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א

ב

 1עמוד 10
 .Aערב טוב ,אני טום
 .Bצוהוריים טובים הילה,
נעים להכיר
 .Cמי את?

 1עמוד 16
 12שתים עשרה
 13שלוש עשרה
 14ארבע עשרה
 15חמש עשרה
 16שש עשרה
 17שבע עשרה
 18שמונה עשרה
 19תשע עשרה
 20עשרים
 21עשרים ואחת
 22עשרים ושתים
 23עשרים ושלוש
 24עשרים וארבע
 25עשרים וחמש
 26עשרים ושש
 27עשרים ושבע
 28עשרים ושמונה
 19עשרים ותשע

 2עמוד 11
א .מוחמד לומד באוניברסיטה
ב .סטפני עובדת בבית חולים
ג .מוחמד מטורונטו
ד .סטפני מפריז
ה .עכשיו מוחמד גר בירושלים
ו .עכשיו סטפני גרה בתל אביב
 3עמוד 12
 . Aבוקר טוב טום ,מה שלומְ ךָ?
 .Bטוב ,תודה! מה שלומֶ ְך
סטפני?
 .Cמצוין!
 4עמוד 12
דיאלוג לדוגמא:
מוחמד :בוקר טוב!
את ?
אני מוחמד ,מי ְ
סטפני :בוקר טוב,
אני סטפני ,נעים מאוד!
את ?
מוחמד :מאיפה ְ
סטפני :אני מאוסטרליה.
מאיפה אתה?
מוחמד :אני מרמאללה.
את עושָה?
מה ְ
סטפני :אני רופאה.
מה אתה עושֶה?
מוחמד :אני מורֶ ה לערבית.
את גרה עכשיו?
איפה ְ
סטפני :אני גרה עכשיו בפריז.
ואתה?
מוחמד :אני גר עכשיו
בטורונטו.
סטפני :מצוין! להתראות.

5
א .מה
ב .מי
ג .מה
ד .מאיפה
ה .איפה
עמוד 13

 6עמוד 13
א .טובים
ב .קוראים
ג .נעים
ד .מאוד
ה .טוב
ז .מאיפה
ח .את
י .גרה
יא .בברלין
יב .לומד
יג .מה

2
א .בת
ב .בן
ג .בנות
ד .בן
ה .בת
ו .בני
ז .בני
ח .בנות
ט .בני

עמוד 17

 3עמוד 18
א .את ,אני
ב .אתה ,אני
ג .אתם ,אנחנו
ד .אתן ,אנחנו
ה .היא

4
א .בת
ב .בת
ג .בנות
ד .בנות

עמוד 18

5
א .בן
ב .בן ,את
ג .בת
ד .מספר
ה .שבע עשרה
עמוד 18

 6עמוד 19
 12שתים עשרה
 17שבע עשרה
 23עשרים ושלוש
 56חמישים ושש
 67שישים ושבע
 79שבעים ותשע
 99תשעים ותשע
 100מאה

 7עמוד 20
 .Aנהג גדול
 .Bרופאה גדולה
 .Cשולחן חזק
 .Dחולצה גדולה
 .Eרחוב גדול
 .Fאוניברסיטה גדולה
 8עמוד 21
 .Aילד חזק
 .Bחולצה יפה
 .Cילדים גדולים
 .Dילדות גדולות
 .Eבתים גדולים
 .Fשולחן חזק
 .Gרופאות נחמדות
 .Hילדות חזקות

9
א .טום גר בגרמניה
ולומד באוניברסיטה
ב .סטפני בת שלושים ושמונה
ג .את מדברת עברית
ד .אני גרה ברחוב פרידה
קאלו מספר שישים ושבע
ה .אנחנו ילדות חזקות וגדולות
ו .מוחמד והילה גרים בטורונטו
ועובדים באוניברסיטה
עמוד 21

ג
 1עמוד 24
א .אוהבת
ב .לומדת
ג .קוראים
ד .שומעת
ה .גרה
 2עמוד 25
א .אוכלים
ב .הולך /הולכת
ג .כותבים
ד .קורא
ה .יודעים
ו .לומדת
ז .נוסעות
 3עמוד 25
ללמוד :ל.מ.ד ,לומד/ת,
לומדת ,לומדות ,לומדים
לקרוא :ק.ר.א ,קורא/ת,
קוראת ,קוראות ,קוראים
לכתוב :כ.ת.ב ,כותב/ת,
כותבת ,כותבות ,כותבים
לנסוע :נ.ס.ע ,נוסע/ת,
נוסעת ,נוסעות ,נוסעים
לחשוב :ח.ש.ב ,חושב/ת,
חושבת ,חושבות ,חושבים
לשמוע :ש.מ.ע ,שומע/ת,
שומעת ,שומעות ,שומעים
לשאול :ש.א.ל ,שואל/ת,
שואלת ,שואלות ,שואלים

לאכול :א.כ.ל ,אוכל/ת,
אוכלת ,אוכלות ,אוכלים
לאהוב :א.ה.ב ,אוהב/ת,
אוהבת ,אוהבות ,אוהבות
למצוא :מ.צ.א ,מוצא/ת,
מוצאת ,מוצאות ,מוצאים
ללכת :ה.ל.ך ,הולכ/ת ,הולכת,
הולכות ,הולכים
4
ב .לכם
ג .להן
ד .לֶךָ
ה .לו
ו .לה
ז .להם

עמוד 26

 5עמוד 27
א .לנו ,ל ְָך ,לי
ב .ל ְָך ,לי ,לֶךָ ,לי
ג .לכן ,לנו ,לכם ,לנו

6
א .לי
ב .לנו
ג .אתם
ד .אנחנו ,את
ה .אני
עמוד 27

7
ב .לו
ג .להם
ד .לו
ה .להן
ו .להם

עמוד 27

 8עמוד 28
א .יש ,אין ,לה ,לה
בְ .
לך ,אין ,לי
 9עמוד 29
ב .בן זוג ,יש לנו
ג .ליֶ ,בּ ,לה ,יש לי ,להן ,יש לי
 10עמוד 29
א .את הספר החדש
של אליס מונרו
ב .להורים של מיכל
ג .לטום
ד .את הספר החדש
של אליס מונרו
ה .בן הזוג של מיכל
 11עמוד 31
 . Aאני גר/ה בתל אביב
 .Bהיא באה ללונדון
 .Cאנחנו שותים/שותות קפה
 .Dמה הוא עושה
 .Eהן רואות חתול /הם רואים
חתול
 .Fאתן שותות מיץ תפוזים
 .Gאתה שר?
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12
ב .קוראת ,ק.ר.א
ג .גר ,ג.ו.ר
ד .אוהבת ,א.ה.ב
ה .באים ,ב.ו.א
ו .קונה ,ק.נ.ה
ז .יודעים ,י.ד.ע

ד
 1עמוד 33
 .1טום אוהב ללמוד על
ההיסטוריה של האומנות
 .2סטפני רוצה לטוס לפריז
 .3איבתיסם רוצה לטוס לרומא
 .4בספרייה
 .5באוניברסיטה בירושלים

2
אin .
בnach, nach .
גmit, an, in .
עמוד 34

 3עמוד 34
ב .הוא לומד באוניברסיטה
בתל אביב
ג .טום וסטפני אוהבים ללמוד
על ההיסטוריה של האומנות
ד .היום טום טס לפריז
ה .טום לומד עם סטפני

4
ב .מ
ג .מ ,עם ,על
ד .מ ,מ
ה .מ ,ל
עמוד 35

 5עמוד 36
א .היפה ,הלבן
ב .גדול
ג .הטובים ,הטובות
ד .טוב
 6עמוד 36
ב .באוניברסיטה החדשה
בתל אביב לומדות הרבה
סטודנטיות
ג .המורה החדשה של סטפני
 7עמוד 37
 .Aזאת ילדה
 .Bזה הילד
 .Cאלו סטודנטיות
 .Dאלה המורים
 .Eהרופאות האלו
 .Fהחברים האלה
 .Gהמורה הזה
 .Hהמסעדה הזאת

8
אָּ .ב
בֶּ .ב

עמוד 38

גָּ .ב
דָּ .ב
הֶּ .ב
וָּ .ב
9
א .מֶ
ב .מֶ הָ
ג .מֶ הָ
ד .מֶ

עמוד 39

10
א .ל ָ
ב .לֶ
ג .לֶ
ד .לֶ

16
א .כל ה
ב .כל  /כל ה
ג .הכל
ד .כל
ה .כל ה  /כל
ו .הכל
ז .כל
ח .כל ה
עמוד 43

עמוד 39

תרגילי חיזוק
לפרקים א׳-ד׳

 2עמוד 53
בת ,שלושה ,מיכאל,
בן ,לא ,הילדים ,שלי

3
א .אהב
ב .יצאה
ג .הלכו
ד .חזר ,הלך
ה .עבד
ו .עבדנו
ז .עבדתי
עמוד 53

4
א .אכלו
ב .ה ְלכַה
ג .לקחְ נוּ
ד .עבד ,עבדה
ה .חזרתם
למדת
ְ
ו.
ז .נסעתן
עמוד 53

 11עמוד 39
א .הם סטודנטים מצוינים
ב .טום ומוחמד נהגים טובים
ג .סטפני אישה חכמה
ד .את ילדה גדולה
ה .הוא מורה לא נחמד
 12עמוד 40
לקרוא :ק.ר.א,
היא רוצה לקרוא
לכתוב :כ.ת.ב,
הילדים אוהבים לכתוב
לנסוע :נ.ס.ע ,החתול הקטן
אוהב לנסוע ללונדון
לחשוב :ח.ש.ב,
הכלב הגדול רוצה לחשוב
לשמוע :ש.מ.ע ,הרופאות
אוהבות לשמוע מוזיקה

13
א .את
ב .את
ג– .
ד .את
ה .את
ו– .
ז– .
ח– .
ט– .
י .את

עמוד 42

14
א .עם ,לֶ
ב .את ה ,עם
ג .את ,לֶ
ד .את
ה .ל ָ ,את ,עם
עמוד 42

15
א .לֶָּ ,ב
ב .ל ָ ,של
ג .של
ד .ל ָ
ה .על
ו .את ,עם
עמוד 42

 2עמוד 49
א .הילדים אוכלים פיצה גדולה
ב .הילדה רוצה לשתות קפה
ג .הרופאות הנחמדות אוהבות
לשמוע מוזיקה
ד .הסטודנט מארצות הברית
עשה מסיבה
ה .המורים לא עובדים במשרד,
הם עובדים בבית ספר
ו .הילד שותה מיץ תפוזים,
הילדה שותה קולה
ז .הסטודנטיות צריכות לעשות
שיעורי בית
ח .הכלבים לומדים אנגלית,
החתולים לומדים רוסית,
אנחנו לומדות עברית,
והמורות שלי לומדות אנגלית
 3עמוד 50
א .אוהבת
ב .רוצות
ג .אוכל
ד .אלה
ה .אלו
ו .זה ,לו
ז .אלה ,להם

4
א .הכל
ב .כל
ג .כל ה
ד .הכל
ה .כל ,כל
ו .כל ,הכל
ז .כל
ח .הכל
ט .כל ,כל
י .כל
יא .כל
יב .הכל

ה
 1עמוד 52
א .מיכאל עבד בחברה גדולה
ב .התינוק אדם נולד
ג .מיכאל יצא לחופשת לידה
ד .אדם הלך לגן

 5עמוד 54
למדתי ,לַמַ ְד ְת,
ללמוד :ל.מ.דְ ,
ְ
למדתֶ ן ,למְ דוּ
לקרוא :ק.ר.א ,קראְ תי ,קַ רַ אְ ְת,
קראתֶ ן ,קראו
לכתוב :כ.ת.ב ,כתבתי ,כַתַ בְ ְת,
כתבתן ,כתבו
לנסוע :נ.ס.ע ,נסעְ תי ,נסעְ ְת,
נסעְ תן ,נסעו
לחשוב :ח.ש.ב ,חשבתי ,חשבת,
חשבתן ,חשבו
לשמוע :ש.מ.ע ,שמעְ תי,
שמעְ ת ,שמעְ תן ,שמעו
למצוא :מ.צ.א ,מצאְ תי ,מצאְ ת,
מצאְ תן ,מצאו
לחזור :ח.ז.ר ,חזרתי ,חזרת,
חזרתן ,חזרו
לקחת :ל.ק.ח ,לקחתי ,לקחת,
לקחתן ,לקחו
עבד ְת,
לעבוד :ע.ב.ד ,עבדתיְ ,
עבדתֶ ן ,עבדו
ְ
לומר :א.מ.ר ,אמרתי ,אמרת,
אמרתן ,אמרו
להיות :ה.י.ה ,הַ יִיתי ,הַ יִית,
הַ יִיתֶ ן ,הַ יוּ
ית,
לרצות :ר.צ.ה ,רציתי ,רצִ ְ
רציתן ,רצוּ
 6עמוד 54
 .Aאתמול הלכתי למשרד
 .Bאת עבדת בחודש שעבר
בחיפה
 .Cלפני שעה הם נסעו
לירושלים
 7עמוד 55
אׁ .שְ בוּ ַעיִים
ב .א ֹוזֶן
ג .אַ ְל ַּפיִים
ד .יוֹם
ה .חוֹדֶ ש
ו .יַדַ יִים
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ז .רֶ גֶל
ח .מאתיים

קוראת ,ללכת ,הלכה,
היה ,אכלה ,חשבה

 8עמוד 58
 .Aיש לי שבע מאות אלף בתים
 .Bיש בבית חולים ששת
אלפים שמונה מאות שבעים
ואחת רופאות
 .Cיש חמישים ושבע אלף,
תשע מאות ואחד ילדים
בבית הספר
 .Dשלושה מיליון וחצי
נשים גרות בישראל
 .Eיש באיקאה תשע מאות
שישים ושלושה עובדים
 .Fתשעת אלפים שש מאות
ושנים עשר ילדים בבית
הספר הזה אוהבים פיצה
 .Gארבע מאות ילדות אוהבות
פיצה ,אבל מאתיים חמישים
ושבע ילדות לא אוהבות פיצה

 5עמוד 63
 .Aלפני שבועיים קראתי
את הספר הכי גדול בעברית
 .Bלפני שנתיים היא
אכלה פיצה טובה מאוד
 .Cלפני חודשיים ראינו
סרט די טוב
 .Dלפני יומיים הוא לקח
כלב חדש
 .Eאתן חשבתן אתמול
שהמסעדה הזאת מיוחדת מדי
 .Fשנה שעברה רציתן
לטוס לאנגליה
 .Gשבוע שעבר הם עבדו
מאה שמונים ושבע שעות
 .Hהיום הם עובדים
בעשרים וחמישה אלף
ותשע מאות בתים
 .Iשבוע שעבר היא
אמרה להילה בעברית
״אני אוהבת אותך״
 .Jאמרנו לסטפני
״אין לנו ילדים״
 .Kאבא שלי קרא ספר על
הספה כל היום  /כל היום אבא
שלי קרא ספר על הספה
 .Lלפני שלמדתי לקרוא
נסעתי בכל אירופה
 .Mכל שנה ביום הולדת
שלנו אמא שלנו לקחה
אותנו למסעדה יפה

 9עמוד 58
משפטים לדוגמא:
א .זה המחשב הכי טוב
ב .אלו הרופאות הכי
חכמות בעולם
ג .סטפני סטודנטית
נחמדה וחכמה
ד .אלה בתים גדולים במיוחד
ה .אנחנו ילדים קטנים מדי
ו .טום תלמיד מספיק חכם
 10עמוד 59
א .לפני  /אחרי
ב .לפני  /אחרי
ג .לפני
ד .אחרי
ה .אחרי
ו .אחרי ש
ז .לפני  ,אחרי
ח .לפני ,אחרי

תרגילי חיזוק פרק ה׳
2
א .לטוס
ב .לאכול
ג .ללמוד
ד .ללכת
עמוד 61

3
א .לקח
ב .לוקחת
ג .נסעו ...אתמול
ד .לומדות ...השבוע הזה
ה .אמרו
ו .חושבת
ז .רצתה...ראתה
ח .עשתה
עמוד 63

 4עמוד 63
לומדת ,הולכת ,יושבת,

ו

 3עמוד 67
א .רציתי
ב .קניתָ
ג .ראה
דַּ .בנְתַ ה
ה .עשיתם
ו .שתיתן
ז .אפו
ח .בכו ,בכיתי
ט .טעינו
י .ראתה
יא .רצו ,רציתי

4
א .גרתי
ב .קמְ תָ
ג .רץ
ד .שרה
הָ .בּאתֶ ם
וָ .זזְתֶ ן
ז .טסו ,טסתי
ח .גרו ,עבדו ,קמו
ט .רַ צְ נוּ
עמוד 69

 5עמוד 70
ג .חמש ורבע או חמש
וחמש עשרה דקות
ד .שש ועשרים
ה .שבע עשרים וחמש
ו .שמונה וחצי או שמונה
ושלושים דקות
ז .תשע שלושים וחמש
ח .עשר וארבעים
ט .רבע לשתים עשרה או אחת
עשרה ארבעים וחמש
י .עשרה לאחת בלילה
יא .חמישה לשלוש

6
 .Aביום ראשון אני עושה
ספורט בשעה חמש ורבע
 .Bכל יום שני בשעה תשע
ארבעים וחמש אני רצה
לעבודה
 .Cביום שלישי שעבר קמתי
בשעה שש שלושים וחמש
 .Dאתמול בשעה עשר בבוקר
שתיתי מיץ תפוזים ,בשעה
שש באתי הבייתה ובשעה
עשר בערב ראיתי טלוויזיה
 .Eבשנה שעברה הם גרו
בתל אביב ,עכשיו הם גרים
בירושלים
עמוד 70

 1עמוד 65
א .נסעה לטייל עם חברות
ב .נסעה לעבודה באוטובוס
ופגשה חברות  /שתתה מיץ
תפוזים ואכלה סנדוויצ׳ים /
ראתה ציפורים בפארק
ג .ישנה עד השעה עשר
וחמישה  /באה לעבודה
מאוחר מאוד
ד .קמה בשעה שבע וחצי
בבוקר  /עשתה ספורט והלכה
למשרד  /קנתה קפה וסנדוויץ׳

2
אֶּ .ב
ב .ל
ג .מ ,ל ,עם
ד .את ,את
ה .אתָּ ,ב
וָּ .ב
זָּ .ב
ח .עם
ט .ל
י .את ,עם
עמוד 67

 7עמוד 72
א .שלושה
ב .שמונ ָה
ג .עשרים ושלוש
ד .אחד עשרה
ה .שתי
ו .עשר
ז .חמישה עשר
ח .שתי ,אחת
ט .אחד ,שלושים וארבעה

 8עמוד 72
 .Aיש שתי אוניברסיטאות
בתל אביב
 .Bראיתי שלושה רופאים
ושבע רופאות
 .Cאכלתי אתמול שמונֶה
עשרה פיצות
 .Dיש לנו עשרים וחמישה
כלבים גדולים
 .Eיש לה מאה ושתיים
תמונות יפות
 .Fלבית שלי יש דלת כחולה
 .Gהוא עובד בשני משרדים
בירושלים
 9עמוד 73
א .התשיעית
ב .שני
ג .הרביעי
ד .עשירי
ה .שנייה
 10עמוד 74
 .Aאני גרה/גר בקומה השנייה
 .Bזה הבית השני שלי
 .Cזאת השנה הרביעית
שלי באוניברסיטה
 .Dזה השבוע השלישי
שלי בעבודה
 .Eאני טסה ביום
רביעי לישראל
 .Fהיא טסה ביום
חמישי ללונדון
 .Gקנינו ביום שבת קפה.
יום שבת הוא היום
השביעי בשבוע
 11עמוד 74
 .Aשתיתי היום חמש
כוסות קפה
 .Bראיתי את הילד השישי
 .Cהיום רצתי שעה אחת
 .Dגרתי בקומה הראשונה
 .Eרציתי ביום חמישי לשתות
שמונה עשרה כוסות מים

תרגילי חיזוק פרק 6

 2עמוד 78
א .שתים עשרה וארבע דקות
ב .אחת וחמישה
ג .שתים ועשרה
ד .חמש ורבע בבוקר
ה .שבע וחצי בבוקר
ו .רבע לתשע בבוקר
ז .עשרה לעשר בבוקר
ח .עשרה לשבע בערב
 3עמוד 79
א .רציתי
ב .קניתָ
טסת
ְ
ג.
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ד .באה
ה .עשה
ו .ראיתם
ז .שרתן
ח .קמו
ט .שתו
י .אפינו
 5עמוד 79
לפני שבוע ,כל יום,
לשעתיים ,בכל יום שבת,
הכל

ז
 1עמוד 84
א .תהיה
ב .יעשו
ג .תקנה ,תעזור
ד .יבואו
ה .אביא
ו .תרצה

2
א .תִ קנה
ב .תָ עָזור
ג .נ ָעזור
ד .יָבואו
ה .תִ הִ יֶה
ו .תִ כתבי
ז .תִ רקדו
ח .אֶ שתה
ט .יִרצה

יג .יִיגְעוּ
יד .נִיסַע ,נ ַטוּס ,נֶלֶך
יה .תִ קני ,תיפוֹל
 6עמוד 88
ב .תיקח ,תיקח
ג .אוֹהַ ב ,ת ֹאהַ ב
ד .א ֹוכַל ,נ ֹאכַל
ה .תֶ לֶך ,תֶ לְכי
ו .תקחו ,ניקח
ז .תִ גְעו ,אֶ גַע
ח .י ֹאהַ בו ,אוֹהב
 7עמוד 89
א .נייר טואלט
ב .שישה שקלים
ותשעים אגורות
ג .גלידה וקולה
ד .חלב
ה .מעל  10שקלים
 8עמוד 89
שלום ,נייר ,שורה,
חמישי ,עולה ,זה,
כרטיס אשראי ,תודה

עמוד 84

 3עמוד 84
ב .תעבדי
ג .תשאלו
ד .ימצאו

4
א .תִ רצי
ב .תִ קנו
ג .יִראו
ד .יִשתנו
ה .אֶ היה
ו .נִרצה
ז .יַאפו
ח .יעשו

עמוד 86

9
א .כמה זה עולה – זה עולה
שלושים וחמישה שקלים
ב .איפה יש חלב – הנה ,שם,
על המדף הראשון
ג .באיזו שורה יש נייר
טואלט – בשורה שמינית
ד .אתם מקבלים כרטיסי
אשראי – בטח אבל רק
מעל עשרים שקלים
ה .סליחה ,יש לכם אולי
גלידה – כן ,אבל רק בטעם וניל

3
א .תרקוד
ב .תפתחי
ג .למדתי
ד .שמרתי
ה .שברה
ו .תפגוש
עמוד 95

 4עמוד 95
 למדה ,לומד ,תלמד עשו ,עושות ,יעשו רצינו ,רוצים ,נרצה כתב ,כותב ,יכתוב בא ,בא ,יבוא גרתי ,גר ,אגור נתן ,נותן ,ייתן לקחת ,לוקחת ,תיקחי קניתי ,קונה ,אקנה כתבת ,כותבים ,אכתוב קראנו ,קוראת ,אקרא -הלכתי ,הולך ,תלך

עמוד 89

 10עמוד 90
א .עשרה שקלים
ב .עשרה שקלים
ג .בצל סגול
ד .גזרים

11
קנית ,חושבת ,רוצה,
להוציא ,נלך ,ניקח

תרגילי חיזוק פרק ז׳
5
א .אֶ סַע
ב .תִ יפוֹל
ג .תִ ְתני
ד .יִיגַע
ה .תִ ְרצֶה
ו .תִ כְ תֶ בוּ
ז .תִ ְקנוּ
ח .יִיסְ עוּ
ט .י ְ
ִיתנוּ
י .נ ַ ַעשֶה
יא .אֶ פוֹל ,אֶ שְ בוֹר
יב .תִ יתֶ ן

ה .נֶלֶך
ו .תִ ְתנִי
ז .בנתה
ח .תִ ְרצִ י

עמוד 86

1
א .הלכנו ,הולכת,
שכחתי ,תהיה
ב .מצאה ,אלך ,רוצה ,תעבור
ג .קניתי ,תהיה
נסעת ,נוסעת ,תִ סְ עי
ְ
ד.
עמוד 94

 5עמוד 96
 קמה ,עשתה ,הלכה ,קנתה תקום ,תראה ,תאכל,תרוץ ,תשתה
 גרה ,קוראים ,עובד ,עובדת,רצה ,אוהבת ,יחזור ,ילכו

ח
 1עמוד 100
סיפרתי :ס.פ.ר ,.אני ,עבר,
לספרErzählen ,
מנגנת :נ.ג.ן ,היא/את ,הווה,
לנגןMusic spielen ,
תסדרי :ס.ד.ר ,את ,עתיד,
לסדרOrdnen ,
דיבר :ד.ב.ר ,הוא ,עבר,
לדברSprechen ,
ישחק :ש.ח.ק ,הוא,
עתיד ,לשחקSpielen ,
ילמדו :ל.מ.ד ,הם/הן,
עתיד ,ללמדLehren ,
מגלה :ג.ל.ה ,היא ,הווה,
לגלותEntdecken ,
גילו :ג.ל.ה ,הם/הן ,עבר,
לגלותEntdecken ,
נטפל :ט.פ.ל ,אנחנו,
עתיד ,לטפלSorgen ,

2
א .דיברו
ב .מטפלת
ג .יסדרו
ד .תספרי
ה .מנגן
עמוד 100

2
א .רצו
ב .יקחו
ג .קונ ָה
ד .אֶ תֶ ן

עמוד 94

ו .ילמדו
ז .משחקת
ח .גילו
ט .אבקר
י .תנגני
יא .גילתה
 3עמוד 101
ניגנתי :נ.ג.ן ,אני ,עבר,
Ich habe Music gespielt
תספרי :ס.פ.ר ,את ,עתיד,
du wirst eine
Geschichte erzählen
יטפלו :ט.פ.ל ,הם/הן ,עתיד,
sie werden sich
kümmern
מדברים :ד.ב.ר ,הם/אתם,
הווהWir sprechen ,
לימדתן :ל.מ.ד ,אתן ,עבר,
Sie lehrten
 4עמוד 102
 .2זה הבית שלך?
 .3יש לי את הספרים שלך
 .4היא נתנה לנו את המתנה
 .5מוחמד ,זה הכלב שלך?
 .6את נותנת לי את התמונות
 .7הבתים האלה גדולים.
גרים בהם הרבה אנשים
 .8הקולנוע הזה חדש,
אבל הכיסאות בו ישנים
 .9הכוס הזאת מלאה,
יש בה יותר מדי מים

5
ב .לו
ג .שלי
ד .שלו
ה .בו
ו .בה

עמוד 102

6
ב .על ֵיהַ
ג .על ַיי
ד .עליכם
ה .עליהן
וָ .על ֵיךָ
זָ .על ְ
ַיך

עמוד 103

7
ב .לי ,בה
ג .שלה
ד .עליה
ה .בי
ו .שלהן
ז .לו

עמוד 104

 8עמוד 105
 .1יש לי עשר אצבעות
 .2יש לה הרבה שיער
 .3הראש שלו קטן
 .4כואבת לי כף הרגל
 .5שברתי את הרגל
 .6כואב לנו החזה
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 .7היא שברה את הברך
 .8הקרסול שלו כואב
 .9יש לך שתי ידיים
 .10יש לנו שתי רגליים
 9עמוד 106
א .שום דבר
ב .אף אחד ,כלום
ג .שום מקום
ד .שום מקום
ה .אף אחד
ו .שום מקום

תרגילי חיזוק פרק ח׳
 5עמוד 112
טסה :ט.ו.ס ,פעל,
את/היא ,הווה ,לטוס
תגורי :ג.ו.ר ,פעל,
את ,עתיד ,לגור
אישן :י.ש.ן ,פעל,
אני ,עתיד ,לישון
נגור :ג.ו.ר ,פעל,
אנחנו ,עתיד ,לגור
רוצה :ר.צ.ה ,פעל,
אני/אתה/את ,הווה ,לרצות
 6עמוד 112
א .יטוסו ,שנה הבאה
ב .רצתה
ג .מדברים
 7עמוד 113
שמת
ְ
א .מוצאת ,קניתי,
ב .באתָ  ,אפתה,
ג .צריכה ,לכתוב,
חושבת ,נוסעים
ד .תיסעי ,תשברי
ה .נפל ,כואבת
ו .הולכת ,פונה ,חוצה
ז .יודעת ,נוסעים
ח .לרדת ,רוצה ,צריכה
ט .לקנות ,לקנות
י .עולה ,משלמת ,אשלם
יא .באתי ,לבקר ,לראות
יב .מחפש ,אחפש
יג .גיליתי
יד .תשחק
טו .ניגנת

ט
 1עמוד 117
גרים :ג.ו.ר ,הם/אתם,
הווה ,לגורWohnen ,
שוכר :ש.כ.ר ,אתה/הוא,
הווה ,לשכורMieten ,
מתחתנת :ח.ת.ן ,את/היא,
הווה ,להתחתןHeiraten ,
התרגשנו :ר.ג.ש ,אנחנו ,עבר,
להתרגשAufgeregt sein ,

תתנשקו :נ.ש.ק ,אתם/אתן,
עתיד ,להתנשקKüssen ,
רוצים :ר.צ.ה ,אתם/הם ,הווה,
לרצותWollen ,
א.מ.ץ :לאמץAdoptieren ,
ק.ב.ל :לקבלBekommen ,
 2עמוד 117
א .מתרגשת
ב .התחתנו
ג .התלבש
ד .התנשקתם ,תתנשקו
ה .תתפטר
ו .מתרגזת
ז .תתפטרי
ח .התלבשת
ט .התרגשו ,רצו

3
א .אותי
ב .איתי
ג .אותי
ד .איתי
ה .אותי
ו .איתי
ז .איתי
ח .איתי

עמוד 118

 4עמוד 119
 .2אני אלך איתכם ,טום
ומוחמד ,למסעדה
 .3אני אראה אותך מחר הילה
 .4אני הולכת איתכן לבית
ספר כל יום סטפני ונינה
 .5ראיתי אותו
 .6ישבתי לידכם /לידכן
 .7הן/הם הלכו לידן /לידם
 .8הסטודנטים הלכו
אתמול לידי
 .9היא אוהבת אותה
 .10היא תאהב אותך הילה
 5עמוד 120
 .2סטפני והילה ,החתולים
נשארים אצלכן בקיץ הזה?
 .3אנחנו הולכים לפניהם /
לפניהן
 .4היא תבוא הבייתה /
הם יבואו הבייתה
 .5הילה נתנה לו את
המתנה שלך?
 .6נינה ,המתנה הזאת
בשבילך?

6
א .אצלו
בּ ִ .ב ְגלָל ְֶך
ג .בשבילם
דּ ִ .ב ְגלָלְךָ
ה .בשבילכן
ו .אצלך
עמוד 121

 7עמוד 122
הצטערתי :צ.ע.ר ,אני,

עברEs tat mir leid ,
משתפרת :ש.פ.ר ,היא/את,
הווהsie verbessert sich ,
הסתפרת :ס.פ.ר ,את/אתה,
עברDu schneidest deine ,
Haare
מצטלמים :צ.ל.ם ,הם/אתם,
הווהWir lassen uns ,
fotografieren
יזדמן :ז.מ.ן ,הוא ,עתיד,
Er wird irgenwo sein
נזדקן :ז.ק.ן ,אנחנו ,עתיד,
Wir warden alt werden
תשתפרי :ש.פ.ר ,את ,עתיד,
du wirst dich verbessern
הצטערו :צ.ע.ר ,הם ,עבר,
es wird ihnen leidtun
יזדקן :ז.ק.ן ,הוא ,עתיד,
er wird alt warden
 8עמוד 122
א .מצטלמת
ב .הצטלמנו
ג .יזדקן
ד .מזדקנים
ה .הצטערה
ו .אבוא ,אצטער
ז .תסתפרי
ח .הזדמנתם
 9עמוד 124
א .בקיץ חם מאוד בישראל
ב .באביב נעים ,יש שמש וגם
גשם ולפעמים שמש בענן
ג .בתל אביב יש  29מעלות
ושמש
ד .בעכו
 10עמוד 124
 .1היום יורד גשם בפריז
 .2ירד שלג שנה שעברה
בירושלים
 .3שבוע הבא יירד גשם
בתל אביב
 .4אני אוהבת לעשות
חופשה במקומות חמים
עם הרבה שמש
 .5אני מעדיפה חופשה
במקומות קרים ומושלגים
 .6ראיתי אתמול בבוקר
קשת בענן
 .7הילדים לא אוהבים
ברקים ורעמים
 .8בכל שנה עול ָה
הטמפרטורה בשתי מעלות

תרגילי חיזוק פרק ט׳
 1עמוד 128
א .ה.ל.ך ,פעל ,תלכי
ב .ד.ב.ר ,פיעל ,ידברו
ג .ח.ת.ן ,התפעל ,נתחתן
ד .ר.צ.ה ,פעל ,תרצה

ה .ק.ב.ל ,פיעל ,אקבל
ו .נ.ש.ק ,התפעל ,יתנשקו
ז .א.ה.ב ,פעל ,תאהבו
ח .ס.פ.ר ,התפעל ,תסתפר
2
א .איתם
ב .אותן
ג .שלו
ד .איתם
ה .אותך
ו .לידה
ז .בגללו
ח .לפניךָ
ט .אחרי
י .אצְ ל ְֶך ,בשבילי ,אחריה,
עמוד 129

3
א .לספרerzählen ,
ב .לספורzählen ,
 .3להסתפר,
einen Haarschnitt
zu bekommen
 .4לדברsprechen ,
 .5להתלבשum sich ,
anzuziehen
 .6ללבושAnziehen ,
 .7להצטערum sich ,
zu entschuldigen
 .8להצטלםfotografiert ,
werden
עמוד 129

 4עמוד 130
ב .התחתנו
ג .מתרגש ,יצטרף
ד .מנשקת
ה .מתנשקים ,התחתנו
ו .התלבשנו ,נתלבש
ז .מזדקנים
 5עמוד 130
א .יתרחצו ...מחר
ב .שנה הבאה ...יתאהב
ג .אתרגש ...אקבל
ד .יתווכחו
ה .אצטער

י
 1עמוד 133
מסבירה :ס.ב.ר ,היא/את,
הווה ,להסביר
מאמינים :א.מ.ן ,הם/אתם,
הווה ,להאמין
המציאו :מ.צ.א ,הם/הן,
עבר ,להמציא
מתאימה :ת.א.ם ,היא/את,
הווה ,להתאים
מאכילים :א.כ.ל ,הם/אתם,
הווה ,להאכיל
מושיבה :י.ש.ב ,היא/את,
הווה ,להושיב
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מורידה :י.ר.ד ,היא/את,
הווה ,להוריד
מחזיקה :ח.ז.ק ,היא/את,
הווה ,להחזיק

 7עמוד 137
א .בהתחלה
ב .אחר כך
ג .לכן
ד .אך ,אז
ה .למרות ש
ו .כי
ז .או

 2עמוד 133
א .הדריכה ,הסבירה
ב .השביעה
ג .יקדיש
ד .משמיע
ה .הסכימה
ו .הבטחנו
ז .להאכיל
ח .הדליק ,הפחיד,
הצליחה ,אמרה

8
א .הייתה
ב .היו
ג .היה
ד .הייתה ,היה
ה .הייתה

 3עמוד 135
א .בית החולים
ב .עונת אבטיחים
ג .חדר ילדים
ד .ארוחת בוקר
ה .תהליך השלום
ו .חדר אוכל
ז .תפוח אדמה
ח .בית הכנסת
ט .ארוחת ערב
י .משפחת כהן

 9עמוד 139
 .2היה לה כלב גדול ויפה
 .3היו לנו שתי מכוניות צהובות
 .4טום ,היה לך חתול/
הייתה לך חתולה?
 .5הוא היה בן חמש
כשהוא עבר לברלין
 .6היא הייתה מאוד נחמדה
 .7היינו בשנה שעברה בלונדון
 .8היה לכם/לכן קפה?
 .9הייתה להם ילדה?

 4עמוד 135
א .בתי חולים
ב .בית הספר
ג .חברות המים
ד .תהליכי השלום
ה .תיבות דואר
ו .מסיבות יום הולדת
ז .רופאות משפחה
ח .שחקן כדורגל
ט .בתי קפה
י .סופי שבוע
יא .ארוחות צהריים
יב .חדר עבודה
יג .בית כנסת

 10עמוד 139
א .לא היה להילה מזל
ב .לאנשים בברלין
לא היו מכוניות
ג .היו להן
ד .לא היה לי
ה .היה לי רצון

 5עמוד 136
א .היו תאונות דרכים
ב .מורים חדשים לבתי הספר
ג .בעיות גדולות
בחברות החשמל
ד .האנשים האלה
עובדים בבתי חולים
ה .הנשים האלו
עובדות בבתי ספר
ו .רופאות משפחה
ז .מחלות ים ...סירות
ח .הילדים האלה מחכים
בתחנות הרכבת
ט .בבתי הקפה...עוגות שוקולד
 6עמוד 136
א .עובדי המשרד
ב .ארוחת הבוקר
ג .תחנות הרכבת
ד .שיחות השלום
ה .תיבת הדואר

עמוד 138

תרגילי חיזוק פרק י׳
 1עמוד 144
א .הרגישו ...אתמול
ב .הקשיבה ..הזמינה
ג .התחיל ...שנה שעברה
ד .הסכמנו
ה .הקשבתי ..לפני שבועיים
ו .בישל ...האכיל
ז .החלטת שבוע שעבר ...למדת
ח .התחלת ...אתמול
ט .הזמינה ...ישנתי
י .שתלו
 2עמוד 145
יגורו...תגור...שיקשיבו...
יגורו...יפסיקו...יגור ...תסביר...
יזמינו  ...יצליחו
 4עמוד 145
א .סלט ביצים
ב .סלטי טונה
ג .עוגת תפוחים
ד .טיול משפחות
ה .טיולי נוער
ו .מוסיקת רוק
ז .עבודת לילה

ח .בתי חולים
ט .עובדי המשרד
י .בתי כנסת
 5עמוד 147
 .1היה לה יום הולדת
שבוע שעבר
 .2לא היה לה כלב
 .3יש לי שלושה ילדים
 .4אני עצובה
 .5היו לנו חמישה
מבחנים שבוע שעבר
 .6היינו שנה שעברה בליסבון
 .7טום ,היה לך קפה?
 .8לא היו לא ילדים.
הוא אהב את החופש שלו

6
אחרי ,בהתחלה ,אבל,
אולם ,כי ,לפני ,אחר כך
עמוד 147

