
Exercise Instructionsהוראות לתרגילים בספר

The instructions are arranged in (Hebrew) alphabetical order.
When the instructions consist of more than one sentence, look up the meaning of each sentence separately.

ב
Check the weather mapּבְדוק את מַּפַת מֶזֶג האָווִיר

Check his answers and correct them if neededבדוק את התשובות שלו, ותַקֵן  אם צָריך

In present and past tenseבהֹווֶה ובעָבַר

y/xChoose between x/yבחר בין 

Choose between the transitive verb and the reflexive verbּבְחַר בין הפועל היוצֵא והפועל החוזֵר

Choose the correct wordבחר במילה המתאימה

Choose the correct answerבחר בתשובה הנכונה

xIn the gray column there will be xּבַטּור האָפור יש 

...Every sentence includesבכל מִשּפָט יש...

z y xEvery sentence includes a b c and one of the verbs x y z ואחד מהפעלים c b aבכל מִשּפָט יש 

...Every sentence must includeבכל משפט צָריך לִהְיות...

x Visit the website of xּבַקֵר באָתָר של 

yVisit the websites of company x and company y וחברת xבקר באתרים של חֶברַת 

ד
Give a 60 second speech on one of them שְנִיות60דַּבֵר/י על אחד מהם ּבְמֶשֶך 

Example(s)דּוגמָה / דּוגְמָאות

Examples of sentencesדוגמאות למשפטים

ה
?Do you know why each verb has to be in future tenseהָאִם אתה יודע מָדּועַ כל פועל צריך להיות בזמן עָתיד?

?Do you agree with the following statementsהאם את/ה מַסּכים/ה עם המִשּפָטים הבאים?

Expressionהַּבָעָה

Definitionsהַגדָרות

where necessary אוגד Add anהוסֵף אוגד (הוא או נמצא) ּבַמָקום שֶצָריך

if necessary (definite article) ה Add aהוסף ה אם צָריך

if necessary ב and ל under the (a/ sound/) פתח Add aהוסף ּפָתָח מִתַחַת ל-ל או ל-ב אם צָריך

Replace the noun in bold letters with a noun-noun phraseהחלף את השם המודגש בסמיכות

Conjugate the verbs that are in bold letters (in past tense)הַטֶה את הּפְעָלים (שֶּכְתּובים) באֹותִיֹות מּודְגָשות (בזמן עָבַר)

Conjugate the verbs in bold letters (in past tense)הטה את הפעלים המודגשים (בזמן עבר)
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Conjugate the verbs x y z in past tense according to the example לפי הדּוגמָהz y xהטה בעָבַר את הפעלים 

Deductionsהֶיקֵשים

Continue the paragraphהַמשֵך את הּפיסְקָה.

Explain the expressions in Hebrewהַסּבֵר את הּבִיטּוייִם בעִברית

The second verb is in present tenseהפועַל השֵני הוא בזְמַן הֹווֶה

Oppositesהֲפָכים

The underlined phrases need to be written as one wordהצֵירּופים המְסּומָנים בקַו צריכים להִיּכָתֵב ּכְמילָה אחת

xExtend the sentences with the subjects belowהַרחֵב את המִשּפָטים בנוׂשְאים שֶלְמָטָה ובמילַת היַחַס 

and the preposition x

Completeהשלם

bComplete dialogs a and b ו-aהשלם את דיאלוגים 

 Complete the dialog/s (and read them aloud with a friend)הַשלֵם את הדיאלוג/ים (וקרא עם חבר/ה)

xComplete the dialog with the verb xהשלם את הדיאלוג בפועל 

xComplete the dialogs with the word xהשלם את הדיאלוגים במילה 

...Complete the dialogs with the wordsהשלם את הדיאלוגים במילים...

Complete the chartהשלם את הטַבְלָה

x Complete the chart according to the example of xהַשלֵם את הטַבְלָה לפי הדּוגְמָה של 

z y xComplete the article with the words x y zהשלם את הּכַתָבָה במילים 

Complete the sentences (in future tense)השלם את המִשּפָטים (בזמן עָתיד)

Complete with the following partial sentencesהשלם את המשפטים בחֶלקֵֵי המִשּפָטים הּבָאים

Complete the sentences with verbsהַשלֵם את המשפטים בפעלים

Complete the sentences with the verbs in bold lettersהשלם את המִשּפָטים בפעלים המודגשים

Complete the sentences as you likeהשלם את המשפטים ּכִרְצונְךָ

yComplete the sentences with x or y או xהשלם את המשפטים עם 

Complete the sentences according to the exampleהשלם את המשפטים לפי הדּוגמָה

Complete the story/storiesהשלם את הסיּפּור/ים

z y xComplete the story with the words x y zהשלם את הסיפור ּבַמילים 

Complete the story with the words belowהשלם את הסיפור במילים שלמטה

xComplete the story with the verb xהשלם את הסיפור בפועַל 

Complete the stories in past tenseהשלם את הסיפורים בזְמַן עָבַר

Complete the paragraph/s (with the following words)הַשלֵם את הּפיסְקָה/הּפיסְקָאות (במילים הבאות) 

Complete with full conjugations of the verbsהשלם את הפעלים בכל הגּופִים

Complete with the verbs in bold lettersהשלם את הפעלים החסרים לפי הפעלים באותיות מודגשות

Complete the missing formsהשלם את הצּורות החֲסֵרות

yComplete the questions with x and the answers with y ואת התְשּובות ב-xהשלם את השְאֵלות ב-

Complete the questions and answersהשלם את השאלות והתשובות
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Complete the puzzleהַשלֵם את התַשְּבֵץ

Complete with x (in present and past) (בהווה ובעבר)xהשלם ב-

Complete with x, y, z and the partial sentences below, ובחלקי המשפט שלמטהz y xהשלם ב-

yComplete with x or y או ב- xהשלם ב-

Complete with x y z with or without pronoun suffixes עם או ּבְלי סִיומות שֵם הגּוףz y xהשלם ב: 

Complete with the expression x in present, past, and future בהֹווֶה, עָבַר, ועָתִידxהשלם ּבַּבִיטּוי 

Complete with time expressionsהַשלֵם בּבִיטּויֵי זְמַן

Complete with conjugations of the verbsהשלם בהַטָיות של הּפְעָלים

Complete with x y z in present and past בהֹווֶה ובעָבַרz y xהשלם ב- 

Complete in past/future tenseהשלם בזְמַן עָבַר/עתיד 

Complete with the word x with or without pronoun suffixes עם או ּבְלִי סִיֹומֹות שֵם הַגּוףxהַשלֵם במילָה 

z y x(Complete with the prepositions (x y z)השלם במילות היחס (

Complete with prepositions (with or without pronoun suffixes)השלם במילות היַחַס (עם או ּבְלִי סִיֹומֹות שֵם הַגּוף)

Complete with the following prepositionsהשלם במילות היחס הבאות

Complete with interrogativesהשלם במילות שְאֵלָה

Complete with the words: x y z (in singular and plural) (ביָחיד וברָּבים)z y xהשלם במילים 

.Complete with expressions of heat and coldהשלם במילים ובּבִיטּוייִם של חום וקור. ממילה ועד למשפט שָלֵם

From a single word to a full sentence

xComplete with words of the root xהַשלֵם במילים מהשורֶש 

Complete with the words belowהשלם במילים שלמטה

Complete with the preposition x and the noun ובשֵם העצםxהשלם במילַת היַחַס 

Complete with the preposition x, with (or without) עם (או ּבְלִי) סִיֹומֹות שֵם הַגּוףxהשלם במילַת היַחַס 

pronoun suffixes

x(Complete with sentences (with the preposition x)השלם במִשּפָטים (עם מילת היחס 

Complete in future tenseהשלם בעָתיד

Complete in future tense with the verb in bold lettersהַשלֵם בעָתיד בפועל שֶּבְאֹותִיֹות מּודְגָשֹות

Complete with the verb x (in present/past/future) (בזמן הֹווֶה/עָבַר/עָתיד)xהשלם בפועל 

Complete with the verb x in present tense בהווהxהשלם בפועל 

Complete with verbs in past tenseהשלם בפועל בזמן עָבַר לְפִי המילה שֶּבְאֹותִיֹות מּודְגָשֹות

based on the words in bold letters

yComplete with the verb x and the preposition y ובמילת היחס xהשלם בפועל 

Complete with the verb x and the appropriate preposition ובמילת היחס המתאימהxהשלם בפועל 

Complete with the verbs x y z (in past/future tense) (בזמן עָבַר/עָתיד)x y zהַשלֵם בפעלים: 

Complete with verbs x y z בהֹווֶה, עָבַר, שם הפועל, וציוויz y xהשלם בפעלים 

in present , past, infinitive and imperative

Complete with verbs in past tenseהשלם בפעלים בזמן עָבַר
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Complete with future conjugations of the verbsהשלם בפעלים בזמן עָתיד לפי הפעלים שֶּבְאֹותִיֹות מּודְגָשֹות

in bold letters

Complete with the following verbsהשלם בפעלים הבאים

a b cComplete with the verbs x y z and the prepositions a b c ובמילות היחס x y zהשלם בפעלים 

Complete with conjugations of the verbs in bold lettersהַשלֵם בפעלים לפי הפעלים שֶּבְאֹותִיֹות מּודְגָשֹות

Complete with the verbs aboveהשלם בפעלים מלמעלה

x y zComplete in negative imperative with the verbs x y zהשלם בציווי שְלילי בפעלים 

Complete with phrases of number, noun, and adjectiveהשלם בצירופים של מספר + שם עצם + שם תואר

Complete with pronounsהשלם בשמות הגוף

(סמיכות inc. plural and) Complete with gerunds of Binyan x (גם ברָּבים ובסְמיכּות)xהַשלֵם בשמות פעולה בבניין 

Complete with gerunds (in Binyan x) in singular and plural) ביָחִיד וברָּבִיםxהשלם בשמות פעולה (בבניין 

Complete with the gerund form of the verb or vice versaהשלם בשמות פעולה לפי הפעלים או להיפך

Complete with adjectives (of your choice)השלם בשמות תואר (כרצונך)

Complete with two verbsהשלם בשני פעלים

Complete with the adjectives aboveהַשלֵם בתארים שלמעלה

Complete and read together with a friendהשלם וקרא עם חבר או חברה

Complete every sentence with additional 2-3 sentences מִשּפָטים2-3השלם כל משפט בעוד 

Complete to your liking (following the examples above)השלם כרצונך (לפי הדוגמאות שלמעלה)

Write sentences that describe something you hear or seeהשלם למשפטים עם דיווח על פעולה

Complete with information from the family treeהשלם לפי עץ המשפחה

Complete according to the exampleהַשלֵם לפי הדּוגמָה

Completions (and a question)הַשְלָמות (ושאלה)

xUse xהשתמש ב-

Use x in present and past, singular and plural בהֹווֶה ובעָבַר, ביָחִיד וברָּבִיםxהִשתַמֵש ב-

xUse the word(s) xהשתמש במילה/מילים 

Use the following wordsהשתמש במילים הבאות

Use the words x y z , and answer the questions, וענה על השאלותz y xהשלם במילים 

Use the words in bracketsהשתמש במילים שבסוגריים

Use the words on the leftהשתמש במילים שבצד שמאל

Use the preposition x with pronoun suffixes עם סיומות שם הגוףxהשתמש במילת היחס 

Use the numbers in parentheses and the words belowהשתמש במספרים שבסוגריים ובמילים שלמטה

Use the following subjectsהשתמש בנושאים הבאים

Use the impersonalהשתמש בסתמי

xUse the verb xהשתמש בפועל 

Use the verb x in different ways/structures בדרכים שונותxהשתמש בפועל 

Use verbs in past tense and words with a doubling suffixהשתמש בפעלים בעָבַר ובמילים הזוגיות
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Use verbs in the infinitive formהשתמש בפעלים בציווי

Use positive and negative imperativeהשתמש בציווי חִיּובי ושְלילי

Use the infinitive as used in the examples aboveהשתמש בשם הפועל כמו בדוגמאות למעלה

Use the pronouns (and adjectives)השתמש בשמות הגוף (ובתארים)

Match the answers to the questionsהַתאֵם את התשובות לשְאֵלות

Match the words on the two columnsהתאם בין המילים בשני הטורים

ח
Compose 6 sentences from the partial sentences מִשּפָטים מחצאי המשפטים6חבר 

Essayחיבור

כ
...All of the verbs areכל הפעלים הם...

Write the same information using different time expressionsּכְתוב את אותו המידע עם מילת זמן אחרת

Conjugate x y z according to the example לפי הדּוגמָהx y zכתוב את ההטיות של 

Write the word x with pronoun suffixes עם סיומות שם הגוף (במקום שם העצם)xכתוב את המילה 

(instead of nouns)

Write the prepositions x y with pronoun suffixes עם סיומות שם הגוףx yכתוב את מילות היחס 

y/xWrite whether it is x/yכתוב אם זה 

Write in wordsּכְתוב במילים

xWrite as one sentence, using xכתוב במשפט אחד עם 

Use the imperative to tell what to do or not do inכתוב בציווי מה לעשות ומה לא לעשות במזג האוויר הזה

this weather

z(Write dialogs (between x y and z) ו-x yכתוב דיאלוגים (בין 

Write (short) dialogs and read them with a friendּכְתוב דיאלוגים (קצרים) וקרא אותם עם חבר או חברה

Write dialogs that are based on the storiesכתוב דיאלוגים לפי הסיפורים

Write dialogs using the (following) sentencesכתוב דיאלוגים עם המִשּפָטים (הבאים)

Write short dialogs that include suggestionsּכְתוב דיאלוגים קצרים עם הצעה וקבלה או דחייה של הדברים הבאים

 and acceptance/rejection of the following

x y zWrite dialogs that end with x y zכתוב דיאלוגים שנגמרים במילים 

Write an essay in past tense או בפעלים אחריםx y zכתוב חיבור בזמן עָבַר, והשתמש בפעלים 

using the verbs x y z as well as others

...Write an essay titledכתוב חיבור בשם... 

Write 5 sentences using the chart below משפטים בעזרת הטבלה שלמטה5כתוב 

Compose 7 sentences from the following partial sentences מִשּפָטים מחצאי המשפטים הבאים7כתוב 

Write 2-3 sentences (including x) on each subject) על כל נושאx משפטים (עם 3-2כתוב  

Write 10 sentences about relationships in the family משפטים על קשרים במשפחה10כתוב 
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Write sentences with the following verbsּכְתוב משפטים עם הפעלים הבאים

Write sentences with the phrases aboveכתוב מִשּפָטים עם הצירופים שלמעלה

Write sentences with 6 of the words מילים6כתוב משפטים עם 

Write short stories that end withכתוב סיפורים קטנים שנגמרים ב

Write about yourselfּכְתוב על עצמך

,Write 10 number+noun phrases in masculineכתוב עשרה צירופים של שם עצם ומספר בזכר, ועשרה בנקבה

and 10 in feminine

Write noun-adjective phrases, in singular andכתוב צירופים של שם עצם ושם תואר, ביָחִיד וברָּבִים, עם ה ובלי ה

plural, definite and indefinite

Write questions (and answers)כתוב שְאֵלות (ותשובות)

Write questions about the given answersכתוב שאלות לתשובות

x y zWrite questions with the words x y zּכְתוב שאלות עם המילים: 

ל
For exampleלדּוגמָה

At least 3 verbs per sentence פעלים לכל משפט3לפחות 

מ
?What is the word in the center columnמה המילה בטור האמצעי?

?What is thisמה זה?

?What is wrong with the following sentencesמה לא בסדר במִשּפָטים הבאים?

?What do you tidy up and what do you cleanמה מסדרים ומה מנקים?

if necessary (the definite article) ה Cross out theמחק את ה-ה' אם צָריך

?Who said to whom, and whenמי אמר למי, ומתי?

?Who is thisמי זה?

?Who is the artistמיהו האומן?

סמיכות Box eachמַסגֵר כל סמיכות

Find the new words in the dictionaryמְצָא את המילים החדשות במילון

נ
?True or falseנכון או לא נכון?

Analyze the verbs in the text according to the exampleנתח את כל הפעלים בטקסט לפי הדּוגמָה הבאה

ס
Unscramble the dialogsסַדֵר את הדיאלוגים

Unscramble the sentencesסדר את המִשּפָטים

גזרה Group the verbs by theirסדר את הפעלים לפי הגזרה שלהם
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Underline the word that fits best in the blankסמן את המילה המתאימה ביותר

Indicate the gender and number of the following wordsסַמֵן את המין והמספר של המילים הבאות

Underline the verbs in the articleסמן את הפעלים בכתבה

Underline the correct answerסמן את התשובה הנכונה

Mark in the text what the words in bold letters refer toסמן בטקסט למה מתייחסות המילים באותיות מודגשות

Underline the noun-adjective phrasesסמן בקו כל שם עצם + שם תואר

Tell what hurtsסַּפֵר מה כואב

Write about an artist you likeספר/י על אומן שאת/ה אוהב/ת

Write about one of your relativesספר על אחד מבני המשפחה שלך

Write about yourselfספר/י על עצמך

Write about 3 friends of yours חברים שלך3ספר על 

ע
Answer with several sentencesעֲנֶה בכמה מִשּפָטים

Answer the questionsענה על השְאֵלות

Answer the questions with information from the weather mapענה על השאלות במידע ממפת מזג האוויר

Answer Eran's questionsענה על השְאֵלות של ערן

Answer each question with two sentencesענה על כל שְאֵלָה בשני מִשּפָטים

Eran asks and I answerערן שואל ואני עונה

פ
x בניין x(New) verbs ofפעלים (חדשים) בבניין 

New and old verbsפעלים חדשים וישנים

Profileּפְרופִיל

צ
Draw your family treeצַייֵר את עץ המשפחה שלך

ק
Read it aloudקְרָא אותו בקול רם

Read them aloudקרא אותם בקול

Read them with a friendקרא אותם עם חבר/ה

Read the dialogקרא את הדיאלוג

Read the dialogs (with friends)קרא את הדיאלוגים (עם חברים)

x y zRead the examples of the words x y zקְרָא את הדוגמאות עם המילים 

xRead the conjugation of xקרא את ההטיה של 

Read the sentences (aloud)קרא את המִשּפָטים (בקול רם)
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Read the questions and answers (aloud)קרא את השְאֵלות והתשובות (בקול רם)

Read aloudקְרָא בקול רם

Read and write 6 sentences using a word from each column מִשּפָטים עם מילים מכל טור6קרא וכתוב 

Read (6) sentences from the chart) מִשּפָטים מהטבלה6קרא (

Construct and read sentences with a word from each columnקרא מִשּפָטים עם מילה מכל טור

Read together with a friendקְרָא עם חבר או חברה

ש
Ask Eranשְאַל את ערן

Ask a friend in the classשאל חבר בכיתה

Direct the question to the word in bold lettersשאל על המילה המודגשת

Ask questionsשאל שְאֵלות

Ask questions about the following sentencesשאל שאלות על המִשּפָטים הבאים

Question(s)שְאֵלָה / שְאֵלות

Question/Answerשאלה/תשובה

Personal questionsשְאֵלות אישיות

Math questionsשאלות בחשבון

Questions and completionsשאלות והשלמות

Questions and answersשאלות ותשובות

Put the sentences in contextשים את המִשּפָטים בקונטקסט

Note, pay attentionׂשים לֵב

Note: each sentence consists of two sentencesשים לב: כל משפט בנוי משני מִשּפָטים

yPay attention to the difference between x and y ובין-xשים לב להבדל בין 

Pay attention to the subject of the sentenceשים לב לנושא המשפט

Noun/sשם עצם/שמות עצם

Adjective/sשם תואר/שמות תואר

y ← xChange x → yשנה 

Change them to past tenseשַנֶה אותם לזמן עָבַר

Change the dialogs to pluralשנה את הדיאולוג לרַּבים

Change the sentences according to the new subjectsשנה את המשפט לפי הנושאים החדשים

Change the sentences without changing their meaningשַנֶה את המִשּפָטים בלי לשנות את התוכן שלהם

Change the sentences to past tenseשנה את המשפטים לזמן עָבַר

"Change to past and add "toשנה את המשפטים לזמן עָבַר והוסף ל...

x y zChange to sentences that include x y zשנה את המשפטים למשפטים עם 

Change the sentences to past and past pluralשַנֶה את המִשּפָטים לעָבַר ולעָבַר-רַּבים

Change the sentences according to the exampleשנה את המשפטים לפי הדּוגמָה
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Change the sentences according to the new subjectשנה את המשפטים לפי הנושא החדש

Change the personal sentences to impersonal and vice versaשנה את המשפטים עם נושא למשפטים סתמיים, ולהיפך

2Change the story in Exercise 2שנה את הסיפור שבתַרְגִיל 

Change the word order if necessaryשַנֶה את סדר המילים אם צָריך

Change to present and future tenseשנה להֹווֶה ולעָתיד

Change to definite and pluralשנה למיודע ולרבים

Change to single verb sentences in future tenseשנה למשפט עם פועל אחד בעָתיד

Change to conditional sentencesשנה למשפטי תנאי

Change to definite sentencesשַנֶה למִשּפָטים מיודעים

Change to past (tense)שנה ל(זמן) עָבַר

Change to past and future tenseשנה לעָבַר ולעָתיד

Change to past and future, both the verbs and timeשנה לעָבַר ולעָתיד, גם את הפעלים וגם את ביטויי הזמן

expressions

Change to futureשַנֶה לעָתיד

Change the verbs and time expressions to futureשנה לעָתיד, גם את הפעלים וגם את ביטויי הזמן

Change to plural and add the number in parenthesesשנה לרַּבים והוסף את המספר שבסוגריים

Change to plural definiteשנה לרבים מיודע

Change from present to past/futureשנה מהֹווֶה לעָבַר/עָתיד

Change from present to past and from past to presentשנה מהווה לעבר ומעבר להווה

Change from masculine to feminineשַנֶה מזָכָר לנְקֵבָה

Change from positive to negative and vice versaשנה מחִיּובי לשְלילי, ולְהֶיפֶך

Change from singular to pluralשנה מיָחיד לרַּבים

Change one word in each sentence to make it logicalשנה מילה אחת בכל משפט, כך שהמשפט יהיה הֶגְיוני

Change from personal to impersonal sentences, and vice versaשַנֶה ממִשּפָטים עם נושא למִשּפָטים סתמיים, ולְהֶיפֶך.

Change from past to presentשנה מעָבַר להֹווֶה

Change from positive imperative to negative imperative, and vice versaשנה מציווי חִיּובי לשְלילי, ולְהֶיפֶך

Change from plural to singularשַנֶה מרַּבים ליָחיד

ת
Describe a restaurant, cafe, or club in your townתָאֵר/י מסעדה, בית קפה, או מועדון בעיר שלך

Exercise/sתַרְגִיל/תַרְגִילים

Math exercisesתרגילי חשבון

Translate the sentences into Englishתַרגֵם את המִשּפָטים לאַנגְלית

Translate (the sentences) into Hebrewתרגם (את המִשּפָטים) לעִברית

Crossword puzzleתַשְּבֵץ

Answersתְשּובות
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