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Tehtävä 1, sivu 242/246 (2. painos) 

 ָשבָ לָ  .1
 ָקד ָבָ  .2
 ָבש ָיָ  .3
 ָחלָ ש ָ .4
 ָךלָ ה ָ .5
 ָרזָ ח ָ .6
 ָדבָ עָ  .7
 ָלכָ א ָ .8
 ָלא ָש ָ .9

 
Tehtävä 2, sivu 243/247 (2. painos) 

ָבָ לָ ָ.1 ָבשָּון,ָלָ שת ָם,ָלבָ שת ָ,ָלבָ שנּובָ לָ ה,ָשָ בלָ ש,ָבָ לָ שת,ָבָ לָ ,ָשת ָבָ לָ י,ָשת 
ָשָ יָ ָ.2 ָשבָּון,ָיָ בת ָם,ָישָ בת ָ,ָישָ בנּושָ יָ ָָה,שבָ יָ ָָב,שָ יָ בת,ָָשָ יָ ,ָבת ָשָ יָ י,ָָבת 
ָשָ חָ ָ.3 ָשבּון,ָחָ בת ָשָ חָ ם,ָבת ָשָ ,ָחָ בנּושָ חָ ָה,שבָ חָ ָבָ,שָ חָ בת,ָשָ חָ ,ָבת ָשָ חָ י,ָבת 
ָלָ הָ ָ.4 ָלכָּון,ָהָ כת ָלָ הָ ם,ָכת ָלָ ,ָהָ כנָּולָ הָ ה,ָלכָ הָ ך,ָלָ הָ כת,ָלָ הָ ,ָכת ָלָ הָ י,ָכת 
ָכָ א ָָ.5 ָכלָּון,ָא ָלת ָכָ אָ ם,ָלת ָכָ ,ָאָ לנּוכָ א ָָָה,כלָ א ָָלָ,כָ א ָלת,ָכָ א ָ,ָָלת ָכָ א ָי,ָלת 
ָבָ עָ ָ.6 ָבדָּון,ָעָ ת ָד ָבָ עָ ם,ָת ָד ָבָ ,ָעָ דנּובָ עָ ה,ָבדָ עָ ד,ָבָ עָ דת,ָָבָ עָ ,ָדת ָבָ עָ י,ָדת 
ָלָ שָ ָ.7 ָלחּון,ָשָ חת ָשלָ ם,ָחת ָ,ָשלָ חנּולָ שָ ה,ָָלחָ שָ ח,ָלָ שָ חת,ָלָ שָ ,ָחת ָלָ שָ י,ָחת 
ָסָ נָ ָ.8 ָסעָּון,ָנָ עת ָנסָ ם,ָָעת ָ,ָנסָ ענּוסָ נָ ה,ָָסעָ נָ ע,ָסָ נָ עת,ָָסָ נָ ,ָָעת ָסָ נָ י,ָעת 

Tehtävä 3, sivu 244/248 (2. painos)  

ָהָ א ָָ.1 ָבּוהָ א ָן,ָָבת ָהָ אָ ם,ָבת ָהָ אָ ,ָָבנּוהָ א ָה,ָָבָ הָ א ָב,ָהָ א ָבת,ָָהָ א ָ,ָבת ָהָ א ָי,ָבת 
ָעָ טָ ָ.2 ָמָּועָ טָ ן,ָָמת ָטעָ ם,ָָמת ָעָ ,ָטמנּועָ ה,ָטָ מָ עָ ם,ָטָ עָ מת,ָטָ עָ ,ָטָ מת ָעָ י,ָטָ מת 
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Tehtävä 4, sivu 245/249 (2. painos) 

ָהואָקראָכברָ. מתיָרוןָקוראָעיתוןָ? .1
ָהואָחזרָכברָ. מתיָיוסיָחוזרָהביתה?ָ.2
ָהואָנסעָכבר. מתיָאבאָנוסעָלעירָ?ָ.3
ָהואָכתבָכבר. מתיָהואָכותבָאתָשיעוריָהביתָ?ָ.4
ָהיאָהלכהָכבר. מתיָנירהָהולכתָלשוק?ָ.5
ָאכלהָכבר.היאָָ מתיָנוריתָאוכלתָ?ָ.6
ָהיאָלמדהָכבר. מתיָהילדהָלומדתָלבחינה?ָ.7
ָהיאָנתנהָכבר. מתיָאימאָנותנתָלהםָאוכל?ָ.8

ָ

ָָָ.כתבָאתָהספרָהזהָעמוסָעוז .1
ָָָ.לקונצרטָשלָעידןָרייכלָכוהלָסאקו,ָמיגלָוסבסטיאָןָ.2
ָָָ.אתָהבחינהָָהבדקָהמורהָשושנָהָ.3
ָָָ.בסוףָהשבועָועבדדינהָורחלָָ.4
ָָ.אהבָאתָיוליהָרומיאָוָ.5
ָָָ.במסיבהָָורקדָכולםָ.6
ָָָ.אתמולָמעילָאדוםָָהלבשרותָָ.7
ָָָ.אתָיוםָההולדתאתמולָָתָיחגָגאניָָ.8
ָָָ.אתָכלָהעוגהָָנואכלָָאנחנוָ.9

ָָָ.אתָהפריָלאדםָָנהנָתָָחווהָ.10

Tehtävä 5, sivu 246/250 (2. painos) 

1. אתָהחולצהָהכתומהָאתמולָ?ָָלבשתָ,רינה   
החולצהָהירוקהָ.אתָָָלבשתילא,ָאתמולָ  

  
2. ליפוָ.ָנסענָואתמולָבערבָ   

לשםָ?ָנסעתָםאיךָָ  
באוטובוסָ.ָנסענָו  

  
3. מספיקָ?ָָאכלתם   

עכשיוָאנחנוָרוציםָקינוחָ.ָ.אכלנָוכן,ָ  
  
4. אתמולָ?ָָעבדת ָעדָמתיָ)אתה(ָ   

אתמולָעדָשמונהָבערב.ָהיוםָאניָעובדָרקָעדָארבעָ.ָעבדתי  
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Tehtävä 6, sivu 246/250 (2. painos) 

ָמהָאניָרוצהָלהזמיןָ.אלָוָשהמלצרָָ.1
ָספרייהָ?באתםָיושביםָכמהָזמןָָ.2
ָאתָהחבילהָבדוארָ.ָשולחת\שולחָיאָנָ.3
ָהביתהָמאוחרָ.ָוזרותח\אנחנוָחוזריםָ.4
ָשלג?רדָוישבירושליםָָתָָאתָיודָע\דעויאתהָָָ.5
ָָ.אותוָמאודָאוהבת\הבאוניָָאָואתָהספרָָקוראת\קוראאניָָָָָָָ.6

Tehtävä 7, sivu 246/250 (2. painos) 

ָסעתָלעבודהָ?נ .1
ָהביתהָ.ָהואָחזר .2
ָלקולנועָ.ָלכההיאָה .3
ָהכלבָאכל. .4
ָבאוניברסיטה?ָתןעבד .5
ָבמסיבהָ?ָתםרקד .6
 ביוםָשישיָ.ָנָולאָלמד .7
ָעלָהענייןָ.ָתיחשב .8
 דירהָחדשה.ָָהרינהָמצא .9

ָהמלצרָנתןָלהםָאתָהחשבוןָ. .10
ָג'ינסָ.ָָילבשת .11
ָאתָהתיקים.ָָוהםָלקח .12
 מישראלָ.ָההתיירתָחזר .13
 ָ.שאלותָטובותָוהסטודנטיםָשאָל .14
ָ

Tehtävä 9, sivu 247/251 (2. painos) 

ָָישבָָהואָשָם.ָלספרייהָוהלךָָבבוקרָמוקדםָקָםָהוָא.ָהיוםָכָלָלמדָסאקואתמולָ
ָָלמסעדהָללכתָחשבָהואָקודם.ָלאכולָָהלךָהוָאָאָז.ָעשרה-שתיָםָלשעהָעָדָולמד

לאכולָפלאפלָבקפטריהָָבחרָהואָָבסוףָאבָלאכולָשםָמרקָלוָבבנייןָפרנקָסינטרה
עלָהשולחןָבקפטריהָסאקוָמצאָעיתוןָבעברית.ָסאקוָקראָקצתָָ.ָלידָהספרייה

ָבעיתון.ָככהָהואָלמדָלקרואָבעבריתָגםָבזמןָהאוכלָ.
ָ
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Tehtävä 11, sivu 249/253 (2. painos) 

 

 verbi muoto 
perusmuoto = 

perf. yks. 3. m. 
juuri merkitys 

ָכרמֹוָ.1 ר .preesens mon. maskָיָם  כ   myydäָמ.כ.ר.ָמ 
ָגזָ מָ  .preesens yks. maskָמֹוֵזָגָ.2 ָ.ג.זמ.   kaataa 

שּכֹוחָ ָ.3 חכָ שָ  infinitiiviָל  .ח.כ.ש   unohtaa 
קָ.4 ר  ָזָ  .perfekti yks. 3. maskָז  קר  ָ.ק.ר.ז   heittää 

ָגָ סֹוָ.5 רגָ סָ  .preesens yksi. femָָתר  ָ.ר.ג.ס   sulkea 

ָחָ צָ ָ.6 ָקחָ צָ  .perfekti yks. 1ָָיקת  ָ.ק.ח.צ   nauraa 
הָ.7 קל  ָלק ָשָ  .perfekti yks. 3. femָש  ָ.ל.ק.ש   punnita 
ָ
ָ
ָ


