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ִעְבִרית

ֲאִרים תָּ

rammed full דּוׁש ה/גָּ דּוׁשָּ גְּ 30

warm ִמים ה/חָּ ֲחִמימָּ 31

smooth ק לָּ ה/חָּ קָּ ֲחלָּ 32

huge ֲענִָּקית/ֲענָּק 33

uniform ִחיד ה/אָּ ֲאִחידָּ 34

dry ה/יֵָּבׁש ֵבׁשָּ יְּ 35

sticky ִביק ה/דָּ ִביקָּ דְּ 36

ַדַעת ִריְך לָּ צָּ ִמִלים שֶׁ

pita/s ה ִפתֹות/ִפתָּ 1

cup/s ּכֹוסֹות/ּכֹוס 2

bread ֶלֶחם   3

quarter ֶרַבע   4

teaspoon ַּכִפית   5

spoon ַּכף 6

olive oil ֶׁשֶמן ַזִית 7

flour ֶקַמח 8

salt ֶמַלח   9

oven ַתּנּור   10

bowl ה   רָּ עָּ קְּ 11

minute/s ה ַדקֹות/ַדקָּ 12

hour ה עָּ עֹות/ׁשָּ ׁשָּ 13

שֹות ִמִלים ֲחדָּ

recipe ּכֹון ַמתְּ 14

consumer goods ִכים רָּ ִמצְּ 15

how to prepare נָּה ֹאֶפן ֲהכָּ 16

yeast ִרים  מָּ ׁשְּ 17

Kilo = kg = 2.205 lb ִקילֹו  18

gram = g = 0.001 kg

1oz = 28g ם  רָּ 'ג= גְּ 19

dough ֵצק  בָּ 20

degree/s ה ַמֲעלֹות/ַמֲעלָּ 21

thickness ֹעִבי   22

towel ַמֶגֶבת 23

rolling pin ַמֲערֹוְך   24

electric mixer ֶסר   ִמיקְּ 25

part/s ִקים/ֵחֶלק ֲחלָּ 26

baking dish ִנית   ַתבְּ 27

parchment paper  יָּר ֲאִפיָּה נְּ 28

swelling ה   חָּ פָּ ַהתְּ 29

ִמלֹות ִקּׁשּור
slightly ת   צָּ קְּ 37

meanwhile ַתִים ֵבינְּ 38

till ַעד   39

during ֶמֶׁשְך לְּ 40

more עֹוד 41

ַנת ִפתֹות ַמְתּכֹון ַלֲהכָּ

ק  רֶׁ 3פֶׁ



1613

ה רָּ ְקעָּ ַמח ַּכףקֶׁ ִכים ִמְצרָּ

1514

41 2

ר ִמיְקסֶׁ ַלח ַמֲערֹוְךמֶׁ ַתְבִנית

3

85 6

ַּכִפית ֵצק ִקילֹובָּ ַתּנּור

7

129 10

ת בֶׁ ַמגֶׁ ַבע ּכֹוסרֶׁ ִרים ְשמָּ

11

rolling pin
electric mixer baking dish salt

kl teaspoon oven dough

cup quarter

spoon bowl flour

מּונָּה תֹוב ַמה ַבתְּ ה ִלכְּ ׁשָּ ַבקָּ : בְּ

towel

consumer goods

ת בֶׁ ַמגֶׁ

ַתּנּורַּכף

ֵצק בָּ

ִכים ִמְצרָּ

ַּכִפית

ַמח קֶׁ

ַתְבִנית

ַבע רֶׁ

ִרים ְשמָּ

ִקילֹו

ַלח מֶׁ

ר ִמיְקסֶׁ

ַּכִפית

ּכֹוס

ה רָּ ְקעָּ

yeast

1 
4
_
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ִעְבִרית ק  רֶׁ 3פֶׁ

ַנת ִפתֹות ַמְתּכֹון ַלֲהכָּ



ִעְבִרית

מצרכים1.

דקות2.

שמרים3.

גרם4.

בצק5.

הכנהאופן6.

מעלות7.

עובי8.

מגבת9.

מערוך10.

מיקסר11.

תבנית12.

קמח13.

תנור14.

מלח15.

כף16.

ש ע ה נ כ ה נ פ ו א ב

ת ו ל ע מ י ק ס ר ע ת

ש ח מ ק ש י מ א ק נ ב

מ ג ו ע ג פ כ ב ו א נ

ר ל ת ו ק ד ו ר ז ג י

י ו ת ב ג מ נ ק צ ב ת

מ ז ג י ו כ ו ר ע מ כ

ֹזֶרת. א בֹוַע ֶאת ַהִמִלים ַבִתפְּ ה ִלצְּ ׁשָּ ַבקָּ ַנת ִפתֹות: בְּ ַמְתּכֹון ַלֲהכָּ

ִרית. ב ִעבְּ ִרים בְּ ?ֵאיְך אֹומְּ

1. sticky dough

2. smooth dough

3. dry dough

4. uniform douge

5. huge baking dish

6. full tablespoon

ק לָּ ה/חָּ קָּ ֲחלָּ ֲענִָּקית/ֲענָּק ה/יֵָּבש ְיֵבשָּ ִביק ה/דָּ ְדִביקָּ ִחיד ה/אָּ ֲאִחידָּ
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דּוש ה/גָּ ְגדּושָּ

1

2

3

4

5

6

ק  רֶׁ 3פֶׁ
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ִעְבִרית

ַנת ִפתֹות ַמְתּכֹון ַלֲהכָּ

ִריְך  ט ִעם צָּ ה / ִמְשפָּ שָּ קֹור+ ְבַבקָּ מָּ קֹור מָּ ַרִבים/ֹהוֶׁה ?ַמה ֵפרּוש ש ֹשרֶׁ

ִריְך ִכיןצָּ תֹאֶכלְלהָּ ַׁשבָּ .לְּ ִכיןלְּ  הָּ יםִכינִ מְּ  prepare נ.כ.י 1

ה ׁשָּ ַבקָּ ִעיםֶאתְלַעְרֵבבבְּ בָּ .ַהצְּ ֵבבלְּ  ַערְּ בִ מְּ  בְּ יםַערְּ mix ב.ב.ר.ע 2

ִריְך קֶמַלחְלהֹוִסיףצָּ רָּ .ַלמָּ הֹוִסיףלְּ  יםֹוִסיפִ מ add פ.ס.י 3

ִריְך ֶלֶכתעֹודְלַהְמִשיְךצָּ .לָּ ִׁשיְךלְּ  ַהמְּ ִׁשיכִ מַ  יםמְּ continue כ.ׁש.מ 4

ִריְך ֵעיַנִיםֶאתְלַכּסֹותצָּ .הָּ ַכּסֹותלְּ  יםַכּסִ מְּ  cover ה.ס.כ 5

ה  ׁשָּ ַבקָּ ןְלַהִּניחַ בְּ חָּ לְּ .ֶאת ַהֵּסֶפר ַעל ַהשֻּׁ ַהִּניחַ לְּ  יםִּניחִ מַ  put down ח.ו.נ 6

ִריְך ֵצקֶאתְלַחֵלקצָּ ִקים8לְּ ַהבָּ .ֲחלָּ ַחֵלקלְּ  קִ מְּ  יםַחלְּ divide ק.ל.ח 7

ִריְך ֵצקַּכדּורִליֹצרצָּ .ֵמַהבָּ יֹצרלִ  ִר  יםיֹוצְּ create ר.צ.י 8

ִריְך בֶאתְלַהְכִניסצָּ לָּ ֵררֶהחָּ קָּ .ַלמְּ ִניסלְּ  ַהכְּ ִניסִ מַ  יםכְּ put in ס.נ.כ 9

ִריְך .ַבֹחֶרףַהַבִיתֶאתְלַחֵמםצָּ ַחֵמםלְּ  מִ מְּ  יםַחמְּ heat מ.ו.ח 10

ִריְך לּושצָּ ֵצקֶאתלָּ ֶמֶׁשְךַהבָּ .ַדקֹות10בְּ לּוׁשלָּ  ׁשִ  יםלָּ knead ׁש.ו.ל 11

ִריְך ֵצקֶאתְלַרֵדדצָּ .ַמֲערֹוְךִעםַהבָּ ַרֵדדלְּ  ִדים ַרדְּ מְּ roll out ד.ד.ר 12

continue create

heat

put in

cover add divide mix

prepare

put down

?ַמה ֵפרּוׁש ַהֹשֶרׁש

kneadroll out

ק  רֶׁ 3פֶׁ



ִעְבִרית

ִטים פָּ תֹוב ִמׁשְּ ה ִלכְּ ׁשָּ ַבקָּ :בְּ

ַמְכִניִסים 

מֹוִסיִפים

ְמַחְמִמים

ה רָּ ְקעָּ

1

2

3

4

5

ְמַכִּסים
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הַ  ת אֶׁ

ַחםִפתֹות

לַ  בְ 

ת בֶׁ ַמגֶׁ

ַתּנּור

ֵמרֹאש

ַתּנּור

ַלח מֶׁ

ת הְקצָּ רָּ ְקעָּ ֵצק בָּ

ַמֲערֹוְך

ֲחִצי ּכֹוס

ן בָּ לָּ

ַמח קֶׁ

ַנִקיהָּ ְמַרְדִדים 

עֹוד

ִעם

ת בֶׁ ַמגֶׁ ה רָּ ַתּנּורְקעָּ ַמֲערֹוְך ֵצק בָּ

ק  רֶׁ ַנת ִפתֹות3פֶׁ ַמְתּכֹון ַלֲהכָּ



ִעְבִרית
רֹוא ה ִלקְּ ׁשָּ ַבקָּ : בְּ

ן( 'ג500)ּכֹוסֹות 3.5 בָּ ֶקַמח לָּ

ה  דּוׁשָּ ֵבִׁשים( 'ג13)ַּכף גְּ ִרים יְּ מָּ ׁשְּ

ן( 'ג12.5)ַּכף  בָּ ר לָּ ּכָּ סֻּׁ

ִבים1. בְּ ַערְּ ִריםִעםַהֶקַמחֶאתמְּ מָּ רַהשְּ ּכָּ ַהּסֻּׁ ֲחִמיִמיםַמִיםמֹוִסיִפים.וְּ

ֶמֶׁשְךּוְמַעְרְבִבים הבְּ ַדקָּ ִשיםַהֶשֶמןֶאתמֹוִסיִפים.ּכְּ ֵצקֶאתְולָּ ֶמֶׁשְךַהבָּ 3-4בְּ

ן)ַדקֹות ןַּכמּובָּ ִדיףֶׁשִּנתָּ עָּ ַתֵמׁשוְּ ִהׁשְּ רלְּ סָּ ִמקְּ וִעםבְּ הוָּ .(ִליׁשָּ

ַמִים ֲחִמיִמים( ל"מ240)ּכֹוס 

ה( 'ג50)ֶרַבע ּכֹוס  נֹולָּ ֶׁשֶמן ַזִית אֹו קָּ

ֶמַלח( ’ג6)ַּכִפית 

ִכים :ִמְצרָּ

ֵצקִאם2. תעֹודמֹוִסיִפים-יֵָּבׁשַהבָּ צָּ ֵצקִאם.ַמִיםקְּ ִביקַהבָּ עֹודמֹוִסיִפים-דָּ

ֵצקֵמַעלְמַפְזִרים.ֶקַמח ֹאֶפןֶמַלחַּכִפיתַהבָּ ִחידבְּ לּוׁשּוַמְמִשיִכיםאָּ ֶמֶׁשְךלָּ בְּ

פֹותַדקֹות4-5 ַלתַעדנֹוסָּ ַקבָּ ֵצקלְּ ִחידבָּ קאָּ לָּ חָּ .וְּ

הֶאתְמַכִּסים3. רָּ עָּ ַמֶגֶבתַהקְּ הַבַצדּוְמִניִחיםבְּ חָּ פָּ ַהתְּ הֶׁשללְּ עָּ הַעדׁשָּ עָּ ֵחִציׁשָּ וָּ

קֹום מָּ ַלתַעד,ַבַבִיתַחִמיםבְּ פָּ ַהכְּ .ַהֶּנַפחלְּ

ן נָּהֹאפֶׁ :ֲהכָּ

ַנת ִפתֹות ַמְתּכֹון ַלֲהכָּ
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ק  רֶׁ 3פֶׁ



ִניתְמַרְפִדים7. יָּרֲענִָּקיתַתבְּ ִניִחיםֲאִפיָּהִבנְּ ּהּומְּ .ִפתֹות3-4בָּ

ֵצק לְּ ְמַחְלִקים4. ל ֵחֶלק 10-11ֶאת ַהבָּ ִוים ּוִמּכָּ ִקים ׁשָּ .ַּכדּוריֹוְצִריםֲחלָּ

ִעְבִרית
רֹוא ה ִלקְּ ׁשָּ ַבקָּ : בְּ

לְמַרְדִדים5. ַרתַּכדּורּכָּ ֶעזְּ הַמֲערֹוְךבְּ ִפתָּ ֹעִבילְּ ֶאתְמַכִּסים.מ"מ4-5ֶׁשלבְּ

ַמֶגֶבתַהִפתֹות ֶמֶׁשְךבְּ .ַדקֹות15-ּכְּ בְּ

ַתִיםְמַחְמִמים6. ִריְךַהַתּנּור.ַמֲעלֹות250לְּ ַהַתּנּורֶאתֵמרֹאׁשֵבינְּ יֹותצָּ ַחםִלהְּ

אֹוד ַמְכִניִסיםמְּ !ַהִפתֹותֶאתְּכשֶׁ

ֶמֶׁשְך ַמְכִניִסים8. ִחילֹות  , ַדקֹות4-4.5ַלַתּנּור ַהַחם לְּ חֹות ּוַמתְּ ַנפְּ ַעד ֶׁשַהִפתֹות ִמתְּ

ִחי ַהׁשְּ .םלְּ
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ַנת ִפתֹות ַמְתּכֹון ַלֲהכָּ



ִעְבִרית
ֵאלֹות ה ַלֲענֹות ַעל ַהשְּ ׁשָּ ַבקָּ :בְּ

ה1. נּומָּ ִדיםֲאַנחְּ ּכֹוןַלֲעׂשֹותלֹומְּ ?ַבַמתְּ

ה2. ִריְךֶקַמחֶׁשלּכֹוסֹותַּכמָּ ִבילצָּ ִכיןִבׁשְּ ?ַהִפתֹותֶאתְלהָּ

ה3. ִריְךַמִיםֶׁשלּכֹוסֹותַּכמָּ ?צָּ

ֵהם4. ִכיםמָּ ִראשֹוִניםַהִמְצרָּ ִביםהָּ בְּ ַערְּ ַיַחדֶׁשמְּ ה)?בְּ קָּ (paragraph1ִפסְּ

ַדאיַמהִעם5. לּוׁשּכְּ ֵצקֶאתלָּ ה)?ַהבָּ קָּ (1ִפסְּ

ִריְךַמה6. ֵצקִאםַלֲעׂשֹותצָּ ה)?יֵָּבׁשַהבָּ קָּ (2ִפסְּ

ִריְךַמה7. ֵצקִאםַלֲעׂשֹותצָּ ִביקַהבָּ ה)?דָּ קָּ (2ִפסְּ

ה8. ִריְךַבמֶׁ ֵצקֶאתְלַכּסֹותצָּ ַמןַהבָּ הִבזְּ חָּ פָּ ה)?swellingַהַהתְּ קָּ (3ִפסְּ
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ִכין ִפתֹות. ג הָּ לְּ ִכין ֶלֶחם. ב הָּ לְּ ִכין עּוגָּה. א הָּ לְּ

ּכֹוס ַאַחת ֶׁשל ַמִים. ג ֵני ּכֹוסֹות ֶׁשל ַמִים. ב ׁשְּ ֵתי ּכֹוסֹות ֶׁשל ַמִים. א ׁשְּ

ֶׁשֶמן, ֶקַמח. ג ִרים וְּ מָּ ׁשְּ ִרים, ֶקַמח. ב מָּ ֶמַלח ּוׁשְּ ִרים. א מָּ ר,ׁשְּ ּכָּ סֻּׁ ֶקַמח וְּ

ֵסר. ג ִעם ִמיקְּ ִעם ַּכִפית. ב ִעם ַמֲערֹוְך. א

ַמֶגֶבת. ג ֵצק בְּ ַכִּסים ֶאת ַהבָּ .מְּ ַכדּור. ב ֵצק בְּ ַכִּסים ֶאת ַהבָּ .מְּ ִנית.א ַתבְּ ֵצק בְּ ַכִּסים ֶאת ַהבָּ .מְּ

הֹוִסיף ֶמַלח. ג ִריְך לְּ .צָּ הֹוִסיף ֶקַמח. ב ִריְך לְּ .צָּ הֹוִסיף ַמִים. א ִריְך לְּ .צָּ

ֶרַבע ּכֹוסֹות. ג לֹוׁש וָּ ׁשָּ לֹוׁש ּכֹוסֹות. ב ׁשָּ ֵחִצי ּכֹוסֹות. א לֹוׁש וָּ ׁשָּ

הֹוִסיף ֶמַלח. ג ִריְך לְּ .צָּ הֹוִסיף ֶקַמח. ב ִריְך לְּ .צָּ הֹוִסיף ַמִים. א ִריְך לְּ .צָּ

ק  רֶׁ 3פֶׁ

ַנת ִפתֹות ַמְתּכֹון ַלֲהכָּ



ה9. ִריְךְזַמןְלַכמָּ ַהִּניחַ צָּ ֵצקֶאתלְּ הַהבָּ חָּ פָּ ַהתְּ ה)?swellingלְּ קָּ (3ִפסְּ

ה10. ִקיםְלַכמָּ ִריְךֲחלָּ ַחֵלקצָּ ֵצקֶאתלְּ ה)?ַהבָּ קָּ (4ִפסְּ

ִריְךַמה11. לִעםַלֲעׂשֹותצָּ ֵצקֶׁשלֵחֶלקּכָּ ה)?בָּ קָּ (4ִפסְּ

ְזַרת12. ִדיםַמהְבעֶׁ ַרדְּ למְּ ה)?ַּכדּורּכָּ קָּ (5ִפסְּ

ה13. ַכִּסיםְזַמןְלַכמָּ ַמֶגֶבתַהִפתֹותֶאתמְּ ה)?בְּ קָּ (5ִפסְּ

ִריְךֹחםְלֵאיזֶׁה14. ַחֵמםצָּ ֵניַהַתּנּורֶאתלְּ ִניִסיםִלפְּ ה)?ַהִפתֹותֶאתֶׁשַמכְּ קָּ (6ִפסְּ

ה15. ִמיםַבמֶׁ ֵניַהִפתֹותֶאתׂשָּ ִניִסיםִלפְּ ןֶׁשַמכְּ ה)?ַלַתּנּוראֹותָּ קָּ (7ִפסְּ

ה16. ִריכֹותַהִפתֹותְזַמןַּכמָּ יֹותצְּ ה)?ַבַתּנּורִלהְּ קָּ (8ִפסְּ

ִעְבִרית
ֵאלֹות ה ַלֲענֹות ַעל ַהשְּ ׁשָּ ַבקָּ :בְּ
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ה . ג עָּ ֶמֶׁשְך ׁשָּ ֵחִצי–לְּ ה וָּ עָּ ׁשָּ ה. ב עָּ ֶמֶׁשְך ֲחִצי ׁשָּ לְּ ה. א עָּ ֶמֶׁשְך ֶרַבע ׁשָּ לְּ

ִליֹצר ַּכדּור. ג ַמֶגֶבת. ב ַכּסֹות בְּ לְּ ַחֵמם ִעם ַמִים ֲחִמיִמים. א לְּ

ַרת ַמֲערֹוְך. ג ֶעזְּ ִדים בְּ ַרדְּ .מְּ ַרת ַּכף. ב ֶעזְּ ִדים בְּ ַרדְּ .מְּ ֵסר. א ַרת ִמיקְּ ֶעזְּ ִדים בְּ ַרדְּ .מְּ

ֵרה ַמֲעלֹות. ג ֲחֵמׁש ֶעׂשְּ ֵרה ַדקֹות. ב ֲחֵמׁש ֶעׂשְּ עֹות. א ֵרה ׁשָּ ֲחֵמׁש ֶעׂשְּ

ַבע. ג ֵמׁש ַדקֹות/ַארְּ חָּ ֵמׁש ַדקֹות. ב חָּ ִעים וְּ בָּ ַארְּ ַבע.א ֵמׁש ַמֲעלֹות/ַארְּ חָּ

ַדקֹות250. ג פריינדַמֲעלֹות 250.  ב צלייסיוסַמֲעלֹות 250. א

ִקים. ג ה ֲחלָּ רָּ חֹות ֵמֲעׂשָּ פָּ ה . ב רָּ ִקים/ ֲעׂשָּ ר ֲחלָּ ׂשָּ ַאַחד עָּ ִדיּוק. א ִקים בְּ ה ֲחלָּ רָּ ֲעׂשָּ

ִמים.ג .ַבַתּנּורַהִפתֹותֶאתׂשָּ ִמים ֶאת ַהִפתֹות ַבַתּנּור. ב .ׂשָּ ה. א רָּ עָּ ִמים ֶאת ַהִפתֹות ַבקְּ .ׂשָּ

ק  רֶׁ 3פֶׁ

ַנת ִפתֹות ַמְתּכֹון ַלֲהכָּ



ִעְבִרית

ְכֹתבֲאִני     1. האֶׁ ֵמִריקָּ אָּ ֵבר ֶׁשִלי ֶׁשבְּ ב ֶלחָּ תָּ .ִמכְּ

ָך2. א אֹוֶמֶרת לְּ ֹּכר     ֶאת ַמה ֶׁשִאמָּ ה         ִתזְּ .ַאתָּ

ַלִים3. ֹגג       ֶאת ַחג ַהֶפַסח ִבירּוׁשָּ נּו       ַנחְּ ה ֲאַנחְּ אָּ נָּה ַהבָּ .ַבשָּ

ֶעֶרב4. ר בָּ חָּ ה ַרק מָּ ֲעבֹודָּ רּו      ֶאת הָּ מְּ .ֵהם       ִיגְּ

ְך5. ֶחֶבל ִעם ַהֲחֵברֹות ֶׁשלָּ ִצי     בְּ פְּ ה ַאתְּ      ִתקְּ קָּ סָּ .ַבַהפְּ

ה6. לָּ ה ֶעֶׂשר ַבַליְּ עָּ ׁשָּ יָּן בְּ רּו      ֶאת ַהֶדֶלת ֶׁשל ַהִבנְּ גְּ .ֵהם       ִיּסָּ

ֶעֶרב7. נּו ַהיֹום בָּ ִנים ֶׁשלָּ חָּ ֹדק     ֶאת ַהִמבְּ .ַהמֹוֶרה       ִתבְּ

ֶהם8. ֵבר ֶׁשלָּ ה ֶׁשל ֶהחָּ וָּ ַבר ִמצְּ ַיַחד בְּ דּו     בְּ קְּ .ֵהם       ִירְּ

ֳהַרִים9. ר ַאַחר ַהצָּ חָּ ֹמר     ַעל ַהִתינֹוק מָּ .ֲאִני      ֶאׁשְּ

ה10. ִפלָּ סֹוף ַהתְּ ֶנֶסת בְּ ֵבית ַהּכְּ ה לְּ דֹולָּ ה גְּ רּומָּ ֹרם      תְּ .הּוא      ִיתְּ

ִתיד ן עָּ מָּ ִטים ִבזְּ פָּ ִלים ִמׁשְּ ַהׁשְּ :לְּ
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ב.ת.כמ.ר.תד.ק.רר.כ.זר.מ.גק.ד.בר.מ.שר.ג.סצ.פ.קג.ג.ח

write

ִתיד  ה עָּ ְפֹעלֲחזָּרָּ אֶׁ

ק  רֶׁ 4פֶׁ



ִעְבִרית

הִתְלְבִשיַאתְּ    1. ׁשָּ ה ַהֲחדָּ צָּ לְּ נָּה ִעם ַהחֻּׁ בָּ ִאית ַהלְּ .ֶאת ַהֲחצָּ

אֹוטֹובּוס ַרק ַבַתֲחנָּה2. ַתח     ֶאת ַהֶדֶלת ֶׁשל הָּ ג     ִיפְּ .ַהַּנהָּ

ִעים3. ַוֵדא ֶׁשהּוא טָּ ֹאֶכל לְּ ַעם    ֶאת הָּ ה ִהיא    ִתטְּ ֲארּוחָּ ֵני הָּ .ִלפְּ

ַחק   4. ה ֲאִני    ֶאצְּ ִדיחָּ ַמע   ֶאת ַהבְּ ִניָּה ֶׁשֲאִני    ֶאׁשְּ .ַגם ַבַפַעם ַהשְּ

ִדינָּה5. א ֶׁשל ַהמְּ ֲחרּו    ֶאת ַהּנִָּׂשיא ַהבָּ א ֵהם      ִיבְּ בּוַע ַהבָּ .ׁשָּ

ל 6. ֵמיְּ עֹות בְּ ם ֶאת ַההֹודָּ כֻּׁלָּ ַלח      לְּ רֹוִני)הּוא      ִיׁשְּ טְּ ,(ֹדַאר ֵאֶלקְּ

רֹון7. ִמסְּ עֹות בְּ ַלח    ֶאת ַההֹודָּ ל ֲאִני          ֶאׁשְּ .  ֲאבָּ

ׂשֹורֹות ַהּטֹובֹות8. נָּה   ֶאת ַהבְּ ַמעְּ נָּה    ֶּכׁש     ִתׁשְּ ַמחְּ .  ֶאֵתן     ִתׂשְּ

ֹהג9. ַמד    ִלנְּ ַאַחר      ֶׁשֶאלְּ כֹוִנית ַהזֹאת לְּ ַהג       ַבמְּ .ֲאִני      ֶאנְּ

ַמע       ֶאת ַהקֹול ַהמּוזָּר ַהֶזה10. ַחד      ִאם     ִתׁשְּ ה      ִתפְּ .ַגם ַאתָּ

ִתיד ן עָּ מָּ ִטים ִבזְּ פָּ ִלים ִמׁשְּ ַהׁשְּ :לְּ
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ש.ב.לק.ח.צמ.ע.טח.מ.ׂשע.מ.שח.ת.פר.ח.ב

wear

ד.ח.פג.ה.נד.מ.ל

ִתיד  ה עָּ ְפַעלֲחזָּרָּ אֶׁ

ח.ל.ש

send

ק  רֶׁ 4פֶׁ
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ִעְבִרית

ם  ִטיָּתָּ ִלים נְּ עָּ ר         ַהפְּ אָּ ְפֹעלרֹוב ׁשְּ .ְבאֶׁ

ִניָּה  אֹות ַהשְּ ִלים ֶׁשהָּ עָּ ֶׁשל ַהֹשֶרׁש ִהיא(ַהֹפַעל' ע)ֹּכל ַהפְּ

אֹוִתיֹות ַאַחת ֵמהָּ

עחהא

ם  ִטיָּתָּ ַעלנְּ ֶאפְּ בְּ

ִליִׁשית  אֹות ַהשְּ ִלים ֶׁשהָּ עָּ ֶׁשל ַהֹשֶרׁש  (ַהֹפַעל' ל)ֹּכל ַהפְּ

חאו עִהיא

ם  ִטיָּתָּ ַעלנְּ ֶאפְּ .בְּ

ְפַעל ם ְבאֶׁ ִאים ְנִטיָּתָּ ִשים ַהבָּ רָּ :ַגם ַהּׁשָּ

ִתיד ן עָּ ַתי ְנִטַית ַהֹפַעל            ִבְזמָּ ?מָּ

ל ע פ

ל א ש

ג  ה נ

ר  ח ב

ק ע צ

ח ת פ

ע מ ש

ח מ ש

ִתיד עָּ

ב.כ.שש.ב.לד.מ.ל

ר.מ.גב.ש.חק.ע.צד.מ.לר.מ.שב.ת.כד.מ.ע

ר.ח.בב.ת.כש.ב.לח.ל.שר.ז.על.ע.נג.ה.נ

תִצְבעֹו ִליםאֶׁ םַהְפעָּ ְּנִטיתֶׁ ְפֹעלשֶׁ ַבעְבאֶׁ ֹהבְבצֶׁ צָּ

ר.ג.סל.א.שח.ת.פג.ג.חב.כ.שד.ק.רח.מ.ש

rest

ְפַעל ְבאֶׁ

ְפֹעל ְפַעל אֹו אֶׁ ?אֶׁ ק  רֶׁ 4פֶׁ
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ִעְבִרית
ֹעל. א ַעל אֹו ֶאפְּ בּו ֶאפְּ :ִּכתְּ

דּו1. מְּ ִתלְּ

רּו2. גְּ ִתסְּ

ַעס3. ִתכְּ

ַמח4. ִתׂשְּ

דּו5. מְּ ִילְּ

רּו6. בְּ ִיׁשְּ

ַלח7. ֶאׁשְּ

ֹמר8. ִיגְּ

בּו9. ׁשְּ ַיחְּ

ה. ב לָּ ִלימֹו ֶאת ַהַּטבְּ :ַהׁשְּ

ד.ק.ר ד.מ.ל ס.ע.כ ר.ב.ש ר.ג.ס

dance learn angry break close

ְרֹקד ְלַמד ְכַעס ְשֹבר ְסֹגר

ְרְקד ְלְמד ְכֲעס ְשְבר ְסְגר

ְרֹקד ְלַמד ְכַעס רְשבֹ  רְסגֹ 

ְרְקד ְלְמד ְכֲעס ְשְבר ְסְגר

ְרֹקד ְלַמד ְכַעס ְשֹבר ְסֹגר

ְרֹקד ְלַמד ְכַעס ְשֹבר ְסֹגר

ְפַעל אֶׁ

ְפֹעל אֶׁ

ִתיד עָּ

ְפֹעל ְפַעל אֹו אֶׁ ?אֶׁ ק  רֶׁ 4פֶׁ
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ִעְבִרית
ה. א לָּ ִלימֹו ֶאת ַהַּטבְּ :ַהׁשְּ

ד.ק.ר ד.מ.ל ס.ע.כ ר.ב.ש ר.ג.ס

dance learn angry break close

ִתְרְקִדי ִתְלְמִדי ִתְכֲעִסי ִתְשְבִרי ִתְסְגִרי

ִתְרֹקְדנָּה ִתְלַמְדנָּה ִתְכַעְסנָּה ִתְשֹבְרנָּה ִתְסֹגְרנָּה

ִתְרֹקד ִתְלַמד ִתְכַעס ִתְשֹבר ִתְסֹגר

ִתְרְקדּו ִתְלְמדּו ִתְכֲעסּו ִתְשְברּו ִתְסְגרּו

ְרֹקד אֶׁ ְלַמד אֶׁ ְכַעס אֶׁ ְשֹבר אֶׁ ְסֹגר אֶׁ

ִנְרֹקד ִנְלַמד ִנְכַעס ִנְשֹבר ִנְסֹגר

ְפַעל אֶׁ
ִתיד עָּ

ְפֹעל אֶׁ

ר ִהיא     1. חָּ נִָּביאִתְלַמדמָּ ן בְּ חָּ .ַלִמבְּ

א2. נּו      , ַביֹום ִׁשִשי ַהבָּ ת3ֶאת ַהֲחנּות ִנְסֹגרֲאַנחְּ ֵני ַׁשבָּ עֹות ִלפְּ .ׁשָּ

ְךִתְשְבִרילֹא   ַאתְּ 3. ֵׁשב ֶׁשלָּ ְך ֶׁשל ַהַמחְּ סָּ .ֶאת ַהמָּ

ִטים. ב פָּ ִלימּו ֶאת ַהִמׁשְּ :ַהׁשְּ

ָמָסְך

ק  רֶׁ 4פֶׁ
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ִעְבִרית

ַדַעת ִריְך לָּ צָּ ִמִלים שֶׁ

wedding ּנָּה  ֲחתֻּׁ 1

week בּועַ  ׁשָּ 2

dress ה לָּ ִׂשמְּ 3

bride ה ַּכלָּ 4

bridegroom ן תָּ חָּ 5

gifts נֹות ַמתָּ 6

glass ּכֹוס 7

chupah ה פָּ חֻּׁ 8

שֹות ִמִלים ֲחדָּ

parents הֹוִרים 9

diary ן יֹומָּ 10

date (time) ַתֲאִריְך 11

invitation נָּה מָּ נֹות/ַהזְּ מָּ ַהזְּ 12

wedding gown ה ַלת ַּכלָּ ִׂשמְּ 13

suit (clothes) ה ֲחִליפָּ 14

guest ִחים/אֹוֵרחַ  אֹורְּ 15

tailor - female תֹוֶפֶרת 16

in another __ עֹוד בְּ 17

after ַאַחר לְּ 18

in order to ֵדי ּכְּ 19

at ֵאֶצל 20

ֲחֻתּנָּה

ִתיד עָּ

ִלים  ְפעָּ

ְפַעל ְפֹעל/אֶׁ אֶׁ ש ?ַמה ֵפרּוש ַהֹּׁשרֶׁ ש ֹשרֶׁ

ֹעל ֶאפְּ dance ד.ק.ר 21

ַעל ֶאפְּ ח.מ.שֹ  22

ר.ב.ש 23

ר.כ.ז 24

ד.ד.מ 25

ִלים  ְפעָּ

ְפַעל ְפֹעל/אֶׁ אֶׁ ש ?ַמה ֵפרּוש ַהֹּׁשרֶׁ ש ֹשרֶׁ

ֹעל ֶאפְּ ר.פ.ת 26

ַעל ֶאפְּ ח.כ.ש 27

ש.ב.ל 28

ח.ת.פ 29

ק  רֶׁ 5פֶׁ
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מתנות1.

פרחים2.

חייט3.

שבוע4.

ּכֹוס5.

משקפים6.

כלהשמלת7.

חתונה8.

יומן9.

הורים10.

הזמנות11.

אורחים12.

חליפה13.

חופה14.

ה ל כ ת ל מ ש י ו ב מ

ו ה ז מ נ ו ת ע ו ב ש

ר ז מ ב ח ל י פ ה ט ק

י י ב ס ו ּכ א ל נ י פ

ם י ח ר פ ו ן מ ו י י

מ נ מ ח ה א י ח ת ח ם

מ ת נ ו  ת א ו ר ח י ם

ֹזֶרת. א בֹוַע ֶאת ַהִמִלים ַבִתפְּ ה ִלצְּ ׁשָּ ַבקָּ : בְּ

?ַמה נָּכֹון. ב

ן1. תָּ ַבׁשֶהחָּ ֹכר/ִילְּ הִיזְּ ׁשֲחִליפָּ דָּ ה/חָּ ׁשָּ .ֲחדָּ

נּו2. ַלחֲאַנחְּ ֹקד/ִנׁשְּ נָּהִנרְּ מָּ הַהזְּ ּנָּהיֶָּפה/יָּפָּ .ַלֲחתֻּׁ

ֹתבֲאִני3. ַלח/ֶאכְּ ןַהַתֲאִריְךֶאתֶאׁשְּ ן/ַביֹומָּ .ַליֹומָּ

ִחים4. אֹורְּ חּוהָּ לְּ רּו/ִיׁשְּ בְּ נֹותִיׁשְּ ןיָּפֹות/יִָּפיםַמתָּ הֶלַחתָּ ַלַּכלָּ .וְּ

ֹּכרִהיא5. ֹקד/ִתזְּ ּנָּהַהַתֲאִריְךֶאתִתרְּ ּנָּה/ַלֲחתֻּׁ .ֵמַהֲחתֻּׁ

ֹפרַהתֹוֶפֶרת6. ֹקד/ִתתְּ הִתרְּ לָּ נָּהִׂשמְּ בָּ ן/לְּ בָּ הלָּ .ַלַּכלָּ

ק  רֶׁ ֲחֻתּנָּה5פֶׁ
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ן       תָּ הִיְשֹבר   ֶהחָּ פָּ .ֶאת ַהּכֹוס ִמַתַחת ַלחֻּׁ

ה     שִתְלבַהַּכלָּ ַַ ּנָּה  ה ַבֲחתֻּׁ יָּפָּ נָּה וְּ בָּ ה לְּ לָּ .ִׂשמְּ

ְרֹשםֲאִני          ּנָּהֶאת ַהַתֲאִריְך ֶׁשל אֶׁ ֵדי ֶׁשלֹא    ַהֲחתֻּׁ ן ּכְּ ְשּכַביֹומָּ חאֶׁ ַַ  .

ִחים         אֹורְּ הּוְו           ִיְרְקדִיְׂשְמחּוהָּ ַהַּכלָּ ן וְּ תָּ .ִעם ֶהחָּ

ה          בּועַ ִיְשְלחּוַההֹוִרים ֶׁשל ַהַּכלָּ עֹוד ׁשָּ ּנָּה בְּ נֹות ַלֲחתֻּׁ מָּ .ֶאת ַהַהזְּ

ַאַחר  ּנָּהַביֹום לְּ ה       , ַהֲחתֻּׁ ַהַּכלָּ ן וְּ תָּ נֹותִיְפְתחּוֶהחָּ .ֶאת ַהַמתָּ

ן     תָּ ֹדד        ִַימֶהחָּ ׁשֹות ַבֲחנּותְ .ֲחִליפֹות ֲחדָּ

ִטים פָּ ִלים ֶאת ַהִמׁשְּ ַהׁשְּ ה לְּ ׁשָּ ַבקָּ :בְּ

ְשַּכח אֶׁ

ִיְפְתחּו

ִתְלַבש

ִתְתֹפר

ִיְשֹבר

ִיְרְקדּו

ִיְשְלחּו

ְכֹתבִיְמֹדד אֶׁ

ִיְׂשְמחּו

ִתי ַמדְּ לָּ

ִתי ַמדְּ לָּ

ִתי ַמדְּ לָּ

ִתי ַמדְּ לָּ ִתי ַמדְּ לָּ

ִתי ַמדְּ לָּ

ִתי ַמדְּ לָּ

ִתי ַמדְּ לָּ

ִתי ַמדְּ לָּ

ִתי ַמדְּ לָּ

ה ֵאֶצל ַהתֹוֶפֶרת ַלת ַּכלָּ ֹדד    ִׂשמְּ ה        ִתמְּ .ַהַּכלָּ ִתי ַמדְּ לָּ

1

2

3

4

5

6

7

8

ִתיד עָּ

ק  רֶׁ ֲחֻתּנָּה5פֶׁ



ַתי1. ּנָּה ּומָּ נֹות ַלֲחתֻּׁ מָּ ַלח ֶאת ַהַהזְּ ?ִמי ִיׁשְּ

ה ֲאִני ֶאֱעֶׂשה2. ַּכח ֶאת ַהַתֲאִריְך ֶׁשל , מָּ ִדי ֶׁשלֹא ֶאׁשְּ ּנָּהִבכְּ ?ַהֲחתֻּׁ

ּה3. ה ֶׁשלָּ לָּ ֹפר ֶאת ַהִשמְּ ה ִתתְּ ?ֵאֶצל ִמי ַהַּכלָּ

ּנָּה4. ַבׁש ַבֲחתֻּׁ ה ִתלְּ ?ַמה ַהַּכלָּ

ה5. פָּ חֻּׁ ֹבר ִמַתַחת לְּ ן ִיׁשְּ תָּ .ַמה ֶהחָּ

ּנָּה6. ִחים ַיֲעׂשּו ַבֲחתֻּׁ אֹורְּ ?ַמה הָּ

נֹות7. חּו ֶאת ַהַמתָּ תְּ ה ִיפְּ ַהַּכלָּ ן וְּ תָּ ַתי ֶהחָּ .מָּ
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ֵאלֹות ה ַלֲענֹות ַעל ַהשְּ ׁשָּ ַבקָּ :בְּ

ִתיד עָּ

ק  רֶׁ ֲחֻתּנָּה5פֶׁ


