
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 3: REVIEW EXERCISES

Complete with verbs (present tense or infinitive forms)א.  השלם בפעלים

אני לא .................... לצאת הערב. אני צריך .................... בבית..1

במשך השבוע דניאל .................... מוקדם. אבל בשבת הוא .................... במיטה עד מאוחר..2

א:  את .................... גרמנית?     ב:  לא, אבל אני ....................  .................... בגרמנית מאחת עד עשר..3

הסרט .................... בשמונה וחצי ו .................... בשעה עשר..4

אמא .................... לעבודה בבוקר ו .................... הביתה מאוחר בערב..5

בקיץ אנחנו .................... בחוץ, על הגריל..6

יעל .................... עם השותפה שלה. היא .................... לה על הבעיות שלה..7

מתי אתם .................... לישון? מוקדם או מאוחר?.8

הכלב .................... על יד הדלת, אבל לא .................... הביתה..9

כולם .................... היום בכיתה?.10

א:  למה אתם .................... במסעדה כל ערב?     ב:  כי אנחנו לא אוהבים .................... ..11

כל סטודנט .................... איפה הספרייה..12

סוזי וערן לא .................... במונית. הם .................... ברגל..13

מתי אתם .................... את העבודה?.14

ב.  בחר במילה הנכונה
אוכל / אוכלים / לאכול / אוהב.1 בישראל ...................... סלט לארוחת בוקר.

אחר־כך / מאוחר / אחרי/ כש....2 ...................... הסרט ישבנו בבית קפה.

מתי / פשוט / אחר־כך / כש....3 ...................... יש לי זמן, אני הולך לטייל בגן.

הביתה / לבית / הבית / בבית.4 אתם הולכים  ...................... של רוני? גם אנחנו.

כבר / עוד / סתם / אחר כך.5 ...................... מאוחר, אני צריך ללכת לישון.

אנחנו / לא יכול / מי / אי־אפשר.6 ...................... לשמוע מה אתה אומר!

על־יד / קרוב ל... / חוץ מ... / בחוץ.7 ...................... אהוד, כל התלמידים אוהבים את השיעור.

בזמן / מאוחר / איתנו / הבוקר .8 מאיר לא בא לשיעור  ...................... כי אין לו שעון.

לא באה / מאוחרת / מאוחר / בזמן.9 גליה, למה את  ...................... לסרט?

פשוט / החוצה / גן / בחוץ.10 היום יום יפה, ואנחנו מטיילים  ...................... .

כל כך / הרבה / הכול / כל.11 הוא עובד ...................... יום; גם בשבת.

הכול / כל / כולם / אחרי.12 ...................... אוהבים את האוכל של אמא שלי.

נכנסים / תודה / להיכנס / להתראות.13 שלום, בבקשה ...................... !

...................................................................................................................................................................
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ג.  השלם ב:              ב   ל   מ   על־יד   אחרי   את   עם   על
. כל התלמידים כבר יושבים ............ כיתה.10המורה נכנסת ............ כיתה ............ שעה .1

אנחנו אוכלים היום ............ בית.  אנחנו אוהבים ............ האוכל בבית, ולא רוצים ללכת ............ מסעדה..2

אני לא רוצה לצאת עכשיו ............ החדר. .3

אתם גרים קרוב ............ הסופרמרקט?  גם אני גר ............ הסופרמרקט..4

המשפחה של דן אוכלת ארוחה גדולה ............ ערב שבת. ............ הארוחה הם יושבים ומדברים..5

חגית מדברת ............ החברים שלה ............ הבעיות שלה..6

Write the numbers in wordsד.  כתוב את המספרים במילים

18..............................54..............................77..............................

2..............................29..............................11..............................

12..............................106..............................38..............................

Change to past tenseה.  שנה לזמן עבר

1.................................................................. אני קם מוקדם בבוקר.

2.................................................................. אתם גרים בישראל?

3.................................................................. עופר פוגש את אוסנת בפארק.

4.................................................................. אנחנו לומדים כל הלילה.

5.................................................................. היא אוכלת ארוחת בוקר גדולה.

6.................................................................. אתן טסות או נוסעות במכונית?

7.................................................................. למה את לא יושבת איתנו?

8.................................................................. הם שומעים מוזיקה בחדר שלהם.

9.................................................................. אני בבית כל היום.

10.................................................................. היא סטודנטית באוניברסיטת תל אביב.

11.................................................................. הם לא פה?  איפה הם?

12.................................................................. את בבית או במשרד?

Reverse the sentencesו.  הפוך את המשפטים

אלן הוא ........................ של סו.1 .  סו היא האישה של אלן.

מירי וגליה הן ............................................................2 .  עומר הוא האח של מירי וגליה.

דן ............................................................3 .  יוסף הוא אבא של דן.

נעמי ............................................................4 .  יעל היא הבת של נעמי.

...................................................................................................................................................................
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Definitionsז.  הגדרות

.  אבא של אמא שלי הוא ........................ שלי.1

.  אח של אבא שלי הוא ........................ שלי, ואישתו היא ........................ שלי.2

.  הבן של אמא שלי הוא ........................ שלי, והבת שלה היא ........................ שלי.3

Change to personal sentencesח.  שנה למשפטים פרסונאליים

אני ..............................................................................1 אי אפשר ללמוד, כי אין זמן.

..................................., אז אתם ..................................2 יש כסף, אז אפשר ללכת למסעדה.

את ..............................................................................3 במסיבה פוגשים חברים, ומדברים איתם.

.................................., אז היא ....................................4 אין מכונית, אז אי אפשר לנסוע.

:Complete withט.  השלם ב:           אחרי   אחרי ש...   אחר־כך   אחרון   מאוחר

עכשיו כבר ................................; כולם צריכים ללכת הביתה..1

.1, והשיעור ה............................. שלי הוא ב-9השיעור הראשון שלי הוא ב-.2

............................. המסיבה הלכתי לבית קפה עם החברים שלי..3

הסרט נגמר ..............................  ..4

נדב קם, ו ............................... הוא אוכל..5

גם אופירה אוכלת ארוחת בוקר ............................. היא קמה..6

וֶרֶד יכולה לקום ............................, כי השיעורים שלה הם ................................. הצוהריים..7

י.  כתוב שאלות
עכשיו שלוש ורבע..1 ? ...................................................................

הלימודים באוניברסיטה מתחילים בספטמבר..2 ? ...................................................................

ההצגה מתחילה בשעה שבע..3 ? ...................................................................

רוני הוא בן שלוש..4 ? ...................................................................

היום יום חמישי..5 ? ...................................................................

אני עובד ביום שלישי וביום חמישי.6 ? ...................................................................

~

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

. יוצאת, חוזרת   5. מתחיל, נגמר   4. מדברת, יודעת, לספור   3. קם, ישן/נשאר   2. יכול, להישאר   1א:
. יודע12. אוכלים, לבשל   11. נמצאים   10. עומד, נכנס   9. הולכים   8. מדברת, מספרת   7. מבשלים   6

. גומרים14. נוסעים, הולכים   13

. לא באה   9. בזמן   8. חוץ מ   7. אי אפשר   6. כבר   5. לבית   4. כש   3. אחרי   2. אוכלים   1ב:
. להיכנס13. כולם 12. כל   11. בחוץ   10

, ב, ּבַ   1ג: , את, ל   2. לַ , על יד   4. מ   3. ּבַ . עם, על6. ב, אחרי   5. לַ

שמונה עשרה, שתיים, שתים עשרה, חמישים וארבע, עשרים ותשע, מאה ושש, שבעים ושבע, אחת עשרה, ד:
שלושים ושמונה

. למדנו כל הלילה.   4. עופר פגש את אוסנת בפארק.   3. גרתם בישראל?   2.  קמתי מוקדם בבוקר.   1ה:
. הם שמעו 8. למה לא ישבת איתנו?   7. טסתן או נסעתן במכונית?   6. היא אכלה ארוחת בוקר גדולה.   5

. 11. היא הייתה סטודנטית באוניברסיטת תל אביב.  10. הייתי בבית כל היום.   9מוזיקה בחדר שלהם.   
. היית בבית או במשרד?12הם לא היו פה? איפה הם היו?   

. היא אמא של יעל4. הוא הבן של יוסף.   3. האחיות של עומר.   2. הבעל   1ו:

. האח, האחות3. דוד, דודה   2. סבא   1ז:

. את פוגשת 3. יש לכם כסף, אז אתם יכולים ללכת למסעדה.   2. אני לא יכול/ה ללמוד, כי אין לי זמן.   1ח:
. אין לה מכונית, אז היא לא יכולה לנסוע.4חברים במסיבה, ומדברת איתם,   

. מאוחר, אחרי7. אחרי ש   6. אחר־כך   5. מאוחר   4. אחרי   3. אחרון   2. מאוחר   1ט:

. באיזו שעה מתחילה ההצגה?3. מתי מתחילים הלימודים באוניברסיטה?   2. מה השעה עכשיו?   1י:
. באילו ימים אתה עובד?6. איזה יום היום?   5. בן כמה רוני?   4

~

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