
 ___________________________ :שם       אמורי אוניברסיטת

 

 Hebrew Placement Test       בעברית השמה מבחן

                                   Emory University 

Please choose the correct answer for each section. For example: 

  חושב / עובד / קורא / לומד       .עיתון _______________ אני עכשיו

If you don’t know the answer, please don’t guess.  

You are expected to work independently and without using a dictionary.  
 

1. Choose the appropriate verb: 

 

 כותבות / אוכלות / שומעות / לומדות        .ברדיו יפים שירים ________________  הילדות בוקר כל .1

 רץ / רצה / לרוץ / רוצה         ._____________ גם אני ולפעמים ,מהר הולכת אני זמן אין אם .2

 דיברו / דובר / מדברים / לדבר  .בעברית ______________ אוהבים תמיד לא  התלמידים .3

 רגיש / רגישים / מרגישים / מתרגשים חולה שלי אח אבל ,טוב ________________ שלי ההורים .4

 כתבתי / כותב / קיבלתי / מקבל  .בישראל שלי מהחברה מכתב______________ אתמול .5

 חתן / חתונה / התחתנתם / התחתנת    ?סבא עם ________________ למה ,סבתא .6

 קנייה / קנתה / קנה / קונה   .שבוע לפני יפה מתנה לי ____________ שלי דודה .7

 אכלתי / ראיתי / הפסקתי / החלטתי    .חיות אוהב אני כי ,בשר לאכול לא ______________ 2005 בשנת .8

 אלבש / לבשתי / לבישה / תלובש   .קיץ שמלת מחר _____________ ,קר יהיה לא אם .9

 נבקש / לבקש / ביקשנו / מבקשים  .שלנו ההולדת ליום מתנות ______________ לא הבאה בשנה .10

 יהיו / נהיה / תהיו / להיות   .גלידה לכם נקנה ,טובים ילדים ______________ אם .11

 מזמין / תזמין / ןיזמי / הזמין   .שלו למסיבה אותי ______________ שהוא רוצה אני .12

 

2. Choose the correct word: 

 איפה / איזה / כמה / למה    ?בכיתה יש סטודנטים ______________ .1

 החדשה / החדש / חדשה / חדש    ._______________ הכיסא על יושבת המורה .2

 אין / יש / זאת / זה   .גדולה משפחה פה גרה אבל ,גדול בית לא ________ .3

 כי / אולי / אבל / בגלל    .יפה שר לא אני _______ ,לשיר אוהב לא ניא .4

 ל / שלהם / שלה / לה  .זה את יודעים לא שלה החברים אבל ,כסף הרבה _______ יש .5

 ארוחתי / אורחים / ארוחת / ארוחה   .יפס'וצ גדול סלט אוכל אני צהריים ______________ב .6

 כדאי לא / אסור / כדאי / אפשר .מים לשתות מותר אבל ,בטלפון לדבר ___________ השיעור בזמן .7

 צריך / אולי / לך / לכן    .דבר שום לאכול רוצה לא אני ____________ו ,עכשיו רעב לא אני .8

 ש אחרי / לפני / ש לפני / ש מפני  .שלך השאלה את שואל אתה ______________ טוב תחשוב .9

 ממנה / ממי / ממה / מהיא  .שנתיים כבר _________ שמעתי לא וגם אותה ראיתי לא .10



  ש פי על אף / למרות / ש אחרי / בגלל     .הגשם _____________ לטיול יצאנו .11

 פחות / הכי / יותר / ביותר   .בעולם _____________ הנמוך המקום הוא המלח ים .12

 

3. Read the text and answer the following questions:  

 ולא באוהל ישנים אנחנו ובלילה ,הים ליד או במדבר ,בהרים יפים למקומות נוסעים אנחנו .בטבע לטייל אוהבת שלי המשפחה 

 תמיד הוא .האלה הטיולים את אוהב כך כל לא שלי אבא אבל ,מעניינות בערים גם לטיולים לנסוע לפעמים רוצה שלי אמא .במלון

 שלנו בחופשה ״.הבית ליד מצוינות ומסעדות מיוחדות חנויות ,חשובים מוזיאונים מספיק לנו ויש ,גדולה בעיר גרים ״אנחנו :מראו

 אחרי לשם טסנו .חיות  בגן רק לראות אפשר שבאמריקה ,אחרות חיות והרבה אריות ,פילים ראינו .באפריקה ביקרנו שעברה בשנה

      .שלי דוד בן של החתונה

 משעמם לא פעם אף .תמיד כמו ,נהדר מקום יהיה שזה בטוח אני .דואג לא אני אבל ,הבא בקיץ נטייל איפה החלטנו לא עוד

 החדש והתינוק שלו האישה עם יחד ,איתנו יבוא שלי דוד בן גם אולי השנה .יפות תמונות עם חוזרים תמיד ואנחנו ,שלנו בטיולים

 מאוד אני .שלנו המשפחתית החופשה בשביל כסף מספיק להם שיהיה כדי ,קשה עובדים הם .וחצי דשייםחו לפני שנולד ,שלהם

 איתנו יבואו לא הם אם אבל !בעולם כיף הכי הדבר זה המשפחה כל עם לחופשה לצאת כי ,אלינו יצטרפו והם יצליח שזה מקווה

 .הבאה החורף בחופשת אליהם נטוס ואני שלי ההורים ,בקיץ לחופשה

 

 שאלות

 י        ?טיולים אילו :(2 שורה) האלה״ הטיולים את אוהב כך כל לא שלי ״אבא .1

 בטבע טיולים (א

 בהרים יפים למקומות טיולים (ב

 הים ליד או במדבר טיולים (ג

 מעניינות לערים טיולים (ד

 

    ?טסנו לאן :(5 שורה) שלי״ דוד בן של החתונה אחרי לשם ״טסנו .2

 לאפריקה  (א

 חיות לגן (ב

  לאמריקה (ג

 שלי דוד בן של לחתונה (ד

 

  ?מי עם :(7 שורה) איתנו״ יבוא שלי דוד בן גם אולי ״השנה .3

  שלו האישה עם (א

 שלהם החדש והתינוק שלו האישה עם (ב

 המשפחה עם (ג

 יפות תמונות עם (ד

 ?מי אל :(10 השור) הבאה״ החורף בחופשת אליהם ״נטוס .4

 בקיץ לחופשה (א



  ואשתו שלי דוד לבן (ב

 ולי שלי להורים (ג

 שלי להורים (ד

 

4. Choose the right answer: 

 בארמון / בחנות / בספרייה / במסעדה    ?שולחן לקנות אפשר איפה .1

 מדברים לא / בירושלים / מהר / עברית    ?בישראל מדברים שפה איזו .2

 מורים / מלצרים / סטודנטים / תלמידים      ?ספר בבית עובד מי .3

  לחם / מלח / עוגה / גבינה      ?מתוק מה .4

 אביב / קיץ / חורף / סתיו     ?החורף אחרי בא מה .5

 גיס / דוד / דודה בן / אחיין    ?אימא של לאח קוראים איך .6

 צוואר / רגליים / אף / שיער     ?הראש על לנו יש מה .7

  אפשר אי / לאט לרקוד / קשה ללמוד / הרבה לחלום    ?בלימודים להצליח אפשר איך .8

 הליכה נעלי / כובע / קצרה חצאית / גשם מעיל  ?בהרים לטיול לקחת כדאי לא בגדים אילו .9

 יום כל / שבוע בסופי / תמיד / פעם אף   ?באוניברסיטה שיעורים אין מתי .10

 חולים לבית / כנסת לבית / מלון לבית / ספר לבית   ?ופאר לראות כשרוצים הולכים לאן .11

 גזר מיץ / מחשב / מכונית / זהב טבעת   ?שמש ממשקפי פחות עולה מה .12

 

 

5. Please indicate your background in Hebrew (you can write in English):  

If you went to a Jewish day school, please indicate which one, and for how many years. If your 

parents (or one of them) are Israeli and you speak Hebrew at home, please mention that as well.  


