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Tehtävä 1, sivu 148/152 (2. painos) 

 ת ד  ר  ת, ל  רדֹוים, יֹורד  ת, יֹוד  ר  , יֹו דר  יֹו .1
 ת כ  ל  ת, ל  כֹו להֹוים,  כ  להֹו ,  תכ  ל  הֹו, ךל  הֹו .2

Tehtävä 2, sivu 149/153 (2. painos) 

 .3 ת ח  ק  ל    ת,ֹוקח לֹוים,  קח  לֹו ,  תח  ק  לֹו , ח  ק  לֹו

Tehtävä 3, sivu 149/153 (2. painos) 

 לצאת  .1
 לתת  .2
 לדעת  .3
 לקחת  .4
 לשבת  .5
 לרדת  .6
 ללכת  .7

Tehtävä 4, sivu 150/154 (2. painos) 

 בשעה חמש מהבית.   לצאת ים רוצאנחנו   .1
 מתנה לאח שלי.  ה לתת רוצ    אני .2
ימהאוטובוס ליד התיאטרון ה  רוצה לרדת האישה .3  . ְלאּומ 
 עברית.   תדע ה לרוצ  התייר הפיני   .4
 לים עם הילדים. ת לכרוצים לההורים  .5
 החוצה.   לצאתאת הכדור ו  קחת ל  רוצים הילדים .6
וד. תשבה לרוצ  יוסי  .7  ליד ד 
גֹותב ת רדה לרוצ  המרצה  .8 דר  יתולא ב  מ  ֲעל   . מ 
 את הים התיכון.  ותאלרשבת על הספסל ו ה לרוצ  אני   .9

 תת הרבה שיעורים לתלמידים.ה לרוצ  המורה לא  . 10
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Tehtävä 5, sivu 151/155 (2. painos) 

 איזה  .1
 איזו  .2
 איזה  .3
 איזו  .4
 אילו  .5
 אילו  .6
 איזה  .7
 איזה  .8
 אילו  .9

 איזו  . 10

Tehtävä 6, sivu 151/155 (2. painos) 

 ברחוב...  גרהגר/  ניא .1
 בשעה...  בבוקרקם/קמה אני   .2
 ב...  רוצה לגוראני   .3
 ב...  קונה אוכל   אני .4
 . יש קיבוצים  בישראל .5
 ל...  רוצה לנסוע   אני .6
 . אוסטריההוא מ .7
 לומדת עד שעה.../לומד  אני .8
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Tehtävä 7, sivu 152/156 (2. painos) 

 איזה  .1
 מה  .2
 מה  .3
 אילו  .4
 איזה  .5
 מה  .6
 אילו  .7
 מה  .8

Tehtävä 8, sivu 152/156 (2. painos) 

 כל הספריות  .1
 כל הפינים  .2
 כל הטיסות  .3
 בכל בית  .4
 כל הסטודנטים  .5
 לכל התיירים  .6
 כל הסרטים  .7
 כל השמות  .8

Tehtävä 9, sivu 153/157 (2. painos) 

 כי הוא עושה קניות לשבת.  צריך ללכת למחנה יהודה הוא .1
 . הרבה אנשים שםיש  .2
 לובשות שמלה ארוכה.   הדתיות  נשיםהלובשים מעיל ארוך וכובע שחור והדתיים הגברים  .3
 הוא רואה הרבה צבעים, למשל ירוק, אדום, כתום, סגול.  .4
 ועוגות ועוגיות.  יש שם הרבה ריחות שונות של תבלינים .5

קולות של מכוניות    שומעיםכי המוכרים קוראים לאנשים ומהרחובות הקרובים  .6
 ואוטובוסים. 

 מהרחובות הקרובים.  םות של מכוניות ואוטובוסיקֹול שומע  הוא .7
 הוא אוהב את השוק.  .8
 . בשוק  גבינות ופירות קונההוא   .9

 כי הוא קצת עייף אחרי כל הקניות.  רוצה לשבת  הוא   . 10
 


