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Tehtävä 1, sivu 133/137 (2. painos) 

 טוב, חדש, מוכשר... .1
 גדולים, קטנים, יפים... .2
 נחמדה, יפה, מאושרת... .3
 קטנות, גדולות, חדשות... .4
 חדשה, מודרנית, קטנה... .5
 חדשים, מעניינים, ישנים  .6

Tehtävä 2, sivu 134/138 (2. painos) 

 onnellinen turisti (se) מאושר ה תייר ה .1
 kaunis maisema/näkymä (se) יפה ה נוף ה .2
 maukas salaatti (se) טעים הָסָלט  ה .3
 kylmä mehu (se) קר המיץ ה .4

Tehtävä 3, sivu 134/138 (2. painos) 

 ים הנחמד יםהחבר  .1
 ות ארוּכ ותטיס .2
 נים המצוי  יםהטיול  .3
 ות חדש  ותספרי  .4
 ים היפ  מותהמקו  .5
 ים פתוח  נותחלו  .6

Tehtävä 4, sivu 135/139 (2. painos) 

 .שותה חלב הילדה הקטנה .1
 הולכת לבית ספר.   הילדה הגדולה .2
 .על השולחן  הספר החדש  .3
 . בתיק הספר הישן .4
 . אוכלים במסעדה התיירים הרעבים .5
 ז. תפו התלמידה הרעבה אוכלת עכשיו .6
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Tehtävä 5, sivu 135/139 (2. painos) 

לִקימסעדה הב  הורים של מאיה אוכלים ה .1  ת. ִאיט 
 ות. החדשהמילים  לומד את    דני .2
 כיתה הגדולה. הילדים יושבים ב   .3
 דן חוזר מהמוזיאון המודרני.  .4
 עיר העתיקה. התיירים הולכים לָ  .5
 אוניברסיטה העברית. סאקו לומד ב   .6

Tehtävä 6, sivu 136/140 (2. painos) 

kaħol, kħula, kħulim, kħulot  ָלות לים, כחּולה, כחּו, כחּולחֹוכ 

katom, ktuma, ktumim, ktumot  ָמות כתּוים,  ממה, כתּו כתּו, םתֹוכ 

sagol, sgula, sgulim, sgulot  ָלות לים, סגּולה, סגּו , סגּו לגֹוס 

varod, vruda, vrudim, vrudot  ָדות דים, ורּו דה, ורּו , ורּודרֹוו 

jarok, jeruka, jerukim, jerukot  ָקות רּוקים, י  רּוקה, י  רּו, י  קרֹוי 

ʦahov, ʦehuba, ʦehubim, ʦehubot  ָות בהּוצ  ים,  בהּוצ  , הבָ הּוב, צ  הֹוצ 

adom, aduma, adumim, adumot מות דּומים, א  דּו א  ה, מָ דּום, א  אדֹו 

afor, afora aforim, aforot,  ָרות פֹוא  ים,  ר פֹוא  רה, פֹוא  ,  רפֹוא 

šaħor, šħora, šħorim, šħorot  ָרות רים, שחֹורה, שחֹו, שחֹורחֹוש 

lavan, levana, levanim, levanot  ָנות בָ נים, ל  בָ נה, ל  בָ , ל  ןבָ ל 

ħum, ħuma, ħumim, ħumot מות חּוים, מחּומה, חּו,  םחּו 

Tehtävä 7, sivu 136/140 (2. painos) 

 כתומים  .1
 ירוק  .2
 לבנה... /כחולה/אדומה/ורודה .3
 כחולים  .4
 אפורים  .5
 צהוב /כתום/ירוק / אדום  –  כתום –  אדומות  – ירוק  .6
 ם שחורי –  ירוקים .7
 כחול ה .8
 לבן   –  חום .9

 אדום  . 10
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Tehtävä 9, sivu 137/141 (2. painos) 

 ש חָ נָ  .1
 יל פִ  .2
 ה פָ 'יָר גִ  .3
 ע  רד  צפ   .4
 ין נִ ת   .5
 רּו נגּו ק   .6

Tehtävä 10, sivu 138/142 (2. painos) 

 מה טעי .1
 הכחולה  .2
 הגדולה  .3
 גדולים  .4
 חדש  –גדולה   .5
 קר  -חם  .6

Tehtävä 11, sivu 138/142 (2. painos) 

 נכון   .1
 לא נכון  .2
 נכון  .3
 לא נכון  .4
 לא נכון  .5
 לא נכון  .6
 נכון  .7
 לא נכון  .8

 


