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 שירה

בשבוע אני מתעוררת בשעה שבע בבוקר. קודם כל אני   _________  בכל

פת פנים. אחר כך, אני שותה כוס תה חם ואוכלת פרוסת וטמצחצחת שיניים וש

ריבה. בשעה שמונה אני כבר יוצאת מהבית לתפוס את _____ לחם 

שעה נסיעה מהבית, אבל זאת ____ האוטובוס לעבודה. המשרד שלי הוא 

 נסיעה יפה: הכביש עובר דרך יער ירוק והנוף מחלון האוטובוס מאוד מיוחד. 

שעות רצוף, עם  י בדרך כלל נמצאת מול המחשב _____ביום עבודה רגיל אנ

בעים וחמש דקות. בהפסקה אני יורדת לבית קפה ליד הפסקה אחת של אר

קולה -סנדוויץ או סלט. אני לפעמים גם קונה לי קוקה____ המשרד וקונה 

 אני עייפה!  קפה, תלוי כמה _____

ת ומהנה, ולפעמים יש לי פגישות עם אנשים חשובים במשרד העבודה מעניינ

העבודה כמו שצריך. ואני מתרגשת מאוד ונלחצת אבל בסוף אני עושה את 

, ואז אנחנו מקבלים ______ פעם בשנה יש לנו נסיעה מהעבודה למדינה

טיסה וחדר במלון על חשבון העבודה. זה נחמד מאוד, במיוחד ארוחות הבוקר 

 במלון.

מאוד, כולם צעירים, בערך בגיל שלי,  גם האנשים שאני עובדת איתם _____

דברים הרבה שפות מיוחדות כמו וכולם באים ממקומות מעניינים בעולם ומ

 סינית, שוודית ואפילו אמהרית, שזו השפה באתיופיה.

מאוד, יש לה שלושה  _____המנהלת של החברה, הבוסית, היא אישה 

ילדים, והילדים תמיד באים אחרי בית הספר למשרד להגיד לה שלום, והם 

לת עושים את שיעורי הבית שלהם ב"חדר הילדים" שבמשרד. יש להם מטפ

 חת אותם אחרי זה הבייתה.ולוק שעוזרת להם



 

הולכת לפגוש חברות  _____העבודה אני נוסעת הבייתה, או  _____

. פעם במסעדה, או בקולנוע. פעמיים בשבוע אני הולכת להתאמן בחדר כושר

בשבוע אני לומדת יוגה ופעם בשבוע אני לוקחת שיעור בריקוד. עכשיו אנחנו 

רה למדנו סווינג. אני גם קוראת הרבה ספרים לומדים היפ הופ ושנה שעב

 ובכלל לא רואה טלוויזיה.

 

 

Fill in the missing words in the right place: 

 . שמונה                                                               1

 . אחרת2

 .או3

 .חצי4

 .אחרי 5

 . יום6

 . לפעמים7

 . נחמדה8

 .עם9

 . נחמדים11

 . לי11

 

 

 

 

 


