בֶָּרגֶל

.אִילוּ הָיוּ לָנוּ כְַּרטִיסִים,.הָיִינוּ יְכֹולִים
.לְִראֹות אֶת הַמִשְׂחָק

.אִילוּ הָיָה לָה יֹותֵר כֶּסֶף,.הִיא הָיְתָה קֹונָה
.לְבַּעֲלָה שָעֹון

.אִילוּ הָיָה לִי יֹותֵר מָקֹום בַּמִזְווָָדה,.הָיִיתִי
.מַכְנִיס בָּה אֶת הַשִׂמְלָה שֶלָך

33. .מְנוּמָס לְהָבִיא מַשֶהוּ לְחֲתוּנָה
.מְנוּמָס לִפְתֹוחַ אֶת הֶַדלֶת לָאֲנָשִים

.שֶמֵאֲחֹוֶריךָ
ּ .מְנוּמָס לְהָבִיא ּפְָרחִים כְּשֶמְבַקְִרים מִישֶהו

.בְּבֵּית-הַחֹולִים
.לֹא מְנוּמָס לְַדבֵּר בַּקֹולְנֹועַ

34. .כְּשֶמִישֶהוּ נֹותֵן לְךָ מַשֶהוּ,.מְנוּמָס לְהַגִיד
.““תֹוָדה

.כְּשֶאַתָה אֹוכֵל,.לֹא מְנוּמָס לְַדבֵּר
.כְּשֶמִישֶהוּ יֹותֵר מְבוּגָר עֹולֶה לָאֹוטֹובּוּס,

.מְנוּמָס לָתֵת לֹו אֶת הַמָקֹום שֶלְךָ
.כְּשֶאַת בַּסִפְִריָה,.לֹא מְנוּמָס לְַדבֵּר בַּטֶלֶפֹון

35. ּ .אֲנִי רֹוצֶה לִקְנֹות מַשֶהוּ בַּחוּפְשָה שֶלָנו
.זֶה יָקָר מִיַדי,.אֲבָל אִם הוּא בְּמִבְצָע,.אֲנִי

.אֶקְנֶה אֹותֹו
?סְלִיחָה,.זֶה בְּמִבְצָע

.אֲנִי לֹא יֹוֵדעַ,.אֲנִי אֶשְאַל אֶת הַמְנַהֵל
.כֵּן,.זֶה בְּמִבְצָע

.אֲנִי רֹוצֶה לִקְנֹות אֶת זֶה

המשך3.2

32. .אילו היתה לו מכונית,.הוא לא היה צריך
.ללכת ברגל

.אילו היו לנו כרטיסים,.היינו יכולים
.לראות את המשחק

.אילו היה לה יותר כסף,.היא היתה קונה
.לבעלה שעון

.אילו היה לי יותר מקום במזוודה,.הייתי
.מכניס בה את השמלה שלך

33. .מנומס להביא משהו לחתונה
.מנומס לפתוח את הדלת לאנשים

.שמאחוריך
.מנומס להביא פרחים כשמבקרים מישהו

.בבית-החולים
.לא מנומס לדבר בקולנוע

34. .כשמישהו נותן לך משהו,.מנומס להגיד
.““תודה

.כשאתה אוכל,.לא מנומס לדבר
.כשמישהו יותר מבוגר עולה לאוטובוס,

.מנומס לתת לו את המקום שלך
.כשאת בספריה,.לא מנומס לדבר בטלפון

35. .אני רוצה לקנות משהו בחופשה שלנו
.זה יקר מידי,.אבל אם הוא במבצע,.אני

.אקנה אותו
?סליחה,.זה במבצע

.אני לא יודע,.אני אשאל את המנהל
.כן,.זה במבצע

.אני רוצה לקנות את זה
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36. יק מָקֹום בְּתִיק- זֶה גָדֹול מְאֹוד. אֵין מַסְפִּ
.הַגַב שֶלִי

.אִילוּ הָיָה לִי תִיק-גַב יֹותֵר גָדֹול,.הָיִיתִי
.יָכֹול לִסְחֹוב אֹותֹו

.אֲנִי צִָריך לִקְנֹות תִיק-גַב יֹותֵר גָדֹול
.לֹא,.אַתָה יָכֹול לָשִׂים אֹותֹו בַּמִזְווָָדה שֶלִי.

.אֲנִי חֹושֵב שֶיֵש בָּה מַסְּפִיק מָקֹום
?יֵש מַסְּפִיק מָקֹום

.כֵּן,.יֵש מָקֹום

המשך3.2

36. זה גדול מאוד. אין מספיק מקום בתיק-
.הגב שלי

.אילו היה לי תיק-גב יותר גדול,.הייתי
.יכול לסחוב אותו

.אני צריך לקנות תיק-גב יותר גדול
.לא,.אתה יכול לשים אותו במזוודה שלי.

.אני חושב שיש בה מספיק מקום
?יש מספיק מקום

.כן,.יש מקום
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שִיעוּר יְסֹוד3.3

01. .הַיְלִָדים שְׂמֵחִים כִּי הֵם אֹוכְלִים ּפִיצָה
.עוּגַת הַּפֵירֹות עַל הַכִּיַריִים

.הָאִיש מֵכִין ּפִיצָה
.עוּגֹות הַּפֵירֹות שֶל הָאִימָא שֶלִי טְעִימֹות

.מְאֹוד

02. שְלִיש עוּגַת ּפֵירֹות
שְלִיש עוּגַת ּפֵירֹות
שְלִיש עוּגַת ּפֵירֹות
חֲצִי עוּגַת ּפֵירֹות
חֲצִי עוּגַת ּפֵירֹות

עוּגַת ּפֵירֹות שְלֵמָה

03. .זֶה חֲצִי ּפִיצָה
.זֶה שְלִיש ּפִיצָה
.זֶה ֶרבַע ּפִיצָה

.זֹאת ּפִיצָה שְלֵמָה

04. .הֵם הֹולְכִים לַחְתֹוך אֶת הָעוּגָה
.הִיא חֹותֶכֶת אֶת הַיְָרקֹות
.הָאִיש חָתַך אֶת הַּפִיצָה

05. .ָהאִיש חָתַך אֶת הַתַּפוּז לְחֵצִי
.הַמֶלְצִָרית חָתְכָה אֶת הַלִימֹונִים הַיְרוּקִים

.לְְרבָעִים
.הַיֶלֶד חָתַך אֶת עוּגַת הַּפֵירֹות לְשְלִישִים

06. .הִיא כְּבָר שָתְתָה שְלִיש מֵהַחָלָב
!מִישֶהוּ אָכַל חֵצִי מֵהָעוּגָה

.הַמֹוֶרה חָתַך אֶת הַנְייָר לְחֵצִי
.הַסַבְתָא שֶלִי חָתְכָה אֶת הַתַּפוּחַ לְְרבָעִים

.בִּשְבִילִי

שיעור יסוד3.3

01. .הילדים שמחים כי הם אוכלים פיצה
.עוגת הפירות על הכיריים

.האיש מכין פיצה
.עוגות הפירות של האימא שלי טעימות

.מאוד

02. שליש עוגת פירות
שליש עוגת פירות
שליש עוגת פירות
חצי עוגת פירות
חצי עוגת פירות

עוגת פירות שלמה

03. .זה חצי פיצה
.זה שליש פיצה
.זה רבע פיצה

.זאת פיצה שלמה

04. .הם הולכים לחתוך את העוגה
.היא חותכת את הירקות
.האיש חתך את הפיצה

05. .האיש חתך את התפוז לחצי
.המלצרית חתכה את הלימונים הירוקים

.לרבעים
.הילד חתך את עוגת הפירות לשלישים

06. .היא כבר שתתה שליש מהחלב
!מישהו אכל חצי מהעוגה

.המורה חתך את הנייר לחצי
.הסבתא שלי חתכה את התפוח לרבעים

.בשבילי
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07. .הַחֲבֵָרה שֶלֹו אֹוכֶלֶת חֵצִי מֵהַתַּפוּז
.הִיא נֹותֶנֶת לַחָבֵר שֶלָה אֶת הַחֵצִי הָאָחֵר

.אֲנִי מְשַׂחֵק בַּכַּדוּר הַזֶה
.הָחָבֵר שֶלִי מְשַׂחֵק בַּכַּדוּר הָאָחֵר

08. ?אַת רֹוצָה לַחְתֹוך אֶת הַּפִיצָה הַזֹאת
.לֹא,.אֲנִי רֹוצָה לַחְתֹוך אֶת הַּפִיצָה הָאֲחֶֶרת

.אַתָה רֹוצֶה לָשִׂים אֶת הַצַעֲצוּעִים שֶלְךָ
?בַּקוּפְסָה הַזֹאת

.כֵּן,.אֲנִי רֹוצֶה לָשִׂים אֹותָם בְּזֹאת

09. .זֹאת ּפְרוּסַת ּפִיצָה
.זֹאת ּפִיצָה שְלֵמָה

.זֹאת ּפְרוּסַת עוּגַת ּפֵירֹות
.זֹאת עוּגַת ּפֵירֹות שְלֵמָה

10. .ָהאִיש אֹוכֵל ּפְרוּסַת לֶחֶם
.הָאִישָה מַחְזִיקָה עוּגָה שְלֵמָה
.הַיֶלֶד אֹוכֵל ּפְרוּסַת גְבִינָה

.הַיַלְָדה מַחְזִיקָה עוּגַת ּפֵירֹות שְלֵמָה

11. .ּפְרוּסַת הַלֶחֶם הַזֹאת מְרוּבַּעַת
.הַבַּיִית הַזֶה מְרוּבָּע

.ּפְרוּסַת הַגְבִינָה הַזֹאת מְרוּבַּעַת
.הַשָעֹון עָגֹול

.הַּפְִרי הַזֶה עָגֹול
.הַכַּדוּר עָגֹול

12. .הַצַלַחַת הַזֹאת עֲגוּלָה
.זֹאת צַלַחַת מְרוּבַּעַת
.הַגְבִינָה הַזֹאת עֲגוּלָה

.הַגְבִינָה הַזֹאת מְרוּבַּעַת
.הַשוּלְחָן הַזֶה עָגֹול
.זֶה שוּלְחָן מְרוּבָּע

המשך3.3

07. .החברה שלו אוכלת חצי מהתפוז
.היא נותנת לחבר שלה את החצי האחר

.אני משחק בכדור הזה
.החבר שלי משחק בכדור האחר

08. ?את רוצה לחתוך את הפיצה הזאת
.לא,.אני רוצה לחתוך את הפיצה האחרת

.אתה רוצה לשים את הצעצועים שלך
?בקופסה הזאת

.כן,.אני רוצה לשים אותם בזאת

09. .זאת פרוסת פיצה
.זאת פיצה שלמה

.זאת פרוסת עוגת פירות
.זאת עוגת פירות שלמה

10. .האיש אוכל פרוסת לחם
.האישה מחזיקה עוגה שלמה
.הילד אוכל פרוסת גבינה

.הילדה מחזיקה עוגת פירות שלמה

11. .פרוסת הלחם הזאת מרובעת
.הביית הזה מרובע

.פרוסת הגבינה הזאת מרובעת
.השעון עגול

.הפרי הזה עגול
.הכדור עגול

12. .הצלחת הזאת עגולה
.זאת צלחת מרובעת
.הגבינה הזאת עגולה

.הגבינה הזאת מרובעת
.השולחן הזה עגול
.זה שולחן מרובע
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13. .הָאִישָה הַזֹאת שֹוקֶלֶת שִישִים וְחֲמִישָה קִילֹו
.הַתִינֹוק שֶלָך שֹוקֵל שְלֹושָה קִילֹו

.הַמִזְווָָדה שֶלְךָ שֹוקֶלֶת עֲשָָׂרה קִילֹו
.הַכֶּלֶב הַזֶה שֹוקֵל אְַרבָּעָה קִילֹו

14. .ּפְרוּסַת עוּגָה שֹוקֶלֶת ּפָחֹות מִּפְרוּסַת גְבִינָה
.גֶזֶר שֹוקֵל יֹותֵר מִשְעוּעִית

.ּפְרוּסַת עוּגָה אַחַת שֹוקֶלֶת יֹותֵר מֵהָאֲחֶֶרת
.לִימֹון אֶחָד שֹוקֵל כְּמֹו הַלִימֹון הָאָחֵר

15. .הָעוּגָה הַזֹאת עֹולָה כְּמֹו עוּגַת הַּפֵירֹות
.הָעֹוף הַזֶה עֹולֶה יֹותֵר מֵהַּפִיצָה

.הַסַלָטִים עֹולִים ּפָחֹות מֵהַסֶנְְדוִיצִ’ים

16. ?כַּמָה חָלָב אַתָה רֹוצֶה
.אֲנִי רֹוצֶה הְַרבֵּה חָלָב,.כְּמֹו שֶיֵש לְךָ

?כַּמָה ּפְרוּסֹות ּפִיצָה אַתָה רֹוצֶה
.אֲנִי רֹוצֶה שְתֵי ּפְרוּסֹות ּפִיצָה

17. .אֲנִי רֹוצָה גְבִינָה
?כַּמָה אַת רֹוצָה

.אֲנִי רֹוצָה חֲצִי קִילֹו,.בְּבַקָשָה
.אֲנִי רֹוצָה מֵהַָדג הַהוּא

?כַּמָה אַת רֹוצָה
.אֲנִי רֹוצָה קִילֹו,.בְּבַקָשָה

18. .ָהאִיש מֹוֵדד אֶת הַסַּפָה
.הָאִישָה מֹוֶדֶדת אֶת הֶַדלְּפָק
.הָאִישָה סֹופֶֶרת אֶת הַּפְָרחִים
.הַיַלְָדה סֹופֶֶרת אֶת הַתַּפוּחִים

המשך3.3

13. .האישה הזאת שוקלת שישים וחמישה קילו
.התינוק שלך שוקל שלושה קילו

.המזוודה שלך שוקלת עשרה קילו
.הכלב הזה שוקל ארבעה קילו

14. .פרוסת עוגה שוקלת פחות מפרוסת גבינה
.גזר שוקל יותר משעועית

.פרוסת עוגה אחת שוקלת יותר מהאחרת
.לימון אחד שוקל כמו הלימון האחר

15. .העוגה הזאת עולה כמו עוגת הפירות
.העוף הזה עולה יותר מהפיצה

.הסלטים עולים פחות מהסנדויצ’ים

16. ?כמה חלב אתה רוצה
.אני רוצה הרבה חלב,.כמו שיש לך

?כמה פרוסות פיצה אתה רוצה
.אני רוצה שתי פרוסות פיצה

17. .אני רוצה גבינה
?כמה את רוצה

.אני רוצה חצי קילו,.בבקשה
.אני רוצה מהדג ההוא

?כמה את רוצה
.אני רוצה קילו,.בבקשה

18. .האיש מודד את הספה
.האישה מודדת את הדלפק
.האישה סופרת את הפרחים
.הילדה סופרת את התפוחים



70

הֶמְשֵך3.3

19. ?סָפְַרת אֶת הַסְפִָרים שֶלָך
.כֵּן,.כְּבָר סָפְַרתִי אֹותָם. יֵש לִי אְַרבַּע מֵאֹות

.וְשְנַיִים
?לָמָה אַתָה מֹוֵדד אֶת הַקִיר

.כִּי אֲנִי רֹוצֶה לָשִׂים שוּלְחָן עַל-יַד הַקִיר
.הַזֶה

?מָה אַתָה עֹושֶׂה
.אֲנִי סֹופֵר אֶת הַכְּבָשִׂים שֶלִי

20. .הַגֹובַה שֶלִי הוּא מֶטֶר וָחֵצִי
.הַגֹובַה שֶל הַבִּנְייָן הַזֶה הוּא עֶשְִׂרים מֶטֶר
.הָאֹוֶרך שֶל הַקִיר הַזֶה הוּא אְַרבָּעָה מֶטֶר

.הָאֹוֶרך שֶל הְָרחֹוב הַזֶה הוּא שְנֵי קִילֹומֶטֶר

21. ?מָה הָרֹוחַב שֶל הְָרחֹוב הַזֶה
.הָרֹוחַב שֶלֹו הוּא עֶשְִׂרים מֶטֶר

?מַה הַגֹובַה שֶל הָעֵץ הַזֶה
.הַגֹובַה שֶלֹו הוּא עֲשָָׂרה מֶטֶר
?מַה הַגֹוֶדל שֶל הַשָטִיחַ הַזֶה

.הוּא שְלֹושָה מֶטֶר אֹוֶרך עַל שְנֵי מֶטֶר רֹוחַב

22. ?כַּמָה שֹוקְלִים תַּפוּחֵי-הָאֲָדמָה
.תַּפוּחֵי-הָאֲָדמָה שֹוקְלִים חֲמִישָה קִילֹו

ּ ?מַה הַגֹוֶדל שֶל הַשוּלְחָן שֶלָנו
.הַשוּלְחָן שֶלָנוּ הוּא מֶטֶר אֹוֶרך עַל שִישִים

.סֶנְטִימֶטֶר רֹוחַב

23. ?מַה הַגֹובַה שֶל הַבִּנְייָן הַזֶה
.הַגֹובַה שֶל הַבִּנְייָן הַזֶה הוּא מֵאָה מֶטֶר

?מַה הַגֹובַה שֶל הָעֵץ הַזֶה
.הַגֹובַה שֶל הָעֵץ הַזֶה הוּא חֲמִישָה-עָשָׂר מֶטֶר

המשך3.3

19. ?ספרת את הספרים שלך
.כן,.כבר ספרתי אותם. יש לי ארבע מאות

.ושניים
?למה אתה מודד את הקיר

.כי אני רוצה לשים שולחן על-יד הקיר
.הזה

?מה אתה עושה
.אני סופר את הכבשים שלי

20. .הגובה שלי הוא מטר וחצי
.הגובה של הבניין הזה הוא עשרים מטר
.האורך של הקיר הזה הוא ארבעה מטר

.האורך של הרחוב הזה הוא שני קילומטר

21. ?מה הרוחב של הרחוב הזה
.הרוחב שלו הוא עשרים מטר

?מה הגובה של העץ הזה
.הגובה שלו הוא עשרה מטר
?מה הגודל של השטיח הזה

.הוא שלושה מטר אורך על שני מטר רוחב

22. ?כמה שוקלים תפוחי-האדמה
.תפוחי-האדמה שוקלים חמישה קילו

?מה הגודל של השולחן שלנו
.השולחן שלנו הוא מטר אורך על שישים

.סנטימטר רוחב

23. ?מה הגובה של הבניין הזה
.הגובה של הבניין הזה הוא מאה מטר

?מה הגובה של העץ הזה
.הגובה של העץ הזה הוא חמישה-עשר מטר
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24. ?כַּמָה יַעֲלוּ הַכְַּרטִיסִים
.אֲנִי חֹושֵב שֶהֵם יַעֲלוּ לְפָחֹות עֲשָָׂרה דֹולָר

?כַּמָה עָלוּ הַכְַּרטִיסִים
.הֵם עָלוּ שְנֵים-עָשָׂר דֹולָר

25. ?כַּמָה תַּפוּזִים יֵש עַל הָעֵץ הַזֶה
.אֲנִי לֹא יֹוַדעַת,.אֲבָל אֲנִי חֹושֶבֶת שֶיֵש

.לְפָחֹות חֲמִישִים
?כַּמָה צַלָחֹות אֲנַחְנוּ צְִריכִים

.אֲנַחְנוּ צְִריכִים לְפָחֹות עֶשֶׂר צַלָחֹות
.חַם. אֲנִי חֹושֵב שֶהַטֶמְּפֶָרטוָּרה הִיא לְפָחֹות

.שְלֹושִים מַעֲלֹות
.כֵּן,.הַטֶמְּפֶָרטוָּרה הִיא שְלֹושִים וְאַחַת

.מַעֲלֹות

26. ?מָה הָרֹוחַב שֶל הַקִיר הַזֶה
.הָרֹוחַב שֶלֹו הוּא לְפָחֹות אְַרבָּעָה מֶטֶר

.אַת חֹושֶבֶת שֶהַבֵּן שֶלִי שֹוקֵל חֲמִישָה-עָשָׂר
?קִילֹו

.לֹא,.אֲנִי חֹושֶבֶת שֶהוּא שֹוקֵל לְפָחֹות עֶשְִׂרים
.קִילֹו

27. .הָאֹוֶרך שֶל הָעֵט הַזֶה הוּא כִּמְעָט תִשְעָה
.סֶנְטִימֶטֶר

.הַשִׂמְלָה עֹולָה כִּמְעָט תִשְעִים דֹולָר
.הַתַּפוּחַ שֹוקֵל כִּמְעָט כְּמֹו הַתַּפוּז

.הַיַלְָדה גְבֹוהָה כִּמְעָט כְּמֹו הָאָח שֶלָה

28. ?מַה הַגֹובַה שֶלִי
!הַגֹובַה שֶלָך הוּא כִּמְעָט מֶטֶר

?מַה הָאֹוֶרך שֶל הַלִווְיָתָן
.הָאֹוֶרך שֶלֹו הוּא כִּמְעָט שְלֹושִים מֶטֶר

המשך3.3

24. ?כמה יעלו הכרטיסים
.אני חושב שהם יעלו לפחות עשרה דולר

?כמה עלו הכרטיסים
.הם עלו שנים-עשר דולר

25. ?כמה תפוזים יש על העץ הזה
.אני לא יודעת,.אבל אני חושבת שיש

.לפחות חמישים
?כמה צלחות אנחנו צריכים

.אנחנו צריכים לפחות עשר צלחות
.חם. אני חושב שהטמפרטורה היא לפחות

.שלושים מעלות
.כן,.הטמפרטורה היא שלושים ואחת

.מעלות

26. ?מה הרוחב של הקיר הזה
.הרוחב שלו הוא לפחות ארבעה מטר

.את חושבת שהבן שלי שוקל חמישה-עשר
?קילו

.לא,.אני חושבת שהוא שוקל לפחות עשרים
.קילו

27. .האורך של העט הזה הוא כמעט תשעה
.סנטימטר

.השמלה עולה כמעט תשעים דולר
.התפוח שוקל כמעט כמו התפוז

.הילדה גבוהה כמעט כמו האח שלה

28. ?מה הגובה שלי
!הגובה שלך הוא כמעט מטר

?מה האורך של הלוויתן
.האורך שלו הוא כמעט שלושים מטר
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29. .הַגֹובַה שֶלִי כִּמְעָט מַסְּפִיק בִּשְבִיל לְִרכֹּוב
.עַל אֹופַנַיִים

.תַּפוּחֵי-הָאֲָדמָה שֹוקְלִים כִּמְעָט אְַרבָּעָה
.קִילֹו

.יֵש לָנוּ מַסְּפִיק מִיץ כִּמְעָט בִּשְבִיל כּוּלָם

30. !ִתמְְדִדי אֶת הִָרצְּפָה,.בְבַקָשָה
.הִיא חֲמִישָה מֶטֶר אֹוֶרך עַל אְַרבָּעָה מֶטֶר

.רֹוחַב
!תִמְדֹוד אֶת הַקִיר,.בְבַקָשָה

.הוּא שְלֹושָה מֶטֶר גֹובַה עַל אְַרבָּעָה וָחֵצִי
.מֶטֶר רֹוחַב

31. !תִמְדֹוד אֹותִי,.בְבַקָשָה
!תַעֲמֹוד כָּאן

?מַה הַגֹובַה שֶלִי
.הַגֹובַה שֶלְךָ הוּא מֵאָה סֶנְטִימֶטֶר

32. ?כַּמָה אֲנִי שֹוקֶלֶת
.אַת שֹוקֶלֶת לְפָחֹות שְלֹושִים קִילֹו

!תִשְקְלִי אֹותִי,.בְבַקָשָה
!אַת שֹוקֶלֶת כִּמְעָט שְלֹושִים וְחֲמִישָה קִילֹו

המשך3.3

29. .הגובה שלי כמעט מספיק בשביל לרכוב
.על אופניים

.תפוחי-האדמה שוקלים כמעט ארבעה
.קילו

.יש לנו מספיק מיץ כמעט בשביל כולם

30. !תמדדי את הרצפה,.בבקשה
.היא חמישה מטר אורך על ארבעה מטר

.רוחב
!תמדוד את הקיר,.בבקשה

.הוא שלושה מטר גובה על ארבעה וחצי
.מטר רוחב

31. !תמדוד אותי,.בבקשה
!תעמוד כאן

?מה הגובה שלי
.הגובה שלך הוא מאה סנטימטר

32. ?כמה אני שוקלת
.את שוקלת לפחות שלושים קילו

!תשקלי אותי,.בבקשה
!את שוקלת כמעט שלושים וחמישה קילו
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01. מַבְֵרג
מַפְתֵחַ שְבִֶדי

ּפְלָייֶר
ּפַטִיש

02. .הֵם מִשְתַמְשִים בְּּפַטִישִים
.הִיא מִשְתַמֶשֶת בְּמַבְֵרג

.אֲנִי מִשְתַמֵש בְּמַפְתֵחַ שְבִֶדי
.הוּא מִשְתַמֵש בְּּפְלָייֶר

03. .הָאִיש מִשְתַמֵש בְּסַכִּין,.לֹא בְּכַּף
.הָאִישָה מִשְתַמֶשֶת בְּּפַטִיש,.לֹא בְּּפְלָייֶר
.הַיַלְָדה מִשְתַמֶשֶת בְּמִבְֶרשֶת לַשֵׂיעָר,.לֹא

.בְּמִבְֶרשֶת שִינַיִים
.הַיֶלֶד מִשְתַמֵש בְּמַבְֵרג,.לֹא בְּמַפְתֵחַ שְבִֶדי

04. .אֲנִי מִשְתַמֵש בְּמַבְֵרג לְתַקֵן אֶת הַמִשְקָפַיִים
.שֶלִי

.הוּא מִשְתַמֵש בְּמַפְתֵחַ שְבִֶדי לְתַקֵן אֶת
.הַכִּיֹור

.אֲנִי מִשְתַמֵש בְּּפַטִיש לְתַקֵן אֶת הַסַּפָה
.הִיא מִשְתַמֶשֶת בְּּפְלָייֶר לְתַקֵן אֶת הַתַכְשִיט

05. ?ַאתָה צִָריך אֶת הַּפְלָייֶר אֹו אֶת הַמַבְֵרג
!תֵן לִי אֶת הַּפְלָייֶר,.בְּבַקָשָה

.אַתָה צִָריך אֶת הַמַפְתֵחַ הַשְבִֶדי אֹו אֶת
?הַּפַטִיש

!תֵן לִי אֶת הַּפַטִיש,.בְּבַקָשָה

שיעור יסוד3.4

01. מברג
מפתח שבדי

פלייר
פטיש

02. .הם משתמשים בפטישים
.היא משתמשת במברג

.אני משתמש במפתח שבדי
.הוא משתמש בפלייר

03. .האיש משתמש בסכין,.לא בכף
.האישה משתמשת בפטיש,.לא בפלייר
.הילדה משתמשת במברשת לשיער,.לא

.במברשת שיניים
.הילד משתמש במברג,.לא במפתח שבדי

04. .אני משתמש במברג לתקן את המשקפיים
.שלי

.הוא משתמש במפתח שבדי לתקן את
.הכיור

.אני משתמש בפטיש לתקן את הספה
.היא משתמשת בפלייר לתקן את התכשיט

05. ?אתה צריך את הפלייר או את המברג
!תן לי את הפלייר,.בבקשה

.אתה צריך את המפתח השבדי או את
?הפטיש

!תן לי את הפטיש,.בבקשה
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06. ּפָנָס
ּפָנָס
ּפָנָס

ַדף נְייָר
ַדף נְייָר

מִסְּפַָריִים

07. עִיּפָרֹון
עִיּפָרֹון
עִיּפָרֹון

טֵיּפ
טֵיּפ

מִסְּפַָריִים

08. .אֲנִי מַחְזִיקָה ַדף נְייָר
.הוּא מִשְתַמֵש בְּמִסְּפַָריִים לִגְזֹור אֶת הָעִיתֹון
.ִהשְתַמַשְתִי בְּטֵיּפ לְתַקֵן אֶת ַהמִשְקָפַיִים שֶלִי

.אֲנִי כֹּותֶבֶת אֶת הַשֵם שֶלִי בְּעִיּפָרֹון
.הָרֹופֵא מִשְתַמֵש בְּּפָנָס

.הַיְלִָדים מִשְתַמְשִים בְּּפָנָס לִקְרֹוא

09. .הַמֹאזְנַיִים הָאֵלֶה בַּסוּּפְֶרמְַרקֶט
.הַמֹאזְנַיִים הָאֵלֶה בְּחֲַדר הָאַמְבַּטְיָה שֶלִי
.הַתַלְמִיָדה מִשְתַמֶשֶת בְּסְַרגֵל לִמְדֹוד ַדף

.נְייָר
.הָאִימָא שֶלִי מִשְתַמֶשֶת בְּסְַרגֵל לִמְדֹוד אֶת

.הַחַלֹון
.הַמְַדחֹום הַזֶה בַּחוּץ

.הַמְַדחֹום הַזֶה בַּּפֶה שֶל הַיֶלֶד

המשך3.4

06. פנס
פנס
פנס

דף נייר
דף נייר

מספריים

07. עיפרון
עיפרון
עיפרון

טיפ
טיפ

מספריים

08. .אני מחזיקה דף נייר
.הוא משתמש במספריים לגזור את העיתון
.השתמשתי בטיפ לתקן את המשקפיים שלי

.אני כותבת את השם שלי בעיפרון
.הרופא משתמש בפנס

.הילדים משתמשים בפנס לקרוא

09. .המאזניים האלה בסופרמרקט
.המאזניים האלה בחדר האמבטיה שלי
.התלמידה משתמשת בסרגל למדוד דף

.נייר
.האימא שלי משתמשת בסרגל למדוד את

.החלון
.המדחום הזה בחוץ

.המדחום הזה בפה של הילד



75

הֶמְשֵך3.4

10. .הַמֹוָרה גָזְָרה אֶת ַדף הַנְייָר
.הַיַלְָדה עֹומֶֶדת עַל הַמֹאזְנַיִים

.לַיֶלֶד יֵש עִיּפָרֹון וְַדף נְייָר
.הָרֹופְאָה מַחְזִיקָה מְַדחֹום

.הֵם מִשְתַמְשִים בְּמִסְּפַָריִים וְטֵיּפ לְתַקֵן אֶת
.הַמַּפָה

.הוּא מִשְתַמֵש בְּסְַרגֵל לִמְדֹוד אֶת הֶַדלֶת

11. .תַעֲלִי עַל הַמֹאזְנַיִים,.בְּבַקָשָה
?כַּמָה אֲנִי שֹוקֶלֶת

.אַת שֹוקֶלֶת חֲמִישִים וְחֲמִישָה קִילֹו

12. ?מַה הָרֹוחַב שֶל הַחַלֹון
.הִשְתַמַשְתִי בְּסְַרגֵל לִמְדֹוד אֹותֹו,.וְהָרֹוחַב

.שֶלֹו הוּא תִשְעִים סֶנְטִימֶטֶר
?מָה אַתָה עֹושֶׂה בַּחוּץ

.אֲנִי קֹוֵרא אֶת הַמְַדחֹום

13. ּפַטִיש
מַסְמֵר
מַבְֵרג
בֹּוֶרג

14. .הִיא קֹונָה בְָּרגִים
.הוּא מְחַּפֵשׂ אֶת הַמַסְמֵר

.יֵש לֹו הְַרבֵּה מַסְמְִרים,.אֲבָל הוּא צִָריך
.ּפַטִיש

.יֵש לִי בֹּוֶרג,.אֲבָל אֲנִי צִָריך מַבְֵרג

המשך3.4

10. .המורה גזרה את דף הנייר
.הילדה עומדת על המאזניים

.לילד יש עיפרון ודף נייר
.הרופאה מחזיקה מדחום

.הם משתמשים במספריים וטיפ לתקן את
.המפה

.הוא משתמש בסרגל למדוד את הדלת

11. .תעלי על המאזניים,.בבקשה
?כמה אני שוקלת

.את שוקלת חמישים וחמישה קילו

12. ?מה הרוחב של החלון
.השתמשתי בסרגל למדוד אותו,.והרוחב

.שלו הוא תשעים סנטימטר
?מה אתה עושה בחוץ

.אני קורא את המדחום

13. פטיש
מסמר
מברג
בורג

14. .היא קונה ברגים
.הוא מחפש את המסמר

.יש לו הרבה מסמרים,.אבל הוא צריך
.פטיש

.יש לי בורג,.אבל אני צריך מברג
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15. ?אַתָה יָכֹול לַעֲזֹור לִי לִבְנֹות אֶת זֶה
.כֵּן,.אֲנִי יָכֹול

.קֹוֶדם תִמְדֹוד אֶת זֶה עִם הַסְַרגֵל
.אַחַר כָּך תִשְתַמֵש בְּּפַטִיש וְמַסְמְִרים

.וְאָז תִשְתַמֵש בְּמַבְֵרג וְבְָּרגִים
!וְבַּסֹוף שִׂים אֶת זֶה עַל הָעֵץ

16. .הַָדג קָפוּא
.הַתַּפוּז טִָרי

.הַּפִיצָה קְפוּאָה
.הַלִימֹונִים הַיְרוּקִים הָאֵלֶה טְִריִים

17. ?יֵש לָכֶם ָדגִים טְִריִים
.אֲנִי מִצְטָעֵר,.יֵש לָנוּ ַרק ָדגִים קְפוּאִים

?יֵש לָכֶם יְָרקֹות טְִריִים
.כֵּן,.הִינֵה הֵם

18. .הוּא חֹותֵך אֶת הָעַגְבָנִיָה
.הִיא שֹוקֶלֶת בָּנָנֹות עַל הַמֹאזְנַיִים

.הוּא שָׂם עַגְבָנִיֹות טְִריֹות עַל הַּפִיצָה
.הַחַיָה הַזֹאת אֹוהֶבֶת בָּנָנֹות

19. .הַבָּנָנָה מְקוּלְקֶלֶת
.הָעַגְבָנִיָה לֹא בְּשֵלָה
.הַתַּפוּחִים בְּשֵלִים

20. .אַל תֹאכְלִי אֶת אֵלֶה! הֵם מְקוּלְקָלִים
.נֹאכַל אֶת אֵלֶה בְּקָרֹוב,.אֲבָל הֵן לֹא בְּשֵלֹות

.עַכְשָיו
.אִם תְחַכֶּה יֹום אֶחָד,.הַבָּנָנֹות יִהְיוּ בְּשֵלֹות

.הִינֵה כַּמָה עַגְבָנִיֹות טְִריֹות מֵהַגִינָה
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15. ?אתה יכול לעזור לי לבנות את זה
.כן,.אני יכול

.קודם תמדוד את זה עם הסרגל
.אחר כך תשתמש בפטיש ומסמרים

.ואז תשתמש במברג וברגים
!ובסוף שים את זה על העץ

16. .הדג קפוא
.התפוז טרי

.הפיצה קפואה
.הלימונים הירוקים האלה טריים

17. ?יש לכם דגים טריים
.אני מצטער,.יש לנו רק דגים קפואים

?יש לכם ירקות טריים
.כן,.הינה הם

18. .הוא חותך את העגבניה
.היא שוקלת בננות על המאזניים

.הוא שם עגבניות טריות על הפיצה
.החיה הזאת אוהבת בננות

19. .הבננה מקולקלת
.העגבניה לא בשלה
.התפוחים בשלים

20. .אל תאכלי את אלה! הם מקולקלים
.נאכל את אלה בקרוב,.אבל הן לא בשלות

.עכשיו
.אם תחכה יום אחד,.הבננות יהיו בשלות

.הינה כמה עגבניות טריות מהגינה
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21. .הָעַגְבָנִיֹות לֹא בְּשֵלֹות
.הָעַגְבָנִיֹות בְּשֵלֹות

.הָעַגְבָנִיֹות מְקוּלְקָלֹות
.הַבָּנָנָה לֹא בְּשֵלָה

.הַבָּנָנָה בְּשֵלָה
.הַבָּנָנָה מְקוּלְקֶלֶת

22. .תִיזָהֲִרי! הַָקפֶה חַם מְאֹוד
.אֲנִי אֹוהֶבֶת מָָרק חַם
.אֲנִי אֹוהֵב עֹוף קַר

.הַמַיִים הָאֵלֶה קִָרים מְאֹוד

23. .הַמִיץ קַר
.הַתֵה חַם

.הַבָּשָׂר קָפוּא
.הַתַּפוּז מְקוּלְקָל

.הָעַגְבָנִיֹות הָאֵלֶה טְִריֹות
.הַבָּנָנָה בְּשֵלָה

24. .הִיא מֹוסִיפָה ּפִילְּפֵל לַמָָרק
.אֲנִי מֹוסִיפָה סוּכָּר לַתֵה שֶלִי

.הוּא אֹופֶה לֶחֶם
.אֲנִי אֹופָה עוּגַת ּפֵירֹות

25. .אֲפִיתִי לְךָ עוּגָה לְיֹום-הַהוּלֶֶדת שֶלְךָ
!כְּבָר הֹוסַפְתִי סוּכָּר

.תֹוסִיף קְצָת מֶלַח לַמָָרק
.אֲנַחְנוּ אֹופִים עוּגַת ּפֵירֹות

26. .עוּגָה אֹופִים בַּתַנוּר
.הָאִיש מַכְנִיס אֶת הַּפִיצָה לַתַנוּר

.הַיַלְָדה מַכְנִיסָה אֶת עוּגַת הַּפֵירֹות לַתַנוּר
.ּפִיצָה אֹופִים בַּתַנוּר
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21. .העגבניות לא בשלות
.העגבניות בשלות

.העגבניות מקולקלות
.הבננה לא בשלה

.הבננה בשלה
.הבננה מקולקלת

22. .תיזהרי! הקפה חם מאוד
.אני אוהבת מרק חם
.אני אוהב עוף קר

.המיים האלה קרים מאוד

23. .המיץ קר
.התה חם

.הבשר קפוא
.התפוז מקולקל

.העגבניות האלה טריות
.הבננה בשלה

24. .היא מוסיפה פילפל למרק
.אני מוסיפה סוכר לתה שלי

.הוא אופה לחם
.אני אופה עוגת פירות

25. .אפיתי לך עוגה ליום-ההולדת שלך
!כבר הוספתי סוכר

.תוסיף קצת מלח למרק
.אנחנו אופים עוגת פירות

26. .עוגה אופים בתנור
.האיש מכניס את הפיצה לתנור

.הילדה מכניסה את עוגת הפירות לתנור
.פיצה אופים בתנור
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27. .אֲנַחְנוּ אֹופִים לֶחֶם
.הִיא מֹוסִיפָה סוּכָּר לַתֵה הַחַם שֶלָה

.הוּא אֹופֶה ּפִיצָה בַּתַנוּר

28. ּפַסְטָה
ּפַסְטָה
ּפַסְטָה
קֶמַח
קֶמַח

עַגְבָנִיָה

29. .ָהאִישָה שֹוקֶלֶת שְלֹוש מֵאֹות גְָרם קֶמַח
.הַיֶלֶד מֹוסִיף אְַרבַּע מֵאֹות מִילִילִיטֶר מַיִים

.הָאִיש שֹוקֵל שֵש מֵאֹות גְָרם ּפַסְטָה
.הַיַלְָדה מֹוסִיפָה תְשַע מֵאֹות מִילִילִיטֶר חָלָב

30. .קֹוֶדם תֹוסִיפוּ אְַרבַּע מֵאֹות גְָרם סוּכָּר
.אַחַר כָּך תֹוסִיפוּ מָאתַיִים וְחֲמִישִים

.מִילִילִיטֶר חָלָב קַר
.וְאָז תֹוסִיפוּ חֲמִישָה גְָרם מֶלַח

.וְבַּסֹוף תֹוסִיפוּ מֵאָה וְעֶשְִׂרים מִילִילִיטֶר
.מַיִים

31. .הוּא בֹּוחֵר אֶת הָעֲנִיבָה הַכְּחוּלָה
.הִיא בֹּוחֶֶרת ּפַסְטָה לְאֲרוּחַת-הַצָהֳַריִים

.אֲנִי בֹּוחֵר סַנְָדלִים לִנְעֹול בַּחֹוף
.הוּא בֹּוחֵר אֹופַנַיִים לִשְׂכֹּור

32. .הִיא בָּחֲָרה אֶת הַקוּפְסָה הֲכִי קְטָנָה בִּשְבִיל
.הַסְפִָרים שֶלָה

.הֵם בֹּוחֲִרים סֶֶרט לְִראֹות הָעֶֶרב
.הוּא בֹּוחֵר חֲלִיפָה בִּשְבִיל הַחֲתוּנָה שֶלֹו

.הִיא בָּחֲָרה לִקְנֹות ּפַסְטָה
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27. .אנחנו אופים לחם
.היא מוסיפה סוכר לתה החם שלה

.הוא אופה פיצה בתנור

28. פסטה
פסטה
פסטה
קמח
קמח

עגבניה

29. .האישה שוקלת שלוש מאות גרם קמח
.הילד מוסיף ארבע מאות מיליליטר מיים

.האיש שוקל שש מאות גרם פסטה
.הילדה מוסיפה תשע מאות מיליליטר חלב

30. .קודם תוסיפו ארבע מאות גרם סוכר
.אחר כך תוסיפו מאתיים וחמישים

.מיליליטר חלב קר
.ואז תוסיפו חמישה גרם מלח

.ובסוף תוסיפו מאה ועשרים מיליליטר
.מיים

31. .הוא בוחר את העניבה הכחולה
.היא בוחרת פסטה לארוחת-הצהריים

.אני בוחר סנדלים לנעול בחוף
.הוא בוחר אופניים לשכור

32. .היא בחרה את הקופסה הכי קטנה בשביל
.הספרים שלה

.הם בוחרים סרט לראות הערב
.הוא בוחר חליפה בשביל החתונה שלו

.היא בחרה לקנות פסטה
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33. .אֲנִי מְבַשֵל ּפַסְטָה
.אֲנַחְנוּ בֹּוחֲִרים מוּזִיקָה

הֵם אֹוכְלִים ּפַסְטָה לְאֲרוּחַת-הָעֶֶרב
.אֲנִי בֹּוחֶֶרת אֶת הַנַעֲלַיִים הָאֲדוּמֹות

34. ?אַת יְכֹולָה לְלַמֵד אֹותִי אֵיך לְהָכִין עוּגָה
.כֵּן. קֹוֶדם תִשְקְלִי אְַרבַּע מֵאֹות גְָרם קֶמַח

.וְשְלֹוש מֵאֹות גְָרם סוּכָּר
.אַחַר כָּך תֹוסִיפִי מֵאָה וְעֶשְִׂרים מִילִילִיטֶר

.חָלָב וְשְתֵי בֵּיצִים
.וְאָז תֹוסִיפִי מֵאָה וְחֲמִישִים גְָרם חֶמְאָה וְגְָרם

.אֶחָד מֶלַח
.וְבַּסֹוף תֹאפִי אֶת הָעוּגָה בַּתַנוּר שָעָה בְּמֵאָה

.וְשְמֹונִים מַעֲלֹות
!הִיא טְעִימָה
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33. .אני מבשל פסטה
.אנחנו בוחרים מוזיקה

הם אוכלים פסטה לארוחת-הערב
.אני בוחרת את הנעליים האדומות

34. ?את יכולה ללמד אותי איך להכין עוגה
.כן. קודם תשקלי ארבע מאות גרם קמח

.ושלוש מאות גרם סוכר
.אחר כך תוסיפי מאה ועשרים מיליליטר

.חלב ושתי ביצים
.ואז תוסיפי מאה וחמישים גרם חמאה וגרם

.אחד מלח
.ובסוף תאפי את העוגה בתנור שעה במאה

.ושמונים מעלות
!היא טעימה
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01. !שָלֹום
!שָלֹום

02. ?מַה שְלֹומֵך
!אֲנִי בְּסֵֶדר,.תֹוָדה

03. ?כְּבָר ּפָגַשְתְ אֶת הַבֵּן שֶלִי,.יֹונִי
?כֵּן,.כְּבָר ּפָגַשְתִי אֹותֹו. מַה שְלֹומְךָ,.יֹונִי

04. ?אַתָה מְַדבֵּר עִבְִרית טֹוב. לָמְַדתָ
ּ .כֵּן,.לָמְַדנו

05. .אֲנִי מְקַוָה שֶאַתֶם תֹאהֲבוּ לָגוּר כָּאן בַּסְתָיו
.הַזֶה

!תֹוָדה

06. .אֲנִי חֹושֶבֶת שֶהַבַּיִית הַזֶה מְעַנְייֵן
.אֲנִי לֹא. אֲנִי חֹושֵב שֶהַבַּיִית הַזֶה מְשַעֲמֵם

07. ?אֵיפֹה מָצָאתָ אֹותֹו
.מָצָאתִי אֹותֹו בְּחֲַדר-הַשֵינָה שֶלִי

08. ?שֶל מָה אַת חֹושֶבֶת הַמַפְתֵחַ הַזֶה
.אֲנִי לֹא יֹוַדעַת. אֲנַחְנוּ צְִריכִים לְהִסְתַכֵּל

09. ?זֹאת הֶַדלֶת הַנְכֹונָה
.לֹא,.זֹאת לֹא הֶַדלֶת הַנְכֹונָה

10. ?יֵש מַשֶהוּ בַּקוְּפסָה הַזֹאת
.לֹא,.אֵין שוּם ָדבָר בַּקוּפְסָה הַזֹאת

11. ּ ?יֵש מַסְּפִיק מָקֹום בִּשְבִילֵנו
ּ .כֵּן,.יֵש מַסְּפִיק מָקֹום בִּשְבִילֵנו

12. ?יֵש לָך ּפָנָס
.כֵּן,.יֵש לִי ּפָנָס

ציון דרך3.5

01. !שלום
!שלום

02. ?מה שלומך
!אני בסדר,.תודה

03. ?כבר פגשת את הבן שלי,.יוני
?כן,.כבר פגשתי אותו. מה שלומך,.יוני

04. ?אתה מדבר עברית טוב. למדת
.כן,.למדנו

05. .אני מקוה שאתם תאהבו לגור כאן בסתיו
.הזה

!תודה

06. .אני חושבת שהביית הזה מעניין
.אני לא. אני חושב שהביית הזה משעמם

07. ?איפה מצאת אותו
.מצאתי אותו בחדר-השינה שלי

08. ?של מה את חושבת המפתח הזה
.אני לא יודעת. אנחנו צריכים להסתכל

09. ?זאת הדלת הנכונה
.לא,.זאת לא הדלת הנכונה

10. ?יש משהו בקופסה הזאת
.לא,.אין שום דבר בקופסה הזאת

11. ?יש מספיק מקום בשבילנו
.כן,.יש מספיק מקום בשבילנו

12. ?יש לך פנס
.כן,.יש לי פנס
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הֶמְשֵך3.5

13. ?הַחָָרק הַזֶה מְסוּכָּן
.לֹא,.הַחָָרק הַזֶה לֹא מְסוּכָּן

14. ?הַמַפְתֵחַ מַתְאִים
.כֵּן,.הַמַפְתֵחַ מַתְאִים

המשך3.5

13. ?החרק הזה מסוכן
.לא,.החרק הזה לא מסוכן

14. ?המפתח מתאים
.כן,.המפתח מתאים
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שִיעוּר יְסֹוד4.1

01. .הֹודוּ נִמְצֵאת בְּאַסְיָה
.זֹאת אִישָה הֹוִדית

.מֶקְסִיקֹו נִמְצֵאת בְּצְפֹון אָמִֵריקָה
.זֶה אִיש מֶקְסִיקָנִי

.יַּפָן נִמְצֵאת בְּאַסְיָה
.זֹאת יַלְָדה יַּפָנִית

02. כֹּובַע אָמִֵריקָאִי
ּפַסְטָה אִיטַלְקִית
מְכֹונִית גְֶרמָנִית

תַכְשִיטִים מֶקְסִיקָנִיִים

03. צַעֲצוּעִים רוּסִיִים
ּפֶסֶל מִצְִרי

בְּגִָדים הֹוִדיִים
מְכֹונִית אָמִֵריקָאִית

04. קִינוּחַ צְָרפָתִי
צִיוִּרים סִינִיִים

הָר יַּפָנִי
כְּנֵסִיָה רוּסִית

05. מִסְעָָדה אָמִֵריקָאִית
מִקְָדש הֹוִדי

מִסְעָָדה יַּפָנִית
כְּנֵסִיָה רוּסִית

בְּגִָדים מִצְִריִים
בְּגִָדים סִינִיִים

06. .הוּא מְבַשֵל אֹוכֶל גְֶרמָנִי
.קָנִיתִי אֹוכֶל אִיטַלְקִי

.הָאֹוכֶל הַמִצְִרי עַל הַשוּלְחָן
.הֵם הֹולְכִים לֶאֱכֹול אֹוכֶל מֶקְסִיקָנִי

שיעור יסוד4.1

01. .הודו נמצאת באסיה
.זאת אישה הודית

.מקסיקו נמצאת בצפון אמריקה
.זה איש מקסיקני

.יפן נמצאת באסיה
.זאת ילדה יפנית

02. כובע אמריקאי
פסטה איטלקית
מכונית גרמנית

תכשיטים מקסיקניים

03. צעצועים רוסיים
פסל מצרי

בגדים הודיים
מכונית אמריקאית

04. קינוח צרפתי
ציורים סיניים

הר יפני
כנסיה רוסית

05. מסעדה אמריקאית
מקדש הודי

מסעדה יפנית
כנסיה רוסית

בגדים מצריים
בגדים סיניים

06. .הוא מבשל אוכל גרמני
.קניתי אוכל איטלקי

.האוכל המצרי על השולחן
.הם הולכים לאכול אוכל מקסיקני
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הֶמְשֵך4.1

07. ?מַה הֵבֵאת לַמְסִיבָּה
.הֵבֵאתִי אֹוכֶל צְָרפָתִי

?מַה הֵבֵאתָ
.הֵבֵאתִי אֹוכֶל סִינִי

08. ?אַת הֵבֵאת אֶת הָאֹוכֶל הַצְָרפָתִי
.כֵּן,.אֲנִי הֵבֵאתִי אֶת הָאֹוכֶל הַצְָרפָתִי

?אַתָה הֵבֵאתָ אֶת הָאֹוכֶל הַסִינִי
.כֵּן,.אֲנִי הֵבֵאתִי אֶת הָאֹוכֶל הַסִינִי

09. ?אֵיזֶה מִינֵי אֹוכֶל אַת אֹוהֶבֶת
.אֲנִי אֹוהֶבֶת אֹוכֶל אִיטַלְקִי וְאֹוכֶל גְֶרמָנִי

.הָאֹוכֶל הַגְֶרמָנִי טָעִים,.אֲבָל אֲנִי אֹוהֵב יֹותֵר
.אֹוכֶל אִיטַלְקִי

.אֲנַחְנוּ יְכֹולִים לָלֶכֶת לַמִסְעָָדה הָאִיטַלְקִית
.הַזֹאת לְאֲרוּחַת-עֶֶרב

10. חַייָלִים
חַייָלִים
חַייָלִים
מַלְכָּה
מַלְכָּה
מֶלֶך

11. .הַחַייָל ּפֹוגֵש אֶת הַמַלְכָּה
.הִיא הַמַלְכָּה שֶל בְִּריטַנְיָה

.מֶלֶך יֹושֵב כָּאן
.מֶלֶך חֹובֵש אֶת זֶה

.מֶלֶך צְָרפָתִי גָר כָּאן
.הַחַייָל כֹּותֵב מִכְתָב לַמִשְּפָחָה שֶלֹו

המשך4.1

07. ?מה הבאת למסיבה
.הבאתי אוכל צרפתי

?מה הבאת
.הבאתי אוכל סיני

08. ?את הבאת את האוכל הצרפתי
.כן,.אני הבאתי את האוכל הצרפתי

?אתה הבאת את האוכל הסיני
.כן,.אני הבאתי את האוכל הסיני

09. ?איזה מיני אוכל את אוהבת
.אני אוהבת אוכל איטלקי ואוכל גרמני

.האוכל הגרמני טעים,.אבל אני אוהב יותר
.אוכל איטלקי

.אנחנו יכולים ללכת למסעדה האיטלקית
.הזאת לארוחת-ערב

10. חיילים
חיילים
חיילים
מלכה
מלכה
מלך

11. .החייל פוגש את המלכה
.היא המלכה של בריטניה

.מלך יושב כאן
.מלך חובש את זה

.מלך צרפתי גר כאן
.החייל כותב מכתב למשפחה שלו
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הֶמְשֵך4.1

12. .הוּא הָיָה חַייָל לִפְנֵי אְַרבָּעִים שָנִים
.הַחַייָלִים הָאֵלֶה מְטַּפְסִים

.הַחַייָלִים הָאֵלֶה ָרצִים
.הַחַייָל מְַדבֵּר עִם הַיַלְָדה

13. .זֶה ּפֶסֶל שֶל חַייָל סִינִי
.זֶה ּפֶסֶל שֶל מֶלֶך מִצְִרי

.זֶה צִיוּר שֶל חַייָל
.זֶה צִיוּר שֶל מַלְכָּה

14. .הַמְבוּגִָרים מַצְבִּיעִים
.מִישֶהוּ מַצְבִּיעַ

.הַתַלְמִיִדים מַצְבִּיעִים
.אַף אֶחָד לֹא מַצְבִּיעַ עַכְשָיו

15. .הֵם מְחַכִּים בַּתֹור לְהַצְבִּיעַ
.הוּא מַצְבִּיעַ

.הִיא הִצְבִּיעָה

16. .יֵש בְּחִירֹות הַיֹום. אֲנָשִים מַצְבִּיעִים
.הְַרבֵּה אֲנָשִים הִצְבִּיעוּ עֲבוּרֹו. אֲנִי חֹושֵב

.שֶהוּא יִזְכֶּה בַּבְּחִירֹות
.הַבְּחִירֹות נִגְמְרוּ. כּוּלָם גָמְרוּ לְהַצְבִּיעַ

17. .הַבְּחִירֹות הָיוּ אֶתְמֹול
.הוּא הִפְסִיד בַּבְּחִירֹות

.הוּא זָכָה בַּבְּחִירֹות

18. .בַּחֹוֶדש שֶעָבָר הוּא זָכָה בַּבְּחִירֹות
.עַכְשָיו הוּא נָשִׂיא

.בַּחֹוֶדש הַבָּא הוּא יְבַקֵר בְּאֵירֹופָּה
.שָם הוּא יִפְגֹוש אֶת רֹאש הַמֶמְשָלָה שֶל

.בְִּריטַנְיָה

המשך4.1

12. .הוא היה חייל לפני ארבעים שנים
.החיילים האלה מטפסים

.החיילים האלה רצים
.החייל מדבר עם הילדה

13. .זה פסל של חייל סיני
.זה פסל של מלך מצרי

.זה ציור של חייל
.זה ציור של מלכה

14. .המבוגרים מצביעים
.מישהו מצביע

.התלמידים מצביעים
.אף אחד לא מצביע עכשיו

15. .הם מחכים בתור להצביע
.הוא מצביע

.היא הצביעה

16. .יש בחירות היום. אנשים מצביעים
.הרבה אנשים הצביעו עבורו. אני חושב

.שהוא יזכה בבחירות
.הבחירות נגמרו. כולם גמרו להצביע

17. .הבחירות היו אתמול
.הוא הפסיד בבחירות

.הוא זכה בבחירות

18. .בחודש שעבר הוא זכה בבחירות
.עכשיו הוא נשיא

.בחודש הבא הוא יבקר באירופה
.שם הוא יפגוש את ראש הממשלה של

.בריטניה
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הֶמְשֵך4.1

19. .רֹאש הַמֶמְשָלָה שֶל הֹודוּ מְַדבֵּר עִם הַחַייָל
.הַנָשִׂיא הָאָמִֵריקָאִי גָר כָּאן

.רֹאש הַמֶמְשָלָה שֶל בְִּריטַנְיָה מַגִיעָה
.לְגְֶרמַנְיָה

.הַנָשִׂיא הַמֶקְסִיקָנִי עֹונֶה לְשְאֵלֹות

20. .הֶַדגֶל הָאָמִֵריקָאִי נִמְצָא לִפְנֵי הַבִּנְייָן
.הָאִיש הַזָקֵן מַחְזִיק ֶדגֶל מֶקְסִיקָנִי
.כּוּלָם מַחְזִיקִים ְדגָלִים גְֶרמָנִיִים

.יֵש הְַרבֵּה ְדגָלִים בַּבִּנְייָן

21. .הַמֶקְסִיקָנִיֹות רֹוקְדֹות
.הַגְֶרמָנִים רֹואִים אֶת הַמִשְׂחָק

.הָרוּסִים מַצְבִּיעִים. הֵם בֹּוחֲִרים נָשִֹיא
.הָאָמִֵריקָאִים מַחְזִיקִים ְדגָלִים
.הָאִיטַלְקִים מְשַׂחֲקִים כַּדוֶּרגֶל

.הוּא רֹוצֶה שֶהַצְָרפָתִים יְנַצְחוּ בַּמִשְׂחָק

22. ?לְאָן אַת הֹולֶכֶת
.אֲנִי הֹולֶכֶת לְהַצְבִּיעַ

?עֲבוּר מִי אַת הֹולֶכֶת לְהַצְבִּיעַ
.אֲנִי הֹולֶכֶת לְהַצְבִּיעַ עֲבוּר הַנָשִׂיא

23. .ֹראש הַמֶמְשָלָה הַהֹוִדי ּפֹוגֵש אֶת הַנָשִׂיא
.הָאָמִֵריקָאִי

.יֹום אֶחָד אֲנִי רֹוצֶה לִהְיֹות נָשִׂיא
.רֹאש הַמֶמְשָלָה הָרוּסִי מְבַקֵר בְּבֵּית-סֵפֶר

24. ?כַּמָה זְמַן הָאֲנָשִים כְּבָר מַצְבִּיעִים הַיֹום
.הֵם מַצְבִּיעִים כְּבָר שֶבַע שָעֹות
?אַת חֹושֶבֶת שֶמַר אֹופִיר יִזְכֶּה

.כֵּן,.אֲנִי חֹושֶבֶת שֶמַר אֹופִיר יִזְכֶּה. הִצְבַּעְתִי
.עֲבוּרֹו

המשך4.1

19. .ראש הממשלה של הודו מדבר עם החייל
.הנשיא האמריקאי גר כאן

.ראש הממשלה של בריטניה מגיעה
.לגרמניה

.הנשיא המקסיקני עונה לשאלות

20. .הדגל האמריקאי נמצא לפני הבניין
.האיש הזקן מחזיק דגל מקסיקני
.כולם מחזיקים דגלים גרמניים

.יש הרבה דגלים בבניין

21. .המקסיקניות רוקדות
.הגרמנים רואים את המשחק

.הרוסים מצביעים. הם בוחרים נשיא
.האמריקאים מחזיקים דגלים
.האיטלקים משחקים כדורגל

.הוא רוצה שהצרפתים ינצחו במשחק

22. ?לאן את הולכת
.אני הולכת להצביע

?עבור מי את הולכת להצביע
.אני הולכת להצביע עבור הנשיא

23. .ראש הממשלה ההודי פוגש את הנשיא
.האמריקאי

.יום אחד אני רוצה להיות נשיא
.ראש הממשלה הרוסי מבקר בבית-ספר

24. ?כמה זמן האנשים כבר מצביעים היום
.הם מצביעים כבר שבע שעות
?את חושבת שמר אופיר יזכה

.כן,.אני חושבת שמר אופיר יזכה. הצבעתי
.עבורו
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25. .הֵם שֹולְחִים זֶה לָזֹו אִימֵילִים בָּאִינְטְֶרנֶט
.הִיא מַזְמִינָה מָקֹום בְּמָלֹון בָּאִינְטְֶרנֶט

.הוּא קֹונֶה מַשֶהוּ בָּאִינְטְֶרנֶט
ּ .אֲנִי קֹוֵרא מָגָזִין עַל הֹודו

.הֵם קֹוְראִים מָגָזִין
.הִיא קֹונָה מָגָזִין

26. ?מָה אַת רֹואָה
.אֲנִי רֹואָה חֲָדשֹות

?מַה יֵש בַּחֲָדשֹות הָעֶֶרב
.הֵם ִדיבְּרוּ עַל הַבְּחִירֹות,.וְעַכְשָיו הֵם

.מְַדבְִּרים עַל מֶזֶג-הָאֲווִיר
?הֵם אָמְרוּ מִי נִיצֵחַ בְּמִשְׂחַק הַכַּדוֶּרגֶל

.לֹא,.אֲבָל הֵם הֹולְכִים לְהַגִיד עֹוד מְעָט

27. .הִיא קֹוֵראת אֶת הַחֲָדשֹות בַּמָגָזִין
.אֲנִי קֹוֵרא אֶת הַחֲָדשֹות בָּאִינְטְֶרנֶט
!יֵש חֲָדשֹות חֲשוּבֹות בָּעִיתֹון הַיֹום

28. ?יֵש חֲָדשֹות עַל הַבְּחִירֹות
.הְַרבֵּה אֲנָשִים עֹומְִדים בַּתֹור בִּשְבִיל

.לְהַצְבִּיעַ
?יֵש חֲָדשֹות עַל הַמִשְׂחָק

ּ .הַבְָּרזִילָאִים נִיצְחו

29. .הַגְבִָרים רֹואִים אֶת הַמִשְׂחָק בַּטֶלֶוִיזְיָה
.הָאִישָה רֹואָה אֶת הַחֲָדשֹות בַּטֶלֶוִיזְיָה

.הַיְלִָדים רֹואִים סֶֶרט מְעַנְייֵן בַּטֶלֶוִיזְיָה

30. .אֲנַחְנוּ מַקְשִיבִים לַחֲָדשֹות בַָּרְדיֹו
.הֵן רֹואֹות אֶת הַחֲָדשֹות בַּטֶלֶוִיזְיָה
.אֲנִי קֹוֵרא אֶת הַחֲָדשֹות בָּאִינְטְֶרנֶט
.הִיא קֹוֵראת אֶת הַחֲָדשֹות בְּמָגָזִין

המשך4.1

25. .הם שולחים זה לזו אימילים באינטרנט
.היא מזמינה מקום במלון באינטרנט

.הוא קונה משהו באינטרנט
.אני קורא מגזין על הודו

.הם קוראים מגזין
.היא קונה מגזין

26. ?מה את רואה
.אני רואה חדשות

?מה יש בחדשות הערב
.הם דיברו על הבחירות,.ועכשיו הם

.מדברים על מזג-האוויר
?הם אמרו מי ניצח במשחק הכדורגל

.לא,.אבל הם הולכים להגיד עוד מעט

27. .היא קוראת את החדשות במגזין
.אני קורא את החדשות באינטרנט
!יש חדשות חשובות בעיתון היום

28. ?יש חדשות על הבחירות
.הרבה אנשים עומדים בתור בשביל

.להצביע
?יש חדשות על המשחק

.הברזילאים ניצחו

29. .הגברים רואים את המשחק בטלויזיה
.האישה רואה את החדשות בטלויזיה

.הילדים רואים סרט מעניין בטלויזיה

30. .אנחנו מקשיבים לחדשות ברדיו
.הן רואות את החדשות בטלויזיה
.אני קורא את החדשות באינטרנט
.היא קוראת את החדשות במגזין
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31. .קָָראתָ אֶת הַחֲָדשֹות עַל הַבְּחִירֹות
?בְּאֹוסְטְַרלְיָה
?לֹא,.מַה קָָרה
.מַר סְמִית זָכָה

?קָָראת אֶת הַחֲָדשֹות עַל הַמַלְכָּה
?לֹא,.מַה קָָרה

ּ .הִיא מְבַקֶֶרת בְּהֹודו

32. ?מִי בַּטֶלֶוִיזְיָה
.רֹאש הַמֶמְשָלָה בַּטֶלֶוִיזְיָה

?מַה יֵש בַּטֶלֶוִיזְיָה
.יֵש אֶת הַמִשְׂחָק בַּטֶלֶוִיזְיָה

?מַה יֵש בַּטֶלֶוִיזְיָה
.יֵש אֶת חֲָדשֹות מֶזֶג-הָאֲווִיר בַּטֶלֶוִיזְיָה

33. ?מַה קָָרה בַּחֲָדשֹות הַיֹום
.הַמֶלֶך הִתְחַתֵן

?מַה קָָרה בַּחֲָדשֹות הַיֹום
.הַמַלְכָּה בִּיקְָרה בְּבֵּית-חֹולִים

?מַה קָָרה בַּחֲָדשֹות הַיֹום
.הַנָשִׂיא הַצְָרפָתִי ּפָגַש אֶת הַמֶלֶך שֶל סְפַָרד

המשך4.1

31. .קראת את החדשות על הבחירות
?באוסטרליה
?לא,.מה קרה
.מר סמית זכה

?קראת את החדשות על המלכה
?לא,.מה קרה

.היא מבקרת בהודו

32. ?מי בטלויזיה
.ראש הממשלה בטלויזיה

?מה יש בטלויזיה
.יש את המשחק בטלויזיה

?מה יש בטלויזיה
.יש את חדשות מזג-האוויר בטלויזיה

33. ?מה קרה בחדשות היום
.המלך התחתן

?מה קרה בחדשות היום
.המלכה ביקרה בבית-חולים

?מה קרה בחדשות היום
.הנשיא הצרפתי פגש את המלך של ספרד
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שִיעוּר יְסֹוד4.2

01. .ַהשֶלֶט הַזֶה בְּהְַרבֵּה שָׂפֹות
.הַסֵפֶר הַזֶה בְּשְתֵי שָׂפֹות

.זֹאת שָׂפָה עַתִיקָה

02. ?כַּמָה שָׂפֹות אַתָה מְַדבֵּר
.אֲנִי מְַדבֵּר שָלֹוש שָׂפֹות: אַנְגְלִית,.סְפַָרִדית

.וְעִבְִרית
?אֵיזֶה שָׂפָה הוּא מְַדבֵּר

.הוּא מְַדבֵּר סִינִית

03. .לֹא הֵבַנְתִי מַה הוּא אָמַר. אֵיזֶה שָׂפָה הוּא
?מְַדבֵּר

.הוּא מְַדבֵּר סְפַָרִדית
?אַתָה מֵבִין מַה הוּא אֹומֵר
.אֲנִי יָכֹול לְהָבִין ַרק קְצָת

04. ?אֵיך קֹוְראִים לְזֶה בְּעִבְִרית
.“בְּעִבְִרית קֹוְראִים לְזֶה “שוּלְחָן

?אֵיך קֹוְראִים לְזֶה בְּעִבְִרית
.“בְּעִבְִרית קֹוְראִים לְזֶה “צְפְַרֵדעַ

05. ?אֵיך קֹוְראִים לְזֶה בְּעִבְִרית
.“בְּעִבְִרית קֹוְראִים לְזֶה “גֶֶרב
?אֵיך קֹוְראִים לְזֶה בְּעִבְִרית
.“בְּעִבְִרית קֹוְראִים לְזֶה “כַּף
?אֵיך קֹוְראִים לְזֶה בְּעִבְִרית

.“בְּעִבְִרית קֹוְראִים לְזֶה “סֵפֶר

06. .הַגְבִָרים הָאֵלֶה עֹובְִדים בְּאֹותָה חֶבְָרה
.הַנָשִים הָאֵלֶה עֹובְדֹות בְּחֶבְרֹות שֹונֹות

.מִסְּפַר הַטֶלֶפֹון שֶל הַחֶבְָרה הוּא 555-1234

שיעור יסוד4.2

01. .השלט הזה בהרבה שפות
.הספר הזה בשתי שפות

.זאת שפה עתיקה

02. ?כמה שפות אתה מדבר
.אני מדבר שלוש שפות: אנגלית,.ספרדית

.ועברית
?איזה שפה הוא מדבר

.הוא מדבר סינית

03. .לא הבנתי מה הוא אמר. איזה שפה הוא
?מדבר

.הוא מדבר ספרדית
?אתה מבין מה הוא אומר
.אני יכול להבין רק קצת

04. ?איך קוראים לזה בעברית
.“בעברית קוראים לזה “שולחן

?איך קוראים לזה בעברית
.“בעברית קוראים לזה “צפרדע

05. ?איך קוראים לזה בעברית
.“בעברית קוראים לזה “גרב
?איך קוראים לזה בעברית
.“בעברית קוראים לזה “כף
?איך קוראים לזה בעברית

.“בעברית קוראים לזה “ספר

06. .הגברים האלה עובדים באותה חברה
.הנשים האלה עובדות בחברות שונות

.מספר הטלפון של החברה הוא 555-1234
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07. .הַחֶבְָרה שֶלָנוּ קָנְתָה אֶת הַבִּנְייָן הַזֶה
.יֵש מְסִיבָּה בַּחֶבְָרה

.הַחֲָדשֹות עַל הַחֶבְָרה הַזֹאת טֹובֹות

08. ?בְּאֵיזֶה חֶבְָרה ַאתָה עֹובֵד
.“אֲנִי עֹובֵד בְּחֶבְָרה שֶקֹוְראִים לָה “שַחַר וּבָנִיו

?כַּמָה שָנִים אַתָה כְּבָר עֹובֵד שָם
.אֲנִי עֹובֵד בְּחֶבְָרה כְּבָר שְתֵים-עֶשְֵׂרה שָנִים

09. .הֵם רֹוצִים לִהְיֹות אַנְשֵי עֲסָקִים
.הָאִימָא שֶלֹו הִיא אֵשֶת עֲסָקִים
.הָאַבָּא שֶלָה הוּא אִיש עֲסָקִים

.אִשְתֹו הִיא אֵשֶת עֲסָקִים

10. .אִיש הָעֲסָקִים הַמִצְִרי שֹותֶה תֵה
.אַנְשֵי הָעֲסָקִים הַסִינִיִים מְַדבְִּרים בַּטֶלֶפֹון
.לְאֵשֶת הָעֲסָקִים הַצְָרפָתִית יֵש מַחְשֵב נַייָד

.נְשֹות הָעֲסָקִים הָאָמִֵריקָאִיֹות נִפְגָשֹות
.בַּמִשְָׂרד

11. .אֲנִי אִיש עֲסָקִים. אֲנִי גַם אַבָּא
.הָאִיש הַזֶה הוּא מוּזִיקַאי. הוּא גַם מֹוֶרה

.הִיא אֵשֶת עֲסָקִים. הִיא גַם אִימָא

12. .ֹזאת אֶֶרץ. הִיא גַם יַבֶּשֶת
.אֲנִי אִימָא. אֲנִי גַם בַּת

.הָאִיש הַזֶה מִתְעַמֵל. הוּא גַם רֹואֶה טֶלֶוִיזְיָה

13. .אַתָה מְנַגֵן טֹוב מְאֹוד בְּגִיטָָרה. אַתָה מְנַגֵן גַם
?בְּכֵּלִים אֲחִֵרים

.כֵּן,.אֲנִי מְנַגֵן גַם בְּּפְסַנְתֵר
.אַת מְַדבֶֶּרת אַנְגְלִית וְרוּסִית. אַת מְַדבֶֶּרת

?שָׂפֹות אֲחֵרֹות
.כֵּן,.אֲנִי מְַדבֶֶּרת גַם סְפָָרִדית

המשך4.2

07. .החברה שלנו קנתה את הבניין הזה
.יש מסיבה בחברה

.החדשות על החברה הזאת טובות

08. ?באיזה חברה אתה עובד
.“אני עובד בחברה שקוראים לה “שחר ובניו

?כמה שנים אתה כבר עובד שם
.אני עובד בחברה כבר שתים-עשרה שנים

09. .הם רוצים להיות אנשי עסקים
.האימא שלו היא אשת עסקים
.האבא שלה הוא איש עסקים

.אשתו היא אשת עסקים

10. .איש העסקים המצרי שותה תה
.אנשי העסקים הסיניים מדברים בטלפון
.לאשת העסקים הצרפתית יש מחשב נייד

.נשות העסקים האמריקאיות נפגשות
.במשרד

11. .אני איש עסקים. אני גם אבא
.האיש הזה הוא מוזיקאי. הוא גם מורה

.היא אשת עסקים. היא גם אימא

12. .זאת ארץ. היא גם יבשת
.אני אימא. אני גם בת

.האיש הזה מתעמל. הוא גם רואה טלויזיה

13. .אתה מנגן טוב מאוד בגיטרה. אתה מנגן גם
?בכלים אחרים

.כן,.אני מנגן גם בפסנתר
.את מדברת אנגלית ורוסית. את מדברת

?שפות אחרות
.כן,.אני מדברת גם ספרדית
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14. ?יֵש לְךָ כֶּלֶב
.כֵּן,.יֵש לִי כֶּלֶב. יֵש לִי גַם חָתוּל

?מָה אַת צְִריכָה לַעֲשֹׂות לִפְנֵי אֲרוּחַת-הָעֶֶרב
.אֲנִי צְִריכָה לְבַשֵל אֶת הַּפַסְטָה. אֲנִי גַם

.צְִריכָה לְהָכִין סַלָט

15. ?מָתַי צִילְמוּ אֶת הַתְמוּנָה הַזֹאת
.צִילְמוּ אֶת הַתְמוּנָה הַזֹאת בַּחֹוֶרף שֶעָבַר

?מִי צִילֵם אֶת הַתְמוּנָה הַזֹאת
.הָאָח שֶלִי צִילֵם אֹותָה

16. .ָהאִימָא שֶלִי מְכִינָה עוּגָה
.הֵכִינוּ אֶת הָעוּגָה הַזֹאת הַבֹּוקֶר

.הָאֲנָשִים הָאֵלֶה בֹּונִים בַּיִית
.בָּנוּ אֶת הַבַּיִית הַזֶה בַּשָנָה שֶעָבְָרה

17. ?ֵאיפֹה מְַדבְִּרים סְפָָרִדית
.מְַדבְִּרים סְפַָרִדית בְּסְפַָרד,.בְּמֶקְסִיקֹו,

.וְבְְּדרֹום אָמִֵריקָה
?מָתַי בָּנוּ אֶת הַמִסְגָד הַזֶה

.בָּנוּ אֶת הַמִסְגָד הַזֶה בְּ-1287

18. ?מָתַי כָּתְבוּ אֶת הַסֵפֶר הַזֶה
.כָּתְבוּ אֶת הַסֵפֶר הַזֶה בְּ- 1998

?מִי כָּתַב אֹותֹו
.ָרחֵל טַל כָּתְבָה אֹותֹו

19. .גִילוּ אֶת אַנְטְַרְקטִיקָה בְּ-1820
.גִילוּ אֶת הַמִקְָדש הַזֶה בּמֶקְסִיקֹו
.גִילוּ אֶת הַּפְסָלִים הָאֵלֶה עַל אִי

.גִילוּ אֶת הָעִיר הַזֹאת בְְּדרֹום אָמִֵריקָה

המשך4.2

14. ?יש לך כלב
.כן,.יש לי כלב. יש לי גם חתול

?מה את צריכה לעשות לפני ארוחת-הערב
.אני צריכה לבשל את הפסטה. אני גם

.צריכה להכין סלט

15. ?מתי צילמו את התמונה הזאת
.צילמו את התמונה הזאת בחורף שעבר

?מי צילם את התמונה הזאת
.האח שלי צילם אותה

16. .האימא שלי מכינה עוגה
.הכינו את העוגה הזאת הבוקר

.האנשים האלה בונים ביית
.בנו את הביית הזה בשנה שעברה

17. ?איפה מדברים ספרדית
.מדברים ספרדית בספרד,.במקסיקו,

.ובדרום אמריקה
?מתי בנו את המסגד הזה

.בנו את המסגד הזה ב-1287

18. ?מתי כתבו את הספר הזה
.כתבו את הספר הזה ב- 1998

?מי כתב אותו
.רחל טל כתבה אותו

19. .גילו את אנטרקטיקה ב-1820
.גילו את המקדש הזה במקסיקו
.גילו את הפסלים האלה על אי

.גילו את העיר הזאת בדרום אמריקה
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הֶמְשֵך4.2

20. .גִילוּ אֶת הַּפְסָלִים הָעַתִיקִים הָאֵלֶה בְּ-1974
ּ .אָפוּ אֶת הָעוּגָה הַזֹאת לַחֲתוּנָה שֶלָנו

.נָהֲגוּ בַּמְכֹונִית הַזֹאת ַרק ּפַעֲמַיִים
.כָּתְבוּ אֶת הַסֵפֶר הַזֶה בְּ-1985

21. .צִילְמוּ אֶת הַתְמוּנָה הַזֹאת בְּ-1961
.בָּנוּ אֶת הַכְּנֵסִיָה הַזֹאת בְּ-1250
.הִיא נֹולְָדה בְּבֵּיגִ’ינְג בְּ-1950

22. .עָשׂוּ אֶת הַּפֶסֶל הַזֶה בְּרֹומָא הָעַתִיקָה
.כָּתְבוּ אֶת הַסֵפֶר הַזֶה בְּ-1920

.הֶחְזִירוּ אֶת הַמִגְלָשַיִים הָאֵלֶה הַבֹּוקֶר

23. !תָפְסוּ אֶת הַכַּדוּר
?מִי תָפַס אֶת הַכַּדוּר

.רֹונִי בָּר תָפַס אֶת הַכַּדוּר
.צִילְמוּ אֶת הַתְמוּנָה הַזֹאת בְּ-1923

?מִי צִילֵם אֹותָה
.הַסַבְתָא שֶלִי צִילְמָה אֶת הַתְמוּנָה הַזֹאת

24. .הָאֲנָשִים מַסְכִּימִים בְַּשאֵלָה עֲבוּר מִי
.לְהַצְבִּיעַ

.הָאֲנָשִים לֹא מַסְכִּימִים בַּשְאֵלָה עֲבוּר מִי
.לְהַצְבִּיעַ

.הַחָבֵר וְהַחֲבֵָרה מַסְכִּימִים בַּשְאֵלָה אֵיזֶה
.סֶֶרט לְִראֹות

.הָאָח וְהָאָחֹות לֹא מַסְכִּימִים בַּשְאֵלָה מִי
.נִיצֵחַ

.הֵם לֹא מַסְכִּימִים בַּשְאֵלָה אֵיזֶה צֶבַע הֲכִי
.טֹוב

.הַגְבִָרים מַסְכִּימִים בַּשְאֵלָה אֵיזֶה מְכֹונִית
.הֲכִי טֹובָה

המשך4.2

20. .גילו את הפסלים העתיקים האלה ב-1974
.אפו את העוגה הזאת לחתונה שלנו

.נהגו במכונית הזאת רק פעמיים
.כתבו את הספר הזה ב-1985

21. .צילמו את התמונה הזאת ב-1961
.בנו את הכנסיה הזאת ב-1250
.היא נולדה בביג’ינג ב-1950

22. .עשו את הפסל הזה ברומא העתיקה
.כתבו את הספר הזה ב-1920

.החזירו את המגלשיים האלה הבוקר

23. !תפסו את הכדור
?מי תפס את הכדור

.רוני בר תפס את הכדור
.צילמו את התמונה הזאת ב-1923

?מי צילם אותה
.הסבתא שלי צילמה את התמונה הזאת

24. .האנשים מסכימים בשאלה עבור מי
.להצביע

.האנשים לא מסכימים בשאלה עבור מי
.להצביע

.החבר והחברה מסכימים בשאלה איזה
.סרט לראות

.האח והאחות לא מסכימים בשאלה מי
.ניצח

.הם לא מסכימים בשאלה איזה צבע הכי
.טוב

.הגברים מסכימים בשאלה איזה מכונית
.הכי טובה
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הֶמְשֵך4.2

25. .אֲנִי חֹושֶבֶת שֶזֶה הַצִיוּר הֲכִי טֹוב שֶלֹו
.אֲנִי לֹא מַסְכִּים. אֲנִי חֹושֵב שֶזֶה הַצִיוּר הֲכִי

.טֹוב שֶלֹו
.אֲנִי חֹושֵב שֶהַקְבוּצָה שֶלָנוּ תְנַצֵחַ

ּ .אֲנִי לֹא מַסְכִּים. אֲנִי חֹושֵב שֶהַקְבוּצָה שֶלָנו
.תְנַצֵחַ

26. ?עֲבוּר מִי אַת מַצְבִּיעָה
.אֲנִי מַצְבִּיעָה עֲבוּר שָָׂרה ּפִֶרי

?לָמָה אַת מַצְבִּיעָה עֲבוָּרה
.אֲנִי מַסְכִּימָה אִיתָה

27. .אֲנִי הִצְבַּעְתִי עֲבוּר ָדנִיאֵל ָרמֹון
.אֲנִי לֹא הִצְבַּעְתִי עֲבוּרֹו

?לָמָה לֹא
.אֲנִי לֹא מַסְכִּימָה עִם מַה שֶהוּא אָמַר

.בַּטֶלֶוִיזְיָה בַּשָבוּעַ שֶעָבַר

28. .הַמְסִיבָּה מַתְחִילָה בְּשֶבַע וָחֵצִי
.בֶּאֱמֶת? אֲנִי חָשַבְתִי שֶהִיא מַתְחִילָה בְּשְמֹונֶה

.וָחֵצִי
.אֲנַחְנוּ נְאַחֵר

.יֹום-הַהוּלֶֶדת שֶלָה הָיָה אֶתְמֹול
.בֶּאֱמֶת? אֲנִי חָשַבְתִי שֶהַיֹום

.אֲנִי צְִריכָה לְהִתְקַשֵר אֵלֶיהָ עַכְשָיו

29. ?יַָדעְתָ שֶאֲנִי מְַדבֵּר עֲָרבִית
.בֶּאֱמֶת? לֹא יַָדעְתִי אֶת זֶה

.כֵּן. כְּשֶהָיִיתִי יֶלֶד גְַרתִי בְּמִצְַריִים
.זֹאת אִשְתִי,.מִיכַל. הִיא מוּזִיקָאִית

.בֶּאֱמֶת? זֶה מְאֹוד מְעַנְייֵן
.גַם אֲנִי מוּזִיקַאי

המשך4.2

25. .אני חושבת שזה הציור הכי טוב שלו
.אני לא מסכים. אני חושב שזה הציור הכי

.טוב שלו
.אני חושב שהקבוצה שלנו תנצח

.אני לא מסכים. אני חושב שהקבוצה שלנו
.תנצח

26. ?עבור מי את מצביעה
.אני מצביעה עבור שרה פרי

?למה את מצביעה עבורה
.אני מסכימה איתה

27. .אני הצבעתי עבור דניאל רמון
.אני לא הצבעתי עבורו

?למה לא
.אני לא מסכימה עם מה שהוא אמר

.בטלויזיה בשבוע שעבר

28. .המסיבה מתחילה בשבע וחצי
.באמת? אני חשבתי שהיא מתחילה בשמונה

.וחצי
.אנחנו נאחר

.יום-ההולדת שלה היה אתמול
.באמת? אני חשבתי שהיום

.אני צריכה להתקשר אליה עכשיו

29. ?ידעת שאני מדבר ערבית
.באמת? לא ידעתי את זה

.כן. כשהייתי ילד גרתי במצריים
.זאת אשתי,.מיכל. היא מוזיקאית

.באמת? זה מאוד מעניין
.גם אני מוזיקאי
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הֶמְשֵך4.2

30. .אֲנִי מִתְחַתֶנֶת
!בֶּאֱמֶת? מַזָל טֹוב

!נִיצַחְתִי
!בֶּאֱמֶת? מַזָל טֹוב

.הַתִינֹוק שֶלָנוּ נֹולַד אֶתְמֹול
!בֶּאֱמֶת? מַזָל טֹוב

31. ?יַָדעְתָ שֶגִילוּ אֶת אֶבֶן הָרֹוזֶטָה בְּ-1799
.בֶּאֱמֶת? לֹא יַָדעְתִי אֶת זֶה

.כֵּן. חַייָל צְָרפָתִי גִילָה אֹותָה בְּמִצְַריִים,
.אֲבָל עַכְשָיו הִיא בְּמוּזֵיאֹון בְּבְִּריטַנְיָה

המשך4.2

30. .אני מתחתנת
!באמת? מזל טוב

!ניצחתי
!באמת? מזל טוב

.התינוק שלנו נולד אתמול
!באמת? מזל טוב

31. ?ידעת שגילו את אבן הרוזטה ב-1799
.באמת? לא ידעתי את זה

.כן. חייל צרפתי גילה אותה במצריים,
.אבל עכשיו היא במוזיאון בבריטניה
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שִיעוּר יְסֹוד4.3

01. .יֵש יֹותֵר מִיַדי אֲנָשִים בַָּרכֶּבֶת הַתַחְתִית
.אֵין מַסְּפִיק כִּיסְאֹות לְכָּל הַיְלִָדים

.אֲנִי מַחְזִיקָה יֹותֵר מִיַדי סְפִָרים
.אֵין מַסְּפִיק מַחְשְבִים לַיְלִָדים

02. .יֵש יֹותֵר מִיַדי אֲנָשִים בָּאֹוטֹובּוּס הַזֶה
.יֵש יֹותֵר מִיַדי ָדגִים

.יֵש יֹותֵר מִיַדי מְכֹונִיֹות בְָּרחֹוב הַזֶה

03. .אֲנַחְנוּ לֹא יְכֹולִים לִשְׂחֹות כָּאן. אֵין מַסְּפִיק
.מַיִים

.אֲנַחְנוּ לֹא יְכֹולִים לִנְסֹועַ כָּאן. יֵש יֹותֵר
.מִיַדי שֶלֶג

.אָכַלְתִי יֹותֵר מִיַדי עוּגָה. אֲנִי לֹא רֹוצֶה
.לְשַׂחֵק כַּדוֶּרגֶל

.אֲנַחְנוּ לֹא יְכֹולִים לִנְסֹועַ ָרחֹוק. אֵין מַסְּפִיק
.ֶדלֶק

04. .לֹא אָכַלְתִי מַסְּפִיק. אֲנִי ָרעֵב
.אָכַלְתִי מַסְּפִיק. אֲנִי בְּסֵֶדר

.הַבֶּטֶן שֶלִי כֹּואֶבֶת כִּי אָכַלְתִי יֹותֵר מִיַדי
.קִינוּחַ

05. .יֵש יֹותֵר מִיַדי מְכֹונִיֹות כָּאן. אֲנִי לֹא יְכֹולָה
.לִמְצֹוא אֶת שֶלִי

.אַת רֹואָה יֹותֵר מִיַדי טֶלֶוִיזְיָה. כְַּדאי לָך
.לִקְרֹוא סֵפֶר

.הֵכַנְת יֹותֵר מִיַדי ּפַסְטָה. אֲנַחְנוּ לֹא יְכֹולִים
.לִגְמֹור אֹותָה

.אֵין לִי מַסְּפִיק בֵּיצִים בִּשְבִיל לְהָכִין עוּגָה.
?אַתָה יָכֹול לָלֶכֶת לַסוּּפְֶרמְַרקֶט

.יֵש יֹותֵר מִיַדי אֲנָשִים בַּחֶֶדר
.אֵין מַסְּפִיק כֹּוסֹות

שיעור יסוד4.3

01. .יש יותר מידי אנשים ברכבת התחתית
.אין מספיק כיסאות לכל הילדים

.אני מחזיקה יותר מידי ספרים
.אין מספיק מחשבים לילדים

02. .יש יותר מידי אנשים באוטובוס הזה
.יש יותר מידי דגים

.יש יותר מידי מכוניות ברחוב הזה

03. .אנחנו לא יכולים לשחות כאן. אין מספיק
.מיים

.אנחנו לא יכולים לנסוע כאן. יש יותר
.מידי שלג

.אכלתי יותר מידי עוגה. אני לא רוצה
.לשחק כדורגל

.אנחנו לא יכולים לנסוע רחוק. אין מספיק
.דלק

04. .לא אכלתי מספיק. אני רעב
.אכלתי מספיק. אני בסדר

.הבטן שלי כואבת כי אכלתי יותר מידי
.קינוח

05. .יש יותר מידי מכוניות כאן. אני לא יכולה
.למצוא את שלי

.את רואה יותר מידי טלויזיה. כדאי לך
.לקרוא ספר

.הכנת יותר מידי פסטה. אנחנו לא יכולים
.לגמור אותה

.אין לי מספיק ביצים בשביל להכין עוגה.
?אתה יכול ללכת לסופרמרקט

.יש יותר מידי אנשים בחדר
.אין מספיק כוסות
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הֶמְשֵך4.3

06. ?אֲנִי יְכֹולָה לְַצלֵם אֹותְךָ
?בְּסֵֶדר. אֵיפֹה אַת רֹוצָה שֶאֵשֵב

?אַת רֹוצָה לָלֶכֶת לְמִסְעָָדה
.בְּסֵֶדר. תִפְגֹוש אֹותִי בְּשְמֹונֶה בָּעֶֶרב

07. .זֶה צִיוּר יָפֶה מְאֹוד
?כַּמָה הוּא עֹולֶה

.הוּא עֹולֶה שְלֹוש מֵאֹות דֹולָר
?זֶה יֹותֵר מִיַדי כֶּסֶף. תִמְכֹּור אֹותֹו בְּּפָחֹות

.אֲנִי יָכֹול לִמְכֹּור לָך אֹותֹו בְּמָאתַיִים
.וְשְמֹונִים דֹולָר

.בְּסֵֶדר. אֲנִי אֶקְנֶה אֹותֹו

08. .הַחָבֵר שֶלָך הִתְקַשֵר. הוּא רֹוצֶה שֶתִתְקַשְִרי
.אֵלָיו הָעֶֶרב

.בְּסֵֶדר. אֲנִי אֶתְקַשֵר אֵלָיו
.הָאָחֹות שֶלָך הִתְקַשְָרה. הִיא רֹוצָה

.שֶתִתְקַשְִרי אֵלֶיהָ בְּאְַרבַּע
.בְּסֵֶדר. אֲנִי אֶתְקַשֵר אֵלֶיהָ

09. .יֵש לָה כִּינֹור
.הִיא שָכְחָה אֶת הַכִּינֹור שֶלָה

.יֵש לֹו כֹּובַע
.הוּא שָכַח אֶת הַכֹּובַע שֶלֹו

10. .הִיא שָכְחָה לְָהבִיא מִטְִריָה
.הִיא שָכְחָה אֶת הַסֵפֶר שֶלָה

!שָכַחְת אֶת הַגֶֶרב שֶלָך
!שָכַחְת אֶת אֲרוּחַת-הַצָהֳַריִים שֶלָך

11. .הוּא שָכַח אֶת ַהמַפְתְחֹות שֶלֹו
.הוּא זָכַר אֶת הַמַפְתְחֹות שֶלֹו
.הִיא שָכְחָה אֶת הַקָפֶה שֶלָה
.הִיא זָכְָרה אֶת הַקָפֶה שֶלָה
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06. ?אני יכולה לצלם אותך
?בסדר. איפה את רוצה שאשב

?את רוצה ללכת למסעדה
.בסדר. תפגוש אותי בשמונה בערב

07. .זה ציור יפה מאוד
?כמה הוא עולה

.הוא עולה שלוש מאות דולר
?זה יותר מידי כסף. תמכור אותו בפחות

.אני יכול למכור לך אותו במאתיים
.ושמונים דולר

.בסדר. אני אקנה אותו

08. .החבר שלך התקשר. הוא רוצה שתתקשרי
.אליו הערב

.בסדר. אני אתקשר אליו
.האחות שלך התקשרה. היא רוצה

.שתתקשרי אליה בארבע
.בסדר. אני אתקשר אליה

09. .יש לה כינור
.היא שכחה את הכינור שלה

.יש לו כובע
.הוא שכח את הכובע שלו

10. .היא שכחה להביא מטריה
.היא שכחה את הספר שלה

!שכחת את הגרב שלך
!שכחת את ארוחת-הצהריים שלך

11. .הוא שכח את המפתחות שלו
.הוא זכר את המפתחות שלו
.היא שכחה את הקפה שלה
.היא זכרה את הקפה שלה
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12. ?אַת זֹוכֶֶרת אֶת הַכְּתֹובֶת שֶל מִיִרית
.לֹא,.אֲנִי מִצְטָעֶֶרת. שָכַחְתִי אֹותָה

?אַת זֹוכֶֶרת אֶת מִסְּפַר הַטֶלֶפֹון שֶלָה
.כֵּן. הוּא 555-2468

13. ?אַת זֹוכֶֶרת שֶגְַרנוּ כָּאן
.לֹא,.אֲנִי לֹא זֹוכֶֶרת. הָיִיתִי תִינֹוקֶת

.שָכַחְתִי אֵיפֹה קָנִינוּ אֶת זֶה
.אַת לֹא זֹוכֶֶרת? קָנִינוּ אֶת זֶה בְּגְֶרמַנְיָה

14. ?אָבִי! אֲנִי גִָדי. ַאתָה זֹוכֵר אֹותִי
.כֵּן,.אֲנִי זֹוכֵר אֹותְךָ! זֹאת אִשְתִי,.עִיִדית

.נָעִים מְאֹוד,.עִיִדית! אָבִי וְאֲנִי הָיִינוּ חֲבִֵרים
.בָּאוּנִיבְֶרסִיטָה

!נָעִים מְאֹוד,.גִָדי

15. ?זָכְַרת לְַהצְבִּיעַ הַבֹּוקֶר
.לֹא,.שָכַחְתִי

!אַל תִשְכְּחִי לְהַצְבִּיעַ הַיֹום
.בְּסֵֶדר. אֲנִי אַצְבִּיעַ אַחֲֵרי הָעֲבֹוָדה

16. ?עַל מָה אַתֶם לֹומְִדים בְּבֵּית-הַסֵפֶר
.אֲנַחְנוּ לֹומְִדים עַל חַיֹות שֶחַיֹות בַּיָם

?זֶה מְעַנְייֵן
.כֵּן. אֲנִי חֹושֵב שֶלִווְיְתָנִים וְכְִּרישִים

.מְעַנְייְנִים מְאֹוד

17. .הַנָשִים לֹומְדֹות עַל הַצִיוּר
.הַיְלִָדים הָאֵלֶה לֹומְִדים עַל הַחַיָה

.הַבַּת שֶלֹו לֹומֶֶדת עַל בְָּרזִיל
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12. ?את זוכרת את הכתובת של מירית
.לא,.אני מצטערת. שכחתי אותה

?את זוכרת את מספר הטלפון שלה
.כן. הוא 555-2468

13. ?את זוכרת שגרנו כאן
.לא,.אני לא זוכרת. הייתי תינוקת

.שכחתי איפה קנינו את זה
.את לא זוכרת? קנינו את זה בגרמניה

14. ?אבי! אני גדי. אתה זוכר אותי
.כן,.אני זוכר אותך! זאת אשתי,.עידית

.נעים מאוד,.עידית! אבי ואני היינו חברים
.באוניברסיטה

!נעים מאוד,.גדי

15. ?זכרת להצביע הבוקר
.לא,.שכחתי

!אל תשכחי להצביע היום
.בסדר. אני אצביע אחרי העבודה

16. ?על מה אתם לומדים בבית-הספר
.אנחנו לומדים על חיות שחיות בים

?זה מעניין
.כן. אני חושב שלוויתנים וכרישים

.מעניינים מאוד

17. .הנשים לומדות על הציור
.הילדים האלה לומדים על החיה

.הבת שלו לומדת על ברזיל



97

הֶמְשֵך4.3

18. .הַסַבְתָא שֶלָה לֹומֶֶדת לְִהשְתַמֵש בְּמַחְשֵב
.הַיַלְָדה לֹומֶֶדת לֶאֱפֹות עוּגָה

.הַתִינֹוק לֹומֵד לָלֶכֶת
.הַיַלְָדה לֹומֶֶדת לִשְׂחֹות

19. ?עַל מָה אַת לֹומֶֶדת בְּבֵּית-הַסֵפֶר
.אֲנִי לֹומֶֶדת עַל יִשְָׂראֵל

?אַת לֹומֶֶדת לְַדבֵּר עִבְִרית
.כֵּן,.אֲנִי לֹומֶֶדת לְַדבֵּר עִבְִרית

20. ?אַתָה רֹוצֶה לִלְמֹוד לְהְִשתַמֵש בְּמַחְשֵב
.כֵּן,.אֲנִי רֹוצֶה לִלְמֹוד לְהִשְתַמֵש בְּמַחְשֵב

?אַת רֹוצָה לִלְמֹוד לִשְׂחֹות
.כֵּן,.אֲנִי רֹוצָה לִלְמֹוד לִשְׂחֹות

21. .אֲנַחְנוּ רֹואִים חֲָדשֹות כְּבָר מִשָעָה תֵשַע
.אֲנִי מִתְאַמֵן כְּבָר מִשָעָה שָלֹוש

הִיא כֹּותֶבֶת עֲבוּר הַמָגָזִין הַזֶה כְּבָר מֵ-
1992.

.הֵם גִָרים בַּבַּיִית הַזֶה כְּבָר מֵ-1975

22. ?כַּמָה זְמַן הִיא כְּבָר מַלְכָּה
.הִיא מַלְכָּה כְּבָר מֵ-1952

?כַּמָה זְמַן אַתָה כְּבָר מְחַכֶּה כָּאן
.אֲנִי מְחַכֶּה כָּאן כְּבָר מִשָעָה שְתֵים-עֶשְֵׂרה

23. .גְַרתִי בְּיַּפָן מֵאָז שֶהָיִיתִי תִינֹוקֶת
.אִשְתִי וְאֲנִי נְשׂוּאִים כְּבָר שְלֹושִים וְחָמֵש

.שָנִים
.לֹא ָראִיתִי אֶת הַסֶֶרט הַזֶה מֵאָז שֶהָיִיתִי

.יַלְָדה
.נֹולְַדנוּ בְּהֹודוּ,.אֲבָל אֲנַחְנוּ גִָרים בְּבְִּריטַנְיָה

.כְּבָר שָלֹוש שָנִים
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18. .הסבתא שלה לומדת להשתמש במחשב
.הילדה לומדת לאפות עוגה

.התינוק לומד ללכת
.הילדה לומדת לשחות

19. ?על מה את לומדת בבית-הספר
.אני לומדת על ישראל

?את לומדת לדבר עברית
.כן,.אני לומדת לדבר עברית

20. ?אתה רוצה ללמוד להשתמש במחשב
.כן,.אני רוצה ללמוד להשתמש במחשב

?את רוצה ללמוד לשחות
.כן,.אני רוצה ללמוד לשחות

21. .אנחנו רואים חדשות כבר משעה תשע
.אני מתאמן כבר משעה שלוש

היא כותבת עבור המגזין הזה כבר מ-
1992.

.הם גרים בביית הזה כבר מ-1975

22. ?כמה זמן היא כבר מלכה
.היא מלכה כבר מ-1952

?כמה זמן אתה כבר מחכה כאן
.אני מחכה כאן כבר משעה שתים-עשרה

23. .גרתי ביפן מאז שהייתי תינוקת
.אשתי ואני נשואים כבר שלושים וחמש

.שנים
.לא ראיתי את הסרט הזה מאז שהייתי

.ילדה
.נולדנו בהודו,.אבל אנחנו גרים בבריטניה

.כבר שלוש שנים
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24. ?הָיִית ּפַעַם בְּצְפֹון אִיטַלְיָה
.לֹא,.אַף ּפַעַם לֹא הָיִיתִי בְּצְפֹון אִיטַלְיָה.

?אַתָה הָיִיתָ
.כֵּן,.הָיִיתִי בְּצְפֹון אִיטַלְיָה,.אֲבָל לֹא מֵאָז

1982.

25. .הֵם לֹומְִדים עַל ְדרֹום אַפְִריקָה
.הִיא מְלַמֶֶדת אֹותָם עַל מַעֲַרב אַפְִריקָה

.הֵם לֹומְִדים עַל מִזְַרח אַפְִריקָה
.הִיא מְלַמֶֶדת אֹותָם עַל צְפֹון אַפְִריקָה

26. .אֲנִי גָר בְְּדרֹום אִיטַלְיָה
.אֲנַחְנוּ מְבַקְִרים בְּמִזְַרח סִין

.הִיא גָָרה בְּמַעֲַרב אְַרצֹות-הַבְִּרית
.הַחַיֹות הָאֵלֶה חַיֹות בְּצְפֹון רוּסְיָה

27. ?ָאכַלְת ּפַעַם אֹוכֶל הֹוִדי
.לֹא,.אַף ּפַעַם לֹא אָכַלְתִי אֹוכֶל הֹוִדי

?אָכַלְתָ ּפַעַם אֹוכֶל הֹוִדי
.כֵּן,.אָכַלְתִי. אָהַבְתִי אֶת זֶה מְאֹוד

28. ?הָיִיתָ ּפַעַם בְּרוּסְיָה
.כֵּן,.גְַרתִי בְּמֹוסְקְבָה

!בֶּאֱמֶת? אֲנִי גְַרתִי עַל-יַד מֹוסְקְבָה
.אֲנִי אַף ּפַעַם לֹא הָיִיתִי בְּרוּסְיָה,.אֲבָל אֲנִי

.רֹוצָה לְבַקֵר שָם יֹום אֶחָד

29. .עֹוד ּפַעַם אֲנִי צְִריכָה לְבַשֵל אֲרוּחַת-עֶֶרב
.עֹוד ּפַעַם אֲנִי צִָריך לְנַקֹות אֶת הִָרצְּפָה
.עֹוד ּפַעַם אֲנִי צִָריך לְִרחֹוץ אֶת הַכֵּלִים
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24. ?היית פעם בצפון איטליה
.לא,.אף פעם לא הייתי בצפון איטליה.

?אתה היית
.כן,.הייתי בצפון איטליה,.אבל לא מאז

1982.

25. .הם לומדים על דרום אפריקה
.היא מלמדת אותם על מערב אפריקה

.הם לומדים על מזרח אפריקה
.היא מלמדת אותם על צפון אפריקה

26. .אני גר בדרום איטליה
.אנחנו מבקרים במזרח סין

.היא גרה במערב ארצות-הברית
.החיות האלה חיות בצפון רוסיה

27. ?אכלת פעם אוכל הודי
.לא,.אף פעם לא אכלתי אוכל הודי

?אכלת פעם אוכל הודי
.כן,.אכלתי. אהבתי את זה מאוד

28. ?היית פעם ברוסיה
.כן,.גרתי במוסקבה

!באמת? אני גרתי על-יד מוסקבה
.אני אף פעם לא הייתי ברוסיה,.אבל אני

.רוצה לבקר שם יום אחד

29. .עוד פעם אני צריכה לבשל ארוחת-ערב
.עוד פעם אני צריך לנקות את הרצפה
.עוד פעם אני צריך לרחוץ את הכלים
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30. ּ .בַּשָבוּעַ שֶעָבַר הָאֹופַנַיִים שֶלִי הָיו
.מְקוּלְקָלִים

.בַּעֲלִי הִשְתַמֵש בְּמַפְתֵחַ שְבִֶדי וְּפְלָייֶר לְתַקֵן
.אֹותָם

.הַיֹום הָאֹופַנַיִים שֶלִי עֹוד ּפַעַם מְקוּלְקָלִים
.אֲנִי חֹושֶבֶת שֶאֲנִי אֶקְנֶה אֹופַנַיִים חֲָדשִים

31. ?נִיצַחְתֶן
ּ .כֵּן,.עֹוד ּפַעַם נִיצַחְנו

?אֵיפֹה הַסֵפֶר שֶלְךָ
.עֹוד ּפַעַם שָכַחְתִי אֹותֹו

32. ?הֵבַנְתָ מַה שֶאָמְַרתִי
.לֹא. אַתָה יָכֹול לְהַגִיד אֶת זֶה עֹוד ּפַעַם,

?בְבַקָשָה
?הָיִיתָ ּפַעַם בְּסִין

.כֵּן. הָיִיתִי בַּשָנָה שֶעָבְָרה,.וְאֲנִי אֶהְיֶה עֹוד
.ּפַעַם בַּחֹוֶדש הַבָּא

33. ?מָתַי תַגִיעַ לְנְיוּ-יֹוְרק
.אֲנִי לֹא יֹוֵדע. הַמָטֹוס שֶלִי מִתְעַכֵּב עֹוד

.ּפַעַם
?הִתְאַמַנְתֶם הַבֹּוקֶר

כֵּן,.וְאֲנַחְנוּ מִתְאַמְנִים עֹוד ּפַעַם אַחֲֵרי-
.הַצָהֳַריִים לַמִשְׂחָק שֶלָנוּ מָחָר

?אַת רֹוצָה לַעֲשֹֹות אֶת זֶה עֹוד ּפַעַם
.כֵּן! אֲנִי רֹוצָה

34. ?ֵהבֵאתָ אֶת הַסֵפֶר שֶלְךָ,.תֹום
.אֲנִי מִצְטָעֵר. עֹוד ּפַעַם שָכַחְתִי אֹותֹו
.תִזְכֹּור לְהָבִיא אֹותֹו מָחָר,.בְּבַקָשָה

.בְּסֵֶדר,.אֲנִי אֶזְכֹּור

המשך4.3

30. .בשבוע שעבר האופניים שלי היו
.מקולקלים

.בעלי השתמש במפתח שבדי ופלייר לתקן
.אותם

.היום האופניים שלי עוד פעם מקולקלים
.אני חושבת שאני אקנה אופניים חדשים

31. ?ניצחתן
.כן,.עוד פעם ניצחנו

?איפה הספר שלך
.עוד פעם שכחתי אותו

32. ?הבנת מה שאמרתי
.לא. אתה יכול להגיד את זה עוד פעם,

?בבקשה
?היית פעם בסין

.כן. הייתי בשנה שעברה,.ואני אהיה עוד
.פעם בחודש הבא

33. ?מתי תגיע לניו-יורק
.אני לא יודע. המטוס שלי מתעכב עוד

.פעם
?התאמנתם הבוקר

כן,.ואנחנו מתאמנים עוד פעם אחרי-
.הצהריים למשחק שלנו מחר

?את רוצה לעשות את זה עוד פעם
.כן! אני רוצה

34. ?הבאת את הספר שלך,.תום
.אני מצטער. עוד פעם שכחתי אותו
.תזכור להביא אותו מחר,.בבקשה

.בסדר,.אני אזכור
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35. .אַת רֹוצָה לָלֶכֶת אִיתִי לְמִסְעָָדה צְָרפָתִית
?בְּיֹום שִישִי

.אֲנִי מִצְטָעֶֶרת,.אֲנִי לֹא יְכֹולָה. אֲנִי אֹוכֶלֶת
.אֲרוּחַת-עֶֶרב עִם הַסַבְתָא שֶלִי בְּיֹום שִישִי

?אַת ּפְנוּיָה בְּיֹום שַבָּת
.כֵּן,.אֲנִי ּפְנוּיָה

?אַת רֹוצָה לְִראֹות סֶֶרט
.בְּסֵֶדר,.אֲנִי אֶפְגֹוש אֹותְךָ כָּאן בְּיֹום שַבָּת

.בְּשָעָה אַחַת אַחֲֵרי-הַצָהֳַריִים

המשך4.3

35. .את רוצה ללכת איתי למסעדה צרפתית
?ביום שישי

.אני מצטערת,.אני לא יכולה. אני אוכלת
.ארוחת-ערב עם הסבתא שלי ביום שישי

?את פנויה ביום שבת
.כן,.אני פנויה

?את רוצה לראות סרט
.בסדר,.אני אפגוש אותך כאן ביום שבת

.בשעה אחת אחרי-הצהריים
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שִיעוּר יְסֹוד4.4

01. .אַף אֶחָד בַּמִשְָׂרד לֹא חֹוגֵג
.הַנָשִים חֹוגְגֹות

.אַנְשֵי הָעֲסָקִים חֹוגְגִים
.הַיְלִָדים לֹא חֹוגְגִים

02. .הֵם חֹוגְגִים כִּי הֵם נִיצְחוּ בַּמִשְׂחָק
.הֵם חֹוגְגִים כִּי זֶה יֹום-הַהוּלֶֶדת שֶלֹו

.הֵם חֹוגְגִים כִּי הֵם גָמְרוּ לִלְמֹוד
.בָּאוּנִיבְֶרסִיטָה

.הֵם חֹוגְגִים כִּי הֵם נְשׂוּאִים כְּבָר אְַרבָּעִים
.שָנִים

03. .הִיא יְשֵנָה בְּזְמַן הַסֶֶרט כִּי הִיא עֲייֵפָה
.אָכַלְנוּ בְּזְמַן הַמִשְׂחָק

.הֵם צִילְמוּ בְּזְמַן הַקֹונְצְֶרט
.הוּא קָָרא מָגָזִין בְּזְמַן הַטִיסָה

04. .בַּשָנָה שֶעָבְָרה נָסַעְתִי לְחוּפְשָה לְחֹוֶדש
.בְְּדרֹום אִיטַלְיָה

.בְּמֶשֶך הַחוּפְשָה הַהִיא בִּיקְַרתִי בְּהְַרבֵּה
.כְּנֵסִיֹות וְמוּזֵיאֹונִים

.נָסַעְתִי לְּפִָריס בְּעִנְייְנֵי עֲסָקִים בַּשָבוּע
.שֶעָבַר

.בְּזְמַן שֶהָיִיתִי שָם ּפָגַשְתִי הְַרבֵּה אַנְשֵי
.עֲסָקִים

05. ?אַתָה כָּאן בְּחוּפְשָה
.לֹא. אֲנִי כָּאן בְּעִנְייְנֵי עֲסָקִים

?נָסַעְת לְאֹוסְטְַרלְיָה בְּעִנְייְנֵי עֲסָקִים
.לֹא. הָיִיתִי שָם בְּחוּפְשָה

שיעור יסוד4.4

01. .אף אחד במשרד לא חוגג
.הנשים חוגגות

.אנשי העסקים חוגגים
.הילדים לא חוגגים

02. .הם חוגגים כי הם ניצחו במשחק
.הם חוגגים כי זה יום-ההולדת שלו

.הם חוגגים כי הם גמרו ללמוד
.באוניברסיטה

.הם חוגגים כי הם נשואים כבר ארבעים
.שנים

03. .היא ישנה בזמן הסרט כי היא עייפה
.אכלנו בזמן המשחק

.הם צילמו בזמן הקונצרט
.הוא קרא מגזין בזמן הטיסה

04. .בשנה שעברה נסעתי לחופשה לחודש
.בדרום איטליה

.במשך החופשה ההיא ביקרתי בהרבה
.כנסיות ומוזיאונים

.נסעתי לפריס בענייני עסקים בשבוע
.שעבר

.בזמן שהייתי שם פגשתי הרבה אנשי
.עסקים

05. ?אתה כאן בחופשה
.לא. אני כאן בענייני עסקים

?נסעת לאוסטרליה בענייני עסקים
.לא. הייתי שם בחופשה
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06. .הִיא בָּעִיר הַזֹאת לְחוּפְשָה
.הִיא בָּעִיר הַזֹאת בְּעִנְייְנֵי עֲסָקִים
.הֵם נֹוסְעִים לְחוּפְשָה בְּמֶקְסִיקֹו

.הֵם נֹוסְעִים לְמֶקְסִיקֹו בְּעִנְייְנֵי עֲסָקִים

07. ?לָמָה אַת לֹא ּבְבֵּית-הַסֵפֶר
.בֵּית-הַסֵפֶר סָגוּר. הַיֹום חַג

?לָמָה אַתֶם הֹולְכִים לַּפַאְרק הַיֹום
.הַיֹום חַג

08. .בַּחַג הַזֶה אֲנָשִים הֹולְכִים לְמְסִיבֹּות
.תַחְּפֹושֹׂות

.הַמֶקְסִיקָנִים חֹוגְגִים אֶת הַחָג הַזֶה בְּנֹובֶמְבֶּר
.בַּחַג הַזֶה אֲנָשִים חֹוגְגִים אֶת הַשָנָה הַחֲָדשָה

09. הַבֵּן שֶלִי חַייָל מֵאָז שֶהוּא הָיָה בֶּן שְמֹונֶה-
.עֶשְֵׂרה

.כַּמָה אֲנָשִים חֹוגְגִים בְּזְמַן הַמִשְׂחָק
.הוּא לֹא לָבַש חֲלִיפָה מֵאָז 1975

10. .ּבַמִצְעָד הַזֶה הֵם מְנַגְנִים
.בַּמִצְעָד הַזֶה הַנָשִים רֹוקְדֹות

.בַּמִצְעָד הַזֶה הַנָשִים מַחְזִיקֹות ּפֵירֹות עַל
.הָָראשִים שֶלָהֶן

11. ?לָמָה יֵש מִצְעָד הַיֹום
.כִּי אֲנַחְנוּ חֹוגְגִים אֶת רֹאש הַשָנָה הַסִינִי

?לָמָה יֵש מִצְעָד הַיֹום
.כִּי קְבוּצַת הַכַּדוֶּרגֶל שֶלָנוּ נִיצְחָה בְּכָּל

!הַמִשְׂחָקִים שֶלָה

12. .אֵלֶה ּפְסָלִים הִינְִדיִים
.זֹאת כְּנֵסִיָה נֹוצְִרית

.הֵם מְבַקְִרים בְּמִקְָדש בּוְּדהִיסְטִי

המשך4.4

06. .היא בעיר הזאת לחופשה
.היא בעיר הזאת בענייני עסקים
.הם נוסעים לחופשה במקסיקו

.הם נוסעים למקסיקו בענייני עסקים

07. ?למה את לא בבית-הספר
.בית-הספר סגור. היום חג

?למה אתם הולכים לפארק היום
.היום חג

08. .בחג הזה אנשים הולכים למסיבות
.תחפושות

.המקסיקנים חוגגים את החג הזה בנובמבר
.בחג הזה אנשים חוגגים את השנה החדשה

09. הבן שלי חייל מאז שהוא היה בן שמונה-
.עשרה

.כמה אנשים חוגגים בזמן המשחק
.הוא לא לבש חליפה מאז 1975

10. .במצעד הזה הם מנגנים
.במצעד הזה הנשים רוקדות

.במצעד הזה הנשים מחזיקות פירות על
.הראשים שלהן

11. ?למה יש מצעד היום
.כי אנחנו חוגגים את ראש השנה הסיני

?למה יש מצעד היום
.כי קבוצת הכדורגל שלנו ניצחה בכל

!המשחקים שלה

12. .אלה פסלים הינדיים
.זאת כנסיה נוצרית

.הם מבקרים במקדש בודהיסטי
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13. .ָהאִיש הַיְהוִּדי שָר לַבֵּן שֶלֹו
.הָאִיש הַמוּסְלְמִי בַּמִסְגָד

.הֵם חֹוגְגִים חַג הִינְִדי
.הֵם חֹוגְגִים חַג בּוְּדהִיסְטִי

14. ?מָתַי חֹוגְגִים אֶת הַחָג הַיְהוִּדי הַזֶה
.חֹוגְגִים אֶת הַחָג הַיְהוִּדי הַזֶה בָּאָבִיב
?מָתַי חֹוגְגִים אֶת הַחָג הַמוּסְלְמִי הַזֶה

.חֹוגְגִים אֶת הַחָג הַמוּסְלְמִי הַזֶה בַּסְתָיו

15. .זֹאת חֲתוּנָה נֹוצְִרית
.זֹאת חֲתוּנָה יְהוִּדית
.זֹאת חֲתוּנָה הִינְִדית

16. ?לָמָה אַתֶם חֹוגְגִים
.כִּי הַיֹום חַג נֹוצְִרי
?לָמָה אַתֶם חֹוגְגִים

.הַבֵּן שֶלִי וְהַחֲבֵָרה שֶלֹו הֹולְכִים לְהִתְחַתֵן

17. ?מָה אַתָה קֹוֵרא
.אֲנִי קֹוֵרא עַל חַגִים יְהוִּדיִים

?לָמָה אַתָה קֹוֵרא עַל חַגִים יְהוִּדיִים
.כִּי אֲנִי הֹולֵך לֶאֱכֹול אֲרוּחַת-עֶֶרב עִם

.מִשְּפָחָה יְהוִּדית

18. .הַמוּזִיקָאִים מוּכָנִים לְנַגֵן
.הַזַמֶֶרת לֹא מוּכָנָה לָשִיר

?אַת מוּכָנָה לֶאֱכֹול אֲרוּחַת-עֶֶרב
.הַגְבִָרים מוּכָנִים לָרוּץ

.הָאִיש כִּמְעָט מוּכָן לָלֶכֶת לָעֲבֹוָדה,.אֲבָל
.אִשְתֹו לֹא מוּכָנָה

?אַת מוּכָנָה לְִרכֹּוב עַל הַסוּס שֶלָך

המשך4.4

13. .האיש היהודי שר לבן שלו
.האיש המוסלמי במסגד

.הם חוגגים חג הינדי
.הם חוגגים חג בודהיסטי

14. ?מתי חוגגים את החג היהודי הזה
.חוגגים את החג היהודי הזה באביב
?מתי חוגגים את החג המוסלמי הזה

.חוגגים את החג המוסלמי הזה בסתיו

15. .זאת חתונה נוצרית
.זאת חתונה יהודית
.זאת חתונה הינדית

16. ?למה אתם חוגגים
.כי היום חג נוצרי
?למה אתם חוגגים

.הבן שלי והחברה שלו הולכים להתחתן

17. ?מה אתה קורא
.אני קורא על חגים יהודיים

?למה אתה קורא על חגים יהודיים
.כי אני הולך לאכול ארוחת-ערב עם

.משפחה יהודית

18. .המוזיקאים מוכנים לנגן
.הזמרת לא מוכנה לשיר

?את מוכנה לאכול ארוחת-ערב
.הגברים מוכנים לרוץ

.האיש כמעט מוכן ללכת לעבודה,.אבל
.אשתו לא מוכנה

?את מוכנה לרכוב על הסוס שלך
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19. ?הִגִיעַ הַזְמַן לָלֶכֶת לַחֲתוּנָה. אַת מוּכָנָה
.לֹא,.אֲנִי לֹא מוּכָנָה. אֶהְיֶה מוּכָנָה עֹוד מְעָט

.אֲנִי מוּכָנָה לָלֶכֶת לַמִצְעָד. הִגִיעַ הַזְמַן
?לָלֶכֶת

.כֵּן,.הִגִיעַ הַזְמַן לָלֶכֶת

20. ?הִגִיעַ הַזְמַן לָלֶכֶת לַמְסִיבָּה. אַתָה מוּכָן
.אֲנִי כִּמְעָט מוּכָן. אֶהְיֶה מוּכָן בְּעֹוד חָמֵש

.ַדקֹות
.בְּסֵֶדר. אֲנִי אֲחַכֶּה לְךָ בַּחוּץ

.הִגִיעַ הַזְמַן לָלֶכֶת לְתַחֲנַת הַָרכֶּבֶת. אַת
?מוּכָנָה

.אֲנִי כִּמְעָט מוּכָנָה. עֹוד לֹא גָמְַרתִי לֶאֱרֹוז
.אֶת הַמִזְווָָדה שֶלִי

.בְּסֵֶדר. אֲבָל אֲנַחְנוּ צְִריכִים כְּבָר לָלֶכֶת

21. .בֹּוא נֵלֵך לַּפַאְרק
.בְּסֵֶדר

.בֹּואִי נִיסַע לְרוּסְיָה בַּחֹוֶדש הַבָּא
.בְּסֵֶדר! אֲנַחְנוּ יְכֹולִים לְבַקֵר בְּמֹוסְקְבָה

?אַתָה מוּכָן לָלֶכֶת לַתֵיאַטְרֹון
!כֵּן,.אֲנִי מוּכָן. בֹּואִי נֵלֵך

22. .בֹּואִי נֵלֵך לְגַן-הַחַיֹות
בְּסֵֶדר. אֲנַחְנוּ יְכֹולֹות לָלֶכֶת הַיֹום אַחַר-

.הַצָהֳַריִים
?אַת מוּכָנָה לָלֶכֶת לְתַחֲנַת הַָרכֶּבֶת

!כֵּן,.אֲנִי מוּכָנָה. בֹּוא נֵלֵך
?אַת מוּכָנָה לָלֶכֶת לַּפַאְרק

.כֵּן,.בֹּוא נֵלֵך

המשך4.4

19. ?הגיע הזמן ללכת לחתונה. את מוכנה
.לא,.אני לא מוכנה. אהיה מוכנה עוד מעט

.אני מוכנה ללכת למצעד. הגיע הזמן
?ללכת

.כן,.הגיע הזמן ללכת

20. ?הגיע הזמן ללכת למסיבה. אתה מוכן
.אני כמעט מוכן. אהיה מוכן בעוד חמש

.דקות
.בסדר. אני אחכה לך בחוץ

.הגיע הזמן ללכת לתחנת הרכבת. את
?מוכנה

.אני כמעט מוכנה. עוד לא גמרתי לארוז
.את המזוודה שלי

.בסדר. אבל אנחנו צריכים כבר ללכת

21. .בוא נלך לפארק
.בסדר

.בואי ניסע לרוסיה בחודש הבא
.בסדר! אנחנו יכולים לבקר במוסקבה

?אתה מוכן ללכת לתיאטרון
!כן,.אני מוכן. בואי נלך

22. .בואי נלך לגן-החיות
בסדר. אנחנו יכולות ללכת היום אחר-

.הצהריים
?את מוכנה ללכת לתחנת הרכבת

!כן,.אני מוכנה. בוא נלך
?את מוכנה ללכת לפארק

.כן,.בוא נלך
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23. ?הִגִיעַ הַזְמַן לֶָלכֶת לַמִצְעָד
!כֵּן,.בֹּואִי נֵלֵך לַמִצְעָד

?אַתָה מוּכָן לָלֶכֶת לַמִסְעָָדה
!כֵּן,.אֲנִי מוּכָן. בֹּואִי נֵלֵך

24. ?ַאתָה מוּכָן לָלֶכֶת לַמִשְֹחָק
!כֵּן,.אֲנִי מוּכָן. בֹּוא נֵלֵך

?אַתָה מוּכָן לָלֶכֶת לַתֵיאַטְרֹון
!כֵּן,.אֲנִי מוּכָן. בֹּואִי נֵלֵך

25. ?שָלֹום! בְּרוּכָה הַבָּאָה הַבַּייְתָה! מַה שְלֹומֵך
.אֲנִי בְּסֵֶדר

?אֵיך הָיְתָה הַחוּפְשָה שֶלָך
.הִיא הָיְתָה טֹובָה מְאֹוד

26. ?לְאָן נָסַעְת
ּ .נָסַעְתִי לְצְפֹון יַּפָן וְלְהֹודו

?מָה ָראִיתְ בְּיַּפָן
.בְּמֶשֶך הַחֹוֶרף בָּעִיר הַזֹאת הַיַּפָנִים בֹּונִים

.בָּתִים גְדֹולִים מְאֹוד מִשֶלֶג
?בֶּאֱמֶת? הֵם יָפִים. אָהַבְת אֶת הָאֹוכֶל

.כֵּן. הַָדגִים הָיוּ טֹובִים מְאֹוד

27. ּ .אַחֲֵרי שֶעָזַבְתִי אֶת יַּפָן נָסַעְתִי לְהֹודו
.הַמֹונִיֹות שָם נְִראֹות שֹונֹות מְאֹוד מֵאֵלֶה

.שֶכָּאן
.הְַרבֵּה אֲנָשִים אֹוהֲבִים לְִרקֹוד וְלָשִיר בְּמֶשֶך

.הַחַגִים הַהֹוִדיִים
.הַחָבֵר שֶלִי,.יָאִיר,.ָרכַב עַל ּפִיל בָּעִיר

.ָראִינוּ גַם מִקְָדש בְּאֲגַם
.אָכַלְנוּ אֲרוּחַת-צָהֳַריִים עִם מִשְּפָחָה הִינְִדית

המשך4.4

23. ?הגיע הזמן ללכת למצעד
!כן,.בואי נלך למצעד

?אתה מוכן ללכת למסעדה
!כן,.אני מוכן. בואי נלך

24. ?אתה מוכן ללכת למשחק
!כן,.אני מוכן. בוא נלך

?אתה מוכן ללכת לתיאטרון
!כן,.אני מוכן. בואי נלך

25. ?שלום! ברוכה הבאה הבייתה! מה שלומך
.אני בסדר

?איך היתה החופשה שלך
.היא היתה טובה מאוד

26. ?לאן נסעת
.נסעתי לצפון יפן ולהודו

?מה ראית ביפן
.במשך החורף בעיר הזאת היפנים בונים

.בתים גדולים מאוד משלג
?באמת? הם יפים. אהבת את האוכל

.כן. הדגים היו טובים מאוד

27. .אחרי שעזבתי את יפן נסעתי להודו
.המוניות שם נראות שונות מאוד מאלה

.שכאן
.הרבה אנשים אוהבים לרקוד ולשיר במשך

.החגים ההודיים
.החבר שלי,.יאיר,.רכב על פיל בעיר

.ראינו גם מקדש באגם
.אכלנו ארוחת-צהריים עם משפחה הינדית
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28. ?מָה הֲכִי אָהַבְת בַּחוּפְשָה שֶלָך
.ּפָגַשְתִי הְַרבֵּה אֲנָשִים מְעַנְייְנִים

.אָהַבְתִי אֶת הָאֹוכֶל הַהֹוִדי הַחִָריף
.ָראִיתִי הִָרים יָפִים

29. .אֲנִי מְאֹוד אֹוהֶבֶת אֶת הַתְמוּנֹות שֶלָך
?אַת יֹוַדעַת שֶאֲנִי נֹוסַעַת לְיִשְָֹראֵל

?בֶּאֱמֶת? אַת נֹוסַעַת בְּעִנְייְנֵי עֲסָקִים
.לֹא. אֲנִי נֹוסַעַת לְחוּפְשָה

?מָתַי אַת נֹוסַעַת
.אֲנִי נֹוסַעַת בַּחֹוֶדש הַבָּא

30. .לָמְַדתִי עִבְִרית שְלֹושָה חֹוָדשִים
.יֵש לִי ַדְרכֹּון

.גָמְַרתִי לֶאֱרֹוז אֶת הַמִזְווָָדה שֶלִי
?אַת מוּכָנָה

.כֵּן,.אֲנִי מוּכָנָה
!בֹּואִי נֵלֵך

המשך4.4

28. ?מה הכי אהבת בחופשה שלך
.פגשתי הרבה אנשים מעניינים

.אהבתי את האוכל ההודי החריף
.ראיתי הרים יפים

29. .אני מאוד אוהבת את התמונות שלך
?את יודעת שאני נוסעת לישראל

?באמת? את נוסעת בענייני עסקים
.לא. אני נוסעת לחופשה

?מתי את נוסעת
.אני נוסעת בחודש הבא

30. .למדתי עברית שלושה חודשים
.יש לי דרכון

.גמרתי לארוז את המזוודה שלי
?את מוכנה

.כן,.אני מוכנה
!בואי נלך
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01. ?אַתָה מוּכָן
.לֹא,.אֲבָל אֲנִי כִּמְעָט מוּכָן

02. !שָלֹום
!שָלֹום

03. ?אַתֶם כָּאן לַחֲגֹוג אֶת הַשָנָה הַחֲָדשָה
.כֵּן,.אֲנַחְנוּ כָּאן לַחֲגֹוג אֶת הַשָנָה הַחֲָדשָה

04. ?אַתֶם מִיִשְָׂראֵל
.כֵּן,.אֲנַחְנוּ מִיִשְָׂראֵל,.אֲבָל אֲנַחְנוּ גִָרים בְּעִיר

.אֲחֶֶרת

05. ?גַם אַתֶם מִיִשְָראֵל
.לֹא. אֲנַחְנוּ כָּאן לְחוּפְשָה

06. !אַתֶם מְַדבְִּרים עִבְִרית טֹוב מְאֹוד
!תֹוָדה

07. ?כַּמָה שָׂפֹות אַת מְַדבֶֶּרת
.שָלֹוש: עִבְִרית,.אִיטַלְקִית,.וְקְצָת סִינִית

08. ?אַתָה זֹוכֵר אֶת הַחֲתוּנָה שֶל הַמֶלֶך
.כֵּן,.אֲנִי זֹוכֵר אֶת הַחֲתוּנָה שֶל הַמֶלֶך. הִיא

!הָיְתָה יָפָה

09. ?מַה יֵש בַּטֶלֶוִיזְיָה
.הַחֲתוּנָה שֶל הַמֶלֶך בַּטֶלֶוִיזְיָה

10. .כֵּן,.אֲנִי זֹוכֵר. זֶה כְּשֶאֲנָשִים הָלְכוּ בַּּפַעַם
.הִָראשֹונָה עַל... אֵיך קֹוְראִים לְזֶה

?בְּעִבְִרית
.“בְּעִבְִרית קֹוְראִים לְזֶה “יֵָרחַ

ציון דרך4.5

01. ?אתה מוכן
.לא,.אבל אני כמעט מוכן

02. !שלום
!שלום

03. ?אתם כאן לחגוג את השנה החדשה
.כן,.אנחנו כאן לחגוג את השנה החדשה

04. ?אתם מישראל
.כן,.אנחנו מישראל,.אבל אנחנו גרים בעיר

.אחרת

05. ?גם אתם מישראל
.לא. אנחנו כאן לחופשה

06. !אתם מדברים עברית טוב מאוד
!תודה

07. ?כמה שפות את מדברת
.שלוש: עברית,.איטלקית,.וקצת סינית

08. ?אתה זוכר את החתונה של המלך
.כן,.אני זוכר את החתונה של המלך. היא

!היתה יפה

09. ?מה יש בטלויזיה
.החתונה של המלך בטלויזיה

10. .כן,.אני זוכר. זה כשאנשים הלכו בפעם
.הראשונה על... איך קוראים לזה

?בעברית
.“בעברית קוראים לזה “ירח
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11. .אַתָה יֹוֵדעַ שֶָראִיתִי מִצְעָד עִם הָאָמִֵריקָאִים
?שֶהָלְכוּ עַל הַיֵָרחַ

!בֶּאֱמֶת? לֹא יַָדעְתִי אֶת זֶה

12. ?מָתַי ָראִיתָ אֶת זֶה
.ָראִיתִי אֶת זֶה בְּ-1973,.כְּשֶהָיִיתִי בְּחוּפְשָה

.בְּאְַרצֹות-הַבְִּרית

13. ?אַתֶם רֹואִים חֲָדשֹות
.כֵּן,.אֲנַחְנוּ רֹואִים חֲָדשֹות

14. ?ַהקְבוּצָה ּבְאָדֹום נִיצְחָה
.כֵּן,.הַקְבוּצָה בְּאָדֹום נִיצְחָה

15. ?כַּמָה עֹולִים הְַדגָלִים
.הְַדגָלִים עֹולִים שְנֵים-עָשָׂר יוּרֹו

16. ?אַתָה יָכֹול לִמְכֹּור אֶחָד בְּּפָחֹות
.אֲנִי לֹא יֹוֵדעַ אִם אֲנִי יָכֹול לִמְכֹּור אֶחָד

.בְּּפָחֹות

17. .אֲנִי יָכֹול לִמְכֹּור שְנֵי ְדגָלִים בְּעֶשְִׂרים יוּרֹו.
?אַת תִקְנִי שְנַיִים

.כֵּן,.אֲנִי אֶקְנֶה שְנַיִים

18. !תֹוָדה
!בְּבַקָשָה

19. ?אַת מוּכָנָה לָלֶכֶת
!כֵּן,.אֲנִי מוּכָנָה. בֹּוא נֵלֵך

המשך4.5

11. .אתה יודע שראיתי מצעד עם האמריקאים
?שהלכו על הירח

!באמת? לא ידעתי את זה

12. ?מתי ראית את זה
.ראיתי את זה ב-1973,.כשהייתי בחופשה

.בארצות-הברית

13. ?אתם רואים חדשות
.כן,.אנחנו רואים חדשות

14. ?הקבוצה באדום ניצחה
.כן,.הקבוצה באדום ניצחה

15. ?כמה עולים הדגלים
.הדגלים עולים שנים-עשר יורו

16. ?אתה יכול למכור אחד בפחות
.אני לא יודע אם אני יכול למכור אחד

.בפחות

17. .אני יכול למכור שני דגלים בעשרים יורו.
?את תקני שניים

.כן,.אני אקנה שניים

18. !תודה
!בבקשה

19. ?את מוכנה ללכת
!כן,.אני מוכנה. בוא נלך
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