
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 6: REVIEW EXERCISES

Oppositesא.  מה ההיפך?

.  עלייה13.  לזכור9.  יותר5.  חם1

.  לוחש14.  בהתחלה10.  צפון6.  חזקות2

.  משעממים15.  אסור11.  בריאה7.  חום3

.  בעוד16.  בדיוק12.  ישנים8.  תמיד4

:Complete withב.  השלם ב:    רציני, גבוה, כחול, לח, מוכן, בהיר, חם, אדום, משעמם

היום השמיים ...................... ו....................... ..1

העיניים של הארנב הן ....................... ..2

....................... ו....................... בפלורידה בקיץ..3

ראינו את הביניינים ....................... במרכז ניו יורק..4

מחר יש לנו מבחן, ואנחנו עוד לא ....................... ..5

החרמון הוא שם של הר ....................... בישראל..6

חשבתי שהסרט ”אישה יפה” הוא ....................... מאוד!.7

התלמידות ....................... לומדות הרבה כל יום..8

Change to pastג.  מהווה לעבר

.  אין לכם מה ללבוש?7.  כואבת לי הבטן.4.  חם לנו כאן.1

.  אני מתלבש מהר.8.  יורד שלג כל היום.5.  הם צריכים ללמוד.2

.  למיכל יש כאב שיניים.9.  אסור לדן לצאת בערב.6.  אנחנו עולים למטוס.3

Construct the verb formsד.  בנה את הפועל

1................... ..................6.  א.ה.ב. ; התפעל ; עבר ; אנחנו .  פ.ל.ל. ; התפעל ; הווה ; אתן

2.................. ..................7.  מ.ש.כ. ; הפעיל ; הווה ; הן .  ז.כ.ר. ; נפעל ; הווה ; אתם

3.................. ..................8.  ל.ו.נ. ; פעל ; ציווי ; אתם .  ב.ט.ח. ; הפעיל ; עבר ; אתן

4.................. ..................9.  מ.ה.ר. ; פיעל ; הווה ; היא .  ב.כ.ה. ; פעל ; עבר ; אנחנו

5.................. ..................10.  ש.א.ר. ; נפעל ; עבר ; אתה .  ק.ו.ה. ; פיעל ; עבר ; היא

Explain how each word relates to the topicה.  מה הקשר?

חולה,  להרגיש,  כואב,  כאב,  לבדוק,  חלשאצל הרופא

שלג,  עננים,  טמפרטורה,  שפעת,  קור כלביםבחורף

נהג,  לעלות,  מלא,  מקום,  נוסעים,  אסורבאוטובוס

...................................................................................................................................................................
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Answer the questionsו.  מיץ פטל

.  מה היה הסוד של מיץ פטל?1

.  למה האריה והג’ירפה הלכו לבית של מיץ פטל?2

.  מה מיץ פטל נתן לחברים שלו?3

.  מה ילדים יכולים ללמוד מהסיפור ”מיץ פטל”?4

Change from verb to gerund and vice versaז.  פועל/שם הפעולה

נכנסנו אחרי .................................................................1 נכנסנו אחרי שהסרט התחיל.

כש..............................................................................2 במשך טיסות ענת קוראת עיתון.

אחרי ה........................................................................3 קודם אני מתעמל, ואחר כך אני מתקלח.

הייתה לי .....................................................................4 פגשתי את פרופסור עזורי במשרד שלו.

לקח לנו .....................................................................3בישול העוף לקח .5  שעות.

לפני ש.........................................................................6 לפני הנסיעה רות הלכה לישון.

............................................. בזמן ה...........................7 לא טוב לדבר כשעובדים.

Translate into Hebrewח.  תרגם לעברית

1. Mom, Dad — this is for you!
2. When we started to walk the weather was nice, but later it started to rain.
3. Many people got off the bus before it arrived in the central station. 
4. He has to leave in 5 minutes and doesn't have enough time to shave.
5. Nobody got on the bus because it was full.

~
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ANSWERS

. לשכוח  9. חדשים  8. חולה  7. דרום  6. פחות  5. אף פעם (לא)  4. קור  3. חלשות  2. קר  1א:
. לפני16. מעניינים  15. צועק  14. ירידה  13. פחות או יותר  12. מותר  11. בסוף  10

. משעמם  7. גבוה  6. מוכנים  5. הגבוהים  4. חם, לח  3. אדומות  2. כחולים, בהירים  1ב:
. הרציניות8

. ירד שלג כל 5. כאבה לי הבטן.  4. עלינו למטוס.  3. הם היו צריכים ללמוד.  2. היה לנו חם כאן.  1ג:
. למיכל היה 9. התלבשתי מהר.  8. לא היה לכם מה ללבוש.  7. לדן היה אסור לצאת בערב.  6היום.  

כאב שיניים.

. הִבטַחתֶן  8. נִזּכָרים  7. מתפללות  6. נשארתָ  5. ממהרת  4. לונו  3. ממשיכות  2. התאהבנו  1ד:
. קיווְתָה10. בָּכִינּו  9

. הוא נתן להם מיץ פטל 3. הם רצו לברר מי הוא מיץ פטל.  2. שהוא היה ארנב./איזו חיה הוא היה.  1ו:
. מה זה סוד, מה זה גבוה/רחב, מה זה הִתחרות, 4בכוסות גבוהות, סוכריות, עוגיות, שוקולד, ובוטנים.  

איך להיות חבר טוב, מתי כדאי להיות בשקט ולא לדבר, שמות של צבעים, ועוד ועוד ועוד.

. אחרי ההתעמלות אני מתקלח.  3. כשענת טסה היא קוראת עיתון.  2. נכנסנו אחרי התחלת הסרט.  1ז:
. לקח לנו שלוש שעות לבשל את העוף.  5. הייתה לי פגישה עם פרופסור עזורי במשרד שלו.  4
. לא טוב לדבר בזמן העבודה.7. לפני שרות נסעה היא הלכה לישון.  6

. כשהתחלנו ללכת, מזג האוויר היה יפה, אבל אחר־כך התחיל לרדת 2. אמא, אבא — זה בשבילכם.  1ח:
.  הוא צריך לצאת בעוד 4. הרבה אנשים ירדו מהאוטובוס לפני שהוא הגיע לתחנה המרכזית.  3גשם.  

. אף אחד לא עלה לאוטובוס, כי הוא היה מלא.5חמש דקות, ואין לו זמן להתגלח.  

~
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