נ ַין הֻפְעַל
ב ְ
ִּ
בְּ בִ נְּ יַן הֻ פְּ עַ ל כָּ ל פֹּעַ ל בְּ עָּ בָּ ר ַמ ְּת ִחיל בָּ אֹות ה'.
נֹוסיף ַאחֲ ֶּריהָּ ו').
( ִאם ַה ִמלָּ ה ל ֹּא ְּמנ ֶֻּקדֶּ תִ ,
דָּ נִ יֵּאל ָּהעֳבַ ר לַ כִ ָּתה הַ מַ ְּקבִ ילָּה.

עֹוד דֻ גְּ מָּ אֹות :הֻ ְּרכַ ב ,הֻ ְּק ָּרא ,הֻ ְּשלַ ְך ,הּוטַ

הַ ִקיפּו ֶּאת ַה ִמ ִלים שֶּ שַ יָּכֹות ְּלבִ ְּניַן הֻ פְ עַ ל.
ִהכְּ ִתיב

הֻ ְּק ָּרא

ִה ְּרכִ יב

אֹוכֵּל

כַתב
ִמ ְּת ֵּ

הָּ עֳבַ ר

ְּמ ַשחֵּ ק

הֻ ְּשלַ ְך

הֻ פְּ ַקד

ִה ְּש ִאיל

הֻ כְּ ַתב

ִה ְּר ִקיד

לֹומ ִדים
ְּ

ִה ְּקפִ יץ

ִהצְּ ִחיק

הֻ ְּק ָּרא

ִה ְּש ִאיל

הֻ גְּ ַרל

לִ ְּשתֹות

הֻ לְּ בַ ש

אֹותּיֹות הַ ש ֶֹּׁרׁש.
הַ ִקיפּו ֶּאת ִ
הֻ פְּ ַקד

הֻ ְּשלַ ְך

הֻ ְּק ָּרא

הֻ לְּ בַ ש

הֻ ְּקפַ ץ
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הֻ כְּ ַתב

מלִּים
ִ
בְּ בִ נְּ יַן הֻ פְּ עַ ל כָּ ל פֹּעַ ל בְּ עָּ בָּ ר ַמ ְּת ִחיל בָּ אֹות ה'.
נֹוסיף ַאחֲ ֶּריהָּ ו').
( ִאם ַה ִמלָּ ה ל ֹּא ְּמנ ֶֻּקדֶּ תִ ,
דָּ נִ יֵּאל ָּהעֳבַ ר לַ כִ ָּתה הַ מַ ְּקבִ ילָּה.

עֹוד דֻ גְּ מָּ אֹות :הֻ ְּרכַ ב ,הֻ ְּק ָּרא ,הֻ ְּשלַ ְך ,הּוטַ

(הֹווֶה) הַ ּיֹום הּוא…
(בִ ְנ ָינִים ׁשֹונִים)

(עָ בָ ר) ֶא ְתמֹול הּוא...
(בִ ְניַן הֻ פְ עַ ל)

כֹותב
ֵּ

הֻ כְּ ַתב

אֹוכֵּל
לֹובֵּ ש
פֹוחֵּ ד
הֻ ְּש ַלְך
קֹו ֵּפץ
הֻ ְּק ָּרא
הּוטַ ס
מַ ְּשלִיְך
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פטִים
מש ְׁ ָּ
ִ
בְּ בִ נְּ יַן הֻ פְּ עַ ל כָּ ל פֹּעַ ל בְּ עָּ בָּ ר ַמ ְּת ִחיל בָּ אֹות ה'.
נֹוסיף ַאחֲ ֶּריהָּ ו').
( ִאם ַה ִמלָּ ה ל ֹּא ְּמנ ֶֻּקדֶּ תִ ,
דָּ נִ יֵּאל ָּהעֳבַ ר לַ כִ ָּתה הַ מַ ְּקבִ ילָּה.

עֹוד דֻ גְּ מָּ אֹות :הֻ ְּרכַ ב ,הֻ ְּק ָּרא ,הֻ ְּשלַ ְך ,הּוטַ ס.
כִ ְּתבּו ִמ ְּשפָּ ט לְּ כָּ ל ִמלָּה:
הֻ לְּ בַ ְּש ֶּתן._________________________________________:
הֻ ְּקפַ ץ.___________________________________________:
הֻ לְּ בְּ ָּשה._________________________________________:

הֻ ְּמ ַלְך.___________________________________________:
הֻ ְּר ְּקדּו.__________________________________________:
הֻ צְּ חֲ קּו.__________________________________________:
הֻ פְּ חַ ד.___________________________________________:
הֻ ְּחלַ ט.___________________________________________:
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פטִים
מש ְׁ ָּ
ִ
בְּ בִ נְּ יַן הֻ פְּ עַ ל כָּ ל פֹּעַ ל בְּ עָּ בָּ ר ַמ ְּת ִחיל בָּ אֹות ה'.
נֹוסיף ַאחֲ ֶּריהָּ ו').
( ִאם ַה ִמלָּ ה ל ֹּא ְּמנ ֶֻּקדֶּ תִ ,
דָּ נִ יֵּאל ָּהעֳבַ ר לַ כִ ָּתה הַ מַ ְּקבִ ילָּה.

עֹוד דֻ גְּ מָּ אֹות :הֻ ְּרכַ ב ,הֻ ְּק ָּרא ,הֻ ְּשלַ ְך ,הּוטַ ס.
הַ ִקיפּו ֶּאת ַה ִמלִ ים שֶּ שַ יָּכֹות לְּ בִ נְּ יַן הֻ פְ עַ ל:
ְּ .1במַ הֲ לַ ְך ַהחֻ פְּ שָּ ה הֻ ְּחלַ ט שֶּ כָּ ל יֶּלֶּ ד מֵּ הַ כִ ָּתה יִ ְּת ַקשֵּ ר לְּ חָּ בֵּ ר וְּ י ְִּש ַאל
לִ ְּשלֹומֹו.
 .2הַ ֶּמלֶּ ְך הֻ ְּמלַ ְך.
 .3הַ בֻבֹות הֻ לְּ ְּבשּו לִ כְּ בֹוד ְּמ ִסבַ ת הַ בֻבֹות שֶּ ִרָָּּה עָּ ְּרכָּה.
 .4הַ פָּ אזֶּ ל הֻ ְּרכַ ב ִב ְּשלֵּ מּותֹו.
כִ ְּתבּו ֶּאת הַ ִמלִ ים ֶּש ִה ַקפְּ ֶּתם:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
כל הזכויות שמורות למזי ג'ורנו

לוז
ק ֹ
ְ
בְּ בִ נְּ יַן הֻ פְּ עַ ל כָּ ל פֹּעַ ל בְּ עָּ בָּ ר ַמ ְּת ִחיל בָּ אֹות ה'.
נֹוסיף ַאחֲ ֶּריהָּ ו').
( ִאם ַה ִמלָּ ה ל ֹּא ְּמנ ֶֻּקדֶּ תִ ,
דָּ נִ יֵּאל ָּהעֳבַ ר לַ כִ ָּתה הַ מַ ְּקבִ ילָּה.

עֹוד דֻ גְּ מָּ אֹות :הֻ ְּרכַ ב ,הֻ ְּק ָּרא ,הֻ ְּשלַ ְך ,הּוטַ ס.

 .1הַ ִשיר ___________ הַ ְּרבֵּ ה פְּ עָּ ִמים בָּ ַר ְּדיֹו.
 .2הַ ֶּמלֶּ ְך ___________ בְּ טֶּ ֶּקס מַ ְּמלַ כְּ ִתי.
 .3הַ ָּמטֹוס __________ לְּ ַאחַ ר שֶּ ִת ְּקנּו ֶּאת הַ ַת ָּקלָּ ה.
 .4הַ כֶּלֶּ ב __________ בְּ מַ הֲ לַ ְך ְּשהּותֹו בַ ִמכְּ לָּ ָּאה.

בֹורה ________ מֵּ ַרגְּ לָּּה ֶּשל הַ יַלְּ דָּ ה.
 .5הָּ ע ֶֹּּקץ ֶּשל הַ ְּד ָּ

מַ ְּחסַ ן ִמלִים:
הּוטַ ס ,הּוצַ א ,הֻ כְּ ַתר ,הֻ ְּש ַמע ,הֻ ְּרעַ ב.
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בְּ בִ נְּ יַן הֻ פְּ עַ ל כָּ ל פֹּעַ ל בְּ עָּ בָּ ר ַמ ְּת ִחיל בָּ אֹות ה'.
נֹוסיף ַאחֲ ֶּריהָּ ו').
( ִאם ַה ִמלָּ ה ל ֹּא ְּמנ ֶֻּקדֶּ תִ ,
דָּ נִ יֵּאל ָּהעֳבַ ר לַ כִ ָּתה הַ מַ ְּקבִ ילָּה.

עֹוד דֻ גְּ מָּ אֹות :הֻ ְּרכַ ב ,הֻ ְּק ָּרא ,הֻ ְּשלַ ְך ,הּוטַ ס.
הַ ִקיפּו ֶּאת ַה ִמלָּ ה ַהכְּ תּובָּ ה נָּכֹון בִ זְּ מַ ן עָּ בָּ ר (בִ נְּ יַן הֻ פְּ עַ ל):

 .1אורכב

הורכב

 .2וושלח

הושלך

 .3הוטס

אוטס

.4אולבשנו

הולבשנו

 .5ורקדנו

הורקדנו

 .6הושמע

אושמע

.7עומלך

הומלך

 .8הוכתר

אוכתר

 .9הוקפצה

אוקפצה
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