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שמתחילים לפני מילים כמה

וכעת  האנגלית, בשפה בסיסיים יסודות בעבר שרכש למי ומיועד (שיעורים), לימוד 24 יחידות מציע זה קורס
הדקדוקיים. ויסודותיה השפה והן בהבנת הן בדיבור בשפה: שליטתו את לשפר מעוניין

משפטי תרגול השיחות, תרגול בבד בד  - הספר עם ותרגול  קריאה עבודה,  משולב: באופן מוגש החומר
המצורפים.   DVD-ה בתקליטורי מוגשים - פתרונותיהם)  עם מוגשים (רובם  והתרגילים  החזרה

התקליטורים. בעזרת לתרגל בטרם תעבור בספר הלימוד, וקריאה מקדימים תרגול היא המלצתנו זכור!
הדוגמאות על-פי בעצמו ולהבין לקרוא הלומד ועל מוקרא, לא - הדקדוק בפרקי בעיקר - עיוני חומר

הניתנות.

בתקליטורים. קטעים מתורגלים אילו להבין לך בספר, ויעזור הטקסט את הסימן  מלווה
המינים כאחד. לשני כמובן מיועדות והן ההנחיות ללומד בלשון זכר, הספר לאורך נעשו בלבד מטעמי נוחות

הלימוד: יחידות מבנה

מילים גם אוצר בשיחה שילבנו לרוב יומיומי. בנושא בשיחה יחידה נפתחת כל :(Conversation) שיחה
וכד'. תואר שמות מכוונת: מושגי זמן, בצורה ייעודי

ונסה הקריינים על-ידי שתוקרא כפי לשיחה הראשונה האזן בפעם פעמיים! מתורגלות השיחות מן כמה
מבוצעת השנייה בפעם הימני. בטור  שמופיע כפי העברי בתרגום להיעזר כמובן  תוכל תוכנה. את להבין
לעתים בביטחון. לדבר גם  אלא - להבין רק לא  חשוב שהרי  בהשתתפותך! - השיחה  של חוזרת קריאה
(עם האישה תפקיד את לקרוא תתבקש ולסירוגין הקריינית), (עם הגבר של תפקידו את לקרוא תתבקש

בתקליטור. המוקצבים לכך בפרקי הזמן הקריין)

היחס. במילות נכון שימוש הדגשת מתוך בשיחה, שהופיעו משפטים על חזרה :(Revise) חזרה משפטי
המשפטים! את הקריינים עם קרא

ביטויים יחידה יש כמה בכל :(Want some more?) יחס מילות על המבוססים שימושיים ביטויים
את בהם ו"לתבל" אותם לשנן לך באנגלית. כדאי דוגמה לעברית ומשפט תרגומם עם באנגלית שימושיים

שפתך מדי פעם!

אך דומה, הנשמעות  (מילים הֹומֹונים של נבחרת קיבצנו  :(What does it mean?) ההבדל?" "מה
מצחיק, ולעתים זה לעתים בכתיבה; או לטעויות הנפוצות ביותר ההבנות לחוסר הגורמים במשמעות שונה)
אינן אלו מילים שכאלו. למלכודות ליפול הלומד מן למנוע נועד הלימוד מביכות. לטעויות לגרום עשוי זה

מוקראות.

ומהתחביר מהדקדוק מעניינים  שניים  או אחד  נושא תמצא  יחידה בכל :(Grammar) דקדוקי נושא
בעצמך, התרגיל את תחילה לפתור נסה נקרא. כן - לאחריו שבא התרגיל אך מוקרא, אינו זה חלק באנגלית.

הקריינים. על-ידי שיוקראו כפי לתשובות האזן מכן לאחר ורק

וכישוריך! מיטב הבנתך ולפי שלך בקצב בספר הנלמד החומר ושנן את תרגל זכור!
הספר. לתרגילים, המופיע בסוף הפתרונות כמובן להיעזר בנספח תוכל

מהנה! ולימוד בהצלחה,



הם: בסרט הקריינים עם המתורגלים הקטעים
השיעורים בכל ,CONVERSATION -  השיחות

20 שיעור עד ,REVISE -ה  קטעי
8 ,3 בשיעורים 1, - חוזרת" "שיחה  תרגול

לצידם  שיעור 20 אשר  התרגילים הפתורים עד
הסימן  



נלמדים ונושאים העניינים תוכן

השיעורעמ'שיעור נושאים דקדוקיים נלמדיםנושא

17Family and agepresent tense, questions, 
negations; tag questions

220Getting acquainted: 
1. At work, 2. At a party

modals; past tense

333A television exercise lesson, 
parts of the body

imperative; demonstratives

442Sportfuture tense; used to
551In the clothing storewh- questions; passive 
661At the hairdresser’sphrasal verbs 
773At the pharmacy, at the doctor’sadverbs
883Numbers and arithmeticpossessive adjectives; revision of 

tenses 
992Timepast tense with adverbs, 

prepositions, adjectives 
10100Special events, months of the 

year
get, grow + adjective; 
present perfect

11110Looking for an apartmentplural of irregular nouns; if-clauses
12122Mailordinal numbers; present 

continuous
13139Vehicles, on the roadthe possessive case, possession 

+ of
14150Public transportcomparison of adjectives; 

irregular adjectives
15161A tour of the citypast progressive; phrasal verbs 
16174Entertainment & culturethere is/ it is
17185At the book-shop-ing and -ed adjectives
18194At the Zoo-ly adjectives,  comparison of 

adjectives
19205Employmentword order

20214At the bankirregular verbs 
21225In the  department storeemphasis (do; much, it is...that) 

replacement (one, do)
22238Electrical and electronic 

appliances
irregular verbs 

23248At the supermarketthe gerund
24257The market and its colorsrevision of tenses 

לתרגילים265 פתרונות


