
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 4: REVIEW EXERCISES

Explain the relationship between the twoא.  מה הקשר?

1.................................................................................................... .  כרטיסים / קופה

2.................................................................................................... .  קופאי / מוכר

3.................................................................................................... .  אתר / אינטרנט

4.................................................................................................... .  נסיעה / לוח זמנים

5.................................................................................................... .  מפה / ערים

6.................................................................................................... .  זול / עולה

7.................................................................................................... .  עולם / ארץ

8.................................................................................................... .  מכיר / יודע

Complete in past; change to pluralב.  השלם בזמן עבר. שנה לרבים

.  לא ......................... לקנות כרטיס, כי הוא ......................... הרבה כסף.1

.  עינת ......................... בקפיטריה ו......................... כוס קפה.2

.  יעל, איפה ......................... את השעון הזה, וכמה הוא ......................... לך?3

.  דן:  רון, איפה .........................?      רון:  ......................... במרכז העיר.4

.  שי: למה לא ......................... ללכת איתי לסרט?   חגית:  כי כבר ......................... את הסרט הזה.5

.  היא לא ......................... לנסוע באוטובוס.  היא ......................... מונית.6

Complete with verbs in present/past/imperativeג.  לעשות ללכת לתת לשבת לצאת להסתכל

אמא, אני ......................... לשחק עם החברים שלי.1 רוני: .

כבר ......................... את השיעורים, רוני? אמא:

בטח!  ......................... אותם לפני שעתיים. רוני:

מצוין, רוני. ......................... לחברים שלך. אמא:

ילדים, ......................... לבית ספר.2 אמא: .

אנחנו לא רוצים .......................... . אנחנו עייפים.  ילדים:

כל התלמידים ........................., רק נעמה וחנה לא .......................... .3  .

המורה אמר להן: ”למה אתן לא .........................? ......................... בבקשה.“
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רותי, ......................... לי בבקשה את הספר שלך.4 יוסף: .

אני מצטערת. אני לא ......................... את הספרים שלי. רותי:

אמא, מה ......................... במוזיאון?5 סיגל: .

......................... על התמונות. אמא:

ד.  סמן את המילה המתאימה
יקר / זול / זה יקר / יקרות.1 אהוד לא אוכל במסעדות, כי .................... .

אומר / מדברים / לומר / לדבר.2 אני לא אוהב .................... עם השכנים שלי.

אותי / לי / אני / האחות שלה.3 מרב נתנה .................... את כל הכסף שלה.

יודעים / לדעת / מכירים / מסתכלים.4 אנחנו לא .................... את העיר כל כך טוב.

להסתכל / לראות / מסתכל / מכיר.5 יובל, זה לא יפה .................... על אנשים!

מותר / אסור / אסורים / לא הייתי.6 .................... לאכול או לשתות בספרייה.

את / ב / לראות / עם.7 אייל מבקר .................... המשפחה שלו בחג.

יקר / מפה / הנחה / עולה.8 כרטיס סטודנט הוא זול, כי יש .................... לסטודנטים.

פוגש / אוכלים / נפגשת / רואה7אני ....................  עם ערן בשעה .9 .

סיפר / למדה / לימד / מדברת.10 המורה ....................  אותנו סיפור מעניין.

Change to past tenseה.  שנה לזמן עבר

1............................................................................. .  כולם יוצאים, רק אני יושבת בבית.

2............................................................................. .  רותי רוצה לרוץ, אבל היא לא רצה.

3............................................................................. .  אני לא מדבר עם דפנה, כי היא לא בעיר.

4............................................................................. .  את צריכה ללכת? חבל!

5............................................................................. .  הם משחקים כל היום; הם לא עושים שיעורים.

Translate. Pay attention to SMICHUTו.  תרגם לעברית. שים לב לסמיכויות

1.  Give me two student tickets.
2.  There are four children houses in our Kibbutz.
3.  Twelve passenger trains depart every day.
4.  The time table is on the table.
5.  The capital city of Germany is Berlin.
6.  I don’t want to hear her “grandma tales”, they are not interesting 

~
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ANSWERS

. באינטרנט יש הרבה אתרים. 3. גם הקופאי וגם המוכר מוכרים דברים.  2. קונים כרטיסים בקופה.  1 א:
. במפה אפשר לראות איפה הערים נמצאות. 5. בלוח הזמנים נמצאים/יש הזמנים של הנסיעות.  4
. אם אני יודע הרבה דברים על מישהו, אני 8. בעולם יש הרבה ארצות.  7. דבר זול לא עולה הרבה כסף.  6

מכיר אותו.

. לא רציתי לקנות כרטיס, כי הוא עלה הרבה כסף. / לא רצינו לקנות כרטיסים, כי הם עלו...1ב:
. עינת ישבה בקפיטריה ושתתה כוס קפה. / עינת ודליה ישבו... ושתו...2
. יעל, איפה קנית את השעון הזה, וכמה הוא עלה לך? / איפה קניתן את השעונים, וכמה הם עלו לכן?3
. דן: רון, איפה היית?      רון: הייתי במרכז העיר. / רון ודוד, איפה הייתם?    היינו...4
. שי: למה לא רצית ...?   חגית: כי כבר ראיתי ... / למה לא רציתן...     כבר ראינו...5
.  היא לא רצתה לנסוע באוטובוס; היא לקחה מונית. / הן לא רצו ... הן לקחו ... 6

אמא, אני יוצא/הולך לשחק עם החברים שלי.1ג: רוני: .
כבר עשית את השיעורים, רוני? אמא:

בטח! עשיתי אותם לפני שעתיים. רוני:
מצוין, רוני. לֵך לחברים שלך. אמא:

ילדים, לכו לבית ספר.2 אמא: .
אנחנו לא רוצים ללכת. אנחנו עייפים.  ילדים:

כל התלמידים ישבו, רק נעמה וחנה לא ישבו. המורה אמר להן: ”למה אתן לא יושבות? שבו בבקשה.“3 .

רותי, תני לי בבקשה את הספר שלך.4 יוסף:  .
אני מצטערת. אני לא נותנת את הספרים שלי. רותי:

אמא, מה עושים במוזיאון?5 סיגל: .
מסתכלים על התמונות. אמא:

. לימד10. נפגשת  9. הנחה  8. את  7. אסור  6. להסתכל  5. מכירים  4. לי  3. לדבר  2. זה יקר  1ד:

. לא דיברתי עם דפנה, כי היא 3. רותי רצתה לרוץ, אבל היא לא רצה.  2. כולם יצאו, רק אני ישבתי בבית.  1ה:
. הם שיחקו כל היום; הם לא עשו שיעורים.5. היית צריכה ללכת? חבל!  4לא הייתה בעיר.  

. שתים עשרה רכבות 3. יש ארבעה בתי ילדים בקיבוץ שלנו.  2. תן/תני/תנו לי שני כרטיסֵי סטודנט.  1ו:
. אני לא 6. עיר הבירה של גרמניה היא ברלין.  5. לוח הזמנים נמצא על השולחן.  4נוסעים יוצאות כל יום.  

רוצה לשמוע את "סיפורי הסבתא" שלה, הם לא מעניינים.
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