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Present Simple -  הווה פשוט 

 
 

 
 מתי משתמשים ?  משתמשים בזמן ההווה הפשוט כדי לדבר על:

 
.פעולה שעושים באופן קבוע ורגילים לעשותה –הרגל בהווה עובדה, .1  

 
The sun shines every morning. 

 
.). פעולה שחוזרת על עצמה. (גם כאשר אין בכלל ביטויי זמן2    

 

I go to school every day. 
 

הבעת רגשות, מחשבות, חושים בהווה. .3  
 

I love my parents. 
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Time Expressions  - ביטויי הזמן  
 

ביטויי הזמן מלמדים אותנו מתי מתבצעת הפעולה. ישנם ביטויי זמן שיופיעו בדרך כלל 
    בסוף המשפט או בתחילתו. וישנם ביטויי  זמן שיופיע בדרך כלל

 לפני או אחרי  כינוי הגוף.     
 *ביטויי הזמן באים בדרך כלל בתחילתו או בסופו של המשפט.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 *ביטויי הזמן הבאים מופיעים  בדרך כלל לפני או אחרי  כינוי הגוף . 

 פירוש  ביטוי זמן
1.  once a week פעם בשבוע 

2. every day  כל יום 

3.  twice a year פעמיים בשנה 

4. every  month, year כל חודש, כל שנה 

5.  all the time   כל הזמן 

6. on …(Tuesday, Monday) ביום... שלישי... שני 

7. in July…April ב.... יולי  ... אפריל 

 פירוש  ביטוי זמן
1.  seldom לעיתים רחוקות 

2.  often לעיתים קרובות 

3.  usually בדרך כלל 

4.  sometimes לפעמים 

5.  never לעולם לא 
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  ותרגמו את המשפטים.ביטוי הזמן המתאים  . הקיפו את 1

 

 

Circle the correct time expression and translate each sentence. 

1. I (  always  /  every day ) come to school by bike.  

______________________________________________________ 

2. Dana studies hard ( every day   /  always  ). 

______________________________________________________ 

 3. I (  sometimes  /   every night  ) read detective stories. 

______________________________________________________ 

4. She (  once a week   /  often  ) rides her bike. 

______________________________________________________ 

5. My mother ( sometimes  / every day ) speaks French. 

______________________________________________________ 

6. Kim writes in her diary (  once a week   /   seldom  ) . 

______________________________________________________ 

7. She (  usually   /  every day  ) buys food. 

______________________________________________________ 

8. The pupil learns English (  sometimes   / twice a week  ). 

______________________________________________________ 

9.  Shelly (  never  /  twice a year  ) reads on the sofa. 
 
______________________________________________________ 
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  ביטוי הזמן המתאים ותרגמו את המשפטים. . הקיפו את 2

Circle the correct time expression and translate each sentence. 

1.  We (  every day   /  always  ) eat with a fork and a knife. 
______________________________________________________ 

2.  My friend (  usually  /  twice a week  ) swims in the swimming pool. 

______________________________________________________ 

3. I play the piano (  once a week  /  usually  ). 

______________________________________________________ 

4.  The guard  (  every day  /  always  ) comes early in the morning. 

______________________________________________________ 

5.  The children (  always  / every day  ) swim in the lake. 

______________________________________________________ 

6.  I (  usually  /  twice a week  ) read adventure stories. 

______________________________________________________ 

7. My mom bakes a cake (  once a week  /  usually  ). 

______________________________________________________ 

8.  I (  every day  /  always  ) read books.  

______________________________________________________ 

9.  My father goes to work (  every day  /  always  ). 

______________________________________________________ 

10.  It (  every day  /  never  ) snows in the summer .  

______________________________________________________ 
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Spelling Rules 
 כללי איות

 

 בחיוב, אחר הגופים   I / We /  You / They יבוא הפועל בצורתו הבסיסית.

.ies /  es / s   מוסיפים לפועל He / She / It  ואילו אחרי גוף שלישי יחיד  
 

He / She / It - הגופים 

 
.He / She / It   לפועל אחרי S 1 .   בדרך כלל נוסיף  

 
     eat-  eats 

 
     es.מוסיפים s / ss / o /x / sh / ch/ כאשר הפועל מסתיים ב    .2

           

Kiss -  kisses 
go -  goes 
dress  - dresses 
brush - brushes 
fix- fixes 
match - matches 

  

  .iesומוסיפים  y את ה כשלפניה אות רגילה, משמיטים,  yבכאשר הפועל מסתיים  .3
  

             study- studies 
 
  .sמוסיפים רק  ניקוד ,כשלפניה אות  y בכאשר הפועל מסתיים . 4
  

   buy-  buys 
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