
T h e   R o u t l e d g e   I n t r o d u c t o r y   C o u r s e   i n   M o d e r n   H e b r e w :   H e b r e w   i n   I s r a e l

U  N  I  T     1  :     A  N  S  W  E  R     K  E  Y

1ש   י   ע   ו   ר       

שאלות:

שמי ג'וני..  מה שמך?1
שמי בעברית יונתן..  מה שמך בעברית?2
שלומי טוב, תודה..  מה שלומך?3

:1תרגיל 

שלום רחל, 1[ גדי: ?מה שלומך]
טוב. ומה שלומך? רחל:

.שלומי טובגדי:
להתראות. רחל:

.שלום שלוםגדי:

שמך דוד?2[ חנה: [
כן,  ?מה שמךדוד זהבי. ושמי דוד:

שמי חנה. חנה בר-לב. חנה:

שמך רחל?3[ רון: [
לא,  חגית.שמי חגית:

סליחה! רון:

:2תרגיל 

1  .3  .5  .7.
- מי זה?  - זה משה. - מי זה?  - זה אורי. - מה זה?  - זה בית. - מה זה?  - זה קפה.

2  .4.6  .
- מי זה?  - זה דוד בן־גוריון. - מה זה?  - זה שם. - מה זה?  - זה טלפון.

...................................................................................................................................................................
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2ש   י   ע   ו   ר       

:1תרגיל 

מה שלומך?1 דן: .

.טוברון:

     ג.  זה שם יפהב.  טובא.  שמי רון        

יעל:2 מה שמֵך?.

שמי רחל. רחל:

ג.  מה שמֵך?א.  מה שמךָ?     ב.  שלום        

אורי:3 , מה שמך?סליחה.

שמי ענת. ענת:

 ג.  סליחהא.  שלומי טוב     ב.  להתראות       

טלי:4 מה שלומֵך?.

טוב מְאוד. ענת:

     ג.  שלוםב.  מה שלומֵך?א.  מה ׁשְמֵך?        

שמי דוד;  ו5 דוד: מה שמך?.

טובה. טובה:

     ב.  מה שלומֵך?     ג.  להתראותא.  מה שמֵך?   

שלום דן.6 רון: .

 טוב.בוקרדן:

     ג.  שמיב.  בוקר   א.  שלומי     

:2תרגיל 

דן:1 , דוד?מה שלומך .

 טוב.שלומידוד:

רינה, מה 2 משה: ?שלומֵך.

 טוב מאוד.שלומירינה:

מה 3 גדי: , אדון בר?שלומךָ.

 טוב.שלומיאדון בר:

ומה   גברת בר?שְלוםגדי:

מצוין! אדון בר:

שלום גברת כץ, מה 4 דליה: ?שלומֵך.

, דליה?שלומך טוב; ומה שלומיגברת כץ:

...................................................................................................................................................................
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:3תרגיל 

תשובות שאלות

]5[שמי סּוזי. .  מה שמך?1

]6[שמו דן. .  מה שמו?2

 ]2[שמך דליה! .  מה שמי?3

]3[לא, שמי רון. .  שמך דן?4

]1[טוב, ומה שלומך? .  מה שלומך?5

]4[שמי בנימין. .  מה שמך בעברית?6

...................................................................................................................................................................
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3ש   י   ע   ו   ר       

נכון או לא נכון?

נכון  /  1      סוזי שם באנגלית.לא נכון.  סוזי שם בעברית.

נכון  /  2      יונתן מישראל.לא נכון.  יונתן מאמריקה.

  /  לא נכוןנכון.  שיקאגו באמריקה.3

נכון  /  4      סוזי מאילינוי.לא נכון.  סוזי ממישיגן.

  /  לא נכוןנכון.  סוזי ויונתן בישראל.5

השלמות:  

 סוזי.  שמה, ויונתןשמו 

 מישראל.יונתן, ומאמריקהסוזי 

שאלות:  

שיקאגו באילינוי..  אֵיפֹה שיקאגו?1

כן, אני משיקאגו. / לא, אני מבוסטון..  את/ה משיקאגו?2

:1תרגיל 

]5[כן, היא משיקאגו. .  סוזי משיקאגו?1

]4[ לא, הוא מישראל..  יונתן משיקאגו?2

]1[כן, הם בישראל. .  סוזי ויונתן בישראל?3

]3[שיקאגו לא במישיגן. שיקאגו באילינוי. .  שיקאגו במישיגן?4

]2[כן, היא באמריקה. .  שיקאגו באמריקה?5

...................................................................................................................................................................
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:2תרגיל 

כן,   סטודנט.הוארוני סטודנט?

גם   סטודנטית.היאורותי?

לא,   מורה.הוא לא סטודנט.  הואגם אדון בר-נתן סטודנט?

כן,   מורים.אנחנואתם מורים?

לא,   תלמידות בבית ספר.הןגם חגית ורחל מורות?

:3תרגיל 

אנגליה.  בלונדון. לונדוןמעברית: מיכאל. אני בשמי מייק. שמי 

חיפה.באוניברסיטת חיפה. אוניברסיטת חיפה בישראל. אני סטודנט  באני

...................................................................................................................................................................
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4ש   י   ע   ו   ר       

שאלות:

כן, היא סטודנטית..  עינת סטודנטית?1

כן, גם הוא סטודנט..  גם אורי סטודנט?2

עינת כן ואורי לא; הוא סטודנט באוניברסיטת תל אביב..  הם סטודנטים באוניברסיטת חיפה?3

כן, אני סטודנט/ית באוניברסיטת אוקספורד..  את/ה סטודנט/ית ּבַאוניברסיטה?4

:1תרגיל 

נקבה-רבותזכר-רביםנקבה-יחידהזכר-יחיד

Xתלמידה

Xקמפוס

Xתרגילים

Xגברת

Xטלפונים

Xשאלות

Xשם

Xאוניברסיטה

:2תרגיל 

כן, 1 הוא מאמריקה..  אדון כהן מאמריקה?

לא, 2 היא לא מורה. היא ספרנית..  גברת זהבי מורה?

כן, 3 אני סטודנטית..  את סטודנטית?

כן, 4 הן תלמידות..  יעל ורותי תלמידות?

כן, 5 אנחנו מישראל..  את ורון מישראל?

לא, 6 הם לא בבית. הם בבית קפה..  אבא ואמא בבית?

לא, 7 היא בישראל..  אוניברסיטת תל אביב באמריקה?

כן, 8  מצוין!הוא.  זה רדיו טוב?

...................................................................................................................................................................
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5ש   י   ע   ו   ר       

שאלות:

לא, הם לא בבית..  אבא, אמא, עינת, ומשה ּבַבית?1

הם על יד המכונית..  איפה הם?2

:1תרגיל 

 זיווה ודוד.אלו גברת ירקוני.זאת שם יפה.זה

 שיעור עברית. זה טלוויזיה "סוני".זאת ספר.זה

 המורה יעל.זאת סטודנטים מישראל.אלו חגית.זאת

 רדיו חדש.זה בית יפה.זה אבא ואמא שלי.אלה

 מכונית ספורט.זאת אדון זהבי.זה

שאלה:  

זה ילד? ילדה? איש? אישה? — אנחנו לא יודעים.לָמָה "מי זה" ולא "מי זאת"?     

:2תרגיל 

זאת נורית מזרחי.מי זאת אלה החברים שלי.מי אלו? ?

זה דן וזאת עינת.מי אלה זאת עוגה מהסופרמרקט.מה זה? ?

זה ספר לעברית.מה זה זה פרופסור כהן.מי זה? ?

זאת המורה לעברית.מי זאת זה שיעור עברית.מה זה? ?

אלה התלמידות שלי.מי אלה זה מחשב "מקינטוש".מה זה? ?

...................................................................................................................................................................
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:3תרגיל 

שמי רחל..  שמי דן.1

את סטודנטית?.  אתה סטודנט?2

היא תלמידה בבית ספר..  הוא תלמיד בבית ספר.3

שמה ענת או עינת?.  שמו אורי או רון?4

אנחנו מורות בבית ספר..  אנחנו מורים בבית ספר.5

גם הן מורות?.  גם הם מורים?6

זאת אמא שלי..  זה אבא שלי.7

   אתן סטודנטיות באוניברסיטת תל אביב?.  אתם סטודנטים באוניברסיטת תל אביב?8

:4תרגיל 

ב:  כן, 1  .אני סטודנט.  א:  אתה סטודנט?

ב:  כן, 2 .     גם היא סטודנטית.  א:  גם היא סטודנטית?

ב:   .גם הוא סטודנט     א:  והוא?

ב:  3 .מורה היא לא,.  א:  גברת זהבי סטודנטית?

ב:  כן, אני סטודנטית באוניברסיטה.את סטודנטית באוניברסיטה.  א:   4 ?

ב:  כן, אוניברסיטת חיפה בישראל.אוניברסיטת חיפה בישראל.  א:  5 ?

ב:  לא, תל אביב בישראל.תל אביב בארגנטינה.  א: 6 ?

ב:  7 , אני מטקסס.לא, אני לא מישראל.  א:  אתה מישראל?

ב:  מּוזֵיאון ישראל בירושלים.איפה מוזיאון ישראל.  א: 8 ?

ב:  לא, זה שיעור ביולוגיה.זה שיעור פילוסופיה.  א: 9 ?

...................................................................................................................................................................
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6ש   י   ע   ו   ר       

השלמות:

 ביולוגיה.לומדת. היא סטודנטיתרותי 

 פילוסופיה. הוא לומד סטודנט.  גילגם 

שאלות ותשובות:

הוא לומד פילוסופיה..  מה גיל לומד?1

היא לומדת ביולוגיה.מה רותי לומדת.  2 ?

פיזיקה. גם היא לומדת היא לומדת?עוד.  מה 3

כן, אני לומד/ת עברית.את/ה לומד/ת עברית.  4 ?

אני לומד/ת גם ערבית והנדסה..  מה עוד את/ה לומד/ת?5

:2תרגיל 

הן מתל אביב..  היא מתל אביב.4אנחנו לומדים בבוקר..  אני לומד בבוקר.1

אנחנו סטודנטיות..  אני סטודנטית.5אתן לומדות אנגלית?.  את לומדת אנגלית?2

מה אתם לומדים?.  מה אתה לומד?6הם מורים בבית ספר..  הוא מורה בבית ספר.3

:3תרגיל 

.  אני4.  גיל ורותי3.  רחל2.  דני1

שמי אברהם/חנהו גיל שמושמה רחלשמו דני שמה רותי

אני סטודנט/יתהוא סטודנט הם סטודנטים היא סטודנטית

אני לומד/ת עבריתהוא לומד סִפרּות הם לומדים ספרות היא לומדת ספרות

אני סטודנט/ית מצוין/ת!היא סטודנטית מצוינת!הוא סטודנט מצוין! הם סטודנטים מצוינים!

...................................................................................................................................................................
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:4תרגיל 

]1[
?את לומדת עבריתא:   
.אני לומדת עברית, כןב:   
?ומה עוד את לומדתא:   
.אני לומדת גם פילוסופיהב:   

]2[

?זה אדון אמיתַיא:   

. זה אדון זהבי,לאב:   

?ואיפה אדון אמיתיא:   

.היום הוא לא באוניברסיטהב:   

...................................................................................................................................................................
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7ש   י   ע   ו   ר       

שאלות:

לא, היא תלמידה בבית ספר (היא הולכת לכיתה א')..  טלי סטודנטית באוניברסיטה?1

היא תלמידה ככה-ככה..  טלי תלמידה טובה?2

:2תרגיל 

כן, 5כן, היא מעניינת ..  המורה מעניינת?1 הן נחמדות. .  הסטודנטיות נחמדות?

כן, 2 לא, 6היא טובה..  האוניברסיטה טובה? הוא תלמיד רע..  דני תלמיד טוב?

לא, 3 לא, 7הם לא חדשים..  הספרים חדשים? הם לא מעניינים..  השיעורים מעניינים?

כן, 4 הוא יפה..  הקמפוס יפה?

: 3תרגיל 

תלמידה מצוינת .   .  רון תלמיד מצוין, וגם שירה 1

מעניינים..  המורה מעניינת, וגם השיעורים 2

נחמדים..  דליה נחמדה מאוד, וגם אבא ואמא שלה 3

חדשה..  הרדיו חדש, וגם הטלוויזיה 4

טובות..  הקפה טוב, וגם העּוגות 5

בחורות יפות..  רותי  בחורה יפה מאוד.  גם עינת ושירי 6

לא מעניין..  המורה נחמדה, אבל השיעור 7

לא טובה..  המכונית חדשה, אבל היא 8

...................................................................................................................................................................
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:4תרגיל 

?My name is Rachel, and what is your nameשמי רחל, ומה שמך?.  1

.The teacher is interesting, and the students are goodהמורה מעניינת והסטודנטים טובים..  2

.The professor is nice, but the class is not interestingהפרופסור נחמד, אבל השיעור לא מעניין..  3

.The TV is new, and the computer is also newהטלוויזיה חדשה, וגם המחשב חדש..  4

.Gil studies history, and Ruth studies literatureגיל לומד היסטוריה, ורות לומדת ספרות..  5

.The students go to schoolהתלמידות הולכות לבית ספר..  6

.This is the teacher Rivka, and this is Ronזאת המורה רבקה, וזה רון..  7

:5תרגיל 

כיתה א'.   בבית ספר.  היא תלמידה ל.  טלי הולכת 1

ספרייה.  לַבית,  אני הולך בַ.  אני לא לומד 2

אוניברסיטת תל אביב.    בשיקאגו. היא לומדת מ.  סוזי 3

ספרייה.   בַ.  ענת וחגית לומדות 4

הספרייה.   מ.  הספר 5

שיעור.      לַעברית.  הסטודנטים הולכים ל.  זה שיעור 6

: 6תרגיל 

א:  מה זה?א:  מה זה? א:  מה זה?

ב:  זה בית.ב:  זה מַחשֵב. ב:  זה טלפון.

א:  הוא גדול?א:  הוא טוב? א:  הוא חדש?

ב:  לא גדול ולא קטן.ב:  כן, זה מחשב מצוין. ב:  לא, הוא לא חדש!

א:  מה זה? א:  מה זה?

ב:  זאת מכונית. ב:  זאת טלוויזיה.

א:  היא גדולה וטובה? א:  היא גדולה?

ב:  זאת מכונית קטנה, אבל מצוינת. ב:  לא, זאת טלוויזיה קטנה.

...................................................................................................................................................................

© 2011 Giore Etzion 12



8ש   י   ע   ו   ר       

השלמות:

הביתה. הולך .  רמי1

. שותףּבַמעונות.  הוא גר עם גר .  רמי2

. שותפים/חברים טובים.  הםיחד/במעונותגרים ברמי ורון .  3

שאלות:

הוא גר במעונות..  איפה רמי גר?1

רון כרמלי הוא השותף של רמי..  מי זה רון כרמלי?2

רמי הוא השותף של רון כרמלי. / השותף של רון כרמלי הוא רמי..  מי השותף של רון כרמלי?3

:1תרגיל 

הספרים שלו.  הספרים של המורֶה לעברית4החבר שלה.  החבר של דליה1

השיעור שלהם.  השיעור של גיל ושירי5השותפים שלו.  השותפים של משה2

ההורים שלהן.  ההֹורים של טלי וחגית6האנטנה שלה.  האַנטֶנה של המכונית 3

:2תרגיל 

מורה. שלה עינת מורה, וגם אמא של .  אבא1

מצוינים! שלהן .  שרה ורותי לומדות באוניברסיטה; השיעורים2

לומדים שם. שלו .  נדב לומד בספרייה, וגם החברים3

נחמדה מאוד. שלנו ואני גרים בדירה קטנה.  הדירה שלי .  השותף4

לסֶרֶט. שלו .  בערב, רון הולך עם החברים5

בבוקר. שלי .  אני הולכת לַשיעורים6

חגית. של ?     דן:  לא, זה הספר שלך.  טלי:  דן, זה הספר7

...................................................................................................................................................................
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:3תרגיל 

א:  מי לומד פיזיקה?1 א:  מי סטודנט באוניברסיטה?2. .
 סטודנטים באוניברסיטה.ב:  אנחנו  לומדת פיזיקה.ב:  רות

א:  מי הולך לבית ספר?3 א:  מי גר פה?4. .

גרות פה.ב:  ענת ורחל הולכים לבית ספר.ב:  היְלָדים 

א:  5 א:  6?מי הולך לסרט. ?מי לומד בספרייה.

ב:  רבקה לומדת בספרייה. ב:  דן ואני הולכים לסרט.

:4תרגיל 

 בבית, או בדירה?גרות.  אתן 7פה! גרים .  אנחנו לא4 בבית גדול. גר.  משה1

 לבד או עם שותפים?גר.  אתה 8פה? גר .  מי5?גרים.  איפה הם 2

 על יד הפארק.    גר/גרה.  אני 6 ּבַמעונות?גרה.  את 3

:5תרגיל 

פה? גרים -  אתם

שם. גרים -  לא, אנחנו

פה? גר -  אז מי

פה.גרות -  יעל ורחל 

:6תרגיל 

הסטודנטים לומדים 1  .בספרייה.  הספרייה 

רותי גרה 2 .בירושלים.  ירושלים

דן וחגית הולכים 3 .לַשיעור.  השיעור

רון לומד 4 .בַאוניברסיטה.  האוניברסיטה

אנחנו הולכים 5 .לבית קפה.  בית קפה

אני סטודנטית חדשה.  אני גרה6 . בַמעונות.  המעונות

הם גרים בחיפה, 7 .בבית יפה.  בית יפה

אדון בר לא8 ; הוא בעבודה. בַבית.  הבית

...................................................................................................................................................................
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:7תרגיל 

קמפוס. הם על יד הקמפוס.בַמעונות. המעונות לא לַ.  אני הולך 1

בית גדול ויפה.ב.  המשפחה של יעל גרה 2

אוניברסיטה? גם אני!בַ.  את לומדת 3

אוניברסיטה.בַשיעורים לַבוקר עינת הולכת בַ.  4

חיפה.ב.  אוניברסיטת חיפה היא 5

מעונות.בַאוניברסיטה, והוא גר בַבית. הוא סטודנט בַ.  גיל לא גר 6

כיתה א'.ל.  טלי היא ילדה קטנה. היא הולכת 7

:8תרגיל 

1 .2.

מי דני: זהרון: זה?מי ?

זה הכלבזה יעל: טלי: . שליאדון בר-נתן.

ומי דני: זאתרון: שמו?מה ?

שמו זּוזי.זאת יעל: טלי: גברת בר-נתן.

ומי דני: אלהרון: נשמע?מה  שלום זוזי, [לַכלב]?

האו האו האו!!אלו יעל:  זוזי: הילדים שלהם

הכלב  דני: או! זאת מִשְּפָחָה גדולה!  נחמד מאוד.שלךרון: 

תודה. טלי:

:9תרגיל 

אוניברסיטה.  בַישראל, ולומדת באמריקה. עכשיו היא גרה מרבקה היא

שותפה נחמדה. עם הקמפוס. היא גרה על יד מעונות  בַהיא גרה

קיבוץ "ברעם".  מהשותפה: ענת. ענת היא של השם

אוניברסיטה, בַשיעורים לַבוקר הן הולכות ביחד בַרבקה וענת הן חברות טובות. 

בית קפה. לסרט או לחבריםעם ערב הן הולכות בַו

...................................................................................................................................................................
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9ש   י   ע   ו   ר       

: 1תרגיל 

מי אלו?חגית:

אלה השכנים החדשים.רון:

מה שמם?חגית:

שמם אדון וגברת מזרחי .רון:

מה הם עושים?חגית:

הוא עובד בבית קפה, והיא מורה.רון:

הם נחמדים?חגית:

אני לא יודע, הם חדשים.רון:

:2תרגיל 

בערב.עובדים .  אנחנו לומדים בבוקר ו1

 פה!עובדפה?  גם אני  עובדות .  אתן2

באוניברסיטה. עובדת בחנות ספרים, ואמא שלי עובד .  אבא שלי3

ביחד. עובדים שם.  הם עובדת בספרייה, וגם טלי עובד .  רון4

?     ב:  לא, אני רק לומדת. עובדת.  א:  את5

:3תרגיל 

אני סטודנט.? עושֶה.  מה אתה1

היא הולכת לאוניברסיטה.בבוקר? עושָה .  מה רות2

אנחנו עושים שיעורי בית.בספרייה? עושים .  מה אתם3

אני גר פה!פה?! עושֶה .  מה אתה4

הם הולכים לבית ספר.?  עושים.  מה הילדים5

הן לומדות ביולוגיה.בערב? עושות .  מה יעל וחגית6

היא עובדת בחנות ספרים.? עושָה.  מה השכנה החדשה7

הוא רופא.? עושֶה.  מה אבא שלך8

...................................................................................................................................................................
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:4תרגיל 

שמי דניאל.מה שמך.  1 ?

לא, אני מירושלים.אתה מתל אביב.  2 ?

אני סטודנט.מה אתה עושה.  3 ?

באוניברסיטת חיפה.איפה אתה לומד.  4 ?

אני לומד ביולוגיה.מה אתה לומד.  5 ?

כן, אני סטודנט טוב מאוד!אתה סטודנט טוב.  6 ?

אני גר במעונות.איפה אתה גר.  7 ?

לא, אני גר לבד.אתה גר עם שותף.  8 ?

כן,  זאת אוניברסיטה מצוינת.אוניברסיטת חיפה היא טובה.  9 ?

:5תרגיל 

רבים יחיד
זכר:

הבתים הקטנים בתים קטנים הבית הקטן בית קטן

התלמידים החדשים.1 תלמידים חדשים התלמיד החדש תלמיד חדש
השיעורים המעניינים.2 שיעורים מעניינים השיעור המעניין שיעור מעניין
הילדים הנחמדים.3 ילדים נחמדים הילד הנחמד ילד נחמד

נקבה:

המורות המצוינות.4 מורות מצוינות המורה המצוינת מורה מצוינת
הטלוויזיות הגדולות.5 טלוויזיות גדולות הטלוויזיה הגדולה טלוויזיה גדולה
החברות הטובות.6 חברות טובות החברה הטובה חברה טובה

:7תרגיל 

עובדת בחנות ספרים. השכנה החדשה.  זאת שכנה חדשה.1

נמצא בקמפוס.המשרד היפה .  אני עובד במשרד יפה.2

מהסופרמרקט.העוגה הטובה .  זאת עוגה טובה.3

גדולה מאוד.הספרייה החדשה .  זאת ספרייה חדשה.4

הולכים לכיתה א'.התלמידים החדשים .  אלה תלמידים חדשים.5

נמצא שם.הבית הקטן .  עינת גרה בבית קטן.6

נמצאת בתל אביב.האוניברסיטה הטובה .  רון לומד באוניברסיטה טובה.7

...................................................................................................................................................................
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:8תרגיל 

הסטודנט החדש לומד באוניברסיטה הטובה ..  סטודנט חדש לומד באוניברסיטה טובה.1

הבניין הגדול נמצא בַקמפוס הנחמד..  בניין גדול נִמצא בקמפוס נחמד.2

הילד הקטן הולך לַשיעור המעניין..  ילד קטן הולך לשיעור מעניין.3

השיעור לעברית בַכיתה החדשה..  שיעור לעברית בכיתה חדשה.4

הבחורה הנחמדה גרה בַדירה היפה..  בחורה נחמדה גרה בדירה יפה.5

...................................................................................................................................................................
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1   0ש   י   ע   ו   ר       

השלמות:

. אמא שלה לא נמצאת בבית, וגם בביתאבא של טלי לא נמצא

. אמא ואבא שלהעם בסופרמרקט ביחד טלי נמצאת

:1תרגיל 

פה. נמצאות .  חנה ורחל לא4על יד הקמפוס. נמצאים .  המעונות1

 במעונות בבוקר?נמצא.  מי 5הספרייה?נמצאת .  איפה 2

 פה? נמצא.  מי לא 6בכיתה.נמצאים .  כל הסטודנטים 3

שאלות:

היא נמצאת על יד חנות הספרים..  איפה נמצאת הקפיטריה?1

רחל לא נמצאת היום בכיתה..  מי לא נמצא היום בכיתה?2

ישראל נמצאת על יד ירדן, לבנון, סוריה, ומצריים..  איפה נמצאת ישראל?3

היא נמצאת על יד אמריקה..  איפה נמצאת קנדה?4

האוניברסיטה העברית נמצאת בירושלים..  איפה נמצאת האוניברסיטה העברית?5

המעונות נמצאים על יד הקמפוס..  איפה נמצאים המעונות?6

:2תרגיל 

אני סטודנטית..  אני סטודנט.1

טלוויזיה.זאת .  זה ספר.2

עינת3  לומדת עברית..  דוד לומד עברית.

היא סטודנטית טובה..  הוא סטודנט טוב.4

מי זאת?.  מי זה?5

את מתל אביב?.  אתה מתל אביב?6

מה הן עושות פה?.  מה הם עושים פה?7

...................................................................................................................................................................
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:3תרגיל 

מה הם לומדים?.  מה הוא לומד?1

הן סטודנטיות..  היא סטודנטית.2

איפה אתן גרות?.  איפה את גרה?3

אנחנו עובדות ולומדות..  אני עובדת ולומדת.4

איפה אתם לומדים?.  איפה אתה לומד?5

אלה הטלוויזיות החדשות..  זאת הטלוויזיה החדשה.6

אתם עובדים בחנות ספרים?.  אתה עובד בחנות ספרים?7

תשבץ: 

עברית באוניברסיטה.םידמולהסטודנטים

לכיתה א'.תכלוהטלי תלמידה. היא

שיעורי בית.השועבערב, אני

בכיתה.אצמנהמורה לא

במעונות.םירגהסטודנטים

בבית ספר; היא מורה.תדבועגברת זהבי

: 4תרגיל 

. דוד גר  אנגליתבאוניברסיטת תל אביב. הוא לומד פילוסופיה, ו לומד חיפה. הוא סטודנט. הואמדוד 

. מצויןשיעורי בית. הוא סטודנט עושה לשיעורים, ובערב הוא הולך הקמפוס. בבוקר הואעל יד 

:5תרגיל 

זאת מרים. היא סטודנטית באוניברסיטה. היא לומדת ביולוגיה. היא סטודנטית טובה מאוד. 

מרים היא מירושלים. אבא ואמא של מרים גרים בירושלים. אבא של מרים עובד באוניברסיטה. 

הוא פרופסור. אמא שלה היא רופאה. היא עובדת ב"הדסה".

זה דן. הוא סטודנט באוניברסיטה. הוא לומד ביולוגיה. הוא סטודנט טוב מאוד. 

דן הוא מירושלים. אבא ואמא של דן גרים בירושלים. אבא של דן עובד באוניברסיטה. 

הוא פרופסור. אמא שלו היא רופאה. היא עובדת ב"הדסה".

...................................................................................................................................................................
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:6תרגיל 

.Rachel lives in the dorms with a nice roommate .1רחל גרה בַמעונות עם שותפה נחמדה..  1

?What do you guys do in the morning .2מה אתם עושים בבוקר?.  2

.Dan studies in the morning and works in the evening .3דן לומד בבוקר ועובד בערב..  3

.The new neighbor studies at the university .4השכנה החדשה לומדת באוניברסיטה..  4

.The university is [located] by the big park .5האוניברסיטה נמצאת על יד הפארק הגדול..  5

.The good students go to the library .6התלמידים הטובים הולכים לַספרייה..  6

,My mom works at the university .7אמא שלי עובדת באוניברסיטה, ואבא שלי לא עובד..  7

    and my dad doesn't work.

...................................................................................................................................................................
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1   1ש   י   ע   ו   ר       

נכון או לא נכון?

נכון / 1  / אנחנו לא יודעיםלא נכון.  רון ויעל גרים במעונות.

נכון / לא נכון / 2 אנחנו לא יודעים.  יעל הולכת הביתה.

נכון / 3  / אנחנו לא יודעיםלא נכון.  הבניין הגדול נמצא על יד האוניברסיטה.

 / לא נכון / אנחנו לא יודעיםנכון.  רון ויעל שכנים.4

 / לא נכון / אנחנו לא יודעיםנכון.  רון והשותפים שלו גרים על יד יעל.5

נכון / לא נכון / 6 אנחנו לא יודעים.  יעל גרה לבד.

:1תרגיל 

אנחנו גרים ברחוב הרצל.איפה אתם גרים.   1 ?

הם הולכים לבית ספר.לאן הילדים הקטנים הולכים.   2 ?

היא לומדת בבית.איפה אביגיל לומדת.   3 ?

הביתה.לאן אתה הולך.   4 ?

שם.איפה נמצאת הספרייה.   5 ?

לשם.לאן אתן הולכות.   6 ?

הן עובדות בספרייה.איפה השכנות של גדי עובדות.   7 ?

על יד הקפיטריה.איפה המורה שלנו.   8 ?

היא נמצאת בבית קפה.איפה רותי נמצאת בבוקר.   9 ?

לפארק על יד האוניברסיטה.לאן אתם הולכים בשבת.  10 ?

...................................................................................................................................................................
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1   2ש   י   ע   ו   ר       

שאלות ותשובות:

.9הם נמצאים ברחוב, על יד אוטובוס מספר .  איפה יעל ונחום נמצאים?1

הוא נוסע לאוניברסיטה..  לאן האוטובוס נוסע?2

נחום ויעל נוסעים לאוניברסיטה.מי נוסע לאוניברסיטה.  3 ?

הוא עובד שם..  מה נחום עושה באוניברסיטה?4

לא, הוא לא סטודנט.נחום לא סטודנט.  5 ?

נחום עובד באוניברסיטה..  מי עובד באוניברסיטה?6

:1תרֲגיל 

נוסעים ללונדון בראש השנה. רון וחגית.  רון נוסע ללונדון בראש השנה.1

 נוסעים?האוטובוסים- לאן .  - לאן האוטובוס נוסע?  2

- הם נוסעים לחיפה.     - הוא נוסע לחיפה.

הולך עכשיו לסרט.נחום .  אנחנו הולכים עכשיו לסרט.3

 נוסע לחיפה?מי.  רחל ורבקה נוסעות לחיפה.4

 נוסעות במכונית או באוטובוס?אתן.  אתם נוסעים במכונית או באוטובוס?5

 לעבודה ברגל.הולכותאנחנו/אתן/הן .  היא הולכת לעבודה ברגל.6

...................................................................................................................................................................
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1   3ש   י   ע   ו   ר       

שאלות:

הן באות מהספרייה..  מאין יעל וחגית באות?1
הוא הולך לבית קפה..  לאן אודי הולך?2
הוא אוהב ללמוד בבית קפה..  איפה אודי אוהב ללמוד?3
הן לומדות בספרייה..  איפה יעל וחגית לומדות?4
יעל וחגית אוהבות ללמוד בבוקר..  מי אוהב ללמוד בבוקר?5
אני אוהב/ת ללמוד בבית קפה או בספרייה..  איפה את/ה אוהב/ת ללמוד?6
אני אוהב/ת ללמוד בבוקר ובערב וגם בלילה!.  את/ה אוהב/ת ללמוד בבוקר או בערב?7

:1תרגיל 

         שאלות:                                                      תשובות:

ב:  איפה א:  .1 רחוב הרצל.באתם גרים?
ב:  למה א:  .2 אני לא אוהב ללמוד במעונות.כי אתה לומד בספרייה?
ב:  אנחנו הולכיםלאן א:  .3 סרט. לאתם הולכים הערב?
ב:  מהקפיטריה.מאין א:  .4 הסנדוויץ'?
ב:  אני מתל אביב, ויעלמאין א:  .5 ירושלים. מאתן?
ב:  על יד בניין הספורט.איפה א:  .6 נמצאת הקפיטריה?
ב:  היא הולכתלאן א:  .7 שיעור. לַהיא הולכת?
ב:  הם איפה א:  .8 בית.בַאבא ואמא שלך?
ב:  היא נוסעת .9 אנגליה.לא:  לאן יעל נוסעת?

ב:  אודי .10 חיפה.מא:  מאין אודי?

:2תרגיל 

 בחדר שלי.אוהב ללמוד.  אני לומד בספרייה, כי אני לא 1
 שיעורי בית בערב.אוהבות לעשות.  רות ורחל עושות שיעורי בית בבוקר.  הן לא 2
 ברגל.אוהבים ללכת.  - למה אתם הולכים ברגל?      - כי אנחנו 3
 עם שותפים.אוהבת לגור.  - עינת, למה את גרה לבד?      - כי אני לא 4
 שם.אוהבת לעבוד.  אני עובדת במשרד גדול.  אני 5
 באוטובוס.אוהבים לנסוע.  אנחנו נוסעים במכונית שלנו.  אנחנו לא 6
 שם.אוהבים לגור.  גיל וחנן גרים במעונות.  הם 7

...................................................................................................................................................................
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הפועל בזמן הווה

1 .

writeּכותבות - ּכותבים - ּכותֶבֶתּכֹותֵב -כ. ת. ב.לִכְתֹוב 

1.1.

קורֵאלִקְרֹוא   readקורְאות - קורְאים - קֹורֵאת  - ק. ר. א.

עובֵדלַעֲבֹוד   workעובְדות - עובְדים - עובֶדֶת - ע. ב. ד.

נוסֵעַ נ. ס. ע. go, travelנוסְעות - נוסְעים - נֹוסַעַת - לִנסועַ

love, likeאוהֲבות - אוהֲבים - אוהֶבֶת - אוהֵבא. ה. ב.לֶאֱהֹוב  

2.

רֹוצֶה - רֹוצָה - רֹוצִים - רֹוצֹות ר. צ. ה. wantלִרְצֹות

beה. י. ה.לִהְיֹות

2.1.

do, makeעושות - עושים - עושָה - עושֶהע. ש. ה.לַעֲׂשֹות

3.

הֹולֵך - הֹולֶכֶת - הֹולְכִים - הֹולְכֹות ה. ל. כ. go, walkלָלֶכֶת

sitיושְבות - יושְבים - יושֶבֶת - יושֵבי. ש. ב.לָשֶבֶת

3.1.

knowיודְעות - יודְעים - יֹודַעַת - יודֵעַי. ד. ע.לָדַעַת  

4.

גָר - גָרָה - גָרִים - גָרֹות ג. ו. ר. liveלָגּור  

ר. ו. צ. runרָצות - רָצים - רָצָהרָץ - לָרּוץ

4.1.

comeּבָאות - ּבָאים - ּבָאָהּבָא - ב. ו. א.לָבֹוא  

...................................................................................................................................................................
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תרגוםהןהםהיאהואשורששם הפועל

travel, goנוסְעותנוסְעיםנוסעתנוסֵעַנ. ס. ע.לנסוע

like, loveאוהֲבותאוהֲביםאוהֶבֶתאוהֵבא. ה. ב.לֶאֱהוב

wantרוצותרוציםרוצָהרוצֶהר. צ. ה.לִרצות

runרצותרָציםרָצָהרָץר. ו. צ.לָרּוץ

knowיודְעותיודְעיםיודַעַתיודֵעַי. ד. ע.לדעת

do, makeעוׂשותעוׂשיםעוׂשָהעוׂשֶהע. ׂש. ה.לַעֲׂשות

...................................................................................................................................................................
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שאלות:

.  היא לא רוצה קפה עכשיו קפה, אבלאוהבת.  שירי 1

.היא לא אוהבת לאכול בבוקר לאכול, כי לא רוצה.  שירי 2

עכשיו בוקר. מי הולך לסרטים בבוקר??!! ללכת לסרט, כי לא רוצה.  גיל רוצה 3

שאלות:

מי רוצה להיות מורה למתמטיקה?  למה?.1

ערן רוצה להיות מורה למתמטיקה, כי הוא אוהב מתמטיקה ואוהב ילדים.

איפה חנה רוצה לעבוד?.2

היא רוצה להיות אקדמאית. היא רוצה לעבוד באוניברסיטה.

מה דינה רוצה לעשות?.3

דינה רוצה להיות רופאה או פסיכולוגית.

האם נדב יודע מה הוא רוצה להיות?.4

לא, הוא עוד לא יודע מה הוא רוצה להיות.

לאן חנה רוצה לנסוע?.5

היא רוצה לנסוע לאנגליה.

מי אוהב לעבוד עם אנשים?.6

דינה אוהבת לעבוד עם אנשים.

...................................................................................................................................................................
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:1תרגיל 

, אוניברסיטת חיפה. אני לומד בסטודנט חדש שלי להב. אני שם המשפחהשלום. שמי נועם. 

, מהאוניברסיטה.חברים חדשים. גם החברים שלי גרים במעונות. אלה מעונות הסטודנטיםואני גר ב

. שיעורי בית, ואנחנו עושים שיעורים מענייניםמה אנחנו עושים באוניברסיטה?  אנחנו הולכים ל

.סרט טוב או לבית קפהבבוקר אנחנו לומדים. אבל בערב אנחנו אוהבים ללכת ל

:2תרגיל 

מי יודע איפה המורה?.   1

האם אתם אוהבים לעשות שיעורי בית?.   2

דן לומד אנגלית, כי הוא רוצה להיות מורה לאנגלית..   3

הסטודנטים יושבים עם החברים שלהם בבית הקפה..   4

אני לא אוהבת לנסוע במכונית; אני אוהבת ללכת ברגל..   5

המעונות לא נמצאים באוניברסיטה; הם נמצאים על־יד האוניברסיטה..   6

1. Who knows where the teacher is?
2. Do you guys like doing your homework?
3. Dan studies English because he wants to be an English teacher.
4. The students are sitting with their friends in the cafe.
5. I don't like to travel by car; I like to go by foot.
6. The dorms are not at the university; they are by the university.

...................................................................................................................................................................
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עברית גילה. בשמי גייל. שמי.1

מתמטיקה. לאדון זהבי מורה.2

מיכאל . על־יד/עם יעל יושבת.3

לימון. עם אני אוהבת תֵה.4

אוניברסיטה טובה. באנחנו לומדים.5

ישראל. באמריקה; עכשיו אני גר מאני.6

האוניברסיטה. של ספרייה בַעינת עובדת.7

שותף. עם אודי גר במעונות.8

ישראל. בתל אביב נמצאת.9

האוניברסיטה. על־יד אוניברסיטה?       ב:  לא, הם בא:  המעונות נמצאים.10

חיפה. מתל אביב?       ב:  לא, אני מא:  אתה.11

ירושלים.בא:  איפה אתם גרים?       ב:  .12

רינה ודן?       ב:  לא, אני לומד לבד. עם א:  אתה לומד.13

...................................................................................................................................................................
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