נ ַין הִפְעִיל
ב ְ
ִּ

כָּל פֹּעַ ל ִמבִ נְ יַן ִהפְ עיל בְ עָּ בָּ ר ( ֶא ְתמֹול) ַמ ְת ִחיל בָּ אֹות ה'.
כיב ֶא ְתמֹול ֶאת ָּה ָּארֹון.
הרְ ִּ
הּוא ִ

עֹוד דֻּ גְ מָּ אֹות :הֶ ְחלִ יטִ ,ה ְסכִ יםִ ,ה ְשלִ יְךִ ,ה ְרכִ יב.

הַ ִקיפּו ֶאת ַה ִמ ִלים שֶ שַ יָּכֹות ְלבִ ְניַן ִהפְ עִ יל.
ִהכְ ִתיב

יֹושבִ ים
ְ

ִה ְרכִ יב

אֹוכֵ ל

לִ ְשתֹות

כַתב
ִמ ְת ֵ

ִה ְש ִאיל

ְמשַ ֵחק

ִהצְ ִחיק

מַ ְר ִקיד

ִה ְש ִאיל

יָּשֵ ן

ִה ְר ִקיד

לֹומ ִדים
ְ

ִה ְקפִ יץ

אֹותּיֹות הַ ש ֶֹּׁרׁש.
הַ ִקיפּו ֶאת ִ
ִהצְ ִחיק

ִה ְר ִקיד

ִהפְ עִ יל

ִהכְ ִתיב

ִה ְס ִדיר
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ִהזְ ִמין

מלִּים
ִ
כָּל פֹּעַ ל ִמבִ נְ יַן ִהפְ עיל בְ עָּ בָּ ר ( ֶא ְתמֹול) ַמ ְת ִחיל בָּ אֹות ה'.
כיב ֶא ְתמֹול ֶאת ָּה ָּארֹון.
הרְ ִּ
הּוא ִ
הַ ְשלִ ימּו:

(הֹווֶה) הַ ּיֹום הּוא
(בִ נְ יָנִים ׁשֹונִים)

(עָ בָ ר) ֶא ְתמֹול הּוא
(בִ נְ יַן ִהפְ עִ יל)

כֹותב
ֵ

ִהכְ ִתיב

יֹושֵ ב
צֹוחֵ ק
פֹוחֵ ד
ִה ְר ִקיד
ִמ ְס ָּת ֵרק
ִה ְקפִ יץ
קֹורא
ֵ
ִה ְלבִ יש
ִמ ְתרֹוצֵ ץ
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פטִים
מש ְׁ ָּ
ִ
כָּל פֹּעַ ל ִמבִ נְ יַן ִהפְ עיל בְ עָּ בָּ ר ( ֶא ְתמֹול) ַמ ְת ִחיל בָּ אֹות ה'.
כיב ֶא ְתמֹול ֶאת ָּה ָּארֹון.
הרְ ִּ
הּוא ִ
כִ ְתבּו ִמ ְשפָּ ט לְ כָּ ל ִמלָּ ה:
ִה ְר ִקיד.___________________________________________:
ִה ְקפִ יץ.___________________________________________:
ִהלְ בִ יש.___________________________________________:

ִה ְמ ִליְך.___________________________________________:
ִה ְק ִשיב.___________________________________________:
ִהבְ ִריק.___________________________________________:
ִהפְ ִחיד.___________________________________________:
הֶ ְחלִ יט.___________________________________________:
ִה ְסכִ ים.___________________________________________:
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פ ּור
ס ּ
ִ
כָּל פֹּעַ ל ִמבִ נְ יַן ִהפְ עיל בְ עָּ בָּ ר ( ֶא ְתמֹול) ַמ ְת ִחיל בָּ אֹות ה'.
כיב ֶא ְתמֹול ֶאת ָּה ָּארֹון.
הרְ ִּ
הּוא ִ
הַ ִקיפּו ֶאת ַה ִמלִ ים שֶ שַ יָּכֹות לְ בִ נְ יַן ִהפְ עִ יל:
ֶא ְתמֹול דָּ נִ י ִהלְ בִ יש ֶאת אֲ חֹותֹו הַ ְקטַ נָּה וְ יָּצָּ א ִא ָּתּה לַ גִ נָּה .הּוא ִשחֵ ק
ִא ָּתּה בְ כַ דּור .דָּ נִ י ִה ְקפִ יץ ֶאת הַ כַ דּור לַ גֹּבַ ּה ,וְ הַ כַ דּור עָּ ף לַ כְ בִ יש.
דָּ נִ י נִ בְ הַ ל .הּוא ִה ְק ִשיב בְ ִשעּור זְ ִהירּות בַ ְד ָּרכִ ים ,וְ עַ כְ שָּ ו נִ זְ כַ ר בַ כְ ָּל ִלים
שֶ לָּ מַ ד .דָּ נִ י י ַָּדע שֶ ָּאסּור לֹו לָּ רּוץ לְ עֵ בֶ ר הַ כְ בִ יש ,וְ הֶ ְחלִ יט לְ בַ ֵקש עֶ זְ ָּרה.
כִ ְתבּו ֶאת הַ ִמלִ ים ֶש ִה ַקפְ ֶתם:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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לוז
ק ֹ
ְ
כָּל פֹּעַ ל ִמבִ נְ יַן ִהפְ עיל בְ עָּ בָּ ר ( ֶא ְתמֹול) ַמ ְת ִחיל בָּ אֹות ה'.
כיב ֶא ְתמֹול ֶאת ָּה ָּארֹון.
הרְ ִּ
הּוא ִ

 .1דָּ נִ יֵאל __________ בְ ִשעּור ָּשפָּ ה.
 .2הַ כֶלֶ ב ___________ ֶאת הַ ד ַֹּאר.
אֹור ִחים בַ ְמ ִסבָּ ה.
 .3הָּ ַר ְקדָּ ן ___________ ֶאת ָּה ְ
 .4הַ לֵ יצָּ ן ___________ ֶאת הַ יְ לָּ ִדים.
 .5הַ ְמנ ֶַקה __________ ֶאת הַ ַחלֹונֹות.
 .6גַל __________ לְ בַ ֵטל ֶאת ִה ְש ַת ְתפּותֹו בַ ַתחֲ רּות.
 .7הַ מַ ְרצֶ ה __________ לְ שַ נֹות ֶאת מֹועֵ ד הַ ִמבְ חָּ ן.

 .8רֹונֵן ____________ ֶאת הַ בֻּבָּ ה שֶ ל אֲ חֹותֹו.

מַ ְחסַ ן ִמלִים:
ִהצְ ִחיקִ ,הבְ ִריקִ ,ה ְר ִקיד ,הֶ ְחלִ יטִ ,הפְ ִחידִ ,ה ְסכִ יםִ ,ה ְק ִשיבִ ,ה ְלבִ יש.
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לוז
ק ֹ
ְ
כָּל פֹּעַ ל ִמבִ נְ יַן ִהפְ עיל בְ עָּ בָּ ר ( ֶא ְתמֹול) מַ ְת ִחיל בָּ אֹות ה'.
כיב ֶא ְתמֹול ֶאת ָּה ָּארֹון.
הרְ ִּ
הּוא ִ
הַ ִקיפּו ֶאת ַה ִמלָּ ה ַהכְ תּובָּ ה נָּכֹון בִ זְ מַ ן עָּ בָּ ר (בִ נְ יַן ִהפְ עִ יל):

 .1אצחיק

הצחיק

 .2הבריק

יבריק

 .3אירקיד

הרקיד

.4החליט

היחליט

 .5היפחיד

הפחיד

 .6הסכים

איסכים

.7הקשיב

היקשיב

 .8אימליך

המליך

 .9הקפיץ

היקפיץ
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בה
ת ָ
כ ָּ
מלִּים לְהַ ְ
ִ
ִ .1הצְ ִחיק
ִ .2הבְ ִריק
ִ .3ה ְר ִקיד
 .4הֶ ְחלִ יט
ִ .5הפְ ִחיד
ִ .6ה ְסכִ ים
ִ .7ה ְק ִשיב
ִ .8ה ְמלִ יְך
ִ .9ה ְקפִ יץ
ִ .10הלְ בִ יש
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