 חוברת תרגול-  יח"ל4-5 בגרות באנגלית
תוכן עניינים
1 ................................................................................. a/an תרגול
2....................................................................................be תרגול
3................................................................................ have תרגול
4 ........................................................... there is / there are תרגול
5................................................................ parts of speech תרגול
6 ...................................................................... quantifiers תרגול
7............................................. comparative and superlative תרגול
9 ................................................................ present simple תרגול
10 ........................................................ present progressive תרגול
11 ........................................... present simple Progressive 1 תרגול
13 .......................................... present simple Progressive 2 תרגול
15 .................................................................... past simple תרגול
17 ............................................................. past progressive תרגול
18 .................................................... present perfect simple תרגול
20 ............................................present perfect progressive תרגול
21 ........................................................ Past perfect simple תרגול
22 .................................................................. semi modals תרגול
23 ........................................................... passive sentences תרגול
24........................................................... relative pronouns תרגול
25 ........................................................................... gerund תרגול
תרגול מסכם
27 ................................................................ basic tenses 1 תרגול
28................................................................ basic tenses 2 תרגול
29..................................................................... grammar 1 תרגול
31 ..................................................................... grammar 2 תרגול
33 ............................................... temporals and conditions תרגול
34................................................................ word families תרגול

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה ! סקול

a / an  תרגול-  יח"ל4-5 בגרות באנגלית
1 עמוד

: a / an  השלימו את הקידומת המתאימה:הוראות

1.

I’ll have ____ cup of tea please.

2.

I am writing ____ letter to ____ friend now.

3.

He works in ____ French restaurant.

4.

This is ____ old Israeli song.

5.

She is ____ honest person.

6.

I saw ____ interesting movie yesterday.

7.

She is reading ____ book.

8.

The workers want to join ____ union.

9.

You have to take ____ umbrella. It’s raining.

10.

There is ____ beautiful picture in this museum.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה ! סקול

be  תרגול-  יח"ל4-5 בגרות באנגלית
2 עמוד

. בעבר ובעתיד, בהווהbe  הטו את הפועל:הוראות

1.

Mr. Cohen

an accountant. He is very successful.

2.

The shop

3.

In the USA he

a bus driver. Now, in Israel he

4.

Last month we

in Jerusalem.

5.

The workers

6.

She

7.

Why

8.

It

9.

He

10.

Michael

closed now.
unemployed.

on vacation in August.

on vacation last week but now she

in the office.

she sad now?
an expensive car. We can’t afford it.
home soon.
sick yesterday.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

Have  תרגול הפועל-  יח"ל4-5 בגרות באנגלית
3 עמוד

. עבר או עתיד, בהווהHave  הטה את הפועל:הוראות

1.

My sister _________ 4 children.

2.

Before I went into the army, I _________ many jobs.

3.

It is early so we _________ time for coffee.

4.

Yesterday they _________ an exam.

5.

Next week he _________ a new car.

6.

Once she _________ a successful business but now she _________ debts.

7.

The company _________ many clients so it makes a lot of money.

8.

Martin Luther King’s famous speech is called “I _________ a dream”.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

There is / There are  תרגול- בגרות באנגלית
4 עמוד

. בהתאםhave- וThere is/are  הטו את הפועל:הוראות

1.

In 1995, _______________ 850 pupils in this school.

2.

_______________ a swimming pool in almost every hotel.

3.

She _______________ a new computer.

4.

_______________ a new computer on every desk.

5.

They _______________ a lot of homework today.

6.

They _______________ a lot of homework yesterday.

7.

_______________ a new mall in town.

8.

We _______________ some questions to ask you.

9.

_______________ a big party next week.

10.

_______________ only 10 questions in the test so I finished early.

11.

I _______________ many friends.

12.

I _______________ many friends when I was younger.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה ! סקול

Parts of Speech  תרגול- יח"ל4-5 בגרות באנגלית
5 עמוד

: זהו את תפקידה הדקדוקי של כל מילה הצבועה באדום על פי הקיצורים הבאים:הוראות
N-Noun, V-Verb, Adj-Adjective, Adv-Adverb

1.

The new secretary finished her work quickly.

2.

Five intelligent students tried to solve this question unsuccessfully.

3.

Swimming is a popular sport.

4.

The interesting course is very expensive.

5.

Unexpectedly, I decided to move to a quiet village after years of living in the noisy
and crowded city, Tel Aviv.

6.

Surprisingly, the famous singer sold only 5 million records this year.

7.

The successful lawyers decided to set up a professional basketball team.

8.

Now I understand the importance of this subject.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

Quantifiers  יח"ל – תרגול4-5 בגרות באנגלית
6 עמוד

. הקיפו בעיגול את מילת הכמות המתאימה:הוראות

1.

I don’t want (some \ any \ little) milk in my coffee.

2.

We have (any \ no \ few) evidence against him.

3.

Yesterday I had (some \ little \ no) unexpected guests.

4.

David needed (any \ some \ many) help with his homework.

5.

Don’t spend (too much \ too many \ many) money.

6.

There were (lots of \ a little \ any) people in my party.

7.

He has (any \ no \ a few) chance of passing the test.

8.

She had (a few \ a little \ much) spelling mistakes in her English exam.

9.

There is too (many \ much \ some) salt in the soup.

10.

He devoted (a lot of \ many \ much) time to his charity work.

11.

There were (any \ a little \ many) youngsters in the fashion show.

12.

Luckily, there are (fewer \ many \ too many) poor people today than in the past.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

–  יח"ל4-5 בגרות באנגלית
Comparative and Superlative תרגול
7 עמוד

. הרכיבו משפטי השוואה על פי הדוגמה:הוראות

She – tall – Jane

She is taller than Jane.

1.

Jim – fat – John

2.

We – young – them

3.

This exercise – difficult – the previous one

4.

She is – a - good singer – him

5.

This story – exciting – ours

6.

Sharon – pretty – her sister

7.

He – rich – me

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

–  יח"ל4-5 בגרות באנגלית
Comparative and Superlative תרגול
8 עמוד

. הרכיבו משפטי השוואה על פי הדוגמה:הוראות

She – beautiful – girl

She is the most beautiful girl (in the school).

1.

He – powerful – man – in our company

2.

She – educated person – I know

3.

Yaron – bad worker – in the factory

4.

He – funny person

5.

This is – good idea

6.

This is – exciting movie – I have seen

7.

Everest – high mountain – in the world

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

Present Simple  יח"ל– תרגול4-5 בגרות באנגלית
9 עמוד

. הטו את הפעלים בסוגריים:הוראות

1.

I ___________________ (speak) English fluently.

2.

The children ___________________ (play) in the backyard in the afternoon.

3.

Dana always ___________________ (fly) to New York in the summer.

4.

David ___________________ (read) history books.

5.

Sharon ___________________ (teach) Math.

6.

___________________ you ___________________ (like) Chinese food?

7.

Where ___________________ you ___________________ (live)?

8.

How often ___________________ he ___________________ (visit) his parents?

9.

___________________ this company ___________________ (hire) old peole?

10.

10)___________________ John ___________________ (smoke)?

11.

I ______________________ (not like) horror movies.

12.

Our dog rarely ___________________ (bark) at nights.

13.

We ______________________ (not eat) meat.

14.

He ______________________ (not believe) in superstitions

15.

Yaron ___________________ (play) the guitar almost every day.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

Present Progressive  תרגול- בגרות באנגלית
10 עמוד

. הטו את הפועל שבסוגריים:הוראות

1.

David can't answer the phone right now because he ________________ (pray).

2.

Orna ______________ (sit) in her room and ______________ (do) her homework.

3.

Question: Why _______________ you ________________ (talk) so quietly?

4.

Answer: Because the children _________________ (sleep).

5.

Question: _______________ you _______________ (go) to Yaron's party tonight?

6.

Answer: No, I _________________ (not go) because I'm sick.

7.

It _____________ (get) late and she ___________ still _________________ (work).

8.

Only now I ___________ (begin) to write my second book.

9.

We __________________ (plan) to spend this weekend in Jerusalem.

10.

My cell phone ________________ (not work). I should call the cell phone company.

11.

Question: What _____________ they ________________ (do) right now?

12.

Answer: They _________________ (learn) English.

13.

The managers _________________ (discuss) my promotion now.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

 יח"ל – תרגול4-5 בגרות באנגלית
Present Simple and Present Progressive 1
11 עמוד

1.

( ולפעלים סטטייםBE  הטו את הפעלים בסוגריים לפי שני הזמנים )שימו לב לפועל:הוראות

My parents _____________ (plan) a vacation in Rome this summer and we ________
(be) all very excited about it because we usually __________ (spend) our summer
vacations in Eilat.

2.

I ___________ (be) worried right now because I have to go shopping and it
___________ (rain).

3.

Dana ______________ (look) for her wallet right now. She always _______________
(put) it in her bag but it ________________ (not be) there now.

4.

Yael usually _________________ (not drink) wine but now she _________________
(drink) because it's her birthday.

5.

I __________________ (not have) a dog. I _________________ (hope) my parents
will buy me one soon.

6.

He can't answer the phone now. He __________________ (have) a shower.

7.

I__________________ (not understand ) why my friends

_____________________

(watch) reality shows. I personally _________________ (believe) they are boring.
8.

Tamar ______________ (think) about her boyfriend right now. He _______________
(study) in Tel Aviv university.

9.

John ________________ (listen) to Jazz music at the moment and I ______________
(begin) to lose my patience because I ______________ (not like) this kind of music.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

 יח"ל – תרגול4-5 בגרות באנגלית
Present Simple and Present Progressive 1
12 עמוד

( ולפעלים סטטייםBE  הטו את הפעלים בסוגריים לפי שני הזמנים )שימו לב לפועל:הוראות

10.

_______________ he always _______________ (act) so childishly?

11.

Right now our teacher _________________ (give) us a lecture about the dangers of
smoking. Actually, every Friday he __________________ (give) us a lecture about a
different subject.

12.

I rarely _______________________ (read or buy) newspapers but right now I
_________________ (buy) one because there is an interesting article that I must read.

13.

_______________ you __________________ (hear) the noise outside?

14.

Question: Where ____________ (be) Yaron?
Answer: I _________________ (not know) but I think he ______________________
(sleep) in his room.

15.

Question; How often ________________ you __________________ (fly) to China?
Answer: Well, I ___________________ (fly) to China almost every month on
business. Tonight, however, I ___________________ (fly) to Paris.

16.

Question: What ________________ your children _________________ (have) for
breakfast every morning?
Answer: They never ________________ (eat) breakfast because they _____________
(not want) to. Everybody _______________ (tell) me it's unhealthy.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

 יח"ל – תרגול4-5 בגרות באנגלית
Present Simple and Present Progressive 2
13 עמוד

1.

( ולפעלים סטטייםbe  הטו את הפעלים בסוגריים לפי שני הזמנים )שימו לב לפועל:הוראות

My parents __________________ (plan) a vacation in Rome this summer and we
(be) all very excited about it because we usually _________________ (spend) our
summer vacations in Eilat.

2.

I _______________ (be) worried right now because I have to go shopping and it
___________________ (rain).

3.

Dana ________________ (look) for her wallet right now. She always _____________
(put) it in her bag but it ___________________ (not be) there now.

4.

Yael usually _______________ (not drink) wine but now she ___________________
(drink) because it’s her birthday.

5.

I ____________________ (not have) a dog. I ______________________ (hope) my
parents will buy me one soon.

6.

He can’t answer the phone now. He _______________________ (have) a shower.

7.

I _____________________ (not understand) why my friends ____________________
(watch) reality shows. I personally ____________________ (believe) they are boring.

8.

Tamar ____________________ (think) about her boyfriend right now. He
______________________ (study) in Tel Aviv university.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

 יח"ל – תרגול4-5 בגרות באנגלית
Present Simple and Present Progressive 2
14 עמוד

9.

( ולפעלים סטטייםbe  הטו את הפעלים בסוגריים לפי שני הזמנים )שימו לב לפועל:הוראות

John ____________________ (listen) to Jazz music at the moment and I
____________________ (begin) to lose my patience because I __________________
(not like) this kind of music.

10.

______________ he always _____________________ (act) so childishly?

11.

Right now our teacher ____________________ (give) us a lecture about the dangers
of smoking. Actually, every Friday he _______________________ (give) us a lecture
about a different subject.

12.

_____________ you ______________________ (hear) the noise outside?

13.

Question: Where _________________ (be) Yaron?
Answer: I ____________________ (not know) but I think he ___________________
(sleep) in his room.

14.

Question: How often _________________ you _________________ (fly) to China?
Answer: Well, I ______________________ (fly) to China almost every month on
business. Tonight, however, I ___________________ (fly) to Paris.

15.

Question: What _____________________ your children _____________________
(have) for breakfast every morning?
Answer: They never __________________ (eat) breakfast because they
___________________ (not want) to. Everybody __________________ (tell) me it’s
unhealthy.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

Past Simple  תרגול-  יח"ל4-5 בגרות באנגלית
15 עמוד

1.

. הטו את הפעלים בסוגריים:הוראות

Question: ___________ you ___________ (go) out last night?
Answer: No, I _____________ . I _______________ (sleep) early because I
_____________ (be) very tired.

2.

I _________ (buy) tickets for the game yesterday.

3.

Last week our teacher ____________ (teach) us Past Simple.

4.

Question: __________ you ____________ (think) about my offer yesterday?
Answer: No, I'm sorry. I ______________ (be) extremely busy.

5.

Last Sunday I _____________ (have) an exam in Math but since I _____________
(feel) so nervous I ____________ (forget) all the material and ____________ (fail) it.

6.

Jane _____________ (meet) Yaron a year ago. They _____________ (fall) in love at
first sight.

7.

He _____________ (see) an amazing movie last night and he

8.

_____________ (think) about it all night so he ______________ (get) to work late.

9.

Question: Where is Dan?
Answer: He ______________ (leave) the country last month without telling anyone.

10.

Question: Whose book is this? It looks old.
Answer: It's mine. I _______________ (receive) it from my grandfather 5 years ago.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

Past Simple  תרגול-  יח"ל4-5 בגרות באנגלית
16 עמוד

11.

. הטו את הפעלים בסוגריים:הוראות

Question:______________ they _______________ (come back) from their vacation?
Answer: Yes. They _________________ (come back) last night.

12.

I _______________ (play) the piano when I was a child.

13.

I _______________ (not eat) at the party yesterday night because I _______________
(not feel) well.

14.

___________ you ___________ (hear) that Dana and her boyfriend ______________
(break up ) yesterday. What a shame.

15.

She ________________ (promise) she would call me but she didn't.

16.

_____________ (be) she pretty when she was young?

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

Past Progressive  תרגול- בגרות באנגלית
17 עמוד

. הטה את הפעלים בסוגריים:הוראות

1.

The last time we _____________ (see) each other was three years ago.

2.

While the actors _____________ (rehearse) the play, we arrived.

3.

The shelf suddenly fell down as they ____________ (sleep).

4.

The plane ____________ (crash) in this area last year.

5.

When George _____________ (enter) the room an hour ago I _______________
(paint) a picture.

6.

As we _____________ (visit) our grandparents, it started raining.

7.

While they ______________ (work) on their project, you ______________ (sleep)
peacefully.

8.

Dan _____________ (drive) home alone yesterday night.

9.

The newspaper ________________ (not report) the politician's scandal last week.

10.

When I _______________ (come) home last night, my brother _______________
(install) the new computer program.

11.

Dana ______________ (listen) to music in the living room while I _____________
(do) homework in my bedroom.

12.

______________ she _______________ (write) another book last year?

13.

When we _______________ (hear) the news we immediately _____________ (leave)
home and helped him.

14.

As I ________________ (shop), I ______________ (come) across Yaron.

15.

She ______________ (not call) me yesterday although she _____________(promise).

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

Present Perfect Simple  תרגול- בגרות באנגלית
18 עמוד

1.

.Past Simple  אוPresent Perfect Simple - הטו את הפעלים ב:הוראות

Andrew ______________ (return) home from Thailand yesterday.
Unfortunately, I _______________ (not see) him yet.

2.

Recently Dana _________ (pass) her driving test. She was so surprised
because she only _________ (start) taking driving lessons two months ago.

3.

I don't want to wear the little black dress to the party tomorrow.
I______________ already _______________ (wear) it 5 times.

4.

The Prime Minister _____________ (be) to Washington many times.

5.

Dr. Shapira _______________ just _______________ (leave) his office.
He _____________ (get) a strange phone call 2 minutes ago so he
_____________ (go) out without saying anything.

6.

They ________________ (live) in China since 1997. Lately, however,
they ________________ (think) about coming back to Israel.

7.

________________ you ever _______________ (see) a UFO? I think I
________________ (see) one last night.

8.

I ________________ (not eat) meat for 6 months.

9.

Someone ________________ just _______________ (crash) into our car
on Hertzel street. It's so strange. It ________________ (happen) to us on
the same street last week as well.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

Present Perfect Simple  תרגול- בגרות באנגלית
19 עמוד

.Past Simple  אוPresent Perfect Simple - הטו את הפעלים ב:הוראות

10. I _________________ (travel) a lot in poor and developing countries so
now I appreciate my life much more.
11. Jonathan _________________ (play) the piano since he was 5 years old.
12. __________ you ever ___________ (read) one of Stephan King's books?
13. __________ you _______________ (watch) the Big Brother last night?
14. We _____________ (visit) the MOMA museum in New York many times.
Last month, when we _____________ (be) there, we ____________(buy)
a beautiful and inexpensive painting.
15. When _____________ she ______________ (move) to Spain?

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

–  יח"ל4-5 בגרות באנגלית
Present perfect progressive תרגול
20 עמוד

. השלימו את הפועל המתאים:הוראות

1.

She _____________________ (work) out in the gym all day.

2.

We _____________________ (paint) our house in the last two days.

3.

My son _____________________ (play) the computer since the morning.

4.

How long ______________ you _________________ (run) your successful business?

5.

_____________ she ____________________ (wait) for Jim all day?

6.

I ____________________ (know) Tal for ten years.

7.

How long ____________ you _____________________ (know) Tal?

8.

The police ________________________ (investigate) the murder case for two years.

9.

I have to meet Dan. I __________________ (not see) him for a month.

10.

They _________________ (dance) all night long.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

Past Perfect Simple  תרגול- בגרות באנגלית
21 עמוד

1.

.Past Simple - או בPast Perfect Simple - הטה את הפעלים בסוגריים ב:הוראות

Josh ________________ (call) me ten minutes ago to say he ________________
(lose) his cell phone.

2.

Before we ________________ (leave) for the airport, we ________________ (check)
our suitcases.

3.

After the actress ________________ (win) two Oscar awards she ________________
(take) some time off from acting.

4.

When I ________________ (call) Dan last week, his mother told me that he
________________ (leave) to Canada to visit his sick brother.

5.

As soon as she ________________ (apologize) he ________________ (forgive) her.

6.

When she saw her favorite singer, she ________________ (faint).

7.

By the time the police ________________ (arrive), the thief ________________
(escape).

8.

After they ________________ (recruit) enough volunteers, they ________________
(start) the project.

9.

________________ she ________________ (go) out before you came?

10.

________________ he ________________ (tell) you why he had left?

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

Semi Modals  יח"ל – תרגול4-5 בגרות באנגלית
22 עמוד

. הקיפו את האפשרות המתאימה ביותר מבחינה רעיונית ודקדוקית:הוראות

1.

We are (able / may / should) to handle the situation by ourselves.

2.

I think you (may / should / ought) consult a lawyer.

3.

(Will / Would / Must) you like to spend the weekend in Eilat with us?

4.

They (will / need / would) move to a bigger house soon.

5.

He promised he (will / would / can) help me clean my new apartment tomorrow.

6.

She is strong and brave. She (could / can / able to) climb high mountains fearlessly.

7.

When she was younger she (can / could / was able) climb high mountains fearlessly.

8.

He (can / may / must) go surfing tomorrow. It depends on the weather.

9.

He said he (may / might / needs to) quit his job next week.

10.

You (need / must / should) turn off your cell phone when you enter the classroom.

11.

Jane doesn’t answer my phone calls. She (will / must / mustn’t) be angry at me.

12.

I believe the government (might / must / have to) invest more money in education.

13.

You don’t (need / should / must) to clean the dishes today. We have just bought a
dishwasher.

14.

He (has to / had to / must) finish the project yesterday.

15.

(Could / Might / Must) you move away from the entrance please?

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

Passive Sentences  תרגול- בגרות באנגלית
23 עמוד

. הקיפו את צורת הפועל הנכונה על פי המשפט:הוראות

1.

Fresh cakes (are made, have been made, make) every day in this bakery.

2.

These books (are published, were published, has been published) last year.

3.

The room (is being decorated, decorates, is decorated) now.

4.

The costume (wasn’t designed, hasn’t designed, hasn’t been designed) by the fashion
designer yet.

5.

Some political issues (were discussed, had been discussed, discussed) on yesterday’s
conference.

6.

How many cars (will sell, will be sold, are selling) next year?

:השלימו את צורת הסביל המתאימה בכל משפט
7.

Her version of the accident ______________ (check) now.

8.

The documents _____ already _____________ (sign) by the boss.

9.

Smoking __________ (not allow) in this building.

10.

These beautiful photographs ____________ (take) 3 years ago.

11.

Spinning courses ____________ (offer) by many gyms.

12.

Their new CD _____________ (release) soon.

13.

Machines _____ usually ___________ (manufacture) by engineers.

14.

The wine _____ already ___________ (serve) by the waiter.

15.

Nothing ____________ (do) to change the situation so far.

16.

How _____ sound ___________ (measure)?

17.

Audio books ____________ (can use) by blind people.

18.

We promise that our next experiments ________________ (not conduct) on animals.

19.

Taxes ____________ (must pay) on time.

20.

Which values ______________ (should teach) in school?

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

Relative Pronouns בגרות באנגלית – תרגול
24 עמוד

. המתאיםrelative pronoun- השלימו את ה:הוראות

1.

The movie ____________ we saw yesterday was boring.

2.

The woman ____________ child won the prize cried with joy.

3.

We visited the town ____________ president Obama was born.

4.

The student, ____________ was frustrated by his failure, took another exam.

5.

Day dreams ____________ occupy a third of our thoughts are very helpful.

6.

Do you remember the year ____________ the war started?

7.

The number of people ____________ take part in demonstrations is growing.

8.

Madonna, ____________ I admire, will perform in Israel this summer.

9.

I know a person ____________ speaks ten languages.

10.

The artist, ____________ paintings are very famous and expensive, is very rich.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

Gerund  תרגול-  יח"ל4-5 בגרות באנגלית
25 עמוד

.to+verb -( או בgerund) ing - הטה את הפועל בסוגריים ב:הוראות
:לדוגמה

If you keep making (make) noise, I’ll call the police.
I advised them to consult (consult) an accountant.

1.

He succeeded in ______________ (pass) all the exams last year.

2.

I keep ______________ (work) hard to ______________ (support) my family.

3.

I like a hot drink before ______________ (go) to bed.

4.

______________ (work) out 3 days a week is highly recommended.

5.

I recommend ______________ (read) the book “The Lord Of The Fly”.

6.

She asked them ______________ (leave) at once.

7.

We enjoy ______________ (listen) to classical music.

8.

I’m looking forward to ______________ (see) you next week.

9.

He is tired of ______________ (hear) her excuses.

10.

Dana objects to ______________ (sit) next to her ex – husband.

11.

After ______________ (discuss) the problem, we decided ______________ (help) by
______________ (donate) money.

12.

______________ (study) foreign languages is quite difficult.

13.

Thank you for not ______________ (leave) me alone.

14.

It’s worth ______________ (try) the new salad.

15.

She can’t stand ______________ (be) alone.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

Gerund  תרגול-  יח"ל4-5 בגרות באנגלית
26 עמוד

.to+verb -( או בgerund) ing - הטה את הפועל בסוגריים ב:הוראות

16.

He needs ______________ (complete) his task today.

17.

Don’t leave home without ______________ (lock) the door!

18.

I consider ______________ (join) a political party because I want ______________
(make) a difference.

19.

I feel like ______________ (dance) now.

20.

It’s a waste of time ______________ (talk) to him now.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

Basic Tenses 1  תרגול-  יח"ל4-5 בגרות באנגלית
27 עמוד

. השלם את הפועל המתאים:הוראות

1.

"Quiet! The babies ____________ (sleep) now".

2.

My parents _____________ (not organize) their trip to Italy last summer. The travel
agency did.

3.

The computer _________ (store) a lot of information.

4.

How often _____ you _____ (eat) out?

5.

I believe my favorite soccer team ______ (win) the game next Saturday.

6.

He usually ___________ (not buy) expensive clothes.

7.

Yesterday, while I ___________ (study) for the English exam, there was a power failure.

8.

Hi- tech companies __________ (encourage) their employees to work extra hours.

9.

We ___________ (have) a nice conversation now.

10.

They _______ (have) a new car now.

11.

He ______ (sign) the agreement yesterday.

12.

Last summer, as they ___________ (dive), they suddenly ______ (see) a shark.

13.

This company ______ (offer) jobs for teenagers every summer.

14.

What _____ she _________ (do) at the moment?

15.

I ______ (be) at work now.

16.

He _______ (not be) at work yesterday because he ______ (be) sick.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

Basic Tenses 2  תרגול-  יח"ל4-5 בגרות באנגלית
28 עמוד

. השלם את הפועל המתאים:הוראות

1.

We _________(volunteer) at Yad Sara organization once a week.

2.

Sharon is very generous. He _________ (donate) a lot of money to different
organizations.

3.

How often_____ they________ (travel) abroad?

4.

______ she________ (read) newspapers on weekends?

5.

This website usually ____________ (not contain) commercials.

6.

They __________ (not speak) Hebrew well. They are new immigrants.

7.

We_________( study) at Tel Aviv university last year.

8.

David _________ (teach) us English last year.

9.

______ you _______ (receive) the email I sent you?

10.

The company _____________ (not improve) its economic situation 2 months ago as
planned.

11.

I _______ (play) tennis when I was younger.

12.

While I ___________ (study) for the exam, I suddenly ________ (receive) an
important phone call from my boss.

13.

As they __________ (eat) at the fancy restaurant, the band ____________ (perform).

14.

We _________ (provide) you with all the information soon.

15.

We _____________ (not provide) you with all the information tomorrow.

16.

_____ you __________ (understand ) me now?

17.

TV commercials ____________ (encourage) people to buy things they don't
necessarily need.

18.

She ___________ (not be) at the office today.

19.

We ___________ (be) at the office yesterday.

20.

When I came home, my brother _____________ (fix) his old car.

. ללא אישור, בכל מסגרת שהיא, בחלקו או בשלמותו, ואין ללמד על פיו או בעזרתו, חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד.© כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול

בגרות באנגלית  4-5יח"ל  -תרגול Grammar 1
הוראות :תרגמו את המשפטים הבאים לאנגלית.

.1

הוא תרם ) (donateהרבה כסף לאנשים עניים שנה שעברה.

.2

הוא תרם כסף לאנשים עניים וחולים לאחרונה.

.3

ירון יארגן את המסיבה מחר למרות שהוא עסוק.

.4

אנחנו מתנדבים עכשיו.

.5

אנחנו מתנדבים פעמיים בשבוע.

.6

אנחנו מתנדבים מאז .2007

.7

הם לא עובדים בשבת.

.8

הוא לא אוכל בשר.

.9

בימינו ,אנשים יכולים לטוס לירח.

.10

הוא יכל לרוץ מהר כשהיה צעיר.

.11

הם מאוד מוכשרים .הם צריכים לשחק כדורסל באופן מקצועי.

.12

היא חייבת לקנות שמלה יפה ואלגנטית לנשף.

.13

זה הספר הכי מעניין שאי פעם קראתי.

.14

אני אחכה בבית עד שהיא תגיע.

עמוד 29
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בגרות באנגלית  4-5יח"ל  -תרגול Grammar 1
הוראות :תרגמו את המשפטים הבאים לאנגלית.

.15

המוצרים שלנו טובים יותר.

.16

המוצרים שלנו הכי טובים בשוק.

.17

למה הוא צוחק עכשיו?

.18

אני לא מבינה למה הוא צוחק עכשיו.

.19

הוא עובד עכשיו על כתיבת המאמר.

.20

הוא צריך יותר זמן לכתוב את המאמר.

.21

בגלל המחאה ,המחירים של מוצרי מזון הופחתו.

.22

למרות המחאה ,המחירים של מוצרי המזון עלו.

.23

רוב תאונות הדרכים נגרמות ע"י נהגים שיכורים.

.24

הפרחים ישלחו לכלה בעוד שעה.

.25

מנהל החברה שגר בתל אביב נחקר עכשיו במשטרה.

עמוד 30
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בגרות באנגלית  4-5יח"ל  -תרגול Grammar 2
הוראות :תרגמו את המשפטים הבאים לאנגלית.

.1

אנחנו ארגנו את המסיבה אתמול.

.2

אנחנו לא ארגנו את הטיול אתמול.

.3

הם הגדילו את הרווחים שלהם לאחרונה.

.4

הוא כבר מכר את הרכב שלו.

.5

היא טיילה בנפאל פעמיים.

.6

הוא לומד אנגלית עכשיו.

.7

אני לומד אנגלית מאז ספטמבר.

.8

בזמן שהם חיכו לאוטובוס ,הם פגשו את ג'ון.

.9

הסרט שראיתי אתמול היה די משעמם.

.10

האמן שעיצב את הפסל תרם אותו למרכז קהילתי.

.11

אתמול ,הוא התנהג בחוסר אחריות ובחוסר זהירות ,לכן הוא נענש.

.12

סבתא שלי היא האדם הכי מבוגר שאני מכיר.

.13

היא יותר מבוגרת ממנו.

.14

ע"י השקעה במחקר ופיתוח ,חברות תרופות עשויות לשפר את איכות חיינו.

עמוד 31
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בגרות באנגלית  4-5יח"ל  -תרגול Grammar 2
הוראות :תרגמו את המשפטים הבאים לאנגלית.

.15

מגוון של חוגים מוצעים במרכז הקהילתי.

.16

האוכל הוגש לפני שעה.

.17

המנה העיקרית תוגש בעוד שעה.

.18

אם הוא ישפר את ציוניו ,הוא יקבל מלגה.

.19

אם הייתי גבוה יותר ,הייתי משחק כדורסל.

.20

אסור לך לעשן פה!

.21

אני חייב לשלם את שכר הדירה בזמן.

.22

הם צריכים להתקין את התוכנה החדשה היום.

.23

בגלל ההתנהגות שלו ,החלטתי להיפרד ממנו.

.24

במקום ללכת למסיבה אתמול בלילה ,העדפנו להישאר בבית.

.25

אני אף פעם לא משווה מחירים.

.26

הוא תמיד משווה מחירים.

.27

למה הוא תמיד עובד כל כך קשה?

.28

אני לא יודעת למה הוא תמיד עובד קשה.

עמוד 32
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–  יח"ל4-5 בגרות באנגלית
Temporals and Conditions תרגול
33 עמוד

. הטו את הפעלים בסוגריים:הוראות

1.

If the prices _____________ (go) up again, we won’t buy a house.

2.

We ________________ (not go) out if the babysitter doesn’t come.

3.

Your room ________________ (look) much better if you painted it in light colors.

4.

If she _________________ (find) a better job, she would be more satisfied.

5.

They _________________ (help) him if he had only asked.

6.

We would have come earlier if we _____________ (know) how bad the situation was.

7.

If he ____________________ (not smoke), he would be much healthier.

8.

If the rain ___________________ (not stop), we will stay at home tonight.

9.

The bank would have opened more branches if it ___________________ (make) more
profits last year.

10.

If I didn’t have such a terrible headache I _____________________ (join) them.

11.

If we _____________________ (not leave) now, we will miss the bus.

12.

I ____________________ (buy) the dress if it wasn’t not too expensive.
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-  יח"ל4-5 בגרות באנגלית
Word Families תרגול
34 עמוד

1.

. בחר את המילה המתאימה מבין האפשרויות בסוגריים:הוראות

There is no big (different \ difference \ differ \ differently) between university and
college.

2.

She is an (independent \ independence \ independently) woman.

3.

The (economy \ economic \ economically) situation in the USA is (gradual \ gradually)
improving.

4.

We speak English (fluency \ fluent \ fluently).

5.

Volunteering is an (important \ importance) experience for me and I’m sure that I
(contribution \ contribute) a lot to society.

6.

We hope the child will manage in the new school both academically and (social \
society \ socially).

7.

You have to (express \ expressive \ expression) yourself (clear \ clearly).

8.

The (educate \ education \ educational) in America is better than in Mexico.

9.

By working (cooperate \ cooperatively \ cooperation) we can (achieve \ achievement)
our goal .

10.

His remarks were (help \ helpful) and (construction \ constructive \ construct).
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