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Tehtävä 1, sivu 310/314 (2. painos) 

  התלבש ויצא מיד לעבודה., מהרדן קם מאוחר הבוקר. הוא התרחץ   .1
 . יפההילדים שרים   .2
   בטלוויזיה. הרבההאחות שלי לא מסתכלת  .3
 .  לאטבמרכז העיר יש הרבה תנועה והמכוניות נוסעות  .4
   לעשות סקי. מהר  הילדה למדה .5
   לא, באנו לפה רק לחודש.  – ?באופן קבועאתם גרים פה  .6
   אצל ההורים שלהם. הרבה הם מבקרים  .7
   מיד הבנתי.  בצורה אחרתאבל כשחשבתי על זה   בהתחלה לא הבנתי את זה .8

 

Tehtävä 3, sivu 311/315 (2. painos) 

 ללכת לסרט. יכולתי אתמול בערב השתתפתי בפגישה, ולכן לא   .1
 לבוא למסיבה בסוף השבוע. יכולת  שמחתי ש  .2
 . 101לרוץ מרתון גם בגיל יכול היה הבריטי הזה  .3
 להירדם בלילה. יכלה רינה לא   .4
 ללמוד מספיק. יכולתי לא הצלחתי בבחינה כי לא  .5
 לענות על כל השאלות של התיירים. ו יכלהמדריכים לא   .6
 לדבר ארבע שפות. ל ויכהיה  הוא  5אומרים שכבר בגיל  .7
 לעזור לו. יכלו רמי ביקש מהם עזרה אבל הם לא  .8

  

Tehtävä 4, sivu 312/316 (2. painos) 

 לחכות הרבה זמן בתור. היינו צריכים הצטרכנו/ .1
 להדליק את הנרות לפני השבת. הייתה צריכה הצטרכה/אימא  .2
 לקנות מחשב חדש.היו צריכים הצטרכו/המחשב שלהם לא עבד והם  .3
 ללמוד את ההמנון הלאומי. הייתה צריכה הצטרכה/ כל הכיתה .4
 לנסוע באנייה במקום לרכוב על גמל לירושלים. היה צריך הצטרך/הוא  .5
 לשאול אותו.  צריכה/ יתי צריךהיהצטרכתי/לא הבנתי מה הוא אמר, ולכן  .6
לעבוד קשה כדי לבנות את  היו צריכים הצטרכו/חברי הקיבוץ הראשונים  .7

 הקיבוץ. 
 להגיע כל כך מוקדם לשדה התעופה?הייתם צריכים הצטרכתם/למה  .8
ללכת לישון מוקדם כדי לקום לפני  הייתה צריכה ה/הצטרכקבוצת התיירים  .9

 הזריחה.
 לשתות הרבה מים אחרי ההליכה בשמש. היו צריכות ו/הצטרכהילדות  .10
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Tehtävä 5, sivu 313/317 (2. painos) 

 . שקטהתלמידים היו צריכים לקרוא מהספר ב .1
 לנסוע מהר בגלל הגשם. היה יכול הנהג לא  .2
 צריכים לעבוד קשה. היו  /הצטרכוהילדים  .3
 . אחרת אתה יודע להגיד את זה בצורה  .4
 היה קרח על הדרך, והיינו צריכים ללכת בזהירות.    .5

 
 

Tehtävä 7, sivu 314/318 (2. painos) 

 לא נכון  .1
 לא נכון  .2
 לא נכון  .3
 נכון  .4
 נכון  .5
 לא נכון  .6
 נכון  .7
 לא נכון  .8
 נכון  .9
 נכון  .10
 לא נכון  .11
 לא נכון  .12
 נכון  .13
 לא נכון  .14
 לא נכון  . 15
 

 

 


