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 יב חידהי

 
Before you start 

1. Study the following keywords. There are many more words in the text, but you can figure out 

most of them based on the context.  

Vocabulary flashcards with sound files and memory games for this unit are available in 

https://www.quia.com/jg/2071234.html 

All words can be found in the final glossary at the end of this book or online at 

http://www.laits.utexas.edu/hebrew/drupal/themes/hebrewgrid/yt/glossary.pdf 

 

   suddenlyפתאום 

   Paul feels like (doing something)יש לפול חשק

   pays (he)משלם

https://www.quia.com/jg/2071234.html
https://www.quia.com/jg/2071234.html
http://www.laits.utexas.edu/hebrew/drupal/themes/hebrewgrid/yt/glossary.pdf
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   tripטיול

   relationshipsיחסים

   seriousרציניים

   to stayלהישאר

   futureעתיד

   I am sick and tired ofנמאס לי

   marriageנישואים

2. Complete the exercise Unit Yod-Bet: Key Words in the Humpty Dumpty portal. 

3. Complete the exercise Unit Yod-Bet: Yoni in the Humpty Dumpty portal. 

You are now ready to begin—you will need access to the sound file of the full text as you complete 

the exercises marked with the headphones icon.  

 

 תרגיל א  

Fill in the missing words: As you listen to the sound file, identify the missing verbs and fill in the 

blanks in the text below, following the example. 

 אותי ________________ והוא, אמריקה לדרום לנסוע חשק לפול יש פתאום

. ________________ מה ________________ כך כל לא אני. איתו ________________

 ________________ שזה חושב אני) הטיול בשביל ________________ הוא אם אפילו

________________  אני(, דולר אלפים חמשת כמו משהו ________________

 זה, מזה חוץ. הבאה לשנה כסף מספיק ________________ כדי קיץב ________________

 ________________ש בחורה חודשיים לפני ________________. בשבילי טוב כך כל זמן לא

 ________________ בינינו שהיחסים ________________ ואני, אותי

. לפסיכולוגיה סטודנטית והיא, נטלי לה ________________. רציניים ________________

 ואני, ________________ו באוסטין קיץב ________________ ________________ היא

 בשבילנו טוב זמן ________________ ________________ שזה ________________

 אני. ________________ ________________ אנחנו לאן ________________
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 אבל, למה ________________ לא אני—האחרון בזמן העתיד על הרבה ________________

 _______________ כבר לי ________________ ואולי קצת ________________ אני אולי

, ________________ _______________ שאני ________________ אני. סטודנט של חיים

 שהוא לי ________________ לא —נשוי לא עוד פול. מהתמונה חלק הם ונישואים

 ________________ הוא זה בגלל אולי. בחורות עם ________________

, מהנדס הוא כי אחריו________________ ש נשים כמה יש  —רחוק ________________

 . זה בשביל סבלנות לו ואין

 

 תרגיל ב  

Fill in the missing words: As you listen to the sound file, identify the missing prepositions and fill in 

the blanks in the text below, following the example. 

 . ____________ לנסוע אותי הזמין והוא, אמריקה דרום___ לנסוע חשק פולל יש פתאום. 1

 משהו לעלות יכול שזה חושב אני) הטיול ____________ משלם הוא אם אפילו. 2

 שנה___ כסף מספיק חסוךל כדי קיץ___ לעבוד צריך אני(, דולר אלפים חמשת_______ ____

 . ____________ טוב כך כל זמן לא זה, זה___ חוץ. הבאה

 שהיחסים חושב ואני, אותי שמעניינת בחורה חודשיים ____________ פגשתי. 3

 . פסיכולוגיה___ סטודנטית והיא, נטלי ______ קוראים. רציניים להיות יכולים ___________

 טוב זמן להיות יכול שזה חושב ואני, ולעבוד אוסטין___ קיץ___ להישאר חושבת היא. 4

 . ללכת רוצים אנחנו לאן לראות ____________

 מזדקן אני אולי אבל, למה יודע לא אני—האחרון זמן___ העתיד______  הרבה חושב אני. 5

 . סטודנט ______ חיים לחיות כבר ______ נמאס ואולי קצת

 ____________ אולי. בחורות ______ מסתדר שהוא ______ נראה לא —נשוי לא עוד פול. 6

 ואין, מהנדס הוא כי ____________ שרודפות נשים כמה יש  —רחוק לנסוע רוצה הוא זה

 .זה ____________ סבלנות ______
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 תרגיל ג  

Fill in the missing words: As you listen to the sound file, identify the missing words, all of them 

pertaining to time or duration, and fill in the blanks in the text below, following the example. 

 . איתו לנסוע אותי הזמין והוא, אמריקה לדרום לנסוע חשק לפול יש פתאום

 _______________ כסף מספיק חסוךל כדי _______________ לעבוד צריך אני. 1

 פגשתי. בשבילי טוב כך כל _______________ לא זה, מזה חוץ. _______________

 בינינו שהיחסים חושב ואני, אותי שמעניינת בחורה _______________ _______________

 . רציניים להיות יכולים

 להיות יכול שזה חושב ואני, ולעבוד באוסטין _______________ להישאר חושבת נטלי. 2

 . ללכת רוצים אנחנו לאן לראות בשבילנו טוב _______________

 יודע לא אני—_____________ _____________ _____________ה על הרבה חושב אני. 3

 . סטודנט של חיים לחיות _______________ לי נמאס ואולי קצת מזדקן אני אולי אבל, למה

 . בחורות עם מסתדר שהוא לי נראה לא —נשוי ___________ ___________ פול. 4

 

 תרגיל ד

Fill in the missing words: In this exercise you will be paraphrasing the text and reorganizing its 

information. First listen to the sound file. Then read the statements below, and fill in the blanks, 

drawing your information from the text and using one word only.  

_____ _________ שיוני רוצה והוא, אמריקה בדרום_____ __________ לעשות רוצה פול. 1

 .איתו

 .דולר אלפים חמשת_______________  יכול הטיול. 2

 _______________. צריך הוא כי בקיץ באוסטין להישאר צריך יוני. 3

 _______________. בשם בחורה פגש יוני. 4

 .להתחתן וצריך_______________  קצת כבר שהוא מרגיש יוני. 5
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 ___.________ הוא כי אותו רוצות שהן אבל, בחורות עם_______ ____ לא שפול חושב יוני. 6

 !הבחורות בגלל זה שאולי חושב ויוני, רחוק_________________  רוצה פול. 7

 

 תרגיל ה

Having listened to the sound file, read the following statements. For each one indicate whether it 

is correct or incorrect by circling the appropriate sign. In the set there is one (and only one) 

statement which may or may not be correct. We can make an educated guess, but we cannot tell 

for sure based on the information provided in the sound file—for this statement select the 

question mark.       

         ?         . אמריקה דרוםל נסיעה על מדבר זמן הרבה כבר פול

         ?         . סטודנט של חיים עם בסדר מרגיש יוני

         ?         . פסיכולוגיה לומדת היא—סטודנטית נטלי

         ?         . באוניברסיטה נטלי את פגש יוני

         ?         . להתחתן הזמן הגיע שאולי חושב יוני

         ?         . באוסטין בקיץ תעבוד אולי נטלי

         ?         . בבחורות מתעניין שפול חושב יוני

 

 תרגיל ו  

Fill in the missing words: As you listen to the sound file, identify the missing words and fill in the 

blanks in the text below following the example. The omissions have no particular focus—they are 

mechanical (every fifth word). 

 אותי הזמין והוא, אמריקה ________________ לנסוע חשק לפול יש ________________
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 אפילו. לעשות מה יודע ________________ כל לא אני. איתו ________________

 לעלות יכול שזה חושב ________________) הטיול בשביל משלם הוא ________________

 כדי קיץב לעבוד צריך ________________(, דולר אלפים חמשת כמו________________ 

 זמן לא זה, מזה ________________. הבאה לשנה כסף מספיק ________________

 שמעניינת בחורה חודשיים ________________ פגשתי. בשבילי טוב כך ________________

. רציניים ________________ יכולים בינינו שהיחסים חושב ________________, אותי

 חושבת היא. לפסיכולוגיה סטודנטית ________________, נטלי לה קוראים

 זמן להיות יכול שזה ________________ ואני, ולעבוד באוסטין קיץב ________________

 הרבה חושב אני. ללכת ________________ אנחנו לאן לראות בשבילנו ________________

 אני אולי אבל, למה ________________ לא אני—האחרון בזמן העתיד ________________

 אני. סטודנט של חיים לחיות ________________ לי נמאס ואולי קצת ________________

. מהתמונה חלק ________________ ונישואים, להתייצב צריך שאני ________________

. בחורות עם מסתדר ________________ לי נראה לא —נשוי ________________ עוד פול

 נשים כמה יש  —________________ לנסוע רוצה הוא זה ________________ אולי

 . זה בשביל סבלנות ________________ ואין, מהנדס הוא כי ________________ שרודפות

 

 תרגיל ז

Fill in the blanks: Provide one word that will complete the statements, relating them to the text. 

 .לנסוע לדרום אמריקה רוצהפול 

 ________________. לנסוע יוני את הזמין פול. 1

 ________________. הוא --דולר אלפים חמשת לעלות יכול הטיול. 2

 ________________. צריך הוא כי בקיץ לעבוד צריך יוני. 3

 ________________. נטלי. 4

 .טוב יותר אותה_______________  רוצה הוא. בנטלי עניין ליוני יש. 5

 .העתיד בשביל כסף לשמור= כסף_______________ . 6
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 ________________.  על הרבה חושב יוני. 7

 ________________. לו אין—נשוי לא פול. 8

 .בחורות עם טובים_______________  אין לפול. 9

 

 חתרגיל 

All these topics are present in our text. Circle the one that best describes the text as a whole. 

 .אמריקה לדרום פול של הטיול

 .נטלי בשם בחורה פגש יוני

 .לעשות מה חושב יוני

 .נשים עם מסתדר לא פול

 

 תרגיל ט

Responding to the clue and completing the phrase below to form a full sentence, give an 

indication that you understand the situations in which such a phrase can be used. Your sentence 

should relate to your own experience, not to the text of this unit. 

 __________________________________________________ בשביל סבלנות לי אין

__________________________________________________________________ 

 

 י תרגיל

Join the story line—create a character!  Write a sentence or two about the following situation: 

 _________________________________________________ פול אחרי רודפת ֶאֶלן סּו

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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 _______________________________________________________ אמא של נטלי 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 ציירו: יוני חושב על חתונה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


