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יוד ַעת יודעי יודעות
יוד ַע ַ
ַ .1ל ַד ַעת ֵ
הוא יודע אנגליתִ ) .היאֵ ,הם ֲ ,אַנ ְחנּוֶּ  ,תםַ ,הּמֹו ָרה)לא(ַ ,ה ַּת ְל ִמידֹות(
 .2לכתוב כותב כותבת כותבי כותבות
למידִיםּ ,כּו ָלם(
הוא כותב במחברתָ  ) .תהְ  ,תֶ  ,תםֶ  ,תןַ ,ה ַת ִ
 .3ללמוד לומד לומדת לומדי לומדות
אנחנו לומדים בכיתה ) .הםֵ ,הןֲ ,אִני ,אתַ ,היְלדיםַ ,היְלדֹות(
קוראת קוראי קוראות
קורא ֵ
 .4לקרוא ֵ
ש ִלי ,התלמידות(
אני קורא בספרָּ ) .בא ו ִאי ָמאַ ,ס ְב ָתאַ ,הדֹוד ֶ
ָ .5ל ֶל ֶכת הול הולכת הולכי הולכות
לאן אתה הולך? )הוא ,היאַ ,המֹו ִרים ,אנחנו(
ָ .6ל ֶש ֶבת יושב יושבת יושבי יושבות
שים ,אתן רוצות ?(
סליחה ,אני יושב פהָ ) .ה ִאיש הזה ,אתה לא יכולָ ,ה ֲאָנ ִ
ַ .7ל ֲעמוד עומד עומדת עומדי עומדות
למה אתה עומד? )האנשים האלה ,את ,אתם רוצים(
נוס ַעת נוסעי נוסעות
לנסוע נוסע ַ
ַ
.8

היא נוסעת באוטובוס לאולפן ).אני לא תמיד ,אנחנו ,הם לא רוצים(

פות ַחת פותחי פותחות
פות ַח ַ
לפתוח ֵ
ַ
.9
הוא לא פותח את הדלת ) .הילדה ,צריך ,למה הם ?(
 .10לסגור ס' ֵגר ס'גרת סוגרי סוגרות
למה אתה סוגר את החלון? )אתה לא יכול ,היא תמיד ,הם לא(
 .11לג(ר ָגר ָג ָרה ָג ִרי ָגר'ת
אני גר על-יד האולפן) .הם לא ,העולים החדשים ,גם את ,דינה ודנה(
 .12לבוא בא באה באי באות
הוא בא ַ
לכיתה כול יום) .היא ,הם לא ,גם את ? ,אנחנו צריכים(
עוב ֶדת עובדי עובדות
עובד ֶ
ַ .13ל ֲעב'ד ֵ
הוא עובד בלילה  8שעות) .היא ,הם ,הסטודנטיות ,אני צריך(
ֶ .14ל ֱאכול אוכל אוכלת אוכלי אוכלות
הוא אוכל רק בבית) .הוא אוהב ,החברים שלי ,הבנות שלי(
שואל'ת
ֲ
שוא ֶלת שו ֲא ִלי
שואל ֶ
ִ .15ל ְשא'ל ֵ
יוסי שואל הרבה שאלות )היא ,ה ָּבנות ,התלמידים ,יוסי אוהב(
רוצה רוצי רוצות
רוצה ָ
ִ .16ל ְרצות ֶ
אכול ַ
מ ֶ
אני רוצה ֶ
שהו )הילדים ,סבתא ,המורות(
ל ֱ
ְ .17ל ַד ֵ-ר ְמ ַד ֵ-ר ְמ ַד ֶֶ -רת ְמ ַד ְ-רי ְמ ַד ְ-ר'ת
על מה אתה מדבר? )את ,אתם ,הואַ ,הילדות האלה(
ְ .18ל ָהביֵ .מביְ .מבינה ְמביני ְמבינות
התלמידים ְ
ינים כל מילה )העולותַ ,ה ִתינֹו ֶקת ,התלמידים יכולים ,אחי(
מִב ִ
אוהבות
ֲ
אוהבי
ֶ .19ל ֱאהוב אוהב אוהבת ֲ
אני אוהב לטייל בירושלים )הרבה אנשים ,החברה שלי ,אתן ?(
 .20להיות היה הייתה היו
הוא היה ּ ְבאֵ ילת )היא לא ,הם לא ,דינה ,הוא רוצה(
יֵ /נס נִ ְכ ָנס נִ ְכ ֶנ ֶסת נכ ָנסי נכ ָנסות
לה ָ
ִ .21

ל ַ
החולה נכנס ֶ
ֶ
רופא עכשיו )החו ָלה ,החולים ,מי ? ,החולה צריך(
 .22ל' ַמר א' ֵמר א' ֶמ ֶרת א' ְמרי א' ְמרות
מה אתה אומר? )את ,אתם ,אתן ,את רוצה(
עו0ה עו0י עו0ות
עו0ה ָ
ַ .23ל ֲעשות ֶ
ָ
עושׂ ה? )אתה ,אתה רוצה ,אתן ,כולם(
מה את
ַ .24ל ֲענות עו ֶנה עו ָנה עוני עונות
עונה על השאלה? )אנחנו ,הוא רוצה ,כולם יכולים ,דינה(
מתי אתה
ֶ
ִ .25לגְ מור גומר גומרת גומרי גומרות
מתי הַ ָנִשׂ יא גומר לעבוד? )אימאַ ,הֶנ ָהגים ,האחיות(
ְ .26ל ַה ְתחיל ַמתחיל ַמתחילה מתחילי מתחילות
מתי השיעור מתחיל? ) אתה רוצהַ ,ה ְס ָר ִטיםַ ,ה ַה ָצָגה ,התֹ ְכִניֹות(
ְ .27ל ַה ְרגִ יש ַמ ְרגיש ַמ ְרגישה ַמ ְרגישי ַמ ְרגישות
אֵ יך אתה מרגיש אחרי הבדיקה? )אתן ,סבתא ,החולים(
ילי ְמ ַטיְ יל'ת
ילת ְמ ַטיְ ִ
ְ .28ל ַט ֵייל ְמ ַט ֵייל ְמ ַט ֶי ֶ
הָ אורחים שלנו מטיילים בשכונה ) ָהאו ְרחותָ ,האו ֵרחָ ,האו ַר ַחת שלנו רוצה(
גיע ַמגיע ַמגיעה ַמגיעי ַמגיעות
ְ .29ל ַה ַ
ּ
הם ַ
מוקדָ ם בבוקר )האוטובוס ,אני לא יכולה ,כול התלמידות(
מגיעים
ָ .30ל ֵתת נ' ֵת .נ' ֶת ֶנת נ' ְתני נ' ְתנות
הוא לא נותן לי ללכת )היא ,הן ,הם לא(
לוקחות
ְ
לוקחי
לוק ַחת ְ
לוק ַח ַ
ַ .31ל ַקחת ֵ
מי לוקח את החבילה מהדואר )אימא ,אימא לא יכולה ,אנחנו(
מק ְ-לות
ַ
מק ְִ -לי
ְ .32ל ַק ֵ-ל ְמ ַק ֵ-ל ְמ ַק ֶֶ -לת ַ
מַק ֵּבל ִ
מי ְ
ש ָלה ,אנחנוַ ,מדֹוָנהּ ,כו ָלם אוהבים(
כתבים כל יום? )רֹאש ַה ֶמ ְמ ָ
מ ָ
משלמ'ת
ַ
למי
מש ִ
ְ .33ל ַש ֵל ְמ ַש ֵל ְמ ַש ֶל ֶמת ַ
למה תמיד רק אני משלם? )רק הוא צריך ,היא לא ,אנחנו ,הסטודנטיות לא(
 .34לק( ק קמה קמי קמות

הוא לא קם מהכיסא עד הצהריים )המנהלת ,העיתֹוַנאי ,אנחנו ,אנחנו לא
יכולים(

 .35לנוח נח נחה נחי נחות
הן נחות כל יום אחר הצהריים ) אנשים מבּוָגרים ,סבא לא רגיל ,הדוגמנית(
ל0י ָ0ָ 0מה ָ0מי ָ0מות
ִ .36
מי ָשׂ ם את השעון על יד המיטה? )כל אחד ,כולם ,רק רותי לא ,היא לא
רוצה(

שומע'ת
ְ
שומ ִעי
שומ ַעת ְ
שומ ַע ַ
ִ .37ל ְשמ'ע ֵ
ֵ
שומ ַ
ע מוסיקה קלאסית כל היום ) ַה ְצ ִעי ִרים לא ,אימא,
הַ חבר שלי
אנחנו אוהבים(

רואה רו2ה רואי רואות
 .38לראות ֶ
מה את רואָ ה שם? )אתן ,הם יכולים ,הוא(
שותה שותי שותות
שותה ָ
ִ .39לשתות ֶ
התיירים שותים הרבה מים )כולם מוכרחים ,התיירתַ ,ה ְסּפו ְר ָט ִאי(
ְ .40ל ַצ ְל ַצל ְמ ַצ ְל ֵצל ְמ ַצ ְל ֶצ ֶלת ְמ ַצ ְל ְצ ִלי ְמ ַצ ְל ְצל'ת
השעון מצלצל כל שעה )למה אתה ? ,אימא ,צריך(
מטל3נות
ְ
מטל3ני
ְ
מטלֶ 3נת
ֶ
מטל.3
ֵ
ְ .41ל ַט ְל ֵ.3
למי אתה מטלפן? )את ,אתם ,הוא צריך(
---------------------------------------------------------

ְ .42ל ַב ֵקש ְמ ַב ֵקש ְמ ַב ֶק ֶשת ְמ ַב ְק ִשי ְמ ַב ְקשֹות
ֹ
פא מבקש לעשות בדיקה ְד ּ
חו ָ
הרו ֵ
פה )הרֹו ְפ0ה ,החוליםָ ,ה ֲא ָחיֹות(
קתי ָ ַדק ָ ְד ָקה ָ ְדק
ִ .43ל ְבדוק ֵ '-דק ֶ '-ד ֶקתַ ָ /ד ִ
המ ּ
ְ
קוְלֶק ֶ
לת )הטכנאים ,הטכנאית ,הוא לא
הטכנאי בודק את הטלוויזיה
יודע /עבר :היא ,הוא(

ַ .44ל ֲחשוב חושב חושבתָ /ח ַש ְבתי ָח ַשב ָח ְש ָבה ָח ְשב
החברה שלי חושבת על המשפחה שלה )אני ,הם ,הבנות /עבר :היא ,הוא(
ַ .45ל ֲחזור ח' ֵזר ח' ֶז ֶרתָ /ח ַז ְרתי ָח ַזר ָח ְז ָרה ָחזְ ר
מתי אתה חוזר הביתה? )את ,אתם ,האורחות /עבר :היא ,הוא ,הם(

עולה /עליתי עלה עלתה עלו
עולה ָ
ַ .46ל ֲעלות ֶ
הנוסעים עולים לאוטובוס מהר ) הנוסע ,הנוסעת ,התלמידים צריכים /עבר:
היא ,הוא ,הם(

ָ .47ל ֶר ֶדת יורד יורדת /ירדתי ירד ירדה ירדו
המחירים יורדים )שער הדולר ,אני רוצה / ,עבר :הגשם ,גם היא ,הם לא(
יוצאת /יצאתי ,יצא ,יצאה ,יצאו
יוצא ֵ
ַ .48ל ֵצאת ֵ
בשבוע האחרון הוא לא יוצא מהבית )היא ,הבנות ,הם לא יכולים /עבר:
ההורים שלי ,אני(

יתי ,נה ,נתה ,נו
ִ .49ל ְפנות ֶ '3נה ָ '3נהִ ָ /נ ִ
אתה צריך לפנות לפקיד הזה )כולם ,אני ,האישה הזאת /עבר :אני ,הוא,
היא(

ִ .50ל ְפגוש פוגש פוגשת /פגשתי ,פגש ,פגשה ,פגשו
החיילים פוגשים את החברים שלהם )החיילות ,אני מקווה ,רינה /עבר:
אנחנו ,הם(

ַ .51ל ֲעזור עוזר עוזרת /עזרתי עזר עזרה עזרו
המדריך עוזר לנו ) ַה ַמ ְד ִרי ָכה ,כל המדריכים ,גם המדריכות ,כולם שמחים /עבר:
המדריך ,אתם(

ִ .52ל ְקנות קו ֶנה קו ָנה /קניתי קנה קנתה קנו
האיש הֶ ָ
הח ָתן וה ָּכ ָלה ,האחיות/
עִשיר קונה הרבה דברים יקרים )האישהָ ,
עבר :אנחנו ,היא(

שוכחות
ְ
שוכחי
שוכ ַחת ְ
שוכ ַח ַ
ִ .53ל ְשַ '/ח ֵ
למה אתה תמיד שוכח לקנות משהו? )את ,אתם ,אתה מוכרח,
האימהות(

ִ .54ל ְז/ור ז' ֵכר ז' ֶכ ֶרתָ /ז ַכרתי ָז ַכר ָז ְכ ָרה ָז ְכר
מי זוכר את כל המילים החדשות? ) התלמידה ,כל התלמידים ַה ֲח ָכ ִמים,
גם התלמידות החדשות /עבר :הוא ,אנחנו(

שול ַחת /שלחתי שלח שלחה
שול ַח ַ
ִ .55ל ְשל' ַח ֵ
הממשלה שולחת ַשְגריר חדש לארגנטינה ) משרד החוץ ,אמריקה ,צרפת
ובריטניה לא /עבר :הממשלה ,משרד החוץ(

 .56לר( 7ר 7רצה /רצתי ר רצה רצו
ֹ
ְּ
לימפיאדה ) הספורטאית ,הספורטאים,
באו
הספורטאי רץ מהר
הספורטאיות ,הספורטאי הישראלי מקווה /עבר :הוא ,הם(

חישו
חישה ְ
חיש ְ
חישתי ֵ
מח ֶֶ 3שתַ /
מח ֵ3ש ַ
לח ֵ3ש ַ
ַ .57
הבחור הצעיר מחפש עבודה אחרת ) הבחורה ,הסטודנטיות ,הסטודנטים,
עבר :אני ,אתם(

 .58למצוא מוצא מוצאת /מצאתי מצא מצ ה מצאו
קשה למצוא דירות מסודרות וזולות )הוא תמיד ,היא אף פעם לא ,לא
כולם /עבר :אתה ? ,החברה שלך ?(

מוכ ֶרתָ /מ ַכרתי ָמ ַכר ָמ ְכ ָרה ָמ ְכר
מוכר ֶ
ִ .59ל ְמ/ור ֵ
יעקוב מוכר את המקרר הישן שלו בזול )חנה ,השכנים ,לא כל אחד
מסכים /עבר :יעקב ,אנחנו(

ַ .60לחשוב חושב חושבת חושבי חושבות
אנחנו חושבים לבקר בחופשה אצל חברים בצפון )הם ,דפנה ,דפנה
ואחותה ,אחי(

ְ .61ל ַה/יר ַמ/יר ַמ/ירה ַמ/ירי ַמ/ירות
מי ַ
מּכיר את המקום הזה? )כל הישראלים ,כל ישראלי ,רק אתן לא(
נמצאות
ָ
נמצאי
נמצאת ָ
נמצא ֵ
הימ ֵצא ָ
ְ .62ל ָ
אני לא נמצא בבית בשעות הבוקר )אנשים עובדים ,נשים עובדות ,אף אחד,
גם אימא(

מח ָ/ה מח/י מח/ות
מח ֶ/ה ַ
 .63לחכות ַ
ש ֲע ֵמם ,קבוצת
הרבה אנשים מחכים לאוטובוס בתחנה ) אני ,זוג צעירְ ,מ ַ
ילדים(

ס-יר ַמס-יר ַמס-ירה ַמס-ירי ַמס-ירות
ְ .64ל ַה ִ
המורה מסבירה לתלמידים את התרגיל )המורות ,המורים ,המדריך(
ְ .65ל ַהזמי .מזמי .מזמינה מזמיני מזמינות
יוסי מזמין ּפיצה לכולם )הדודה שלי ,המדריכות ,האורחים(
 .66להזמי .מזמי .מזמינה מזמיני מזמינות
יוסי מזמין את המשפחה למסיבה בשבוע הבא )אנחנו ,אמא,
הדודות(

 .67להס/י מס/י מס/ימה מס/ימי מס/ימות
אני מסכימה לבוא מוקדם בבוקר )לא כולם ,גם דני לא ,רינה ודינה לא(

 .68להמשי ַמ ְמשי ַמ ְמשיכה ַמ ְמשיכי ַמ ְמשיכות
עכשיו מאוחר אבל הוא ממשיך לישון ) אנחנו ,התינוקת ,התלמידות(
 .69להפסיק מפסיק מפסיקה מפסיקי מפסיקות
החולה מפסיק את הטיפול כשהוא מרגיש טוב ) החולים ,החולות,
החו ָלה(

 .70להביא ֵמביא ְמביאה ְמביאי ְמביאות
ֹ
הטו ֶ
פס הזה ממשרד הפנים ) כל אחד ,כל העולים,
צריך להביא את
למה את לא?(

 .71להכיֵ .מכיְ .מכינה ְמכיני ְמכינות
תמיד הוא מכין את שיעורי הבית ) .היא אף פעם לא ,חשוב מאוד,
התלמידות(

לס ֵדר ְמ ַס ֵדר ְמ ַס ֶד ֶרת /סידרתי סידר סידרה סידרו
ַ .72
אחי מסדר את הבית לפני שהוא יוצא לעבודה ) אחותי ,אנחנו לא/
עבר :אחי אחותי(

סירו
סי ָרה ְ
סיר ְ
סירתי ֵ
ְ .73ל ַס ֵ3ר ְמ ַס ֵ3ר ְמ ַס ֶֶ 3רתַ /
דני מספר מה קורה לו בעבודה )רינה ,ההורים שלי /עבר :רינה ,ההורים
שלי(

עיש #עישנה עישנ
מע ֵ .8מעשנת /עישנתי ֵ
 .74לעשַ .
החבר שלי אף פעם לא מעשן סיגריות אמריקאיות ) החברה שלי,
החברים שלי /עבר :החברה שלי ,ההורים שלי(

 .75לטפל מטפל מטפלת /טיפלתי טיפל טיפלה טיפלו
הפקידה מטפלת ּ ַב ְּב ָ
עיָה בסבלנות רבה ) הפקיד /עבר :הם ,המורה,
אתה(

ַ .76ל ֲעבור עובר עוברת /עברתי עבר עברה עברו
שה,
השבּועֹות ה ִראשֹוִנים בישראל ,החּו ְפ ָ
השָנה ,היָ ִמים /עברָ :
הזמן עובר מהר ) ָ
ּכ ֵאב הרֹאש לא(

 .77לרחו 7רוח 7רוחצת /רחצתי רח רחצה רחצו
הרופא רוחץ ידיים לפני ואחרי הטיפול )הרופאה /עבר :האחות,
פיסט(
הפי ְזיוט ָר ְ
ִ

 .78לישוָ .י ַש .יְ ַש ָנהָ /י ַשנתי ָי ַשָ #י ְש ָנה ָי ְשנו
אני יָ ֵ
שן טוב בלילה )סבתא לא ,הסטודנטים ,הסטודנטיות ,הנהגים מוכרחים /עבר:
אני ,אתה ,התינוק(

הסת ְד ָרה הסתדרוּ
ַ
הסת ֵדר
ַ
הסת ַד ְר ִתי
ַ
לה ְס ַת ֵדר מסתדר מסתדרי /
ִ .79
הקרובים שלנו מסתדרים טוב בקיבוץ ) בן הדֹוד שלי ,בת הדֹוד שלי,
הבנות האלה /עברְּ :בני הדֹודים שלי ,בן הדֹוד שלי ,בת הדֹוד שלי(

הסת ְָ %לה ,הסתכל
ַ
הסת ֵ%ל,
ַ
הסת ַ%לתי,
ַ
סת ֵ/ל ִמ ְס ַת ֶֶ /לת/
להסת ֵ/ל ִמ ַ
ַ
.80
על מה אתה מסתכל? ) אתן ,היא / ,עבר :אתם ,הם ,את(
השת ְמש
ַ
השת ְמ ָשה
ַ
השת ֵמש
ַ
מש ַת ֶמ ֶשתִ /ה ְש ַת ַמ ְשתי
משתמש ְ
ֵ
לה ְש ַת ֵמש
ִ .81
ת ֵ
אני ִ
בכרט ִ
הנוס ַעת ,התלמידים /אנחנו ,אני ,הנוסעים(
ַ
יסיָה )
ִ
מש הרבה
מְש ַ
התל ְש
ַ
התל ְ ָשה
התל ֵש ַ
התל ַשתי ַ
ַ
מתל ֶֶ -שת/
ַ
מתל ֵ-ש
ַ
 .82להתלבש
ומתפֵשט ּ ְ
ַּ
ַ
פעמיים-שלוש בערב )הׂש ְח ָקנית ,הׂש ְח ָקנים/
השׂ ְחָקן מתלבש
עבר :השחקן ,השחקנית ,השחקנים(

התר ֲחצו
ַ
התר ֲחצה
ַ
התרח
ֵ
התר ַח ְצתי
ַ
 .83להתרח 7מתרח 7מתרחצת/
הספורטאי אוהב להתרחץ במים קרים ) הספורטאי ,הספורטאים /עבר:
אני ,אתה ,הם(

נפ ְג ָשה ִנ ְפ ְגשו
נפ ַגש ְ
להיֵ 3גש נִ ְפ ָגש נִ ְפ ֶג ֶשתִ /נ ְפ ַגשתי ְ
ָ .84
נפגשים איתם במקום קבוע פעם בשבוע)רינה ,הפסיכולוג/
אנחנו
ָ
עבר :אנחנו ,המדריכים(

נש ֲארה ִנ ְש ֲארו
נש'ר ְ
יש ֵאר נִ ְש2ר נִ ְש ֶא ֶרתִ /נ ְש'רתי ְ
לה ָ
ִ .85
יעל עייפה ,היא נשארת בבית ) דויד ,יעל ודויד /עבר :סבא וסבתא ,אני(
---------------------------------------------------------

וח ֶרת /חרתי חר חרה חרו
וחר ֶ -
 .86לבחור ֵ -
ח ּ
קשה לי לבחור בגדים מתאימים ַ
תונה )החתן /עבר :אני ,יוסי,
ל ֲ
יוסי ורונית(

דוא ֶגת /דאגתי דאג ָד ֲאגה ָד ֲאג
דואג ֶ
 .87לדאוג ֵ
אימא דואגת לבן החייל שלה )אבא ,ההורים /עבר :אימא ,אבא ,אני(
וכהִ ָ /כיתי ָ ָכה ָ ְכ ָתה ָכ
וכה ָ -
ִ .88ל ְב/ות ֶ -
התינוק ּב ֶ
וכה כל הלילה ) התינוקת ,התינוקות /עבר :התינוק ,התינוקת ,אני (
ניסה ִה ְכנִ יסו
ניסהִ /ה ְכ ַנ ְסתי ִה ְכניס ִה ְכ ָ
 .89להכניס ַמ ְכניס ַמ ְכ ָ
כל חודש אנחנו מכניסים כסף לחשבון הבנק) .הדיָירות ,אני /עבר:
הסטודנטים ,הוא(

 .90למסור מוסר מוסרת /מסרתי מסר מסרה מסרו
המזכירה מוסרת את ההודעה הדחופה )המזכיר ,השומרים /עבר:
המזכירה ,המזכיר ,אתם (

ַ .91לחתו חות חותמת /חתמתי חת( חתמה חתמו
הדיֶי ֶרת,
הדיָירַ ,
בעל הבית חותם על החוזה )בעל הבית ,בעלי הבית /עברַ :
הדיירים(

אתי ,ה) ִציא ה) ִציאה ,ה) ִציא
 .92לה'ציא מ'ציא מ'ציאה מ'ציאי  /ה) ֵצ ִ
כל יומיים אורי מוציא  400שקל מהבנקט ) אורית ,הם/
עבר :אתה ,אתם ,הוא(

ְ .93ל ַה ְחזיר ַמ ְחזיר ַמ ְחזירהֶ /החזרתי ֶהחזיר ֶהחזירה ֶהחזירו
חבר הקיבוץ צריך להחזיר את ההלוואה בתוך חמש שנים ) חבר
הקיבוץַ ,ח ְב ַרת הקיבוץַ ,חב ֵרי הקיבוץַ ,ח ְברות הקיבוץ /עבר :חבר הקיבוץ ,חברי הקיבוץ,
אנחנו (

ְ .94ל ַה ְחליט ַמחליט ַמחליטהֶ /החלטתי ֶהחליט ֶהחליטה ֶהחליטו
הם מחליטים במהירות )הוא ,היא ,קשה לי /עבר :כשהמצב היה ְמסּו ָּכן אני,
אנחנו ,הם(

ְ .95ל ַהחליַ :מחליַ :מחליפהֶ /החלפתי ֶהחליֶ +החליפה ֶהחליפו
ֹ
המוֵכר לא מסכים להחליף את החָ ָ
לב המקולקל )המוכרת ,אנחנו/
עבר :אני ,בעלי ,אשתי (

 .96להמלי 7ממלי 7ממליצה /המלצתי המלי המליצה המליצו
על איזה ספר המורה ממליצה? ) אתה ,אתם /עבר :הספרן בספרייה,
הספרנית בספרייה(

הצט ֲערו
הצט ֲערה ַ
הצט ֵער ַ
הצט ַערתי ָ
 .97להצטער מצטער מצטערתָ /
הא ּ
יחור ) אנחנו ,היא /עבר :אני ,אנחנו ,היא (
ִ
אני מצטער על
 .98להתלונ .מתלונ .מתלוננת /התלוננתי התלונ #התלוננה התלוננו
הל ֹ
ָ
קוחַ מתלונן על השירות בחנות ) .הלקוחה ,הלקוחות ,אנחנו מתכוננים/
עבר :הלקוח ,הלקוחה ,הלקוחות(

התכוננ
ְ
 .99להת/ו ֵנ .מת/ונ .מת/וננת /התכוננתי התכונ #התכונְ ָנה
הסטודנטים מתכוננים כבר שבועיים למבחן )הסטודנט הרציני,
הסטודנטית הרצינית /עבר :הסטודנטים הרציניים ,הסטודנט הרציני ,בסטודנטית הרצינית
(

 .100להשתת :משתת :משתתפת /השתתפתי השתת +השתתפה השתתפו
הרבה אנשים רוצים להשתתף במסיבה ) כמעט כל הכיתה ,גם התלמידים
החדשים /עבר :דני לא ,גם התלמידים החולים לא (

 .101להש/יר מש/יר מש/ירה /הש%רתי הש%יר הש%ירה הש%ירו
בעל הבית משכיר דירת חדר לסטודנט )בעלת הבית ,בעלי הבית /עבר:
השכן ,השכנה ,השכנים (

קוב ַעת/
קוב ַע ַ
 .102לרשו רוש רושמת /רשמתי רש( רשמה רשמו לק-וע ֵ
עבר :קבעתי ָק ַבע ָק ְב ָעה קבעו
רשמנו ביומן את הפגישה שקבענו? )את תמיד /עבר :אתה ,הוא ,הם(
יחרו לבטל מבטל מבטלת/
יח ָרה ֵא ֲ
יחר ֵא ֲ
יח ְר ִתי ֵא ַ
.103ל; ֵחר מ; ֵחר מ; ֶח ֶרתֵ /א ַ
יטלו
יטלה  ְ
יטל  ְ
יטלתי  ֵ
המנהל אֵ יחַ ר לעבודה לכן הוא ּביטֵ ל את הישיבה )המנהלת/
עבר :המנהלת ,רופאי המחלקה(

דוחה /דחיתי דחה דחתה דחו להספיק מספיק מספיקה/
דוחה ָ
 .104לדחות ֶ
הספקתי הספיק הספיקה הספיקו
דחיתי את התור לרופא העיניים כי לא הספקתי לצאת בזמן
מהעבודה )אני מוכרח ,עבר :הוא ,היא(
 .105למהר ממהר ממהרת /מיהרתי מיהר מיהרה מיהרו ְל; ֵחר מ; ֵחר מ; ֶח ֶרת/
יח ְר ִתי איחר איחרה איחרו
ֵא ַ
אני ממהרת כי אני ממש מאחרת )עורכי הדין /עבר :אני ,אנחנו ,השופט (

יס ָתה ניס להצליח מצליח מצליחה/
יסה נִ ְ
ְ .106ל ַנסות ְמ ַנ ֶסה ְמ ַנ ָסה /ניסיתי ִנ ָ
הצלחתי הצליח הצליחה הצליחו
ניסיתי ְלַש ֹ
נות את תאריך הטיסה ולא הצלחתי )אנחנו ,אני /עבר:
אנחנו ,האורחים שלנו (

ותה ִקיו ְל ַשנות ְמ ַש ֶנה ְמ ַש ָנהִ /שינִ יתי
ְ .107ל ַקו'ת ְמ ַק ֶווה ְמ ַק ָווהִ /קי ִוויתי ִקי ָווה ִקי ְו ָ
ִשי ָנה ִשינְ ָתה ִשינ
תכנית מעניינת הערב ולכן שיניתי את לוח
קיוויתי שתהיה ֹ
הזמנים שלי )המזכירה /עבר :הם ,בן הזוג שלי ,בת הזוג שלי (
יק ָתה נִ יק לבשל מבשל מבשלת /בישלתי
יקה ִנ ְ
יקיתי ִנ ָ
ְ .108ל ַנק'ת ְמ ַנ ֶקה ְמ ַנ ָקה /נִ ִ
בישל בישלה בישלו
אף אחד לא מנקה ומבשל בשבילם )המטפלים הזרים שלהם /עבר :סבתא,
אתם אף פעם לא (

 .109לחיות חי חיה /חייתי חי חיה חיו לסבול סובל סובלת /סבלתי סבל סבלה
סבלו
האישה הזאת בקושי חיה אבל היא לא סובלת מכאבים )הוא,
הם עבר :החולה הזה ,אחרי תאונת הדרכים אני (

ַ .110ל ֲעזוב עוזב עוזבת /עזבתי עזב עזבה עזבו לשמור שומר שומרת /שמרתי שמר
שמרה שמרו
עזבתי את הלימודים באמצע ,שמרתי על המחברות כדי
להמשיך ללמוד בעתיד )כל מי ש /...עבר :הסטודנט ,התלמידים (
מל ֶמ ֶדת/
 .111לתק .מתק .מתקנת /תיקנתי תיק #תיקנה תיקנו ְל ַל ֵמד ְמ ַל ֵמד ַ
לימד
לימ ָדה ְ
לימד ְ
לימ ְד ִתי ֵ
ַ
ָ
המורה מתקנת את השגיאות ומלמדת חומר
בשיעור הזה
חדש ) המורה /עבר :המורה ,אני (
דדה ָמ ְדדוּ להתאי מתאי מתאימה
 .112למדוד מודד מודדת /מדדתי מדד ָמ ָ
ִה ְת'מתי ִה ְת ִאי( ִה ְת ִאימה ִהתאימ
ל ּ
חו ָ
מדדתי את המכנסיים והם ממש התאימו ַ
לצה ) הלקוחה,
הלקוח /עבר :אחי ,אחותי (

 .113להתחת .מתחת /.התחתנתי התחת /#אתחת .תתחת .תתחתני /להתגרש
מת ָג ֵרש /הת ָג ַרשתי התגרשֶ /א ְתגרש ִת ְתגרש ִת ְתגרשי
הוא התחתן והתגרש תוך חודש )אף אחד לא ,הצעירים של היום/עבר :היא,
הם /עתיד :אני חושבת שהם(

ְ .114ל ַה ֲעדיַ :מ ֲעדיֶ /:ה ֱעדפתי ֶה ֱעדיֲ ; /+עדיַ :ת ֲעדיַ :ת ֲעדיפי
א .אני מעדיפה ללבוש בגדים נוחים ורחבים ולא צרים
ואופנתיים )בבית אנחנו /עבר:תמיד אני (
ב .את ַ
ֵ
ל ֲ
דיפה ַ
ע ָ
מ ֲ
לצאת לחופשה?)עתיד :אתם,
עבוד ּ ַבַק ִיץ או
הוא (

לה ְת ֵַ 3שט
להתל ֵ-ש מתלבש /התלבשתי התלבשֶ /א ְת ַל ֵ-ש ִת ְת ַל ֵ-ש ִת ְת ַל ְ-שי ִ
ַ
.115
הת ֵשטֶ /א ְת ֵַ 3שט ִת ְת ֵַ 3שט ִת ְת ְַ 3שטי
ַ
הת ַש ְט ִתי
ַ
ִמ ְת ֵַ 3שט/
א .הדוגמנית מתלבשת ומתפשטת לפחות  5פעמים בשעה
) הדוגמניות ,הדוגמן /עבר :השחקן ,השחקנים (
ב .מתי אתה מתלבש? אנחנו צריכים לצאת בעוד  5דקות
) עתיד :אתם ,את ,אתה (

ותה ִה ְשו
ְ .116ל ַה ְשו'ת ַמ ְש ֶווה ַמ ְש ָווהִ /ה ְש ֵוויתי ִה ְש ָווה ִה ְש ְו ָ
העיתונאי ַ
משו ֶוה את ערך השקל לערך הדולר ) אני חייב,
העיתונאית /עבר :הוא ,היא ,התיירים(

 .117לשיר שר /שרתי שר2 /שיר ָתשיר ָתשירי להפריע מפריע /הפרעתי הפריע/

; ְפריע ַת ְפריע ַת ְפריעי

הפרעת לי לנוח ) עבר :אתם /עתיד :אם אתה ,אם אתם (
ָ
ת בקול רם ו
ַשְר ָ

 .118להתרגל מתרגל /התרגלתי התרגלֶ /א ְת ַר ֵגל ִת ְת ַר ֵגל ִת ְת ַרגְ לי
לאט לאט אנחנו מתרגלים אליך ) עבר :אנחנו ,התלמידים שלך /עתיד:
היא ,אני (

 .119להתקד מתקד  /התקדמתי התקד(ֶ /א ְת ַקד ִת ְת ַק ֵד ִת ְת ַקדמי
המחקר מתקדם לפי התוכנית ) עבר :המבצע ,העבודה ,המחקרים /עתיד:
המחקרים ,אנחנו מקווים שהעבודה (

 .120להתנהג מתנהג /התנהגתי התנהגֶ /א ְת ַנ ֵהג ִת ְת ַנ ֵהג ִת ְת ַנ ֲהגי לקבל מקבל/
קיבלתי קיבלֲ /א ַק ֵ-ל ְת ַק ֵ-ל ְת ַק ְ-לי
א .כל הכבוד! אחי הקטן מתנהג כמו שצריך )אתם /עבר :אחותי
הקטנה ,אתם (
הגים יפה מקבלים פרס ) עתיד :אתה ,את ,אנחנו (
ב .אם מתנ ֲ

 .121לקיי מקיי ִ /קי ַי ְמתי ִקי ֵי(ֲ /א ַק ֵיי ְת ַק ֵיי ְת ַקיְ ימי
קיימתי כל מילה בהֶ ּ ֵ
סכם ) עבר:אנחנו /עתיד:השותף ,הדיירת /אתה חייב (

 .122להתנגד מתנגד התנגדתי התנגדֶ /א ְת ַנ ֵגד ִת ְת ַנ ֵגד ִת ְת ַנגְ די
אני מתנגד לכל מילה )עבר :אנחנו /עתיד :אל ]אתה[ ,אל ]את[ ,אל ]אתם[ (
-----------------------------------------------

לב ְז ֵ-ז ְמ ַב ְז ֵ-זִ /זְ ַזְ ִתי
יחקֲ /א ֵַ 0חק ְת ֵַ 0חק ְת ֲַ 0חקי ַ
יחקתי ִֵ .
לֵ 0חק ְמ ֵַ 0חקַ .ִ /
ַ .123
ִזְ ֵזֲ /א ַב ְז ֵ-ז ְת ַב ְז ֵ-ז ְת ַב ְז ְ-זי
ְ
אתה ְ
ֵ
ַ
מַשׂ חֵ ק .אתה מבְז ּבז זמן )עבר :אתם /עבר :אל ]אתה[ ,אל ]אתם[,
ל ]את[ (

 .124להקשיב תקשיב תקשיבי תקשיבו להגיד תגיד תגידי תגידו
תקשיב לי ,אחר כך תגיד מה אתה רוצה )עתיד :אתם ,את (
ויח ַלחס' חוס /חסכתי חס/
ויחִ /ה ְרו ַו ְח ִתי ִה ְר ִו ַ
ויח ַמ ְרוִ ַ
לה ְרוִ ַ
ַ .125
כל מה שהוא הרוויח הוא חסך בחשבון סגור ) הילדים /עבר :אני ,הם (

ְ .126ל ַה ֲעביר ַמ ֲעבירֶ /ה ֱע ַב ְרתי ֶה ֱעבירֲ ; /עביר ַי ֲעביר ַת ֲעביר ַת ֲעבירו
הוא הֶ ֱ
עביר את החשבון שלו מבנק לאומי לבנק הפועלים ) אני
ממליץ לך /עבר :אתה /עתיד :מתי היא ,מתי אתם (
ישאירו להפסיד
 .127להשאיר ַמשאיר /השארתי השאירְ ; /שאיר ַת ְשאיר ַת ְשאירי ַ ְ
מפסיד /הפסדתי הפסידְ ; /פסיד ַת ְפסיד ַת ְפסידי ַי ְפסידו
השארתי את הכסף בבורסה והפסדתי הכול ) יש אנשים /עתיד :אם
אתם ,אם את (

ְ .128ל ִהי ָג ֵמר נִ גְ ָמר נִ גְ ֶמ ֶרת נִ ְג ָמ ִרי ִ /נ ְג ַמר ִנ ְג ְמ ָרה נִ ְג ְמרו ְל ַמ ֵלא ְמ ַמלא ְמ ַמ ֵלאת
מילאו
מיל ה ְ
ילא ְ
ילאתי ִמ ֵ
ְמ ַמ ְל ִאי ִ /מ ֵ
ּ
נגמר לנו הדלק ִ
מ ֵ
אנו את הטנק ) כש ...אנחנו /עבר :אני ,אתה (
יל
יַ 3גע נִ ְפ ָגע נִ ְפ ַג ַעת נִ ְפ ָגעי  /נִ ְפ ַגעתי נִ ְפ ַגע ִנ ְפ ְג ָעה ִנ ְפ ְגעו
ְ .129ל ִה ָ

נפגעתי ממך! ) עבר :אנחנו ,היא ,כולם (

 .130לפגוע פו ֵגע /פגעתי פגעֶ /א ְפ ַגע ִת ְפ ַגע ִת ְפגְ עי יִ ְפגְ עו
הגות שלך פגעה בי )היחס שלך /עבר :המילים שאמרת ,המשפט
א .ההתנ ֲ
הזה(
ב .אם אתה לא בא למסיבה אתה פוגע בי ) עתיד :אתה ,הם (

 .131לפחוד פוחד /פחדתי פחדֶ /א ְפ ַחד ִת ְפ ַחד ִת ְפ ֲחדי יִ ְפ ֲחדו ְל ִהי ָז ֵהר נִ ְז ָהר נִ ְז ֶה ֶרת
נִ ְז ָהרי ִ /נזְ ַהרתי נִ זְ ַהר נִ ְז ֲה ָרה נִ זְ ֲהר
א .אני פוחדת מזה לכן אני נזהרת מזה ) אנחנו /עבר :אנחנו,
הילדים (
ב .אל ִת ְ
פחַ ד ממני! ) עתיד :את ,אתם (

ימ ֵש נִ ְמ ָש נִ ְמ ֶש ֶכת נִ ְמ ָש ִכי  /נִ ְמ ַש ְכתי ִנ ְמ ַש /נִ ְמ ְש ָכה ִנ ְמ ְשכו
ְ .132ל ִה ָ
הקונצרט נמשך שעתיים ) ההרצאה ,השיעור ,הסיורים /עבר :ההצגה (
יַ 3צע נִ ְפ ָצע נִ ְפ ַצ ַעת נִ ְפ ָצ ִעי /
נופלי ָ /נ ַפלתי ָנ ַפל ָנ ְפלה נפלו ְל ִה ָ
נופ ֶלת ְ
נופל ֶ
ִ .133לי3ול ֵ
עתי ִנ ְפ ַצע ִנ ְפ ְצ ָעה ִנ ְפ ְצעו
נִ ְפ ַצ ִ
נפלתי במדרגות ונפצעתי ) קורה ש /עבר :איך את ,השכנה שלי (
יה ֵרג ֶנ ֱה ַרג ֶנ ֱה ְר ָגה ֶנ ֱה ְרגו
לה ָ
ֵ .134
היא נהרגה בתאונת דרכים )עבר :הוא ,הם (

