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Tehtävä 1, sivu 229/233 (2. painos) 

1. Taivuta verbit sekä preesensissä että perfektissä  

levätä lentää laittaa juosta asua tulla  

 juuri ב.ו.א.  ג.ו.ר.  ר.ו.צ.  ׂש.י.מ.  ט.ו.ס.  נ.ו.ח. 

ים  ָלטּוס  ָלנּוח    infinitiivi ָלבֹוא  ָלגּור  ָלרּוץ ָלש ִֹ

      preesens 

  ָבא ָגר ָרץ שם טס  ָנח

ָמה טסה  נחה   ָבָאה ָגָרה רצה ש ָ

ים  רצים  שמים  טסים  נחים  ים  ָגרִֹ   ָבאִֹ

  ָבאֹות  ָגרֹות  רצות  שמות  ָטסֹות  נחות 

      perfekti 

י  י רתִֹ ג   י צתִֹ ר   י מתִֹ ש   י סתִֹ ט   י חתִֹ נ    )אני(  ָבאתִֹ
רָת  צָת ר   מָת ש   סָת ט   חָת נ    )אתה(  אָת בָ  ג 
 )את(  את בָ  תרג   צת ר   מת ש   סת ט   חת נ  
 הוא  אבָ  רגָ  ָרץ םשָ  ס טָ  חנָ 
ָמה ה סָ טָ  החָ נָ   היא  הָא בָ  הָר גָ  הצָ ָר  ש ָ
 )אנחנו(  אנּו בָ  רנּו ג   צנּו ר   מנּו ש   סנּו ט   חנּו נ  
ם   ט ם חת  נ    )אתם(  ם את  בָ  ם רת  ג   ם צת  ר   ם מת  ש   סת 
 )אתן(  ן את  בָ  ן רת  ג   ן צת  ר   ן מת  ש   ן סת  ט   ן חת  נ  

 הם/הן  אּו בָ  רּו גָ  צּו ָר  מּו שָ  סּו טָ  ָנחּו 

Tehtävä 2, sivu 230/234 (2. painos) 

 . אבל היא לא רצה .1
 . אבל היא לא טסה .2
 . אבל היא לא שמה .3
 .אבל היא לא נחה .4
 . אבל היא לא קמה .5
 . אבל היא לא שרה .6
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 . אנחנו לא באנו באוטובוס, אבל הם באו  .1
 מספיק, אבל הם נחו. אנחנו לא נחנו   .2
 אנחנו לא שמנו את הפרחים במים, אבל הם שמו.  .3
 אנחנו לא גרנו בירושלים, אבל הם גרו.  .4
 אנחנו לא טסנו לשם בפינאייר, אבל הם טסו.   .5
 אנחנו לא רצנו כל הדרך לפה, אבל הם רצו. .6

Tehtävä 4, sivu 231/235 (2. painos) 

 במסיבה אתמול.  שרוהם  .1

 לפני שנתיים. בבית הזה  גרתי )אני(  .2

 אתמול.  אחרי ההליכה  תינח)אני(  .3

 לאילת בשבוע שעבר. נו טס)אנחנו(  .4

 אתמול בערב?  תנח )את(  .5

 בסוף השבוע? ם תקמ )אתם(  מתי  .6

 לפני שעה.  את הספרים על המדףשם   הוא .7

 שירים שמחים שלשום.  ושרהילדים   .8

  בשנה שעברה לביקור בירושלים. בא נשיא פינלנד  .9

 בזמן התפילה. בבית הכנסת כיפה על הראש  וׂשמ הם  .10

Tehtävä 5, sivu 231/235 (2. painos) 

 .קמתי מוקדםבשבוע שעבר אני קם מוקדם כל בוקר. גם השבוע  .1
   הם לא טסים בכלל. השנההאחים שלי טסו פעמיים לחופשה ובשנה שעברה  .2

 בצהריים. אתמול בצהריים. הם נחו גם היום סבא וסבתא נחים  .3
 ק"מ כל יום.  5הם רצים כבר   החודשק"מ ביום ו  3הם רצו בחודש שעבר  .4

 אני שמה אותם.  עכשיו  את הספרים על המדף אבל אתמול לא שמתי   .5
 תיירים.   15באו רק אתמול תיירים חדשים.   29באים למלון  היום  .6

 .  לאילתים וסע אנחנו נ החורף  אבל  ספרדטסנו ל בחורף שעבר  .7
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Tehtävä 6, sivu 232/236 (2. painos) 

 העיר.   אותה רמי ורות גרים ב  .1
 השירים בבית הספר. אותם גם אנחנו שרנו את   .2
 השעה.  אותה הם קמים כל בוקר ב  .3
 מדף.  אותו שמתי את כל הספרים על   .4
 נעליים כמו של משה.  אותן אני רוצה לקנות לדן   .5
 היום להלסינקי גם בשבוע שעבר. אותו היא טסה ב .6
 המרתון גם בשנה שעברה. אותו רצתי את   .7
 אנשים גרים בבית הזה כבר יותר מחמישים שנה.   אותם .8
 גם השנה בחג הפסח. האורחות באות לבקר אותן  .9

 הזמן לישראל. אותו הם טסו בשנה שעברה ב .10
 

Tehtävä 7, sivu 232/236 (2. painos) 

 .לפני שבוע דן טס לישראל .1
 . כל התלמידים שמו את הספר בתיק .2
 . עשרה בנות ושלושה בנים-לכיתה באו שבע  .3
 .ל המשפחה נחה בחופשהכ .4
 . בבית הזה הרבה שנים נוגר ( אנחנו) .5
 . ם קמו הבוקר מאוד מוקדםה .6
 . לצו לחדר האוכרם ילדיה .7
 . שרתי את השיר הזה במסיבה .8


