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Tehtävä 1, sivu 85/89 (2. painos) 

 kone, kona, konim, konot קוֶנה, קוָנה, קונים, קונות .1

 ose, osa, osim, osot עוֶשה, עוָשה, עושים, עושות  .2

 ro'e, ro’a, ro’im, ro’ot רוֶאה, רוָאה, רואים, רואות  .3

 rotse, rotsa, rotsim, rotsot רוֶצה, רוָצה, רוצים רוצות .4

 one, ona, onim, onot עוֶנה, עוָנה, עונים, עונות  .5

 

Tehtävä 2, sivu 86/90 (2. painos) 

 תה.    שֹוָתה  קפה אבל מירי  שֹוֶתה  ֵאִלי .1
 ִמיץ במטבח.    שֹוִתים  הסטודנטים .2
 ָחָלב.   שֹותֹות  נירה ומרים .3
  
 בסּוֶפרַמרֶקט. ֵפירֹות    קונות   הילה וׂשרה .4
 ֶחמָאה בחנות.    הקונָ   פיתות בשּוק ואימא  הקונֶ   אבא .5
 מחשב.   קונים  דן ומאיה .6
  
 בתמונה?  ה רואֶ   מה אתה .7
 סרט בקֹולנֹוַע.   רואים  הם .8
 סרטים.   רואות  רחל ורינה לא .9
  

 סּוָכר בקפה.   הרוצֶ    המדריך לא . 10
 ַהמּבּורֶגר.  רוצים   פיצה אבל רמי ודניאל   הרוצָ   רחל . 11
 מים.   רוצות  אסתר ונטע  . 12
  

 עוגה.   רוצות  הסטודנטיות  . 13
 . הרוצֶ   שיעורים וגם משה  הרוצָ   חנה  . 14
 עכשיו?   רוצים   מה אתם . 15
  

 על השאלה של המורה.    העונָ    הילדה . 16
 למורה בשיעור.   עונים   התלמידים . 17
 לטלפון.    העונֶ   הנהג . 18
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Tehtävä 3, sivu 86/90 (2. painos) 

 אוכל בשוק.  קוָנה  אסתר .1
 סרט בטלוויזיה.   הרואֶ  סאקו   .2
 קפה בקפטריה.   שותים אנחנו   .3
 מיץ או מים?  רוצות אתן  .4
 ֶלֶחם עם חמאה או עם ַמרָגִריָנה?    הרוצֶ  אתה  .5
 שיעורים.   עושות  התלמידות  .6
 על השאלה של הילדה.    העונָ    אימא .7
 לטלפון בשיעור.   עונים  הם לא   .8
 בית ליד הים.    הרוצָ   המשפחה .9

 למרצה.   עונים  הסטודנטים . 10
 פירות לילדים שלה.    הקונָ  היא   . 11
 טלוויזיה עכשיו?    רואים אתם  . 12
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Tehtävä 5, sivu 88/92 (2. painos) 

Esim. lauseet:  

 . ָפאֵצראני אוכל את השוקולד של 
 אתה אוכל שוקולד. 

 סאקו קורא את התנ"ך 
 . הג'ינס של ארמניהסטודנטית רוצה את 

 המורה כותבת מכתבים.
 אנחנו קונים בננות. 

 אתן אוכלות פיתות? 
 הם קוראים ספרים. 

 ההורים שולחים את המתנה לדוד. 
 העוגה של אימא הבחורות אוכלות את  

 

Tehtävä 6, sivu 88/92 (2. painos) 

1.  – 
 את .2
 את .3
4.  – 
5.  – 
 את .6
7.  – 
 את .8
 את .9

10 .  – 
 את . 11
 את . 12
13 .  – 
14 .  – 
15 .  – 
 את . 16
17  – 
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Tehtävä 7, sivu 88/94 (2. painos) 

 אותה  .1
 אותו  .2
 אותו  .3
 אותך  .4
 אותם  .5
 אותם  .6
 אותה  .7
 אותך  /  אותָך .8
 אותם  .9

 אותם  . 10
 אתכם , אתכם . 11
 אותו  . 12
 אותו  . 13
 אותו  . 14
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Tehtävä 8, sivu 91/95 (2. painos)  

 אותם  .1
 בדואר  
  
 אותה  .2
 בחנות  
  
 אותה  .3
 במסעדה  
  
 אותם  .4
 בקפטריה.  
  
 אותם  .5
 בשוק  
  
 אותם  .6
 בקולנוע  
  
 אותם?  .7
 בׂשדה תעופה  

 

Tehtävä 9, sivu 96/100 (2. painos) 

 לחברים שלו בפינלנד.   וגלויות סאקו שולח מכתבים להורים שלו, לאחות שלו, לאח שלו  .1
 הוא קונה בחנות גלויות ונייר למכתבים.   .2
 . בקפטריה אותם / הוא כותב את המכתבים  .3
 .בקפטריה  סאקו שותה תה .4
 . בקפטריה סאקו רואה את סבסטיאן ואת מיגל  .5
 הוא כותב על ישראל, על ירושלים, על הסטודנטים ועל השיעורים.  .6
 הוא קונה בולים למכתבים ולגלויות ושולח אותם לפינלנד.  .7
 מהדואר למעונות.  הולךהוא   .8

 


