זמנים באנגלית
עמוד 1

יוצאי דופן ומיוחדים

חוקיות

מתי משתמשים?

דוגמאות לשימוש
בחיוב  /שלילה  /שאלה

הזמן

past
במילה שנגמרת באות e
מוסיפים  dבלבד.
בפועל המסתיים באות Y
כשלפניה עיצור ,נשנה את
ה y -ל i-ונוסיף .ed
*חשוב לזכור שיש פעלים
יוצאי דופן .למשל:
Write >> wrote
Find >> found
Eat >> ate
Read >> read
Sit >> sat
Buy >> bought

 • Subject + V2עבר פשוט ,שמשמש
להטיית פועל בעבר,
בתיאור פעולה
 • Subject + did not +שהתחילה בעבר
V1
ונסתיימה בעבר ,או
סדרה של אירועים.
• Did + subject +
?V1

 • Subject + was/תאור התרחשות
בזמן מוגדר באמצע
were + V1 + ing
פעולה מסוימת;
תיאור כמה פעולות
 • Subject + was not /שהתרחשו במקביל;
were not + V1 +
תיאור הפעולה
הארוכה יותר מבין
ing
שתי פעולות בעבר.
• Was/ were +
?subject + V1 + ing

Past simple • He spoke
• He did not
speak
?• Did he speak

Past
• He was
progressive
speaking when
Sarah walked
into the room.
• He was not
speaking
• Was he
?speaking

רמז לזיהוי – שימוש •
בביטויי זמן כמו
when, while .

 • Subject + had + V3זמן זה משמש
לתיאור פעולה
שהתרחשה לפני
 • Subject + had not +פעולה אחרת בעבר.
V3
• Had + subject +
?V3

• By the time I
finished my
homework, the
teacher had
given us new
ones.
• She had not
…given
?• Had she given..

Past
perfect
simple
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זמנים באנגלית
עמוד 2

יוצאי דופן ומיוחדים

חוקיות

מתי משתמשים?

 • Subject + had +תיאור פעולה
מתמשכת,
been + V1 + ing
שהתרחשה בעבר
לפני פעולה אחרת,
 • Subject + had not +והמשיכה להתרחש
been + V1 + ing
עד אליה.
• Had subject + been
?+ V1 + ing

דוגמאות לשימוש
בחיוב  /שלילה  /שאלה

הזמן

Past
• He had been
perfect
speaking for an
progressive
hour before he
heard the baby
cry.
• He had not been
speaking
• Had he been
?speaking

present
כשהפועל מסתיים
באותיות z, o, x, ch, sh,
 ssמוסיפים  esלפועל
כך למשל:
Cross -> crosses
Fix -> fixes
כשהפועל מסתיים באות y
ולפניה עיצור ,משמיטים
את ה y-ומוסיפים לפועל
 .iesכך למשל:
This bird flies in the sky
כשהפועל מסתיים באות Y
ומופיעה לפניה אות ניקוד
) (a, e, i, o, uמוסיפים
לפועל רק .s
He plays tennis

I >> am
You, we, they >> are
He, she, it >> is

 • He/ she/ it + V1 +הווה פשוט ,פעולות
שעושים באופן
s/ es/ ies
קבוע כמו לצחצח
שיניים בבוקר.
 • He/ she/ it + doesבשימוש גם
not + V1
כשמספרים סיפור

• He speaks
• He does not
speak
?• Does he speak

Present
simple

• Does + he/ she/ it
?+V1
• I/ you/ they/ we +
V1
• I/ you/ they/ we +
do not + V1
• Do + i/ you/ they/
?we +V1

 • Subject + am/ is/הווה ממושך משמש
לפעולות ממושכות
are + V1 +ing
ופעולות עכשוויות
שקורות בזה הרגע.
• Subject + am not/
is not/ are not +
V1 + ing

Present
• He is speaking
progressive • He is not
speaking
?• Is he speaking

• Am/ is / are +
subject + V1 +
?ing
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זמנים באנגלית
עמוד 3

יוצאי דופן ומיוחדים
משתמשים בזמן זה לתאר
גם פעולה שקרתה מספר
פעמים בעבר.
כשנתון זמן לא משתמשים
בהטיה זו.

חוקיות

מתי משתמשים?

 • Subject + have/תיאור פעולה
שהתרחשה בעבר
has + V3
והשפיעה על ההווה,
או שזמנה לא ידוע
 • Subject + haveאו לא רלוונטי.
not/ has not + V3
• Have / has +
?subject + V3

מילות רמז:
Since, recently, lately,
for.

 • Subject + have/משתמשים בהווה
מושלם מתמשך כדי
has + been + V1 +
לתאר פעולה
ing
שהחלה בעבר ועדיין
• ממשיכה או נגמרה
 • Subject + haveבזה הרגע.
not/ has not +
been + V1 + ing
•
• Have/ has +
subject + been +
?V1 + ing

דוגמאות לשימוש
בחיוב  /שלילה  /שאלה

• He has spoken
to his mom
• He has not
spoken to his
mom
• Has he spoken
?to his mom

הזמן

Present
perfect
simple

Present
• He has been
perfect
speaking
progressive • He has not been
speaking
• Has he been
?speaking

Future
 • Subject + will + V1תיאור פעולה
עתידית
• Subject + will not
+ V1

• He will speak
• He will not
speak
?• Will he speak

Future
simple

• Will + subject +
?V1
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זמנים באנגלית
4 עמוד

הזמן

דוגמאות לשימוש
 שאלה/  שלילה/ בחיוב

Future
• He will be
progressive
speaking in the
conference
tomorrow.
• He will not be
speaking in the
conference
tomorrow.
• Will he be
speaking in the
conference
tomorrow?

?מתי משתמשים

חוקיות

 • תיאור פעולהSubject + will be +
תתרחש בזמן מוגדר
V1 + ing
בעתיד

זמן לא נפוץ במיוחד

• Subject + will not
be + V1 + ing
• Will + subject + be
+ V1 + ing?

• He will have
done his
homework by
Friday.
• He will not have
done his
homework by
Friday.
• Will he have
done his
homework by
Friday?

 • תיאור פעולהSubject + will have
שתתרחש בעתיד
+ V3
ותתקיים לפני זמן
מוגדר או לפני
. • פעולה אחרתSubject + will not
have + V3
הפעולה הראשונה
תיקרה לפני
, • הפעולה השנייהWill + subject +
ולכן תהיה בעבר
have + V3?
.מושלם

Future
• You will have
perfect
been playing for
progressive
more than three
hours when
your mom tells
you to come
back home.

 • תיאור פעולהSubject + will have
מתמשכת בעתיד
been + V1 + ing
שתתרחש לפני
פעולה אחרת
. • בעתידSubject + will not
have been + V1 +
ing

Future
perfect
simple

יוצאי דופן ומיוחדים

• Will + subject +
have been + V1 +
ing?
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