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 Verb פרוש noun פרוש
 Am להיות אני Word מילה

 Is להיות הוא Time זמן
 Are להיות הם Way מילה

 Was היה Number מספר
 Were הין People אנשים

 Have (להם) יש Child / children ילדים/  ילד

 Has (לו) יש Water מים
 Had לו/  להם היה Day יום
 Can / could יכל/  יכול  Daily (יום כל) יומי
 Should צריך Part חלק

 Say / said אמר/  אומר Sound צליל

 Use משתמש Place מקום
 live גר או חי House בית
 Make / made עשה/  עושה Room חדר
 Like אוהב/  מחבב Year שנה

 Look נראה/  מסתכל Yearly שנה כל/  שנתי
 Write לכתוב Week שבוע
 Go / went הלך/  הולך Weekly עשבו כל/ שבועי

 See / saw ראה/  רואה Thing דבר
 Find / found מצא/  למצוא Name שם

 Do / does / did עשה/עושה/עושים Sentence משפט

 Go / went הלך/  הולך Man / men גברים/  גבר
 Get / got קיבל/  מקבל Woman / women נשים/  אישה

 Come / came בעבר – בא/  בא Station תחנה

 Make / made עשה/  עושה World עולם
 Take / took לקח/  לוקח Boy בן

 Work עובד Girl בת
 Know /  knew ידע/  יודע Show מופע/  הצגה
 talk מדבר Land / country ארץ

 Give / gave נתן/  נותן Page עמוד

 Think / thought חשב/  חושב Home בית
 Help עוזר Letter מכתב

 Tell / told אמר/  אומר Hand יד

 Want רוצה Mother אמא

 Put שם Father אבא

 Ask שואל Sister אחות

 Read קורא Brother אח
 Need צריך Picture תמונה

 Move עובר/  זז Answer תשובה
 Try מנסה Change שינוי
 Play משחק Air אויר
 Answer עונה Animal חיה
 Find / found מצא/  מוצא  Neighbor ןשכ

 Study לומד Friend ידיד/  חבר
 learn לומד Street רחוב

   City / town עיר

   Building בניין

   Address כתובת
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    Complaint תלונה

 Auxiliaries –מילות עזר  
& prepositions 

 Auxiliaries – מילות עזר & 
prepositions 

 The ...ה So ..אז
 Of של.. / מ Some אחדים/  כמה

 And ..ו Any כל/  איזה
  A ..ה More יותר

 An ...ה No לא

 To בשביל Yes כן
 Too גם Than מאשר../מ

  In בתוך Now עכשיו
 Out בחוץ .Every / day / week / etc ..וכו/שבוע/יום/ כל

 At ..ב May אנא - בקשה מילת
 On על Most רוב

 Up למעלה After אחרי
 Out החוצה/  בחוץ Just בלבד/  רק

 Into לבפנים Through דרכה/דרכו/בתוכה/בתוכו

 Before לפני Much הרבה
 After אחרי Also גם

 That ...ש End סוף

 For מנת על Must חייב

 As כמו  

 With עם  

 This זה  

 These אלו  

 From ...מ  

 Or או  

 By ידי על/  יד על  

 But אבל  

 Not לא  

 What מה  

 When מתי  

 Which איזה  

  Why למה  

 How איך  

 Where איפה  

 Who מי  

  There יש  

 There is (ביחיד) יש  

 There are (ברבים) יש  

 Each אחד כל  

 Another נוסף  

 If אם  

 Even לזה זה שווה/  אפילו  

 Such כזה  

 Because בגלל  

 Here פה  

 Other  מלבד  

 About  על  
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 Many הרבה  

 Then אז  

Pro – nouns – פרוש שמות גוף Adjectives   

I אני One, two, three…. מספרים 

He הוא First, second….  וכו/  שני/  ראשון..  

She היא Blue,red,yellow 
…etc 

 צבעים

It זה Long ארוך 

You ן/אתם  ה/את Short קצר 

We  אנחנו Up למעלה 

They הן/הם Down למטה 

My / mine שלי Over מעל 

His / him (בשבילו) אותו/  שלו New חדש 

Her / hers שלה/  אותה Old ישן  

Their  שלהם Very מאוד 

Our / ours שלנו  Good טוב 

Your / yours בשבילך/  שלך Great אדיר 

Them אותם Bad רע 

me עצמי/  אותי Horrible נוראי 

  Right צודק/  נכון 

  Wrong טועה/  נכון לא 

  Old זקן 

  Young צעיר 

  Small קטן 

  Big גדול 

  Tiny קטנטן 

  Huge עצום 

  Well טוב  

  Large גדול 

  Same הדבר אותו  

  Different שונה 

  Kind נחמד 

  Mean רשע 

  Interesting מעניין 

  Boring / dull  משעמם 

  Early מוקדם 

  Late  מאוחר 
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 י כיתות בוחן

Tenth grade quiz 

First exercise: 

 

Translate the sentences into Hebrew , you may use  the "most common words" 

chart. 

 תרגמו את המשפטים הבאים לעברית. אתם יכולים להיעזר בטבלת המילים השכיחות.

 

i. The people look nice 

_________________________________________________________ 

ii. The children found a small cat. 

_________________________________________________________ 

iii. There are many words in the English languae 

_________________________________________________________ 

iv. The women are kind 

_________________________________________________________ 

v. We think about the shoe we saw. 

_________________________________________________________ 

Second exercise: 

Read the short passage below and answer the questions : 

 קראו את הקטע הקצר וענו על השאלות
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Last night ( בערב אתמול)  Dan, his mother, father, two sisters and brother, went to 

the theatre (תיאטרון) . The hall (אולם)  was huge. They saw a show. It was great.  The 

actors  (שחקנים) were very good and the show was interesting. It wasn’t to long and 

it wasn’t to short – it was just right. After the show they came home late and went to 

sleep. What a great night. 

Answer the questions: 

1. Who saw the show? 

_______________________________________________________________  

 

 

2. Where did they see the show? 

______________________________________________________________  

3. Circle the correct answer – the show was good?  YES / NO 

Copy the words that helped you reach your answer: 

______________________________________________________________ 

4. Write down one way the writer describes )מתאר( the show? 

______________________________________________________________ 

5. From the list find the opposite of the following words: 

Interesting ______________ 

 Huge  ______________ 

Late  ______________  


