
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 2: REVIEW EXERCISES

when necessary ה Complete with prepositions. Cross out theא.  

øאחרי, את, ב, ל, מ, עַד, על, על יד, עם, של, 
אבא קורא עכשיו .............. העיתון..1

.............. רבקה יש הרבה שיעורי בית..2

יעל לא פוגשת .............. החבר שלה, אז הם מדברים .............. הטלפון..3

אני לא רואה .............. המורה. היא פה?.4

אני קורא .............. ּבִיל גֵייטְס .............. העיתון..5

הילד הקטן יודע לספור .............. עשר..6

תל אביב נמצאת .............. הים..7

.............. השיעור אנחנו הולכים לאכול..8

הן יושבות .............. הבית, ורואות סרט .............. הטלוויזיה..9

דוד מדבר .............. אבא שלו .............. הבעיות שלו..10

אתה רוצה ללמוד .............. עברית?  אתה צריך ספר .............. עברית..11

.............. השיעור, אנחנו מדברים .............. עברית..12

הם רואים .............. הטלוויזיה סרט .............. אַנָה פְרַאנק..13

אני שומע .............. השכנים שלי כל היום.  הם עושים .............. רעש..14

נהריה נמצאת .............. הגליל, וחיפה נמצאת .............. הכרמל..15

Ask questions about the paragraphב.  שאל שאלות על הפיסקה

בשבת דני הולך לטייל עם הכלב שלו, רֶקס. הם הולכים לפארק הגדול על יד האוניברסיטה. דני פוגש 
שם את חגית, ואת החברה שלה עינת. הן באות עכשיו מהספרייה של האוניברסיטה. דני מדבר איתן 

על האוניברסיטה ועל החברים שלהם.

את מי  ..........................................................? לאן  ..........................................................?

האם  ..........................................................? איפה  ..........................................................?

על מה  ..........................................................? מאין  ..........................................................?

באיזה  ..........................................................? על מי  ..........................................................?

לאיזה  ..........................................................? עם מי  ..........................................................?

על יד מה  ........................................................? מאיזו  ..........................................................?

.....................................................................................................................................................
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 ?øג.  את / 
.  הן לומדות ........... היסטוריה.5.  דן קורא ........... הרבה ספרים.1

.  אתה אוהב ........... בית הקפה הזה?6.  את אוהבת ........... המוזיקה של הביטלס?2

.  ........... מי עינת פוגשת בספרייה?7.  אני פוגש ........... חברים של אח שלי בקמפוס.3

.  של מי ........... כוס הקפה הזאת?8.  חגית לומדת עם ........... השותפה שלה.4

with or without the pronoun suffixes ל/של Complete withד.  ל, של

אבא ................... דליה עובד בבנק, ואמא ................... עובדת בבית ספר..1

דוד, המכונית הזאת היא  ...................? .2

................... יעל וחגית יש טלוויזיה, אבל אין ................... נטפליקס..3

הן גרות במעונות. החדר ................... נמצא בקומה ג’..4

אבא מספר  ................... רותי סיפור.  הוא מספר  ................... סיפור כל לילה..5

למה אתן לא יושבות? אין ................... סבלנות?.6

?Where are weה.  איפה אנחנו?

יש שם שולחנות קטנים. אנשים יושבים שם. הם שותים קפה ותה, ואוכלים עוגה או סנדוויץ‘. הם גם .1

......................................................... קוראים עיתון, ומדברים עם חברים.

יש שם שולחנות. אנשים יושבים שם ואוכלים. עובדים שם בחור ובחורה.. השמות שלהם: נוריקו-סאן ומסה .2

......................................................... קורסאווה. האנשים אוכלים סושי ושותים תה.

אנשים באים לשם בערב. הם יושבים שם ורואים סרט. לפעמים הם גם אוכלים פופ-קורן ושותים קולה..3

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

זה בניין גדול עם הרבה קומות. יש בבניין הרבה חדרים. בחדרים גרים סטודנטים. הם גרים לבד או עם .4

......................................................... שותפים.

)  שם ספרים. הם גם יושבים וקוראים שם buyיש שם הרבה ספרים, אבל זאת לא ספרייה. אנשים קונים (.5

......................................................... ספרים. לפעמים יש שם סֹופֵר שקורא סיפורים.

:Change to 2-verb sentences using the followingו.      רוצה   אוהב   הולך   צריך   יושב   רץ

.  אבי פוגש חברים.6.  אני מדבר הרבה.1

 בטלפון.לדבר אוהבתדליה  .  דליה מדברת בטלפון.    7.  הם באים באוטובוס. 2

.  אתם גרים בישראל?8.  אתן הולכות ברגל. 3

.  מי שותה קוקה קולה?9.  עכשיו היא רואה תוכנית טלוויזיה. 4

.  למה הן אוכלות במסעדה סינית?10.  אתה אוכל חומוס או פלאפל?5

...................................................................................................................................................................
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Answer the questionsז.  שאלות

.  האם יש לך פה מכונית?10.  בן/בת כמה את/ה?1
.  איזו תוכנית טלוויזיה את/ה אוהב/ת?11.  מה מספר הטלפון שלך?2
.  עם מי את/ה מדבר/ת בטלפון?12.  יש לך אחים ואחיות?3
.  על מה את/ה מדבר/ת עם החברים שלך?13.  מה אבא שלך עושה?4
.  מי זה דויד גרוסמן?14.  למה את/ה לא הולכת לגן ילדים?5
.  איזה יום היום?15.  כמה זה שבע ועוד שתיים?6
.  איפה את/ה אוהב/ת לאכול?16.  מה את/ה אוהב/ת לעשות בחדר שלך?7
.  איפה נמצאת ירושלים?17.  מה יש ומה אין בחדר שלך?8
.  מה את/ה אוכל/ת בבוקר?18.  איזו מוזיקה את/ה אוהב/ת לשמוע?9

Complete the chartח.  פעלים

תרגוםהןהםהיאהואבניין/גזרהשם הפועלשורש

פעל/ע"וב. ו. א.

ללכת

פיעלל. מ. ד.

פוגש

לדבר

שותים

מספרות

see

פעל/פ"יי. ד. ע.

Translateט.  תרגם לעברית

1.  On the main street there are restaurants and a movie theater.
2.  Do you have brothers and sisters?
3.  I don’t like to watch TV.
4.  In which restaurant do you want to eat?
5.  Do you know how much is two and two?
6.  Tel Aviv has interesting streets.
7.  In his room there are pictures of his family.
8.  These dogs are very cute!
9.  With whom is Hagit talking on the phone?
10.  The chairs in my room are not good, so I sit on the bed.

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

, ּבַ  9: אחרי  8: על יד  7: עד  6: על, ּבַ  5: את  4: את, ּבַ  3: ל  2: את  1א: :12, ל  0: 11: עם, על  10: ּבַ
, ב/ , על  13  0ּבַ , על15  0: את, 14: ּבַ : ּבַ

לאן דני הולך עם רקס?  איפה נמצא הפארק הגדול?  מאין חגית וענת באות?  על מי הם מדברים?  עם ב:
מי חגית באה?  מאיזו ספרייה הן באות?  את מי דני פוגש בפארק?  האם דני הולך לפארק לבד?  על מה 
דני מדבר עם עינת וחגית?  באיזה פארק דני מטייל?  לאיזה פארק הוא הולך עם רקס?  על יד מה נמצא 

הפארק?

,7, 6, 2 במשפטים: אתיש ג:

: לכן6: ל, לה  5: שלהן  4: ל, להן  3: שלך  2: של, שלה  1ד:

: חנות ספרים5: מעונות הסטודנטים  4: קולנוע  3: מסעדה יפנית  2: בית קפה  1ה:

.  עכשיו היא 4. אתן צריכות ללכת ברגל  3.  הם רוצים לבוא באוטובוס  2.  אני אוהב לדבר הרבה  1ו:
. אבי רץ לפגוש חברים  6.  אתה הולך לאכול חומוס או פלאפל  5יושבת לראות תוכנית טלוויזיה  

. למה הן הולכות לאכול במסעדה 10. מי רוצה לשתות קוקה קולה  9. אתם רוצים לגור בישראל?  8
סינית?

. כי 5. אבא שלי עובד במשרד.  4. יש לי רק אח.  3. מספר הטלפון שלי הוא ...  2.   18. אני בן/בת 1ז:
. אני אוהב/ת ללמוד ולשמוע מוזיקה ּבַחדר.7. שבע ועוד שתיים שווה תשע.  6אני לא ילד/ה קטן/ה  

. לא, אבל 10. אני אוהב/ת לשמוע מוסיקת רוק וראּפ.  9. בחדר שלי יש מיקרוגל, אבל אין טלוויזיה.  8
. אני מדבר/ת בטלפון עם החברים 12 דקות”.  60. אני אוהב/ת את התוכנית ”11יש לי מכונית ּבַבית.  

. דויד גרוסמן הוא14. אני מדבר/ת עם החברים שלי על ספורט ועל מכוניות.  13שלי ועם ההורים שלי.  
. ירושלים נמצאת 17. אני אוהב/ת לאכול ּבַמסעדה ”זּוזּו”.  16. היום יום ראשון.  15סופר ישראלי.  

.  אני לא אוכל/ת ּבַבוקר, אני רק שותה קפה.18בישראל.  

. אני לא אוהב/ת לראות טלוויזיה.  3. יש לך אחים ואחיות?  2. ּבַרחוב הראשי יש מִסעדות וקולנוע.  1ט:
. בתל אביב יש 6. את/ה יודע/ת כמה זה שתיים ועוד שתיים?  5. באיזו מסעדה אתן רוצות לאכול?  4

. הכלבים האלה הם מאוד חמודים.  8. ּבַחדר שלו יש תמונות של המשפחה שלו.  7רחובות מעניינים.  
. הכיסאות בחדר שלי לא טובים, אז אני יושב/ת על המיטה.10. עם מי חגית מדברת ּבַטלפון?  9

~

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