
Vastaukset, Luku 4 
 

 
 

Tehtävä 1, sivu 51 

1. 

ħadaš, ħadaša, ħadašim, ħadašot 1 ָחָדש חדשה חדשים  חדשות. 
ajef, ajefa, ajefim, ajefot 2 ָעֵייף עייפה עייפים  עייפות. 

 
2. 

šone, šona, šonim, šonot 1 שֹוֶנה הנָ שֹו שונים שונות. 
raze, raza, razim, razot 2 ָרֶזה הרזָ  רזים  רזות. 

 
3. 

jisre’eli, jisre’elit, jisre’elijim, jisre’eli 1 ישראלי ישראלית ישראליים ישראליות. 
FIni, FInit, FInijim, FInijot 2 פיני פינית פיניים פיניות. 

 
4. 

meʦujan, meʦuJEnet, meʦujanim, meʦujanot   צּוָין ת נֶ יֶ צּומ   ניםיָ צּומ   נותיָ צּומ .1 מ   
 
5. 

jašan, ješana, ješanim, ješanot   1 ָיָשן הנָ שָ י   ניםשָ י   נותשָ י. 
sameaħ, smeħa, smeħim, smeħot  ֵֵמח   ֹשֵמָחה חיםשמֵ  חותשמ  .2 ֹשָ
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Tehtävä 2, sivu 53 

 .רחל ׂשמחה .1
 .הוא רֶזה .2
 ?אתה עייף .3
 ?מאיה ורינה נחמדות .4
 ?אתם מוכשרים .5
 .היא יָפה .6
 .נחמדיםהמוֶרה והמרָצה  .7
 .המדריך מצוין .8
 הטלוויזיה והרדיו ישנים. .9

 
 

Tehtävä 3, sivu 53 

 שמח, עייף, מאושר, פיני, ... –סאקו  .1
 גדולה, חדשה, ישראלית, ... –המסעדה  .2
 שונה, נחמד, שמח, ... –אני  .3
 נחמדות, מוכשרות, עייפות, ... –הן  .4
 מודרני, חדש, גדול, ... –המחשב  .5
 ... רזים מוכשרים, שמחים, –את ויוסף  .6
 יפה, נחמדה, שמחה, ... –רחל  .7
 חדש, טעים, מצוין, .... –הקפה  .8
 מוכשר, מאושר, נחמד, ... –אתה  .9

 טעימה, מצוינת, גדולה, ... –העוגה  .10

  
 

  



Vastaukset, Luku 4 
 

 
 

Tehtävä 4, sivu 54  

 / כן, אני פיני. .1
 פיני. לא , אנילא

 / פינית.כן, אני  
 פינית. לא , אנילא

 / כן, אני נחמד. .2
 נחמד. לא, אני לא

 / כן, אני נחמדה. 
 נחמדה. לא , אנילא

 / כן, אני מאושר. .3
 מאושר. לא, אני לא

 / כן, אני מאושרת. 
 מאושרת לא, אני לא

 

 
Tehtävä 5, sivu 54 

 הן לא עייפות. .1
 אנחנו שמחים. .2
 ם.יהם פיני .3
 מאושרות. אנחנו .4
 אתם מוכשרים. .5
 אתן ישראליות. .6

 

Tehtävä 6, sivu 54 

 
 .../שמחות  / הן עייפות .1
 .../שונים  / םיאנחנו פיני .2
 .../עייפים  / הם שמחים .3
 .../עייפות  / אנחנו שונות .4
 .../נחמדים  / הם מוכשרים .5
 .../עייפה  / היא נחמדה .6
 . ../שמח  / הוא מאושר .7
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Tehtävä 7, sivu 55 

 על השולחן.  (הוא /) המחשב .1
 על הצלחת.  (היא /)הכוס  .2
 על השולחן, ליד המחשב.  (היא /) הצלחת .3

 

Tehtävä 8, sivu 55  

 .ִמטָבחבהשולחן על העוגה  .1
. לידכיתה בהמורה  .2  הלּוח 
 האוניברסיטה.ליד מלון בהתייר  .3
נָטאלי .4  טּורקּו.ליד  –? איפה נ 
 הספרייה.ליד כיתה בהסטודנטית  .5
 הטלוויזיה. לידהשולחן  עלהכוס  .6

 

Tehtävä 9, sivu 55 

 
 היא בהר הצופים.  .1
 בירושלים.  .2
 היא גדולה.  .3
 הנֹוף יפה.  .4
 המטבח בדירה.  .5
 הוא גדול.  .6
 .החדר בדירה. הוא קטן  .7

 


