קורס הכנה לבגרות באנגלית  3יחידות
לתלמידי תיכון
פרק 6
 - Past Simpleעבר פשוט
Past Simple
Test
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Past Simple:
שאלות:
תרגם את הקטע הבא:
"הלכת לעבודה אתמול?
ברור ,הלכתי מוקדם וחזרתי מוקדם כי רציתי ללכת למכון בערב.
מה עשית במכון?
בעיקר עבדתי על הרגליים ,למה?
כי גם אני חשבתי לעשות מנוי ולהתחיל ללכת בקרוב.
הצלחתי לשפר את הכושר שלי מאוד בשנה האחרונה שם .כדאי לך.
אשתי אמרה לי שאני צריך את זה .לדעתי גם היא צריכה להתחיל ללכת.
אמרת לה את זה?
לא אמרתי לה עדיין ,אני לא רציתי שהיא תתעצבן עליי".
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Test:
:שאלות
:) השלם את הגרסה המתאימה של הפעלים בקטע הבא1
Ido _____ (be) a very nice boy. This year he _____ (have) his bar mitzvah.
He _____ (be) 13 years old. At the moment, he _____ (learn) at school.
For his bar mitzvah, Ido's parents _____ (take) him to London.
They _____(stay) in various hotels and they _____ (eat) in good restaurants.
Ido _____ (want) to see the world.
Ido _____ (live) on Basel Street, but he _____ (not like) his town.
He _____ (say) it is too old and boring. There _____ (be) nothing to do.
_____ you also _____ (feel) this way about your town?
When he _____ (be) born he _____ (be) a good boy and his parents _____ (love)
playing with him, even when he _____ (behave) badly.
Ido and his father _____ (enjoy) playing football and basketball together, and in the
summer Ido _____ (play) matkot with his friends at the beach.
"The summer vaction _____ (not be) long enough!" Ido _____ (say), but usually by the
end of the vacation Ido and his friends _____ (not be) so sad to return to school.
_____ you _____ (think) that the summer vacation _____ (be) too long?

:) מצא את השאלות לתשובות הנתונות2
a. _____________________________________________?
Yes, I did my homework yesterday.
b. _____________________________________________?
No, I am not going to be home later because I will be out.
c. _____________________________________________?
No, my brother doesn't have a TV in his room.
d. _____________________________________________?
Yes, My friends and I are going to see a movie tonight.
e. _____________________________________________?
No, I don’t like dark chocolate.
f. _____________________________________________?
Yes, my parents are very good people.
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 )3תרגל את המשפטים הבאים:
א .אין לי מה לעשות עכשיו אז אני הולך לשחות בבריכה של דניאל.
ב .כל פעם שהוא הולך לעשות קניות הוא לא זוכר לקנות לחם.
ג .אנחנו נוסעים לבקר את סבא וסבתא ,אתם רוצים לבוא?
ד .ילדים ,אני עייף מדי הערב .אני אספר לכם סיפור מחר ,אני מבטיח.
ה .שי טילפן .הוא מתכנן טיול ליפן והוא רצה לדעת אם אנחנו רוצים
להצטרף.
 )4כתוב קטע משלכם על המצב הנתון:
A few months ago, you moved to a new house.
Write a letter to a friend telling him/her about your new home, school and friends.
Make sure that your letter is at least 70 words long.
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