
Vastaukset, Luku 11 

 

1 
© Lea Lyytikäinen, Itzhak Gamzu 

Tehtävä 1, sivu 101/105 (2. painos) 

 . יש קיבוצים  בישראל .1
 .יש הרבה ְיהּוִדים  בישראל .2
 .יש הרבה ספרים  בספרייה .3
 .יש הרבה אגמים  בפינלנד  .4
 . רילותבאפריקה יש גֹו .5
 . יש סטודנטיםבאוניברסיטה  .6
 . יש קֹוָאלות באוסטרליה .7
 . ציםיש ע    ביער .8

Tehtävä 3, sivu 102/106 (2. painos) 

 לא, אין מחשב בבית.  /. יש מחשב בביתכן,  .1
 . טלוויזיה בביתלא, אין   /. יש טלוויזיה בביתכן,  .2
 . יש אוניברסיטה בירושליםכן,  .3
 . הרבה אגמים בישראל  לא, אין .4
 .לוח  אין  יבכיתה שללא,  / .  יש לוח  יבכיתה שלכן,  .5
 . תמונות  ןי א י בחדר של  לא, /. יש תמונות יבחדר של כן,  .6
 . סאונה ןי א  יבבית של לא, /. יש סאונה יבבית של כן,  .7
ָמה  יבפלאפון שלכן,  .8 ָמה  ןיא  יבפלאפון שללא,   /. יש ַמצל   . ַמצל 

Tehtävä 4, sivu 102/106 (2. painos) 

 הרבה מכוניות.  בעיר יש בכפר אין הרבה מכוניות.
 .אנשיםיש הרבה  בעיר   . מעט אנשים יש בכפר 
 . הרבה עצים איןבעיר   . הרבה עצים יש בכפר 
 . חנויותיש הרבה  בעיר   . מעט חנויות יש בכפר 

 . מקומות עבודה  הרבה בעיר יש . מקומות עבודההרבה בכפר אין  
 .הרבה מוזיאונים בעיר יש .בכפר אין הרבה מוזיאונים

 . מסעדות  הרבה ישבעיר   . מעט מסעדות יש בכפר 
 . בתי ספרהרבה  בעיר יש . בתי ספרמעט  יש בכפר 

 . הרבה רחובות בעיר יש . בכפר אין הרבה רחובות
 . שקט יש מעטבעיר   . שקטהרבה  יש בכפר 
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Tehtävä 5, sivu 102/106 (2. painos) 

 י יש ... בחדר של  .1
 י יש ... על השולחן של .2
 יש ... י  בתיק של .3
 י יש ... ים שלבִכיִס  .4
 י יש ...ליד החלון בחדר של .5

Tehtävä 7, sivu 102/106 (2. painos) 

 תלמידים עשרה  .1
 אחים  שבעה .2
 עצים  חמישה .3
 ספרים   ארבעה .4
 ן אחד שולח  .5
 ה מלונות שלוש .6
 שקלים  תשעה .7
 מכתבים  שני .8

Tehtävä 8, sivu 104-105/108-109 (2. painos) 

 . אנשיםחמישה  ברחוב הולכים  .1
 הוא כותב ארבעה מכתבים. .2
 . סטודנטים שלושה  לקונצרט נוסעים .3
 . חדריםיש שישה  בדירה הזאת  .4
 יש שני מורים.  בכיתה  .5
 אחד.  סרטהם רואים  .6
 . ספריםשמונה על השולחן יש  .7
 יש שבעה ימים.   בשבוע .8
 חודשים. שנים־עשרבשנה יש  .9

 בחודש יש ארבעה שבועות. . 10
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Tehtävä 9, sivu 105/109 (2. painos) 

 . תלמידים  חמישה  לומדים בכיתה  .1
 . מטוסים  שני עכשיויש בָשֶדה  .2
 . עיתונים ה שבע ישבלובי  .3
 . אגורותתשע  יש   בחדר של הילד .4
 שבעה שקלים.   עכשיו יש בארנק שלו   .5
 יש מקום לעשרה אנשים. בקומה הזאת .6

Tehtävä 10, sivu 105/109 (2. painos) 

 . סטודנטיותעשר לומדות   בכיתה של סאקו .1
 . בכיתה יש לוחכן,  .2
 כותבת מילים על הלוח.  המורה .3
 קוראים ספר בעברית.  הסטודנטים .4
 . דברים  שלושה  יש  על השולחן של סאקו .5
 אחד על השולחן וספר אחד בתיק.  ספר .6
 על הרצפה.  התיק שלו  .7
 . כסף קצתו   שלו המשפחה  של תמונה , ספרייה  כרטיסו יש כרטיס אשראי, בארנק של .8
 שלו.  בפלאפון מוזיקה  שומע הוא יםלפעמ  .9

 


