
Vastaukset, Luku 5 
 

1 
© Lea Lyytikäinen, Itzhak Gamzu 

Tehtävä 1, sivu 57/61 (2. painos) 

ħaverim  1 חברים. 

ħaverot  2 חברות. 

PItot  3 פיתות. 

morim   4 מורים. 

morot  5 מורות. 

maħševim  6 מחשבים. 

ugot  7 עוגות. 

talmidim  8 תלמידים. 

talmidot  9 תלמידות. 

tapuzim  10 תפוזים . 

Tehtävä 2, sivu 58/62 (2. painos)  

meħonijot 1 ת ֹו ְמכֹוִני. 

safranijot 2 ת ֹוַספָרִני. 

FInijot 3 ת ֹו ִפיִני. 

 

Tehtävä 3, sivu 58/62 (2. painos) 

sfalim  ָ1 ים לִ ספ. 

sratim  2 ים ִט סָר. 
 

  

Tehtävä 4, sivu 59/63 (2. painos) 

 .Nämä ovat oppaita מדריכים.  אלה  .1

 .Nämä ovat turisteja Suomesta מפינלנד. תיירות  אלה  .2

 .Tämä on tyttö ילדה.  זאת .3

 .Nämä ovat poikia בחורים.  אלה  .4

 .Nämä ovat autoja Italiasta מכוניות מאיטליה.  אלה  .5

 .Nämä eivät ole luokkia yliopistossa לא כיתות באוניברסיטה. אלה  .6

 .Nämä ovat ystäviä luokasta חברים מהכיתה.  אלה  .7

 .Tämä on kirja ֵסֶפר.  זה .8

 .Tämä ei ole opettaja לא מוֶרה.  זה .9

 .Nämä ovat Raħel ja Dani’el רחל ודניאל.  אלה  . 10
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Tehtävä 5, sivu 60/64 (2. painos) 
 

 ילדות  .1
 מדריכים  .2
 סטודנטים  .3
 מורות  .4
 ספרנים  .5
 תיירות /תיירים .6
 עוגות  .7
 מכוניות  .8

 

Tehtävä 6, sivu 60/64 (2. painos) 

 
 התלמידה מוכשרת.  .1
 ה לא עייף. המוֶר  .2
 החדר קטן.  .3
 העיר לא גדולה.  .4
 זה תייר משוודיה.  .5
 הסטודנטית בבית.  .6

 

Tehtävä 7, sivu 60/64 (2. painos) 

 הילדים בכיתות.  .1
 הספריות מצוינות.  .2
 חדרים במלון. אלה   .3
 האימהות  מאושרות.  .4
 המחשבים ישנים.  .5
 הסרטים מצוינים.  .6
 התיירות מאנגליה.  .7
 הספלים יפים.  .8
 הבתים לא ישנים.  .9

 הפיתות טעימות.  . 10
 הנשים ׂשמחות.  . 11
 אלה דירות.  . 12
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Tehtävä 8, sivu 61/65 (2. painos)  

 .1 הילדים לא בבית. 
 .2 נחמדות. הנשים 

 .3 חברים?   נייוסי וד  (האם)
 .4 הספרים ישנים אבל מצוינים.

 .5 אלה תלמידים מאספו. 
 .6 התלמידים מאוד מוכשרים.

 

Tehtävä 9, sivu 61/65 (2. painos) 

 
 מודרנית  .1
 נחמדים  .2
 נוחים אבל קטנים  .3
 קטנה ונחמדה  .4
 מצוינת  .5
 יפה וגדולה  .6
 מקצועיים  .7
 טובות  .8

   

Tehtävä 9, sivu 63/67 (2. painos) 
 

 . מירושליםהיא   / דינה מירושלים. .1
 הוא מרחובות.  /  מרחובות.רונן  .2
 הכנס באוניברסיטה העברית בירושלים.  .3
 הוא מרחובות.   / עמוס מרחובות. .4
 . מדריך הוא גם   ,כן .5

 


