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Tehtävä 1, sivu 235/239 (2. painos) 

 verbi muoto perusmuoto 
= perf. yks. 3. m. 

juuri merkitys 

 keskustella ד.י.נ. ד.ו.נ. /  ָדן  .preesens mon. mask.1 ָדִנים  .1

 palata ..בי ש.  /. ש.ו.ב שב infinitiivi ָלשּוב  .2

 .preesens mon ָנִעים  .3
mask.1,2,3 

  liikkua . .עי נ.  /.  ו.ענ. נע 

 lentää . .פי ע. / . ע.ו.פ עף preesens yksi. fem.1,2,3 ָעָפה .4

 .preesens mon ָנִמים  .5
mask.1,2,3 

 nukkua . .מינ.   /. נ.ו.מ נם 

 riidellä ..בי ר. /  ..בור. רב  .perfekti mon. 3 ָרבּו .6

Tehtävä 2, sivu 237/241 (2. painos) 

 שהיא נותנת לי.   אני אוהב מאוד את המתנות  .1
 ? ששרה אתמול במסיבה אתה מכיר את הבחורה   .2
 שאוכל גלידה?  אתה רואה את הילד  .3
 שהם מדברים?   אתם מבינים את השפה  .4
חוזר לבלגיה בעוד כמה    ,שבא לישראל בשבוע שעבר  האח של סבסטיאן  .5

 . ימים 
 שער יפו. הוא   , שרוב התיירים מכירים בירושלים השער,  .6
 שנסגרת רק בשעה עשר.   זאת הספרייה  .7
 . שעומדים בתחנה מחכים לאותו האוטובוס כל האנשים   .8
ממשיכה  , שבאה בשבוע שעבר לביקור בפינלנד קבוצת התיירים הישראליים .9

   היום לשוודיה. 

Tehtävä 3, sivu 237/241 (2. painos)  

 . הזאתבתחנה , עוצר שנוסע לכותל המערביהאוטובוס,  .1
 לדן. הספר שאני רוצה לתת זה  .2
 .עובד בטלוויזיה , שרץ עכשיו בגן ,הבחור .3
 . את האוכללנו נותן שלנו, שבא לשולחן המלצר,  .4
 . רוצה ללכת לדואר, המדריךעם שמדבר התייר,  .5
 . לאמריקהמחר נוסע הזאת, שגר בדירה החבר,  .6
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Tehtävä 4, sivu 238/242 (2. painos) 

 לא מדבר אנגלית.  אף אחדכולם מדברים רק עברית,   .1
 .שום דבראני צריך לקנות אוכל כי בבית אין  .2
 לא גר שם.  אף אחדהדירה הזאת ריקה.   .3
 לא נשאר באוטובוס.  אף אחדבתחנה הזאת כל האנשים יורדים ו .4
 . שום דבראנחנו מעבירים את כל הדברים מהחדר. על המדפים אין עכשיו   .5
 בבית.   אף אחדכל המשפחה הולכת למסיבה ואין   .6
 .שום דברהמוכר מדבר מהר והתייר לא מבין  .7
 אין מעיל.  אף אחדפתאום מתחיל לרדת גשם אבל ל .8

Tehtävä 5, sivu 238/242 (2. painos) 

 דבר. הם לא אומרים שום   .1
 אין שם שום דבר.  .2
 אני לא עושה שום דבר.  .3
 הוא לא מדבר עם אף אחד. .4
 אנחנו לא שומעים שום דבר. .5
 . יוםכל   מקבל מכתבים  אף אחד לא .6
 . בא לעבודה היום אף אחד לא .7
 שום דבר. קונה  לא אבא .8

Tehtävä 7, sivu 239/243 (2. painos) 

 לא נכון  .1
 נכון  .2
 נכון לא   .3
 נכון  .4
 לא נכון  .5
 לא נכון  .6
 לא נכון  .7
 לא נכון  .8
 נכון  .9

 נכון  .10


