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Tehtävä 1, sivu 286/290 (2. painos)  

ִדלִ ה ִ .1  יקִּודלִ ן,ִה ִקת ִדלִ םִה ִקת ִדלִ ה ִ,ִקנּודלִ ה ִִ,היק ִדלִ ה ִ,ִיקדלִ ה ִ,ִקתדלִ ה ִ,ִת ִקדלִ ה ִי,ִקת 

ִזמִ ה ִ .2 זמִ י,ִנת  זמִ ,ִנת ִה  זמ ִנת,ִה  זמ ִין,ִה  זמִ ִהִ,ינִ ה  זמִ ,ִנּוה  זמִ םִנת ִה  זמ ִן,ִנת ִה   ינִּוה 

ִסבִ ה ִ .3 סבִ י,ִרת  ,ִה  סבִ רת  ירת,ִה ִה  סבִ ִה,יר ִסבִ ר,ִה ִסב  סבִ ,ִּונרה  סבִ םִרת ִה  ין,ִה ִרת ִה   רִּוסב 

ִמשִ ה ִ .4 משִ י,ִכת  ,ִה  משִ כת  משִ ִה,יכִ מש ִיך,ִה ִמש ִכת,ִה ִה  משִ ,ִּוִנכה  משִ םִכת ִה  ן,ִִכת ִה 
 יכִּומש ִה ִ

ִצלִ ה ִ .5 צלִ י,ִחת  ,ִה  צלִ חת  צלִ ִה,יחִ צלִ ,ִה ִיחִ צלִ חת,ִה ִה  צלִ ,ִּוִנחה  צלִ םִִחת ִה  ִיחִּוצלִ ן,ִה ִחת ִה 

Tehtävä 2, sivu 287/291 (2. painos) 

ִמִ אִ הִ .1ִ מִ י,ִהִ נת  מִ ,ִהִ ת ִִנא  ִינִּומ ִאִ ן,ִהִ נת ִמִ אִ ם,ִהִ נת ִמִ אִ ,ִהִ נִּומִ אִ ה,ִהִ ינִ מ ִאִ ין,ִהִ מ ִאִ נת,ִהִ א 

Tehtävä 3, sivu 288/292 (2. painos) 

ילה ִכןִוגםִאתמולִהואִ .1  ִ.תח 
ִִ.יקדלִ ה ִכןִוגםִאתמולִהואִִ.2
ִילִ.תח ִה ִִכןִוגםִאתמולִהואִ.3
ִִ.יךמש ִה ִכןִוגםִאתמולִהואִִ.4
ִִ.ירסבִ ה ִִכןִוגםִאתמולִהואִ.5
ִיר.בִ עִ הִ ִכןִוגםִאתמולִהואִ.6
ִיןִ.מ ִאִ הִ ִכןִוגםִאתמולִהואִ.7
ִיטִ.חלִ הִ ִכןִוגםִאתמולִהואִ.8

 

ִם.תִואִִההדליקאימאִִ.1
ִ.בבחינהִנוהצלחאנחנוִִ.2
ִִ.אתִזהִִוהסבירהםִִ.3
ִִ.לעבודִבאוניברסיטהִההתחילרותִִ.4ִִ
מיהילדיםִִ.5 א  ִִ.בסנטהִקלאוסִנוה 
ִִ.מרקִִנוהזמיהןִִ.6
ִ.לשירִכִוהמשיכולםִִ.7
ִנתיִ.הזִמרקִאניִִ.8
חליִטרוןִוגליתִִ.9 ִִ.להתחתןִוה 

ִִ.אותןִִהעביראבאִִ.10
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Tehtävä 5, sivu 289/293 (2. painos) 

ִלהישארִבביתִ.ִהחליטיוסףִהיהִחולה,ִולכןִהואִִ.1
ִלקרואִ.ִִהתחיִלאתִהאורִלפניִשהואִהדליקִהילדִִ.2
ִלהכיןִאתִהשיעוריםִמידִאחריִביתִהספרִ.ִהחלטנואנחנוִִ.3
ִִ.1881בשנתִִהתחילההעלייהִהראשונהִִ.4
ִשכדורִהארץִהואִשטוחִ.ִהאמינִופעםִִ.5
ִלהִבערבִאתִהשיעוריםִ.ִהסברתי)אני(ִרחלִלאִהייתהִבביתִספר,ִולכןִִִ.6
אתִלביקורִ.ִהזמינהישראל1977ִִִבשנתִִ.7 אד  רִס  ְנו  ִאתִנשיאִמצרייםִא 

Tehtävä 6, sivu 289/293 (2. painos) 

1. Maija keskeyttää/lopettaa lukemisen ja menee keittiöön. 
2. Rakensimme taloon uuden huoneen ja näin isonsimme sen 70 neliömetristä 100. 
3. Joko palautit kirjat kirjastoon? 

Tehtävä 8, sivu 291/295 (2. painos) 

ִ.1849ִ–1843ִבשניםִמסעותִהאתִעשהִִואליןִִ.1
ִהשםִשואליןִהשתמשִבוִבמסעותיוִבעולםִהערביִ.זהִִ.2
ִ.1847בחודשִפברוארִשנתִִהיהִבירושליִםִהואִ.3
ִהיהִקרִוירדִאפילוִשלגִוברד.מזגִהאווירִבירושליםִִ.4
ויצאִמשםִלטיוליםִבביתִִהואִהתפללִבהרִהזיתים,ִביקרִבכנסייתִהקבר,ִִ.5

ִלחם,ִביפוִובנהרִהירדן.
לִהתושביםִִהאופיִִשִראה,שכמוִבעריםִקדושותִאחרותִשהואִִ,ואליןִחשבִ.6

ִבירושליםִרחוקִמלהיותִקדושִ.
ִבפרדסיםִהקרוביםִ.ִתפוזיִםואליןִשחהִביםִואכלִִִִביפוִ.7
יפהִומעניינתִבמיוחדִוכתבִשהאנשיםִמהדתותִִִִעירִנצרתהואִמצאִאתִהִ.8

ִבשלוםִ.ִיחדהשונותִחיוִב
ִִ.עריםִצפתִוטבריהגםִבִרבהִיהודיִםבאותהִתקופהִגרוִִהִ.9

ִ.1839הייתהִבשנתִִבאזורִשלִצפתִוטבריהִהחזקהִאדמִההרעידתִִ.10
ִבעירִטבריה.ִחמיםעיינותִואליןִמתרחץִבמִ.11
ִבהרִחרמוןִ.ִמתגלגלִבשלגִִהואִ.12
ִלדמשקִ.המשיךִִהואאחריִהטיפוסִלהרִחרמוןִִ.13


