
 

 

 שלנוהמילון  – ?אולי תקפוץ אליי לקפה: 5שיעור 

 

  пастух ,shepherd רועה צאן

בתורה מספרים על משה ודוד . חיות כמו כבשים ועזים, אדם ששומר על הצאן

 . שהיו רועי צאן

 козел ,goat הרבה עיזים, עז

אומרים שחלב  עזים בריא יותר מחלב   . מגדלים עזים בגלל  החלב והבשר שלהן

 . פרה

ויש גם . לגרום למישהו לקום מהשינה -לעורר , לקום מהשינה -כמו להתעורר  לעורר, מעורר

כשלומדים לבחינה בלילה . להעיר אותנו, שעון מעורר שמצלצל בבוקר כדי לעורר

 . שותים הרבה קפה כי הקפה מעורר

כשמכינים סלט חותכים  . לחבר דברים שונים ביחד כמו לערבב סוכר בתוך התה לערבב

 .ירקות  ואחר כך מערבבים אותם ביחד

 . מעלות צלסיוס 100-המים רותחים ב. מים חמים מאוד מים רותחים, רותח

 product ,продукт הרבה מוצרים, מוצר

 . עכשיו בימים האלה אפשר לקנות מוצרים שונים באינטרנט ולא ללכת לחנויות

  нефть ,oil נפט

מוציאים את הנפט מהאדמה ועושים ממנו דלק . הזהב השחור –קוראים לנפט 

 . למכוניות

  кризис ,crisis משבר

 . בגלל המשבר הכלכלי הרבה אנשים איבדו את העבודה שלהם

 . תמיד הוא נרדם מול הטלוויזיה. עובר למצב של שינה נרדם, להירדם

 . הוא עבד כל הלילה לכן הוא נרדם בשיעור

 .אישה שיש לה תינוק בבטן אישה בהריון

אבל הוא מקווה להרוויח .  הוא הפסיד את כל הכסף בקזינו. לאבד את הכסף להפסיד כסף

 .במשחקים הבאים

 .בסטרט אפ כדי להרוויח, בבנק, לשים כסף בביזנס להשקיע

  



 

 

 

, באודיו, באינטרנט: היום לומדים שפות בשיטות שונות. דרך לעשות משהו הרבה שיטות, שיטה

 .במולטימדיה

 .6781-המציא את הטלפון ב אלכסנדר גרהם בל. עשה דבר חדש שלא היה קודם להמציא, המציא

פופולרי מאוד בימים , מרקטינג , מקצוע השיווק. למכור - לשווק. מהמילה שוק לשווק

  .אלה בעולם

 .הרבה סטודנטים פונים כיום ללימודי שיווק

  горький, bitter מר

אני מצטערת אני לא יכולה לשתות את הקפה בלי חלב ובלי . טעם מר: אומרים

 . יש לו טעם מר, סוכר כי הוא ממש מר

הוא כל הזמן שכב  ,סבא היה חולה מאוד. מעשה  או מקרה טוב שהוא לא טבעי הרבה נסים, נס

והתחיל יום אחד הוא קם מהמיטה . עשותלהרופאים אמרו שאין מה . במיטה

 .כולם אמרו שזה נס רפואי. ללכת

 

 


