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Tehtävä 9, sivu 113/117 (2. painos) 

 עשרה. - השעה שתים 12.00 .1
 השעה שמונה.  8.00 .2
 השעה שלוש.  3.00 .3
 השעה עשר ורבע.  10.15 .4
 השעה ארבע ורבע  4.15 .5
 השעה תשע ורבע  9.15 .6
 השעה שתיים וחצי.  2.30 .7
 עשרה וחצי. -השעה אחת  11.30 .8
 וחצי. השעה שבע   7.30 .9

 השעה רבע לשש. 17.45 . 10
 השעה רבע לחמש.  4.45 . 11
 השעה רבע לאחת.  12.45 . 12

 

Tehtävä 10, sivu 114/118 (2. painos) 
 

 שלוש וחצי. השעה  מה השעה?  .1

 / עשרה וחמישה. - שתים השעה מה השעה?  .2
 עשרה וחמש דקות. - השעה שתים

 / שמונה ועשרה.  השעה מה השעה?  .3
 השעה שמונה ועשר דקות.

 / תשע וחמישה.    השעה מה השעה?  .4
 השעה תשע וחמש דקות. 

 / חמישה לארבע.    השעה מה השעה?  .5
 השעה חמש דקות לארבע.

 / עשרה. -עשרה לאחת  השעה מה השעה?  .6
 עשרה. - השעה עשר דקות לאחת 

 / שמונה ועשרה.  השעה מה השעה?  .7
 ועשר דקות.השעה שמונה  

 / שתיים וחמישה.  השעה מה השעה?  .8
 השעה שתיים וחמש דקות.
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Tehtävä 13, sivu 116-117/120-121 (2. painos) 

 

 . הספרייה פתוחה ביום רביעיכן,  .1
 . החנות פתוחה ביום שניכן,  .2
 .פתוח ביום שבתלא הבנק לא,  .3
 . ה ביום שלישיסגורהספרייה  לא,  .4
 . פתוחה ביום ראשון בשעה שתייםלא החנות לא,  .5
 .ביום שישי בשלוש  רוסגהבנק לא,  .6
 . ביום חמישי בשעה תשע סגורהבנק פתוחה אבל הספרייה  .7

 

Tehtävä 14, sivu 117-118/121-122 (2. painos) 

 . ו שלושה־עׂשר חודשיםא שנים־עׂשר יש   בשנה .1
 .אין חגים בחודש חשוון .2
 החודשים תשרי, חשוון וכסלו הם החודשים של הסתיו.  .3
 יש ארבעה חגים.   בחודש תשרי .4
 . הם בקיץ .5
 . ן בשנההוא האחרו  .6
 . יש שמונה ימים  בחנוכה .7
 . יותסופגנ הם אוכלים   .8
 . הבמגילהם קוראים  .9

 לא, חג הסוכות בסתיו.  . 10
 . חודש אייר באביב . 11
 . הוא בחודש ניסן . 12
 . צותאוכלים מבפסח   . 13
 לא אוכלים.  בצום . 14

 


