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 JCC Ulpan Center in Manhattan 
334 Amsterdam Ave. at 76 St.  

New-York, NY 10023 
Phone:  646-505-4426 

E-Mail: asole@mmjccm.org 
 
 

 
 
 

Hebrew Language Placement Test 
 

Date: ______________ 

Semester: ___ Fall 20___; ___ Spring 20___; ___ Summer Weekly 20__ 

Summer Intensive:  ____ July 20___; ___ August 20 ___. 

 
 
Name: _____________________________________________ 

Home Address: _____________________________________ 

Phone Number: Home: ________________ Work: _____________Cell: _____________ 

E-Mail: __________________________ 

 
 
Previous Hebrew Language Studies/Experience: 

Primary / Secondary Hebrew School__________________________________________ 

College (Please list all Hebrew courses taken): __________________________________ 

Other Hebrew Language Studies (Please specify, including length of study, and 

proficiency level): ________________________________________________________ 

  

 

Optional Question: 

Reasons for taking this course: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
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Dear Student, 
 
Thank you for your interest in taking a Hebrew Language class at the JCC Ulpan Center 
in Manhattan. We offer morning and evening classes at all levels in 3 semesters 
throughout the year, including 2 sessions of Intensive Ulpan each summer. 
 
All Ulpan instructors are professional and experienced Hebrew teachers.  We use Ulpan 
methods and materials with a strong emphasis on modern conversational Hebrew. 
 
The Hebrew Placement Test you will find herewith is designed to assess your Hebrew 
language proficiency and assist in recommending the class that is appropriate to your 
level of Hebrew and is best suited to your needs. 
 
The placement test should be completed independently without using a dictionary.  
The level of difficulty is progressive. Once you begin working, please continue without 
interruption until the test is completed, or as much as you can do. 
 
The test has 4 parts. Please carefully read the instructions before you answer any of the 
questions. 
 
Please email the completed test and your personal information to Anila Sole, the 
ulpan director:   asole@mmjccm.org 
 
 
We will contact you promptly once your test is assessed. 
 
For more information and/or assistance please call Anila Sole at 646-505-4426. 
 
Thank you for taking the test and good luck, 
 
Anila Sole 
Ulpan Director 
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Part 1:  
1) Translate the following words and sentences in English 
2) Re-write the words or sentences in Hebrew script 

 
 

____________________________ )2    _____________________)1        םילשורי  

_____________________________)2    _____________________)1        הדירולפ  

_____________________________)2   _____________________)1         היזיבלט  

_____________________________)2   _____________________)1       םיטנדוטס  

 
.הקירמאב רג אוה וישכע  .לארשימ ףסוי  

1(___________________________________________________  

2( ___________________________________________________  

.הטיסרבינואב תילגנא דמול אוה ברעבו ,תירבע רבדמ אוה תיבב  

1( ___________________________________________________  

2( ___________________________________________________  

.רפס-תיבב םינטק םידלי םע דובעל בהוא אוה  

1(____________________________________________________  

2( ____________________________________________________   

 
Part 2: 
Circle the word which best completes the sentence: 
 

.הפי רופיס ______ הרומה  )1  
הצר   \ םיבשוי  \ \  תארוק רבדמ       

 
.הקיסומ _________ םתא )2  

תועמוש    \ יעמוש ם  \ \  תעמוש       עמוש
  

.הלודג הריד ןיא  _________ )3  
דימלתל   \ \  דימלת \  דימלתב       דימלתה

 
.התיכב בשוי התא _______ עדוי אל ינא  )4  

ןאל  \ \  הפיא \  ןיאמ        ימ
 

.תירבעב תושדח םילימ הברה _______ איה  )5  
ה אב  \ \  השוע וי תעד  \        תלייטמ
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? _______ הצור התא המ  )6  
תכלל   \ \  םוקל \  עוסנל        תושעל

 
_________ הקיסומ קר תובהוא ןה   )7  

\   הנקז \  תינרדומ \  קיתע         ןיינעמ
 

__________ םה שולש דועו הרשע תחא   )8  
\  הרשע עברא \  העבש \  הרשע עשת          םירשע

 
  .הכונחב תונתמ _________ םילארשיה םידליה לכ   )9

םירקבמ  \ \  םירש שמ םימל  \         םילבקמ
 

  ?םויה _______  התא ךיא  ?ךמולש המ )10
\  שיגרמ \  השיבלמ \  ריבסמ         הנימזמ

 
  .עובש דועב תנתחתמ הלש הבוטה הרבחה יכ ________ דואמ הניד )11

\  ךישמהל \  תצחרתמ \  ללפתהל         תשגרתמ
  

  ________ אל םה לבא ,הבושתה תא םיעדוי םהש יתבשח )12
\  וסט \  ונע \  ושע         ורש

 
  .ינד לש הביסמל ______ אל אוה ןכלו תוביסמ  בהוא אל אוה )13

\  הכלה \  תכלה \  ךלה         תכלל
 

  ?רפסב םיליגרתה לכ תא ____ רבכ )14
\  השע \  התצר \  יתינק         תישע

 
_______ םימש אל טלס םישועשכ )15  

תוריפ  \ המדא \  הדילג - יחופת  \         תוקרי
 

  .ותוא יתאצמ אל לבא  ,שדחה ואידיוה טרס תא _______ )16
\  יתשפיח \  יתלשיב \  יתדמיל        יתנשיע

 
.התיכב לוכאל _______ יכ ,רועישה ןמזב לכוא אל דיוד )17  

\  יאדכ \  רשפא \  רוסא         ךירצ
 

  .ןייוצמ ____ דימת לכואה תאזה הדעסמב )18
\ ה וי \  תויהל \  התיה         היה
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  .לאינדמ ______ לודג ןתנוי .םישולש ןב ןתנויו שמחו םירשע ןב לאינד )19
\  רתויב \  רתוי \  יכה         תוחפ

 
-רודכ םימעפלו ,סינט ____ קחשמ אוה םימעפל  .השמ םע קחשמ ינור עובש ףוס לכב )20

.לגר  
\ ולש  \ \  ול \  ותיא         ותוא

 
 
Part 3: 
Please read the following passage and circle the appropriate answer: 
 
 

ליג בשחנ אל םיעבש ליג םויה רבכ  .םדאה ייח תא ךיראהל םיכרד םישפחמ עדמה-ישנאש ,ןותיעב יתארק  

.האמ וא םיעשת ליגל ילוא םדאה עיגי תחאו םירשעה האמה ףוסב .דואמ  הובג  

.םייאמצעו םיאלמ םייח םגו םיכורא םייח םג תויחל לכוי םדאהש,ןימאהל יל השק  
 

.הנקיזה תא וחצני אל םה לבא ,ןטרסה ומכ תושק תולחמ וחצני םירקוחה ילוא  
 

םמחתהלו תבשל קר וצריש ,םישלחו םינקז םישנא םירעה תובוחרב ולייטי תאזה האמה ףוסב םאה  
 

?ךכל הבושת תתל האופרה לכות םאה ?דובכב םמצע תא םייקל ולכוי םה םאה  ?שמשב  
 

.הובג ליגב  םיאלמ םייח היחיש ידכ ,ולש חומה תא םג אלא ,םדאה ףוג תא קזחל קר אל םיכירצ םירקוחה  
 

.תאזה האמה ףוס דע הנקיזה תייעב תא רותפל חילצי האופרה עדמש ,ללכב חוטב הז ןיא ,יתעדל  
 

.םייאמצעו םיאלמ ךכ-לכ ויהי דימת אל םייחה לבא ,רתוי םיכורא םייח ילוא ויחי םינקזה  
 
 
 

ןוכנ אל  \  ןוכנ                                  .םייחה תא ךיראהל ידכ םידבוע עדמ ישנאו םיאפור  )1  
 

  ןוכנ אל  \  ןוכנ                                        .ןטרס ומכ תולחמ חצנלו ףוגה תא קזחל רשפא  )2
 

  ןוכנ אל  \  ןוכנ              .תאזה האמה ףוס דע הנקיזה תייעב תא רותפל חילצי האופרה עדמ  )3
 

ןוכנ אל  \  ןוכנ                                .דובכב םמצע תא םייקל ולכוי םינקזהש חוטב בתוכה  )4  
 

ןוכנ אל  \  ןוכנ     .האמ וא םיעשת ליגל םיעיגמ םא קר םייאמצעו םיאלמ םייח תויחל רשפא  )5  
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Part 4: 
Please choose one of the following topics, and write a short paragraph (5 – 10 lines) 
in Hebrew: 
 

1) For Beginner Level: 
?תירבעל התכב םיטנדוטסה םישוע המ  
 

2) For Advanced Beginner Level: 
.דחוימב ת/בהוא ה/תאש םוקמ וא ,תישעש הפי לויט    

 
3) For Intermediate Level: 

.)תוארל וא( אורקל יאדכו ,ןיינעמ אוהש ת/בשוח ה/תאו ,)תיארש טרס וא( ןורחאה ןמזב תארקש רפס  
 
4) For Advanced Level:  

 תירבעה דומילל תובישח שי םאה ?םידמול תורטמ וליאלו תירבעה ידמול םה ימ :הקירמאב תירבע דומלל
.תירבעל תי/טנדוטסכ ךמצע לע י/רפס ?הקירמאב  
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 
 
 

 
 
 


