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Kérem oldják meg a feladatlapot, és legkésőbb marc. 10-i hétfői órára hozzák magukkal. A mára (3-a) 
beígért dolgozatot is akkor fogjuk megírni. Az összes stopperes olvasást vagy 10-én hétfőn óra előtt 
vagy után, vagy 12-én szerdán óra előtt vagy után lehet teljesíteni. 

 

 

Írja mellé számokkal! 

 

  אפס שלוש תשע חמש שבע שמונה אחת שתיים ארבע

  אפס שמונה שש שש שבע שלוש חמש שמונה תשע אפס

  אפס שתיים שלוש ארבע אחת שתיים אחת שמונה שלוש

  אפס ארבע שבע תשע שמונה אחת שלוש שלוש ארבע

  אפס שלוש שתיים אחת שתיים שלוש שמונה ארבע שבע

  אפס שתיים שתיים אפס שתיים שש אפס שתיים שבע

  אפס שמונה תשע חמש שלוש אחת שלוש ארבע שש

  אפס ארבע שמונה חמש שש ארבע שתיים שבע חמש

  אפס אפס אחת שתיים אחת שתיים אפס שמונה חמש שלוש שמונה אפס שתיים

 אפס חמש שתיים שלוש ארבע שלוש תשע שש שבע חמש

 

Írja mellé betűkkel! 

  

03-4987162 

02-7716584 

03-6531338 

08-7126634 
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A hímnemű mondatokat tegye nőnembe (a neveket is cserélje ki), a nőneműeket 
hímnembe! 

 

  .יוסי לומד באולפן של האוניברסיטה

  .שלמה ומשה מדברים גם עברית וגם ערבית

  .והיא אוהבת את ירושלים, ליםחנה גרה בירוש

  .שמואל יודע איפה רחל גרה

  .אסתר עושה עוגה למסיבה של יונתן

  .בנימין אוכל גלידה ושותה מיץ לימון

  .מרים באה מהמוזאון והולכת לספרייה של האוניברסיטה

  .הן הולכות לים ועושות שם פיקניק. יעל ודינה גרות בתל אביב

  .התורהוהוא מדבר על , הילל לומד תלמוד

  .גילה ושמעון שרים שירים במסיבה של בנימין

  

 

Ami egyes számban van, tegye többes számba, és ami többes számban van, tegye 
egyes számba, figyeljen a nemekre! 

 

  .ובבית הוא שותה חלב, בנימין שותה קפה בקפטריה

  ?איפה אתם לומדים

  .ועובדים בקפטריה, יוני ואברהם לומדים באוניברסיטה

  .לאה ורחל מדברות עם יוסף בספרייה

  .גילה עובדת באולפן בתל אביב

  ?מה אתה עושה בבודפשט

 .שם הן שותות יין ואוכלות סלט טונה, יהודית וחנה הולכות למסעדה

  .דן ודינה עושים פיקניק ליד הים

  .מיכאל קורא ספר בספרייה

  .תבות מכתבים לאבא ולאימאהילדות כו
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Olvassa el az alábbi szöveget, és válaszoljon a végén a kérdésekre! 
 

בשכונה הזאת גרים עכשיו ". שכונת בוכרים"השם של השכונה . יש שכונה" מאה שערים"ליד 

. שוקבשכונה יש .) בוכרה על יד אפגניסטן. (וגם הילדים של יהודים מבוכרה, יהודים מכל העולם

באים " מאה שערים"הרבה אנשים מ.) ואנשים באים לשוק וקונים אוכל, בשוק יש הרבה חנויות(

.) בישיבה אנשים לומדים תורה. (בשכונה יש הרבה ישיבות. הבתים בשכונה גדולים. לשוק הזה

החנוכיות . יש בשכונה חנוכיות בכל בית  בחנוחה.הרחובות בשכונה קטנים. הישיבות שם גדולות

  . בחנוכה השכונה יפה מאוד. תיפו
 

, kicsi= קטן , nagy= גדול ,  környék= שכונה , Mea Searim”, Jeruzsálem egyik negyede“= מאה שערים 

 szép= יפה 

 

  ?איפה שכונת הבוכרים

 

  ?מי גר עכשיו בשכונה

 

  ?לאן באים האנשים ממאה שערים

 

  ?מה יש שם בחנוכה

  

  

Kérdezzen rá az aláhúzott mondatrészre teljes mondattal, figyeljen a szórendre! 

  

  .השעה חמש וחצי

  .בשעה שתייםאני לומדת אנגלית 

  .למוזאוןואנחנו הולכים , בתל אביבאנחנו גרים 

  . הם הולכים למסעדהמהמוזאון

  . למשפחה בברזילמכתבלאה כותבת 

  . גרה בירושליםמרים

  . באוניברסיטה בירושליםלומדותחנה ורחל 

  . ליד היםלמסיבהעוגה עם שוקולד י עושה אנ

  .ליד היםדינה ודן עושים פיקניק 


