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Tehtävä 1, sivu 28/32 (2. painos) 

kuppi sefel (SEfel) maskuliini  1 ֵסֶפל. 

vihko maħberet (maħBEret) feminiini 2 ַמחֶבֶרת. 

lentokone matos maskuliini  3 ָמטֹוס. 

yliopisto universita (uniVERsita) feminiini  4 אּוִניֶברִסיָטה. 

televisio televizja (teleVIzja) feminiini  5 ֶטֶלִוויזָיה. 

kahvi kafe maskuliini  6 הפֶ ָק. 

Taivutus 1 (a-pääte), sivu 28/32 (2. painos) 

poika, nuori mies > tyttö, nuori nainen baħur > baħura  ַ1 ה ָר בחו <   חּורב. 

(mies)opas > (nais)opas madriħ > madriħa 2 ה כָ ימדר <  ַמדִריך. 

(mies)luennoitsija > (nais)luennoitsija martse > martsa 3 הרצָ מ  <   ַמרֶצה. 

espanjalaismies > espanjalaisnainen sfaradi > sfaradija 4 ה יָ יספרד  <   סָפַרִדי. 

Taivutus 2 (t-pääte), sivu 28/32 (2. painos) 

(mies)kirjailija > (nais)kirjailija sofer > soferet 
(soFEret) 

 .1 ת ֶר פסו  <    סֹוֵפר

kuljettaja nahag > naheget 
(naHEget) 

 .2 ת גֶ הֶ נ <  ָנָהג

kirjastonhoitaja safran > safranit 3 ית נִ פרס  <   ַספָרן. 

israelilaismies > israelilaisnainen jisre'eli > jisre’elit 4 ת ִליישרא  <   ִיׂשְרֵאִלי. 
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Tehtävä 2, sivu 32/36 (2. painos) 

 .sara taJEret Sara on turisti . תיירת ׂשרה .1

 .hu sofer Hän on kirjailija . הוא סופר .2

 .ani talmid Minä olen oppilas (:.mask) . תלמיד  אני .3

  ani talmida (:.fem) .תלמידהאני   

 .ata madriħ Sinä olet opas . אתה מדריך .4

 .david nahag David on kuljettaja . נהג ָדִוד .5

Tehtävä 3, sivu 32/36 (2. painos) 

Hän (mask.) on opiskelija. hu student 1 סטודנט.   הוא. 

Sinä (fem.) olet suomalainen. at FInit  .2 את פינית. 

Raħel on kirjailija. raħel soFEret  .3 רחל סופרת. 

Hän (mask.) on opettaja. hu more  .4 הוא מוֶרה. 

Minä (fem.) olen kirjastonhoitaja. ani safranit  .5 אני ספרנית. 

Tehtävä 4, sivu 32/36 (2. painos) 

1. 
 . תמאיה לא נהג 

 .כהמדרי  איה
maija lo naHEget. 
hi madriħa. 

Maija ei ole kuljettaja. 
Hän on opas. 

2. 
 ה. מרצָ רחל לא  

 .  יתסטודנט  היא
raħel lo martsa. 
hi stuDENtit. 

Raħel ei ole luennoitsija. 
Hän on opiskelija. 

3. 
 . מרטי לא סופר

 מוֶרה.    אוה
martti lo sofer. 
hu more. 

Martti ei ole kirjailija. 
Hän on opettaja. 
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Tehtävä 6, sivu 31/35 (2. painos) 

 ?at raħel? Oletko sinä Raħel ? רחל תא .1

 ?hu martse? Onko hän (mask.) luennoitsija ? הוא מרצה .2

 ?josef sfaradi? Onko Josef espanjalainen ? וסף ספרדיי .3

 ?at soFEret? Oletko sinä (fem.) kirjailija ? סופרתת  א .4

Tehtävä 8, sivu 32/36 (2. painos) 

D: Hei!  !ד:  שלום 
M: Hei!  מ: ! שלום 
D: Minä olen David.  ד:  . דודאני 
M: Hauska tutustua, David. Minä olen Maija.   .מ: מאיה.אני  נעים מאוד, דוד 
D: Oletko sinä opas? ?ד:  את מדריכה 
M: Kyllä, minä olen opas. מ: , אני מדריכה.כן 
D: Minä olen kuljettaja.  .ד:  אני נהג 
 ⁞ ⁞  
D: Näkemiin! ד:  ! להתראות 
M: Näkemiin!  !מ: להתראות 

 


