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Tehtävä 9, sivu 95/99 (2. painos) 

1. 0648275 

2. 9714632 

3. 7290185 

4. 7290185 

5. 8359046 

 
Tehtävä 10, sivu 95/99 (2. painos) 

 שבע תשע שבע שלוש  חמש אפס אחת  .1
 אפס תשע שלוש שמונה  שתיים חמד ארבע  .2
 שתיים שמונה שלוש אחת  ארבע תשע שש  .3
 שתיים ארבע אחת שש  אפס שש שמונה  .4

 
Tehtävä 11, sivu 95/99 (2. painos) 

 י: ... מספר הטלפון של .1
 י: ...הכתובת של  .2
 י: ...המספר של כרטיס הספרייה של  .3
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Tehtävä 13, sivu 97/101 (2. painos) 

 צלחות  שתי .1
 מכוניות  שבע .2
 ה אחת פיצ .3
 פות ׂש שלוש .4
 ת ֲאגֹורֹו  חמש .5
 שעות שתים־עֹשרה  .6
 ֵביִצים  עשר .7
 כוסות  ארבע .8
 נשים  שש .9

 ת אחת־עֹשרה ַחלֹו . 10
 גלויות  תשע . 11
 טלוויזיות  שמונה . 12

 

Tehtävä 14, sivu 97/101 (2. painos) 

 ות? דירכמה  .1
 ? תו כמה מכוני .2
 ות? כמה טיס .3
 ? תיו כמה חנו  .4
 ות? חברכמה  .5
 ות? תייר כמה  .6
 ות? קפטרי כמה  .7
 ות? כיתכמה  .8
 ים? ש נכמה  .9
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Tehtävä 17, sivu 98/102 (2. painos) 

 שבע כוסות של קמח,  צריכה  גברת לוי
 כפות של סוכר, שמונה  
 ארבע כפיות של מלח,  
 שתי כפות של שמרים, 
 שתי כוסות של מים,  
 ונה כפות של שמן שמ 
 וארבע ביצים. 

 
Tehtävä 18, sivu 99/103 (2. painos) 

 . פיניותארבע  יוצאות  לטיול .1
 . ן־גּוריֹוןהשם של שדה התעופה הוא ב   .2
 . דָגנָיההוא   השם של הקיבוץ .3
 . ההיסטוריה של הקיבוץעל    הן לומדות .4
 . ָיפֹו ַשַערמלון ליד ב  בירושלים הן ישנות .5
 . ְמנֹוָרהת ואת הס  נ  הכ את  הן רואות .6
 ן ואת ָיפֹו. יכֹוִת ם הַ יָ הן רואות את הַ  מהחלון  .7
 ( אביב־תלהן רואות שלוש ערים. )טבריה, ירושלים ו .8

 


