Directions for the Exercises

הוראות לתרגילים בספר

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

ב
Check the weather map in the newspaper…………………………………………………………………………………………………… ּבְדוק את מפת מזג האוויר בעיתון
Check the answers and correct them if necessary………………………………………………………………………………………… בדוק ותקן את התשובות אם צריך
In present and past…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………בהווה ובעבר
Choose between a transitive and a reflexive verb……………………………………………………………………………………… ּבְחַר בין הפועל היוצא והפועל החוזר
In the gray column there will be x…………………………………………………………………………………………………………………………………… x בטור האפור יש
Every sentence includes...…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...בכל משפט יש
Every sentence includes the verb x………………………………………………………………………………………………………………………… x בכל משפט יש הפועל
Every sentence includes a b c and one of the verbs x y z………………………………………………………………………… x y z  ואחד מהפעליםa b c בכל משפט יש
Each sentence should include...………………………………………………………………………………………………………………………… ...בכל משפט צריך להיות
Visit the site of x ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… x ּבַקֵר באתר של
Visit the sites of company x and company y………………………………………………………………………………………………… y  וחברתx בקר באתרים של חברת

ד
Give a 60 seconds speech on one of them…………………………………………………………………………………………………  שניות60 דַּבֵר על אחד מהם במשך
Example(s)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  דוגמאות/ דוגמה

ה
Do you know why each verb should be in future tense?……………………………………………………… ?האם אתה יודע מדוע כל פועל צריך להיות בזמן עתיד
Do you agree with the following statements?…………………………………………………………………………………… ?האם אתה מסכים עם המשפטים הבאים
Expression…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… הבעה
Definitions………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… הגדרות
Add an  אוגדwhere necessary……………………………………………………………………………………………………… הוסֵף אוגד )הוא או נמצא( במקום שצריך
Add a ( הdefinite article) if necessary……………………………………………………………………………………………………………………………… הוסף ה אם צריך
Add a ( פתח/a/ sound) under the  לand  בif necessary…………………………………………………………………………… ב אם צריך-ל או ל-הוסף פתח מתחת ל
Conjugate the verbs that are in bold letters (in past tense) …………………………………………… (הַטֶה את הפעלים )שכתובים( באותיות מודגשות )בזמן עבר
Conjugate the verbs x y z in past tense according to the example……………………………………………………………  לפי הדוגמהx y z הטה בעבר את הפעלים
Deductions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… היקשים
Continue the paragraph………………………………………………………………………………………………………………………………………… .הַמשֵך את הפיסקה
Explain the expressions in Hebrew………………………………………………………………………………………………………………… הַסּבֵר את הביטויים בעברית
The second verb is in present tense………………………………………………………………………………………………………………… הפועל השני הוא בזמן הווה
Opposites…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… הפכים
The underlined phrases should be written as one word……………………………………………………… הצירופים המסומנים בקו צריכים להיכתב כמילה אחת
Extend the sentences using the subjects below and the preposition הרחב את המשפטים בנושאים שלמטה ובמילת היחס עם ………………………………עם
Complete the dialog(s)……………………………………………………………………………………………………………………………………… ים/הַשלֵם את הדיאלוג
Complete the dialog with the verb x………………………………………………………………………………………………………………… x השלם את הדיאלוג בפועל
Complete the dialogs with the word x…………………………………………………………………………………………………………… x השלם את הדיאלוגים במילה
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Complete the chart………………………………………………………………………………………………………………………………………………… השלם את הטבלה
Complete the chart according to the example of the verb x in past tense……………………………………  בזמן עברx השלם את הטבלה לפי הדוגמה של הפועל
Complete the article with the words x y z……………………………………………………………………………………………………… x y z השלם את הכתבה במילים
Complete the sentences (in future tense)…………………………………………………………………………………………………… (השלם את המשפטים )בזמן עתיד
Complete with the partial sentences below……………………………………………………………………………… השלם את המשפטים בחלקי המשפטים הבאים
Complete the sentences with verbs……………………………………………………………………………………………………………… השלם את המשפטים בפעלים
Complete the sentences with the verbs that are in bold letters…………………………………………………… השלם את המשפטים בפעלים שבאותיות מודגשות
Complete the sentences to your liking…………………………………………………………………………………………………………… השלם את המשפטים כרצונך
Complete the sentences according to the example……………………………………………………………………………………… השלם את המשפטים לפי הדוגמה
Complete the sentences on the right with x…………………………………………………………………………………………………… x-השלם את המשפטים מימין ב
Complete the sentences on the left with y…………………………………………………………………………………………………… y-השלם את המשפטים משמאל ב
Complete the story(ies)………………………………………………………………………………………………………………………………………… ים/השלם את הסיפור
Complete the story with the words x y z………………………………………………………………………………………………………… x y z השלם את הסיפור במילים
Complete the story with the verb x…………………………………………………………………………………………………………………… x השלם את הסיפור בפועל
Complete the stories in past tense……………………………………………………………………………………………………………… השלם את הסיפורים בזמן עבר
Complete the paragraph(s)……………………………………………………………………………………………………………………… הפיסקאות/השלם את הפיסקה
Complete all the conjugations the verbs……………………………………………………………………………………………………… השלם את הפעלים בכל הגופים
Complete the missing forms………………………………………………………………………………………………………………………… השלם את הצורות החסרות
Complete the questions with x and the answers with y………………………………………………………………………… y- ואת התשובות בx-השלם את השאלות ב
Complete the questions and answers…………………………………………………………………………………………………………… השלם את השאלות והתשובות
Complete the puzzle……………………………………………………………………………………………………………………………………………… השלם את התשבץ
Complete with x…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………x-השלם ב
Complete with x y z with or without the pronoun suffixes………………………………………………………………………  עם או בלי סיומות שם הגוףx y z :השלם ב
Complete with the expression x in present, past, and future……………………………………………………………………………  ועתיד, עבר, בהווהx השלם בביטוי
Complete with time expressions………………………………………………………………………………………………………………………………… השלם בביטויי זמן
Complete with conjugations of the verbs…………………………………………………………………………………………………………… השלם בהטיות של הפעלים
Complete with x y z in present and past……………………………………………………………………………………………………………  בהווה ובעברx y z -השלם ב
Complete in past tense……………………………………………………………………………………………………………………………………………… השלם בזמן עבר
Complete in future tense…………………………………………………………………………………………………………………………………………… השלם בזמן עתיד
Complete with the word x with or without pronoun suffixes…………………………………………………………………  עם או בלי סיומות שם הגוףx השלם במילה
Complete with prepositions (with or without pronoun suffixes)………………………………………………………(השלם במילות היחס )עם או בלי סיומות שם הגוף
Complete with interrogatives………………………………………………………………………………………………………………………………… השלם במילות שאלה
Complete with the words: x y z (in singular and plural)……………………………………………………………………………………  ביחיד וברביםx y z השלם במילים
Complete with expressions of heat and cold. From a single word to a whole sentence………  ממילה ועד למשפט שלם.השלם במילים ובביטויים של חום וקור
Complete with words of the root x……………………………………………………………………………………………………………………… x השלם במילים מהשורש
Complete with the preposition and the noun………………………………………………………………………………………………………… השלם במילת היחס השם
Complete with the preposition x, with (or without) pronoun suffixes………………………………………………  עם )או בלי( סיומות שם הגוףx השלם במילת היחס
Complete with sentences (with x)………………………………………………………………………………………………………………………… (x השלם במשפטים )עם
Complete in future tense………………………………………………………………………………………………………………………………………………… השלם בעתיד
Complete in future tense with the verb in bold letters…………………………………………………………………………… השלם בעתיד בפועל שבאותיות מודגשות
Complete with verbs in past tense based on the words in bold letters……………………………………… השלם בפועל בזמן עבר לפי המילה שבאותיות מודגשות
Complete with the verb x in present/past/future………………………………………………………………………………………… עתיד/עבר/ בזמן הווהx השלם בפועל
Complete with the verb x and the preposition y………………………………………………………………………………………………… y  ובמילת היחסx השלם בפועל
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Complete with the verb x and the appropriate preposition………………………………………………………………………  ובמילת היחס המתאימהx השלם בפועל
Complete with the verbs x y z (in past/future tense)…………………………………………………………………………………… (עתיד/ )בזמן עברx y z :השלם בפעלים
Complete with verbs in present tense, past tense, infinitive and imperative……………………………………………  וציווי, שם הפועל, עבר,השלם בפעלים בהווה
Complete with verbs in past tense……………………………………………………………………………………………………………………… השלם בפעלים בזמן עבר
Complete with future conjugations of the verbs in bold letters………………………………………… השלם בפעלים בזמן עתיד לפי הפעלים שבאותיות מודגשות
Complete with the verbs x y z and the prepositions a b c………………………………………………………………………… a b c  ובמילות היחסx y z השלם בפעלים
Complete with conjugations of the verbs in bold letters……………………………………………………………… השלם בפעלים לפי הפעלים שבאותיות מודגשות
Complete with the verbs above…………………………………………………………………………………………………………………………… השלם בפעלים מלמעלה
Complete in negative imperative with the verbs x y z……………………………………………………………………………………… x y z השלם בציווי שלילי בפעלים
Complete with phrases of number, noun, and adjective………………………………………………………………  שם תואר+  שם עצם+ השלם בצירופים של מספר
Complete with pronouns………………………………………………………………………………………………………………………………………… השלם בשמות הגוף
Complete with gerunds (also in plural and השלם בשמות פעולה )גם ברבים ובסמיכות( …………………………………………………………………………)סמיכות
Complete with gerunds in singular and plural…………………………………………………………………………………………… השלם בשמות פעולה ביחיד וברבים
Complete with the gerund form of the verb or vice versa…………………………………………………………………… השלם בשמות פעולה לפי הפעלים או להיפך
Complete with adjectives of your choice…………………………………………………………………………………………………………… השלם בשמות תואר כרצונך
Complete with two verbs………………………………………………………………………………………………………………………………………… השלם בשני פעלים
Complete with the adjectives above…………………………………………………………………………………………………………………… השלם בתארים שלמעלה
Complete and read together with a friend……………………………………………………………………………………………………… השלם וקרא עם חבר או חברה
Complete every sentence with additional 2-3 sentences…………………………………………………………………………………  משפטים2-3 השלם כל משפט בעוד
Complete to your liking (following the examples above)………………………………………………………………………… (השלם כרצונך )לפי הדוגמאות שלמעלה
Complete with information from the family tree………………………………………………………………………………………………………… השלם לפי עץ המשפחה
Complete according to the example…………………………………………………………………………………………………………………………… השלם לפי הדוגמה
Completions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… השלמות
Use x in present and past, singular and plural……………………………………………………………………………………  ביחיד וברבים, בהווה ובעברx-הִשתַמֵש ב
Use the word(s) x…………………………………………………………………………………………………………………………………………… x מילים/השתמש במילה
Use the following words…………………………………………………………………………………………………………………………………… השתמש במילים הבאות
Use the words in parentheses……………………………………………………………………………………………………………………… השתמש במילים שבסוגריים
Use the words on the left…………………………………………………………………………………………………………………………… השתמש במילים שבצד שמאל
Use the preposition x with pronoun suffixes…………………………………………………………………………………  עם סיומות שם הגוףx השתמש במילת היחס
Use the numbers in parentheses and the following words……………………………………………………………… השתמש במספרים שבסוגריים ובמילים הבאות
Use the following subjects……………………………………………………………………………………………………………………………… השתמש בנושאים הבאים
Use the impersonal…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… השתמש בסתמי
Use the verb x………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… x השתמש בפועל
Use the verb x in different ways/structures……………………………………………………………………………………………………  בדרכים שונותx השתמש בפועל
Use the verbs x y z or other verbs…………………………………………………………………………………………………  או בפעלים אחריםx y z השתמש בפעלים
Use verbs in past tense as well as words with the doubling suffix……………………………………………………………… השתמש בפעלים בעבר ובמילים הזוגיות
Use verbs in the infinitive form…………………………………………………………………………………………………………………………… השתמש בפעלים בציווי
Use positive and negative imperative……………………………………………………………………………………………………………… השתמש בציווי חיובי ושלילי
Use the infinitive as used in the examples above…………………………………………………………………………… השתמש בשם הפועל כמו בדוגמאות למעלה
Use the pronouns……………………………………………………………………………………………………………………………………………… השתמש בשמות הגוף
Use the pronouns and adjectives……………………………………………………………………………………………………………… השתמש בשמות הגוף ובתארים
Match up the answers and the questions………………………………………………………………………………………………………… הַתאֵם את התשובות לשאלות
Math up the words on both columns…………………………………………………………………………………………………………… התאם בין המילים בשני הטורים
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ח
Compose sentences from the partial sentences…………………………………………………………………………………………… חבר משפטים מחצאי המשפטים
Essay………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… חיבור

כ
All of the verbs are...………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...כל הפעלים הם
Write the same information using different time expressions………………………………………………………………… ּכְתוב את אותו המידע עם מילת זמן אחרת
Conjugate x y z according to the example……………………………………………………………………………………………  לפי הדוגמהx y z כתוב את ההטיות של
Write the word x with pronoun suffixes (instead of the nouns)………………………………………… ( עם סיומות שם הגוף )במקום שם העצםx כתוב את המילה
Write the prepositions x y with the pronoun suffixes………………………………………………………………………  עם סיומות שם הגוףx y כתוב את מילות היחס
Write in words……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… כתוב במילים
Write as one sentence, using x…………………………………………………………………………………………………………………………… x כתוב במשפט אחד עם
Write in imperative what to do or not to do in such weather…………………………………………………כתוב בציווי מה לעשות ומה לא לעשות במזג האוויר הזה
Write dialogs (between x y and z)……………………………………………………………………………………………………………………… (z- וx y כתוב דיאלוגים )בין
Write (short) dialogs and read them with a friend……………………………………………………………… כתוב דיאלוגים )קצרים( וקרא אותם עם חבר או חברה
Write dialogs according to the example…………………………………………………………………………………………………………… כתוב דיאולוגים לפי הדוגמה
Write dialogs that are based on the stories……………………………………………………………………………………………………… כתוב דיאלוגים לפי הסיפורים
Write dialogs using the (following) sentences……………………………………………………………………………………… (כתוב דיאלוגים עם המשפטים )הבאים
Write short dialogs that include suggestion and acceptance/rejection of the following… כתוב דיאלוגים קצרים של הצעה וקבלה או דחייה של הדברים הבאים
Write dialogs that end with x y z………………………………………………………………………………………………………… x y z כתוב דיאלוגים שנגמרים במילים
Write an essay in past tense using the verbs x y z as well as others……………………………  או בפעלים אחריםx y z  והשתמש בפעלים,כתוב חיבור בזמן עבר
Write an essay titled...…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...כתוב חיבור בשם
Compose a sentence with each word…………………………………………………………………………………………………………………… כתוב משפט עם כל מילה
Compose 7 sentences from the following partial sentences…………………………………………………………………  משפטים מחצאי המשפטים הבאים7 כתוב
Write 2-3 sentences (including x) on each subject…………………………………………………………………………………… ( על כל נושאx  משפטים )עם3-2 כתוב
Write 10 sentences about relationships in the family………………………………………………………………………………  משפטים על קשרים במשפחה10 כתוב
Write sentences with the following verbs…………………………………………………………………………………………………… כתב משפטים עם הפעלים הבאים
Write sentences with the phrases above……………………………………………………………………………………………… כתוב משפטים עם הצירופים שלמעלה
Write sentences with 6 words…………………………………………………………………………………………………………………………  מילים6 כתוב משפטים עם
Write little stories that end with………………………………………………………………………………………………………………… כתוב סיפורים קטנים שנגמרים ב
Write about yourself…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… כתוב על עצמך
Write noun-number phrases in masculine and feminine………………………………………………………………  ובנקבה,כתוב צירופים של שם עצם ומספר בזכר
Write noun-adjective phrases, in singular and plural, definite and indefinite…………………  עם ה ובלי ה, ביחיד וברבים,כתוב צירופים של שם עצם ושם תואר
Write questions (and answers)…………………………………………………………………………………………………………………………… (כתוב שאלות )ותשובות
Write questions with the words x y z……………………………………………………………………………………………………………… x y z :כתוב שאלות עם המילים

ל
For example……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… לדוגמה
At least 3 verbs per sentence…………………………………………………………………………………………………………………………  פעלים לכל משפט3 לפחות

מ
What word is spelled out in the center column?…………………………………………………………………………………………………… ?מה המילה בטור האמצעי
What is wrong with הthe following sentences?……………………………………………………………………………………………… ?מה לא בסדר במשפטים הבאים
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What do you tidy up and what do you clean?………………………………………………………………………………………………………… ?מה מסדרים ומה מנקים
Cross out the ( הthe definite article) if necessary………………………………………………………………………………………………………… ה' אם צריך-מחק את ה
Who said to whom, and when?……………………………………………………………………………………………………………………………………? ומתי,מי אמר למי
Who is the artist?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ?מיהו האומן
Box each מַסגֵר כל סמיכות ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………סמיכות
Find the new words in the dictionary………………………………………………………………………………………………………… מְצָא את המילים החדשות במילון
Find the following information on the page x…………………………………………………………………………………………………………  את המידע הבאx מצא בדף

נ
True or false?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ?נכון או לא נכון
Analyze the verbs in the text according to the example……………………………………………………………… נתח את כל הפעלים בטקסט לפי הדוגמה הבאה

ס
Put the dialogs in order…………………………………………………………………………………………………………………………………………… סַדֵר את הדיאלוגים
Put the sentences in order……………………………………………………………………………………………………………………………………… סדר את המשפטים
Group the verbs by their סדר את הפעלים לפי הגזרה שלהם ………………………………………………………………………………………………………………גזרה
Indicate the gender and number of the following words……………………………………………………………………… סַמֵן את המין והמספר של המילים הבאות
Mark the correct answer………………………………………………………………………………………………………………………………… סמן את התשובה הנכונה
Mark in the text what the words in bold letters refer to……………………………………………………… סמן בטקסט למה מתייחסות המילים באותיות מודגשות
Underline each noun-adjective phrase…………………………………………………………………………………………………………  שם תואר+ סמן בקו כל שם עצם
Tell what hurts…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… סַּפֵר מה כואב
Tell about one of your relatives……………………………………………………………………………………………………………… ספר על אחד מבני המשפחה שלך
Tell about yourself…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ספר על עצמך
Tell about 3 friends of yours……………………………………………………………………………………………………………………………………  חברים שלך3 ספר על

ע
Answer with a few sentences…………………………………………………………………………………………………………………………………… עֲנֶה בכמה משפטים
Answer the questions………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ענה על השאלות
Answer the questions with information from the weather map…………………………………………………………………ענה על השאלות במידע ממפת מזג האוויר
Answer Eran's questions………………………………………………………………………………………………………………………………… ענה על השאלות של ערן
Answer each question with two sentences…………………………………………………………………………………………………… ענה על כל שאלה בשני משפטים

פ
(New) verbs of  בנייןx……………………………………………………………………………………………………………………………………… x פעלים )חדשים( בבניין
New and old verbs………………………………………………………………………………………………………………………………………………פעלים חדשים וישנים
Profile……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… פרופיל

צ
Draw your family tree…………………………………………………………………………………………………………………………………… צַייֵר את עץ המשפחה שלך

ק
Read it aloud……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… קְרָא אותו בקול רם
Read them aloud……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… קרא אותם בקול
Read the dialog……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… קרא את הדיאלוג
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Read the dialogs (with friends)………………………………………………………………………………………………………………… (קרא את הדיאלוגים )עם חברים
Read the examples of the words x y z…………………………………………………………………………………………………… x y z קרא את הדוגמאות עם המילים
Read the conjugation of x……………………………………………………………………………………………………………………………………… x קרא את ההטיה של
Read the sentences (aloud)……………………………………………………………………………………………………………………… (קרא את המשפטים )בקול רם
Read the questions and answers (aloud)…………………………………………………………………………………………… (קרא את השאלות והתשובות )בקול רם
Read aloud………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… קרא בקול רם
Read and write 6 sentences using a word from each column…………………………………………………………………  משפטים עם מילים מכל טור6 קרא וכתוב
Read (6) sentences from the chart…………………………………………………………………………………………………………………… ( משפטים מהטבלה6) קרא
Compose and read sentences with a word from each column…………………………………………………………………………… קרא משפטים עם מילה מכל טור
Read together with a friend………………………………………………………………………………………………………………………………… קרא עם חבר או חברה

ש
Ask Eran…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… שְאַל את ערן
Ask a friend in the class……………………………………………………………………………………………………………………………………………… שאל חבר בכיתה
Ask questions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… שאל שאלות
Ask questions and receive answers as in the following examples…………………………………………………… שאל שאלות וקבל תשובות לפי הדוגמאות הבאות
Ask questions about the following sentences……………………………………………………………………………………………… שאל שאלות על המשפטים הבאים
question(s)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  שאלות/ שאלה
Personal questions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… שאלות אישיות
Math questions………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… שאלות בחשבון
Questions and answers……………………………………………………………………………………………………………………………………………… שאלות ותשובות
Put the sentences in context……………………………………………………………………………………………………………………… שים את המשפטים בקונטקסט
Note, pay attention………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ׂשים לֵב
Note: each sentence consists of two sentences………………………………………………………………………………………  כל משפט בנוי משני משפטים:שים לב
Pay attention to the difference between x and y…………………………………………………………………………………………………… y-ובין/ לx שים לב להבדל בין
Pay attention to the subject of the sentence……………………………………………………………………………………………………………… שים לב לנושא המשפט
Change them to past tense…………………………………………………………………………………………………………………………………… שַנֶה אותם לזמן עבר
Change the dialogs to plural……………………………………………………………………………………………………………………………… שנה את הדיאולוג לרבים
Change the sentences according to the new subjects…………………………………………………………………………… שנה את המשפט לפי הנושאים החדשים
Change the sentences without changing their meaning……………………………………………………………… שנה את המשפטים בלי לשנות את התוכן שלהם
Change the sentences to past tense……………………………………………………………………………………………………………… שנה את המשפטים לזמן עבר
Change to past and add x……………………………………………………………………………………………………………… x שנה את המשפטים לזמן עבר והוסף
Change to sentences that include x y z……………………………………………………………………………………………… x y z שנה את המשפטים למשפטים עם
Change the sentences to past and past plural………………………………………………………………………………………… רבים-שנה את המשפטים לעבר ולעבר
Change the sentences according to the example…………………………………………………………………………………………… שנה את המשפטים לפי הדוגמה
Change the sentences according to the new subject………………………………………………………………………………… שנה את המשפטים לפי הנושא החדש
Change the story in Exercise 2……………………………………………………………………………………………………………………… 2 שנה את הסיפור שבתרגיל
Change the word order if necessary………………………………………………………………………………………………………………שנה את סדר המילים אם צריך
Change to present and future tense…………………………………………………………………………………………………………………………… שנה להווה ולעתיד
Change to single verb sentences in future tense………………………………………………………………………………………… שנה למשפט עם פועל אחד בעתיד
Change to conditional sentences………………………………………………………………………………………………………………………………… שנה למשפטי תנאי
Change to definite sentences……………………………………………………………………………………………………………………………… שנה למשפטים מיודעים
Change to past (tense)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… שנה ל)זמן( עבר
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Change to past and future tense………………………………………………………………………………………………………………………………… שנה לעבר ולעתיד
Change to past and future, the verbs as well as the time expressions………………………………………  גם את הפעלים וגם את ביטויי הזמן,שנה לעבר ולעתיד
Change to future…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… שנה לעתיד
Change to future, both the verbs and the time expressions……………………………………………………………  גם את הפעלים וגם את ביטויי הזמן,שנה לעתיד
Change to plural and add the number in parentheses………………………………………………………………………… שנה לרבים והוסף את המספר שבסוגריים
Change from present to past/future……………………………………………………………………………………………………………………… עתיד/שנה מהווה לעבר
Change from masculine to feminine……………………………………………………………………………………………………………………………… שנה מזכר לנקבה
Change from positive to negative, and vice versa…………………………………………………………………………………………………  ולהיפך,שנה מחיובי לשלילי
Change from singular to plural…………………………………………………………………………………………………………………………………… שנה מיחיד לרבים
Change one word in each sentence to make it logical…………………………………………………………  כך שהמשפט יהיה הגיוני,שנה מילה אחת בכל משפט
Change from sentences with subjects to impersonal sentences, and vice versa…………………………… . ולהיפך,שנה ממשפטים עם נושא למשפטים סתמיים
Change from past to present……………………………………………………………………………………………………………………………………… שנה מעבר להווה
Change from positive imperative to negative imperative, and vice versa…………………………………………………………………  ולהיפך,שנה מציווי חיובי לשלילי
Change from plural to singular…………………………………………………………………………………………………………………………………… שנה מרבים ליחיד

ת
Describe a restaurant, cafe, or club in your town……………………………………………………………………………  או מועדון בעיר שלך, בית קפה,תָאֵר מסעדה
Exercise/s……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… תרגילים/תרגיל
Translate the sentences into English……………………………………………………………………………………………………………… תַרגֵם את המשפטים לאנגלית
Translate the sentences into Hebrew……………………………………………………………………………………………………………… תרגם את המשפטים לעברית
Translate into Hebrew…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… תרגם לעברית
Crossword puzzle…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… תשבץ
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