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Stative Verbs
מצב קבועזוהי קבוצת פעלים המתארים 

.תכונות ומצבים קבועים, חושים, רגשות, מחשבותאלו פעלים המתארים 

(מצב זמנישהיאעשייהאלו אינם פעלים המתארים )

-לכן אפשר להשתמש בהם אך ורק ב

Simple Tenses (Present Simple, Past Simple)

!גם אם המשפט מתאר פעולה או מצב המתרחשים כרגע

Lihi is hungry. She wants to eat right now!

Dan isn’t listening to the teacher now because he feels bored.
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Stative Verbs
mind – – agreeאיכפת להסכים

need – – adoreזקוק להעריץ

notice – – appearלהבחין להופיע

owe – – believeלהיות חייב להאמין

own – belongלהיות בעלים של – שייך

please – – careלשמח לטפל, לדאוג

prefer – – containלהעדיף להכיל

promise – – costלהבטיח (בכסף)עולה 

realize – – dependלהבין תלוי

recognize – – disagreeלזהות לא להסכים

remember – – dislikeלזכור לשנוא

resemble – – feelלהיות דומה להרגיש

see – – forgetלראות לשכוח

seem – – forgiveלהיראות לסלוח

smell – – guessלהריח לנחש

sound – – hateלהישמע לשנוא

suppose – – haveלהניח יש

taste – – hearלטעום לשמוע

think – – hopeלחשוב לקוות

trust – – includeלתת אמון לכלול

understand – – imagineלהבין לדמיין

want – – knowלרצות לדעת

weigh – – likeלשקול לחבב, לאהוב

wish – – loveלקוות לאהוב

wonder – – meanלתהות להתכוון

Progressive Tenses-בפעלים המודגשים בצבע ניתן להשתמש גם ב:שימו לב

. בהתאם למשמעות הפועל במשפט

.כמוסבר בעמוד הבא, אלו פעלים שלפעמים משמעותם עשייה ולפעמים משמעותם מצב
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I hear (hear) you very well. Why _____________ (you/shout)? 

2. The baby _____________ (sleep) and you ___________ (wake up/him)!

3. The teacher ___________ (explain) the lesson right now but the pupils 

__________ (not/ listen). 

4. Limor __________ (understand) everything the teacher __________ (say) 

because she __________ (not/talk) to her friends now.

5. Where _________ (you/be)? Everybody _____________ (wait) for you! You 

__________ (never/be) ready on time!

6. You can go home now. I __________ (prefer) to stay here.

7. Debbi ___________ (cook) soup. It __________ (smell) wonderful. I really 

___________ (hope) it will be ready soon.

8. ____________ (you/know) that snakes __________ (sometimes/ eat) 

mice?

9. ____________ (your mother/speak) French? 

10. My mother ____________ (teach) French at the College once a week.

18בדיקת תשובות בעמוד 

.12 .Present Simple אוPresent Progressive  ?

.Stative Verbs-שימו לב ל. השלימו את הפועל בצורה הנכונה


