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Tehtävä 1, sivu 211/215 (2. painos) 

 רג  יס  ה  ת, ל  רו סג  ים, נ  ר  סג  ת, נ  ר  סג  ר, נ  סג  נ   .1
 ך ש  ימ  ה  ל  ת, כומש  ים, נ  כ  מש  ת, נ  כ  מש  ך, נ  מש  נ   .2
 ר א  יש  ה  ת, ל  רושא  ים, נ  ר  שא  ת, נ  ר  שא  ר, נ  שא  נ   .3

Tehtävä 2, sivu 211-212/215-216 (2. painos) 

 .עד לשעה שתייםנמשכים השיעורים בבית הספר  .1
 .כמעט שעתייםנמשך הסרט  .2
 .שעות 25בערך ונמשכת השבת מתחילה ביום שישי בערב  .3
 .כךלהימשך המצב לא יכול  .4
 

 ?בבית כשאתה חולהנשאר אתה   .1
 .במלון כל היוםלהישאר התיירים לא רוצים  .2
 ? באוניברסיטה היום  תנשארכמה זמן את   .3
 ? שםנשארים  כשאתם נוסעים לישראל כמה זמן אתם  .4
 

 ביום שבת. נפתח הסופרמרקט לא   .1
 בשמונה וחצי. נפתחת הספרייה   .2
 עכשיו. נפתחות הדלתות של המטוס  .3
 בשעות הבוקר ונסגר בצהריים. נפתח הפרח הזה  .4
 

 שעות.   24. הוא פתוח נסגרהסופרמרקט הזה לא  .1
 . להיסגרהשער החשמלי מתחיל עכשיו  .2
 בקיץ. נסגרת האוניברסיטה   .3
 לפני השבת. נסגרות החנויות בישראל   .4
 

 עכשיו למכונית. נכנסים כולם   .1
 עכשיו הביתה.נכנסת הילדה  .2
 לכיתה. להיכנס הם צריכים עכשיו  .3
 למוזיאון ישראל. נכנסות  התיירות  .4
 

 בירושלים. נמצא בניין הכנסת  .1
 העתיקה. עכשיו בעיר נמצאת היא   .2
 בחיפה. נמצאים כנסיית סטלה מאריס והגן הבהאי  .3
 ליד ים סּוף. נמצאות אילת והעיר עקבה הירדנית  .4
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Tehtävä 3, sivu 212/216 (2. painos) 

 ליד התאטרון. נמצאת  תחנת האוטובוס  .1
 בהר הצופים בירושלים. נמצאת   –האקדמיה לאמנות  –בצלאל  .2
 בבוקר. בשמונה וחצי נפתחים הבנקים  .3
 . נסגרת בספרייה עד שהספרייה להישאר  סאקו רוצה  .4
 ללמוד בחדר.נשאר  מיגל וסבסטיאן נוסעים לקולנוע אבל סאקו   .5
 לכיתה לפני המורה.נכנסים התלמידים   .6
 עד השעה ארבע. נמשכות ההרצאות היום   .7
 בכיתה כי הם רוצים לדבר עם המורה. נשארים  הסטודנטים   .8
 בית הכנסת בהלסינקי? נמצא איפה   .9

 בתשע בערב.נסגר הדואר  .10
 בשמונה בבוקר. נפתחת הקפטריה   .11
 לאוטובוס. נכנסת והאישה נפתחת הדלת של האוטובוס   .12

 והאוטובוס נוסע. נסגרת אחר כך הדלת 

Tehtävä 4, sivu 213/217 (2. painos) 

 בחיפה.נמצא ל, מכון טכנולוגי לישרא –הטכניון  .1
 בירושלים. נמצאת   האוניברסיטה העברית .2
 ברחובות. נמצא  מכון ויצמן למדע  .3
 ברמת גן. נמצאת אוניברסיטת בר־אילן  .4
 . ־אביבבתלנמצאת  אוניברסיטת תל־אביב .5
 בחיפה. נמצאת אוניברסיטת חיפה  .6
 בבאר שבע. נמצאת אוניברסיטת בן־גוריון   .7
 באריאל.  נמצאת אוניברסיטת אריאל .8
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Tehtävä 5, sivu 214/218 (2. painos)  

 סטודנטים עשרים ושלושה   .1
 דקות החמישים ושמונ   .2
 ספרים שבעים ושניים .3
 שנים  שישים ושבע .4
 אימיילים  שלושים וארבעה .5
 אגורות  שבעים .6
 ילדות  תשעים ואחת .7
 שעות  תשעים ושש .8
 בלונים ארבעים ותשעה .9

 חדרים שמונים ושניים .10

Tehtävä 6, sivu 214/218 (2. painos) 

עות.  עשרים וארבעביממה יש  .1  ש 
 שבועות.   חמישים ושנייםבשנה יש  .2
 ימים.   שלושים ואחדבחודש דצמבר יש  .3
רים.  שלושים ושבעהבלוטו בפינלנד ובישראל יש  .4 ספ   מ 
 ימים.  שלושים או עשרים ותשעה  בחודש עברי יש  .5
 .עשר־שלושהחודשים ולפעמים  עשר ־שניםבשנה עברית יש לפעמים  .6
 ספרים.  שבעים ושניים על המדף יש  .7
 שנים.   ארבעים וששהם גרים פה כבר  .8
 חדרים.  שמונים ושניים בארמון יש  .9

 שעונים.  ארבעים ותשעהבחנות הזאת יש   .10
 

Tehtävä 9, sivu 216/220 (2. painos) 

 20.30הדלתות נפתחות בשעה ( 2 .1
 ."בריכת הסולטן נמצאת קרוב לשכונת "משכנות שאננים( 3 .2
 .הם שומעים מוזיקה אתנית( 2 .3
 .רק בשעה תשע ורבע הזמרים והנגנים נכנסים לבמה( 2 .4
 .ההופעה נמשכת בערך שעתיים( 3  .5
 אוהב במיוחד לשמוע את השיר "רוב השעות". סאקו  ( 3 .6
 


