על
ת פּ ַ ֵ
נ ַין הִ ְ
ב ְ
ִּ
בְּ בִ נְּ יַן ִה ְּתפַ עֵ ל כָּל ַהפְּ עָּ לִ ים בְּ עָּ בָּ ר

מַ ְּת ִחילִ ים בָּ אֹות ה'.
לְּאחַ ר הָּ אֹות ה' מֹופִ יעָּ ה ָּהאֹות ת' (וְּ ל ֹא הָּ אֹות י').
ַ
כַתבִ ,ה ְּת ַקלֵ חִ ,ה ְּת ַהלֵ ְךִ ,ה ְּתהַ פֵ ְך.
דֻּ גְּ מָּ אֹותִ :ה ְּת ֵ
.

הַ ִקיפּו ֶאת ַה ִמ ִלים שֶ שַ יָּכֹות ְּלבִ ְּניַן ִה ְתפַּ עֵ ל:

לִ ְּשתֹות

ִהכְּ ִתיב

הֻּ ְּק ָּרא

ִה ְּתלַ בֵ ש

אֹוכֵ ל

כַתב
ִה ְּת ֵ

ָּהעֳבַ ר

ְּמשַ ֵחק

ִה ְּתחַ צֵ ף

הֻּ פְּ ַקד

ִה ְּש ִאיל

ִה ְּתחַ צֵ ף

ִה ְּר ִקיד

ִה ְּתבַ דֵ חַ

ִה ְּקפִ יץ

הֻּ כְּ ַתב

ִה ְּצ ִחיק

ִה ְּת ַקלֵ ח

ִה ְּש ִאיל

ִה ְּת ַאמֵ ן

אֹותּיֹות הַּ ש ֶֹּׁרׁש:
הַ ִקיפּו ֶאת ִ
ִה ְּתפַ ֵקד

ִה ְּתעָּ ֵרב

ִה ְּתעַ סֵ ק

ִה ְּתלַ בֵ ש

ִה ְּתבַ דֵ חַ
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ִה ְּת ַקצֵ ר

על
ת פּ ַ ֵ
נ ַין הִ ְ
ב ְ
ִּ
בְּ בִ נְּ יַן ִה ְּתפַ עֵ ל כָּל ַהפְּ עָּ לִ ים בְּ עָּ בָּ ר

מַ ְּת ִחילִ ים בָּ אֹות ה'.
ל ְַּאחַ ר הָּ אֹות ה' מֹופִ יעָּ ה ָּהאֹות ת' (וְּ ל ֹא הָּ אֹות י').
כַתבִ ,ה ְּת ַקלֵ חִ ,ה ְּת ַהלֵ ְךִ ,ה ְּתהַ פֵ ְך.
דֻּ גְּ מָּ אֹותִ :ה ְּת ֵ
.

(הֹווֶה) הַּ ּיֹום הּוא...
(בִ ְנ ָינִים ׁשֹונִים)

(עָ בָ ר) ֶא ְתמֹול הּוא...
(בִ ְניַּן ִה ְתפַּעֵ ל)

הֹולְֵך
ִה ְּת ַלבֵ ש
כֹותב
ֵ
יֹושֵ ב
ִמ ְּתעַ ֵלם
ִה ְּתחַ שֵ ב
ִה ְּת ַקצֵ ר
ִמ ְּת ַקשֵ ר
ְּמ ָּק ֵרר
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על
ת פּ ַ ֵ
נ ַין הִ ְ
ב ְ
ִּ
בְּ בִ נְּ יַן ִה ְּתפַ עֵ ל כָּל ַהפְּ עָּ לִ ים בְּ עָּ בָּ ר

מַ ְּת ִחילִ ים בָּ אֹות ה'.
ל ְַּאחַ ר הָּ אֹות ה' מֹופִ יעָּ ה ָּהאֹות ת' (וְּ ל ֹא הָּ אֹות י').
כַתבִ ,ה ְּת ַקלֵ חִ ,ה ְּת ַהלֵ ְךִ ,ה ְּתהַ פֵ ְך.
דֻּ גְּ מָּ אֹותִ :ה ְּת ֵ
.

כִ ְּתבּו ִמ ְּשפָּ לְּ כָּ ל ִמלָּה:

ִה ְּת ַרגֵש._________________________________________:
כַתב.__________________________________________:
ִה ְּת ֵ
ִה ְּת ַהלֵ ְך._________________________________________:

ִה ְּת ַר ֵחץ.__________________________________________:
ִה ְּתחַ זֵ ק.__________________________________________:
ִה ְּת ַמ ֵקד.__________________________________________:
ִה ְּתעַ שֵ ר.__________________________________________:
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על
ת פּ ַ ֵ
נ ַין הִ ְ
ב ְ
ִּ
בְּ בִ נְּ יַן ִה ְּתפַ עֵ ל כָּל ַהפְּ עָּ לִ ים בְּ עָּ בָּ ר

מַ ְּת ִחילִ ים בָּ אֹות ה'.
ל ְַּאחַ ר הָּ אֹות ה' מֹופִ יעָּ ה ָּהאֹות ת' (וְּ ל ֹא הָּ אֹות י').
כַתבִ ,ה ְּת ַקלֵ חִ ,ה ְּת ַהלֵ ְךִ ,ה ְּתהַ פֵ ְך.
דֻּ גְּ מָּ אֹותִ :ה ְּת ֵ
.
הַ ִקיפּו ֶאת ַה ִמלִ ים שֶ שַ יָּכֹות לְּ בִ נְּ יַן ִה ְתפַּ עֵ ל:
 .1רֹונֵן ִה ְּתעַ כֵ ב בַ בַ יִ ת וְּ לָּ כֵ ן ִאחֵ ר לַ פְּ גִ ישָּ ה.
 .2גַלִ י ִה ְּתלַ כְּ לְּ כָּ ה בַ הַ פְּ ָּס ָּקה.
 .3הַ כַ דּור ִה ְּתגַלְּ גֵל לַ כְּ בִ יש.
 .4הַ ַגנָּב ִה ְּת ַגנֵב לַ בַ יִ ת וְּ ָּגנַב ֶאת ַהטֶ לֶ וִ יזְּ יָּה.
נְּתה לֹו.
 .5דָּ נִ י ִה ְּתלַהֵ ב מֵ ַה ַמ ָּתנָּה שֶ סָּ בְּ ָּתא ָּק ָּ
 .6הַ ִתינֹוק ִה ְּתהַ פֵ ך בָּ ע ֲִריסָּ ה.
כִ ְּתבּו ֶאת הַ ִמלִ ים ֶש ִה ַקפְּ ֶתם:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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לוז
ק ֹ
ְ
בְּ בִ נְּ יַן ִה ְּתפַ עֵ ל כָּל ַהפְּ עָּ לִ ים בְּ עָּ בָּ ר

מַ ְּת ִחילִ ים בָּ אֹות ה'.
ל ְַּאחַ ר הָּ אֹות ה' מֹופִ יעָּ ה ָּהאֹות ת' (וְּ ל ֹא הָּ אֹות י').
כַתבִ ,ה ְּת ַקלֵ חִ ,ה ְּת ַהלֵ ְךִ ,ה ְּתהַ פֵ ְך.
דֻּ גְּ מָּ אֹותִ :ה ְּת ֵ
.
 .1גַל ___________ עִ ם כַ ָּמה חֲ בֵ ִרים בַ ווַא ְּ ְּס ַאפ.
 .2דָּ ן ____________ וְּ ָּאפָּ ה עּוגָּה עִ ם מֶ לַ ח בִ ְּמקֹום עִ ם סֻּ כָּ ר.
 .3רֹונֵן __________ לִ פְּ נֵי שֶ יָּצָּ א לַ ְּמ ִסבָּ ה.
פּורים לְּ ָּחתּול.
אֹורי __________בְּ ִ
ִ .4
 .5דָּ נִ יֵאל________ בְּ גִ ילָּ ּה וְּ נ ַָּתן לָּ ּה ֶאת הַ תֹור שֶ לֹו.
מֹורה כָּ עֲסָּ ה עָּ ָּליו.
מֹורה ,לָּ כֵ ן הַ ָּ
ֶ .6א ְּתמֹול ג ִָּדי ____________ לַ ָּ
 .7בַ שָּ בּועַ ֶשעָּ בַ ר דֹורֹון _________עַ ל הַ נ ְַּדנֵדֹות בַ גִ נָּה.
מַ ְּחסַ ן ִמלִים:
ִה ְּתנ ְַּדנֵדִ ,ה ְּתחַ צֵ ףִ ,ה ְּת ַחשֵ בִ ,ה ְּתחַ פֵ שִ ,ה ְּתבַ לְּ בֵ לִ ,ה ְּתכַ ֵתבִ ,ה ְּת ַק ֵלח
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בְּ בִ נְּ יַן ִה ְּתפַ עֵ ל כָּל ַהפְּ עָּ לִ ים בְּ עָּ בָּ ר

מַ ְּת ִחילִ ים בָּ אֹות ה'.
לְּאחַ ר הָּ אֹות ה' מֹופִ יעָּ ה ָּהאֹות ת' (וְּ ל ֹא הָּ אֹות י').
ַ
כַתבִ ,ה ְּת ַקלֵ חִ ,ה ְּת ַהלֵ ְךִ ,ה ְּתהַ פֵ ְך.
דֻּ גְּ מָּ אֹותִ :ה ְּת ֵ
הַ ִקיפּו ֶאת ַה ִמלָּ ה ַהכְּ תּובָּ ה נָּכֹון בִ זְּ מַ ן עָּ בָּ ר (בִ נְּ יַן ִה ְּתפַ עֵ ל):

 .1התנדנד

ה נדנד

 .2התחשב

היתחשב

 .3ה קלח

התקלח

 .4התהפך

היתהפך

 .5היתבשם

התבשם

 .6היתכתב

התכתב

 .7התבלבל

הי בלבל

 .8התקלקל

היתקלקל

 .9התחצף

הי חצף
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