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Present  Progressive – ךשוממ הווה  
:לע רבדמ הז ןמז  

וישכע תושחרתמ רשא תולועפ .1  
  : אמגודל

וישכע תילגנא םידמול ונחנא  
 We are studying English right now  

 
! יוויצ.2  
  :אמגוד

.הפע רופיצה !לכתסת  
Look! the bird is flying. 

 
.בורקה דיתעב )המצע לע תרזוח אל( תימעפ דח הלועפ.3  
 .בורקה דיתעב םייתסת איה לבא רבעב ונלחתהש הלועפ

 .הל םיפצמו םיכחמ ונחנאש הלועפ
 :רבסה

  ךילהתה תא יתלחתה - ןודנולל הסיט סיטרכ יתינק
 .ןודנולל הסיטה לע היהאש עגרב קר םייתסי ךילהתה

 .ךשוממ הווה ארקנ הווהב ךשמנש הזה ןמזה לכ
 ןודנולל הסיטה עגרל דע סיטרכה תשיכר ןיב אצמנה ןמזה ללח

:אבה ןפואב טפשמה תא רמוא ינא ןכלו ךשוממ הווה ארקנ  
  ןודנולל סט ינא הנשה

 This year I’m flying to London. 
 

:תופסונ תואמגודל  
  .הווצמ רב גגוח ינא אבה עובש

Next week I’m celebrating Bar Mitzva. 
.הלילה תדבוע איה  

She is working tonight. 
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  תויא יללכ

 ףיסוהלו  e תא טימשהל ךירצ  e תואב םייתסמ לעופה רשאכ .1
ing 

Ride – Riding  
Write – Writing  

 
   - c.v.c הליגר ,דוקינ ,הליגר תואב םייתסמ לעופה רשאכ 2

 הנורחאה תואה תא םיליפכמ ונחנא
 ing םיפיסומו

 :תואמגוד
Run – Running 

Shop – Shopping 
  תויתואה תא םיליפכמ אל

w/x/y 
fix – fixing 

play – playing  
ףושנל -   blow – blowing 

 
:םילימה תא םיליפכמ אל  

visit - visiting 
listen – listening  
open – opening 

answer – answering   
 

 !y תואה לש םילילצה ןה ie תויתואה  ! בל ומיש
 םוקמב y בותכלו ןתוא טימשל שי דחיב םיעפומ ןהש ןכלו 

ingyL – ieL – רקשל / בכשל  
ingyD – ieD – סוסגל / תומל  
ingyT –ie T – הבינע / רושקל 
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 : ןמז ייוטיב

 
 :וישכע תושחרתמ רשא תולועפ

 At the moment – הז עגרב  
Now – וישכע  

Right now – עגרכ  
 

:בורקה דיתעב תושחרתמ רשא תולועפ  
הזה  This : week/month/year  

Today  
Tonight 

Tomorrow - רחמ  
אבה   Next : week, year, month 

 
 
 
 
 
 

 
  


