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Tehtävä 1, sivu 269/273 (2. painos) 

ר    ,ְלַדבֵּ
ר  ְמַדבֵּ

ל   ,ְלַקבֵּ
ל   ְמַקבֵּ

ש   ,  ְלַחפֵּ
ש    ְמַחפֵּ

ר ,  ְלַספֵּ
ר   ְמַספֵּ

ר ,  ְלַבקֵּ
ר  ְמַבקֵּ

ש ,  ְלַבקֵּ
ש   ְמַבקֵּ

puhua saada etsiä kertoa vierailla pyytää 
 ִתי שַק יבִ  ִתי רַק יבִ  ִתי רפַ יִס  ִתי שפַ יִח  ִתי ליבַ ִק  ִדיַברִתי 
 ת  שַק יבִ  ת  רַק יבִ  ת  רפַ יִס  שת  פַ יִח  ת  ליבַ ִק  ִדיַברת  
 ת שַק יבִ  ת רַק יבִ  ת רפַ יִס  שת פַ יִח  ת ליבַ ִק  ִדיַברת
ר ש יִח  ל יבֵּ ִק  ִדיבֵּ ר ר פֵּ יִס  פֵּ ש  ִביקֵּ  ִביקֵּ

ה  ה יבִק  ִדיבר  היִח  ל  ה פיִס  פש  ה ר  ה  ִביקר   ִביקש 

 ִביַקשנו  ִביַקרנו  ַפרנו יִס  ַפשנו יִח  ו לנ יבַ ִק  ִדיַברנו 
 ם ִביַקשֶת  ם ֶת ִביַקר ם ַפרֶת יִס  ֶתם ַפשיִח  ֶתם ליבַ ִק  ִדיַברֶתם
 ן ִביַקשֶת  ן ִביַקרֶת  ן ַפרֶת יִס  ן ֶת ַפשיִח  ן ֶת ליבַ ִק  ִדיַברֶתן 
 ִביקשו  ִביקרו  פרו יִס  פשו יִח  ו ליבִק  ִדיברו

 
Tehtävä 2, sivu 270/274 (2. painos) 

 

  

ם רגֵּ ַת ְמ   –ם רגֵּ ַת לְ   ן   ן  –ְלַטלפֵּ ְמַטלפֵּ זזבֵּ בַ ְמ  –ז זבֵּ בַ לְ    
 kääntää, tulkata soittaa (puhelimella) tuhlata 

ת, מֶ רגֶ ַת ם, ְמ רגֵּ ַת ְמ    
ת מֹורגְ ַת ים, ְמ ִמ רגְ ַת ְמ   

ת, ֶ נֶ לפטַ , ְמ ןלפֵּ טַ ְמ   
ת ֹו נלפְ טַ ים, ְמ נִ לפְ טַ ְמ   

ת, ֶ זזבֶ בַ , ְמ זזבֵּ בַ ְמ   
ת ֹוזזבְ בַ ים, ְמ זִ זבְ בַ ְמ   

יזִת זבַ בִ  ִטלַפנִתי  ִתרַגמִתי  אני   
ת  ִטלַפנ  ִתרַגמת   אתה  זת  זבַ בִ    

ת ִטלַפנ  ִתרַגמת  את  זתזבַ בִ    
ם  הוא  ן ִטלפֵּ  ִתרגֵּ ז זבֵּ בִ    

ה  היא  ה  ִתרְגמ  ה ז  זבְ בִ  ִטלְפנ   

ונזזבַ בִ  ִטלַפנו  ִתרַגמנו  אנחנו   

ֶתם נ פַ ִטל ִתרַגמֶתם  אתם  ֶתםזזבַ בִ    
ֶתן נ ִטלפַ  ִתרַגמֶתן  אתן  ןֶת זזבַ בִ    

וזזבְ בִ  ִטלְפנו  ִתרְגמו  הם/הן   
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Tehtävä 3, sivu 271/275 (2. painos) 

 ר כבר.יבֵּ הוא ִד  –ר? מתי הוא ְמַדבֵּ 
 הוא סיפר כבר. .1
 הוא שילם כבר. .2
 הוא ביקש כבר. .3
 הוא חיפש כבר.  .4
 הוא ביקר כבר.  .5
 

 כן, ִטַיילנו וגם הם ִטיילו.  – ִטַיילֶתם באמריקה? 

 . ביקשווגם הם  ביקשנו כן,  .1
 . שילמווגם הם  שילמנו כן,  .2
 . ביקרווגם הם   ביקרנוכן,  .3
 . סיפרווגם הם    סיפרנוכן,  .4
 .דיברווגם הם   דיברנוכן,  .5
 .זבזובִ וגם הם   זבזנו בִ כן,  .6

Tehtävä 5, sivu 271/275 (2. painos) 

 התלמידות דיברו בהפסקה.  .1
 בעד הכרטיס?  מת  ל יכמה ש .2
 סליחה. נו קשיב .3
 עם אחי.  י טיילת )אני(  .4
 ורים יפים. פ יתם סרפיס)אתם(   .5
 דירה הרבה זמן.  ופש יחהם  .6
 הרבה זמן בתור.  בזזבהוא  .7
 הרבה אימיילים.  הבליהיא ק .8
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Tehtävä 6, sivu 272/276 (2. painos) 

juuri 
pi’’elin 

perusmuoto 
merkitys esimerkki 

ל(  ב.ש.ל.  ל )ִבשֵּ  ,keittää ִבישֵּ

kokata 
 אוכל טעים.  מבשל משה 

ם(  ם צילֵּ  צ.ל.מ.   את בניין הכנסת.   צילםהתייר  valokuvata )ִצלֵּ

ד(  דלימֵּ  ל.מ.ד.   את הילד לקרוא.  לימדה אימא   opettaa )ִלמֵּ

ב(  בחישֵּ  ח.ש.ב.  laskea )ִחשֵּ
כמה קלוריות יש בארוחה  לחשברחל רוצה 

 הזאת. 

חַ   חשימֵּ  ש.מ.ח.   אותי.  שימחהביקור שלו  ilahduttaa ( )ִשמֵּ

ר( רסידֵּ  ס.ד.ר.  את הספרים במקום. מסדרת  הספרנית   järjestää )ִסדֵּ

Tehtävä 7, sivu 273/277  

 .ממך מזמן לא שמעתי   .1
 . ממנישרה ביקשה עזרה   .2
 . מהםמשה קנה מחשב ישן   .3
 דברים מעניינים על ההיסטוריה של המקום.  ממנהשמענו   .4
 . מהןרחל קיבלה מתנה נהדרת  .5
 . ממנההתלמידים לומדים בכיתה, אבל בהפסקה הם צריכים לצאת  .6

Tehtävä 8, sivu 273/277 (2. painos) 

 ך. מכתב ממֵּ דן קיבל    .ג  את שלחת מכתב לדן.  .1
 דן קיבל עזרה מאתנו.  ו. אנחנו עזרנו לדן.  .2
 דן קיבל אתמול טלפון ממני.  .ב אני טלפנתי לדן אתמול.  .3
 דן קיבל ספר מכן. . ה . דןספר לנתתן אתן   .4
 המלצר קיבל תשר ממנו.  .ט דן נתן תשר למלצר.  .5
 הילדים קיבלו הוראות מהם.  .ח ההורים נתנו הוראות לילדים.  .6
 הילד קיבל גלידה ממנה. .ז לילד.היא נתנה גלידה  .7
 אני קיבלתי ממנה קבלה.  .א .ה לי קבלהנתנמוכרת  ה .8
 התלמידים קיבלו ציונים ממנה. . י המורה נתנה ציונים לתלמידים.  .9

 דן קיבל מכתב ממני. . ד . דןמכתב ל שלחתי  .10
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Tehtävä 10, sivu 274/278 (2. painos) 

 בבתי ספר בתל־אביב. עבד כרופא  ז. בארץ ישראל טשרניחובסקי  .1
 למד טשרניחובסקי רפואה.  ד. בגרמניה ובשוויץ  .2
 יצא התרגום העברי של קלוולה לאור.   ג. 1930בשנת  .3
 שנה לפרסום הקלוולה.  100חגגה  ב. פינלנד 1935בשנת  .4
 שלוש פעמים בפינלנד.  ט. טשרניחובסקי ביקר .5
 האפוס הפיני.  א. הספר "קלוולה" הוא  .6
 מספרות העולם לעברית.   ו. טשרניחובסקי תרגם .7
 קיבלו מדליה על התרגום שלהם.  ח. המתרגמים של הקלוולה  .8
 משורר, רופא ומתרגם. ה. שאול טשרניחובסקי היה  .9

Tehtävä 11, sivu 275/279 (2. painos) 

 .בגרמניה ובשוויץ טשרניחובסקי למד רפואה .1
 . 1931בשנת  עלה לארץ ישראל הוא .2
אפלטון, שייקספיר, מולייר,  יצירות של גם אפשר למצוא   ובין התרגומים של  .3

 וגיתה. 
. הביקור השלישי היה לחגיגות המאה שנה של  קרליה פעמייםביקר ב הוא .4

 גם בבית של אליאס לונרוט.  קי. אז הוא ביקרנהקלוולה בהלסי 
 הלשון העברית".  ועדב" טשרניחובסקי היה חבר .5
 אביב נותנת למתרגמים ישראלים. - שעירית תל זה פרס .6


