
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 7: REVIEW EXERCISES

Write sentences with the verbs below on the topic”ההורים של יעל באו לבקר אותה באוניברסיטה”א.    

להתגעגע ל,  לקוות,  להתכונן,  להראות,  להסתובב,  להישאר,  להזמין,  לסדר,  לנקות,  לתת ל,  לעזור ל

ב.  תרגם
1.  We don’t want to see each other.
2.  They invited each other to come visit.
3.  Rachel and Rina visit each other during the summer vacation.
4.  We gave presents to one another.
5.  How come you miss each other? You saw each other only yesterday!
6.  Give each other a kiss.
7.  Did you sit next to each other?
8.  They smiled at (to) each other .

Complete with interrogativesג.  השלם במילות שאלה

אני עובד כל היום; אין לי ................... לנוח..1

יש לי ................... ללבוש, אבל אין לי ................... ללכת!.2

אין פה מקום; אין להם ................... לשבת..3

יש ................... לעשות פה בסוף השבוע?.4

כל החברים שלי בצבא; אין לי ................... ללכת לסרט..5

ביקרנו את כל החברים שלנו; כבר אין לנו ................... לבקר!.6

היא לא אוהבת מוסיקה, ספרות, פילוסופיה, או ספורט.  אין לי ................... לדבר איתה..7

כולם רוקדים זה עם זה, ולי אין  ................... לרקוד!.8

Complete with prepositionsד.  השלם במילות יחס

סידרתי ................ הבית, וגם ניקיתי ................  ..1

יש לדוד הרבה עבודה, אז אנחנו עוזרים ................  ..2

דליה מתגעגעת ................ חבר שלה. היא מקווה שיצא ................ להתראות בחופשה..3

אבא נתן ................ הילדים אוכל, ואחר כך ניקה ................ המטבח..4

אנשים יושבים ................ שולחנות קטנים, והמלצריות מסתובבות ................ השולחנות..5

 שקלים, אני רוצה ללכת לסרט.20אמא, תני ................ .6

למה את לובשת ................ הבגדים של השותפה שלך?.7

 פעמים ................ התחנה המרכזית ................ התחנה הסופית.5האוטובוס עצר .8

בערב שבת כולם לבושים ................ בגדים יפים..9

למה את שואלת ................  כל כך הרבה שאלות?.10

...................................................................................................................................................................
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Oppositesה.  מה ההיפך?

.  אישה צעירה  ................................8.  השולחן תפוס ................................1

.  לצאת  ................................9.  אנשים גבוהים  ................................2

.  כולם עובדים  ................................10.  בפעם הבאה  ................................3

.  חיילים רבים  ................................11.  החנות פתוחה  ................................4

.  מחר  ................................12.  מעט זמן  ................................5

.  עבר  ................................13.  שלשום  ................................6

.  נשיקות מעטות  ................................14.  המורה פנוי  ................................7

ו.  פעלים
המורה ................ (לראות) את התלמידים ................ (להסתובב) על יד הספרייה..1

מישהו ................ (לצלצל) בדלת. רונית ................ (לפתוח) את הדלת, ו ................ (לראות) את .2

הדודה שלה, רבקה. היא ................ (לחייך), ו ................ (להזמין) אותה  ................ (להיכנס).

יואב הוא חייל. כשהוא  ................ (לבוא) הביתה לחופשה, הוא  ................ (להיפגש) עם החברים .3

שלו מבית ספר תיכון. הם  ................ (לצאת) למרכז העיר. שם הם  ................ (לשבת) בפאב, או  

................... (להסתובב) ברחוב.

אתמול רחל  ................ (לנקות) את החדר שלה ו ................ (לסדר) אותו, כי ההורים שלה  .4

................ (לצלצל) ו ................ (להודיע) לה שהם  ................ (להגיע) לביקור.

דן ומשה לא  ................ (לישון) אתמול בלילה. הם  ................ (להתכונן) למבחן..5

בחופש הם לא ................ (לנסוע) הביתה. הם  ................ (להישאר) כאן. .6

זה  ................ (להיות) נחמד מאוד!

ז.  שנה לעתיד
.  במשך הסרט אתם צריכים לשבת בשקט.5.  רונית היא סטודנטית באוניברסיטה.1

.  כדאי לסטודנטים לקחת את הקורס הזה.6.  בערב יש פה שקט.2

.  הם לבושים יפה.7.  אין לי איפה להיות בסדר פסח.3

.  את בבית בשעה חמש?8.  יש לדן כלב, חתול, וארנב.4

Change to plural then to past tenseח.  שנה לרבים ואז לעבר

.  אתה מכיר את דן?3.  אני מזמין את כל החברים למסיבה.1

.  הוא מביא איתו את האח הקטן שלו.4.  למה את לא מראה לי את הספר שקנית?2

...................................................................................................................................................................
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ט.  פעל או הפעיל?
ר.א.ה.   

.  דן ורבקה סיפרו לי על הטיול שלהם, וגם  ................... לי תמונות. 1

.  אף אחד לא  ................... לי איפה הספרייה. מצאתי אותה לבד!2

.  אתמול (אני)  ................... את החברה שלך מסתובבת במרכז העיר.3

ב.ו.א.

.  כל החברים שלי  ................... למסיבת יום ההולדת שלי ו ................... לי מתנות יפות.4

י.צ.א.

.  אין לי מקום בחדר. אני צריך  ................... את השולחן הגדול.5

.  אבי וגילה כבר  ................... שנתיים.6

.  המורה  ................... את משה מהשיעור, כי הוא כל הזמן דיבר.7

Rewite the phrases using adjectives that derive from nounsי.  

..........................סוף. האות פ‘ ב6מחנה צבאיצבא. מחנה של ה1  המילה

..........................תל אביב. סלנג של 7..........................משפחה. תמונות של ה2

..........................ישראל. חיילים מ8..........................שנה. טיול שעושים פעם ב3

..........................זמן. עבודה ל9..........................יום. עיתונים שיוצאים כל 4  קצר

..........................בית. אוכל כמו ב10..........................שבוע. עיתון שיוצא פעם ב5

~

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

יעל הִתגַעגְעָה מאוד להורים שלה. היא הִזמינָה אותם לבקר אותה באוניברסיטה. היא הִתּכונְנָה לביקור  א.
כל השבוע. היא ניקתה את החדר וסידרָה אותו. השותפות שלה היו נחמדות מאוד, ועָזרּו לה לנקות.

ההורים של יעל הִגיעּו ביום שישי. יעל הִסתובְבָה איתם בקמפוס, והֵראֲתָה להם את כל המקומות 
המעניינים: המעונות, הספרייה, הקפיטריה -- הכול! ההורים של יעל נִשאֲרּו אצלה כל סוף השבוע.

. הם הזמינו זה את זה / אחד את השני לבוא 2. אנחנו לא רוצים לראות זה את זה / אחד את השני.   1ב.
. רחל ורינה מבקרות זו את זו / אחת את השנייה // זו אצל זו / אחת אצל השנייה במשך 3לבקר.   

. איך זה שאתם מתגעגעים זה לזה / אחד לשני?!5. נתנו מתנות זה לזה / אחד לשני.   4חופשת הקיץ.   
. ישבתם זה על יד7. תנו נשיקה זה לזה / אחד לשני.   6רק אתמול ראיתם זה את זה / אחד את השני.   

. הם חייכו זה לזה / אחד לשני.8זה / אחד על יד השני?   

. עם מי8. על מה   7. את מי   6. עם מי   5. מה   4. איפה   3. מה, לאן   2. מתי   1ג.

, את   4. ל, להם   3. לו   2. את, אותו   1ד. . אותנו10. ב   9. בין, לַ   8. את   7. לי   6. על יד, בין   5. לַ

. זמן רב/הרבה זמן    5. החנות סגורה    4. בפעם שעברה    3. אנשים נמוכים    2. השולחן פנוי    1ה.
. חיילים 11. אף אחד לא עובד    10. להיכנס    9. אישה מבוגרת    8. המורה עסוק    7. מחרתיים    6

. נשיקות רבות14. עתיד    13. אתמול    12מעטים    

. ּבָא, נִפגָש, יוצְאים,3. צילצֵל, ּפָתחָה, רָאֲתָה, חייְכָה, הִזמינָה, לְהיּכַנֵס    2. רָאָה/רָאֲתָה, מִסתובְבים    1ו.
. נָסעּו, נִשאֲרּו, 6. יָשנּו, הִתּכונְנּו    5. ניקְתָה, סידְרָה, צילצְלּו, הודיעּו, מַגיעים    4יושְבים, מִסתובְבים    

הָיָה

. לא יִהיֶה לי איפה להיות בסדר 3. בערב יִהיֶה פה שקט.   2. רונית תִהיֶה סטודנטית באוניברסיטה.   1ז.
. יִהיֶה כדאי 6. במשך הסרט תִהיּו צריכים לשבת בשקט.   5. לדן יִהיּו כלב חתול וארנב.   4פסח.   

. תִהיִי בבית בשעה חמש?8. הם יִהיּו לבושים יפה.   7לסטודנטים לקחת את הקורס הזה.   

. הם מֵביאים/4. אתם מַּכירים/הִּכַרתֶם   3. אתן לא מַראות/הֵראֵיתֶן, קניתֶן   2. מַזמינים/הִזמַּנּו   1ח.
הֵביאּו

. הוציא/הוציאָה7. יוצאים   6. לְהוציא   5. ּבָאּו, הֵביאּו   4. רָאיתי   3. הֵראָה   2. הֵראּו   1ט.

. עיתון שְבועי   5. עיתונים יומייִם   4. טיול שְנתי   3. תמונות משפחְתיות   2. מחנה צבאי   1י.
. אוכל ּבֵיתי10. עבודה זמנית   9. חיילים ישראליים   8. סלנג תל אביבי   7. פ’ סופית   6

~
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