קורס הכנה לבגרות באנגלית  3יחידות
לתלמידי תיכון
פרק 7
 - Past Progressiveעבר מתמשך
Test

1

Test:
:שאלות
:) השלם את הגרסה המתאימה של הפעלים בקטע הבא1
I was at the dentist's and she _____ (fill) one of my teeth when the lights suddenly
_____ (go) out. It _____ (be) a power failure.
The dentist _____ (not want) me to go home with an open hole in my tooth. So, she
_____ (tell) me to wait. While I _____ (sit) in the waiting room, a man from the
electricity company _____ (knock) at the door. He _____ (say) that they _____ (try) to
repair the lines, but that it would take at least two hours before the lights came back on.
That’s when I _____ (decide) to go home.

:) תרגם את המשפטים הבאים2
." ראיתי שהיא שותה קולה אז שאלתי אותה אם זה רגיל או "זירו.א
. הילדים הלכו מכות בזמן שישנתי בחדר שלי אז לא שמעתי אותם.ב
. לא רציתי להפריע לה בזמן שהיא דיברה אז החלטתי להישאר בשקט.ג
 בזמן שאכלנו במסעדת ג'ירף פתאום ראיתי את השכנים שלי בצד השני.ד
.של המסעדה
. אבל במציאות היא הלכה למסיבה, היא אמרה שהיא הולכת לישון אצל חברה.ה
? אתה חשבת שהוא סיפר לך את האמת.ו
. לא ידעתי שאתה חשבת על לעבור לחו"ל בזמן האחרון.ז
:) כתוב קטע משלך על המצב הנתון3
You live in the town of Tinsdale. Up until two months ago it was a quiet town.
Recently, the mayor has authorized the government's decision to build a new airport
right near your town.
As a result, you can't even get a full night's sleep. The noise from the airplanes wakes
you up, gives you headaches and disrupts your daily life.
Write a letter to the mayor telling him about these problems and give him suggestions
about what can be done about this problem.
You MUST include AT LEAST 2 instances of PAST SIMPLE and AT LEAST 2 more
PAST PROGRESSIVE. In addition to this you MAY use any other tenses you have
already learned. (150-200 words).
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