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Tehtävä 1, sivu 157/161 (2. painos) 

 . ללמוד עבריתקשה  /קל  .1
 .לאפות לחםקשה  /קל  .2
 . לכתוב מכתבים בעבריתקשה  /קל  .3
 . לקרוא ספרים באנגליתקשה  /קל  .4
 . לשבת ְבֶשֶקטקשה  /קל  .5
 . לעבוד בלילהקשה  /קל  .6

Tehtävä 2, sivu 157/161 (2. painos) 

 ? לפתוח את החלוןאפשר  .1
 ? אפשר לשאול שאלה .2
 ? אפשר לומר משהו .3
 ? אפשר לשמוע שוב את השאלה .4

Tehtävä 3, sivu 157/161 (2. painos) 

 כדאי  .1
 לא טוב  .2
 קל  .3
 לא כדאי  .4
 כדאי  .5
 כדאי  .6
 טוב  .7
 כדאי  .8
 אפשר  .9

 אפשר  . 10
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Tehtävä 4, sivu 158/162 (2. painos) 

 . שותים הרבה תה לא  בפינלנדלא,  .1
 באנגליה שותים הרבה תה. .2
 . אוכלים הרבה פלאפללא  בפינלנד לא ,  .3
 בישראל אוכלים הרבה פלאפל.  .4
 ראל נוסעים במטוס. ליׂש .5
 מצות. בפסח אוכלים  .6

Tehtävä 5, sivu 158/162 (2. painos) 

 מסעדה  .1
 ספרייה  .2
3. työ 
4. tietokone 
 ' ְבפינית? מכונית' איך אומרים .5
 ? עברית' בְ luokka' איך אומרים .6
 ' ְבפינית? מצלמה' איך אומרים .7
 ? עברית' בְ aurinko' איך אומרים .8
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Tehtävä 6, sivu 159/163 (2. painos) 

 . טינטין ו קוראים ל  .1
 א. ימ  ינא  מ  מּו קוראים לה  .2
 ב. הדֹו פּו ו קוראים ל  .3
 ה. נג  ק   קוראים לה  .4
ליקס ו קוראים ל  .5  . אֹובֵּ

Tehtävä 7, sivu 159-160/163-164 (2. painos) 

 רחל  .1

אביב כי אני רוצה לשמוע שם הרצאה.  ־תלל שמי רחל. אני גרה בנתניה אבל אני נוסעת היום  
יההרצאה בספרייה ה ז  א. ה(אביב־תל  של / ) אביב־תלבת ֶמרכ  ההרצאה הוא ההיסטוריה   של נֹוׂשֵּ

ילּוה של שם  לבית אריאלה יש הרבה הרצאות ואני נוסעת בם. אני חושבת שהנושא מעניין. מיצ 
 הרצאות האלה. בלעיתים קרובות. אני תמיד לומדת משהו חדש  

 ה ומשה בשדה תעופהבק  ר   .2

תה את הולנד לראות  לאני רבקה וזה בעלי משה. היום אנחנו טסים   ל  עֵּ שלנו. קוראים לה י   ב 
מסעדה באמסטרדם. אני רוצה לאפות  ב והשבוע היא חוגגת יום הולדת. המסיבה ביום שישי 

כבֹודיעל עוגה גדולה  ל  יום ההולדת.  ל 

ביקור  לבדרך כלל אנחנו לא טסים הרבה כי משה לא אוהב לטוס. יעל טסה יותר והיא באה  
 ראל כמעט כל שנה. ביׂש

 דוד ורינה  .3

המקצוע שלו. דוד כותב ספרים לילדים   את  חיפה. הוא סופר והוא אוהב מאודב זה דוד והוא גר 
יּפּור ה  אתהילדים אוהבים לקרוא   שלאבל גם ההורים    עלורים שלו דוד כותב  דוד. בסיפ  שלים ס 
 החיים בחיפה. 

ֶייֶרתלדוד יש בת וקוראים לה רינה. היא    עלדוד. הם חושבים ביחד   עם והיא עובדת לפעמים  צ 
יּור  יים צ  תא   מים ואחר כך רינה עושה אותם. מ 


