
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

לחיות בעבר:   תרגילי האזנה

.  השיעור להיסטוריה1

מילים חדשות.  הקשב וחזור:     1תרגיל 

ממש מצוין  ...................    לא תמיד  ...................    בזמן  ...................    בא בזמן  ...................    

הוא ישן  ...................    אתמול  ...................

ענה על השאלות:     2תרגיל 

למה הסטודנטים אוהבים לבוא לשיעור להיסטוריה?.1

כי  ..............................................................................................

כי  ..............................................................................................

וגם כי  .........................................................................................

יש שתי בעיות.  מה הבעיות?.2

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

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

ביום שלישי, כל התלמידים ....................... לשיעור, אבל המורה לא .......................  . .3

וביום ראשון אנחנו ....................... בזמן, רק  חגית ....................... מאוחר.

   דוגמאות למשפטים בזמן עבר:  3תרגיל 

עברהווה

אתמול הם .................... לשיעור.באיםהיום הסטודנטים   לשיעור.

ביום שלישי הוא לא .................... לשיעור.באהיום המורה   לשיעור.

ביום ראשון היא .................... מאוחר.באההיום חגית   בזמן.

ביום שלישי .................... לשיעור.באיםהיום אנחנו   לשיעור.

אתמול לא .................... לשיעור.באתמיד אני   לשיעור.

הווה ועבר.  הקשב, וחזור:     4תרגיל 

אני בא
אתה בא
את באה
הוא בא
היא באה

ּבָאתִי
ּבָאתָ
ּבָאת

הוא ּבָא
היא ּבָאָה

אנחנו באים
אתם באים
אתן באות
הם באים
הן באות

ּבָאנּו
ּבָאתֶם
ּבָאתֶן

הם ּבָאּו
הן ּבָאּו

...................................................................................................................................................................
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"לבוא" בזמן עבר.  הקשב וחזור:     5תרגיל 

,  ּבָאת,  הוא ּבָא,  היא ּבָאָה ּבָאתי,  ּבָאתָ
ּבָאנּו,  ּבָאתֶם,  ּבָאתֶן,  הם ּבָאּו,  הן ּבָאּו

Pronoun Suffixes

Every form in the past tense consists of:

• a verbal stem (in the example above: אּבָא- )
• a pronoun suffix: תִי for אני , .etc ,אנחנו for נּו, אתה for תָ

3rd person singular masculine is the fundamental form of the past conjugation: it 
consists of the stem only, with no suffix.

While each verb has its own verb stem, the suffixes are the same for all of the verbs 
in Hebrew.

Since the pronoun suffixes are affixed to the verb, there is no need to include the 
pronouns when speaking or writing in past tense. However you should always include
the pronouns in 3rd person (הוא, היא, הם, הן), when there is no other subject in the 
sentence.

"לטוס" בזמן עבר.  הקשב וחזור:     6תרגיל 

,  טַסת,  הוא טָס,  היא טָסָה טַסתי,  טַסתָ
טַסנּו,  טַסתֶם,  טַסתֶן,  הם טָסּו,  הן טָסּו

שנה מיחיד לרבים:     7תרגיל 

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

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

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

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

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

6...................................................

...................................................................................................................................................................
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.  הטיול לאילת2

מילים חדשות.  הקשב וחזור:     1תרגיל 

טיול  ...................    בשנה שעברה  ...................    מלון "שרתון"  ...................    

ממקום למקום  ...................    זה היה  ...................    

השלם לפי הסיפור:     2תרגיל 

בשנה שעברה ......................... עם המשפחה שלי לאילת.  

......................... למלון "שרתון", ו......................... שם כל השבוע.

משפחת שרוני ......................... איתנו, אבל הם לא ......................... — הם ......................... במכונית.

באילת, כל הזמן ......................... ממקום למקום, כי יש שם הרבה לעשות.

השלם בעל פה:     3תרגיל 

הקשב וחזור:     4תרגיל 

,  רַצת,  הוא רָץ,  היא רָצָה רַצתי,  רַצתָ
רַצנּו,  רַצתֶם,  רַצתֶן,  הם רָצּו,  הן רָצּו

שנה מזכר לנקבה:     5תרגיל 

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

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

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

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

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

התמרות בעל פה:     6תרגיל 

...................................................................................................................................................................
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.  חברים מסקוטלנד3

מילים חדשות.  הקשב וחזור:     1תרגיל 

אשתי, אשתך, אשתו  ...................    רכבת  ..................    זוג  ..................    רופא/רופאה  ..................

הקשב לסיפור וענה על השאלות:     2תרגיל 

לאן הם טסו?   .........................................................................................................................1

לאן הם נסעו ברכבת?   ..............................................................................................................2

את מי הם פגשו ברכבת?   ..........................................................................................................3

מי בא לישראל?   ......................................................................................................................4

לאן הם נסעו ביחד בישראל?   .....................................................................................................5

"לנסוע" ו"לפגוש" בזמן עבר.  הקשב וחזור:     3תרגיל 

,  נָסַעת,  הוא נָסַע,  היא נָסעָה נָסַעתי,  נָסַעתָ
נָסַענּו,  נסַעתֶם,  נסַעתֶן,  הם נָסעּו,  הן נָסעּו

,  ּפָגַשת,  הוא ּפָגַש,  היא ּפָגשָה ּפָגַשתי,  ּפָגַשתָ
ּפָגַשנּו,  ּפגַשתֶם,  ּפגַשתֶן,  הם ּפָגשּו,  הן ּפָגשּו

התמרות:  4תרגיל 

אנחנו  ->  אני               אלן וסו  ->  סו

1............................................................................ בשנה שעברה נסענו לאנגליה.

2............................................................................ טסנו ללונדון.

3............................................................................ משם נסענו ברכבת לסקוטלנד.

4............................................................................ ברכבת פגשנו אנשים נחמדים מגלזגו.

5............................................................................ הלכנו איתם להצגה בגלזגו.

6............................................................................ השנה אלן וסו באו לישראל.

7............................................................................ שמחנו לפגוש אותם.

8............................................................................ הם גרו בבית שלנו,

9............................................................................ ונסעו להרבה מקומות בארץ.

10............................................................................ הם חברים ממש מצוינים!

קריאה:  5תרגיל 

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