OR-ZSE-BH-K-MINTA

NYELVTANI FELADATOK
B2
Elérhető pontszám:
Elért pontszám:

30 pont

1. Jelölje meg a helyes állításokat! (Minden helyes válasz 1 pont.)
a. A pátách gnuvá (patah fortívum) a szó végén áll az összes
torokhangok alatt.

igaz

hamis

b. A cohortativus mód csak 2. és 3. személyben fordul elő.

igaz

hamis

c. Két egymás melletti svá közül a második svá nách (pihenő).

igaz

hamis

d. Az infinitivus absolutushoz nem járulhat prepozíció.

igaz

hamis

7
4

3
6

2. Válassza ki a megfelelő válaszokat!
a. Hány igetörzsben található kompenzáló dáges?

b. Melyik igében nincs dáges cházák (forte)?

c. Imperfectum ragozás esetén melyik igetörzs
első gyökmássalhangzóját kell kettőzni?

נָתַ ִּתי
יְשבְ רּו
ַ

וַ יִּ כְ תֹּב
ִּה ָש ְמרּו

פִּ עֵ ל
ִּה ְתפַ עֵ ל

פֻּעַ ל
נִּפְ עַ ל

d. Melyik ige nem tartozik  ע"עigék közé?

ָנסֹּב
וַ י ָָקם

וַ ָיסֹּּלּו
נָמֵ ס
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3. Miért szegollal pontozzuk az alábbi főnevek előtti határozott névelőt? Mi a két főszabály
ezekben az esetekben? (Helyes válasz 2 pont.)

הֶ עָ ִּרים הֶ הָ ִּרים
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

4. Elemezze az alábbi szavakat a táblázatban megadott szempontok szerint!
(Minden helyes válasz 0.5 pont.)

Jelentés

Gyökbetű

Igetörzs

Szám/Személy

יטיבָ ה
ִּ ֵא
יֵעָ בֵ ד
וַ יְ צַ ו
יְ ֵראתֶ ם
ית
ָ פָ ִּד
5. Írja be és pontozza ki a megadott szógyököt a megfelelő igealakban!
(Minden helyes válasz 1 pont.)

)__________ א ִֹּּתי (מכ"ר- אֲ ֶשר, אֲ נִּ י יוֹּסֵ ף אֲ ִּחיכֶם.1
.ַארבָ עִּ ים יוֹּם וַ _________ נֹּחַ ֶאת חַ ּלוֹּן הַ ֵתבָ ה אֲ ֶשר עָ ָשה
ְ  וַ יְ ִּהי ִּמ ֵקץ.2
)(פת"ח
ַאבנֵי
ְ ֵ וַ _________ מ,בָ א הַ ֶש ֶמש- כִּ י, וַ יִּ פְ גַע בַ ָמקוֹּם וַ ָילֶן ָשם.3
) (לק"ח.הַ מָ קוֹּם
) (נס"ע. ְש ֵכנָיו-כָל- ּובֹּאּו הַ ר הָ אֱ מ ִֹּּרי וְ אֶ ל, פְ נּו ּו_________ לָכֶ ם.4
) (שו"ב. וְ ָשמַ עְ ָת בְ קֹּל ֹּו,יְ הוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך- וְ _________ עַ ד.5
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6. Rendelje egymáshoz az azonos igetörzsbe tartozókat! Írja a betűket a számok mellé!
(Minden helyes párosítás 1 pont.)

1.

יתי
ִּ נִּלְ ֵא

a. וְ הָ ִּמיתּו

2.

ִּת ְש ַכח

b. הָ ְחבָ אּו

3.

ַתבֵ ט

c. וַ יִּ ָמלֵט

4.

סַ כֶל

d. וַ יִּ ְשחֲ טּו

5.

הֻּ גַד

e. וַ יְ מַ הֵ ר

