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ִמּלָה: "נְִקּי�ה" לְָכל אֹו "נִָקי" ַהּת�ַאר ֶאת 1. הֹוִסיפּו

ְּכלִי

 ִצנְֶצנֶת

ַמָּפה

 ַמזְלֵג

ַּבְקּבּוק

 
ׁש�ַּבְּפִעילּות ַהּקֹודֶֶמת. ַהִּמּלִים ו�ַהּת�ָא�ים ׁש�ל ַהֵּצרּוִפים ֶאת ְּבקֹול ִאְמרּו .2

נְכֹונִים?  לֶָכם נִׁש�ָמִעים ָהֵאּלֶה ַהֵּצרּוִפים ָּכל ַהִאם
ּת�ְּקנּו. - א ִאם

ז' (זָָכר). ִּכת�בּו ִּבְפִעילּות 1 ׁש�ְּכת�ְבּת�ם "נִָקי" ָּכל לְי�ד .3
(נְֵקָבה). נ' ִּכת�בּו 1 ִּבְפִעילּות ׁש�ְּכת�ְבּת�ם "נְִקּי�ה" ָּכל לְי�ד

ׁש�ּלֶָהם. ַהִּמין ֶאת ְּכת�ְבּת�ם נָכֹון ִאם ּוִבדְקּו ַהִּמּלִים ֶאת ַּבִּמּלֹון ַחְּפשּו

ִּבנְֵקָבה ׁש�ִּבְפִעילּות 1. ַהִּמּלִים ְּבָכל ָהַאֲחרֹונָה ָהאֹות ֶאת ַסְּמנּו .4

ָּבאֹות  אֹו ָּבאֹות  ִמְסּת�ּי�מֹות ַהִּמּלִים ִּבנְֵקָבה ְּכלָל �ְֶּבד ַהש�לִימּו: .5

ְמֻסּי�ֶמת?  ִמְסּת�ּי�מֹות ְּבאֹות ְּבזָָכר ַהִּמּלִים ַהִאם .6

ּת�ְבנִית

ְקָע�ה

קּוְמקּום

ַּכִּפית

ּת�ּנּור
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ְּבזָָכר. ּוְפָעלִים ּת�ָא�ים ְּבזָָכר ַמת�ִאיִמים לָּה ִהיא ְּכׁש�ִּמּלָה .7
ִּבנְֵקָבה. ּוְפָעלִים ּת�ָא�ים לָּה ַמת�ִאיִמים ִּבנְֵקָבה ִהיא ְּכׁש�ִּמּלָה

ּופַֹעל  ּת�ַאר ׁש�ּלְִפנֵיֶכם ַּבִּמׁש�ָּפִטים ִמּלָה לְָכל ַהש�לִימּו
ִּבנְֵקָבה):  אֹו ְּבזָָכר ַהִּמּלָה ִאם לְִבּדֹק ְּכדֵי ַּבִּמּלֹון לְֵהָעזֵר (ֶאְפׁש�ר

ַעל ַהַּמדָף. ֻקְפָסה
ְּכֻחּלָה        ֻמּנָח / ֻמּנַַחת            ָּכחֹל /

ַּבּׂש�דֶה. ַּפ�ַּפר 
י�ָפה              ָעף / ָעָפה                י�ֶפה /

 ָחֵבר  ֵאלַי.
          טֹוב / טֹוָבה         ָּבא / ָּבָאה 

ׁש�עּו�ים. ּת�לְִמידָה  
ֲחרּוָצה        ֵמִכין / ְמִכינָה            ָחרּוץ /

ַּבחּוץ. ֲחתּולה 
ֲאפֹ�ה      ְמי�ּלֵל / ְמי�ּלֶלֶת        ָאפֹר /

ַּכּדּור  ַּבִּמגְ�ׁש.
ּגָדֹול / ּגְדֹולָה  ִמת�ּגַלְּגֵל / ִמת�ּגַלְּגֶלֶת   

 
ּת�מּונָה  ַּבּמּוזֵאֹון.

ְמַענְי�נֶת      ּת�לּוי / ּת�לּוי�ה  /         ְמַענְי�ן

לְת�ּקּון. ַסָּפה 
ְמַחֶּכה / ְמַחָּכה  ׁש�בּו�ה          ׁש�בּור /

ַעְכׁש�ו. ּגֶׁש�ם  
         ָחזָק / ֲחזָָקה         יֹו�ד / יֹו�דֶת

ַּבִּסיר. ָמ�ק 
/ ְטִעיָמה ִמת�ַּבּׁש�ל / ִמת�ַּבּׁש�לֶת ָטִעים   
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ִמּלִים. ׁש�ל �ׁש�יָמה לְִפנֵיֶכם .8
ִּבנְֵקָבה. ַהִּמּלִים ָּכל ֶאת ְּבי��ק ו�ִצְבעּו ְּבזָָכר, ַהִּמּלִים ָּכל ֶאת ְּבָצהֹב ִצְבעּו

ִּבנְֵקָבה.) אֹו ְּבזָָכר ַהִּמּלָה ִאם לְִבּדֹק ְּכדֵי ַּבִּמּלֹון לְֵהָעזֵר (ֶאְפש�ר

 

ׁש�ְּצַבְעּת�ם ְּבָצהֹב: ַהִּמּלִים ִמָּכל ִמׁש�ָּפט ִּכת�בּו

 
ְּבי��ק: ׁש�ְּצַבְעּת�ם ַהִּמּלִים ִמָּכל ִמׁש�ָּפט ִּכת�בּו

  
(נְֵקָבה). נ' (זָָכר) אֹו ז' ְּבי�ִחיד ִמּלָה ָּכל לְי�ד ִּכת�בּו .9

ַהַּמת�ִאיָמה לָּה ְּב�ִּבים. לִַּמּלָה ְּבי�ִחיד ִמּלָה ָּכל ּבֵין ַקו  ִמת�חּו
 

                י�ִחיד                                     �ִּבים
ּדִַּפים •   • ַּבְקּבּוק  

ׁש�ָע�ים • ִחּפּוׁש�ית  •  
ּדְלָתֹות •     • ּדַף
ׁש�ֵאלֹות ׁש�ַער •     •

•   • ַּבְקּבּוִקים ּדֶלֶת
ִחּפּוׁש�ּיֹות ׁש�ֵאלָה •      •

ִהּגִיַע!

ְצהָֻּבה

ַהּבֶֹקר

ֶאְפרֹוִחית

ו�הֹודִיַע:

ו�י�ְצָאה

ּגָדֹול
חּוָמה

ּבֵיָצה
ָק�א

ֵהִטילָה

ַהּת��נְגֹלֶת
ּת��נְגֹול
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ּוְב�ִּבים ְּבי�ִחיד - ְּבזָָכר ִמּלִים 3 ִּכת�בּו .10
ֵמַהְּפִעילּות ַהּקֹודֶֶמת.) ׁש�ּלֶָכם ַּבַּמְסָקנָה (ֵהָעזְרּו

   

   

   

ּוְב�ִּבים. ְּבי�ִחיד - ִּבנְֵקָבה ִמּלִים 3 ִּכת�בּו .11

   

   

   

ִמְסּת�ּי�מֹות ֵאינָן ֵהן ּדֶֹפן - יֹוֵצאת ָה�ִּבים ׁש�ּלֶָהן ׁש�ּצּו�ת ְּבזָָכר ִמּלִים י�ׁש .12
ים.  ָּבאֹות�ּיֹות

ָהֵאּלֶה: ַהִּמּלִים ׁש�ל ָה�ִּבים צּו�ת  ַהׁש�לִימּו ֶאת

 ַחּלֹון 

ׁש�לְָחן

 ִעָּפרֹון

 
ִמְסּת�ּי�מֹות ֵאינָן ֵהן - ּדֶֹפן ש�ּלֶָהן יֹוֵצאת ָה�ִּבים ׁש�ּצּו�ת ִּבנְֵקָבה ִמּלִים י�ׁש .13

ות.  ָּבאֹות�ּיֹות
ָהֵאּלֶה: ַהִּמּלִים ׁש�ל ָה�ִּבים צּו�ת  ַהׁש�לִימּו ֶאת

ּבֵיָצה

ׁש�נָה

 

ִּכֵּסא

ו�ילֹון

ּת�ינֹוק

יֹונָה

ּת�ֵאנָה


