
 
Say it in Hebrew Placement Evaluation 2022 
Return completed form to Ilene Uhlmann iuhlmann@jccchicago.org 224.406.9233 

 
 

Full Name:    
 Last First  
 
Address:   
 Street Address Apartment/Unit # 
 
    
 City State ZIP Code 
 
Home Phone:  Alternate Phone:  
 

Email  

  
 
 
If you have no knowledge of Hebrew, or if you have partial knowledge of the Hebrew alphabet and/or know up 

to 30 words you are considered a beginner and will be enrolled in Novice  

 

 

Are you familiar with printed Hebrew letters?    Yes     No 

Do you know how to read/write cursive letters?  Yes     No 

Where did you learn Hebrew? (circle ) 

Day School | Afternoon Hebrew School | Public High School | Summer Camp | College | Other 

How many years?______ 

Have you ever been to Israel?    Yes     No 

For how long?_________ 

Other Information about your knowledge of Hebrew and/or your personal language goals that you would like to 

share: 

 

 

 

Instructions: 
Work independently; don’t use a dictionary.  It should take you no longer than one hour.  Scan and email the 
completed exam to aashkenazi@jccchicago.org.   We prefer to assess your conversation and comprehension 
skills in person.  Please call Abby Ashkenazi at 847.763.3627 to arrange an interview either by phone or in 
person. 



Part 1 
Circle the drawing that matches the word. 
 

 

 

 

 
ןומיל  

  
 

 
הפק  

 

  
 

דלוקוש  

 
   

ןופלט  

 

  

 
הרטיג  

 
 
Part II 
Write the following words in Hebrew script.  If you are unfamiliar with script you may 
print. 
 

Brazil  

Arizona  

Alaska  

Finland  

Berlin  

London  



 
 
Part III:   Grammar and Vocabulary 
Circle the correct “bold” answer that completes the sentence: 
 

תובוחרב תורג  / םירג / הרג / רג ילש אמא  .1  

.ונל / םהל / םהלש / ולש םירבחה םע קחשל םיחמש םידליה  .2  

.טעמ דוע ךתא / ךילא / ךל / ךתוא רקבל םיאב ונחנא  .3  

.הקיסומ תועמוש / םיעמוש / תעמוש / עמוש םה .4  

.ןחלושה לש / תא / םע / לע רפסה  .5  

.ץקו ביבא ,ףרוח ,ויתס :ןה הנשה תוחוכ / תוחור / תומוק / תונוע עברא  .6  

הביסמב היהת / התיה / תייה / היה לחר לומתא .7  

םייסנכמו תוצלוח תונקל תוקרי / םידגב / םיטיהר / םיילענ תונחל םיכלוה םה  . 8 

ונלש תומולחה תיב תא ונינב / תונבל / ונב / םינוב םילוכי ונחנא   . 9 

ולש םירבחה לכ תא ןימזה / התש / ךלה / שקיב אוה ,הביסמ השע אוה רשאכ   . 10 

אירב אל הז יכ ,תוירגיס ןשעל רומג / רורב / רשפא / יאדכ אל . 11 

יתוא דמיל / רפיס /קדב / םליש אוהו אפור / גהנ / סדנהמ / ןיד ךרוע ל יתכלה .יל באכ שארה   . 12 

רגובמ יכה / תוחפ / לודג / רתוי השמ .םירשע ןב השמו ,הרשע הנומש ןב דוד . 13 

תוכומנ / תובחר / תובושח / תולתלותמ תורעשו םיכורא / לוחכ / םיריהב / תוקורי םייניע יל שי  .14 



תיבב ןחבמ ובתכי / ובתכ / םיבתוכ / בותכל םיטנדוטסהש הצור הטיסרבינואה  15.  

רדווסה תא יתממיח / יתדרוה / יתשבל / יתדרי ןכלו , דואמ םח היה םירהצב  16.  

תויעב הברה םתייה / התיה / ויה / היה אישנל הרבעש הנשב  .17 

ריעה זכרמב תאצמנ / אצמנ / תאצומ / אצמ ש ןיינבב הרג ילאינד תחפשמ .18 

ןיינבב תישילשה הניש -ירדח / הביבס / המוק / תספרמ ב םירג םה . 19 

הרמגנ הקספהה רחא / ש ירחא / ןכ ירחא / ירחא םלואל רזח להקה  . 20 

ךלש םידגבה םיאצמנ ךבש / הבש / ובש / םהבש ןוראב יולת ךלש ליעמה  .21 

הבישיל אובל וידבועל רביד / לאש / רמא / רפיס להנמה .  .22 

חצרה לע הבתכה תא םסרופ / םסרפתהל / םסרפ / םסרפל םיכסה אל ןותיעה ךרוע    . 23 

  רויד אוצמל םישדחה םילוע ל / לע / םע / תא רזוע הטילקה זכרמ .24

לומתא ךילא אובל תלוכי / יתלוכי / לכוא / לוכי אלש רעטצמ ינא  .25. 

תרמזה תלחמ תורמל / תודוא / רחאמ / ללגב ברעה םייקתי אל טרצנוקה      .26 

ןמזב יתוא תנמזה םא / לבא / אלא / וליא הביסמל אב יתייה   . 72  

אירמה בורקב / רבכ / וליפא / ןיידע סוטמה ’הפועתה הדשל ונעגה רשאכ   . 82  

הגיהנה ןוישר ונממ ללשנ תינלשרה / הרומחה / תינדפקה / הריהזה ותגיהנ בקע . 92  

  

 



 
 
 
Part IV:   Reading Comprehension 
Underline the past tense verbs in the text below. 
 
 

:תרפסמ רוש רתסא  

.ילש החפשמב הנושארה תירבצה ינא  

.למרכה תריטב יתלדגו הפיחב יתדלונ  

.תופש הברה יתעמש ילש הנוכשבו ,תונוש תוצראמ םישדח םילוע ורג למרכה תריטב  

 

 יתדמל  .ונידאל ורביד היכרותמ ואבש הלא  .תילגנא ורביד ודוהמ םינכשה ,תיתפרצו תיברע ורביד םירצממ ילש םינכשה

 תיתפרצ תצקו ,ןילופמ האבש לדנייש הפי ילש הרבחה לש החפשמהמ שידיא תצק ,תידוהי ,ילש הרבחהמ ונידאל תצק

.הירי'גלאמ האבש היבליס ילש הרבחהמ  

 הכירצ ינאש ובשח ילש םירוהה לארשיב .תירבעו תיקלטיא ,תיברע ורביד םידוהיה םש ,בולמ לארשיל ואב ילש םירוהה

.תיברעב ןמזה לכ ורביד םנ תיבבו תיברע תעדל  

.רפסה תיבב הברהו בוחרב תצק ,תיבב תצק יתדמל תירבע לבא ,החפשמב הנושארה תירבצה ינא  

:ורביד םה תופש וליאו ,"למרכה תריט"ל םילועה ואב ןיאמ ובתכ.1  

הפש ץרא   
  
  
  
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Part V:  Reading Comprehension 
Answer the questions below 
 

 
?תירבעל םילימ תואב ךיא  

 
 הינלופב" .םירמוא םה ",רשכ אל לכוא הז" .היינבגע םילכוא אל הינלופמ םידוהיה  .תיטמרד הירוטסיה שי היינבגעה ירפל
 לש םשה היהי המ :היעב התייה לבא ,תוינבגע לוכאל םינלופה ודמל םילשוריב "!'םייטוידיא םיחופת' הזה ירפל םיארוק

" .  ? ירפה םירפסב אל םגו הנשמב "היינבגע" ןיא ,ך"נתב "היינבגע" ןיא .השדח הלימ תאז ?"היינבגע  
.םילימ לע תומחלמ םגו תבשה לע תומחלמ ,םירבק לע תומחלמ :םירבד הברה לע תומחלמ שי םילשוריב  
 
 הימנרגב .תירבעל תינמרגמ הירוסב המדאה תדובע לע רפס םגרית ,ינויצו יתד ידוהי ,סניפ לכימ לאיחי ארקנש שיא 

ירפל םיארוק  םשב ירפל ארק אוהו ,הלאה םילימה תא בהא אל סניפ לכימ לאיחי  ."ןדע חופת" וא "הבהא חופת"  
.הבהא תושעל ,ושורפש ,"בוגעל" יכ"נתה לעופה לע בשח אוה ."היינבגע  
. 

ןב רזעילא םג "!תוינבגע בהוא אל ינאו ןבגע אל ינא" ,בתכ רנרב םייח רפוסה .הזה םשה תא ובהא אל םיבר םישנא  
תירבעב םשה לע היצאירוו איהש ,"הרודב" ירפל ארק אוהו ,תאזה "תיסקס"ה הלימה תא בהא אל הדוהי  

" היינבגע ילב ילארשי טלס ןיא םויה לבא ",היינבהא" לשמל ומכ ,תורחא םילימ לע בשח רחא רפוס  .הרודנב  
 
 

?תוינבגע לוכאל ובריס הינלופמ םידוהיה המל .1  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

?תירבעב השדח הלימ איה "היינבגע" הלימהש םיעדוי ונחנא ךיא   2 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 3  ?םילשוריב שי םיחוכיוו וליא  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

?הבהאו היינבגע הלימה ןיב רשקה המ  4 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 



 

 

Part VI:  Listening Comprehension 

Paste the link into your web browser.   
http://www.youtube.com/watch?v=wrc1SKysNak&feature=player_detailpage 

?לכא אוה המ  ?תבשב השוע אבסה המ  .  

  ?םידליה ויה הפא  .רבחה לש אמאה הרמא  המ .

       ?ץוביקב ולכא המ

      ?םינב השימחה לש תיבה הארנ ךיא

           ?האל אתבס תרמוא המ

?דליה יפל  ילארשי תיב לש םעט אוה המ  

?ילארשי תיב אוה ךליבשב המ  

  .תמוסרפב םיתיבה דחא לש רופיס רפסת

Please return the complete form to Ilene Uhlmann iuhlmann@jccchicago.org   224.406.9233 


