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Future:
שאלות:
תרגם את הקטע הבא:
"סוף השבוע הזה יהיה ממש טוב ,אני חושב.
זה יהיה סוף שבוע טוב כי סבא וסבתא יגיעו לארץ הערב.
הם לא יישנו אצלנו כי הדוד שלי בני רוצה שהם יישארו בבית שלו.
יש להם מתנות בשבילי ובשביל אחותי.
אנחנו נקבל אותם מחר כי סבא וסבתא יהיו עייפים אחרי הטיסה שלהם.
מתי אתם תראו את סבא וסבתא שלכם?
לאן אנחנו הולכים ביחד כשהם יהיו פה ,אתה שואל?
אנחנו נלך למסעדות וניקח אותם לראות מקומות יפים בישראל.
הם לא ירצו לנסוע לאילת כי הם כבר מכירים את אילת".
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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
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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.
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