
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

UNIT 5: REVIEW EXERCISES

א.   הווה -> עבר
1......................................................................... דוד בחדר; הוא עושה שיעורים.

2......................................................................... אתם עוד כאן? אנחנו כבר הולכים.

3......................................................................... יש לי ספרים, אבל אף פעם אני לא קורא אותם.

4......................................................................... אין לגיל אוכל בבית; הוא צריך ללכת לחנות.

5......................................................................... הלחמניות לא טריות, אז היא אוכלת לחם.

Complete with HIFIL verbs in present and pastב.  הפעיל בהווה ובעבר

הקונצרט לא ............................. בזמן..1

יעל וסוזי ............................. את כל החברים שלהן לארוחת ערב..2

אני חולה; אני לא ............................. טוב..3

אחרי ארוחת הערב אתם ............................. ללמוד..4

Complete with PIEL verbs in present and pastג.  פיעל בהווה ובעבר

דינה נמצאת במטבח. היא ............................ שם אוכל לאורחים שלה..1

רָפי שר ו............................. בגיטרה..2

אתם יודעים מה מספר הטלפון שלי? אז למה אתם לא .............................?.3

אין לנו כסף. אנחנו ............................. בכרטיס אשראי (ויזה או ישראכארט)..4

Complete in present and pastד.  יכול צריך אפשר אי-אפשר אסּור מּותר

.  אנחנו ...................... ללכת לקניות.6.  ...................... לעזור לך?1

.  אמא ...................... לחם וקפה.7.  ...................... לעבוד; החיים זה לא פיקניק.2

.  רחל ...................... לעשות סלט.8.  ...................... לקנות כאן ירקות ופירות.3

.  ...................... לשמוע; יש פה רעש.9.  אתם ...................... לבוא למסיבה שלנו?4

.  ....................... לך לצאת הערב?  יופי!10.  ....................... לעשות כאן רעש. אנשים לומדים פה.5

Change to personal sentences in present and pastה.  שנה לפרסונלי ושנה לעבר 

.  אפשר לאכול ולשתות פה.  (חגית)4.  טוב בישראל. (אני)1

.  מותר לדבר, אבל בשקט. (הילדים)5.  אסור לאכול שוקולד. (הילד שלנו)2

.  צריך לקום. כבר מאוחר. (אתם)6.  כדאי לקרוא הרבה. (אתם)3

...................................................................................................................................................................
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Oppositesו.  הפכים

.  תמיד אפשר לשמוע  פה מוסיקה מצוינת.4.  אף פעם אין לנו זמן.1
.  לא אמרתי כלום.5.  הם רוצים לקנות את הכול.2
.  יעל סיפרה לי משהו מעניין.6.  פעם טילפנתי אל המורה הבייתה.3

ז.  הצעה וציווי
............................. לי את מספר הטלפון שלך.   (לתת).1

.............................קצת. אני עייף.   (לשבת).2

דן, ............................. לסופרמרקט, אני לא יכול ללכת היום.   (ללכת).3

ילדים, ............................. בשקט, בבקשה!   (לשבת).4

.............................; כל כך יפה היום בחוץ!   (לצאת).5

יעל, ............................., כבר מאוחר!   (לקום).6

............................. את המוצרים בעגלה.   (לשים).7

............................. לבקר את השכנים.   (ללכת).8

.     (לבוא)9:00- מתי ................................?     - .................................... בשעה .9

בבקשה .............................. בשקט ולא .................................!     (לשבת, לדבר).10

ח.  השלם ב:   חשוב   סגור   פתוח   כתוב   חמוד   חצוף
כל המשרדים בעיר ................. ביום ו.................. בלילה. אבל לא המשרד על יד הבית שלי. הדלת שלו .1

תמיד ..................., ועל הדלת ....................: ”המשרד ....................”.

ההורים של נויה חושבים שהיא ...................., אבל אני חושב  שהיא ילדה .................... ולא נחמדה..2

.................... ללמוד. אבל יש עוד הרבה דברים ....................  ..3

Complete with prepositions; add pronoun suffixes to the prepositions in: 2, 4, 5, 6, 8, 9ט.  מילות יחס

אני אוהב להסתכל .......... המוצרים .......... שאני קונה..1

מתי את פוגשת אותם? השכנים שלך?                                  את  מתי את פוגשת .2

אדון זהבי נכנס .......... חנות וקונה ..........  הספר..3

סבא נתן מתנות .......... ילדים..4

הלילה סיגל ישנה ..........  החברה שלה..5

אנחנו טועמים ..........  האוכל..6

יש .......... חנות הזאת הרבה דברים .......... ישראל..7

דוד מספר .......... חברה שלו סיפור מעניין..8

דינה מזמינה .......... כל החברים שלה .......... ארוחת ערב..9

אפשר לשלם .......... ויזה?.10

...................................................................................................................................................................
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י.  השלם ב:  בשביל ל  את  ב
.  מתי ביקרתם ............................ ישראל?6.  דליה אוהבת ............................ האחים שלה.1

.6:00. נכנסתי ............................ חדר ב-7.  אני משלם ............................ כרטיס אשראי.2

.  הקפה ............................ גברת כוהן.8.  אבא מבשל ............................ כל המשפחה.3

.  אתם יוצאים ............................ טיול?9.  ילדים, אפשר לעזור ............................?4

.  זה שיעור ............................לימודי סין.10.  זה סרט ............................ ילדים קטנים.5

~

...................................................................................................................................................................
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ANSWERS

. היו לי ספרים, אבל אף 3. עוד הייתם כאן? אנחנו כבר הלכנו.  2. דן היה בחדר, הוא עשה שיעורים.  1א.
. הלחמניות לא היו 5. לא היה לגיל אוכל בבית; הוא היה צריך ללכת לחנות.  4פעם לא קראתי אותם.  

טריות, אז היא אכלה לחם.

. אני חולה; אני 3. יעל וסוזי מזמינות//הזמינו את החברים.  2. הקונצרט לא מתחיל//התחיל בזמן.  1ב.
. אתם מתחילים ללמוד//התחלתם ללמוד.4לא מרגיש טוב//הייתי חולה; לא הרגשתי טוב.  

. אתם יודעים מה מספר הטלפון שלי? 3. רפי שר ומנגן//ניגן בגיטרה.  2. היא מבשלת//בישלה אוכל.  1ג.
אז למה אתם לא מטלפנים/מצלצלים? // ידעתם מה מספר הטלפון שלי, אז למה לא צילצלתם/

. אין לנו כסף. אנחנו משלמים בכרטיס אשראי. // לא היה לנו כסף. שילמנו בכרטיס 4טילפנתם?  
אשראי.

. 4. אפשר//היה אפשר לקנות כאן..  3. צריך//היה צריך לעבוד.  2. אפשר//היה אפשר לעזור לך?  1ד.
. אסור//היה אסור לעשות כאן רעש. אנשים 5אתם יכולים//הייתם יכולים לבוא למסיבה שלנו?  

. אמא צריכה//הייתה צריכה לחם 7. אנחנו צריכים//היינו צריכים ללכת לקניות.  6לומדים//למדו פה.  
. אי אפשר לשמוע; יש פה רעש//לא היה אפשר 9. רחל יכולה//הייתה יכולה לעשות סלט.  8וקפה.  

. מותר לך לצאת//היה לך מותר לצאת?10לשמוע; היה פה רעש.  

. אסור לַילד שלנו לאכול שוקולד // לַילד שלנו היה אסור 2. טוב לי בישראל // היה לי טוב בישראל.  1ה.
. חגית יכולה לאכול 4. כדאי לכם לקרוא הרבה. // היה לכם כדאי לקרוא הרבה.  3לאכול שוקולד.  

. מותר לַילדים לדבר, אבל בשקט. // היה 5ולשתות פה // חגית הייתה יכולה לאכול ולשתות פה.  
.  אתם צריכים לקום, כבר מאוחר. // הייתם צריכים לקום, כבר היה 6לילדים מותר לדבר, אבל בשקט.  

מאוחר.

. אף פעם לא טילפנתי אל המורה 3. הם לא רוצים לקנות שום דבר (כלום).  2. תמיד יש לנו זמן.  1ו.
. יעל לא סיפרה לי שום 6.  אמרתי משהו (הכל).  5.  אף פעם אי אפשר לשמוע פה מוסיקה.  4הבייתה.  

דבר מעניין.

. שים/שימי/7. קּומי   6. בוא/בואי/בואו נֵצֵא   5. שְבּו   4. לֵך   3. בוא/בואי/בואו נשב   2. תן/תני   1ז.
.  לשבת, לדבר10.  לבוא, בוא/בואי/בואו   9. בוא/בואי/בואו נלך   8שימו   

. חשוב, חשובים.3. חמודה, חצופה.   2. פתוחים, סגורים, סגורה, כתוב, סגור.   1ח.

.  את  6.  אצל  // הלילה סיגל ישנה אצלה  5.  ל  // סבא נתן להם מתנות  4.  ל, את  3.  על, לפני  1ט.
.  את, ל  // דינה מזמינה 9.  ל  // דוד מספר לה סיפור מעניין  8.  ב, מ  7// אנחנו טועמים אותו  

.  ב10אותם לארוחת ערב  

. ל10. ל  9. בשביל  8. ל  7. ב  6. ל  5. לכם  4. בשביל  3. ב  2. את  1י.

~
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