
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 1: REVIEW EXERCISES

Change every possible element to pluralא.  מיחיד לרבים

1......................................................................... .  אני גר ברחוב יפה.

2......................................................................... .  התלמידה החדשה יפה מאוד.

3......................................................................... .  הבחור הנחמד לומד מילה חדשה.

4......................................................................... .  היא חברה של השכן שלי.

5......................................................................... .  השכן רוצה לגור בבניין חדש.

6......................................................................... .  החברה שלו נחמדה ויפה.

7......................................................................... .  החבר שלי יודע איפה הרחוב המעניין.

8......................................................................... .  הקורס החדש מעניין.

9......................................................................... .  הבניין החדש נמצא ברחוב ישן.

 ?øב.  ה או 
...... הורים שלי באים ל ...... קמפוס.  ...... קמפוס ...... גדול.  ...... קמפוס ...... גדול ...... חדש..1

...... שם ...... משפחה שלי כהן.  מה ...... שם שלך?.2

...... זה ...... בניין ...... ישן, אבל ...... יפה..3

...... בניין ...... ספורט ...... חדש נמצא פה, על יד ...... ספרייה ...... חדשה..4

...... סטודנט בא ל ..... .שיעור מ ...... מעונות..5

...... סטודנטית ...... נחמדה לומדת ב ...... כיתה שלי..6

דוד בא מ ...... ספרייה ב ...... בוקר..7

:Complete withג.  השלם ב:                      ב ,  ה ,  ל ,  של ,  מ ,  על-יד ,  עם

שלום, שמי דנה. אני סטודנטית ...... מתמטיקה ......אוניברסיטה ...... מיזּורי, ואני גרה ...... הקמפוס. 

אני גרה ...... שותפה. שמה סוזי.

...... אוניברסיטה נמצאת ...... סֵנט לּואיס, ...... הפארק הגדול.

בבוקר אני הולכת ...... מעונות ...... קמפוס.  ...... השיעור אני הולכת ......ספרייה.  

...... ספרייה אני לומדת ולומדת.

...................................................................................................................................................................
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Write 5 questions and answers about the story in the previous section שאלות ותשובות לחלק ג5ד.  

1........................................................ .......................................................

2........................................................ .......................................................

3........................................................ .......................................................

4........................................................ .......................................................

5........................................................ .......................................................

Change the sentence according to the new subjectה.  פעלים

1...................................................... עומר ונדב עומר גר על יד הקמפוס.

2...................................................... הסטודנטיות הסטודנטים רוצים ללמוד עברית.

3...................................................... הם הוא עושה שיעורי בית.

4...................................................... יּובל רונית עובדת עם החברה שלה.

5...................................................... אתן אתה יודע איפה רחוב ביאליק?

6...................................................... הבחורות הבחור הנחמד קורא ספר בספרייה.

7...................................................... הרחובות הרחוב נמצא שם.

Change to sentences with 2 verbsו.  פועל אחד >> שני פעלים

טלי רוצה ...........................................................................1 טלי עובדת בחנות ספרים.

2......................................................................................... אתם לא גרים פה. 

3......................................................................................... אתה לא לומד?

4......................................................................................... אנחנו יושבים בבית קפה

5......................................................................................... מה את עושה בבוקר?

Make every possible element definiteז.  לא מיודע >> מיודע

1......................................................................... סטודנט טוב נמצא בכיתה.

2......................................................................... מורה חדש גר בבית גדול.

3......................................................................... יעל יושבת בבית קפה קטן.

4......................................................................... חבר נחמד של רון לומד באוניברסיטה.

5......................................................................... שיעור לעברית בכיתה חדשה.

6......................................................................... שירי עובדת בחנות ספרים גדולה.

~

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

. הבחורים הנחמדים לומדים מילים 3. התלמידות החדשות יפות מאוד.  2. אנחנו גרים ברחובות יפים.  1א.
. החברות שלהם 6. השכנים רוצים לגור בבניינים חדשים.  5. הן חברות של השכנים שלנו.  4חדשות.  

. הקורסים החדשים מעניינים.  8. החברים שלנו יודעים איפה הרחובות המעניינים.   7נחמדות ויפות.  
. הבניינים החדשים נמצאים ברחובות ישנים.9

. שם המשפחה שלי כהן. מה השם 2. ההורים שלי באים לַקמפוס. הקמפוס גדול. הקמפוס הגדול חדש.  1ב.
. הסטודנט 5. בניין הספורט החדש נמצא פה, על יד הספרייה החדשה.  4. זה בניין ישן, אבל יפה.  3שלך?  

. דוד בא מהספרייה בַבוקר.7. הסטודנטית הנחמדה לומדת בַכיתה שלי.  6בא לַשיעור מהמעונות.  

שלום, שמי דנה. אני סטודנטית למתמטיקה בַאוניברסיטה של מיזורי, ואני גרה בַקמפוס/על יד הקמפוס. ג.
אני גרה עם שותפה. שמה סוזי. האוניברסיטה נמצאת בסנט לואיס, על יד הפארק הגדול. בבוקר אני הולכת 

מהמעונות לַקמפוס. מהשיעור אני הולכת לַספרייה. בַספרייה אני לומדת ולומדת.

. הם עושים שיעורי בית.  3. הסטודנטיות רוצות ללמוד עברית.  2. עומר ונדב גרים על יד הקמפוס.  1ה.
. הבחורות הנחמדות קוראות ספר 6. אתן יודעות איפה רחוב ביאליק?  5.  יּובל עובד עם החברה שלו.  4

. הרחובות נמצאים שם.7בספרייה.  

. אתה לא רוצה/אוהב ללמוד?  3. אתם לא רוצים/אוהבים לגור פה.  2. טלי רוצה לעבוד בחנות ספרים.  1ו.
.  מה את רוצה/אוהבת לעשות בבוקר?5. אנחנו רוצים/אוהבים לשבת בבית קפה.  4

. יעל יושבת בבית הקפה הקטן.  3. המורה החדש גר בַבית הגדול.  2. הסטודנט הטוב נמצא בַכיתה.  1ז.
. שירי עובדת בחנות 6. השיעור לעברית בכיתה החדשה.  5. החבר הנחמד של רון לומד בַאוניברסיטה.  4

הספרים הגדולה.

~

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