
ֶכן ָהִעְנָיִנים חֹוֶבֶרת ֵחֶלק ֵשִני  תֹּ

ַאר/ ַרִבים / ֲחָזָרהֵשם ֶעֶצם  ְשמֹות תֹּ

20 ......... . ֲחָזָרה–ִמּלֹון  1 ......... . ֲחָזָרה-ִמּלֹון 

21 ......... ַאר+ ֵיׁש ַבִכָתה ַמה מֹות תֹּ ַרִבים+ׁשְׁ 2 ......... ָפָחה ַאר טֹוב+ ִמׁשְׁ ַהתֹּ

22 ......... ִחיִליֹות  ָלַמת  תְׁ ּוִמּלֹות ַיַחס ַהׁשְׁ 3 ......... . ֲחָזָרה-ִמּלֹון 

23 ......... כתב  /קרא/למד 4 ......... ַאר ָחָדׁש+ ָרִהיִטים  ַהתֹּ

24 ......... ָפִטים-כתב /קרא/למד ִנַית ִמׁשְׁ בְׁ 5 ......... ִביַבת ַבִית. ִמַּלת ַיַחס ַעל ִבסְׁ

25 ......... דבר/שחק/פלל 6 ......... ִביַבת ַבִית. ִמַּלת ַיַחס ַתַחת ִבסְׁ

26 ......... ָפִטים-דבר /שחק/פלל ִנַית ִמׁשְׁ .בְׁ 7 ......... . ֲחָזָרה-ִמּלֹון 

27 ......... ה הּוָדה עֹושֶׂ ָפִטים–?ַמה יְׁ ָלַמת ִמׁשְׁ .ַהׁשְׁ 8 ......... ָקָטן/ָגדֹול+ ַמה ֵיׁש בעֹוָלם 

28 ......... . מּוָנה ָפִטים–ַמה ַבתְׁ ִתיַבת ִמׁשְׁ כְׁ 9 ......... ִביַבת ָהחּוץ .ִמַּלת ַיַחס על ִבסְׁ

29 ......... . ֲחָזָרה–ִמּלֹון  10 ......... . ִביַבת  ָהחּוץִמַּלת ַיַחס ַתַחת ִבסְׁ

30 ......... ַאר ָטִעים+ שתיה /אכל תֹּ 11 ......... . ַיד  ָבִעים+ ִמַּלת ַיַחס  לְׁ צְׁ

31 ......... ֵאלֹות  –אכל ׁשְׁ 12 ......... ִחיִליֹות. ִלי תְׁ ֵאָלה ִעם ּובְׁ ִמּלֹות ׁשְׁ

32 ......... ֵאלֹות–שתה ַחם/ַקר+ׁשְׁ 13 ......... . ֲחָזָרה-ִמּלֹון 

33 ......... . ָפִטים-אכל/שתה ִנַית ִמׁשְׁ בְׁ 14 ......... קֹומֹות  ֵאין / ֵיׁש + מְׁ

34 ......... . ֲחָזָרה-ִמּלֹון  ֶוהְפָעִלים  ֲחָזָרה משנה שעברה -הֹּ
35 ......... . זֶׂג /עֹונֹות ַאר+ַהֲאִוירמֶׂ ָחָזקַהתֹּ 15 ......... . ָפִטים3גּוף -גור ִנַית ִמׁשְׁ בְׁ

36 ......... ָבִעים  ֵקָבה/ָזָכר–צְׁ . ַרִבים/נְׁ 16 ......... ֵאלֹות–בוא /קומ 3גּוף -ׁשְׁ

37 ......... . מּוָנה ָפִטים–ַמה ַבתְׁ ִתיַבת ִמׁשְׁ כְׁ 17 ......... . ָפִטים–בוא /קומ ִנַית ִמׁשְׁ בְׁ

38 ......... . ֲחָזָרה-ִמּלֹון  18 ......... ֵאלֹות +3גּוף הלך /עמד/ישב ׁשְׁ

39 ......... . ָגִדים  ַאר+בְׁ ְך/ ָקָצר ַהתֹּ ָארֹּ 19 ......... ָפִטים-הלך /עמד/ישב ִנַית ִמׁשְׁ בְׁ

ֶכן ָהִעְנָיִנים חֹוֶבֶרת ֵחֶלק ֵשִני ִעְבִריתתֹּ



ֶכן ָהִעְנָיִנים חֹוֶבֶרת ֵחֶלק ֵשִני  תֹּ

40 ........ ָפִטים–גרב /נעל/לבש ִנַית ִמׁשְׁ .בְׁ

60 ......... ָפִטים-ראה ִנַית  ִמׁשְׁ .בְׁ 41 ......... ה   וֶׂ ָעִלים הֹּ פְׁ

61 ......... ֵקי לְׁ . ֲחָזָרה–ַהגּוף חֶׂ 42 ......... ים ָפִטים-שֹּ ִנַית ִמׁשְׁ בְׁ

62 ......... הלכ/אכל/שמע/ראה+ ָאָדם גּוף 43 ......... ָבִעים ַרבֹות –צְׁ

63 ......... ִּלי  ָלָמה–ַהגּוף ׁשֶׂ ַהׁשְׁ .ִספּור וְׁ 44 ......... מּוָנה ָפִטים–ַמה ַבתְׁ ִתיַבת ִמׁשְׁ .כְׁ

64 ......... ִּלי  ָלָמה–ַהגּוף ׁשֶׂ ַהׁשְׁ .ִספּור וְׁ 45 ......... ָפִטים–ִסכּום  ָלַמת ִמׁשְׁ .ַהׁשְׁ

65 ......... ָיה-24ִמּלֹון  ַבטְׁ .ֲחַדר ַאמְׁ 46 ......... ָפִטים–ִסכּום  ָלַמת ִמׁשְׁ .ַהׁשְׁ

66 ......... ָפִטים / רחץ ִנַית ִמׁשְׁ ָיה+ בְׁ ַבטְׁ .ַאמְׁ 47 ......... ָעִלים  ַלת פְׁ הַטבְׁ וֶׂ הֹּ

67 ......... ָפִטים ִתיַבת ִמׁשְׁ .כְׁ - ַאת/ה עֹוש/ָמה ַאת ׁשֶׂ ה/ה כְׁ 48 ......... ַלת ָאִרים+ ע "שַטבְׁ תְׁ

68 ......... ָפִטים / לבש ִנַית  ִמׁשְׁ ָבִעים+ בְׁ .צְׁ 49 ......... ַלת ִמּלֹות .   גּוףַטבְׁ

69 ......... מּוָנה ָפִטים–ַמה ַבתְׁ ִתיַבת ִמׁשְׁ .כְׁ ְפָעִלים ֲחָדִשים/ִלּמּוד ִמּלֹוִנים

70 ......... ַמִנים-25ִמּלֹון  .זְׁ 50 ......... ב–21ִמּלֹון  כֶׂ ֵלי רֶׂ .כְׁ

71 ......... ַמִנים ַאר טֹוב + זְׁ ָלָמה–תֹּ . ַהׁשְׁ 51 ......... ִנַית–נסע ָפִטיםבְׁ .ִמׁשְׁ

ִמְסָפִרים 52 ......... ֵאלֹות–נסע ָפִטים ּוׁשְׁ .ִמׁשְׁ

72 ......... ָפִרים .ֲעָשרֹות–ִמסְׁ 53 ......... . ַחיֹות ַבִית–22ִמּלֹון 

73 ......... ָפִרים  .ֲאָחדֹות+ ֲעָשרֹות –ִמסְׁ 54 ......... ַאט+ ַחיֹות ַבִית + רוץ .ַמֵהר/לְׁ

74 ......... ָפִרים  ֵקָבה/ ָזָכר –ִמסְׁ נְׁ 55 ......... ָפִטים רוץ ָלַמת ִמׁשְׁ ֵאלֹות+ ַהׁשְׁ .ׁשְׁ

75 ......... ָפִרים  ֵקָבה /ָזָכר –ִמסְׁ ָפִטים-נְׁ ִמׁשְׁ 56 ......... ֵאלֹות–ִמי ֲאִני  . ַעל ַחיֹותׁשְׁ

76 ......... ָפִרים  ֵקָבה /ָזָכר –ִמסְׁ ָפִטים-נְׁ ִמׁשְׁ 57 ......... ִעים-23ִמּלֹון  נּו ׁשֹומְׁ ?ָמה ֲאַנחְׁ

77 ......... ָפִרים ַמִנים-ַכָמה-ִמסְׁ זְׁ 58 ......... ָפִטים–שמע ִנַית ִמׁשְׁ . בְׁ

59 ......... ה ּוָמַתי-אמר /עשמ ֵאלֹות ֵאיפֹּ .ׁשְׁ

ֶכן ָהִעְנָיִנים חֹוֶבֶרת ֵחֶלק ֵשִני ִעְבִריתתֹּ



ַשָיכּות  ֶוהִמּלֹות ְזָמן  הֹּ

90 ......... ִּלי–ִלי ֵיׁש ָפִטים/ ׁשֶׂ ִנַית ִמׁשְׁ .בְׁ 78 ......... ָמן. ִמּלֹות זְׁ

91 ......... ל ִמי ִּלי____? ____ ׁשֶׂ .ׁשֶׂ 79 ......... ָמן. ִמּלֹות זְׁ

92 ......... ָּלנּו-ֵיׁש ָלנּו ָפִטים/ ׁשֶׂ ִנַית ִמׁשְׁ .בְׁ ֶשֵהם ַגם ְפַעֵלי ֵעֶזרְפָעִלים

93 ......... ל ִמי ָּלנּו____? _____ׁשֶׂ .ׁשֶׂ 80 ......... ֵאלֹות–ידע ִנַית ׁשְׁ ָפִטים/בְׁ .ִמׁשְׁ

94 ......... ִּלי ָּלנּו/ׁשֶׂ ִנַית –ׁשֶׂ ָפִטיםבְׁ .ִמׁשְׁ 81 ......... ֵׁשִניִמגּוף  .ִראׁשֹון לְׁ

95 ......... ָך ֵיׁש  ָך   -לְׁ ּלְׁ ָּלְך–ֵיׁש ָלְך ׁשֶׂ . ׁשֶׂ 82 ......... .דּו ִשיַח ִעם ֵכן–? ַאָתה יֹוֵדעַ 

96 ......... ָךֵיׁש  ֵאלֹות –ָלְך /לְׁ ׁשּובֹותוׁשְׁ .תְׁ 83 ......... .דּו ִשיַח ִעם לֹּא–? ַאָתה יֹוֵדעַ 

97 ......... ִמיד ָחָדׁש ַבִכָתה-ִספּור  .ַתלְׁ 84 ......... ָפִרים-? יֹוֵדַע ַמה ַהָשָעהִמי .ִמסְׁ

98 ......... ֶוה לּוַח ְפָעִלים ְזַמן הֹּ 85 ......... ָפִטים–אהב ִנַית ִמׁשְׁ .בְׁ

100 ......... ִמּלֹון ִעְבִרי ַאְנְגִלי 86 ......... ָפִטים–רצה ִנַית ִמׁשְׁ .בְׁ

87 ......... ָפִטים-צרכ ִנַית ִמׁשְׁ .בְׁ

88 ......... ה/ָצִריךַאָתה-ֵאיזֶׂה ?אֹוֵהב/רֹוצֶׂ

89 ......... ה/ָצִריךַאָתה-ֵאיזֹו ?אֹוֵהב/רֹוצֶׂ

ֶכן ָהִעְנָיִנים חֹוֶבֶרת ֵחֶלק ֵשִני  תֹּ

ִעְבִרית



ַהִתינֹוק 

ַאָבא

ֵהם

ִאָּמא

ָבָאה

ָקם

ָבא

ָבִאים

ַהַבְיָתה

ְלֵבית ַהֵסֶפר

ְבָחֵמש

ִבְשמֹוֶנה

ֶקר ַבבֹּ
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ַאַחר ַהָצֳהַרִים

ָבֶעֶרב

?ָמַתי ?ְלָאן ?ָמה עֹוִשים?ִמי

ֶקרַאַחר ַהָצֳהַרִים ֶעֶרבבֹּ ֵבית ֵסֶפר

1

2

ָפִטים תֹוב ִמׁשְׁ ַבָקָׁשה ִלכְׁ :בְׁ

3

4

to whereְלָאן

ִעְבִרית



ַחָנהָשָרה.1 ִאָמא,ַהַסָפהַעלוְׁ ַידוְׁ .ַהַסָפהלְׁ

ה.2 ַידַהמֹורֶׂ ִמיִדים,ַהּלּוחַ לְׁ ַהַתלְׁ .ַבִכֵסאוְׁ

ֵביתַאָבא.3 תלְׁ נֶׂסֶׂ .ַלֲעבֹוָדההּואָכךַאַחר,ַהכְׁ
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?ַלֲעבֹוָדההֹוֵלךַאָבאָמַתי.1

הַמהְלַיד.2 ?עֹוֵמדַהמֹורֶׂ

ָלדֹותַמהַעל.3 בֹותַהיְׁ ?יֹוׁשְׁ

עֹוֵמד

הֹוֵלך הֹוֵלך 

עֹוֶמֶדת יֹוְשבֹות יֹוְשִביםהֹוֵלְך 

ְיָלדֹות ְיָלִדים ַיְלָדה ֶיֶלד ׁש רֶׂ ׁשֹּ

בֹות יֹוׁשְׁ ִבים יֹוׁשְׁ בֶׂ  תיֹוׁשֶׂ יֹוֵׁשב ישב sit 1

דֹות עֹומְׁ דִ  יםעֹומְׁ ת דֶׂ עֹומֶׂ עֹוֵמד  עמד stand 2

כ ֹותהֹולְׁ ִכים הֹולְׁ ת כֶׂ הֹולֶׂ הֹוֵלְך הלכ walk 3

ָלה. א ת ַהַטבְׁ ִלים אֶׂ ַהׁשְׁ ַבָקָׁשה לְׁ :בְׁ

עֹוֵמד

בֹותהַאָבא  יֹוׁשְׁ

ה   ַהמֹורֶׂ

ָלדֹות  בֹותַהיְׁ יֹוׁשְׁ

בֹות יֹוׁשְׁ

ַהַסָפה 

ר קֶׂ ַבבֹּ

ָפִטים. ב ת ַהִמׁשְׁ ִלים אֶׂ ַהׁשְׁ ַבָקָׁשה לְׁ :בְׁ

ֵאלֹות. ג ַבָקָׁשה ַלֲענֹות ַעל ַהשְׁ :בְׁ

ִעְבִרית

עֹוֵמד

עֹוֵמדעֹוֵמד



ַהִתינֹוק

ַהּמֹוָרה

ֲאַנְחנּו

ֵהן

יֹוֵשב

יֹוְשִבים

הֹוְלכֹות

עֹוֶמֶדת

ַעל ְלַיד

ַבִכָתה

ַהַבְיָתה

ַהָשִטיחַ 

ְלָחן ַהשֻּׁ

ַהּלּוחַ 

ִכָתה ְלָחן ָשִטיחַ שֻּׁ
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ה ?ֵאיפֹּ ?ָמה עֹוִשים?ִמי

לּוחַ 

1

2

ָפִטים תֹוב ִמׁשְׁ ַבָקָׁשה ִלכְׁ :בְׁ

3

4

ִעְבִרית



ַתְלִמיד ַקְלָמר

ִכָתהִעָפרֹון

ֵסֶפר

ַמְחֶבֶרתַמְחֵשב

ַיְלקּוט

ָּמש חֻּׁ

לּוחַ 

ֶדֶבק

ִמְסָפַרִים

ֲחָזָרה -ִמּלֹון 
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מּוָנה תֹוב ַמה ַבתְׁ ַבָקָׁשה ִלכְׁ : בְׁ

ֶדֶבקַיְלקּוטלּוחַ 

ֵסֶפרַקְלָמרִמְסָפַרִים

ָמש ִעָפרֹוןַתְלִמיד חֻּׁ

ַמְחֶבֶרת

ַמְחֵשב

ִכָתה

ִעְבִרית



ה קּוטִ ֵאּלֶׂ .ֲחָדׁשִ ַילְׁ קּוט  .ָחָדׁשזֶׂה ַילְׁ 1

ה ַברֹות טֹובֹותֵאלֶׂ .ַמחְׁ
ֹּאת רֶׂ ז בֶׂ .טֹובָ ַמחְׁ 2

ה ֵׁשִבים ֲחָדִׁשיםֵאלֶׂ .ַמחְׁ
ֵׁשב זֶׂה  .ָחָדׁשַמחְׁ 3

ה ָמִרים ָיִפיםֵאלֶׂ .ַקלְׁ
ָמר זֶׂה  הַקלְׁ .ָיפֶׂ 4

ה  .ִכתֹות טֹובֹותֵאלֶׂ
.זֶׂה ֻחָמׁש טֹוב 5

ַרִבים. ב ָפִטים בְׁ ת ַהִמׁשְׁ תֹוב אֶׂ ַבָקָׁשה ִלכְׁ :בְׁ

? ַמה ֵפרּוש ִמָּלה ֹּאת/ֶזה ז ?  ַמה ֵפרּוש ִמָּלה ֹּאת/ֶזה ז

board לּוחַ  זֶׂה 6 notebook רֶׂ  בֶׂ תַמחְׁ ֹּאת ז 1

class, classroom ִכָתה ֹּאת ז 7 school ר ֵבית ֵספֶׂ זֶׂה 2

קּוט ַילְׁ זֶׂה 8 computer ֵׁשב ַמחְׁ זֶׂה 3

ָמר ַקלְׁ זֶׂה 9 book ר ֵספֶׂ זֶׂה 4

ִעָפרֹון זֶׂה 10 Chumash ֻחָמׁש זֶׂה 5

ָלאֹות. א ת ַהַטבְׁ ִלים אֶׂ ַהׁשְׁ ַבָקָׁשה לְׁ : בְׁ
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ִעְבִרית



ר. 1 קֶׂ הּוָדה          לֹוֵמד      תֹוָרה ַבבֹּ ב, יְׁ רֶׂ ַאָבא           לֹוֵמד     תֹוָרה ָבעֶׂ .וְׁ

תַהמֹוָרה       . 2 בֶׂ ִמידֹות       , ַעל ַהּלּוחַ כֹותֶׂ ַהַתלְׁ בֹותוְׁ תכֹותְׁ רֶׂ בֶׂ .  ַבַמחְׁ

ִדים        תֹוָרה.3 ִמיִדים     לֹומְׁ ִאיםֵהם        .   ַהַתלְׁ ֵראִׁשיתקֹורְׁ .ֵמֻחָמׁש בְׁ

ְיָלדֹות ְיָלִדים ַיְלָדה ֶיֶלד ֶרש שֹּ

דֹות לֹומְׁ ִדים לֹומְׁ ת דֶׂ לֹומֶׂ לֹוֵמד למד learn 1

אֹות קֹורְׁ אִ  יםקֹורְׁ תקֹוֵרא קֹוֵרא קרא read 2

ב ֹותכֹותְׁ ִבים כֹותְׁ ת בֶׂ כֹותֶׂ כֹוֵתב כתב write 3

ַהּלּוחַ 

ב רֶׂ ָבעֶׂ

ִדים לֹומְׁ

לֹוֵמד

ת בֶׂ כֹותֶׂ

לֹוֵמד בֹות כֹותְׁ ִאים תקֹורְׁ בֶׂ ִדיםכֹותֶׂ לֹומְׁ

ָפִטים. ב ת ַהִמׁשְׁ ִלים אֶׂ ַהׁשְׁ ַבָקָׁשה לְׁ :בְׁ

לֹוֵמד הּוא

בֶׂ ִהיא כֹותֶׂ ת

ֵהן

ֵהם
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ֵאלֹות. ג ַבָקָׁשה ַלֲענֹות ַעל ַהשְׁ :בְׁ

ָלה. א ת ַהַטבְׁ ִלים אֶׂ ַהׁשְׁ ַבָקָׁשה לְׁ :בְׁ

בֹות כֹותְׁ

ִדים לֹומְׁ

ת רֶׂ בֶׂ ַבַמחְׁ

תֹוָרה

ִעְבִרית

לֹוֵמד

לֹוֵמד

לֹוֵמד

?תֹוָרהלֹוֵמדַאָבאָמַתי.1

תַהמֹוָרהַמהַעל.2 בֶׂ ?כֹותֶׂ

ִמידֹותַמהבְ .3 בֹותַהַתלְׁ ?כֹותְׁ

ִמיִדיםַמה.4 ִדיםַהַתלְׁ ?לֹומְׁ



ִהיא

הּוא

ֵהן

ֵהם

כֹוֶתֶבת

קֹוְרִאים

לֹוֵמד

קֹוְראֹות

ֵסֶפר

תֹוָרה

ָּמש ֵמחֻּׁ

ַבַּמְחֶבֶרת 

ִעְבִרית

ָבֶעֶרב

ְבֵראִשית

ַבַבִית

תֹוָרה ָּמש ֶעֶרבַמְחֶבֶרתחֻּׁ
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?ִעם ַמה?ָמה עֹוִשים?ִמי

1

2

ָפִטים תֹוב ִמׁשְׁ ַבָקָׁשה ִלכְׁ :בְׁ

3

4

ִעְבִרית



ַשֲחִקיםַמהבְ .1 ִמיִדים מְׁ ?           ַהַתלְׁ

ה.2 ַׁשָבתֵאיפֹּ ַפֵּלל בְׁ הּוָדה ִמתְׁ ?         יְׁ

תִעם.3 רֶׂ ַדבֶׂ ?ִמי ַהמֹוָרה מְׁ

ַפֵּלל הּוא ִמתְׁ

תִהיא רֶׂ ַדבֶׂ ִעםמְׁ

ת נֶׂסֶׂ ֵבית ַהכְׁ בְׁ

ִמידֹות  ַהַתלְׁ

הּוָדה.1 ַׁשָבת,ַבִכָתהיְׁ ֵביתהּואּובְׁ תבְׁ נֶׂסֶׂ .ַהכְׁ

תַהמֹוָרה.2 רֶׂ ַדבֶׂ ִמידֹותִעםמְׁ .בַ ַהַתלְׁ

ִמיִדים.3 ַשֲחִקיםַהַתלְׁ ָחֵצרמְׁ לַכּדּורבְׁ בֶׂ גֶׂ .רֶׂ

ְיָלדֹות ְיָלִדים ַיְלָדה ֶיֶלד ֶרש שֹּ

לֹות ַפּלְׁ ִמתְׁ לִ  ַפּלְׁ יםִמתְׁ לֶׂת ַפּלֶׂ ִמתְׁ ַפֵּלל ִמתְׁ פלל pray 1

ַשֲחקֹות מְׁ ַשֲחקִ  יםמְׁ קֶׂ  ַשחֶׂ תמְׁ ַשֵחק מְׁ שחק play 2

ר ַדבְׁ ֹותמְׁ ִרים ַדבְׁ מְׁ ת רֶׂ ַדבֶׂ מְׁ ַדֵבר מְׁ דבר speak 3

ָלה. א ת ַהַטבְׁ ִלים אֶׂ ַהׁשְׁ ַבָקָׁשה לְׁ :בְׁ

ְמַשֲחִקים 

ַפֵּלל ִמְתַפֵּלל ִמתְׁ

ְמַדֶבֶרת 

ְמַדֶבֶרת  ְמַשֲחִקים ִכָתהִמְתַפֵּלל ַכדּור

ַשֲחִקים ֵהם גֶׂלמְׁ ַכּדּור רֶׂ בְׁ
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ָפִטים. ב ת ַהִמׁשְׁ ִלים אֶׂ ַהׁשְׁ ַבָקָׁשה לְׁ :בְׁ

ֵאלֹות. ג ַבָקָׁשה ַלֲענֹות ַעל ַהשְׁ :בְׁ

ַכדּור

ִמְתַפֵּלל 

ִעְבִרית



ִהיא

הּוא

ֵהן

ֵהם

ְמַשֲחִקים

ְמַדְברֹות

ִמְתַפֵּלל

ְמַשֶחֶקת

ְבַכדּור

ַבֶטֶלפֹון

ִעם

ַמֲעִריב

ְבֵבית ַהְכֶנֶסת

ָבֶעֶרב

ַהַצֲעצּוִעים

ַסל

ַכדּור ַצֲעצּוִעיםַסלֶטֶלפֹון 
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ה?ָמַתי?ִעם ַמה?ָמה עֹוִשים?ִמי ?ֵאיפֹּ

1

2

ָפִטים תֹוב ִמׁשְׁ ַבָקָׁשה ִלכְׁ :בְׁ

3

4

ִעְבִרית



ִרית.7 ת ִעבְׁ רֶׂ בֶׂ ִמיָדה                           ַבַמחְׁ . ַהַתלְׁ

ב.   8 רֶׂ . ָשָרה                           ִפיָצה ַבֲארּוַחת ָהעֶׂ

ָלדֹות                          ׁשֹוקֹו ַחם ַאַחר ַהָצֳהַרִים.   9 .ַהיְׁ

ִרית ַבִכָתה. 10 ִמידֹות                          ִעבְׁ .ַהַתלְׁ

.ַהִתינֹוק                           ָחָלב. 11

ָחֵצר. 12 ָלִדים                          בֶׂ .ַהיְׁ

ִמיִדים                         ַבִכָתה.1 . ַהַתלְׁ

ַׁשָבת.2 ת בְׁ נֶׂסֶׂ ֵבית ַהכְׁ ַאָבא                           לְׁ .ֲאִני וְׁ

ִמיִדים.3 ר טֹוב ַלַתלְׁ קֶׂ .ַהמֹוָרה                          בֹּ

ר.   4 ֵבית ַהֵספֶׂ הּוָדה                           לְׁ .יְׁ

ר. 5 ָתה ִמֵבית ַהֵספֶׂ ָלדֹות                           ַהַביְׁ .ַהיְׁ

ַיד ַהּלּוחַ .   6 .ַהמֹוָרה                          לְׁ

לֹוְמדֹות אֹוֶמֶרת ֲחִקים ְמשַֹּ שֹותֹות שֹוֶתה

אֹוֶכֶלת כֹוֶתֶבת עֹוֶמֶדת יֹוְשִבים הֹוְלִכים

הֹוֵלְך

ָבאֹות

ֶקר טֹוב  בֹּ
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ֶוה הֹּ
ִלים ַהׁשְׁ ַבָקָׁשה לְׁ :בְׁ

ִבים יֹוׁשְׁ

ִכים הֹולְׁ

ת רֶׂ אֹומֶׂ

הֹוֵלְך

ָבאֹות

ת דֶׂ עֹומֶׂ

ת בֶׂ כֹותֶׂ

ֲחִקים שַֹּ מְׁ

דֹות לֹומְׁ

ה ׁשֹותֶׂ

ת לֶׂ אֹוכֶׂ

ׁשֹותֹות

ִעְבִרית


