שיעור 2

המשפט.
עכשיו תראו שאתם כבר יודעים איך לבנות משפט פשוט.
המרכיבים העיקריים של המשפט הפשוט הם הנושא והפועל.
אנחנו צריכים להגיד מי עושה מה.
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את\ה שואל\ת.

Du fragst.

אני צוחק\ת.

Ich lache.

הוא שר.

Er singt.

הנושא הוא ראשון והפועל הוא שני .וכעת אתם יודעים את אחד החוקים החשובים ביותר
:של השפה הגרמנית
במשפט הפועל תמיד יהיה במקום השני

כעת אנחנו יכולים להתחיל ליצור משפטים ארוכים יותר ,על ידי הוספת תואר הפועל :להגיד מה אתה רוצה
לעשות ,או איך מה שאתה עושה .שימו לב :הפועל נשאר במקום השני ,ותואר הפועל בא אחריו.
אני שר\ה טוב.
הוא שר רע.
אני אוהב\ת לרקוד.
אני אוהב\ת לבשל.
אני מבשל\ת הרבה.

בכדי להפוך משפט למשפט שלילה )להגיד שאתה לא עושה משהו או לא אוהב לעשות משהו( ,צריך פשוט
להוסיף את המילה  nichtלאחר הפועל.
אני לא שר\ה.
אני לא שר\ה טוב.
אני לא אוהב\ת לשיר.
הוא לא מבשל טוב.
הוא לא אוהב לבשל.
אני לא גר\ה בגרמניה.
היא לא גרה בישראל.
אני לא עושה כלום.
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.בניגוד לעברית ,בגרמנית השלילה מופיעה רק פעם אחת
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Ich singe nicht.
Ich singe nicht gut.
Ich singe nicht gern.
Er kocht nicht gut.
Er kocht nicht gern.
Ich wohne nicht in Deutschland.
Sie wohnt nicht in Israel.
Ich mache nichts.

השאלה
עכשיו ,אחרי שלמדנו לבנות משפטים ,אנחנו יכולים להמשיך עם שאלות.
יש שני סוגים של שאלות :שאלות כן או לא ,ושאלות .W

שאלות כן/לא
כפי שהשם מרמז ,שאלת כן/לא היא שאלה שהתשובה לה בדרך כלל תתחיל עם כן ) (jaאו
לא ).(nein
כדי ליצור שאלת כן/לא ,פשוט צריך לשנות את המיקום של הפועל ושל הנושא .הפועל יעבור למקום הראשון
במשפט.

בשאלת כן/לא הפועל תמיד יהיה במקום הראשון

בואו נסתכל על כמה דוגמאות.
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האם את\ה שרה?
כן ,אני שרה.
האם את\ה אוהב\ת לשיר?
כן ,אני אוהב\ת לשיר.
האם את\ה שר\ה טוב?
כן ,אני שר\ה טוב.
האם את\ה מבשל\ת טוב?
כן ,אני מבשל\ת טוב.
האם היא מבשלת טוב?
לא ,היא לא מבשלת טוב.
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?Singst du
Ja, ich singe.
?Singst du gern
Ja, ich singe gern.
?Singst du gut
Ja, ich singe gut.
?Kochst du gut
Ja, ich koche gut.
?Kocht sie gut
Nein, sie kocht nicht gut.

שאלות W
שאלות  Wעוזרות לנו לשאול על יותר פרטים )כמו שאלות  Wבאנגלית(.
בשאלות כאלה ,הפועל נשאר במקום השני ,ומילת השאלה )שאלת  (Wתהיה במקום הראשון.

איפה את\ה גר\ה?
אני גר\ה בתל אביב
אביב.
מה את\ה עושה?
אני לומד\ת גרמנית.
למה\מדוע את\ה צוחק\ת?
סתם\פשוט ככה.
מאיפה את\ה?
אני מישראל.
מה נשמע?
טוב ,תודה.
מה זה?
זאת מנורה.
מי זה?
זה שלומי.
מה את\ה עושה כרגע?
אני חושב\ת.

?Wo wohnst du
Ich wohne in Tel Aviv.
?Was machst du
Ich lerne Deutsch.
?Warum lachst du
Einfach so.
?Woher kommst du
Ich komme aus Israel.
?Wie geht’s
Gut, danke.
?Was ist das
Das ist eine Lampe.
?Wer ist das
Das ist Schlomi.
?Was machst du gerade
Ich denke.

השימו לב:
בגרמנית אין זמן הווה ממושך ) .(present progressiveכאשר רוצים להדגיש שמישהו
עושה משהו כרגע )כמו ב present progressive-באנגלית( ,פשוט מוסיפים את המילה
.gerade
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ניתן לדבר על העתיד בזמן הווה ,תוך כדי הוספת תואר הפועל המסמן זמן ,לדוגמא morgen
)מחר(.
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בואו נסכם
Satz ()משפט

II
פועל
Ich
Ich
Ich
Er

(לא/)שאלת כן

nicht
nicht

Dana.
in Berlin.
gern.
gut.

II
פועל
Kommst
Heißt
Wohnt
Kocht

W-Frage

du
er
sie
sie

aus Israel?
Tal?
in TA?
gern?

II
פועל

(W )שאלת

Wo
Woher
Wie
Wie
Was
Wer
Was

wohnst
kommst
heißt
geht’s?
ist
ist
machst

du?
du?
du?

du

das?
das?
gern?
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Ja-Nein- Frage

heiße
wohne
koche
kocht
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Tina: Hallo Schlomi!
Schlomi: Guten Morgen Tina! Wie geht’s?
Tina: Gut, danke! Was machst du gerade?
Schlomi: Ich lerne Deutsch.
Tina lacht.
Schlomi: Warum lachst du?
Tina: Einfach so. Es ist lustig.
Schlomi denkt.
Schlomi: Und was machst du gerade?
Tina: Ich koche, höre Musik und singe.
Schlomi lacht.
Tina: Warum lachst du?
Schlomi: Ich singe nicht gern. Ich singe nicht gut. Aber du singst gut!
Ich liebe dich! - sagt Tina.
Ich liebe dich auch - antwortet Schlomi.

guten Morgen
guten Tag
guten Abend
gute Nacht

בוקר טוב
יום טוב
ערב טוב
לילה טוב
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איך לברך מישהו

6

איך להגיד להתראות

ביי
להתראות
לילה טוב

tschüss
auf Wiedersehen
gute Nacht

מילות נימוס אחרות

(תודה )תודה רבה
(בבקשה )בבקשה רבה
?מה נשמע
סליחה

danke (dankeschön)
bitte (bitteschön)
wie geht’s?
entschuldigung

תארי הפועל

(בשמחה )אני אוהב\נהנה
הרבה
טוב
רע
 בדיוק, כרגע,עכשיו
כלום
מצחיק
פשוט
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gern
viel
gut
schlecht
gerade
nichts
lustig
einfach
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