 יחידות3 קורס הכנה לבגרות באנגלית
לתלמידי תיכון
2 פרק
 הווה פשוט- Present Simple
1
2
3
4

Present Simple
Present Simple – To Have
Special Element Questions
Practice Conversation

Present Simple:
שאלות:
תרגל את המשפטים הבאים:
)1
)2
)3
)4

אני אוהב לשתות מיץ תפוזים ,יסמין אוהבת לשתות חלב.
החברים שלי יודעים לדבר צרפתית ,אבל ג'וני גם יודע לדבר רוסית.
טלי מאוד עייפה ,היא נרדמת על הספה כשהיא מתעייפת.
אני פועל בניין ,ואני אוהב את העבודה שלי מאוד.
אני עובד כאן כל יום בערך  10שעות ,ואז אני הולך הביתה למשפחה שלי.
כשאני מגיע הביתה אנחנו בדרך כלל אוכלים ארוחת ערב ביחד.
הבת שלי תמיד עוזרת לאשתי להכין את הארוחה.
היא ילדה טובה והיא מבשלת ממש טוב( .בצורה מאוד טובה).
אחרי שאנחנו מסיימים לאכול את ארוחת הערב ,הבן שלי עושה את הכלים
(שוטף את הכלים).
כמו אחותו ,גם הוא ילד טוב.
הילדים בדרך כלל נכנסים למיטה בסביבות .22:30
הם קוראים במיטה עד שהם מתעייפים ואז אני מכבה את האור בחדר שלהם
אחרי שהם נרדמים.
המשפחה שלי אוהבת את השגרה הזאת.
הבית שלי הוא מקום מאוד נעים.
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Present Simple – To Have:
שאלות:
תרגל את המשפטים הבאים:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

יש לי בית גדול ,אבל אין בו הרבה אנשים.
יש לה את שיעורי הבית של היום? אני לא בבית הספר כי אני חולה.
אני תלמיד טוב אבל אין לי זמן ללמוד כי אני גם עובד.
יש לה כלב אבל היא מאוד עצלנית אז היא לא מטפלת בו.
הם לא אויבים ,הם דווקא חברים מאוד טובים.
יש לכם תינוק חמוד ,יש לכם הרבה מזל.
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Special Element Questions:
שאלות:
תרגל את המשפטים הבאים:
 )1אתה חושב שזו הייתה עונה טובה של "?"The Voice
כן ,אני כן ...הזמרים היו מאוד מוכשרים.
הם כותבים את כל השירים האלו בעצמם?
לא ,הם לא .הכישרון שלהם הוא בשירה ,לא בכתיבה.
 )2דנה אוהבת שוקולד?
כן ,היא אוהבת ...אבל לא שוקולד לבן.
ומה עם בשר( ...היא אוכלת בשר?).
לא היא לא ,היא צמחונית.
 )3הרופא פה היום?
לא הוא לא ,הוא בחוץ.
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Practice Conversation:
שאלות:
תרגל את השיחה הבאה:
 )1היי ,איפה אתה?
אני בבית.
אתה רוצה ללכת לראות סרט היום?
כן ,אבל אני לא רוצה ללכת להצגה המאוחרת.
למה? מחר יום שישי .אנחנו לא לומדים ביום שישי.
כן ,אני יודע .אבא שלי צריך עזרה ממני מוקדם בבוקר ,אז אני צריך לישון
לילה מלא.
אני מבין .איזה סרט אתה רוצה לראות?
לא יודע ,יש סרטים טובים?
כן ,יש כמה טובים .אתה מכיר את סופרמן?
לא ,אני חי על כוכב אחר .ברור שאני מכיר אותו! אני מת על סופרמן!
אוקי ,אז תאסוף אותי סביבות  .20:00אני צריך ללכת עכשיו.
אין בעיה .תהיה בקשר מאוחר יותר/אחר כך.
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