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Tehtävä 1, sivu 175/179 (2. painos) 

 ֶעֹשֵרה־ַארַבעשבע ועוד שבע הן   14 .1

 ֶעֹשֵרה־ֲחֵמש הן ששע ועוד שת 15 .2

 ֶעֹשֵרה־שלֹוש הן חמשפחות   ֶעֹשֵרה־שמֹוֶנה 13 .3

 ֶעֹשֵרה־ַאַחת הן  שפחות ש ֶעֹשֵרה־עבַ ש 11 .4

 ֶעֹשֵרה ־ֵשש הן לושפחות ש ֶעֹשֵרה־עתשַ  16 .5

 

Tehtävä 2, sivu 176/180 (2. painos) 
Kirjoita laatikon tiedot kirjaimin oikealle paikalleen kuvaan  

 
 

 ק"ג )קילוגרם( 3משקל: 
 שקלים  19מחיר: 
 ס"מ )סנטימטר(   14גובה: 
 ס"מ   12רוחב: 
 ס"מ   18אורך: 

Tehtävä 3, sivu 176/180 (2. painos) 

 שקלים.  עשר־שישההקפה והעוגה עולים   .1
 בניינים.  עשר־ארבעהברחוב ביאליק יש  .2
 גלויות. עשרה ־שתיםרינה שולחת  .3
 חברות בפייסבוק. עשרה ־שמונהלרחל יש   .4
 ספרים.   עשר־שבעהלסאקו יש על המדף   .5
 קילומטר.  עשר־חמישההם רצים  .6
 דגים.   עשר־אחדבבריכה יש  .7
 קילומטר.  עשר־שלושהאנחנו צריכים לנסוע עוד  .8
 תלמידות.עשרה  ־תשעבכיתה הזאת לומדות  .9

 שקלים מסבא.  עשר־חמישהיוסי מקבל  .10
  

ר־עהע  ַארב   ֹש    ס"מ   
 )סנטימטר( 

 

ריםנֵ ש ֹש    ס"מ ־ע 
 )סנטימטר( 

 

  ס"מ  רֹש  ה־ע  שמֹונ  
 )סנטימטר( 

 

שקלים  רֹש    ־עהשע  ת  
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Tehtävä 4, sivu 177/181 (2. painos) 

מהעץ. כמה תפוחים יש  תפוחים  שני  תפוחים. דן לוקח  שלושה־עשרעל העץ יש  .1
 העץ עכשיו? על 

 . יםתפוח  אחד־עשריש על העץ  - 
  שנירחל שולחת הודעה לרות כל יום. כמה הודעות רחל שולחת לה בשבועיים ) .2

 (? שבועות
 . הודעות  ארבע־עשרה  בשבועיים רחל שולחת לה - 

לא   חברים שני , אבל חברים וחברותתשעה־עשר רון עושה מסיבה. יש לו   .3
 ?באים למסיבהיכולים לבוא. כמה חברים 

 .חברים שבעה־עשר באים  למסיבה - 
שקלים, היוגורט   שבעהמאיה קונה חלב, יוגורט ותפוזים בחנות. החלב עולה  .4

. כמה מאיה  שקלים שנים וחצי והתפוזים עולים    שקליםשישה וחצי עולה 
 צריכה לשלם? 

 . שקלים  שישה־עשר  מאיה צריכה לשלם - 
תיירות באות    ארבעתיירות.  ארבע־עשרהו בכניסה למוזיאון מחכים מדריך  .5

 עכשיו. כמה תיירות בקבוצה עכשיו? 
   .תיירות שמונה־עשרה יש בקבוצה - 

קילומטרים שלוש פעמים בשבוע. כמה קילומטרים הוא רץ   חמישהדני רץ  .6
 בשבוע?

 . בשבוע קילומטרים חמישה־עשר  הוא רץ - 
כמה  תפוזים.  שישהדני ורמי אוכלים ביחד תפוזים. שמונה־עשר בצלחת יש  .7

 תפוזים יש בצלחת עכשיו? 
   . תפוזים ־עשרשנים יש  בצלחת  - 

. כמה  שעות לבחינה שלוש כל יום אני לומד ימים.  שישהיש לי בחינה בעוד  .8
 שעות אני לומד לבחינה בסך הכול? 

   .שעות  שמונה־עשרה אני לומד  בסך הכול  - 
מנדרינות.    שש אני קונה בחנות עוד תפוזים.  ארבעובננות   חמשיש לי בבית  .9

 כמה פירות יש לי עכשיו? 
 . פירות  חמישה־עשר יש לי - 

כמה שירים  רים.  שי שניאחד שר  ילדות. כל   ארבעוילדים    שלושהבכיתה יש  .10
 שרים הילדים והילדות?

 . שירים ־עשרהארבע  שרים םה - 
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Tehtävä 5, sivu 178/182 (2. painos) 

 השולחן יש מחשב. על .1
 המחשב יש עכבר. ליד .2
 המחשב יש מנורה. מעל .3
 המחשב יש לוח.  מאחורי .4
 .מחברתשולחן יש מתחת ל .5
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Tehtävä 6, sivu 178/182 (2. painos) 

Kirjan ensimmäisessä painoksessa on ollut virheellisesti kuvaan sopimattomia kysymyksiä, jotka 
korjataan toiseen painokseen. Oikeat kysymykset ovat:  
 

 . על השולחן יש מחשב ועכברמה יש על השולחן?  .1
 .מעל המחשב יש מנורהמה יש מעל המחשב?   .2
 . לוח המחשב ישמאחורי מה יש מאחורי המחשב?  .3
 .מתחת למחשב מחברתה? מחברתאיפה ה  .4
 .העכבר ליד המחשבאיפה העכבר?  .5

 

Tehtävä 8, sivu 180/184 (2. painos) 

 
את צריכה ללכת ישר ולפנות שמאלה לפני הספרייה המרכזית. אחרי הליכה  . 1

 קצרה את רואה את בית הכנסת בצד שמאל. 
 
. אחרי הליכה קצרה אתה  לפני בית הללתה צריך ללכת ישר ולפנות שמאלה א . 2

 .  צריך לפנות ימינה וללכת ישר עד לאמפיתאטרון
 
שמאלה.  ולפני בניין פרנק סינטרה את צריכה לפנות   את צריכה לפנות ימינהפה  . 3

 גן הבוטני. אז את הולכת רק ישר ואת כבר רואה את ה
 
לפנות ימינה. אז   חר כךמחלקה לארכיאולוגיה ואה עד אתה צריך ללכת ישר. 4

 ישר עד לפורום.  רק אתה צריך ללכת 
 
 


