The Routledge Introductory Course in Modern Hebrew: Hebrew in Israel

UNIT 7: CHECKLIST
CONTENT
Military service in Israel, what is a military base and what’s in it, inspection, daily routine in the
army, etc.

VOCAB
Adjectives: the unit includes many new adjectives that are used to describe places or people,
such as:  לבוש, מסכן, מלא,תפוס/ פנוי,נמוך/ גבוה, מעט,מבוגר/צעיר, and more
Adjectives that derive from nouns: שְנתי/ שנה,צבאי/צבא, etc.
–
 — בינוני פעולadjectives that derive from the verbal system:  סגּור, פנּוי,לבּוש, etc.
–
■  הבא/ שעבר
–
The difference between:  בשנה שעברה/ השנה שעברה
■  אחדים, רבים, מעטים/  כמה, הרבה,מעט
–
meaning
–
position in the sentence
■ The differences between:
–
 להיות לבוש/  להתלבש/ ללבוש
–
 ניקיון/  נקי/  לנקות//  סדר/  מסודר/ לסדר
–
 להתראות/  להראות/ לראות
–
 להביא/ לבוא
–
 להיפגש/ לפגוש
■ Various expressions, such as:  מפה לפה, עוד מעט, בחזרה,... בדרך ל, אוי ואבוי,... איך זה ש, איך זה.
■

GRAMMAR AND SYNTAX
■
■
■
■

■

Meaning and conjugation of the prepositions (... בין )ל, במשך, בשביל,אצל
Remember which prepositions go with the following nouns:
 לשאול את,... לעזור ל,...להתגעגע ל,  להיפגש עם, לפגוש את, להסתכל על,...ב/אצל/ לבקר את,...לתת ל
(אף אחד )לא/מישהו/כולם
Expressing mutuality with  זה...  זהand  השני...  אחד:
remember that the preposition goes in the middle
–
know when to use the feminine expressions  זו...  זוand  השנייה... אחת
–
The expression ... יוצא לin present, past, and future .

VERBS
New verbs — their meaning, infinitive, present tense, past tense, future tense (if applied),
and imperative (if applied)
■ Future tense:
future tense conjugation of  גזרת ע”ו,בניין פעל
–
future tense of the verb  להיות,
–
■

...אין ל/... יש לin past, present, and future:  יהיה לנו, היה לנו,יש לנו
the verbs ... מקווה ש,... מבקש ש,... רוצה שare followed by a clause in future tense
■ Verbs of  גזרת ע”ו, בניין התפעלin present and past: להתכונן, etc.
■ Present and past conjugations of ( להראות )בניין הפעיל,( לנקות )בניין פיעל:גזרת ל”ה
■ The different  גזרותof  בניין הפעיל.
–
–

~

