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Present Progressive:
:שאלות
:) תרגל את השיחה הבאה1
?"למה אתה ער כל כך מוקדם
.אני נוסע לסופר לפני שכולם מגיעים לשם
?אתה בא הביתה אחרי זה
. אני צריך לשים את האוכל במקרר,ברור שאני בא הביתה
?אתה לא שוכח משהו
. לא נראה לי... לפחות. אני לא שוכח שום דבר,לא
."אתה שוכח שביקשתי ממך לקחת את הבת שלנו לבית הספר
:) בחר את הפועל בגרסה המתאימה במשפטים הבאים2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

1

Do you ____ the answer?
(know, knowing)
Jim ____ dessert every day.
(eats, is eating)
I ____ good about the race's outcome.
(feel, am feeling)
She ____ her mother.
(resembles, is resembling)
Do you ____ they will win?
(think, thinking)
They really ____ everything you did for them. (appreciate, are appreciating)
Can you ____ the coffee brewing?
(smell, are smelling)
I still ____ a lot of money on my student loans.
(owe, am owing)
You ____ more shoes than anyone else I know.
(have, are having)
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Test:
:שאלות
) בתרגיל זה אתם מתבקשים לכתוב את הפעלים בגרסה המתאימה שלהם1
.בהתאם לנושאי המשפט שמבצעים אותם
My father _____ (not work) in an office, he _____ (work) in a bakery.
Every day, he _____ (bake) tasty bread and cakes. I usually _____ (wake up)
at 6 o'clock in the morning because that’s when he _____ (wake up).
He _____ (make) noise and it _____ (be) hard to go back to sleep after that.
I _____ (like) to go to work with him because I _____ (want) to learn how
to bake things too.
One day I _____ (hope) that I _____ (be) a baker as well. I _____ (bake)
fresh bread every morning. I _____ (not think) that I _____ (work) hard and
I _____ (need) something in my life to _____ me _____ (get out) of bed early
in the morning or I _____ (sleep) till noon.
Right now I _____ (be) still a pupil in school. This morning Dad _____ (drive) me to
school. I _____ (not be) home until 15:00 because school _____ (finish)
at 14:30 today.
In the evening we _____ (go) to the bakery again because Dad _____ (receive)
a big shipment of ingredients at 18:00. I _____ probably _____ (get) into bed
at a very late hour today.

.) כתבו שלושה משפטים על כל תמונה2
. משפט אחד שלילי ושאלה אחת,משפט אחד חיובי
.הסימנים ליד הפעולות השונות מראות לכם באיזה סוג משפט מדובר

2
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 אבל עליכם לנסות לפי ההגיון להבין מהם,) בתרגיל זה נתונים לכם התשובות3
.השאלות ואז לכתוב אותם באנגלית כך שלכל תשובה תהיה שאלה מתאימה
a. ___________________________________________________?
No, I don't think that I will come tonight.
b. ___________________________________________________?
Of course, I will pick them up on my way to the mall.
c. ___________________________________________________?
I'm going home after the game because my wife is making dinner.
d. ___________________________________________________?
He usually watches television after he eats.
e. ___________________________________________________?
Yes, we know that the movie we wanted to see is out in the cinema.
f. ___________________________________________________?
Yes, this computer is new.

:) הפכו את המשפטים הבאים לשאלות4
a.
b.
c.
d.
e.

I won't tell him about his birthday present.
He thinks that you are a smart person.
Daniella wants to drive with me into the city tomorrow.
I'm not going to cook anything tonight.
We are flying to Brazil in the summer.

:) כתבו קטע משלכם על המצב הנתון5
Your cat is lost. You don't know where he is and you are worried.
Write some information about the cat to put on trees and places outside so people can
contact you if they find the cat! (40-50 words).
Use the Present Simple. Present Progressive and the future tense.

3
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Practice:
שאלות:
תרגל את המשפטים הבאים:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

אני בדרך כלל הולך לביה"ס כל יום חוץ מימי שישי ,אבל השבוע אני הולך גם
ביום שישי.
אתה בדרך כלל לא אוכל בשר ,אבל אני רואה שאתה אוכל סטייק.
היא צופה בשעה אחת של טלוויזיה בימי ראשון ,אבל היום יום שני אז היא לא
רואה טלוויזיה.
אין לי כלב ,אבל יש כלב שמשחק עם כדור בגינה שלי .כרגע ,אני רואה אותו.
מתי אתה הולך לפארק? אני חושב שאני רוצה לבוא איתך.
על מה הוא חושב? הוא נראה מאוד שמח.
אני לא שייך לקבוצה הזאת ,מתי אתה מעביר אותי?
באיזה יום אנחנו מארחים אנשים השבוע?
זה נראה שהולך לרדת גשם בקרוב.
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