
DES VERBES ET DES PHRASES 

134 PHRASES UTILES AVEC EXEMPLES ET EXERCICES 

 

  במשפטיםסדר הופעת הפעלים

Ordre des mots dans les phrases 

  
  לדעת .1
  לכתוב .2
  ללמוד .3
  קרואל .4
  ללכת .5
  לשבת .6
  לעמוד .7
  לנסוע .8
  לפתוח .9

  לסגור .10
  לגור .11
  לבוא .12
  לעבוד .13
  לאכול .14
  לשאול .15
  לרצות .16
  לדבר .17
  להבין .18
  לאהוב .19
  להיות .20
  להיכנס .21

  לומר .22
  לעשות .23
  לענות .24
  לגמור .25
  להתחיל .26
  להרגיש .27
  לטייל .28
  להגיע .29
  לתת .30
  לקחת .31
  לקבל .32
  לשלם .33
  לקום .34
  לנוח .35
  לשים .36
  לשמוע .37
  לראות .38
  לשתות .39
  לצלצל .40
  לטלפן .41

  

  לבקש .42
  לבדוק .43
  לחשוב .44
  לחזור .45
  לעלות .46
  לרדת .47
  לצאת .48
  לפנות .49
  לפגוש .50
  לעזור .51
  לקנות .52
  לשכוח .53
  לזכור .54
  לשלוח .55
  לרוץ .56
  לחפש .57
  למצוא .58
  למכור .59
  לחשוב .60
  להכיר .61
  להימצא .62
  לחכות .63

  להסביר .64
  להזמין .65
  להזמין .66
  להסכים .67
  להמשיך .68
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  להשתמש .81
  להתלבש .82
  להתרחץ .83
  להיפגש .84
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  לבחור .86
  לדאוג .87
  לבכות .88
  להכניס .89
  למסור .90
  לחתום .91
  להוציא .92
  להחזיר .93
  להחליט .94
  להחליף .95
  להמליץ .96
  להצטער .97
  להתלונן .98
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  להשתתף .100
  להשכיר .101

  לקבוע, לרשום .102
  לבטל, לאחר .103
  להספיק, לדחות .104
  לאחר, למהר .105
  להצליח, לנסות .106
  לשנות, לקוות .107
  לבשל, לנקות .108
  לסבול, לחיות .109
  לשמור, לעזוב .110
  ללמד, לתקן .111

  להתאים, למדוד .112
  להתגרש, להתחתן .113
  להעדיף .114
  פשטלהת, להתלבש .115
  להשוות .116
  להפריע, לשיר .117
  להתרגל .118
  להתקדם .119
  לקבל, להתנהג .120
  לקיים .121
  להתנגד .122

  לבזבז, לשחק .123
  להגיד, להקשיב .124
  לחסוך, להרוויח .125
  להעביר .126
  להפסיד, להשאיר .127
  למלא, להיגמר .128
  להיפגע .129
  לפגוע .130
  להיזהר, לפחוד .131
  להימשך .132
  להיפצע, ליפול .133

  להיהרג .134



  ת יודעי� יודעותַע יוַדַע יוֵדתַעַדַל .1

  )תידֹוִמְלַּתַה, )לא(הָרֹוּמַה, םֶּת�, נּוְחַנֲא, ם ֵה, יאִה(.  יודע אנגליתהוא

  
   כותב כותבת כותבי� כותבות  לכתוב .2

  )םָלּוּכ, ַהַתלִמיִדים, ןֶת�, םֶת�, ְת�, הָת�( .  כותב במחברתהוא

 

   לומד לומדת לומדי� לומדותללמוד .3

  )תלדֹוְיַה, לדיםְיַה, את,  יִנֲא, ןֵה, הם( .  לומדים בכיתהאנחנו

  
  את קוראי� קוראותא קוֵר קוֵרלקרוא .4

  )התלמידות, יִלד ֶשדֹוַה, אָתְבַס, אָמיִא ואָּב�(.  קורא בספראני

 

   הול� הולכת הולכי� הולכותתֶכֶלָל .5

 )אנחנו, יםִרמֹוַה, היא, הוא( ?הולךאתה לאן 

 
   יושב יושבת יושבי� יושבותתֶבֶשָל .6

  )?אתן רוצות  , יםִשָנֲאָה, לאתה לא יכו,  הזהישִאָה( .יושב פה אני ,סליחה

 
   עומד עומדת עומדי� עומדותמודֲעַל .7

 )רוציםאתם , את, האנשים האלה( ? עומדלמה אתה

 

  ת נוסעי� נוסעותַע נוסע נוַסלנסוַע .8



 )הם לא רוצים, אנחנו,  אני לא תמיד.(אולפן נוסעת באוטובוס להיא

 

  ת פותחי� פותחותַח פוַתַח פוֵתלפתוַח .9

  )?למה הם  , צריך, הילדה( . לתפותח את הדלא  הוא

 
  גרת סוגרי� סוגרות ר ס'ֵג ס'לסגור  .10
  )הם לא, היא תמיד, אתה לא יכול( ? סוגר את החלוןאתהלמה 

 
  תר'י� ָגִרה ָגָרר ָג ָגרלג) .11

 )דינה ודנה, גם את, העולים החדשים, הם לא(. יד האולפן- גר עלאני

 
  בא באה באי� באותלבוא. 12

  )אנחנו צריכים?, גם את   , הם לא, היא(. ול יוםכ כיתהַ בא להוא

 

  ת עובדי� עובדותֶדד עוֶב עוֵבדב'ֲעַל  .13

  ) צריךאני, הסטודנטיות, הם, היא(.  שעות8 לילה עובד בהוא

   אוכל אוכלת אוכלי� אוכלותכולֱאֶל .14

  )הבנות שלי, החברים שלי, הוא אוהב(. רק בבית אוכל הוא

  
  תל'� שוֲאיִלֲאות שֶלל שוֶא שוֵאלא'ְשִל .15

  )יוסי אוהב, התלמידים, נותהָּב, היא( ותשאלהרבה  שואל יוסי

 

  ה רוצי� רוצותה רוָצ רוֶצצותְרִל .16

  )המורות, סבתא, הילדים( הוֶשַכול מֱאֶרוצה לאני 

 

  תר'ְ-ַדרי� ְמְ-ַדת ְמֶרֶ-ַדר ְמֵ-ַד ְמרֵ-ַדְל .17

  )ילדות האלהַה, הוא, אתם, את( ? מדבר אתה על מה

 

  בינותביני� ְמבינה ְמבי. ְמ ֵמ בי.ָהְל .18

  )אחי, התלמידים יכולים, תֶקינֹוִתַה, העולות(ים כל מילה ִינִבְ מהתלמידים

  
  בותבי� אוֲה אוהב אוהבת אוֲההובֱאֶל .19

  )  ?אתן, החברה שלי, הרבה אנשים( לטייל בירושליםאוהב אני 

 

   היה הייתה היולהיות .20

  ) רוצההוא, דינה, הם לא, היא לא( ילתֵאְהיה ּבהוא 

 

  סותסי� נכָנת נכָנֶסֶנְכס ִנָנְכ ִנסֵניָ/לִה .21



  )החולה צריך, ?מי  , החולים, ההחוָל( א עכשיוַרופֶ נכנס להֶהחול

 

  רותְמרי� א'ְמת א'ֶרֶמר א'ֵמ א'רַמל' .22

  )את רוצה, אתן, אתם, את( ? אומראתהמה 

 

 ותי� עו0ה עו0ה עו0ָ עו0ֶשותֲעַל  .23
  )כולם, אתן,  רוצהאתה, אתה( ?הָ עוׂשאתמה 

 

 ה עוני� עונותה עוָנ עוֶננותֲעַל  .24
  )דינה, כולם יכולים,  רוצההוא, אנחנו( ?ה על השאלהֶ עונ אתה מתי

 

  גומר גומרת גומרי� גומרותמורְגִל  .25
  )האחיות, גיםָהֶנַה, מאיא( ? גומר לעבודיאִׂשָנַהמתי 

 

 תחילה מתחילי� מתחילותתחיל ַמ ַמחילְתַהְל  .26
 )תיֹוִנְכהתֹ, הָגָצַהַה, יםִטָרְסַה, אתה רוצה(  ?תחיל מהשיעורמתי 

 

  גישותְרגישי� ַמְרגישה ַמְרגיש ַמְר ַמישִגְרַהְל .27
  )החולים, סבתא, אתן( ? מרגיש אחרי הבדיקהאתהיך ֵא

  

  תיל'ְיַטי� ְמיִלְיַטת ְמיֶלֶיַטיל ְמֵיַט ְמילֵיַטְל .28

  )ת שלנו רוצהַחאוַרָה, חאוֵרָה, חותאוְרָה(  שלנו מטיילים בשכונהאורחיםָה

  
  גיעותגיעי� ַמגיעה ַמגיע ַמ ַמגיַעַהְל  .29

  )כול התלמידות, אני לא יכולה, האוטובוס(ם בבוקר קָדּגיעים מוַמהם 

 

  נותְתני� נ'ְתת נ'ֶנֶת. נ'ֵת נ'תֵתָל .30

  )הם לא, הן, היא( לי ללכתנותן לא  הוא

  
  חותחי� לוְקת לוְקַח לוַקַח לוֵקחתַקַל  .31

  )אנחנו, מא לא יכולהיא, אימא( ילה מהדואר לוקח את החבמי

  

  לותְ-י� מַקִלְ-ת מַקֶלֶ-ַקל ְמֵ-ַק ְמלֵ-ַקְל  .32

  )ם אוהביםוָלּכ, הָנדֹוַמ, אנחנו, הָלָשְמֶמאש ַהרֹ( ?בים כל יוםכָתִל מֵּבַקְ ממי

  

  תלמ'י� מַשלִמת מַשֶמֶלַש� ְמֵלַש ְמ�ֵלַשְל  .33

  ) לאהסטודנטיות, אנחנו, א לאהי, רק הוא צריך( ?משלםרק אני למה תמיד 

  
  ק� קמה קמי� קמות�לק)  .34



אנחנו לא , אנחנו, איַנהעיתֹו, המנהלת(  קם מהכיסא עד הצהרייםהוא לא

  )יכולים
  

   נח נחה נחי� נחותלנוח .35

  )הדוגמנית, סבא לא רגיל, ריםָגאנשים מבּו(   נחות כל יום אחר הצהרייםהן

  

  מותמי� 0ָמה 0ָ� 0ָ 0ָי�ל0ִ .36

היא לא , רק רותי לא, כולם, כל אחד( ?יד המיטה  ם את השעון עלָ ׂשמי

  )רוצה
  

 תע'י� שוְמִעת שוְמַע שוַמַע שוֵמעמ'ְשִל  .37
, אימא,  לאיםיִרִעְצַה(  מוסיקה קלאסית כל היוםַעֵ שומחבר שליַה

  )אנחנו אוהבים
 

 ה רואי� רואותה רו2 רוֶאלראות  .38
  )הוא, הם יכולים, אתן( ?ה שםרוָאאת מה 

 

  ה שותי� שותותה שוָת שוֶתשתותִל  .39

  )יִאָטוְרּפְסַה, התיירת, כולם מוכרחים(  שותים הרבה מיםהתיירים

  
  תל'ְצְלַצי� ְמִלְצְלַצת ְמֶלֶצְלַצל ְמֵצְלַצ ְמלַצְלַצְל .40

  )צריך, אימא, ?למה אתה  (  מצלצל כל שעההשעון

  

  נותני� מטל3ְת מטל3ְֶנ. מטל3ֶ מטל3ֵ.3ְֵלַטְל .41

  ) צריךהוא, אתם,  את( ?מטלפןאתה למי 

--------------------------------------------------------- 

 

  ותשְֹקַבי� ְמִשְקַבת ְמֶשֶקַבש ְמֵקַב ְמשֵקַבְל .42

  )תיֹוָחֲאָה, החולים, ה0ְפהרֹו( הָפּחו מבקש לעשות בדיקה ְדאֵפֹהרו

  

  ק�ְדה ָ�ָקְדק ָ�ַדי ָ�קִתַדָ�/   תֶקֶד'ק -ֵד' -דוקְבִל .43
הוא לא , הטכנאית, הטכנאים( תֶלֶקְלּקוְ בודק את הטלוויזיה המהטכנאי

  )הוא, היא: עבר/ יודע
 

  ב�ְשה ָחָבְשב ָחַשתי ָחְבַשָח/  חושב חושבתשובֲחַל .44

  )הוא, היא: עבר/ הבנות, הם, אני(  חושבת על המשפחה שלההחברה שלי

 

  ר�ְזה ָחָרְזר ָחַזתי ָחְרַזָח/ תֶרֶזר ח'ֵז ח'זורֲחַל .45
  )הם, הוא, היא: עבר/ האורחות, אתם, את( ? חוזר הביתהאתהמתי 

 



  עליתי עלה עלתה עלו/ הה עוָל עוֶללותֲעַל .46

: עבר/ התלמידים צריכים, הנוסעת, הנוסע(   עולים לאוטובוס מהרהנוסעים

  )הם, הוא, היא
 

  ירדתי ירד ירדה ירדו/  יורד יורדתתֶדֶרָל .47
  ) לאהם ,גם היא, הגשם: עבר/ , אני רוצה, רשער הדול( ים יורדהמחירים

 

  יצאו, יצאה, יצא, יצאתי/ אתא יוֵצ יוֵצאתֵצַל .48
: עבר/ הם לא יכולים, הבנות, היא( ביתיוצא מה לא הואבשבוע האחרון 

    )אני, ההורים שלי
 

  נו�, נתה�, נה�, ייִתִנָ�/ הָנ'ה 3ֶנ' 3נותְפִל .49
, הוא, אני: עבר/ האישה הזאת, אני, כולם(  לפנות לפקיד הזהאתה צריך

    )היא
 

  פגשו, פגשה, פגש, פגשתי/  פוגש פוגשתגושְפִל .50
: עבר/ רינה, אני מקווה, החיילות(  פוגשים את החברים שלהםהחיילים

  ) הם, אנחנו
  

  עזרתי עזר עזרה עזרו/  עוזר עוזרתזורֲעַל .51
: עבר/ שמחיםכולם , גם המדריכות, כל המדריכים, היָכִרְדַמַה(   עוזר לנוהמדריך

  )אתם, המדריך
    

  קניתי קנה קנתה קנו/ הה קוָנ קוֶננותְקִל .52

/ האחיות, הָלן והָּכָתהָח, האישה(  קונה הרבה דברים יקריםירִשָעהאיש ֶה

  )היא, אנחנו: עבר
    

  חותחי� שוְכת שוְכַח שוַכַח שוֵכַח'/ְשִל .53

, אתה מוכרח, אתם, את (? תמיד שוכח לקנות משהואתהלמה 

  )האימהות
 

  ר�ְכה ָזָרְכר ָזַכרתי ָזַכָז/ תֶרֶכר ז'ֵכ ז'ור/ְזִל .54

, יםִמָכֲחכל התלמידים ַה, התלמידה( ?  זוכר את כל המילים החדשותמי

  )אנחנו, הוא: עבר/ גם התלמידות החדשות
 

  שלחתי שלח שלחה/ תַח שוַלַח שוֵלַחל'ְשִל .55

רפת צ, אמריקה, משרד החוץ(  ריר חדש לארגנטינהְגַ שולחת שהממשלה

  )משרד החוץ, הממשלה: עבר/ ובריטניה לא
 

  רצתי ר� רצה רצו/ ר7 רצה 7לר) .56
ְלימפֹ רץ מהר באוהספורטאי , הספורטאים, הספורטאית(  יאדהּ

  )הם, הוא: עבר/ הספורטאי הישראלי מקווה, הספורטאיות



 

  שושה חיְ�ש חיְ�שתי חיֵ�חיַ�/ תֶש3ֶש מַח3ֵ מַחש3ֵלַח .57
, הסטודנטים, הסטודנטיות, הבחורה(  ודה אחרת מחפש עבהבחור הצעיר

  )אתם, אני: עבר
 

  ה מצאומצאתי מצא מצ /   מוצא מוצאתלמצוא .58

לא , היא אף פעם לא, הוא תמיד(  מסודרות וזולותדירות קשה למצוא

  )?החברה שלך   , ?אתה   : עבר/ כולם
  

 ר�ְכה ָמָרְכר ָמַכרתי ָמַכָמ/ תֶרר מוֶכ מוֵכור/ְמִל .59

לא כל אחד , השכנים, חנה( כר את המקרר הישן שלו בזול מויעקוב

  )אנחנו, ביעק: עבר /מסכים
  

   חושב חושבת חושבי� חושבותחשובַל  .60
דפנה , דפנה, הם(  חושבים לבקר בחופשה אצל חברים בצפוןאנחנו 

  )אחי, ואחותה
  

  ירות/ירי� ַמ/ירה ַמ/יר ַמ/ ַמיר/ַהְל .61

  )רק אתן לא, כל ישראלי, אליםכל הישר(? יר את המקום הזהּכַ ממי 

  

  אותאי� נמָצאת נמָצא נמֵצ נמָצאֵצהיָמְל .62

, אף אחד, נשים עובדות, בדיםאנשים עו(  נמצא בבית בשעות הבוקראני לא

  )מאיגם א
  

  ותי� מח/ה מח/ָ/ה מַחֶ/ מַחלחכות .63

קבוצת , םֵמֲעַשְמ, זוג צעיר, אני(   מחכים לאוטובוס בתחנההרבה אנשים

  )ילדים

 

  ירותס-ירי� ַמס-ירה ַמס-יר ַמס- ַמירסִ-ַהְל  .64

  )המדריך, המורים, המורות(  מסבירה לתלמידים את התרגילהמורה

  

   מזמי. מזמינה מזמיני� מזמינותזמי.ַהְל .65

  )האורחים, המדריכות, הדודה שלי( יצה לכולםּ מזמין פיוסי

  

  מזמי. מזמינה מזמיני� מזמינותלהזמי.  .66
, מאא, אנחנו( למסיבה בשבוע הבא מזמין את המשפחה יוסי

  )הדודות
  

  ימותימי� מס/ימה מס/י� מס/ מס/י�להס/ .67

  )רינה ודינה לא, גם דני לא, לא כולם(  מסכימה לבוא מוקדם בבוקראני

  



  שיכותְמשיכי� ַמְמשיכה ַמְמשי� ַמְמ ַמלהמשי� .68

  )התלמידות, התינוקת, אנחנו(   ממשיך לישוןהואעכשיו מאוחר אבל 

  

   מפסיק מפסיקה מפסיקי� מפסיקותלהפסיק .69
,  החולות,החולים(   מפסיק את הטיפול כשהוא מרגיש טובהחולה

  )ההחוָל

  ביאותביאי� ְמביאה ְמביא ְמ ֵמלהביא .70
, כל העולים, כל אחד(  ס הזה ממשרד הפניםֶפֹ את הטוצריך להביא

  )?למה את לא
  

  כינותכיני� ְמכינה ְמכי. ְמ ֵמלהכי. .71
, חשוב מאוד, היא אף פעם לא( . ורי הביתמכין את שיעהוא תמיד 

  )התלמידות
  

  סידרתי סידר סידרה סידרו/ תֶרֶדַסר ְמֵדַס ְמרֵדלַס .72

/ אנחנו לא, אחותי(   מסדר את הבית לפני שהוא יוצא לעבודהאחי

  )אחי אחותי: עבר
  

  רוה סיְ�ָרר סיְ�רתי סיֵ�סיַ�/ תֶר3ֶַסר ְמ3ֵַס ְמר3ֵַסְל .73

ההורים , רינה: עבר/ ההורים שלי, רינה(  מספר מה קורה לו בעבודהדני

  )שלי
  

  # עישנה עישנ�עישנתי עיֵש/ . מעשנת8ֵ מַעלעש. .74

, החברה שלי(   אף פעם לא מעשן סיגריות אמריקאיותהחבר שלי

  )ההורים שלי, החברה שלי: עבר/ החברים שלי
  

  טיפלתי טיפל טיפלה טיפלו/  מטפל מטפלתלטפל .75
, המורה, הם: עבר/ הפקיד(  ה בסבלנות רבהיָָעְּבַ מטפלת ּבהפקידה

  )אתה
  

  עברתי עבר עברה עברו/  עובר עוברתבורֲעַל .76
, הָשְפהחּו, ים בישראלִנאשֹות הִרעֹובּוהָש: עבר/ יםִמהָי, הָנהָש(  עובר מהרהזמן

  )אש לאב הרֵֹאּכ
  

   רחצתי רח� רחצה רחצו/  רוח7 רוחצתלרחו7 .77

, האחות: עבר/ הרופאה( ני ואחרי הטיפול רוחץ ידיים לפהרופא

  )טפיְסיוטָרְזיהִפ
  

  נוְשה ָיָנְש# ָיַשנתי ָיַשָי/ הָנַש. ְיַש ָילישו. .78
: עבר/ הנהגים מוכרחים, הסטודנטיות, הסטודנטים, סבתא לא( ן טוב בלילהֵש יָאני

  )התינוק, אתה, אני
  



  ּסתדרוה הָרְדר הסַתֵדי הסַתִתְרַדהסַת/  מסתדר מסתדרי�רֵדַתְסלִה .79

, ד שליבת הדֹו, ד שליבן הדֹו(   מסתדרים טוב בקיבוץהקרובים שלנו

  )ד שליבת הדֹו, ד שליבן הדֹו, דים שליני הדֹוְּב: עבר /הבנות האלה
  

  הסתכל�, הָלְ%הסַת, לֵ%הסַת, לתיַ%הסַת/ תֶלֶ/ַתְסל ִמֵ/סַת ִמלֵ/להסַת .80

  )את, הם,  אתם: עבר/ , היא, אתן(  ?מסתכל אתה על מה

  

  ש�ְמה השַתָשְמש השַתֵמתי השַתְשַמַתְשִה/ תֶשֶמַתש מְש משתֵמשֵמַתְשלִה .81
  )הנוסעים, אני, אנחנו/ התלמידים, תַעהנוַס(  היִָיסש הרבה בכרִטֵמַתְשִ מאני

  

  ש�ְ�ה התַלָשְ�ש התַלֵ�שתי התַלַ�התַל/ תֶשֶ-ש מתַלֵ- מתַללהתלבש .82
ַ מתלבש ומתפןָקְחַהׂש ְט פֵשּ / ניםָקְחהׂש, ניתָקְחהׂש( שלוש בערב-עמייםּ

  )השחקנים, השחקנית, השחקן: עבר
  

  צוֲחצה התַרֲח� התַרתי התרֵחְצַחהתַר/  מתרח7 מתרחצתלהתרח7 .83

: עבר/ הספורטאים, הספורטאי(   להתרחץ במים קריםהספורטאי אוהב

  )הם, אתה, אני
  

  שוְגְפה ִנָשְגש נְפַגשתי  נְפַגְפִנ/ תֶשֶגְפש ִנָגְפ ִנשֵגלהי3ָ .84

/ הפסיכולוג, רינה(שים איתם במקום קבוע פעם בשבועָ נפגאנחנו

  )המדריכים, אנחנו: עבר
  

  רוֲאְשרה ִנֲאר נְש'רתי נְש'ְשִנ/ תֶרֶאְשר ִנ2ְש ִנרֵאיָשלִה .85
  )אני, סבא וסבתא: עבר/ יעל ודויד, דויד(  היא נשארת בבית,  עייפהיעל

---------------------------------------------------------  

  

  חרוחרה �חר �חרתי ��/ תֶרוֶחר -וֵח -לבחור .86

  ,יוסי, אני: עבר/ החתן (נהּתוֲחַלבחור בגדים מתאימים לקשה לי 

  ) יוסי ורונית
  

  ג�ֲאגה ָדֲאדאגתי דאג ָד/ תֶגג דוֶא דוֵאלדאוג .87

  )אני, אבא, אימא: עבר/ ההורים, אבא( דואגת לבן החייל שלהאימא 

  

  כ�ה ָ�ָתְכה ָ�ָכיתי ָ�ִכָ�/ הוָכה -וֶכ -ות/ְבִל .88
    )אני, התינוקת, התינוק: עבר/ התינוקות, התינוקת(  ה כל הלילהֶוכּבהתינוק 

  

   יסוִנְכה ִהניָסְכניס ִהְכתי ִהְסַנְכִה/ הניָסְכניס ַמְכ ַמלהכניס .89

: עבר/ אני, ירותהדָי( .הבנק מכניסים כסף לחשבוןאנחנו כל חודש 

  )הוא, םהסטודנטי
  

  מסרתי מסר מסרה מסרו/  מוסר מוסרתלמסור .90
 :עבר/ השומרים, המזכיר( מוסרת את ההודעה הדחופההמזכירה 

  )אתם , המזכיר, המזכירה



  

  חתמתי חת) חתמה חתמו/  חות� חותמתחתו�ַל .91
, תיֶרֶיהַד, ירָיהַד: עבר/ בעלי הבית, בעל הבית( חותם על החוזהבעל הבית 

  )הדיירים
  

  יא�ִצה(, יאהִציא ה(ִצה(, יאִתֵצה(/ ציאי�ציאה מ'יא מ'צ מ'ציאלה' .92

  /הם, אורית(   שקל מהבנקט400מוציא  אורי כל יומיים 

  )הוא, אתם, אתה: עבר 
  

  חזירוחזירה ֶהחזיר ֶהחזרתי ֶהֶה/ זירהְחזיר ַמְח ַמזירְחַהְל  .93
חבר (  תוך חמש שניםבלהחזיר את ההלוואה חבר הקיבוץ צריך 

, חברי הקיבוץ, חבר הקיבוץ: עבר/ רות הקיבוץְבַח, י הקיבוץבֵרַח, ת הקיבוץַרְבַח, הקיבוץ
   )אנחנו

  
  חליטוחליטה ֶהחליט ֶהחלטתי ֶהֶה/ חליטהחליט ַמ ַמליטְחַהְל. 94

  , ן אניָּכסּוכשהמצב היה ְמ: עבר/ קשה לי, היא, הוא( מחליטים במהירותהם 

  )הם, אנחנו

 
  חליפוחליפה ֶהחלי+ ֶהפתי ֶהחלֶה/ חליפהחלי: ַמ ַמחלי:ַהְל .95

/ אנחנו, תהמוכר( ב המקולקלָל להחליף את הָחר לא מסכיםֵכֹהמו

   )אשתי, בעלי, אני :עבר
  

  המלצתי המלי� המליצה המליצו/  ממלי7 ממליצהלהמלי7 .96
  , הספרן בספרייה: עבר/ אתם, אתה(  ? ממליצההמורהעל איזה ספר 

  ) הספרנית בספרייה
  

   רוֲערה הצַטֲער הצַטֵערתי הצָטַעהצָט/  מצטער מצטערתלהצטער .97
   )היא, אנחנו, אני: עבר/ היא, אנחנו(  רּיחו מצטער על הִאאני

  

   התלוננתי התלונ# התלוננה התלוננו/  מתלונ. מתלוננתלהתלונ. .98
/ אנחנו מתכוננים, הלקוחות, הלקוחה(  .בחנות מתלונן על השירות ַחֹקוָהל

  )הלקוחות, הלקוחה, הלקוח: עבר
   

  נ�ה התכוְנָנהתכוננתי התכונ# התכוְנ/ וננתונ. מת/ מת/.וֵנ/להת .99

, הסטודנט הרציני( שבועיים למבחןכבר  מתכוננים הסטודנטים

 בסטודנטית הרצינית, הסטודנט הרציני, הסטודנטים הרציניים: עבר/ הסטודנטית הרצינית
(  
  

  השתתפתי השתת+ השתתפה השתתפו/  משתת: משתתפתלהשתת: .100

גם התלמידים , כמעט כל הכיתה(   להשתתף במסיבהאנשים רוציםהרבה 

   )גם התלמידים החולים לא,  לאדני: עבר /החדשים
  



 ירוירה הש%יר הש%רתי הש%הש%/ ירהיר מש/ מש/ירלהש/ .101

: עבר/ בעלי הבית, בעלת הבית(   משכיר דירת חדר לסטודנטבעל הבית

   )השכנים, השכנה, השכן

  

/ תַע קוַבַע קוֵבועלק- רשמתי רש) רשמה רשמו/  רוש� רושמתלרשו� .102
  ה קבעוָעְבע ָקַבקבעתי ָק: עבר
  )הם, הוא, אתה: עבר/ את תמיד (?קבענו ביומן את הפגישה שרשמנו

  

/ מבטל מבטלת לבטל רויֲחה ֵאָריֲחר ֵאיַחֵא ֵאיַחְרִתי/ תֶרֶחר מ;ֵחמ; רֵחל;.103 
  וליְטלה �יְטל �יֵטיטלתי ��

/ המנהלת( ל את הישיבהיֵטר לעבודה לכן הוא ּביַח ֵאהמנהל

  )רופאי המחלקה, המנהלת: עבר
  

/  מספיק מספיקהלהספיק דחיתי דחה דחתה דחו/ הה דוָח דוֶחלדחות .104
   הספקתי הספיק הספיקה הספיקו

 לצאת בזמן הספקתי את התור לרופא העיניים כי לא דחיתי
  ) היא,הוא: עבר, אני מוכרח (מהעבודה

  
/ תֶרֶחר מ;ֵח מ;רֵח;ְל מיהרתי מיהר מיהרה מיהרו/  ממהר ממהרתלמהר. 105
  י איחר איחרה איחרוִתְריַחֵא

   )השופט, אנחנו, אני: עבר/ עורכי הדין ( ממש מאחרתאני ממהרת כי אני

 

  
  

/  מצליח מצליחהלהצליח ה ניס�ָתיְסה ִניָסניסיתי ִנ/ הָסַנה ְמֶסַנ ְמסותַנְל. 106
  לחתי הצליח הצליחה הצליחוהצ

: עבר/ אני, אנחנו (הצלחתית את תאריך הטיסה ולא ֹנוַשְ לניסיתי

  )האורחים שלנו , אנחנו
  

יתי יִנ ִש/הָנַשה ְמֶנַשְמ נותַשְל יו�ה ִקוָתיְווה ִקיָוויתי ִקיִוִק/ והָוַקוה ְמֶוַק ְמתו'ַקְל. 107
  ינ�ה ִשָתיְנה ִשיָנִש

 את לוח שיניתיניינת הערב ולכן כנית מע שתהיה ֹתקיוויתי
   )בת הזוג שלי, בן הזוג שלי, הם: עבר/ המזכירה (הזמנים שלי

  
בישלתי /  מבשל מבשלתלבשל יק�ה ִנָתיְקה ִניָקיתי ִניִקִנ/ הָקַנה ְמֶקַנ ְמתק'ַנְל. 108

  בישל בישלה בישלו
, סבתא: עבר/ המטפלים הזרים שלהם ( לא מנקה ומבשל בשבילםאף אחד

   )אף פעם לאאתם 
  

סבלתי סבל סבלה /  סובל סובלתלסבול חייתי חי חיה חיו/  חי חיהלחיות. 109
  סבלו

,  הוא ( לא סובלת מכאבים היא בקושי חיה אבלהאישה הזאת

   )אחרי תאונת הדרכים אני, החולה הזה: עברהם 
  



שמרתי שמר /  שומר שומרתלשמור עזבתי עזב עזבה עזבו/  עוזב עוזבתזובֲעַל. 110
  שמרה שמרו

 על המחברות כדי שמרתי,  את הלימודים באמצעעזבתי
   )התלמידים, הסטודנט: עבר.../ כל מי ש (להמשיך ללמוד בעתיד

  
/ תֶדֶמד מַלֵמַל ְמדֵמַלְל תיקנתי תיק# תיקנה תיקנו/  מתק. מתקנתלתק.. 111
  ד�ה ליְמָדד ליְמי ליֵמִתְדליַמ

 חומר מדתמל מתקנת את השגיאות והָהמורבשיעור הזה 
   )אני, המורה: עבר/ המורה ( חדש

  
 מתאי� מתאימה להתאי� ּדוְדה ָמדָדמדדתי מדד ָמ/  מודד מודדתלמדוד. 112
  תאימ�ימה ִהִאְתי) ִהִאְתמתי ִה'ְתִה

, הלקוחה ( הָלצּחוַ את המכנסיים והם ממש התאימו למדדתי

   )אחותי, אחי: עבר/ הלקוח
  

 להתגרש/ תתחתני אתחת. תתחת./ חת#התחתנתי הת/  מתחת.להתחת.. 113
  רשיגְתגרש ִתְתגרש ִתְתֶא/ שתי התגרשַרהתָג/ שֵרמתָג
 , היא: עבר/הצעירים של היום, אף אחד לא ( התחתן והתגרש תוך חודשהוא

  )אני חושבת שהם: עתיד/ הם
  

  דיפיֲעדי: ַתֲעדי: ַתֲע;/ די+ֱעדפתי ֶהֱעֶה/ די:ֲעַמ די:ֲעַהְל. 114
ש בגדים נוחים ורחבים ולא צרים  מעדיפה ללבואני  .א

   )תמיד אני:עבר/ בבית אנחנו (ואופנתיים

, אתם: עתיד(?את לחופשהֵץ או לצִיַקַבוד ּבֲעַה לָדיפֲעַאת מ  .ב

  )הוא 
  

 טֵש3ְַתלִה שיְ-ַלְתש ִתֵ-ַלְתש ִתֵ-ַלְתֶא/ התלבשתי התלבש/  מתלבששֵ-להתַל. 115
  טיְש3ְַתט ִתֵש3ְַתט ִתֵש3ְַתֶא/ טֵשי התַ�ִתְטַשהתַ�/ טֵש3ְַתִמ

  פעמים בשעה5 מתלבשת ומתפשטת לפחות הדוגמנית  .א

   )השחקנים, השחקן: עבר/ הדוגמן, הדוגמניות ( 

   דקות5אנחנו צריכים לצאת בעוד ?  מתלבשאתהמתי   .ב

 )אתה , את, אתם: עתיד( 
  

   ו�ְשה ִהוָתְוְשוה ִהָוְשויתי ִהֵוְשִה/ והָוְשוה ַמֶוְש ַמתו'ְשַהְל. 116
, אני חייב ( וה את ערך השקל לערך הדולרשוֶַמ העיתונאי

  )התיירים, היא, הוא: עבר /העיתונאית
  

/ הפרעתי הפריע/  מפריעלהפריע שירישיר ָתשיר ָת2/ שרתי שר/  שרלשיר. 117
  ריעיְפריע ַתְפריע ַתְפ;
   )אם אתם, אם אתה: עתיד/ אתם: עבר  ( לי לנוחהפרעָת בקול רם וָתְרַש

  
   ליְגַרְתל ִתֵגַרְתל ִתֵגַרְתֶא/ התרגלתי התרגל/  מתרגללהתרגל. 118

: עתיד/ התלמידים שלך, אנחנו: עבר (  מתרגלים אליךאנחנולאט לאט 

   )אני, היא



  
  דמיַקְת� ִתֵדַקְתד� ִתַקְתֶא/ התקדמתי התקד)/  מתקד�להתקד�. 119

: עתיד/ המחקרים, העבודה, המבצע: עבר (  מתקדם לפי התוכניתהמחקר

   )אנחנו מקווים שהעבודה, המחקרים
  

/  מקבללקבל גיֲהַנְתג ִתֵהַנְתג ִתֵהַנְתֶא/ התנהגתי התנהג/ מתנהג להתנהג. 120
   ליְ-ַקל ְתֵ-ַקל ְתֵ-ַקֲא/ קיבלתי קיבל

אחותי : עבר/ אתם ( מתנהג כמו שצריךאחי הקטן! כל הכבוד  .א

   )אתם, הקטנה

 )אנחנו , את, אתה :עתיד(   פרסמקבלים יפה גיםמתנֲהאם   .ב

 

  ימיְיַקי� ְתֵיַקי� ְתֵיַקֲא/ )יֵיתי ִקְמיַיִק/  מקיי�לקיי�. 121

ֵסכ כל מילה בֶהקיימתי   )אתה חייב / הדיירת, השותף:עתיד/ אנחנו:עבר ( םּ

  
  דיְגַנְתד ִתֵגַנְתד ִתֵגַנְתֶא/ התנגדתי התנגד מתנגד להתנגד. 122

    ) ]אתם[אל , ]את[אל , ]אתה[אל  : עתיד / אנחנו: עבר( מתנגד לכל מילה אני

-----------------------------------------------  

  
י ִתְזַ�ְזִ�/ זֵ-ְזַב ְמזֵ-ְזלַב קיֲח0ַק ְתֵח0ַק ְתֵח0ֲַא/ קיֵחקתי ִ.יַחִ./ קֵח0ַ ְמקֵחל0ַ. 123
   זיְ-ְזַבז ְתֵ-ְזַבז ְתֵ-ְזַבֲא/ זֵ�ְזִ�

  ,]אתם[אל , ]אתה[אל : עבר/ אתם: עבר (ז זמןֵּבְזַבְ מאתה. קֵחַׂשְ מאתה

   )]את[ל  �
   

   תגיד תגידי תגידו להגיד תקשיב תקשיבי תקשיבו להקשיב. 124

   )את, אתם: עתיד(  מה אתה רוצהתגיד אחר כך , ליתקשיב

  
   

  חסכתי חס//  חוס��חס'ַל ויַחִוְרי ִהִתְחוַוְרִה/ ויַחִוְר ַמויַחִוְרלַה. 125

  )הם , אני: עבר/ הילדים(   חסך בחשבון סגורהוא הרוויח ואהכל מה ש

   
  בירוֲעביר ַתֲעביר ַתיֲעביר ֲַע;/ בירֱעתי ֶהְרַבֱעֶה/ בירֲע ַמבירֲעַהְל. 126

אני (  ביר את החשבון שלו מבנק לאומי לבנק הפועליםֱע ֶההוא

   )מתי אתם, מתי היא: עתיד/ אתה: עבר/ ממליץ לך
   

 להפסיד אירויְשאירי ְַשאיר ַתְשאיר ַתְש;/ השארתי השאיר /שאיר ַמלהשאיר. 127
  סידוְפסידי ַיְפסיד ַתְפסיד ַתְפ;/ הפסדתי הפסיד/ מפסיד

אם : עתיד/ יש אנשים(  לו הכהפסדתי את הכסף בבורסה והשארתי

  )אם את , אתם
   

את ֵלַמלא ְמַמ ְמאֵלַמְל רוְמְגה ִנָרְמְגר ִנַמְגִנ/ י�ִרָמְגת ִנֶרֶמְגר ִנָמְג ִנרֵמיָגִהְל. 128
  אוה מיְל א מיְליֵלאתי ִמיֵלִמ/ י�ִאְלַמְמ

   )אתה, אני: עבר/ אנחנו... כש(   את הטנקּאנוֵילִמנגמר לנו הדלק 

   
  עוְגְפה ִנָעְגְפע ִנַגְפעתי ִנַגְפִנ/ עי�ָגְפת ִנַעַגְפע ִנָגְפִנ עַגי3ִָהְל. 129



   )כולם, היא, אנחנו: עבר(  ! ממךנפגעתי

   
  עוְגְפעי ִיְגְפע ִתַגְפע ִתַגְפֶא/ פגעתי פגע/ עפוֵג לפגוע. 130
המשפט , המילים שאמרת: עבר / שלךיחסה(  פגעה ביגות שלךההתנֲה    .א

   )הזה

   )הם, אתה: עתיד(   פוגע ביאתה לא בא למסיבה אתהאם       .ב

  
ת ֶרֶהְזר ִנָהְז ִנרֵהיָזִהְל דוֲחְפדי ִיֲחְפד ִתַחְפד ִתַחְפֶא/ פחדתי פחד/  פוחדלפחוד. 131
  ר�ֲהְזה ִנָרֲהְזר ִנַהְזרתי ִנַהְזִנ/ רי�ָהְזִנ

, אנחנו: עבר/ אנחנו(   נזהרת מזהאני פוחדת מזה לכן אני      .א

   )הילדים

   )אתם, את: עתיד(  ! ממנידַחְפִתאל       .ב

  
   כוְשְמה ִנָכְשְמ/ ִנַשְמתי ִנְכַשְמִנ/ י�ִכָשְמת ִנֶכֶשְמ� ִנָשְמ ִנ�ֵשיָמִהְל. 132

   )ההצגה: עבר/ הסיורים, השיעור, ההרצאה(   נמשך שעתייםהקונצרט

   
/ י�ִעָצְפת ִנַעַצְפע ִנָצְפ ִנעַצי3ִָהְל לה נפלוְפל ָנַפלתי ָנַפָנ/ לי�ת נוְפֶלל נוֶפ נוֵפולי3ִל. 133
  עוְצְפה ִנָעְצְפע ִנַצְפי ִנעִתַצְפִנ

   )השכנה שלי, איך את: ברע/ קורה ש(  נפצעתי במדרגות ונפלתי

   
   גוְרֱהה ֶנָגְרֱהג ֶנַרֱהֶנ גֵריָהלֵה. 134

  )הם , הוא: עבר(  נהרגה בתאונת דרכיםהיא

   
 


