miweg
He, she, it
מוסיפי לפועל s,es,ies
 – s. 1תוספת רגילה
 – es.2אחרי אותיות שורקות
)(s,ch,sh,z,x,o
 – ies.3פועל שמסתיי בy
כשלפניה אות רגילה ,משמיטי y
ומוסיפי  .iesכשלפני ה  yאות
ניקוד מוסיפי רק .s
בשאלה – Does+V1
בשלילה – doesn’t+V1

miynzyn izn

onfd iiehia
fnxd zeline

onf

I, you, we, they
אי שינוי בפועל

בשאלה – Do+V1
בשלילה –don’t+V1

עובדה ,הרגל בהווה – פעולה שעושי
באופ קבוע ורגילי לעשותה .פעולה
שחוזרת על עצמה) .ג כאשר אי בכלל
ביטויי זמ( .הבעת רגשות ,מחשבות,
חושי בהווה.

Every… , Once a…,
Twice a… sometimes,
usually, always, never,
…often, seldom

Present
Simple
)(heyt deed

משפחת  beבהווה–
am , is, are

הנוסחאam,is,are + verb + ing :
 .1פועל שמסתיי ב"  – eמשמיטי ומוסיפי .ing
פועל שמסתיי ב"  – eeפשוט מוסיפי .ing
 .2פועל מסתיי ב"  – ieמשמיטי ומוסיפי .ying
 .3פועל שמסתיי ב  – cvcמכפילי אות אחרונה ומוסיפי .ing
בפועל בעל שתי הברות " כשהטע בסו #המילה מכפילי – )
 .(refer, beginא $כשהטע בתחילת המילה לא מכפילי )
.(listen, open, cover, visit, happen, shower
 .4פועל שמסתיי ב  " w,x,yפשוט מוסיפי .ing
בשאלה – מזיזי פעל העזר )(Am,Is,Areלתחילת המשפט.
בשלילה – מוסיפי  notאחרי פעל עזר – am not, isn’t, aren’t
תוספת –  d,ed,iedלפועל לפי הכללי:
 – d.1לפועל שמסתיי באות .e
 – ed .2תוספת רגילה.
כשפועל מסתיי ב cvcמכפילי אות אחרונה ומוסיפי .ed
א $כשמסתיי באותיות  w,xפשוט מוסיפי  edבלי להכפיל.
 – ied.3פועל שמסתיי באות  yכשלפניה אות רגילה ,משמיטי ה y
ומוסיפי  .iedא לפני ה  yאות ניקוד ,מוסיפי רק .ed
 .4יש כ" 200פעלי חריגי שלא פועלי על פי חוקי אלו.
בשאלה – Did+V1
משפחת  beבעבר"
was, were
בשלילה – didn’t+V1

לגבי פעולה ממושכת המתרחשת כעת ,או
באופ ספציפי לזמ מסוי אחד.
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פעולה גמורה בעבר ומוגדרת בזמ עבר.

Now, today, tonight, at
the moment, at this
moment, at present,
!this…, Look!, Listen

Present
Progressive
)(jyenn deed

Yesterday, last…,
…ago, earlier,
,תארי $בעבר

Past
Simple
)(heyt xar

onf

Stative
Verbs
(n"xg ilrt)

Past
Progressive
(jyenn xar)

onfd iiehia
fnxd zeline
Hope, want,
understand, know,
have, like, hate, love,
believe, wonder, need,
prefer…
(feel, think of/about)
While,
As,
(During)
When + Past Simple
Suddenly+Past Simple

miynzyn izn

miweg

פעלי חר"מ
, רגשות, פעלי שקשורי לחושי
.רצונות ומחשבות

 בהווה,simple–פעלי אלו תמיד יקבלו עליה את החוקי של ה
.ובעבר

פעולה ממושכת בעבר
,שתי פעולות בעבר – שקורות בזמ חופ
( והשנייהpast simple) אחת קצרה
.(past progressive) ארוכה
שתי פעולות או יותר חופפות ממושכות
.past progressive "בעבר – שתיה ב

( )גו+ was,were + verb + ing – הנוסחא
(.present progressive " לפי הing ")כללי של הוספת ה
Was/Were+#גו+ V.ing – בשאלה
# גו+ wasn’t,weren’t + V.ing " בשלילה

(Past simple" בstative verbs – )לא לשכוח

: נוסחאות2 ישנ
.פעולה שתתרחש בעתיד

Future
(cizr)

Present
Perfect Simple
(heyt mlyen deed)

Present Perfect
Progressive

Tomorrow, next…, in…,
soon,  בעתיד$תארי

Never, ever, already,
yet, just, recently,
lately, Many times…
[since, for].
Since, for, all…

mlyen deed)
(jyenn

Past Perfect
Simple

By the time +P.S +P.P.S
Before + P.S + P.P.S
(heyt mlyen xar) After + P.P.S + P.S
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 הזמ לא$ פעולה שהתרחשה בעבר א.1
.ידוע או לא חשוב
 פעולה שחזרה על עצמה מספר פעמי.2
.בעבר
 פעולה שהסתיימה אבל התקופה.3
.שהתרחשה עדיי נמשכת – קשר להווה
פעולה שהתחילה בעבר ועדיי נמשכת
.בהווה
" בצורת הstative verbs")לא לשכוח
(present perfect simple
 כשאחת,שתי פעולות )או יותר( בעבר
 הפעולה שקרתה.קרתה לפני השנייה
past perfect simple לפני תהיה ב
"והפעולה שקרתה אחריה )בעבר( תהיה ב
.past simple

(# )גו+ will +V1
Will+#גו+ V1
# גו+ won’t + V1
(# )גו+ am/is/are + going to + V1
Am/Is/Are+#גו+ going to + V1
# גו+ am not/isn’t/aren’t + going to + V1

– בשאלה
" בשלילה
– בשאלה
" בשלילה

( )גו+ have,has + V3 – הנוסחא
Have,has+ #גו+ V3 – בשאלה
#גו+ haven’t,hasn’t+V3 – בשלילה
( )גו+ have,has +been+ V.ing – הנוסחא
Have,has+ #גו+been+ V.ing – בשאלה
#גו+ haven’t,hasn’t+been+V.ing – בשלילה
( )גו+ had + V3 – הנוסחא
Had+ #גו+ V3 – בשאלה
#גו+ hadn’t+V3 – בשלילה

