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 מיית סקייבריתדאק -2 תרגול 

 

 :לזמן עבר יםהבא יםשנו את המשפט

לא תעצור ברציף, אלא תמשיך  ת היאזאבבוקר בדיוק, עם  00:11הרכבת תעבור בתחנה מחר בשעה 

 לכייון באר שבע.

 

__________________________________________________________________

____________________________________________________. 

 

אני חושב ומאמין שבכל יום שאני מתרגל את השפה העברית, אני משתפר מיום ליום ומשפר את 

 היכולת שלי לדבר בצורה טובה וברורה יותר.

__________________________________________________________________

.____________________________________________________ 

 

אני ממהר מאוד  בבוקר? מסוגל להכין את החביתה אהיה לאול להיות מצב שבו אני האם באמת יכ

 לעבודה, אתה חושב שתוכל להכין אותה עבורי?

__________________________________________________________________

__________________________________________________ . 

 

 :מעברית לאנגלית תרגמו את המשפט הבא

 .אר ערני לאורך כל היוםיששתיית קפה בכל בוקר יכולה לעזור לך להתעורר ולה

__________________________________________________________________

__________________________.__________________________ 
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 תרגמו את המשפט הבא מאנגלית לעברית:

I had 2 eggs for breakfast, I’m actually on my way to my lunch break now, 

are you coming?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

.__________________________________________________________ 

 

 

 

 :עתידו הווה ניםלזמ יםהבא יםשנו את המשפט

 

ישית לא משמחה בחדר, א כאשר דני שמע את הבשורה המשמחת הוא קפץ

הבנתי על מה כל המהומה . נכנסתי לחדרו של דני ושאלתי אותו ," דני מה 

י ענה לי במשפט אחד. "חנה ! את לא קרה? למה אתה רועש כלכך?" . דנ

את העבודה  בכדי לקבלשנבחנתי עליו תאמיני מה קרה! את זוכרת את המבחן 

 .י, ענית "כן"בשבוע שעבר?", 

 "אז עברתי אותו בהצלחה, אני מתחיל לעבוד ביום שני הקרוב!"
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 זמן הווה:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

.___________________________ 

 

 

 זמן עתיד: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________. 
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 :הביתכ תמישמ

 

 .תונתמ תתל םיגהונ ונחנא ונל םיבורקה לש תדלוה ימיב

 ןוכנ אלו לוספ אוהש והשמכ "תונתמה גהנמ" תא םיאורה הלאכ שי

 תדלוהה םויב הנתמל רתוי םיסחייתמ בורל םישנא םתנעטלש םושמ

   .ומצע םדאל תוחפו

 ןתמ גהנמ תא קיספהל שי םאה ?ןוכנ הז ךתעדל םאה ?הז לע ךתעד המ

  ?תדלוהה ימיב הנתמה

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 !בהצלחה


