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יחיד רבים

I am = אני 1 We are אנחנו =

You are את/אתה = 2 You are אתן/אתם =

He is הוא =

She is היא =

It is זה =
3

They are הם =

They are הן =
They are אלו =

והוא מופיע באנגלית במשפטים הנקראים" להיות"פירושו Beהפועל

משפטי תיאור
, כלומר אין פעולה של עשייה, אלו משפטים שאין בהם פועל אחר

.אדם או חפץ, מקום, אלא יש תיאור כלשהו של מצב

–ובמשפט תיאור בעברית , בעברית אין פועל מקביל
.לא משתמשים בפועל בכלל

Present Simple – The Verb Be
בהווהBeהפועל 

נושא המשפט BEהפועל  תואר השם או תיאור

מבנה המשפט בחיוב

I am–שמחהאני happy

The girls are in the swimming pool – בבריכההבנות

My sister is a teacher – מורהאחותי
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19בדיקת תשובות בעמוד –1' תרגיל מס
.Beבחרו בצורה הנכונה של הפועל 

1. I am / is / are very tired today. 

2. David and Anat am / is / are very good friends.

3. The baby am / is / are hungry. 

4. You and I am / is / are teachers.

5. It am / is / are very hot in Eilat in the summer.

6. My parents am / is / are at home now.

7. My sister am / is / are very beautiful.

8. I am / is / are a very good student. 

19בדיקת תשובות בעמוד –2' תרגיל מס
.Beהשתמשו בצורת הקיצור של הפועל . כתבו את המשפטים

Words
tired – עייף

hungry – רעב

teachers – מורים

parents – הורים

sister – אחות

beautiful – יפה

student - תלמיד

sports - ספורט

grade – כיתה

cousin – דודה/ בת  דוד/בן

awake – ער

easy – קל

Words

1. She is my teacher. She’s my teacher.

2. They are at school now. _______________________________

3. He is very good at sports. _____________________________

4. We are in the 6th grade. _______________________________

5. You are my cousin. ___________________________________

6. I am awake now. _____________________________________

7. It is very easy. ________________________________________


