כון!
בים נָ ֹ
ת ִ
כ ֹו ְ
ּ
ָּכל ִמלַּת פְּ ֻעלָּה שאֲ נִי אעֱשה בעָ ִתיד
ַּת ְּת ִחיל בָּ אֹות א'!
דֻּגְ מָ ה :מָּ חָּ ר אֲ נִי אכְּ תֹּב ִמכְּ ָּתב.
הַ ִקיפּו את הַ ִמלָה הַ כְ תּובָ ה נָכֹון.
.1

ַּארק.
מָּ חָּ ר אֲ נִי הלך /אלך לְּטַּ יֵּל בַּ פ ְּ

.2

תֹורה.
בַּ שָּ בּועַּ הַּ בָּ א אֲ נִי אשב /השב ְּלי ְָּּדָך בְּ ִשעּור ָּ

.3

בְּ עֹוד חָּ ְּדשַּ יִם אֲ נִי אסע /הסע לְּטַּ יֵּל בְּ הָּ ֵּרי הָּ ַּאלְּפִ ים.

.4

בַּ ַּתחֲ רּות הַּ בָּ ָּאה אֲ נִי הרקוד /ארקוד ִא ְּתָך.

.5

יֹותר עַּ ל הַּ ְּט ַּר ְּמפֹולִינָּה.
בַּ פַּעַּ ם הַּ בָּ ָּאה אֲ נִי אקפוץ /הקפוץ גָּבֹוהַּ ֵּ

.6

פֹורט.
פֹורט בְּ ַּנ ֲעלֵּי ְּס ְּ
מֵּ עַּ כְּ שָּ ו וְּ הָּ ל ְָּּאה אֲ נִי אבוא /הבוא ל ְִּשעּור ְּס ְּ

.7

אֲ נִי הכתוב /אכתוב לְָּך ִמכְּ ַּתב הַּ ְּמלָּצָּ ה.

.8

יטֹוריָּה אֲ נִי אבחר /הבחר ֵּאיזֹו עּוגָּה ל ְִּקנֹות.
כְּ ש ַּאגִ יעַּ לַּּקֹונ ְִּד ְּ

.9

אֲ נִי אשחק /השחק ִא ְּתָך בִ ְּתנַּאי שאֲ נִי בֹוחֵּ ר את הַּ ִמ ְּשחָּ ק.

אֹותָך בְּ בֵּ ית הַּ חֹולִים.
 .10בַּ שָּ בּועַּ הַּ בָּ א הבקר /אבקר ְּ
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כון!
בים נָ ֹ
ת ִ
כ ֹו ְ
ּ
כָּל ִמלַּת פְּ ֻעלָּה שאֲ נִי אעֱשה בעָ ִתיד
ַּת ְּת ִחיל בָּ אֹות א'!
דֻּגְ מָ ה :מָּ חָּ ר אֲ נִי אכְּ תֹּב ִמכְּ ָּתב.
הַ ְשלִימּו את הַ ְקלֹוז.
.1

מָּ חָּ ר אֲ נִי ___________ לְָּך ִמכְּ ָּתב ָּארְֹּך.

.2

בַּ שָּ בּועַּ הַּ בָּ א __________ את סַּ בָּ א וְּ סָּ בְּ ָּתא שלִי.

.3

בְּ שַּ בָּ ת בַּ בֹּקר אֲ נִי ____________ לְּבֵּ ית הַּ כְּ נסת.

.4

בְּ עֹוד ְּשבּועַּ יִם אֲ נִי___________ ִא ְּתָך לַּצָּ פֹון.

.5

ִית.
ַּאחַּ ר הַּ צָּ הֳ ַּריִם אֲ נִי_________ ִא ְּתָך בַּ ִמ ְּשחָּ ק החָּ דָּ ש ש ָּּקנ ָּ

.6

ִאם ל ֹּא ִת ְּהיה בְּ ֵּר ָּרה ,אֲ נִי ___________ את הַּ כַּד כְּ דֵּ י לְּהֹוצִ יא ִמתֹוכֹו את
הַּ מַּ פְּ ְּתחֹות.

.7

מָּ חָּ ר בַּ בֹּקר אֲ נִי _______________ עשר בְּ ֵּרכֹות.

.8

בַּ הֹופָּעָּ ה הַּ בָּ ָּאה אֲ נִי _____________ ִשיר חָּ דָּ ש.

.9

בַּ חֹּפש הַּ גָּדֹול אֲ נִי ___________ ְּמאֻ שָּ ר.

 .10בְּ עֹוד שָּ עָּ ה אֲ נִי ____________ לְָּך ל ְַּּת ֵּּקן את הַּ שַּ עַּ ר.

מַ ְחסַ ן ִמלִים:
א ְּהיה ,א ֱעזֹּר ,אֲ שַּ חֵּ ק ,אסַּ עֵּ ,אלְֵּך ,אכְּ תֹּב ,אֲ בַּ ֵּּקר ,א ְּשבֹּרָּ ,א ִשיר ,א ְּשחה.
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כון!
בים נָ ֹ
ת ִ
כ ֹו ְ
ּ
כָּל ִמלַּת פְּ ֻעלָּה שאֲ נִי אעֱשה בעָ ִתיד
ַּת ְּת ִחיל בָּ אֹות א'!
דֻּגְ מָ ה :מָּ חָּ ר אֲ נִי אכְּ תֹּב ִמכְּ ָּתב.
כִ ְתבּו ִמ ְשפ ִָטים ל ִַמלִים:
.1

אצְּ חַּ ק._____________________________________________________-

.2

אֲ נַּּקה._____________________________________________________-

.3

אכְּ תֹּב.____________________________________________________-

.4

א ְּשמַּ ח.____________________________________________________-

.5

ם.____________________________________________________-
א ְּחת ֹּ

.6

א ְּרקֹּד.____________________________________________________-

.7

אֲ בַּ ֵּּקר.____________________________________________________-

.8

א ֱעזֹּר.____________________________________________________-

.9

ָּא ִשיר.____________________________________________________-

 .10א ְּשחה.___________________________________________________-
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