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Tehtävä 1, sivu 43/47 (2. painos) 

 המדריכה  .1
 העוגה  .2
3. - 
 השולחן  .4
5. - 
 העיר  .6

 
Tehtävä 2, sivu 44/48 (2. painos) 

 התפוז מישראל.  .1
 התלמידה מהולנד.  .2
 .הוא סופר /  .סופר בחורה .3
 לא, היא לא פינית, היא הולנדית.  .     4

 
 
 

Tehtävä 3, sivu 45/49. painos)  

 המורה  .1
 התייר  .2
 בחור  .3
 סופרת  .4
 הילד  .5
 
 

Tehtävä 4, sivu 45/49 (2. painos)  

 בישראל   – .1
 באנגליה  – .2
 בהלסינקי  – .3
 בהולנד  – .4
 באיטליה  – .5
 בצרפת  – .6
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Tehtävä 5, sivu 46/50 (2. painos) 

 ba-Otobus באוטובוס  אֹוטֹוּבּוס ה .1

 be-FINland פינלנד ב פינלנד  .2

 ba-ħanut בחנות  חנות ה .3

 ba-uniVERsita באוניברסיטה  האוניברסיטה  .4

 ba-mis’ada במסעדה  המסעדה  .5

 be-tel aviv אביב -תלב אביב ־תל .6

 ba-kontsert בקונצרט  קֹונֶצרט ה .7

 be-sifrija בספרייה  ִספִריָיה  .8

 be-ħefa חיפה ב חיפה  .9

 ba-meħonit במכונית  המכונית  . 10

 

Tehtävä 6, sivu 46/50 (2. painos) 

 המורה ַבכיתה אבל הסטודנט ַבספרייה.  .1
 הילדה ַבבית אבל ַאָּבא ַבחנות.  .2
 בוס אבל התייר ַבמלון . ו הנהג ַבאוט .3
 הסרט ַבטלוויזיה אבל הקונצרט ַברדיו .  .4
 הקפה ַבספל אבל הַמִים ַבכוס.   .5
 הספרן ַבספרייה וגם המרצה שם.  .6

Tehtävä 7, sivu 47/51 (2. painos) 

 
 כן, הילדה ַבבית.  .1
 לא, הקונצרט ַברדיו.   .2
 . בוסו הנהג ַבאוט .3
 . הקפה ַבספל .4
 . המורה ַבכיתה .5
 .אבא ַבחנות .6

Tehtävä 8, sivu 47/51 (2. painos) 

 la-kontsert בדרך לקונצרט. הוא  /הבחור בדרך לקונצרט.  .1

 la-uniVERsita בדרך לאוניברסיטה.  הסטודנטית .2

 le-jerušaLAjim (li-rušaLAjim) בדרך לירושלים. האוטובוס .3

 la-mis’ada בדרך למסעדה.  התייר .4

 la-kita בדרך לכיתה.  תלמידה .5

 le-HELsinki . בדרך להלסינקיאני   .6
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Tehtävä 9, sivu 48/52 (2. painos) 

 

 הן  .1
 הן  .2
 אנחנו  .3
 הם .4
 הם .5
 אתם .6
 אתן  .7

Tehtävä 10, sivu 48/52 (2. painos) 
 

 . היא ַבמסעדה  ַעכָשיו . היא מצרפת. נט'זאת ז .1
 זה מרקו. הוא מאיטליה. עכשיו הוא במלון.  .2
 עכשיו היא בכיתה. זאת אילסה. היא מהולנד.  .3
 רמי ואסתר. הם מישראל. עכשיו הם בספרייה  האל .4
 מאיה וחנה. הן מפינלנד. עכשיו הן בחנות.  האל .5

 
 


