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 ...ל  ֵיש
 

I / you (m) / you (f) 

he / she / we … 

Have / Has 

 ... ל ֵאין
 

I / you (m) / you (f) 

he / she / we ...  
 

Haven’t / Hasn't 

 נּוָל ין ֵא יִל ין ֵא נּוָל שֵי יִל שֵי

 םֶכָל ין ֵא ָךְל יןֵא םֶכָל שֵי ָךְל ש ֵי

 ןֶכָל ין ֵא ָלְך יןֵא ןֶכָל שֵי ָלְך ש ֵי

 םֶהָל ין ֵא לֹו יןֵא םֶהָל שֵי לֹו ש ֵי

 ןֶהָל שֵי הָל ש ֵי

 

 ןֶהָל ין ֵא הָל יןֵא

 

  ֵאין ִלי-ֵיש ִלי 
 

 ְך ֵאין ָל-ֵיש ָלְך    ֵאין ְלָך-ֵיש ְלָך 

 
.Read the dialog .ִקראו את הדיאלוג

 
 ?חה גדולהיש לך משּפ, וקר טוב מיכאלּב _

 .חה קטנהיש לי משּפ, חה גדולהאין לי משּפ, לא:מיכאל

 ?יש לך אח _

 .יש לי אחות. אין לי אח, לא:מיכאל

 ? גדוליש לך שולחן _

 . יש לי שולחן קטן. אין לי שולחן גדול, לא:מיכאל

 ?יש לך מחשב חדש _

 . חדשביש לי מחש, ןּכ:מיכאל

Lesson 4 4שיעור
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.Answer according to the dialog .לפי הדיאלוגענו על השאלות 

 
 ?מה יש למיכאל .א

____________למיכאל יש   ,_______,__

___ _______ ,_______ ___________

 ? למיכאלאיןמה  .ב

____________ איןלמיכאל   ,_______,__

___ ___________

 ?יתּבאין לך ּב/מה יש .ג

____________ לי יש   __________ _____________

____________לי  ין א  __________ _____________

.Answer the questions .ענו על השאלות

 
   ? יש לך אח .1

    ?יש לך אחות .2

   ? יש לך דודה .3

   ? יש לך מחשב .4

   ? יש לך ּכדור .5

   ? ך חתולליש  .6

   ? ך ּכלבליש  .7

   ? ך גלידהליש  .8
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  ֵאין ָלּה- ּהֵיש ָל   ֵאין לֹו-ֵיש לֹו 

 ...ֵיש ...ל
 

 הָל, לֹו+ ין ֵא/שֵי

 

 . חה קטנהמשּפ  ֹלו  יֵש , ןּכ ?חה קטנהלמיכאל יש משּפ

 .חה גדולהמשּפ  לה  אין , לא ?חה גדולהרה יש משּפלׂש

 . אחות  ___ ___   , ןּכ ?למיכאל יש אחות

  .אח   ___ ___ , לא ?רה יש אחלׂש

 . שולחן קטן  ___ ___    ,ןּכ ?למיכאל יש שולחן קטן

 . שולחן גדול  ___ ___ , לא ?רה יש שולחן גדוללׂש

 . חדשמחשב   ___ ___   , ןּכ ?חדשלמיכאל יש מחשב 

 . ָיָשןמחשב    ___ ___ , לא ?ָיָשןרה יש מחשב לׂש

 
 

.Read the dialog .ִקראו את הדיאלוג

 
 ?הָרֹוּתר ֶפ ֵסָךש ְלֵי, דִוב ָדר טֹוֶקֹוּב :רהׂש

 .הָרר תֹוֶפי ֵסש ִלֵי, ןֵּכ :דִוָד

 ?הָשָדה ֲחָּפ ִּכָךש ְלֵי :רהׂש

 .הָשָדה ֲחָּפי ִּכש ִלֵי, ןֵּכ :דִוָד

 ?הָלדֹוה ְגָחָּפְש ִמָךש ְלֵי :רהׂש

 .הָּנַטה ְקָחָּפְשי ִמש ִל ֵי.הָלדֹוה ְגָחָּפְשי ִמין ִלֵא, אלֹ :דִוָד

 . תחֹוי ָאין ִלל ֵאָבֲא, חי ָאש ִלֵי

 . לתּו ָחין לֹול ֵאָבֲא, בֶל ֶּכש לֹוֵי, די דֹוש ִלֵי

 . תה ַּבין ָלל ֵאָבֲא, ןה ֵּבש ָלֵי, הָדי דֹוש ִלֵיְו
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  ֵאין ָלנּו - ֵיש ָלנּו
 

 ֵאין ָלֶכן - ֵיש ָלֶכן ֵאין ָלֶכם - ֵיש ָלֶכם
 

.Read .ִקראו

 
 ?ית גדולם ּבֶכיש ָל 

 .ית גדוליש לנו ּב, ןּכ 

  

 ?ן אוטו חדשֶכיש ָל 

 . אוטו חדשנּו יש ָל,ןּכ 

  

 ?ם מחשב חדשֶכיש ָל 

 . מחשב חדשנּואין ָל, לא  

  

 ?ן טלוויזיה חדשהֶכיש ָל 

 . טלוויזיה חדשהנּואין ָל, לא  

 
.Answer the questions .ענו על השאלות

 
 ?ית חדשם ּבֶכיש ָל .1

_, לא  _________ __________________ ________ . 
 
 ?חה גדולהם משּפֶכיש ָל .2

_________, ןּכ  _________ _________ _________.  

?ן חברים טוביםֶכיש ָל .3

_________,ןּכ _________ _________ _________. 

?ית היוםן שיעורי ּבֶכיש ָל .4

_________,לא _________ _________ _________. 

.יש לנו אוטו גדול
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 ןֶהֵאין ָל - ןֶהֵיש ָל םֶהֵאין ָל - םֶהֵיש ָל
 

 

.Answer the questions .ענו על השאלות

 
 ?יצה גדולהם ּפֶהיש ָל .1

.גדולה יצהּפ להם אין, לא 

 .יצה קטנהּפ להם שי

 

 ?מונה גדולהן ּתֶהיש ָל .2

_________, לא  _________ _________ _________.  

 _________  .נה קטנהמוּת_________

 

 ?ם אח גדולֶהיש ָל .3

_________, לא  _________ _________ _________.  

 _________  .אח קטן_________

 

 ?ן שוקולדֶהיש ָל .4

_________, לא  _________ _________. 

 _________  .גלידה_________

 

 ?ם שיעור מוסיקהֶהיש ָל .5

_, לא  _________ _________ _________________.  

 _________  .שיעור היסטוריה_________
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 ?ה ֵאיןה ֵיש ּוַמַמ

. גדולאחד א ואח ּמִא, איש לי אּב, חה קטנהיש לי משּפ, שמי רחלי

 .ר לי מאודֵסוזה ָח, אחותאין אבל לי , א שלי יש אחותּמלִא

 ית ישּבּב. ירִס'ג-ניומקום ָשֵקט ִּבבית לא גדול ולא קטן ּבני גרה ּבא

על הקיר . חדר מחשב חדש וטלוויזיהּביש לי . יּכלב קטן ותּולי ּכ

היום יש לי שיעור . וריםרחים וציּפה תמונות יפות של ּפיש הרּב

 ואין לי , אבל מחר יש מבחן.פסנתראני אוהבת לנגן ּב. מוזיקה

 . ה זמן לנגןהרּב

לטלי יש .  טלי ונועה- אמתבית הספר יש לי חברות טובות ּבּב

אין להורים של טלי . חה קטנהה יש משּפָעולנֹו, ה גדולהחמשּפ

מו צבע לבן ּכה יש אוטו קטן ּבָע להורים של נֹו.אוטו גדול וחדש

 אבל אין .יש להם גם חתול סיאמי יפה ונחמד שאני אוהבת. שלנו

 .שלנו" וני'ג"מו לב מתוק ּכלהם ּכ

לפני . ה טיוליםאין לנו הרּב. ית ומבחניםעורי ּביה שיש לנו הרּב

להן ואני עונה " ? שוקולדְךיש ָל: "ה שואלותָעל מבחן טלי ונֹוּכ

 : אני אומרת להן. "בקשהּבשוקולד נה ִה, יש לי, ןּכ": תמיד

 . מו אחיות לפעמים חברות טובות הן ּכ"!מבחןהצלחה ּבּב"

 

 .לרחלי יש פסנתר חדש
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.Answer the questions .ענו על השאלות

  ?  של רחלימאמה יש לִא .1

  ? מה אין לרחלי .2

  ? איפה גרה רחלי .3

  ? יתּבמה יש לרחלי ּב .4

   

  ? חדרּבמה יש על הקיר  .5

  ? מה אין להורים של טלי .6

  ? מה יש להורים של נועה .7

   ?מה אין להורים של נועה .8

 

 ."Write "true" or "false .לא נכון/ נכון :  ִּכתבו

 _________________   .ה גדולהחלרחלי יש משּפ .1

 _________________ .לרחלי אין אחותו ,א של רחלי יש אחותּמלִא .2

 _________________   .ואין לה מחשב, לב קטןלרחלי אין ּכ .3

 _________________ . ה זמן לנגןואין לה הרּב, מחר יש לרחלי מבחן .4

 _________________   . אוטו גדול וחדשאיןלהורים של טלי  .5

 _________________   .להורים של נועה יש חתול יפה ונחמד .6

 _________________   .וני שלנו'מו גלב מתוק ּכאין להם ּכ . 7

 _________________   .לרחלי יש תמיד שוקולד . 8

 _________________   .מו אחיותן ּכלפעמים חברות טובות ֵה .9

 _________________   .ית ומבחניםרי ּבעויה שהרּביש להם  . 10

 )ג, ידהנ(" רָבָּדם ַלִיַלְגש ַרֵי"*

 .הדבר נראה נכון, יש יסוד לכך* 
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.Write the opposite word .לה ההפוכהיצאו את המִמ

     -גדול 

     -חדש 

     -ה הרּב

     -ּכן 

     -יש 

     -מחר 

 

 

 .יםלשון רּבּב     ּהָל   ,לֹו  , ְךָל  , ָך ְל  ,יִל  : תבוִּכ

  .חה גדולהּ משפלנויש      . חה גדולה משּפִלייש  .1

  . לב קטן בביתּכָ לךיש  .2

  . ה תמונות הרּבֹלואין  .3

  .  שיעור מוזיקהָלההיום יש  .4

ְלךיש  .5   .  חתול יפה ונחמדָ

  . ה טיולים הרּבִליאין  .6

ָלךיש  .7   . ה מבחנים הרּבְ

  . פסנתר ּבן זמן לנגהָלאין  .8

 )ֶזה לֹא ָחשּוב =( "ֵאין ָדָבר"

 )יט, במדבר כ(

 היום

 ןָשָי

 לא

 קטן

 קצת

 אין
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 ...ֵיש...   ל?...ש ֵיִמיְל

 .שה ֵיָרָׂש  ְל?... שי ֵיִמְל
 

 ?הָלדֹוה ְגָחָּפְש ִמׁשֵיי ִמְל :דוגמה  

 .הָלדֹוה ְגָחָּפְש ִמׁשֵיה ָרָׂשְל    
 

.Complete the sentences .טיםהשלימו את המשּפ

 
 ?שיעורי ּבית ומבחנים למי יש .1

_________תלמידים ל  _________ __________________. 
 
 ?הרּבה זמן למי יש .2

_________תלמידות ל  _________ _________. 

 
 ?תמונות יפות למי יש .3

_________חנה ל  _________ _________. 
 
 ?ּכלב קטן למי יש .4

_______דני ל  __________________ __. 

 
 ?חברות טובות למי יש .5

_________נות ָּבל  _________ _________. 
 
 ?שיעור מוסיקה למי יש .6

_________ילדים ל  _________ _________. 

 
 ? יפהחתול למי יש .7

_________ נועהל  _________ _________. 
 
 ?ה טיוליםהרּב למי יש .8

________אירית ל  __________________ _. 
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 ...יןֵא.. .ְל...    שֵי... ְל

I…, You… + Have/Has      Havn't/hasn't 

 
 ?הָלדֹוה ְגָחָּפְש ִמׁשֵי ׂשרהְל :ותדוגמ  

 .שָדב ָחֵשְח ַמֵאין שהמְֹל    
 

.Complete the answers . לפי הדוגמההתשובותהשלימו את 

 
 .חה גדולהן משּפרה אילׂש, לא? חה גדולהמשּפ  ישרהׂשל .1
 
 . לרותי יש מחשב חדש, ןּכ?  מחשב חדש ישרותיל .2
 
  , לא?  זמןישתלמידים ל .3
 
  , לא?  אוטו חדשישסבתא ל .4
 
  , לא?  אוטו חדשישא סּבל .5
 
  , לא? חדר טלפון ּבישא אּבל .6
 
  , ןּכ?  גלידה טובהישנות ּבל .7
 
  , לא? רטיסים ּכישתלמידות ל .8
 
  , ןּכ? דור ּכשידני ל .9
 
  , לא?  ספר חדשישמורה ל .10
 
  , ןּכ? א טובהּמ ִאישילדים ל .11
 
  , ןּכ? א טוב סּבישילדה ל .12
 
  , לא?  שוקולדישחברים ל .13
 
  , ןּכ? ית יפה ּב ישרהולׂשיצחק ל .14
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