
MACHON IVRIT  

Learn to Speak and Read Modern Hebrew! 

Proficiency Test 

This proficiency test will help us place you in the correct Machon Ivrit class for 

your level.  Please complete to the best of your ability, then send to Mel Berwin 

by email to mberwin@nevehshalom.org or mail to Neveh Shalom, 2900 SW 

Peaceful Lane, Portland 97239.  Questions?  Call Mel at 503-293-7306. 

1.  Please match the Hebrew letters to their names: 

Kuf    ל  Chet   א 
Lamed      Tzadi   ה 
Nun sofit   ס  Chaf sofit   

Samech      Alef   ח 

Mem      Hey   ך 

 

.  Tra slate the followi g passage, usi g a dash for a y words or phrases you do ’t u dersta d. 

 בני: ָׁשלֹום ָּדן, ַמה ִּנְׁשַמע?

 דן:  ְמצּוָּין.

ַּבִּקיּבּוץ?בני: ַאָּתה ֹא   

 דן:  ֹא, ֲאִני ִּבירּוָׁשַלִים, ֲאָבל ְּבַׁשָּבת ֲאִני ַּבִּקיּבּוץ.

 בני: ֵאיֹפה ַאָּתה ִּבירּוָׁשַלִים?

 דן:  ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה.

 בני: ָה, יֹוִפי

 

.  Tra slate the followi g passage, usi g a dash for a y words or phrases you do ’t u dersta d. 

 ְּבַׁשָּבת

ָלָּמה ַאֶּתם הֹוְלִכים ָּבֶרֶגל ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת?ׁשוׁשנה:   

 איציק:   ִּכי ֲאַנְחנּו ֹא נֹוְסִעים ָּבַׁשָּבת.

 

 ַלָּים

 שוקי:  ַאְּת הֹוֶלֶכת ָּבֶרֶגל ַלָּים?

ֶׁשִלי. ֵמַהִּדיָרה: ֵּכן, ֶזה ַרק ֶעֶׂשר ַּדּקֹות נּורית  
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4.  Translate the following passage, using a dash for any words or phrases you do ’t u dersta d. 

 דבורה: ָׁשלֹום, ְמַדֶּבֶרת ְּדבֹוָרה ֵלִוי. ֲאִני ְצִריָכה ִלְראֹות ֶאת ּדֹוְקטֹור ֶּגַבע.

 פקידה: ַאְּת ְיכֹוָלה ָלבֹוא ְּביֹום ִׁשיִׁשי?

 דבורה: ֲאָבל ַהיֹום יֹום ֵׁשִני, ַוֲאִני ֹא ַמְרִּגיָׁשה טֹוב ַעְכָׁשיו.

ִׁשיִׁשי?  ֵיׁש ָלְ ְזַמן ִלְפֵני יֹום              

 
 

5.  Tra slate the followi g passage, usi g a dash for a y words or phrases you do ’t u dersta d. 

 זקן:        ְסִליָחה, ַאֶּתן ְמַחּכֹות ָלרֹוֵפא?

 חולות:    ֵּכן.

 זקן:        אּוַלי ֲאִני ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ָהרֹוֵפא ִראׁשֹון?

ֲאדֹוִני, ֲאַנְחנּו ְמַחּכֹות ְּכָבר ִּכְמַעט ָׁשָעה.חולה א': ַמה ִּפְתאֹום,   

 זקן:        ֵּכן, ֲאָבל ֲאִני ְמאֹוד סֹוֵבל ִמְּכֵאִבים ַּבָּגרֹון.

 חולה א': ַּגם ֲאִני סֹוֶבֶלת ִמְּכֵאב־ָּגרֹון ְוֵיׁש ִלי חֹום ַוֲאִני ֹא ְיכֹוָלה ְלַחּכֹות.

6.  Translate the following passage, using a dash for any words or phrases you do ’t u dersta d. 

 העורך: ַעל ַמה ִנְכּתֹוב ָּבִעיּתֹון ַהָּבא?

 שיינה: אּוַלי ַעל ְּבָגִדים ָּבאֹוְפָנה?

 העורך: ַרֲעיֹון טֹוב. ִמי ִיְכּתֹוב ַעל ָהאֹוְפָנה ָהֲַחרֹוָנה?

 שיינה: עֹוֵדד.

 העורך: ַעל ַמה ִׁשיָרה ִּתְכּתֹוב?

 שיינה: ַעל ָהאֹוְפָנה ַּבַּקְמּפּוס.

 

 

7.  Translate the followi g passage, usi g a dash for a y words or phrases you do ’t u dersta d. 

 לאה גולדברג  (1911-1970)

 עיתונאית, משוררת, סופרת ילדים, חוקרת ספרּות

 ומתרגמת. נולדה בליטא וגדלה ברּוסיה. התחילה לכתוב
 שירים בעברית כילדה. למדה שפות שמיות בגרמניה.

עלתה לארץ והתחילה לפרסם יצירות בכמה 5391ב־  

היתה פרופסור לספרּות באּוניברסיטה 5311עיתונים. מ־  

 העברית בירּושלים וראש החּוג לספרּות באּוניברסיטה.

.13חיתה בירּושלים, שם נפטרה בגיל   

 

 

 

Tha k you!  We’ll e i  tou h with you a out your pla e e t a d look forward to seei g you at Ma ho  
Ivrit! 


