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Tehtävä 1, sivu 182/186 (2. painos) 

 יַקדלַ הַ ת,ַלַ יקַודלַ ים,ַמַ יק ַדלַ ה,ַמַ יק ַדלַ יק,ַמַ דלַ מַ  .1
 יַןזמ ַהַ ת,ַלַ ינוזמ ַים,ַמַ ינַ זמ ַה,ַמַ ינַ זמ ַין,ַמַ זמ ַמַ  .2
 יַךמש ַהַ ת,ַלַ יכַומש ַים,ַמַ יכַ מש ַה,ַמַ יכַ מש ַיך,ַמַ מש ַמַ  .3

ַ

Tehtävä 2, sivu 183/187 (2. painos) 

ילַללמודַבסתיו?ַ .1 תח  ַַ.מתחילהכן,ַוגםַהיאַַַ–הואַמ 
סבירַאיךַאופיםַַ.2  ַ.מסבירהכן,ַוגםַהיאַַ–?ַחלותהואַמ 
ַ.מדליקהכן,ַוגםַהיאַַ–הואַמדליקַאתַהאשַבסאונהַביוםַרביעי?ַַַ.3
ַ.מזמינהכן,ַוגםַהיאַַ–הואַמזמיןַאתַההוריםַלארוחהַשלַשבת?ַַַ.4
ַ.ממשיכהכן,ַוגםַהיאַַ–הואַממשיךַבתפקידַשלוַעודַשנה?ַַ.5

ַ
יםַאורחיםַלשבת?ַ .1 ינ  זמ  ַַ.מזמינותלא,ַאבלַהןַַַַ–הםַמ 
יםַאתַהדרךַלמלון?ַַ.2 יר  סב  ַַ.מסבירותאבלַהןַַַַ,לאַ–הםַמ 
יםַלעבודַפה?ַַ.3 יכ  מש  ַ.ַַממשיכותאבלַהןַַַַ,לאַ–הםַמ 
ַ.ַַמדליקוַתאבלַהןַַַַ,לאַַ–הםַמדליקיםַנרותַשלַשבתַ .4
ַ.ַַמתחילוַתאבלַהןַַַַ,לאַ–הםַמתחיליםַמשחקַחדש?ַַ.5
ַ

Tehtävä 3, sivu 183-184/187-188 (2. painos) 

 ַ.6ללמודַבגילַמתחיליםַהילדיםַבישראלַ .1
 בששַבערבַ.ַמתחילההמסיבהַשלַיוסיַ .2
 אתַהפגישה?להתחילַבאיזוַשעהַאתםַרוציםַ .3
 ַ.12בשעהַַמתחילהשיעורַ"ג'אזַמודרני"ַ .4

ַ
 אתַהטיולַעדַלשערַיפוַ.ַלהמשיךדןַרוצהַ .1
 לשאולַשאלותַכיַהיאַרוצהַמאודַלדעתַ.ַממשיכַההסטודנטיתַ .2
 אתַהמשחקַאחריַהשיעורַ.ַממשיכיםהילדיםַַ .3
 ללכתַליםַגםַבחורף.ַממשיכותאימאַותמיַַ .4
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 כרטיסיםַבאינטרנטַ.ַמזמיניַםַַטסיםַללונדוןַוהםיוסיַוחנהַ .1
 מהספרייהַספרַבספרדיתַעלַירושליםַ.ַַמזמיןמיגלַ .2
 חברותַמהכיתהַלמסיבהַשלהןַ.ַמזמינוַתרותַושושנהַ .3
 לשתותַ?להזמיןַמהַאתםַרוציםַ .4

ַ
הַ .1  לתלמידיםַאתַהענייןַ.ַמסבירההמור 
 לתייריםַאיךַלנסועַלמוזיאוןַ.ַַלהסבירהןַצריכותַ .2
 עותַשלַהשבתַ.אתַהמשמַַמסבירהרבַ .3
 לרינהַלמהַהיאַלאַיכולהַללכתַלסרטַ.ַמסביריםההוריםַַ .4

 
 אתַהתנורַכיַהיאַרוצהַלאפותַעוגהַ.ַַמדליקהאימאַַ .1
 אתַהרדיוַכיַהואַרוצהַלשמועַחדשותַ.ַמדליַקסבאַַ .2
 אתַהאור,ַבבקשה.ַלהדליַקרחל,ַאתַיכולהַ .3
ַאתַהטלוויזיהַ.ַַמדליקותהילדותַ .4

 

Tehtävä 4, sivu 184/188 (2. painos) 

 יַןמ ַאַ הַ ת,ַלַ ינַומ ַאַ ים,ַמַ ינַ מ ַאַ ה,ַמַ ינַ מ ַאַ ין,ַמַ מ ַאַ מַ  .1
ַ

Tehtävä 5, sivu 185/189 (2. painos) 

 
 ?ללמודַאתַכלַהמיליםַהאלהַמצליחיםאתםַ .1
 .לעלותַלמצדהַברגלַמצליחההתיירתַַ .2
 .מטרַבדקה400ַַלרוץַַמצליחבניַַ .3
 .גםַללמודַוגםַלעבודַלהצליחקשהַ .4

ַ
 לסיפורַהזה.ַלהאמיַןרקַילדיםַקטניםַיכוליםַ .1
 לאסטרולוגיםַ.ַמאמינהאימאַלאַ .2
 לפרסומותַבטלוויזיהַ.ַמאמיניםלפיַמחקרַפחותַמחציַמהישראליםַ .3
 לילד.ַמאמינַההמורהַ .4
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 היוםַאתַהרהיטיםַלדירהַהחדשה.ַַמעביריַםהילהַויוסיַ .1
 אתַהתמונותַמהמצלמהַלמחשבַ.ַַמעבירההמשפחהַ .2
 אימיילַמענייןַ.לךַַַלהעביראניַרוצהַ .3
 שיריםַמהמחשבַלפלאפוןַ.ַמעבירדןַ .4

ַ
 מתיַהילדַצריךַלחזורַהביתה.ַמחליטיַםההוריםַַ .1
 ללכתַלסרטַהערבַ.ַמחליטהסטודנטַ .2
 לטוסַלפינלנדַדרךַאמסטרדם.ַמחליטַהרינהַַ .3
ַמהַהםַרוציםַללמודַ.ַַלהחליטהםַצריכיםַ .4

Tehtävä 6, sivu 185/189 (2. painos) 

ַאיפהַכדאיַלטייל.ַַַמסבירַךהמדריַ.1
ַללכתַלספרייה.ַַַַהמחליטַיַתהסטודנַטַ.2
 אתַהספריםַמהשולחן.ַַַיַםמעבירַמוריַםהַ.3
ַבבחינות?ַַמצליחַַהאחַשלַדןַ.4
ַלילדיםַשלהן.ַַַיםותַמאמיַנבהאַ.5
ַאתַהקבוצהַלאוטובוסַאחר.ַַַהמעבירַהכהמדריַ.6
ַלסיפורַהזה.ַַַנהמאמַיַההילדַ.7
ַלהתחילַאתַהשיעורַבשיר.ַַַיםמחליַטַיַםהמרצַ.8
ַלישוןַבגללַהרעש.ַַַַהמצליחלאַַַהתיירתַ.9

ַאתַהשולחן?ַַַוַתמעביַרַַןאתלאןַַ.10

Tehtävä 7, sivu 186/190 (2. painos) 

ַַאני. ישַליַכרטיסיַם. אותךַלבואַלהרצאהַהיוםַלהזמיַןאניַרוצהַ .1
בהרצאהַאיךַילדיםַַַמסבירה/מסבירהמרצהַ. שכדאיַלבוַאַמאמין/מאמינַה

 אםַאתה. בשעהַחמש מתחילהההרצאהַַ. ללמודַשפותַבקלות יַםמצליח
ַַלהמשיךַאחרַכךַאנחנוַיכוליַם. לבואַאנחנוַיכוליםַלנסועַלשםַביחד מחליַט

 . אתַהערבַבביתַהקפהַלידַהספרייה

. בחנותַהראשונהַהיאַלאַמוצאתַשמלהַמתאימה. רינהַמחפשתַׂשמלהַחדשה .2
. למוכרתַמהַהיאַרוצהַמסבירהלחנותַאחרתַושםַהיאַַממשיכההיאַַ

 . לחפשַלהַשמלהַמתחילההמוכרתַַ

מהַַ. הנה… רקַרגַע. שישַלנוַבחנותַשמלהַמתאימה מאמינהאניַ: המוכרת
 ?אתַחושבתַעלַהשמלהַהזאת

ַ:ַזאתַבדיוקַהשמלהַהנכונהַ!רינה
ַ:ַבאיזהַצבעַאתַרוצהַאתַהשמלה?המוכרת

ַַַַ.להחליט:ַגםַהשמלהַהאדומהַוגםַהכתומהַיפות.ַמממ…ַקשהַרינה
ַ
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Tehtävä 9, sivu 187/191 (2. painos) 

ַ.כלַהזמַןהסטודנטיםַמדבריםַעבריתַַלומדתַעברית.ַכלַהכיתה .1
ַ
ַַ.כלַהארץהםַמטייליםַבַבאיםַלישראל.ַכלַהעולםתייריםַמ .2
ַ
בספרייהַַַַכלַהיוםהיוםַהואַיושבַַלבחינהַ.כלַהספרַיוסיַצריךַלקרואַאתַַ .3

ַַַולומד.
ַ

כלַַהםַלאַעושיםַאתַַלחיפה.ַכלַהדירההשבועַרינהַומשהַמעביריםַאתַ .4
ַַלבד.ַהעבודה

ַ
יושבתַלידַהשולחןַואוכלתַַַכלַהמשפחהבערבַַ.כלַהיוַםההוריםַבעבודהַ .5

ַַַארוחתַערב.

Tehtävä 10, sivu 187/191 (2. painos) 

ַבקיץַישַלהםַחופשהַ.שנה.ַכלַַהַהםַלאַלומדיַם .1
ַשנהַבאוגוסטַ.ַכַלהםַנוסעיםַלאילתַַ.2
ַיוםַחוץַמיוםַשבתַ.ַַכלאנחנוַעובדיםַַ.3
ַשבועַביוםַחמישיַ.ַכלרינהַמנקהַאתַהדירהַשלהַַ.4
ַעיתוןַבארץַכותבַעלַהענייןַהזהַ.ַכלַ.5
ַמשפחה.כלַהבמכוניתַהזאתַישַמקוםַלַ.6
ַעיתוןַמההתחלהַעדַהסוףַ.כלַַהרחלַקוראתַאתַַ.7
ַמשפחהַבפינלנדַישַמכוניתַ?כלַלַ.8

 


