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Для складання діалогу
Пам ятка 

1.  Уважно подумай над темою діалогу.
2.  За потреби скористайся підказками: зразком діалогу та малюнком.
3.  Уяви собі подібну ситуацію.
4.  Побудуй діалог відповідно до мети спілкування.
5.  Додержуйся правил етикету.
6.  Вживай ввічливі слова та звертання.
7.  Дотримуйся правил літературної мови іврит.
8.  Будуй власні висловлювання грамотно та самостійно.
9.  Орієнтуйся на слухача.
10.  Відповідай на репліки співрозмовника ввічливо та влучно.

Для відтворення усного переказу
Пам ятка 

1.  Уважно прочитай текст.
2.  З’ясуй значення незрозумілих слів.
3.  Визнач головну думку тексту. Знайди ті слова, словосполучення, речення, 

які особливо важливі для її розкриття.
4.  Розділи текст на частини. Добери до кожної з них заголовок.
5.  Запиши план тексту або скористайся запропонованим планом у вигляді 

запитань.
6.  Усно перекажи текст за планом.

Для читання вголос
Пам ятка 

1.  Читай у міру швидко, плавно, виразно.
2.  Правильно та чітко вимовляй звуки та став наголоси у словах.
3.  Дотримуйся правильної інтонації початку та кінця речення.
4.  Орієнтуйся на слухача.
5.  Намагайся зрозуміти прочитане.

Для слухання та розуміння прочитаного  
або почутого тексту (аудіювання)

Пам ятка 
1.  Уважно послухай текст один раз.
2.  З’ясуй значення незрозумілих слів.
3.  Придумай заголовок до почутого тексту.
4.  Обери з малюнків такий, що відповідає змісту тексту.
5.  Ще раз уважно послухай текст.
6.  Добери правильні відповіді на запитання до тексту.
7.  Перевір себе!

Для створення усного твору
Пам ятка 

1.  Обміркуй тему усного твору.
2.  Визнач, про що будеш розповідати.
3.  Добери заголовок.
4.  Визнач тип свого твору (розповідь, опис, міркування).
5.  Склади власний план твору або скористайся запропонованим планом у 

вигляді запитань.
6.  Напиши твір на чернетці.
7.  Прочитай твір і з’ясуй, чи розкрита основна думка.
8.  Виправ помилки у змісті твору, якщо вони виникли.
9.  Зверни увагу на мову твору. Внеси виправлення.
10.  Приготуйся до презентації твору.
11.  Розкажи власний твір, орієнтуючись на слухача.

Для техніки письма
Пам ятка 

1.  Під час письма вживай тільки літери івритського алфавіту.
2.  Правильно відтворюй форму букв у словах.
3.  Правильно розташуй на першому рядку заголовок тексту.
4.  Спиши текст, правильно розташовуючи слова та частини тексту на лініях 

сітки зошита.
5.  Пиши з належною швидкістю. 
6.  Пиши охайно, щоб кожна літера тобі подякувала.
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Для списування
Пам ятка 

1.  Прочитай текст від початку до кінця.
2.  Подумай, чи розумієш ти, про що йдеться у тексті.
3.  Прочитай уважно кожне речення. Запам’ятай, як пишуться слова в реченні. 

Зверни увагу на його початок і кінець.
4.  Списуй текст частинами або цілими реченнями.
5.  Під час письма вживай тільки літери івритського алфавіту.
6.  Правильно відтворюй форму букв у словах.
7.  Правильно розташуй на першому рядку заголовок тексту.
8.  Спиши текст, правильно розташовуючи слова та частини тексту на лініях 

сітки зошита.
9.  Пиши з належною швидкістю. 
10.  Пиши охайно, щоб кожна літера тобі подякувала.
11.  Перевір правильність списаного тексту.

Для написання диктанту
Пам ятка 

1.  Прослухай текст диктанту.
2.  З’ясуй значення незрозумілих тобі слів.
3.  Уважно слухай кожне речення, запам’ятовуй інтонацію початку та кінця 

речення.
4.  Прослухай частину речення та запиши її. Так само продовжуй записувати всі 

частини речення до його завершення.
5.  Перевір записане речення під час повторного читання учителем / учителькою.
6.  Так само уважно слухай і записуй інші речення до завершення диктанту.
7.  Перевір ще раз записаний текст під час повторної диктовки вчителем.
8.  Самостійно перевір записаний текст.
9.  Під час письма вживай тільки літери івритського алфавіту.
10.  Правильно відтворюй форму букв у словах.
11.  Правильно розташуй на першому рядку заголовок тексту.
12.  Пиши з належною швидкістю. 
13.  Пиши охайно, щоб кожна літера тобі подякувала.

Для створення письмового твору
Пам ятка 

1.  Обміркуй тему твору.
2.  Визнач, про що треба писати у творі.
3.  Добери заголовок.
4.  Визнач тип свого твору (розповідь, опис, міркування).
5.  Склади власний план твору або скористайся запропонованим планом у 

вигляді запитань.
6.  Напиши твір на чернетці.
7.  Прочитай твір і з’ясуй, чи розкрита основна думка.
8.  Виправ помилки у змісті твору, якщо вони виникли.
9.  Зверни увагу на мову твору. Внеси виправлення.
10.  Перевір правильність написання слів та розстановки розділових знаків.
11.  Перепиши твір.
12.  Під час письма вживай тільки літери івритського алфавіту.
13.  Правильно відтворюй форму букв у словах.
14.  Пам’ятай про правила правопису!
15.  Правильно розташуй на першому рядку заголовок тексту.
16.  Запиши текст, правильно розташовуючи слова та частини тексту на лініях 

сітки зошита.
17.  Пиши з належною швидкістю. 
18.  Пиши охайно, щоб кожна літера тобі подякувала.
19.  Перевір написане.

Для створення письмового переказу
Пам ятка 

1.  Уважно прочитай текст.
2.  З’ясуй значення незрозумілих слів.
3.  Визнач головну думку тексту. Знайди ті слова, словосполучення, речення, 

які особливо важливі для її розкриття.
4.  Розділи текст на частини. Добери до кожної з них заголовок.
5.  Запиши план тексту або скористайся запропонованим планом у вигляді 

запитань.
6.  Усно перекажи текст за планом.
7.  Поясни правопис складних для тебе слів.
8.  Ще раз уважно прочитай текст.
9.  Напиши переказ.
10.  Під час письма вживай тільки літери івритського алфавіту.
11.  Правильно відтворюй форму букв у словах.
12.  Пам’ятай про правила правопису!
13.  Правильно розташуй на першому рядку заголовок тексту.
14.  Запиши текст, правильно розташовуючи слова та частини тексту на лініях 

сітки зошита.
15.  Пиши з належною швидкістю. 
16.  Пиши охайно, щоб кожна літера тобі подякувала.

1. Прослухай текст диктанту.
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Наші вітання,  
шановні четвертокласники!

Ми знову запрошуємо вас у цікаву подорож безмежним світом Мови 
Іврит! 

Ця мандрівка допоможе вам краще розуміти прослухане та 
про читане, навчитися висловлювати свої думки та вправно спілкуватися.
Ви будете вміти переказувати прочитане, почуте чи побачене, грамотно 
та красиво читати й писати. А ще зможете створювати власні твори й 
розгадувати таємниці загадкової мови іврит та єврейської культури!

Ви познайомитесь із відомими поетами та письменниками, які 
народились в Україні та стали відомими ізраїльськими авторами. Їх 
читають і знають у всьому світі! 

Навчаймося разом із задоволенням! Нумо, рушаймо у подорож!

Ваші вірні радниці та помічниці,  
авторки підручника!

3

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



12
5

ֶּפֶרק 1
ָׁשלֹום!

ּברּוִכים ַהָּבִאים ַלִּכיָתה ד'!

ֲאִני ַהֵסֶפר ֶהָחָדש ֶשָלֶכם. ֵסֶפר ְלִעבִרית ֶשל ִּכיָתה ד'. 

ָמה ֵיש ִּבי? ֵיש ִּבי ַהרֵּבה ִסיּפּוִרים ֲחָדִשים ְוִשיִרים ׂשֵמִחים. ֵיש ִּבי ַהרֵּבה 

ַתְרִגיִלים טֹוִבים ְוִציּוִרים ָיִפים.

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא! ְּבַבָקָשה ִלְלמֹוד! ְּבַבָקָשה ָלִשיר ּוְלַׂשֵחק! 

ֲאַנחנּו ַמתִחיִלים ָׁשָנה ֲחָדָׁשה. 

ֲאִני ָׂשֵמַח ֶשַאֶתם ֹּפה. 

ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם: "ְּבַהצָלָחה!"

ָמה ֵיש ַּבֵסֶפר?  ●

ָמה ֲאַנחנּו ַמתִחיִלים? ●

ָמה ַהֵסֶפר אֹוֵמר ָלנּו? ●

ָחָדׁש / ֲחָדָׁשה / ֲחָדִׁשים

. . ֲאַנחנּו ַמתִחיִלים ָשָנה  . ַּבֵסֶפר ֶשִלי ֵיש ִסיּפּוִרים  ֵיש ִלי ֵסֶפר 

ָיֶפה / ָיָפה / ָיִפים

. . ֲאַנחנּו לֹומִדים ַּבִּכיָתה  . ַּבֵסֶפר ֶשִלי ֵיש ִציּוִרים  ַהֵסֶפר ֶשִלי 

ָׂשֵמַח / ׂשֵמָחה / ׂשֵמִחים

. . ֲאַנחנּו ָשִרים ִשיר  . ַגם ַהמֹוָרה  ַהיֹום ָּכל ַהַתלִמיִדים 

В івриті, як і в українській мові, прикметники теж змінюються за родами та 
числами відповідно до іменника, з яким пов’язані.

1.  Добери правильну граматичну форму прикметника та запиши речення 
у зошит.

4
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ְּבַבָקָשׁה ְלַהקִשׁיב
 

ְּבַבָקָשׁה ְלַסֵּפר

ְּבַבָקָשׁה ִלקרֹוא

ְּבַבָקָשׁה ִלכתֹוב

ְּבַבָקָשׁה ָלִׁשיר

ְּבַבָקָשׁה ַלֲחׁשֹוב

ְּבַבָקָשׁה ִללמֹוד ְּבַעל 

ֶּפה

ְּבַבָקָשׁה ִלקרֹוא 

ְּבַמָּבט ֶאָחד

ְּבַבָקָשׁה ְלַדֵּבר 

ְּבזּוגֹות

ְּבַבָקָשׁה ַלֲעבֹוד 

ְּבזּוגֹות

ְּבַבָקָשׁה ִלקרֹוא 

ְּבזּוגֹות

ְּבַבָקָשׁה ִלכתֹוב 

ְּבזּוגֹות

ְּבַבָקָשׁה ְלַהִציג

ְּבַבָקָשׁה ְלַׂשֵחק

 טֹוב 

ָלַדַעת

Пригадай!
Ти вже знайомий / знайома з нашими помічниками – умовними 

позначеннями. Вони, як компас, допомагають зорієнтуватися, куди рухатись 
далі, як працювати, які завдання потрібно виконувати. Ось вони!

Також у нашій подорожі тобі допоможуть і найважливіші складники 
книги. Їх є багато, але тут ми згадаємо лише про ті, що стануть тобі 
у пригоді. Запам’ятай їх! Вони нам дуже згодяться!

ִּכיסּוי ׁשֹוֶרׁש ַהֵסֶפר

55ַׁשַערְּכִריָכה
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ָׁשלֹום, ֲחֵבִרים! שִמי רֹוִני!

ַאֶתם זֹוכִרים אֹוִתי? 

ֲאִני ָגר ְּבִיׂשָרֵאל, ְּבִעיר ֵחיָפה.

ֲאִני לֹוֵמד ְּבִכיָתה ד' ְּבֵבית ַהֵסֶפר "ַהָגִליל". 

ְּבֵבית ַהֵסֶפר ֲאִני לֹוֵמד ּוְמַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים 

ֵיש ִלי ָאח ִגיל ְוָאחֹות ִריָנה. 

ֲאִני אֹוֵהב גִליָדה ְושֹוקֹוָלד ְוקֹוֵרא ַהרֵּבה סָפִרים. 

ַהיי! קֹורִאים ִלי ִריָנה! 

ַגם ֲאִני לֹוֶמֶדת ְּבֵבית ַהֵסֶפר "ַהָגִליל".

ַעכָשיו ֲאִני ְּבִכיָתה ב'.

ֵיש ִלי ִמשָּפָחה טֹוָבה ְוַהרֵּבה ֲחֵבִרים.

ֲאִני ְמַצֶייֶרת ָיֶפה ְואֹוֶהֶבת מּוִזיָקה. 

ַּבַּבִית ֵיש ִלי ַהרֵּבה ּבּוּבֹות ּוִמׂשָחִקים.

1. רֹוִני ָגר ְּבִיׂשָרֵאל. 

2. הּוא לֹוֵמד ְּבִכיָתה ּב'.

3. ְּבֵבית ַהֵסֶפר הּוא לֹוֵמד ּוְמַׂשֵחק.

4. הּוא לא אֹוֵהב גִליָדה.

5. ִריָנה לֹוֶמֶדת ְּבֵבית ַהֵסֶפר "ַהָגִליל".

6. ִהיא לֹוֶמֶדת ְּבִכיָתה ּב'.

7. ִהיא ֹלא אֹוֶהֶבת מּוִזיָקה.

2.  Працюємо в парах! Прочитайте подані твердження. Подумайте та з’ясуйте, 
які з них правильні, а які – ні. Поясність чому.

6
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ֵשם 

ֵשם ִמשָּפָחה 

ֲאִני לֹוֵמד / ֲאִני לֹוֶמֶדת 

ַּבִּכיָתה 

ְּבֵבית ַהֵסֶפר 

3. Зроби альбом, який розкаже друзям з Ізраїлю про тебе та твоїх 
однокласників!

ַּבַילקּוט ֶשִלי ֵיש 

ַּבִּכיָתה ֶשִלי לֹומִדים 

 ַתלִמיִדים:

 ָּבִנים ו 

ָּבנֹות.

ַלמֹוָרה ֶשִלי קֹורִאים 
ַּבִּכיָתה ֲאִני יֹוֵשב ְלַיד 

ַהֲחֵבִרים ַהטֹוִבים ֶשִלי: 

7
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любить אֹוֵהב

каже אֹוֵמר

брат ָאח

сестра ָאחֹות

Успіхів! ְּבַהצָלָחה!

школа ֵּבית ֵסֶפר

морозиво גִליָדה

сьогодні ַהיֹום

багато ַהרֵּבה

пам’ятає זֹוֵכר

друг ָחֵבר

новий ָחָדש

добре טֹוב

сидить יֹוֵשב

портфель ַילקּוט

красиво / гарно ָיֶפה

є ֵיש

клас ִּכיָתה

вчиться לֹוֵמד

що? ָמה?

музика מּוִזיָקה

Словник  
РОЗДІЛ 1.

 ִמילֹון
ֶּפֶרק 1

вчитель מֹוֶרה

малює ְמַציֶיר

гра ִמׂשָחק

родина ִמשָּפָחה

починає ַמתִחיל

оповідання ִסיּפּור

книга ֵסֶפר

місто ִעיר

зараз ַעכָשיו

тут ֹּפה

малюнок ִציּור

читає קֹוֵרא

шоколад שֹוקֹוָלד

вірш / пісня ִשיר

мій / моя ֶשִלי

ім’я ֵשם

прізвище ֵשם ִמשָּפָחה

радісний ָׂשֵמַח

рік ָׁשָנה

учень ַתלִמיד

вправа ַתְרִגיל

8

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



120

ֶּפֶרק 2
ַחג ִלי!!!

)מילים: לאה נאור לחן: משה וילנסקי(

ֵאיֶזה ַחג ִלי, ֵאיֶזה ַחג ִלי!

ַחג ָיִחיד ּוְמיּוחד ִלי.

ַגם ַהֶשֶמש ְמִאיָרה

ָרה. ִלי ַהיֹום ִּפי ֲעָשֹ

ֵאיֶזה ַחג ִלי, ֵאיֶזה ַחג ִלי!

אֹור ֵנרֹות, ִּבְרַּכת אֹוֵרַח.

ַחג ָשֵׂמַח, ַחג ָשֵׂמַח!

ַהִׂשמַחה ֹּפה ַעד ַהַגג,

ֵאיֶזה, ֵאיֶזה, ֵאיֶזה ַחג!

ֵאיֶזה ַחג ִלי, ֵאיֶזה ַחג!

ַהּפָרִחים, ָהאֹור, ַהַיִין,

ַהִדמָעה ִּבקֵצה ָהַעִין,

ַהחּולָצה ַהְלָבָנה,

ַחג ַהיֹום ְּבָכל ִּפיָנה.

ֵאיֶזה ַחג ִלי, ֵאיֶזה ַחג ִלי!

יֹום ֶשל ַחג, ּכמֹו יֹום הּוֶלֶדת

ִשיר ַּבֵלב ְואֹור ַּבֶחֶדר.

ִמי ֶשָּבא ָּברּוך ַהָּבא.

ַחג ִנפָלא, תֹוָדה ַרָּבה.

ֵאיֶזה ַחג ִלי, ֵאיֶזה ַחג!

ֹראש ַהָשָנה / סּוּכֹות / ֲחנּוּכה / ט"ּו ּבשָבט / ּפּוִרים / ּפַסח

1. Уважно роздивись малюнки! Символи яких свят ти на них бачиш? 
2. Пригадай назви свят і запиши їх у зошит! 

9
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1. ַחג ּפּוִרים ָּבא ְּבחֹוֶדש ַאָדר.

2. ַגם ַחג ַהֲחנּוָּכה ָּבא ְּבחֹוֶדש ַאָדר.

3. ַחג ט"ּו ִּבשָבט ָּבא ְּבחֹוֶדש ִניָסן.

4. ַחג ֶּפַסח ָּבא ְּבחֹוֶדש ִניָסן. 

5. ַחג ֹראש ַהָשָנה ָּבא ְּבחֹוֶדש ִתׁשֵרי.  

6. ְּבחֹוֶדש ֶחשָוון ֵאין ַחִגים.

7. ַגם ְּבחֹוֶדש ִאָייר ֵאין ַחִגים.

8. ְּבחֹוֶדש ִסיָוון ֵיש ַהרֵּבה ַחִגים. 

9. ְּבחֹוֶדש ִתשֵרי ֵיש ַהרֵּבה ַחִגים.

3. Уважно роздивись малюнок. Пригадай назви місяців і свят за єврейським 
календарем.

4. Прочитай речення. Які з них містять неправдиву інформацію? 
Поясни, чому вони не правильні.
Правильні твердження запиши в зошит. Перевір себе!

10
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5. Знайди в таблиці назви єврейських свят. Спробуй порахувати, скільки 
разів повторюється кожна назва. 

ס ח ס פ ם י ר ו פ

ו ח ס פ ש ח ט ו

כ ה נ ש ה ש א ר ר

ו ו ה כ ו נ ח י

ת ו כ ו ס ח ס פ ם

ם ר ה ט ב ש ב ו ט"

6. Прочитайте загадки. Що вони описують?
Про яке єврейське свято йдеться в кожній з них? Відгадайте!

ִמי ֲאִני? )ִחידֹות(

1.  ֲאִני ָּבא ְּבחֹוֶדש ִתשֵרי. ֲאִני ַהַחג ֶשל ָשָנה ֲחָדָשה. ִלכבֹוִדי ּכּוָלם אֹומִרים 

 "ָשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה!" ּוָמה אֹוכִלים? אֹוכִלים ַתּפּוַח ִּבדַבש.

ֵאיך קֹוְרִאים ִלי?

2.  ַגם ֲאִני ָּבא ְּבחֹוֶדׁש ִתשֵרי. ֲאִני ַחג ְמיּוָחד ְמאֹוד. ִלכבֹוִדי ּבֹוִנים סּוָּכה ָיָפה 

ְלַיד ַהַּבִית. ִלכבֹוִדי עֹוִׂשים ִקישּוִטים ְלסּוָּכה. ִלכבֹוִדי יֹושִבים ְּבסּוָּכה, 

11לֹומִדים ְּבסּוָּכה ְואֹוכִלים ְּבסּוָּכה. ֵאיך קֹורִאים ִלי?
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3.  ֲאִני ָּבא ְּבחֹוֶדש ִּכסֵלו. ֲאִני ַחג ָהאּוִרים, ַחג ַהֵנרֹות. שמֹוָנה ָיִמים ּבֵני 

ִיֹשָרֵאל ַמדִליִקים ֵנרֹות ִלכבֹוִדי. ַעל ָמה ְמַסּפִרים ַּבָיִמים ָהֵאֶלה? ַעל ַּכד 

ָקָטן ְוַעל ֵנס ָגדֹול. ּוָמה אֹוכִלים? ְלִביבֹות ְטִעימֹות ְוסֹופָגִניֹות ְמתּוקֹות. 

ֵאיך קֹוְרִאים ִלי?

4.  ֲאִני ָּבא ְּבחֹוֶדש ׁשָבט. ֲאִני ַהַחג ֶׁשל ָּכל ָהֵעִצים. ַּבַחג ַהֶזה ָּכל ָהֵעִצים 

חֹוְגִגים ָשָנה ֲחָדָשה. ִלכבֹוִדי ֲאָנִשים שֹותִלים ֵעִצים ֲחָדִשים ְואֹוכִלים 

ֵּפירֹות ֶשל ֵעִצים. ֵאיך קֹורִאים ִלי?

5.  ֲאִני ָּבא ְּבחֹוֶדש ַאָדר. ֲאִני ַחג ֲהִכי ָׂשֵמַח. ֲאִני ַהַחג ֶשל ַמֵסכֹות. ִלכבֹוִדי 

ּכּוָלם ִמתַחּפִׂשים, ּכּוָלם ָׂשִרים ּוׂשֵמִחים. ִלכבֹוִדי קֹורִאים ִסיּפּור ַעל 

ֶאסֵתר ַהַמלָּכה ְוַעל ָהָמן – ִסיּפּור ְמִגַלת ֶאסֵתר. ּוָמה אֹוכִלים? אֹוזֵני ָהָמן 

 ְמתּוקֹות!  

ֵאיך קֹורִאים ִלי?

6.  ֲאִני ָּבא ְּבָאִביב, ְּבחֹוֶדש ִניָסן. ֲאִני ַהַחג ֶשל ְיִציַאת ִמצַרִים. ֲאִני ַהַחג ֶשל 

ַהַמצֹות. ִלכבֹוִדי ּבֵני ִיׂשָרֵאל ֹלא אֹוכִלים 

ֶלֶחם ְוַלחָמִניֹות. אֹוכִלים ַרק ַמצֹות. 

ִלכבֹוִדי עֹוִׂשים ֵסֶדר ֶּפַסח ְוקֹורִאים ַהָגָדה 

 ֶשל ֶּפַסח. 

ֵאיך קֹורִאים ִלי?

12
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ִלכבֹוד ַחג ֹראש ַהָשָנה...

ִלכבֹוד ַחג ַהסּוּכֹות...

ִלכבֹוד ַחג ַהֲחנּוָּכה... 

ִלכבֹוד ַחג ט"ּו ִּבשָבט...

ִלכבֹוד ַחג ּפּוִרים…

ִלכבֹוד ַחג ֶּפַסח..

ּבֹוִנים סּוָּכה ָיָפה ְלַיד ַהַּבִית.

שֹותִלים ֵעִצים ֲחָדִשים.

ֹלא אֹוכִלים ֶלֶחם ְוַלחָמִניֹות.

קֹורִאים ְמִגיַלת ֶאסֵתר.

ַמדִליִקים ֵנרֹות ְּבֲחנּוִּכָייה.

אֹומִרים "ָשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה!"

8. Працюємо в парах! Оберіть запитання до виділених слів і словосполучень.  
Складіть і розіграйте діалог.

ָמה? / ֵאיֹפה? / ָמַתי?

1. חג ַהסּוּכֹות ָּבא ְּבחֹוֶדש ִתשֵרי.

2. ְּבַחג ֹראש ַהָשָנה אֹומִרים "ָשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה!"

3. ְּבַחג ַהסּוּכֹות יֹושִבים ַּבסּוָּכה.

4. ְּבַחג ט"ּו ִּבשָבט אֹוכִלים ֵּפירֹות ֶשל ֵעִצים.

5. ְּבַחג ּפּוִרים ִמתַחּפִׂשים.

6. ֶאסֵתר ַהַמלָּכה ָגָרה ְּבִעיר שּוָשן.

7. ַחג ֶּפַסח ָּבא ְּבָאִביב.

9.  Загадай одне з єврейських свят. Нехай однокласник / однокласниця 
поставить тобі запитання та за твоїми відповідями спробує відгадати 
задумане свято.

ָמַתי ַאָתה ָּבא?

ָמה עֹוִׂשים ִלכבֹודָך?

ָמה אֹוכִלים ִלכבֹודָך?

7. Прочитай початок і кінець речень. 
Знайди до кожного початку відповідну кінцівку. 
Запиши речення у зошит. Перевір себе!

поставить тобі запитання та за твоїми відповідями спробує відгадати 

13
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ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

Любий друже, люба подруго! Ти вже знаєш, що для письма на івриті, крім 
букв, використовують також особливі знаки – оголоски. Але в текстах для 
дорослих оголоски зазвичай не пишуть. Тож давай спробуймо прочитати без 
них! 

Подивись на ці слова та спробуй їх впізнати!

בא חג אני מי

А тепер прочитаймо кілька речень без оголосок. Закрий рукою ліву частину 
таблиці та прочитай речення в правій частині. Перевір себе, прочитавши 
речення в лівій частині таблиці.

מי אני?

אני חג.

אני בא.

חג שמח!

ִמי ֲאִני?

ֲאִני ַחג.

ֲאִני ָּבא.

ַחג ָׂשֵמַח!

Спробуй відгадати ще деякі слова:

חנוכה סוכות  פסח פורים

נר דבש טוב שיר

14
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їсть אֹוֵכל

як? ֵאיך?

де? ֵאיֹפה?

люди ֲאָנִשים

прийшов ָּבא

будує ּבֹוֶנה

великий ָגדֹול

також ַגם

свято ַחג

місяць חֹוֶדש

на честь ִלְכבֹוד

запалює ַמדִליק

хто? ִמי?

коли? ָמַתי?

чудо ֵנס

свічка ֵנר

маленький ָקָטן

яблуко ַתּפּוַח

Словник  
РОЗДІЛ 2.

 ִמילֹון
ֶּפֶרק 2

15
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ֶּפֶרק 3

ָמה?

1.  ַהַתלִמיִדים קֹורִאים ִסיּפּור. ָמה ַהַתלִמיִדים קֹורִאים?

2. רֹוִנית אֹוֶכֶלת ָּבָנָנה. 

3. ִאיָמא עֹוָׂשה עּוָגה גדֹוָלה. 

4. ִדיָנה לֹוֶבֶשת ִׂשמָלה ְלָבָנה.

ֵאיֹפה?

1. ַהסָפִרים ָּבָארֹון.

2. ַהַתלִמיִדים לֹומִדים ַּבִּכיָתה.

3. ָדן ְמַׂשֵחק ְלַיד ַהַּבִית. 

4. ַּבַילקּוט ֵיׁש סָפִרים ּוַמחָּברֹות.

1. Прочитайте вірш. Знайдіть у тексті вірша питальні слова. 

ָמה עֹוִׂשים ּכֶשֹלא יֹודִעים?

ָמה עֹוִׂשים ּכֶשֹלא יֹודִעים? שֹוֲאִלים!

ֹלא שֹומִעים? ֹלא ְמִביִנים? שֹוֲאִלים!

ָלָמה ֵיש ַעל ָהֵעִצים ַהרֵּבה ָעִלים?

ָלָמה טֹוב ִלי ְלַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים?

ֵאיֹפה? ִמי? ָמַתי? ְוַכָמה?

ְוָלָמה? ָלָמה? ָלָמה? ָלָמה?

3. Працюємо в парах! До кожного з поданих речень поставте 
відповідне запитання.  
По черзі хтось читає твердження, а інший ставить запитання до нього. 
Потім зробіть навпаки. 

2. Вивчи вірш напам’ять і розкажи у класі. 

16
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ָמַתי?

1. ַּבּבֹוֶקר ֲאַנחנּו הֹולִכים ְלֵבית ַהֵסֶפר.

2. ְּביֹום ֵשִני ִריָנה לֹוֶמֶדת ַאנגִלית. 

3. ַהיֹום רֹוִני לֹוֵמד ָמֵתָמִטיָקה. 

4. ְּבֶעֶרב ַשָּבת ִאיָמא ַמדִליָקה ֵנרֹות.

ְשֵאלֹות! ְשֵאלֹות!

ִמי שֹוֵאל ְשֵאלֹות? ּכּוָלם!

ִאיָמא ְוַאָּבא שֹוֲאִלים ְשֵאלֹות. ֲחֵבִרים שֹוֲאִלים ְשֵאלֹות.

ַהמֹוָרה שֹוֶאֶלת ְשֵאלֹות. 

ּכּוָלם שֹוֲאִלים: ָמה? ִמי? ֵאיֹפה? ָמַתי? ָלָמה? ְלָאן?

ַהֲחֵבִרים שֹוֲאִלים: ָמה שלֹומָך?   ַאָתה עֹוֶׂשה?  ַאָתה הֹוֵלך?

ִאיָמא ְוַאָּבא שֹוֲאִלים:  ַאָתה ָּבא ַהַּביָתה?  ַאָתה לֹוֵמד ְּבֵבית 

ַהֵסֶפר?  ַאָתה ֹלא עֹוֶׂשה ִשיעּוֵרי ַּבִית?

ַהמֹוָרה שֹוֶאֶלת:  ַהֵסֶפר ֶשלָך?  ֵיש ַעל ַהשּולָחן?  רֹוֶצה 

ָלִשיר? 

ִמי עֹוד שֹוֵאל ְשֵאלֹות? 

ָמה ֵהם שֹוֲאִלים?

ָמה ַהמֹוָרה שֹוֶאֶלת?1. 

ָמה ַהֲחֵבִרים שֹוֲאִלים?2. 

ָמה ִאיָמא ְוַאָּבא שֹוֲאִלים?3. 

4. Прочитай самостійно текст. Замість виділеної позначки зі знаком 
питання додай необхідне питальне слово. 
Дай відповіді на запитання після тексту.

17
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5. Працюємо в парах! Розіграйте, які запитання можна поставити до цих 
речень. 

1. רּוִתי ְמַצֶייֶרת ּפָרִחים. )ָמה?(

2. ָדִני ּכֹוֵתב ַתרִגיל ַּבַמחֶּבֶרת. )ִמי? ָמה?(

3. ַאָּבא ּבֹוֶנה סּוָּכה ְלַיד ַהַּבִית. )ִמי? ָמה? ֵאיֹפה?(

4. ַעל ַהשּולָחן ֵיש ֵסֶפר ּומַחֶּבֶרת. )ֵאיֹפה? ָמה?(

5.  ַּבַשָּבת ִגיל הֹוֵלך ְלַּפארק. )ָמַתי? ִמי? 

ְלָאן?(

6.  ַּבּבֹוֶקר ֲאַנחנּו אֹוכִלים ֲארּוַחת ּבֹוֶקר. 

)ָמַתי? ָמה?(

7.  ַהְיָלִדים ָשִרים ִשיר ַּבִּכיָתה. )ָמה? 

ֵאיֹפה?(

Працюємо в парах! Розіграйте, які запитання можна поставити до цих 

6.  Подумайте, що б ви хотіли запитати в друга / подруги з Ізраїлю? 
Складіть список таких запитань. 
Розіграйте діалог з Роні та Ріною.

. ֵאיך קֹורִאים ְלָך? – ַהיי! ֲאִני 

. – קֹורִאים ִלי 

רֹוִני ּכֹוֵתב ִסיּפּור.

ִמי ּכֹוֵתב ִסיּפּור?

ָמה רֹוִני ּכֹוֵתב?

ִריָנה הֹוֶלֶכת ְלֵבית ַהֵסֶפר ַּבּבֹוֶקר.

ִמי הֹוֵלך ְלֵבית ַהֵסֶפר

ְלָאן ִריָנה הֹוֶלֶכת?

ָמַתי ִריָנה הֹוֶלֶכת ְלֵבית ַהֵסֶפר?

מתי?לאן?מי?מה?מי?

18
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ָלָמה קֹורִאים ְלָלאָמה ָלאָמה?

)לפי השיר של אילנה לופט(

 ּבֹוֶקר ֶאָחד ָלאָמה ָקָמה ֵמַהִמיָטה, 

ִמסַתֶּכֶלת ָּבְרִאי ְוחֹוֶשֶבת: 

ָלָמה?! ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה? 

ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה ְוֹלא ָדָנה? 

ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה ְוֹלא ָּבָנָנה?

ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה ְוֹלא ָארֹון?

ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה ְוֹלא ָּבלֹון?

ָלָמה? ֲאִני ֹלא יֹוַדַעת ָלָמה!

ָהלָכה ָלאָמה ְלַטֵייל. ָהלָכה ְוָהלָכה... ּוָפגָשה ּכַלבַלב.

– ֵאיך קֹורִאים ְלָך?

– חּוִמי.

– ְוָלָמה קֹוִרים ְלָך חּוִמי? ַאָתה יֹוֵדַע?

– קֹורִאים ִלי חּוִמי ִּכי ֲאִני חּום. ְוֵאיך קֹורִאים ָלך?

– קֹורִאים ִלי ָלאָמה. ַוֲאִני ֹלא יֹוַדַעת ָלָמה... 

ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה ְוֹלא ָדָנה? 

ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה ְוֹלא ָּבָנָנה?

ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה ְוֹלא רּוַח?

ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה ְוֹלא ַתּפּוַח?

ָלָמה? ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה!

7. Послухай уважно текст. Подумай і назви головного героя тексту.  
Які з персонажів також є героями твору?  
Дай відповіді на запитання наприкінці тексту.
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ָהלָכה ָלאָמה ְוָהלָכה... ּוָפגָשה ַּכדּור ָאדֹום.

– ֵאיך קֹורִאים ְלָך?

– קֹורִאים ִלי קפֹוִצי! 

– ְוָלָמה קֹורִאים ְלָך קפֹוִצי?

– קֹורִאים ִלי קפֹוִצי ִּכי ֲאִני ָּכל ַהזַמן קֹוֵפץ. 

ְוֵאיך קֹורִאים ָלך?

– קֹורִאים ִלי ָלאָמה. ַוֲאִני ֹלא יֹוַדַעת ָלָמה...

ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה ְוֹלא ָדָנה? 

ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה ְוֹלא ָּבָנָנה?

ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה ְוֹלא ִלימֹון?

ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה ְוֹלא ַחלֹון?

ָלָמה? ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה?

ָהלָכה ָלאָמה ְוָהלָכה... ּוָפגָשה ַילָדה ְּבִׂשמָלה ְלָבָנה. 

– ֵאיך קֹורִאים ָלך?

– קֹורִאים ִלי ִשיָרה! 

– ְוָלָמה קֹורִאים ָלך ִשיָרה?

– קֹורִאים ִלי ִשיָרה ִּכי ֲאִני ָּכל ַהזַמן ָשָרה. 

ְוֵאיך קֹורִאים ָלך?

– קֹורִאים ִלי ָלאָמה. ַוֲאִני ֹלא יֹוַדַעת 

ָלָמה... 

ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה ְוֹלא ָדָנה? 

ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה ְוֹלא ָּבָנָנה? 20
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ַלַּכדּור קֹורִאים  ִּכי הּוא  

ַלּכַלבַלב קֹורִאים  ִּכי הּוא  

ַלַילָדה קֹורִאים  ִּכי ִהיא 

1. ָלאָמה ָהלָכה ְלֵבית ֵסֶפר.

2. ָלאָמה ָהלָכה ְלַטֵייל.

3. ָלאָמה ָפּגָשה ּכַלבַלב ְוַּכדּור.

4. ָלאָמה ָפּגָשה ַהרֵּבה ְיָלִדים.

5. ָלאָמה ְמַשֶחֶקת ִעם ִשיָרה.

6. ָלאָמה ְמַדֶּבֶרת ִעם ִשיָרה.

8. Пригадай, як звуть героїв тексту. Поясни чому.

9.  Працюємо в парах! Прочитайте подані твердження. Знайдіть ті, що 
відповідають змісту тексту, та ті, що не відповідають. Поясність чому. 
Запишіть у зошит спочатку правильні, а потім хибні твердження. 
Перевірте одне одного.

ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה ְוֹלא ִשיָרה?

ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה ְוֹלא דבֹוָרה?

ָלָמה? ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה!

– ֲאִני יֹוַדַעת ָלָמה קֹורִאים ָלך ָלאָמה! – ָאמָרה ַהַילָדה. – קֹורִאים ָלך ָלאָמה 

ִּכי ֶאת ָּכל ַהזַמן שֹוֶאֶלת "ָלָמה?" "ָלָמה?"

– ֵּכן! ָנכֹון! תֹוָדה ַרָּבה! ַעכָשיו ֲאִני יֹוַדַעת! 

ַעכָשיו ֲאִני ְמִביָנה ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה! קֹורִאים ִלי ָלאָמה ִּכי ֲאִני ָּכל 

ַהזַמן שֹוֶאֶלת "ָלָמה?" "ָלָמה?"

ֲאָבל... ָלָמה ֲאִני שֹוֶאֶלת?...

ִעם ִמי ָלאָמה ְמַדֶּבֶרת? ָמה ִהיא שֹוֶאֶלת? ●

21
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10. Пограймося! Вигадай собі цікаве ім’я. А тепер запитай у друзів, як кого 
звати. Будь уважним та запам’ятовуй їхні відповіді.

ִמי ַאָתה?

ָמה ַאָתה ּכֹוֵתב?

ֵאיֹפה ַאָתה לֹוֵמד?

ָלָמה קֹורִאים ִלי ָלאָמה?

מי אתה?

מה אתה כותב?

איפה אתה לומד?

למה קוראים לי לאמה?

А тепер розкажи, які імена вигадали твої друзі! Як вони тепер називаються? 

קֹורִאים ָלה       קֹורִאים לֹו 

ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

למה איפה מי מה

тепер розкажи, які імена вигадали твої друзі! Як вони тепер називаються? 

קֹורִאים ִלֹי

ֵאיך קֹורִאים ְלָך?

ֵאיך קֹורִאים ָלך?

22
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червоний ָאדֹום

сніданок ֲארּוַחת ּבֹוֶקר

шафа ָארֹון

ранок ּבֹוֶקר

дім / будинок ַּבִית

банан ָּבָנָנה

додому ַהַּביָתה

йде הֹוֵלך

час זַמן

коричневий חּום

думає חֹוֵשב

знає יֹוֵדַע

м’яч ַּכדּור

усі ּכּוָלם

пише ּכֹוֵתב

цуценя ּכַלבַלב

скільки? ַכָּמה?

лама (тварина) ָלאָמה

куди?  ?ְלָאן

чому? ָלָמה?

розуміє ְמִבין

Словник  
РОЗДІЛ 3.

 ִמילֹון
ֶּפֶרק 3

зошит ַמחֶּבֶרת

ліжко ִמיָטה

дивиться ִמסַתֵּכל

грає ְמַׂשֵחק

пиріг עּוָגה

ще עֹוד

робить עֹוֶׂשה

вечір ֶעֶרב

парк ַּפארק

зустрічає ּפֹוֵגש

квітка ֶּפַרח

стрибає קֹוֵפץ

дзеркало ְרִאי

запитання ְשֵאָלה

запитує שֹוֵאל

стіл שּולָחן

слухає שֹוֵמַע

домашні 
завдання ִשיעּוֵרי ַּבִית

сукня ִׂשמָלה

співає ָשר
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ִגיל:
 טּוִשים

  ַמדֵּבקֹות

ֶּפֶרק 4

ַמדֵּבקֹות 

ִריָנה:
 ֶעפרֹונֹות

 טּוִשים

 ִמסָּפַרִיים

 ֶדֶבק

ֶעפרֹונֹותֶעפרֹונֹותֶעפרֹונֹותֶעפרֹונֹות
טּוִשים

ִמסָּפַרִיים

רֹונִי:
 ַמחֶּבֶרת 

 ֶעפרֹונֹות צִבעֹונִִיים

 ַקלָמר

 ַסרֵגל

ַמדֵּבקֹות ִמסָּפַרִיים ֶדֶבק ַמחָּברֹות

צָבִעים ֵעִטים טּוִשים ֶעפרֹונֹות

ַמַחק ַדִּפים ִצבעֹוִנִיים ַקלָמר ַסרֵגל

1. Розкажи, хто що замовив в інтернет-магазині.

ֲאִני ָצִריך!

רֹוִני: ִאיָמא, ֲאִני ָצִריך ַמחֶּבֶרת ֲחָדָשה ְלִעבִרית! 

ִאיָמא: טֹוב. ָמה עֹוד ַאָתה ָצִריך?

רֹוִני: נּו... ֲאִני ָצִריך ַגם ֶעפרֹונֹות ֲחָדִשים. 

ִריָנה: ַגם ֲאִני ְצִריָכה ֶעפרֹונֹות ֲחָדִשים. 

ִאיָמא: ֶעפרֹונֹות ֲחָדִשים?

ִריָנה: ֵּכן. ְוטּוִשים. 

ִגיל: ַגם ֲאִני ָצִריך טּוִשים!

ָמה רֹוִני ָצִריך? ●

ָמה ִריָנה צִריָכה? ●

ָמה ִגיל ָצִריך? ●
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1. רֹוִני עֹוֶׂשה ִשיעּוֵרי ַּבִית. ָמה הּוא ָצִריך?

2. ִריָנה ְמַצֶייֶרת ִציּור ְלֹראש ַהָשָנה. ָמה ִהיא צִריָכה?

3. ָדן עֹוֶׂשה ִקישּוִטים ַלסּוָּכה. ָמה הּוא ָצִריך? 

4. ָׂשָרה עֹוָׂשה ֲארּוַחת ּבֹוֶקר. ָמה ִהיא צִריָכה? 

5. ִניר ְמַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים. ָמה הּוא ָצִריך?

ֲאִני צֹוַבַעת ָעָנן

ֲאִני צֹוַבַעת ָעָנן ְּבָלָבן,

ְּבָּכחֹול ָשַמִיים ּוַמִים.

ְּבָצהֹוב צֹוַבַעת אֹור, 

ֶאת ַהַליָלה – ְּבָשחֹור.

ְּבָירֹוק – צָמִחים, 

ְּבָאדֹום – ּפָרִחים. 

ּוְבָכל ִמיֵני צָבִעים ֲאִני ִמשַתֶמֶשת

ּכֵדי ְלַצֵייר ַעל ָהַדף ֶאת ַהֶקֶשת. 

מיריר שניק

ָמה ַהַילָדה ְמַצֶייֶרת? ●

ֵאילּו צָבִעים ִהיא צִריָכה? ●

2. Працюємо в парах! Доберіть відповіді на запитання. Вам допоможуть 
предметні малюнки.

3. Послухай уважно вірш. Дай відповіді на запитання після тексту.

חלב
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ַהִציּור ְּבֶצַבע ָּכחֹול

ְּבִשיעּור אֹוָמנּות ָּכל ַהַתלִמיִדים ְמַצייִרים. 

ִריָנה ְמַצֶייֶרת ִגיָנה ִעם ֵעץ ָגדֹול, ַהרֵּבה צָמִחים, ּפָרִחים ְוִציּפֹוִרים. 

ַהצָמִחים ְירּוִקים, ַהּפָרִחים ֲאדּוִמים ּוְצהּוִּבים, ָהֵעץ חּום, ְוֶהָעִלים ַעל 

ָהֵעץ ְירּוִקים. ַעל ָהֵעץ יֹושבֹות ִציּפֹוִרים ּכחּולֹות. ּוַבָשַמִיים ַהְּכחּוִלים זֹוַרַחת 

ֶשֶמש ְצהּוָּבה. ֵאיֶזה יֹוִפי ֶשל ִציּור! 

ַּבִּכיָתה ִריָנה יֹוֶשֶבת ְלַיד ָׂשָרה, ַהֲחֵבָרה ֶשָלה. ַגם ָׂשָרה ְמַצֶייֶרת ִציּור.

ַּבִציּור ֶשל ָׂשָרה ֵיש ֵעִצים ּכחּוִלים. ַעל ָהֵעִצים ִהיא ְמַצֶייֶרת ָעִלים ּכחּוִלים 

ְוַתּפּוִחים ּכחּוִלים, ּוַבָשַמִיים – ֶשֶמש ּכחּוָלה. 

ִריָנה שֹוֶאֶלת: "ָׂשָרה, ָלָמה ַּבִציּור ֶשָלך ַהּכֹול ָּכחֹול?"  

ָרה". "ִּכי ֵיש ִלי ַרק ִעיָּפרֹון ֶאָחד ְּבֶצַבע ָּכחֹול , – אֹוֶמֶרת ֹשָ

"ֵיש ִלי ֶעפרֹונֹות ֲחָדִשים ְוטֹוִבים. – אֹוֶמֶרת ִריָנה. – ַאת רֹוָצה ְלַצֵייר 

ָּבֶעפרֹונֹות ֶשִלי? 

ֵאיֶזה ֶצַבע ַאת צִריָכה?"

ָמה ִריָנה ְמַצֶייֶרת?  ●

ֵאילּו צָבִעים ִריָנה צִריָכה? ●

ָרה ְמַצֶייֶרת?  ● ָמה ֹשָ

ָרה צִריָכה? ● ֵאילּו צָבִעים ֹשָ

 , , ּפָרִחים  ְו ,  ָעִלים  ִריָנה ְמַצֶייֶרת ֵעץ 

. צָמִחים  ְוִציּפֹוִרים 

. , ְוֶשֶמש  , ָעִלים  , ַתּפּוִחים  ָׂשָרה ְמַצֶייֶרת ֵעִצים 

5. Спробуй намалювати малюнок Ріни. А вдома – намалюй власний!

4. Знайди в тексті опис малюнка Ріни. Прочитай уважно цей уривок. 
Доповни подані речення, вставляючи потрібні слова. Перевір себе!
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ְּב/ ֶשל / ְלַיד / ַעל / ִעם 

1.  ָׂשָרה יֹוֶשֶבת  ִריָנה.

2. ִריָנה ְמַצֶייֶרת ִגיָנה  ַהרֵּבה ּפָרִחים.

3. ַּבִציּור  ָׂשָרה ַהּכֹול ָּכחֹול.

4.  ָהֵעץ יֹושבֹות ִציּפֹוִרים.

5.  ִשיעּור אֹוָמנּות ַהַתלִמיִדים ְמַצייִרים.

ָצִריך / צִריָכה / צִריִכים / צִריכֹות

ִאיָמא  ִמסָּפַרִיים. ִריָנה  ֶעפרֹונֹות.  

ַאָּבא  ֵטֵלפֹון. ַהְיָלדֹות  ַּכדּור.  

ָרה  ִּכיֵסא. ֹשָ ַהמֹוֶרה  ֵעט.  

ַסָּבא ְוַסבָתא  ֲחנּוִּכָייה. ָדן  ַמחֶּבֶרת.  

ֶשֶמש / ּפָרִחים / ַּבִית / ַמִים / ֶגֶשם

1. ָמה צִריִכים ָדִגים?

2. ָמה צִריִכים ֵעִצים?

3. ָמה צִריִכים ּפָרִחים? 

4. ָמה צִריָכה דבֹוָרה?

5. ָמה ָצִריך ֶּכֶלב?

6. ָמה ַאָתה ָצִריך? ָמה ַאת צִריָכה?

6. Подумай і розташуй у наступних реченнях прийменники:

7. Заповніть пропуски в реченнях, уживаючи подане дієслово 
у правильній формі відповідно до роду та числа. 
Запишіть повні речення у зошит. Перевірте одне одного!

8. Працюємо в парах! Дайте відповіді на поставлені запитання. Вам 
допоможуть виділені слова та малюнки.

27

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



10
1

ּכחּולֹות ּכחּוִלים ּכחּוָלה ָּכחּול

סגּולֹות סגּוִלים סגּוָלה ָסגֹול

ורּודֹות ורּוִדים ורּוָדה ָורֹוד 

ּכתּומֹות ּכתּוִמים ּכתּוָמה ָּכתֹום

שחֹורֹות שחֹוִרים שחֹוָרה ָשחֹור

ְירּוקֹות ְירּוִקים ְירּוָקה ָירֹוק

ְצהּוּבות ְצהּוִּבים ְצהּוָּבה ָצהֹוב

ְלָבנֹות ְלָבִנים ְלָבָנה ָלָבן

ֲאדּומֹות ֲאדּוִמים ֲאדּוָמה ָאדֹום

חּומֹות חּוִמים חּוָמה חּום

 . , ֶשֶמש  , ָּבָננֹות  , ּפָרִחים  ִלימֹון  ָצהֹוב: 

  . , ִּכיֵסא   , ַמחֶּבֶרת  , ַּבִית  ֵעִצים  ָירֹוק: 

 . , ַמדֵּבקֹות  , ִׂשמָלה  , ָשַמִיים  ָים  ָּכחֹול: 

 . , סּוָּכִרָייה  , ֶּפַרח  , ַּכדּור  ַתּפּוִזים  ְּכתֹום: 

. , ַקלָמר  , ִמסָּפַרִיים  , ֶּפַרח  חּולָצה  ָורֹוד: 

4. ִלימֹון ָצהֹוב –  1. ִׂשמָלה ָיָפה – ׂשָמלֹות ָיפֹות 

5. חּולָצה ּכחּוָלה –  2. ַמחֶּבֶרת ְירּוָקה –  

6. ֶּכֶלב ָשחֹור – ּכָלִבים  3. ֶּפַרח ָורֹוד –  

9. Працюємо в парах! Доберіть правильну форму прикметників на 
позначення кольорів. Зверніть увагу на рід і число іменників, з якими 
прикметники пов’язані! Вам це легко вдасться! Для перевірки 
скористайтеся таблицею.

10.  Постав подані словосполучення у множині та запиши їх у зошит. 
Зразок тобі допоможе!
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1. ָמה ִמיִרי ְמַצֶייֶרת?

, ָּבָננֹות  , ַאָגִסים ִלימֹון 

,

.  ַתּפּוַח  ְוַתּפּוִזים 

2. ָמה ָדן ְמַצֵייר?

 , ֵסֶפר  ּוַמחָּברֹות  ְו

. ַסְרֵגל ְוֶעפרֹונֹות 

3. ָמה ִשיָרה ְמַצֶייֶרת?

  ,  ֵעִצים  ִעם ָעִלים 

. , ָשַמִיים  ּוֵבית  ו

4. ָמה ַאלֹון ְמַצֵייר?

, ְסִביבֹון  ֲחנּוִּכָייה  ִעם ֵנרֹות 

.  ְוסּופָגִניֹות 

, ְסִביבֹון 

11. Роздивись малюнки. Опиши зображені предмети, уживаючи правильну 
форму прикметників на позначення кольорів. Зверни увагу на рід і число 
іменників, з якими прикметники пов’язані! 
А тепер знайди та розкажи, що малюють Мірі, Дан, Шіра й Алон. А які 
малюнки вмієш малювати ти? 
Намалюй власний малюнок і опиши його.
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ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

היא את אתה אני

סבא אבא אימא מה?

דבק ספר גשם שמש

פרח חדר כלב ילד

 – ָמה ַאָתה ָצִריך?

– ֲאִני ָצִריך ֵסֶפר.

 – ָמה ַאָּבא ָצִריך?

– הּוא ָצִריך ֶדֶבק.

 – ָמה ֶיֶלד ָצִריך

– ֶיֶלד ָצִריך ֶּכֶלב.

 – ָמה ֶּכֶלב ָצִריך

– ֶּכֶלב ָצִריך ַּבִית. 

 – ָמה ֶּפַרח ָצִריך

 – ֶּפַרח ָצִריך ֶשֶמש,

– ֶּפַרח ָצִריך ֶגֶשם.

 – מה אתה צריך?

– אני צריך ספר.

 – מה אבא צריך?

– הוא צריך דבק.

 – מה ילד צריך?

– ילד צריך כלב.

 – מה כלב צריך?

– כלב צריך בית. 

 – מה פרח צריך?

 – פרח צריך שמש,

– פרח צריך גשם.
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мистецтво אֹוָמנּות

садок / клумба ִגיָנה

бджола דבֹוָרה

клей ֶדֶבק

риба ָדג

рожевий ָורֹוד

сходить (сонце) זֹוֵרַח

маркер / 
фломастер טּוש

зелений ָירֹוק

синій ָּכחּול

стілець ִּכיֵסא

помаранчевий ָּכתֹום

білий ָלָבן

наліпка ַמדֵּבָקה

гумка ַמַחק

вода ַמִים

ножиці ִמסָּפַרִיים

фіолетовий ָסגֹול

цукерка סּוָּכִרָיה

Словник  
РОЗДІЛ 4.

 ִמילֹון
ֶּפֶרק 4

лінійка ַסרֵגל

ручка ֵעט

олівець ִעיָּפרֹון

лист (рослини) ָעֶלה

хмара ָעָנן

дерево ֵעץ

фарби / кольори צָבִעים

жовтий ָצהֹוב

розмальовує צֹוֵבַע

птах ִציּפֹור

рослина ֶצַמח

повинен / 
потребує ָצִריך

прикраса ִקישּוט

пенал ַקלָמר

урок ִשיעּור

небо ָשַמִיים

сонце ֶשֶמש

апельсин ַתּפּוז

31

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



97

ֶּפֶרק 5

ַאף, ַסנֵטר ּוְלָחַיִים,

שֵתי ֵעיַנִיים, ְׂשָערֹות,

שֵתי אֹוזַנִיים, שֵתי ָיַדִיים,

ִציּפֹורַנִיים, ֶאצָּבעֹות.

ָמה ְלַמעָלה? ַהָשַמִיים.

ָמה ְלַמָטה? ֲאָדָמה. 

הֹוּפ ְלַמעָלה, הֹוּפ ְלַמָטה

ְוַנתִחיל ֵמַהתָחָלה.

1. ָמה עֹוֹשֹות  ָהאֹוזַנִיים? שֹומעֹות, ַמקִשיבֹות.

2. ָמה עֹוֹשֹות ָהֵעיַנִיים? 

3. ָמה עֹוֹשֹות ָהַרגַלִיים? 

4. ָמה עֹוֹשֹות ַהָיַדִיים? 

ה ָהֹראש?  5. ָמה עֹוֹשֶ

קֹוראֹות, עֹובדֹות, ְמַטיילֹות, חֹוֵשב, ּכֹותבֹות, רֹואֹות, ְמַציירֹות, הֹולכֹות

ֹראש

ֵׂשיָער

ַאף

ָיַדִיים

אֹוזַנִיים

ֵעיַנִיים

ַרגַלִיים

1. Назви спочатку частини тіла, що вживаються в однині, а потім ті, що 
вживаються у множині та двоїні.

2. Дайте відповіді на запитання, добираючи слова з довідки.

32
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חּוִמי

חּוִמי הּוא ַהֶּכֶלב ֶשִלי. ָלָמה קֹורִאים לֹו חּוִמי? ִּכי הּוא חּום. 

ֵיש לֹו ַגב חּום ְוַרגַלִיים חּומֹות. ֵיש לֹו אֹוזַנִיים חּומֹות ַוֲארּוּכֹות.

ֵיש לֹו ֵעיַנִיים קַטנֹות ּושחֹורֹות ְוַאף ָשחֹור. 

הּוא ֶנחָמד ְוָׂשֵמַח. הּוא אֹוֵהב ְלַׂשֵחק ְּבַכדּור.

5. Роздивись малюнки. На якому з них зображений песик Хумі?  
Опиши інших тварин. 

1. חּוִמי הּוא ָחתּול.

2. ֵיש לֹו ַרגַלִיים ְלָבנֹות.

3. ֵיש לֹו אֹוזַנִיים ֲארּוּכֹות.

4. ֵיש לֹו ַאף ָשחֹור.

5. ֵיש לֹו ֵעיַנִיים קַטנֹות ּוכחּולֹות.

6. הּוא אֹוֵהב ְלַׂשֵחק.

חּוִמי הּוא ֶּכֶלב חּום.

ֵיש לֹו  חּומֹות,  חּום ְו  חּומֹות. 

ֵיש לֹו  ָשחֹור ְו  קַטנֹות ּושחֹורֹות. הּוא אֹוֵהב  ְּבַכדּור.

3. Уважно прочитай текст, зверни увагу на опис тварини.

4. Подумай, які з цих тверджень правильні, а які хибні. Поясни чому. Дай 
правильні відповіді, орієнтуючись на текст.

6. Добери необхідні за значенням слова, що позначають частини тіла. 
Повні речення запиши в зошит. Перевір себе!
Добери необхідні за значенням слова, що позначають частини тіла. 

חּוִמי הּוא ֶּכֶלב חּום.

Добери необхідні за значенням слова, що позначають частини тіла. 
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ָגבֹוַה, גבֹוָהה, ָנמּוך, ְנמּוָכה.

ֶזה ָדן. הּוא ֶיֶלד ָנמּוך. ֵיׁש לֹו ֵׂשיָער ָקָצר. ֵיׁש לֹו ֵעיַנִיים ּכחּולֹות. הּוא 

אֹוֵהב סּפֹורט ּוגִליָדה.

ֹזאת ִשיָרה. ִהיא גבֹוָהה. ֵיש ָלה ֵעיַנִיים ְירּוקֹות. ֵיש ָלה ֵׂשיָער 

ָארֹוך. ִהיא ְמַצֶייֶרת ָיֶפה. 

ֶזה ִאיָלן. הּוא ָגבֹוַה ְמאֹוד. ֵיש לֹו ֵעיַנִיים ׁשחֹורֹות. ֵיש לֹו 

ַתלַתִלים. הּוא אֹוֵהב ָמֵתָמִטיָקה ְוִשיִרים. 

ֹזאת ִדיָנה. ִהיא ֹלא גבֹוָהה ְוֹלא ְנמּוָכה.  ֵיש ָלה ֵׂשיָער ָקָצר. 

ֵיש ָלה ֵעיַנִיים גדֹולֹות ְוָיפֹות. ֵיש ָלה ִמשָקַפִיים. ִהיא אֹוֶהֶבת 

מּוִזיָקה ּוְמַצֶייֶרת ָיֶפה.

ִמשָקַפִיים

ָמה ָדן אֹוֵהב?1. 

ָמה ִאיָלן אֹוֵהב?2. 

ָמה ִדיָנה אֹוֶהֶבת?3. 

ָמה ִשיָרה אֹוֶהֶבת?4. 

7. Об’єднайтеся у групу з чотирьох осіб. Подивіться на текст і знайдіть, про 
кого йдеться.
Оберіть собі один із уривків, який описує певного героя. 
Спочатку прочитайте уривок самостійно мовчки. Потім по черзі перекажіть 
прочитані описи кожного героя всім учасникам групи. 
А тепер опишіть по черзі одного з героїв, про якого ви дізналися від 
однокласників.
Дайте відповіді на запитання після тексту. 34
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ָדן / ִשיָרה / ִאיָלן / ִדיָנה

6. ֵיש ָלה ֵׂשיָער ָארֹוך. 1. הּוא ֶיֶלד ָנמּוך. 

7. ֵיש לֹו ַתלַתִלים. 2. ֵיש ָלה ֵעיַנִיים ְירּוקֹות. 

8. ֵיש ָלה ֵׂשיָער ָקָצר. 3. הּוא אֹוֵהב סּפֹורט. 

9. הּוא אֹוֵהב ָמֵתָמִטיָקה. 4. הּוא ָגבֹוַה ְמאֹוד. 

10. ִהיא אֹוֶהֶבת מּוִזיָקה. 5. ִהיא ֹלא גבֹוָהה ְוֹלא ְנמּוָכה. 

ֵיש לֹו...  / ֵיש ָלה...

1. יש לו ֶּכֶלב. 
2.  ִׂשמָלה ּכחּוָלה.

3.  ִמשָקַפִיים.

4.  ֵעיַנִיים ׁשחֹורֹות.

5.  ַתלַתִלים.

6.  ֵׂשיָער ָקָצר.

7.  ֵעיַנִיים גדֹולֹות ְוָיפֹות.

10. Склади мінітвір – розповідь про себе. Замість позначок зі знаком 
питання обери необхідне слово, подане в дужках. 
Правильно уживай чоловічий і жіночий роди прикметників і займенників.

ֲאִני  )ָגבֹוַה, גבֹוָהה, ָנמּוך, ְנמּוָכה(. ֵיש ִלי ֵׂשיָער  )ָארֹוך, ָקָצר(.

ֵיׁש ִלי ֵעיַנִיים  )ּכחּולֹות, ְירּוקֹות, חּומֹות, שחֹורֹות(.

 )ֵיש ִלי, ֵאין ִלי( ַתְלַתִלים.   )ֵיש ִלי, ֵאין ִלי( ִמשָקַפִיים. 

. ֲאִני / אֹוֶהֶבת 

8. Працюємо в парах! За поданим описом героя відгадайте, хто це. 
Наприклад, один із учасників пари читає опис дівчинки, а інший 
учасник – хлопчика. Обидва учасники мають розпізнати за описом, 
про кого з героїв йдеться.

9. Доберіть правильну форму вживання займенника відповідно до 
жіночого або чоловічого роду однини. Запишіть у зошит спочатку 
речення про нього, а з нового рядка – про неї.
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ִאיָמא ֲהִכי ָיָפה!

ֶיֶלד ָקָטן הֹוֵלך ָּבְרחֹוב. הּוא ּבֹוֶכה, ּבֹוֶכה, ּבֹוֶכה...

ָּבְרחֹוב ֵיש ַהרֵּבה ֲאָנִשים. 

ִאיָשה ַאַחת שֹוֶאֶלת: "ֶיֶלד, 

ָלָמה ַאָתה ּבֹוֶכה?"

ַהֶיֶלד אֹוֵמר: "ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע 

ֵאיפה ִאיָמא ֶשִלי!"

ִאיש ֶאָחד אֹוֵמר: "ֲאַנחנּו 

רֹוִצים ְלַחֵּפׂש ֶאת ִאיָמא ֶשלָך. 

ִהיא גבֹוָהה אֹו ְנמּוָכה?"

 ִאיָשה ַאַחת שֹוֶאֶלת: "ֵיש ָלה 

ֵׂשיָער ָארֹוך אֹו ָקָצר?"

ַהֶיֶלד אֹוֵמר: "ִהיא ָיָפה. ֵיש ָלה ֵׂשיָער ָיֶפה ְוִׂשמָלה ָיָפה. ִהיא ִאיָמא ֲהִכי ָיָפה!"

ִאיש ֶאָחד שֹוֵאל: "ֵאיך קֹורִאים ְלִאיָמא ֶשלָך?"

ַהֶיֶלד אֹוֵמר: " ֵאיך קֹורִאים ָלה? קֹורִאים ָלה ִאיָמא! "

ָלָמה ַהֶיֶלד ּבֹוֶכה?1. 

ַעל ָמה שֹוֲאִלים ֶאת ַהֶיֶלד?2. 

ַהֶיֶלד עֹוֶנה ַעל ַהְשֵאלֹות?3. 

11. Опиши маму хлопчика.

רֹוִצים ְלַחֵּפׂש ֶאת ִאיָמא ֶשלָך. 

 ִאיָשה ַאַחת שֹוֶאֶלת: "ֵיש ָלה 
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12. Прочитай мовчки подані твердження. Подумай та з’ясуй, чи відповідає 
ця інформація змісту тексту на с. 36. Якщо не відповідає, то поясни чому.

13. Працюємо в парах! Прочитайте діалог. Що запитують у хлопчика, 
який загубився на вулиці? Потім прочитайте його відповіді, що подані 
в табличці. Доберіть правильну відповідь до кожного запитання. 
Прочитайте діалог та інсценуйте його.

1. ֶיֶלד ָקָטן הֹוֵלך ָּבְרחֹוב. 

2. ָּבְרחֹוב ֵאין ַהרֵּבה ֲאָנִשים. 

3. ַהֶיֶלד ּבֹוֶכה ִּכי הּוא רֹוֶצה עּוָגה.

4. ַהֶיֶלד ְמַחֵּפׂש ֶאת ַאָּבא ֶשלֹו.

5. ַהֶיֶלד ְמַדֵּבר ִעם ִאיש ְוִעם ִאיָשה.

6. ַהֶיֶלד אֹוֵמר ְשִאיָמא ֶשלֹו גבֹוָהה.

Працюємо в парах! Прочитайте діалог. Що запитують у хлопчика, 
який загубився на вулиці? Потім прочитайте його відповіді, що подані 

– ָלָמה ַאָתה ּבֹוֶכה?

.  –

– ֲאַנחנּו רֹוִצים ְלַחֵּפׂש ֶאת ִאיָמא ֶשלָך. ִהיא גבֹוָהה אֹו ְנמּוָכה?

.  –

– ֵיש ָלה ֵׂשיָער ָארֹוך אֹו ָקָצר?

.  –

– ֵאיך קֹורִאים ְלִאיָמא ֶשלָך?

.  –

קֹורִאים ָלה ִאיָלָנה. ִהיא ִאיָמא ֲהִכי 

ָיָפה!
ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ֵאיֹפה ִאיָמא ֶשִלי!

ֵיש ָלה ֵׂשיָער ָקָצר ְוָשחֹור. 
ִהיא גבֹוָהה ְוָיָפה. ֵיש ָלה ִׂשמָלה 

ְצהּוָּבה. 
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ָיַדִיים ַיד

ַרגַלִיים ֶרֶגל

ֵעיַנִיים ַעִין

אֹוזַנִיים אֹוֶזן

ְלָחַיִים ֶלִחי

ִשׁיַנִיים ֵשן

Зверни увагу! Всі парні частини тіла в івриті – це іменники жіночого роду. 
У множині вони мають закінчення ַיים – закінчення двоїни.

14. Доповни словосполучення та запиши їх у зошит. Тобі допоможе табличка. 

1. ָיד גדֹוָלה –  גדֹולֹות.

2.  קַטָנה – ַרגַלִים קַטנֹות.

3. ַעִין ּכחּוָלה. –  ּכחּולֹות.

4. אֹוֶזן ֲארּוָּכה –  ֲארּוּכֹות.

5.  ֲאדּוָמה – ְלָחַיִים ֲאדּומֹות.

6. ֵשן ְלָבָנה –  ְלָבנֹות.

38
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15. Знайди пари слів, які мають протилежне значення. Назви їх.

יֹום

ַקִיץ

בֹוֶקר

ֵאין

ֵיש

ֶעֶרב

חֹוֶרף

ַליָלה

ָקָצר / ָׂשֵמַח / ָלָבן / ַקר / ָגבֹוַה / ָקָטן

. 1. ֶיֶלד ָנמּוך  /  ֶיֶלד 

  . 2. ִשיר ָעצּוב /  ִשיר

. 3. שּולָחן ָגדֹול  /  שּולָחן 

 . 4. ֶּכֶלב ָשחֹור /  ֶּכֶלב 

 . 5. ֵׂשיָער ָארֹוך  /  ֵׂשיָער 

. 6. יֹום ַחם /  יֹום 

16. Доповни словосполучення. Замість позначок зі знаком питання добери 
слова, протилежні за значенням.
Пари словосполучень запиши у два стовпчики в зошит.

Пригадай, яку назву мають слова, протилежні за значенням. Вони є 
як у мові іврит, так і в українській.
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ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

היא את אתה אני

סבא אבא אימא מה?

דבק ספר גשם שמש

 ִמי ֲאִני? ֲאִני ַאָּבא.

 ֲאִני ַאָּבא ֶשל רֹוִני.

 ֲאִני ַאָּבא ֶשל ִריָנה.

ֲאִני ַאָּבא ֶשל ִגיל. 

 ִמי ֲאִני? ֲאִני ִאיָמא.

 ֲאִני ִאָמא ֶשל רֹוִני.

 ֲאִני ִאָמא ֶשל ִריָנה.

ֲאִני ִאָמא ֶשל ִגיל. 

 – ִמי ַאָתה?

 – ֲאִני רֹוִני.

 – ִמי ַאּת

 – ֲאִני ִריָנה. 

 – ִמי ַאֶתם?

– ֲאַנחנּו ַסָּבא ְוַסבָתא.

 מי אני? אני אבא.

 אני אבא של רוני.

 אני אבא של רינה.

אני אבא של גיל. 

 מי אני? אני אימא.

 אני אימא של רוני.

 אני אימא של רינה.

אני אימא של גיל. 

 – מי אתה?

 – אני רוני.

 – מי את?

 – אני רינה. 

 – מי אתם?

– אנחנו סבא וסבתא.
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вухо אֹוֶזן

людина / чоловік ִאיש

ніс ַאף

довгий ָארֹוך

плаче ּבֹוֶכה

спина ַגב

високий ָגבֹוַה

зима חֹוֶרף

жарко ַחם

рука ַיד

день יֹום

собака ֶּכֶלב

щока ֶלִחי

хліб ֶלֶחם

ніч ַליָלה

дуже ְמאֹוד

шукає ְמַחֵּפׂש

гуляє / мандрує ְמַטיֵיל

Словник  
РОЗДІЛ 5.

 ִמילֹון
ֶּפֶרק 5

розповідає ְמַסֵּפר

окуляри ִמשָקַפִיים

приємно / 
приємний ֶנחָמד

низький ָנמּוך

спорт סּפֹורט

око ַעִין

літо ַקִיץ

короткий ָקָצר

холодно ַקר

голова ֹראש

нога ֶרֶגל

бачить רֹוֶאה

вулиця ְרחֹוב

зуб ֵשן

волосся ֵׂשיָער

кучері ַתלַתִלים
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ֶּפֶרק 6

ָמה עֹוִׂשים ְּבֵבית ַהֵסֶפר?

רֹוִני ְמַדֵּבר ִעם ַסָּבא ֶשלֹו:

ַסָּבא: ָמה ַאָתה עֹוֶׂשה ְּבֵבית ַהֵסֶפר?

רֹוִני: ֲאִני ְמַׂשֵחק ִעם יֹוִסי ְוִעם ִאיָלן.

ַסָּבא: ְוֶזהּו?

רֹוִני: ֲאִני ַגם ְמַדֵּבר ִעם ָתָמר ְוִעם ִמיַכל.

ַסָּבא: ּוָמה עֹוד?

 רֹוִני: נּו... ֲאִני ַגם שֹוֵמַע ִסיּפּוִרים ֶשל ֲהַדס 

ּוְמַׂשֵחק ְּבֵטֵלפֹון ִעם ָדן.

ַסָּבא: ְוֶזהּו?

רֹוִני: ֹלא. ֲאַנחנּו ַגם ָשִרים, עֹוִׂשים קֹונֶצרִטים, ְמַצייִרים. 

ְוַגם הֹולִכים ְלִטיּוִלים! 

ַסָּבא: ַאֶתם ַגם לֹומִדים ְּבֵבית ַהֵסֶפר?

רֹוִני: אֹוי! ֵּכן, ֲאַנחנּו ַגם לֹומִדים...

ֵחק / ְמַדֵּבר / שֹוֵמַע / ָשר / ְמַצֵייר / הֹוֵלך  ְמֹשַ

4. רֹוִני  ִסיּפּוִרים ֶשל ֲהַדס. 1. רֹוִני  ַּבֵטֵלפֹון ִעם ָדן. 

5. רֹוִני  ִציּוִרים.  2. רֹוִני  ִעם ָתָמר ְוִעם ִמיַכל. 

6. רֹוִני  ִשיִרים ְּבקֹונֶצרט. 3. רֹוִני  ְלִטיּוִלים. 

2. Подумай, що би змінилося, якби ця розмова відбулась між Ріною та її 
бабусею. Розкажи, що робить у школі Ріна. 
Прочитай діалог, вживаючи граматичні форми жіночого роду.

 1. Прочитай мовчки виділені дієслова. Тепер прочитай речення та подумки 
постав потрібне дієслово замість позначок зі знаком питання. А тепер вголос 
прочитай повні речення. У тебе все вийде! Перевір себе! 
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לֹוֶמֶדת לֹוֵמד

לֹומדֹות לֹומִדים

3. Подумай і постав дієслова, подані в дужках, у правильній формі. 
У кожному реченні зверни увагу на рід і число іменників,  
до яких вони належать! Запиши повні речення, вставляючи замість 
позначки зі знаком питання дієслова у правильній формі.  
Перевір себе!

ָׂשָרה  ָמֵתָמִטיָקה.

ַהַתלִמיִדים  ַּבִּכיָתה.

רֹוִני  ַתרִגיִלים ְּבַמחֶּבֶרת.

ִריָנה ְוָׁשָרה  ִשיר ָׂשֵמַח.

ֲאַנחנּו  ִעם ָסבָתא.

רֹון  ִציּוִרים ָיִפים.

ִאיָמא  ַלִגיָנה.

)לֹוֵמד(

ֵחק( )ְמֹשַ

)ּכֹוֵתב(

)ָשר(

)ְמַדֵּבר(

)ְמַצֵייר(

)הֹוֵלך(

4. Прочитайте мовчки подані твердження. Подумайте та з’ясуйте  
в парах, чи відповідає ця інформація змісту діалогу на с. 42.  
Якщо не відповідає, то поясність чому.

1. רֹוִני ְמַדֵּבר ִעם ַהמֹוֶרה.

2. ַּבִּכיָתה רֹוִני ְמַדֵּבר ִעם ָתָמר ְוִעם ִמיַכל.

3. הּוא ְמַׂשֵחק ְּבֵטֵלפֹון ִעם ִשיָרה.

4. הּוא ֹלא ׁשֹוֵמַע ִסיּפּוִרים ֶשל ֲהַדס.

5. ַהַתלִמיִדים ָשִרים ְועֹוִׂשים קֹונֶצרִטים.

6. ֵהם ֹלא הֹולִכים ְלִטיּוִלים.

743. רֹוִני לֹוֵמד ְּבֵבית ַהֵסֶפר.
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ָמה ִאיָלן רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות?

רֹוִני ְמַסֵּפר:

ֶהָחֵבר ֶשִלי ִאיָלן ֹלא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות שּום ָדָבר.

ְּבִשיעּור ִעבִרית ֲאַנְחנּו קֹורִאים ִסיּפּור ְמַענֵיין. 

ַהמֹוָרה שֹוֶאֶלת: "ִמי רֹוֶצה ִלקרֹוא?" 

ִשיָרה אֹוֶמֶרת: "ֲאִני רֹוָצה ִלקרֹוא!" 

ָדן ְוִניר אֹומִרים: "ַגם ֲאַנחנּו רֹוִצים ִלקרֹוא!"

 ְוִאיָלן אֹוֵמר: "ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ִלקרֹוא. 

ֲאִני ֹלא אֹוֵהב ִלקרֹוא." 

ְּבִשיעּור מּוִזיָקה ֲאַנְחנּו ָשִרים ִשיר ָחָדש.

ַהמֹוֶרה שֹוֵאל: "ִמי רֹוֶצה ָלִשיר?"

יֹוִסי אֹוֵמר: "ֲאִני רֹוֶצה ָלִשיר!"

רּוִתי ְוָתָמר אֹומרֹות: "ַגם ֲאַנחנּו רֹוצֹות ָלִשיר!"

ְוִאיָלן אֹוֵמר: "ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ָלִשיר. ֲאִני ֹלא אֹוֵהב ָלִשיר!"

ְּבִשיעּור סּפֹורט ֲאַנחנּו ְמַׂשֲחִקים.

ַהמֹוָרה שֹוֶאֶלת: "ִמי רֹוֶצה ְלַׂשֵחק ַּכדּוֶרֶגל?"

ּכּוָלם אֹומִרים: "ֲאַנחנּו רֹוִצים ְלַׂשֵחק!!"

ְוִאיָלן אֹוֵמר: "ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ְלַׂשֵחק. ֲאִני ֹלא אֹוֵהב ְלַׂשֵחק!"

ֲאִני שֹוֵאל: "ִאיָלן! ּוָמה ַאָתה רֹוֶצה?"

ִאיָלן אֹוֵמר: "ֲאִני... ֲאִני רֹוֶצה... ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע."  

ָמה ַהְיָלִדים רֹוִצים? ●

ָמה ִאיָלן ֹלא אֹוֵהב? ●

רֹוִני ְמַסֵּפר:
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. 1. ַהַתלִמיִדים קֹורִאים ִסיּפּור. ְוִאיָלן ֹלא רֹוֶצה 

. 2. ַהַתלִמיִדים ָשִרים ִשיר. ְוִאיָלן ֹלא רֹוֶצה 

. 3. ַהַתלִמיִדים ְמַׂשֲחִקים ַּכדּוֶרֶגל. ְוִאיָלן ֹלא רֹוֶצה 

6. Уявіть, що у Роні є подруга – Ілана, яка теж не хоче нічого робити. 
Розкажіть про неї. Вам допоможуть ці речення. Але будьте уважними! 
Вони потребують перетворення!

ְּבִשיעּור ַאנגִלית ֲאַנחנּו ּכֹותִבים ִסיּפּור. )ִלכתֹוב(

ְּבִשיעּור מּוִזיָקה ֲאַנחנּו שֹומִעים ִשיר. )ִלשמֹוַע(

ְּבִשיעּור אֹוָמנּות ֲאַנחנּו ְמַצייִרים ִציּוִרים. )ְלַצֵייר(

1. ְּבִשיעּור סּפֹורט ְמַׂשֲחִקים ַּכדּוֶרֶגל.

2. ְּבִשיעּור מּוִזיָקה קֹורִאים ִסיּפּור ְמַענֵיין.

3. ְּבִשיעּור ִעבִרית ֲאַנְחנּו קֹורִאים ִסיּפּור.

4. ִאיָלן ֹלא רֹוֶצה ָלִשיר.

5. רּוִתי ְוָתָמר ֹלא רֹוצֹות ָלִשיר.

6. ִשיָרה רֹוָצה ִלקרֹוא.

7. ִאיָלן רֹוֶצה ִלקרֹוא.

8. ּכּוָלם רֹוִצים ְלַׂשֵחק.

5. Придумай продовження кожного речення та запиши їх у зошит.
Перевір себе!

7. Перегляньте разом наступні твердження. Визначте, які з них правильні, 
а які хибні. Прочитайте спочатку хибні речення та поясніть, чому вони 
такі. А тепер прочитайте правильні твердження.

8. А що ти хочеш робити на уроці? А поза уроками? Розкажи.
45
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ָלִשיר ָשר

ִלקרֹוא קֹוֵרא

ִלכתֹוב ּכֹוֵתב

ִלשמֹוַע שֹוֵמַע

ְלַדֵּבר ְמַדֵּבר

ְלַׂשֵחק ֵחק ְמֹשַ

ְלַצֵייר ְמַצֵייר

דּוגָמה:

ִהיא ּכֹוֶתֶבת ִמכָתב.

ִהיא רֹוָצה ִלכתֹוב.

ִהיא אֹוֶהֶבת ִלכתֹוב.

9. Працюємо в парах!
Подивіться на малюнки. Розкажіть одне одному, що діти хочуть і люблять 
робити. А тепер – що вони не хочуть і не люблять робити.
Запитайте співрозмовника або співрозмовницю, що він або вона хочуть чи 
не хочуть, люблять чи не люблять робити.
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ֲאִני לֹוֵמד ַּבִּכיָתה.

רֹוִני ָשר. הּוא ָשר ִשיר. 

ַאָּבא ּכֹוֵתב ִסּפּור. 

ֲאִני ְמַצֵייר ִציּור. 

ִהיא ְמַצֶייֶרת ַּבִית.

ִאיָמא ְמַדֶּבֶרת ִעם ִריָנה.

אני לומד בכיתה.

רוני שר. הוא שר שיר. 

אבא כותב סיפור. 

אני מצייר ציור. 

היא מציירת בית.

אימא מדברת עם רינה.

ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

מי היא גיל שיר .1

אימא כיתה גינה רינה .2

בית אבא רוני אני .3

ציור שיעור סיפור הוא .4

קורא הולך כותב לומד .5

מספר משחק מצייר מדבר .6

ִאיָמא ְמַדֶּבֶרת ִעם ִריָנה. אימא מדברת עם רינה.
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футбол ַּכדּוֶרֶגל

говорити ְלַדֵּבר

писати ִלכתֹוב

малювати ְלַצֵייר

читати ִלקרֹוא

гратися ְלַׂשֵחק

співати ָלִשיר

слухати ִלשמֹוַע

цікаво / цікавий ְמַענֵיין

дідусь ַסָּבא

бабуся ָסבָתא

Словник  
РОЗДІЛ 6.

 ִמילֹון
ֶּפֶרק 6
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ֶּפֶרק 7
ַמּכֹוֶלת

רֹוִני עֹוֶׂשה קִניֹות

ָּבא ַחג ַהֲחנּוָּכה. ָמה עֹוִׂשים ְּבַחג 

ַהֲחנּוָּכה? ַמדִליִקים ֲחנּוִּכָייה.

ּוָמה אֹוכִלים ְּבַחג ַהֲחנּוָּכה? 

סּופָגִניֹות ּוְלִביבֹות.

ם ַעל  ִלְכבֹוד ַחג ַהֲחנּוָּכה ַאָּבא ֹשַ

ַהַחלֹון ֲחנּוִּכָייה ָיָפה. רֹוִני חֹוֵשב: "ָמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִלְכבֹוד ַחג ַהֲחנּוָּכה? 

אּוַלי ְלִביבֹות ְטִעימֹות."

ֶקַמח, ֶשֶמן, רֹוִני רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ְלִביבֹות. ָמה הּוא ָצִריך?
ַתּפּוֵחי ֲאָדָמה,
ֵּביצִים, ּוֶמַלח. ֲאָבל ַּבַּבִית ֵיש ַרק ֵּביִצים ּוֶמַלח. רֹוִני ֹלא ָיכֹול 

ַלֲעׂשֹות ְלִביבֹות. 

ֵאין ֶשֶמן, ֵאין ֶקַמח. ֵאין... ָמה ָחֵסר לְרֹוִני ּכֵדי 

ַלֲעׂשֹות ְלִביבֹות ְטִעימֹות?

ָהַלך רֹוִני ַלַמּכֹוֶלת. הּוא ָקָנה ַתּפּוֵחי ֲאָדָמה, ִקילֹו סּוָּכר, ִקילֹו ֶקַמח. הּוא ָקָנה 

ַגם סּוָּכִריֹות ּוִמיץ ַתּפּוִזים. הּוא חֹוֵשב: "ַעְכָׁשיו ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְלִביבֹות 

ְטִעימֹות ִלְכבֹוד ַחג ַהֲחנּוָּכה!"

ָנכֹון? ַעְכָׁשיו הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְלִביבֹות?

רֹוִני ָּבא ַהַּביָתה. הּוא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ְלִביבֹות. 

ִּפתאֹום הּוא רֹוֶאה ֶשהּוא ֹלא ָקָנה ֶאת ה...  

ָמה רֹוִני ֹלא ָקָנה? ָמה ָחֵסר לְרֹוִני ּכֵדי ַלֲעׂשֹות ְלִביבֹות ְטִעימֹות?

49ֵאין ָמה ַלֲעׂשֹות! שּוב הֹוֵלך רֹוִני ַלַמּכֹוֶלת.
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ֲחֵסָרהָחֵסר

ֲחֵסרֹותֲחֵסִרים

ָמה ָחֵסר ְלרֹוִני ּכֵדי ַלֲעׂשֹות ְלִביבֹות ְטִעימֹות?

ם ֲחנּוִּכָייה ַעל ַהַחלֹון. )ִמי, ָמה(  1. ַאָּבא ֹשַ

2. רֹוִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְלִביבֹות ְטִעימֹות. )ִמי, ָמה( 

3. ַּבַּבִית ֵיש ֵּביִצים ּוֶמַלח. )מה, ֵאיֹפה(

4. רֹוִני ָהַלך ַלַמּכֹוֶלת. )ִמי, ְלָאן( 

5. רֹוִני ָקָנה ַתּפּוֵחי ֲאָדָמה, ִקילֹו סּוָּכר ְוִקילֹו ֶקַמח. )ִמי, ָמה(

6. שּוב הֹוֵלך רֹוִני ַלַמּכֹוֶלת ִּכי הּוא ֹלא ָקָנה ֶשֶמן. )ִמי, ָלָמה(

12

5

3

6

1. Працюємо в парах! Роздивіться уважно малюнки та розкажіть, чого 
не вистачає Роні для приготування оладок на кожному з підносів. 
Вкажіть номер підносу, на якому зібрано всі потрібні інгредієнти. 
Вам допоможе список необхідних продуктів на с.49.

2. Постав запитання до кожного твердження. Тобі допоможуть виділені слова 
у дужках. Спиши одне із речень на вибір та запиши складені до нього 
запитання у зошит.

4
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ֹלא ָנכֹון!

גִיל הּוא ָהָאח ַהָקָטן ֶשל רֹוִני. הּוא ְמַסֵּפר ְלַסָּבא ֵאיך רֹוִני ָעָׂשה 

ְלִביבֹות.

ֲאָבל הּוא קָצת ִמתַּבלֵּבל... ְוִריָנה ְמַתֶקֶנת אֹותֹו. 

ִגיל: ָּבא ַחג ֶּפַסח...

ִריָנה: ֹלא ָנכֹון! ָּבא ַחג ַהֲחנּוָּכה!

ם ֲחנּוִּכָייה ַעל ַהשּולָחן. ִגיל: ֵּכן, ָּבא ַחג ַהֲחנּוָּכה. ַאָּבא ֹשַ

. ם ֲחנּוִּכָייה  ִריָנה: ֹלא ָנכֹון! הּוא ֹשַ

ִגיל: רֹוִני ָרָצה ַלֲעׂשֹות עּוָגה ִלְכבֹוד ַחג ַהֲחנּוָּכה.

. ִריָנה: ֹלא ָנכֹון! הּוא ֹלא ָרָצה ַלֲעׂשֹות עּוָגה. הּוא ָרָצה  

ִגיל: הּוא ָרָאה ֶשַּבַּבִית ֵאין ֵּביִצים ּוֶמַלח. ֵיש ַרק ַתּפּוֵחי ֲאָדָמה.

 . ִריָנה: ֹלא ָנכֹון!  הּוא ָרָאה ֶש

ִגיל: רֹוִני ָהַלך ַלַמּכֹוֶלת. הּוא ָקָנה ִקילֹו 

סּוָּכר ְוֶשֶמן. 

. ִריָנה: ֹלא ָנכֹון! 

ִגיל: ֵּכן. ְוהּוא ָקָנה ַגם סּוָּכִריֹות ּוִמיץ 

ַתּפּוִחים.

. ִריָנה: ֹלא ָנכֹון! 

ִגיל: רֹוִני ָּבא ַהַּביָתה ְוָעָׂשה ְלִביבֹות 

ְטִעימֹות. 

. ִריָנה: ֹלא ָנכֹון! 
3. Працюємо в парах! Прочитайте діалог, додаючи замість позначок зі знаком 

питання необхідні слова для відтворення правильного змісту. В цьому вам 
допоможе текст на с. 49. Зачитайте, в чому помилявся Гіль.
Знайдіть і прочитайте правильні відповіді.
Чи була у вашому житті подібна ситуація? Якщо можете, розкажіть, за яких 
обставин.51
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עּוַגת ַתּפּוִחים:

ֶקַמח, ֵּביצִים, 

סּוָּכר, ַתּפּוִחים

ִּפיצָה:
ֶקַמח, ֵּביצִים, 

ֶשֶמן, ֶמַלח, גִביָנה, 

ַעגָבנִיֹות

ָסַלט ֵּפירֹות:

ַתּפּוִחים, ַאָגִסים, 

ָּבָננֹות, סּוָּכר, 
יֹוגּורט

ָמה ַסָּבא יֹוִסי קֹוֶנה? 1. 

ָמה דֹוָדה ִמיִרי קֹוָנה?2. 

ָמה ִריָנה קֹוָנה?3. 

ָמה ַסָּבא יֹוִסי רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות? 1. 

ָמה דֹוָדה ִמיִרי רֹוָצה ַלֲעׂשֹות?2. 

ָמה ִריָנה רֹוָצה ַלֲעׂשֹות?  3. 

6. Уважно роздивіться усі малюнки на цій сторінці. 
Подумайте, чи придбали наші герої все необхідне. Чи зможуть вони 
приготувати те, що запланували? 
Складіть розповідь про них. 

4. Розгляньте сюжетний малюнок «Покупки» та дайте відповіді на 
запитання до нього.

5. Прочитай, які продукти необхідні для 
приготування піци, пирога з яблук і 
фруктового салату. 
А тепер подумай, хто що планує готувати.  
Дай відповіді на запитання.
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1. ָמה עֹוִׂשים ְּבַחג ַהֲחנּוָּכה?  ֲחנּוִּכָייה.

2. ּוָמה  ְּבַחג ַהֲחנּוָּכה? סּופָגִניֹות ּוְלִביבֹות.

ם ַעל ַהַחלֹון  ָיָפה.  3. ַאָּבא ֹשַ

4. רֹוִני רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות  ְטִעימֹות.

 . 5. הּוא קֹוֶנה ַתּפּוֵחי ֲאָדָמה, ִקילֹו סּוָּכר, ִקילֹו 

6. הּוא  גם ֶשֶמן ְוֵּביִצים. 

7. רֹוִני ָּבא ַהַּביָתה ְו ְלִביבֹות ְטִעימֹות.

7. Добери потрібні за змістом слова та запиши речення у зошит. Перевір 
себе!

8. А тепер заміни позначки зі знаками питання необхідними дієсловами та 
запиши складені речення у зошит! Чи все вдалося? Якщо щось не так, 
подумай, як наступного разу уникнути цієї помилки. 

1. ַעל ַהַחלֹון / ָׂשם / ָמה / ַאָּבא /?

2. אֹוכִלים / ָמה / ַהֲחנּוָּכה / ְּבַחג / ?

3. רֹוִני / הֹוֵלך / ְלָאן / ?

4. קֹוָנה / ָמה / דֹוָדה / ִמיִרי /? 

5. רֹוָצה / ִריָנה / ָמה / ַלֲעׂשֹות / ?

9. Розташуй слова у правильному порядку. Прочитай запитання та дай 
відповіді на них. 

ה / ֲחנּוִּכָייה  קֹוֶנה / ְלִביבֹות / אֹוכִלים / ֶקַמח / ַמדִליִקים / עֹוֹשֶ

1. ַסָּבא יֹוִסי  קִניֹות.

2. ִריָנה  ַתּפּוִחים ְוַתּפּוִזים.

3. ִגיל  ְלַסָּבא ִסיּפּור.

ּכֹותִבים / קֹוָנה / עֹוֶׂשה / הֹוֵלך / רֹוֶצה / ְמַסֵּפר 

4. רֹוִני  ַלַמּכֹוֶלת. 

5. ַהַתלִמיִדים  ַתרִגיל. 

6. ֲאִני  עּוָגה.
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ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

בובה שולחן סוכר עוגה .1

הולך קונה עושה רוצה .2

דוד דודה אבא סבא .3

כולם הוא אתה אני .4

לביבות ּביצים שמן קמח .5

בננה תפוז תפוח לימון .6

רוני הולך לחנות.

הוא קונה קמח.

רינה עושה עוגה.

גיל רוצה עוגה

כולם רוצים עוגה.

כולם אוכלים עוגה.

העוגה טובה.  

רֹוִני הֹוֵלך ַלֲחנּות.

הּוא קֹוֶנה ֶקַמח.

ִריָנה עֹוָׂשה עּוָגה.

ִגיל רֹוָצה עּוָגה

ּכּוָלם רֹוִצים עּוָגה.

ּכּוָלם אֹוכִלים עּוָגה.

ָהעּוָגה טֹוָבה.
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яйце ֵּביָצה

сир גִביָנה

вікно ַחלֹון

магазин ֲחנּות

недостатньо / 
недостатній ָחֵסר

смачно / смачний ָטִעים

йогурт יֹוגּורט

може ָיכֹול

щоб ּכֵדי

млинець ְלִביָבה

робити ַלֲעׂשֹות

сік ִמיץ

бакалійна 
крамниця  / 
невеликий 
магазин

ַמּכֹוֶלת

сіль ֶמַלח

плутається ִמתַּבלֵּבל

Словник  
РОЗДІЛ 7.

 ִמילֹון
ֶּפֶרק 7

виправляє ְמַתֵקן

цукор סּוָּכר

пончик סּופָגִניָיה

фруктовий салат ָסַלט ֵּפירֹות

помідор ַעגָבִניָיה

зараз ַעְכָׁשיו

піца ִּפיָצה

раптом ִּפתאֹום

кілограм ִקילֹו

борошно ֶקַמח

купив ָקָנה

покупки קִניֹות

тільки ַרק

знову שּוב

там ם ֹשַ

олія ֶשֶמן

картопля ַתּפּוֵחי ֲאָדָמה
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ֶּפֶרק 8

1. Подумайте та поясніть, що не так. А як має бути? Знайдіть правильні 
відповіді у діалозі.

ָמה ֹלא ָנכֹון? 

1. ַהַתלִמיִדים ַּבִּכיָתה. ֵהם ּכֹותִבים ִסיּפּור. 

2. ַהמֹוָרה אֹוֶמֶרת: "ְּבַבָקָשה, ְלַׂשֵחק!"

3. ַהמֹוָרה שֹוֶאֶלת: "ִניר, ָמה ַאָתה עֹוֶׂשה?"

4. ִניר קֹוֵרא ִסיּפּור.

5. ִניר ֹלא רֹוָצה ִלקרֹוא.

6. ְלִניר ֵאין ֵסֶפר.

7. ַהֵסֶפר ֶשל ִניר ַּבֲחנּות. 

2. За поданим початком придумай продовження оповідання. Розкажи.

ְּבַבָקָשה ִלכתֹוב!

ָּכל ַהַתלִמיִדים ַּבִּכיָתה. ַהמֹוָרה אֹוֶמֶרת:

– ַתלִמיִדים, ְּבַבָקָשה ִלכתֹוב ַתרִגיל!

ָּכל ַהַתלִמיִדים ּכֹותִבים ַתרִגיל, ַרק ִניָרה ֹלא ּכֹוֶתֶבת...

ָּכל ַהַתלִמיִדים ַּבִּכיָתה. ַהמֹוָרה אֹוֶמֶרת:

– ַתלִמיִדים, ְּבַבָקָשה ִלקרֹוא ִסיּפּור!

ָּכל ַהַתלִמיִדים קֹורִאים ִסיּפּור, ַרק ִניר ֹלא קֹוֵרא. ַהמֹוָרה שֹוֶאֶלת:

– ִניר, ָלָמה ַאָתה ֹלא קֹוֵרא? 

– ֲאִני ֹלא ָיכֹול. ֲאִני ֹלא ָיכֹול ִלקרֹוא. 

– ָלָמה ַאָתה ֹלא ָיכֹול ִלקרֹוא?

– ִּכי ֵאין ִלי ֵסֶפר. ַהֵסֶפר ֶשִלי ַּבַּבִית.

ְּבַבָקָשה ִלקרֹוא!
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ֲאִני ָיכֹול ִּכמַעט ַהּכֹול!

 ֲאִני ָגדֹול. ֲאִני ָיכֹול

 ִּכמַעט ַהּכֹול, ִּכמַעט ַהּכֹול.

 ָיכֹול ָלִשיר ּכמֹו ִציּפֹוִרים, 

ָיכֹול ִלקרֹוא ַהרֵּבה סָפִרים.

 ָיכֹול ָלרּוץ ַמֵהר ְמאֹוד.

 ָיכֹול ִלכתֹוב, ָיכֹול ִללמֹוד, 

 ּוְלַׂשֵחק ְּבַכדּורַסל

ִעם רֹוִני, ָדן ַוֲאִביָטל.

 הֹו, ֵאיֶזה ֵּכיף! ֲאִני ָגדֹול!

 ֲאִני ָיכֹול ִּכמַעט ַהּכֹול!

 ִלקרֹוא ִסיּפּור ְלָאח ָקָטן,

ּוְלַטֵייל ִאיתֹו ַּבַגן,

 ּוְלַהצִליַח ַּבּבִחינֹות.

 ּכּוָלם אֹומִרים: ָּכל ַהָּכבֹוד!

 ַאָתה ָיכֹול ִּכמַעט ַהּכֹול!

ַאָתה ַאלּוף! ַאָתה ָגדֹול!

ָמה ַהֶיֶלד ָיכֹול ַלֲעׂשֹות?  ●

הּוא ָׂשֵמַח אֹו ָעצּוב? ָלָמה? ●

3. Роздивись малюнки! Розкажи, що робить хлопчик. Добери до кожної 
строфи вірша малюнок, що підходить за змістом.
Роздивись малюнки! Розкажи, що робить хлопчик. Добери до кожної 

1

3

2

4
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ָלָמה חּוִמי ֹלא אֹוֵמר "תֹוָדה"? 

רֹוִני הּוא ֶיֶלד ָגדֹול. הּוא לֹוֵמד ְּבֵבית ַהֵסֶפר ְּבִכָתה ד'. ְלרֹוִני ֵיש ֵסֶפר ָגדֹול 

ְוָיֶפה ִעם ִסיּפּוִרים ְמַענְייִנים. רֹוִני אֹוֵהב ִלקרֹוא ַּבֵסֶפר ַהֶזה. 

ַגם ִגיל רֹוֶצה ִסיּפּור. ֲאָבל ִגיל הּוא ֶיֶלד ָקָטן, הּוא ֹלא ָיכֹול ִלקרֹוא ִסיּפּוִרים. 

ְלרֹוִני ְוִגיל ֵיש ֶּכֶלב חּוִמי. ַגם חּוִמי ֹלא ָיכֹול ִלקרֹוא ִסיּפּוִרים. 

ִגיל אֹוֵמר: "רֹוִני, ֲאִני רֹוֶצה ִסיּפּור! ְּבַבָקָשה!"

רֹוִני קֹוֵרא. ִגיל ְוחּוִמי ַמקִשיִבים ַלִסיּפּור. 

ִגיל אֹוֵמר: "רֹוִני, ֵאיֶזה ִסיּפּור ָיֶפה! תֹוָדה 

ַרָּבה!" 

ְוחּוִמי ֹלא אֹוֵמר "תֹוָדה". ָלָמה? ִּכי הּוא 

ֹלא ָיכֹול. הּוא אֹוֵמר ַרק: "ַהב-ַהב!"

4. Поміркуй, що кожен з героїв може або не може зробити.  Розкажи.

דּוגָמה: רֹוִני ָיכֹול ָלרּוץ ַמֵהר. ַגם ֶּכֶלב חּוִמי ָיכֹול ָלרּוץ ַמֵהר. ְוִגיל ֹלא ָיכֹול 

ָלרּוץ ַמֵהר ִּכי הּוא ָקָטן.

רֹוִני 

ִגיל 

חּוִמי

ְלַׂשֵחק ֵטִניס.

ִלְקרֹוא ֵסֶפר.

ְלַׂשֵחק ְּבַּכדּור.

ָלרּוץ ַמֵהר.

ְלַסֵּפר ִסיּפּוִרים.

ְלַטֵייל ַּבַגן.

ִלכתֹוב ַתרִגיל.

ְלַדֵּבר ִעם ִריָנה.

ָיכֹול

ֹלא ָיכֹול

ִגיל אֹוֵמר: "רֹוִני, ֲאִני רֹוֶצה ִסיּפּור! ְּבַבָקָשה!"

רֹוִני קֹוֵרא. ִגיל ְוחּוִמי ַמקִשיִבים ַלִסיּפּור. 

ִגיל אֹוֵמר: "רֹוִני, ֵאיֶזה ִסיּפּור ָיֶפה! תֹוָדה 

ְוחּוִמי ֹלא אֹוֵמר "תֹוָדה". ָלָמה? ִּכי הּוא 
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ָמה הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַּבִשיעּור?

הּוא ָיכֹול 

הּוא ֹלא ָיכֹול

ְלַטֵייל ַּבחּוץ.

ִלקרֹוא ִסיּפּוִרים.

ָלִשיר ִשיִרים.

ְלַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים.

ֶלֱאכֹול ַלחָמִנָייה.

ִלכתֹוב ַתרִגיִלים.

ַלֲעׂשֹות ָמה ֶשהּוא רֹוֶצה.

ִללמֹוד דָבִרים ֲחָדִשים.

6. Дівчинка Діна теж любить перерви. Склади схожий текст про Діну та розкажи 
його.

ַּבַהפָסָקה

ָלָמה ָדִני אֹוֵהב ַהפָסקֹות? 

ִּכי ַּבַהפָסָקה הּוא ֹלא ָצִריך ָלֶשֶבת ַּבִּכיָתה. 

ַּבַהפָסָקה הּוא ָיכֹול ְלַטֵייל ַּבחּוץ. ַּבַהפָסָקה הּוא ָיכֹול ְלַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים 

ּוְלַדֵּבר ִעם ֲחֵבִרים. ַּבַהפָסָקה הּוא ָיכֹול ֶלֱאכֹול ַלחָמִנָייה. ַּבַהפָסָקה הּוא ָיכֹול 

ַלֲעׂשֹות ָמה ֶשהּוא רֹוֶצה.

5. Поміркуйте та складіть речення за допомогою поданих словосполучень. 
Початок речення – у рамочці. А кінець – оберіть самостійно! 
Гадаю, ви легко з цим упораєтесь! 

ּוָמה ַּבִשיעּור

ַּבִשיעּור הּוא ָצִריך ִלכתֹוב ַּתרִגיִלים. ַּבִשיעּור הּוא ָצִריך ִלקרֹוא ַּבֵסֶפר. 

ַּבִשיעּור הּוא ָצִריך ְלַהקִשיב ַלמֹוָרה. הּוא ֹלא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָמה ֶשהּוא רֹוֶצה. 

ֲאָבל... ַּבִשיעּור הּוא ָיכֹול ִללמֹוד דָבִרים ֲחָדִשים.
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ְיכֹוָלהָיכֹול

ְיכֹולֹותְיכֹוִלים

7. Працюємо в парах! Доберіть правильну граматичну форму дієслова та 
вставте його замість позначки зі знаком питання. Прочитайте, що вийшло. 
Вдало впорались чи були певні складнощі?

1. ָדן  ְלַדֵּבר ִעם ִשיָרה.

2. ִשיָרה ֹלא  ְלַׂשֵחק ִעם רֹוִני ּוִמיָרה.

3. רֹוִני ּוִמיָרה  ִלקרֹוא ִסיּפּור ְלִניר.

4. ִניר ֹלא  ִלכתֹוב ִמכָתב ְלִריָנה ּוְלָׂשָרה.

5. ִריָנה ְוָׂשָרה  ְלַסֵּפר סֹוד ְלִאיָלן.

6. ִאיָלן  ַלֲעׂשֹות עּוָגה ְלָכל ַהֲחֵבִרים.

7. ַהֲחֵבִרים  ֶלֱאכֹול ֶאת ָהעּוָגה ֶׁשל ִאיָלן.

8. Прочитай мовчки виділені дієслова та речення, які потребують 
доповнення.
Подумай, які слова потрібно вжити в кожному реченні. Чи можна їх 
просто списати? Чи потрібно змінити граматичну форму відповідно до 
роду та числа займенників, до яких вони належать?
Після того, як ти все добре обміркуєш, запиши повні речення у зошит. 
Успіхів!

ַשר / קֹוֵרא / ּכֹוֵתב / ְמַדֵּבר / מְַסֵּפר

ִאיָלן ָיכֹול ְלַדֵּבר ַאנגִלית. הּוא  ַאנגִלית.

ִשיָרה ְיכֹוָלה ָלִשיר ַּבקֹונֵצְרט. ִהיא  ַּבקֹונֵצרט.

ִמיָרה ְיכֹוָלה ִלקרֹוא ִסיּפּור. ִהיא  ֵסֶפר.

ָדן ְוִניר ְיכֹוִלים ִלכתֹוב ִסיּפּור. ֵהם  ִסיּפּור.

ִדיָנה ְוִריָנה ְיכֹולֹות ְלַסֵּפר ִסיּפּור. ֵהן  ִסיּפּור ָיֶפה. 60
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ָלָמה ִריָנה ֹלא ְיכֹוָלה...

ָלָמה ִריָנה ֹלא ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות עּוָגה?

ָלָמה ִריָנה ֹלא ְיכֹוָלה ִלקרֹוא ֵסֶפר?

ָלָמה ִריָנה ֹלא ְיכֹוָלה ֶלֱאכֹול ַלחָמִנָייה?

ָלָמה ִריָנה ֹלא ְיכֹוָלה ְלַטֵייל ַּבחּוץ?

ָלָמה ִריָנה ֹלא ְיכֹוָלה ְלַדֵּבר ִעם ַהמֹוֶרה?

ָלָמה ִריָנה ֹלא ְיכֹוָלה ְלַסֵּפר סֹוד ְלִשיָרה?

ִּכי ַהמֹוֶרה ֹלא ַּבִּכיָתה / ִּכי ִהיא ְּבִשיעּור / ִּכי ֵיש ֶגֶשם ַּבחּוץ / ִּכי ֵאין ֶקַמח ַּבַּבִית

ִּכי ִשיָרה ְיכֹוָלה ְלַסֵּפר ֶאת ַהסֹוד ְלכּוָלם / ִּכי ִהיא צִריָכה ִלכתֹוב ַתרִגיִלים

9. Подумай і добери відповіді до кожного запитання. 
Ти можеш обрати варіанти з тих, які виділені блакитним кольором, або 
придумати власні.

10. Розкажи про себе! Дуже цікаво, що ти вмієш, любиш і які маєш обов’язки. 
Під час розповіді ти можеш використати наступні підказки або 
придумати власні висловлювання.

ֲאִני )ֹלא( ָיכֹול...

ֲאִני )ֹלא( ָצִריך...

ֲאִני )ֹלא( אֹוֵהב...

ֲאִני )ֹלא( ְיכֹוָלה...

ֲאִני )ֹלא( צִריָכה...

ֲאִני )ֹלא( אֹוֶהֶבת...

ִלקרֹוא ִסיּפּור ְּבִעבִרית

ֶלֱאכֹול שֹוקֹוָלד

ִלכתֹוב ַתרִגיל

ְלַׂשֵחק ַּכדּוֶרֶגל

ְלַׂשֵחק ַּבֵטֵלפֹון

ְלַדֵּבר ִעם ִאיָמא

ַלֲעׂשֹות עּוָגה 

ַלֲעׂשֹות ִשיעּוֵרי ַּבִית 

ָלִשיר ְּבקֹונֵצרט
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ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

כלב סיפור ילד יכול

לשחק לשיר לכתוב לקרוא

 רֹוִני הּוא ֶיֶלד ָגדֹול.

 הּוא ָיכֹול ִלקרֹוא.

 הּוא ָיכֹול ִלכתֹוב.

 הּוא ָיכֹול ָלִשיר.

הּוא ָיכֹול ְלַׂשֵחק.

 ִגיל הּוא ֶיֶלד ָקָטן.

 הּוא ֹלא ָיכֹול ִלקרֹוא.

 הּוא ָיכֹול ְלַסֵּפר ִסיּפּור.

 הּוא ָיכֹול ָלִשיר.

הּוא ָיכֹול ְלַׂשֵחק.

 חּוֵמי הּוא ֶּכֶלב.

 הּוא ֹלא ָיכֹול ִלקרֹוא.

 הּוא ֹלא ָיכֹול ְלַסֵּפר ִסיּפּור. 

 הּוא ֹלא ָיכֹול ָלִשיר.

 ֲאָבל הּוא ָיכֹול ְלַׂשֵחק 

ִעם רֹוִני ְוִגיל.

 רוני הוא ילד גדול.

 הוא יכול לקרוא.

 הוא יכול לכתוב.

 הוא יכול לשיר.

הוא יכול לשחק.

 גיל הוא ילד קטן.

 הוא לא יכול לקרוא.

 הוא יכול לספר סיפור.

 הוא יכול לשיר.

הוא יכול לשחק.

 חומי הוא כלב.

 הוא לא יכול לקרוא.

 הוא לא יכול לספר סיפור. 

 הוא לא יכול לשיר.

 אבל הוא יכול לשחק 

עם רוני וגיל.
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будь ласка ְּבַבָקָשה

зовні ַּבחּוץ

дощ ֶגֶשם

перерва ַהפָסָקה

їсти ֶלֱאכֹול

слухати ְלַהקִשיב

булочка ַלחָמִניָיה

гуляти / 
мандрувати ְלַטיֵיל

розповідати ְלַסֵּפר

сидіти ָלֶשֶבת

лист (поштовий) ִמכָתב

секрет סֹוד

Словник  
РОЗДІЛ 8.

 ִמילֹון
ֶּפֶרק 8
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ֶּפֶרק 9

ָמה ּכֹוֵאב ַלֶיֶלד?

ֵאיך ַאָתה ַמרִגיש?

ֲאִני ַמרִגיש 
ֹלא טֹוב. 
ּכֹוֵאב ִלי 
ָהֹראש.

ֲאִני ַמרִגיש 
ֹלא טֹוב. 
ּכֹוֵאב ִלי 

ַהָגרֹון.

ֲאִני ַמרִגיש 
ֹלא טֹוב. 

ּכֹוֲאבֹות ִלי 
ָהַרגַלִיים. ֲאִני 

ַמרִגיש 
טֹוב!

1. ּכֹוֵאב לֹו ָהֹראש?

2. ּכֹוֵאב לֹו ַהָגרֹון?

3. ּכֹוֶאֶבת לֹו ַהֶּבֶטן?

4. ּכֹוֲאבֹות לֹו ַהָיַדִיים?

5. ּכֹוֲאבֹות לֹו ָהֵעיַנִיים?

6. ּכֹוֲאבֹות לֹו ָהַרגַלִיים?

1. Подумай і дай відповіді на запитання. Які з них правильні, а які ні?
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ּכֹוֶאֶבתּכֹוֵאב

ּכֹוֲאבֹותּכֹוֲאִבים

2. Добери правильну граматичну форму дієслова. Зверни увагу на рід і 
число іменника, з яким воно пов’язане.
Запиши складені речення у зошит. Перевір себе!

3. Прочитай мовчки запитання та запропоновані відповіді. 
Знайди до кожного запитання відповідне пояснення. Прочитай вголос 
логічно закінчену думку.

– ָמה שלֹומָך? ֵאיך ַאָתה ַמרִגיש? 

– לא טֹוב. ֲאִני חֹוֶלה.

– ָמה ּכֹוֵאב ְלָך?

– ּכֹוֵאב ִלי ַהָגרֹון.

– אּוַלי ַאָתה אֹוֵכל ַהרֵּבה גִליָדה?

– ֵּכן, אּוַלי...

4. Складіть діалоги, використовуючи інформацію з попередньої вправи.

ָלָמה? ָלָמה? ָלָמה?

1. ָלָמה ּכֹוֵאב לֹו ַהָגרֹון?

2. ָלָמה ּכֹוֲאבֹות לֹו ָהַרגַלִיים?

3. ָלָמה ּכֹוֲאבֹות לֹו ָהֵעיַנִיים?

4. ָלָמה ּכֹוֶאֶבת לֹו ַהֶּבֶטן?

5. ָלָמה ּכֹוֵאב לֹו ָהֹראש?

א. ִּכי הּוא ָרץ ַהרֵּבה.

ב. ִּכי הּוא ְמַׂשֵחק ַהרֵּבה ַּבֵטֵלפֹון.

ג. ִּכי הּוא אֹוֵכל ַהרֵּבה גִליָדה.

ד. ִּכי הּוא ֹלא שֹוֶתה ַמִים.  

ה. ִּכי הּוא אֹוֵכל ַהרֵּבה שֹוקֹוָלד.

1. ּכֹוֵאב לֹו ָהֹראש.

2.  ִלי ַהֶּבֶטן.

3.  לֹו ָהַרגַלִיים. 

4.  ָלה ָהאֹוזַנִיים

5.  ִלי ַהָגרֹון.

6.  ָלה ַהָיַדִיים. 

7.  ִלי ָהֵעיַנִיים.

8.  ָלה ַהַגב.
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ִריָנה חֹוָלה

ָּכל ַהִמשָּפָחה ַּבַּבִית. רֹוִני ּכֹוֵתב ִשיעּוֵרי ַּבִית ְּבָמֵתָמִטיָקה.

ִריָנה ְמַׂשֶחֶקת ִעם ֶהָחתּול. ִאיָמא ָּבָאה ַלֶחֶדר ְושֹוֶאֶלת:

– ִריָנה, ֵיש ָלך ִשיעּוֵרי ַּבִית ַהיֹום?

– ֵּכן, – אֹוֶמֶרת ִריָנה.

– ָאז ָלָמה ַאת ֹלא עֹוֹשה אֹוָתם?

– ֲאִני ֹלא ְיכֹוָלה. ֲאִני ַמרִגיָשה ֹלא טֹוב. ֲאִני חֹוָלה! 

– ַאת חֹוָלה? – שֹוֶאֶלת ִאיָמא. – ָמה ּכֹוֵאב ָלך?

– ָהֹראש ּכֹוֵאב ִלי.

– ַרק ָהֹראש ּכֹוֵאב ָלך?

– ֹלא. ַגם ַהֶּבֶטן ּכֹוֶאֶבת ִלי! ְוַגם ַהָיַדִיים ּכֹוֲאבֹות ִלי! ְוַגם ָהַרגַלִיים ּכֹוֲאבֹות 

ִלי! ְוַהַגב ּכֹוֵאב! ֲאִני ֹלא ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות ִׁשיעּוֵרי ַּבִית. 

– ֵּכן, ַאת ֶּבֱאֶמת חֹוָלה ְמאֹוד. – אֹוֶמֶרת ִאיָמא. – ְוַאת ֹלא ְיכֹוָלה ִללמֹוד. 

ַאת ֹלא ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות ִׁשיעּוֵרי ַּבִית. ָנכֹון?

– ָנכֹון, ִאיָמא!  ֲאִני חֹוָלה ְמאֹוד.

ָּכל ַהִמשָּפָחה ַּבַּבִית. רֹוִני ּכֹוֵתב ִשיעּוֵרי ַּבִית ְּבָמֵתָמִטיָקה.
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– ַאת ַגם ֹלא ְיכֹוָלה ְלַׂשֵחק ִעם ֶהָחתּול ִּכי ּכֹוֲאבֹות ָלך ַהָיַדִיים. ְוַאת ֹלא 

ְיכֹוָלה ְלַטֵייל ִעם ַאָּבא ִּכי ּכֹוֲאבֹות ָלך ָהַרגַלִיים. ַאת ֹלא ְיכֹוָלה ֶלֱאכֹול עּוָגה, 

ִּכי ּכֹוֶאֶבת ָלך ַהֶּבֶטן. ּוָמָחר ַאת ֹלא הֹוֶלֶכת ְליֹום ַההּוֶלֶדת ֶשל ִשיָרה, ִּכי ּכֹוֵאב 

ָלך ָהֹראש. ְוַעכָשיו ַאת הֹוֶלֶכת ַלִמיָטה. ָנכֹון?

– אאאא.... ִאיָמא, ַאת יֹוַדַעת, ַעכָשיו ֲאִני ַמרִגיָשה יֹוֵתר טֹוב.

– ַאת ַמרִגיָשה יֹוֵתר טֹוב?

– ֵּכן. ְוָהֹראש ֹלא ּכֹוֵאב ִלי. ֲאִני ּכָבר ֹלא חֹוָלה! ַוֲאִני ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות ִשיעּוֵרי ַּבִית.

ַהִאם ִריָנה ֶּבֱאֶמת חֹוָלה? ●

ָלָמה ִהיא ֹלא עֹוָׂשה ִשיעּוֵרי ַּבִית? ●

ָמה ֹלא ָנכֹון?

ה ִׁשיעּוֵרי ַּבִית ְּבָמֵתָמִטיָקה. 1. ִריָנה עֹוֹשָ

2. ִריָנה ְמַׂשֶחֶקת ִעם ַהֶּכֶלב.

3. ְלִריָנה ֵאין ִׁשעּוֵרי ַּבִית.

4. ִריָנה אֹוֶמֶרת ְלִאיָמא: "ֲאִני ֹלא רֹוָצה ִללמֹוד".

5. ִאיָמא אֹוֶמֶרת: " ֲאִני ַמרִגיָשה ֹלא טֹוב!"

6. ִריָנה ֹלא ְיכֹוָלה ַלֲעשֹות ִשיעּוֵרי ַּבִית. 

5. Перегляньте наступні твердження. Знайдіть та обговоріть, які з них вірні, 
а які ні. Поясніть чому.

6. Спочатку прочитай, що каже Ріна. 
Потім добери правильну граматичну форму виділеного прописом 
дієслова. 
Зверни увагу на рід і число іменника, з яким воно пов’язане. 
А тепер замість позначки зі знаком питання впиши дієслово в необхідній 
формі. Перевір себе!

ִריָנה אֹוֶמֶרת: ָהֹראש ּכֹוֵאב ִלי. ַגם ַהַגב  ִלי! ְוַגם ַהֶּבֶטן  ִלי!

67ְוַגם ַהָיַדִיים  ִלי! ְוַגם ָהַרגַלִיים  ִלי!
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ָלָמה? ָלָמה? ָלָמה?

ִּכי ּכֹוֲאבֹות ָלה ַהָיַדִיים. 1. למה ִריָנה ֹלא ְיכֹוָלה ְלַׂשֵחק ִעם ֶהָחתּול? 

ִּכי ּכֹוֲאבֹות ָלה ָהַרגַלִיים.  ? 2. למה ִריָנה ֹלא ְיכֹוָלה 

ִּכי ּכֹוֵאב ָלה ָהֹראש.  ? 3. למה ִריָנה ֹלא ְיכֹוָלה 

ִּכי ּכֹוֶאֶבת ָלה ַהֶּבֶטן.  ? 4. למה ִריָנה ֹלא ְיכֹוָלה 

7. Прочитайте у парах запитання та відповіді на них. Пригадайте, що мама 
казала Ріні, і ви здогадаєтесь,  яке слово загубилося. Здогадалися? 
А тепер прочитайте, що вийшло!

ֲאִני חֹוֶלה. ּכֹוֵאב ִלי ָהֹראש.

 ? ַאָתה חֹוֶלה? ָמה ּכֹוֵאב 

 ? ַאת חֹוָלה? ָמה ּכֹוֵאב  

 ? הּוא חֹוֶלה? ָמה ּכֹוֵאב 

? ִהיא חֹוָלה? ָמה ּכֹוֵאב 

ֲאִני ָׂשֵמַח ִּכי ֵיש ִלי ֲחֵבִרים טֹוִבים.

ַאָתה ָׂשֵמַח ִּכי ֵיש  יֹום הּוֶלֶדת.

ַאת ׂשֵמָחה ִּכי ֵיש  ֶּכֶלב.

הּוא ָׂשֵמַח ִּכי ֵיש  ֵסֶפר טֹוב.

ִהיא ׂשֵמָחה ִּכי ֵיש  ִׂשמָלה ָיָפה.

8. Додайте займенники в речення, вживаючи правильну граматичну форму. 
Зверніть увагу на кольорову табличку!

1.  ֲאִני ַמרִגיש ֹלא טֹוב. ּכֹוֵאב  ָהֹראש.

2.  ִדיָנה חֹוֶלה. ּכֹוֲאבֹות  ָהַרגַלִים. 

3.  יֹוִסי אֹוֵכל ַהרֵּבה עּוגֹות. ּכֹוֶאֶבת  ַהֶּבֶטן.

 ? 4.  ֵאיך ַאָתה ַמרִגיׁש? ָמה ּכֹוֵאב 

5.  ִאם ּכֹוֵאב  ַהָגרֹון, ָלָמה ַאת אֹוֶכֶלת גִליָדה?

9.  Доповни речення займенниками, вживаючи 
відповідні граматичні форми. Тобі допоможуть 
малюнки та кольорова табличка!

היאהואאתאתהאני

ָלהלֹוָלךְלָךִלי
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ִּביקּור חֹוִלים

ָיִאיר חֹוֶלה. הּוא חֹוֶלה ְמאֹוד. 

הּוא ֹלא ָּבא ְלֵבית ַהֵסֶפר. הּוא ֹלא לֹוֵמד ַּבִּכיָתה ְוֹלא ְמַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים. 

הּוא ָעצּוב. ַגם ַאָּבא ְוִאיָמא ֶשל ָיִאיר ֲעצּוִבים ְמאֹוד. 

ַּבִּכיָתה ַהמֹוָרה שֹוֶאֶלת: 

"ָמה ֲאַנחנּו עֹוִׂשים 

ִּבשִביל ָיִאיר ַהחֹוֶלה"?

ָדן אֹוֵמר: "ֲאִני ְמַדֵּבר ִעם 

ָיִאיר ַּבֵטֵלפֹון ָּכל יֹום. 

ֲאִני ְמַסֵּפר לֹו ָמה ֲאַנְחנּו 

לֹומִדים ְּבֵבית ַהֵסֶפר"

ִשיָרה אֹוֶמֶרת: "ַגם ֲאִני 

ְמַדֶּבֶרת ִעם ָיִאיר ַּבֵטֵלפֹון 

ָּכל יֹום. ֲאִני ְמַסֶּפֶרת לֹו 

ִסיּפּוִרים ָיִפים ּוׂשֵמִחים."

ִדיָנה אֹוֶמֶרת: "ֲאִני ּכֹוֶתֶבת ְלָיִאיר ָּכל יֹום ּוְמַסֶּפֶרת לֹו ָמה ַהִשיעּוִרים".

ַגִלית אֹוֶמֶרת: "ֲאִני ָּבָאה ַלַּבִית ֶשל ָיִאיר. ֲאַנְחנּו ְמַׂשֲחִקים ַיַחד".

ִניר אֹוֵמר: "ַגם ֲאִני ָּבא ַלַּבִית ֶשל ָיִאיר. ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ַיַחד ִשיעּוֵרי ַּבִית".

ַהמֹוָרה אֹוֶמֶרת: "ַאֶתם ְיָלִדים טֹוִבים. ַאֶתם עֹוִׂשים ַהרֵּבה ִמצוֹות. ּוָמה עֹוד 

ֲאַנחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ִּבשִביל ָיִאיר?"

ָמה ַהֲחֵבִרים עֹוִׂשים ִּבשִביל ָיִאיר ַהחֹוֶלה? ●

ָמה עֹוד ֵהם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ִּבשִביל ָיִאיר? ●
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ָמה ֹלא ָנכֹון?

1. ָיִאיר לֹוֵמד ַּבִּכיָתה ְוְמַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים.

2. ָדן ְמַדֵּבר ִעם ָיִאיר ַּבֵטֵלפֹון ָּכל ַשַּבת.

3. ִשיָרה ְמַסֶּפֶרת ְלָיִאיר ִסיּפּוִרים ָיִפים ַוֲעצּוִבים. 

4. ִדיָנה ְמַדֶּבֶרת ִעם ָיִאיר ַּבֵטֵלפֹון.

5. ַגִלית ְמַשֶחֶקת ִעם ָיִאיר ַּבִּכיָתה.  

6. ִניר ֹלא ָּבא ַלַּבִית ֶשל ָיִאיר.

ַאֲחֵרי חֹוֶדש ָיִאיר ָּבא ַלִּכיָתה. הּוא ּכָבר ֹלא חֹוֶלה. הּוא ַמרִגיש טֹוב. 

הּוא ָׂשֵמַח. ְוַגם ַהֲחֵבִרים ֶשלֹו ׂשֵמִחים.

ָמה הּוא אֹוֵמר ַלֲחֵבִרים? 

ָמה ַהֲחֵבִרים אֹוְמִרים לֹו? 

ָמה הּוא עֹוֶׂשה ְּבֵבית ַהֵסֶפר?

בית ספר

10. Прочитай подані твердження. Чи погоджуєшся ти з ними? Знайди, в 
чому помилка.

11. Придумай твір-розповідь за поданим початком. 
Побудувати твір тобі допоможуть запитання та малюнок.
Чи була в тебе подібна ситуація? Розкажи про себе та своїх друзів.
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ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

רוני חולה.

כואב לו הגרון. 

הוא לא אוכל גלידה. 

גם שירה חולה. 

כואבת לה הבטן.

גם היא לא אוכלת גלידה. 

רֹוִני חֹוֶלה.

ּכֹוֵאב לֹו ַהָגרֹון. 

הּוא ֹלא אֹוֵכל גִליָדה. 

ַגם ִשיָרה חֹוָלה. 

ּכֹוֶאֶבת ָלה ַהֶּבֶטן.

ַגם ִהיא ֹלא אֹוֶכֶלת גִליָדה.

דן בא לבית של רוני.

הוא מדבר עם רוני.

הוא משחק עם רוני.

רוני שמח.

הוא מרגיש יותר טוב.

ָדן ָּבא ַלַּבִית ֶשל רֹוִני.

הּוא ְמַדֵּבר ִעם רֹוִני.

הּוא ְמַׂשֵחק ִעם רֹוִני.

רֹוִני ָׂשֵמַח.

הּוא ַמרִגיש יֹוֵתר טֹוב.

רינה באה לבית של שירה.

היא מדברת עם שירה.

היא קוראת לשירה ספר.

היא מספרת לשירה סיפור.

שירה שמחה.

היא מרגישה יותר טוב.  

ִריָנה ָּבָאה ַלַּבִית ֶשל ִשיָרה.

ִהיא ְמַדֶּבֶרת ִעם ִשיָרה.

ִהיא קֹוֵראת ְלִשיָרה ֵסֶפר.

ִהיא ְמַסֶּפֶרת ְלִשיָרה ִסיּפּור.

ִשיָרה ׂשֵמָחה.

ִהיא ַמרִגיָשה יֹוֵתר טֹוב.
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можливо אּוַלי

справді ֶּבֱאֶמת

живіт ֶּבֶטן

для ִּבשִביל

горло ָגרֹון

невже ַהִאם

хворий חֹוֶלה

кіт ָחתּול

день народження יֹום הּוֶלֶדת

краще יֹוֵתר טֹוב

болить ּכֹוֵאב

у неї ָלה

у нього לֹו

у мене ִלי

у тебе ְלָך / ָלך

завтра ָמָחר

заповідь / добра 
справа ִמצוָוה

відчуває / 
почуває ַמרִגיש

сумний ָעצּוב

біжить ָרץ

п’є שֹוֶתה

Словник  
РОЗДІЛ 9.

 ִמילֹון
ֶּפֶרק 9
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ּכֹוֵעסָעצּובָׂשֵמַח

צֹוֵחקּבֹוֶכהָעֵייף

 ּפֹוֵחדָצֵמאָרֵעב

  ֶּפֶרק 10

1. ָלָמה ִניר ָׂשֵמַח?
ִּכי הּוא ְמַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים.

ִּכי הּוא ָעצּוב.

2. ָלָמה ִניר ָרֵעב?
ִּכי הּוא ֹלא אֹוֵכל ַּבּבֹוֶקר.

ִּכי הּוא אֹוֵכל עּוָגה גדֹוָלה.

3. ָלָמה ִניר ָעצּוב?
ִּכי הּוא ָעֵייף.

ִּכי הּוא ָׂשֵמַח. 

4. ָלָמה ִניר צֹוֵחק?
ִּכי הּוא קֹוֵרא ִסיּפּור ַמצִחיק. 

ִּכי הּוא הֹוֵלך ַלֲחנּות.

1. Добери правильну відповідь на запитання. 

2. Прочитайте діалог. Інсценуйте схожі діалоги,  
використовуючи інформацію із завдання 1. 

רֹוִני: ִניר? ָמה שלֹומָך? 

ִניר: ְמצּוָין! ֲאִני ָׂשֵמַח ְמאֹוד!

רֹוִני: ָלָמה ַאָתה ָׂשֵמַח?

ִניר: ִּכי ֲאִני ְמַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים.

רֹוִני: ִניר? ָמה שלֹומָך? 
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ִריָנה: ַהיי, ִניר! רֹוֶצה ְלַׂשֵחק? )10:00(

ִריָנה: ַאָתה ּכָבר ָיכֹול ְלַׂשֵחק? )12:30(

ִריָנה: אּוַלי ַעכָשיו? )17:00(

ִריָנה: נּו? ְוַעכָשיו? )22:00(

ָלָמה ִריָנה ּכֹוֶעֶסת?

ִניר: ֵּכן, ֲאָבל ֹלא ַעכָשיו. ֲאִני ָצִריך ִללמֹוד ָמֵתָמִטיָקה 
 ְמאֹוד ֵמַהּבִחיָנה. )10:05(

 ֵּכן, ֲאָבל ֹלא ַעכָשיו. ֲאִני ָצִריך ִללמֹוד ָמֵתָמִטיָקה 
ַלּבִחיָנה. ֲאִני 

. ֲאִני ָצִריך ְלַׂשֵחק  ִניר: ֹלא ַעכָשיו. ָהָאח ַהָקָטן ֶשִלי 
ִעם ָהָאח. )13:00(

ִניר: ֹלא. ֲאִני  ְוָצִריך ֶלֱאכֹול ַמֶשהּו. )18:30(

ִניר: ֹלא, ֲאִני ּכָבר  ְוהֹוֵלך ִלישֹון. ַּביי! )22:00(

3. Придумай, які з поданих дієслів відповідають реченням за змістом. 
Доповни речення та прочитай вголос.

ִלישֹון / ִללמֹוד / ֶלֱאכֹול / ְלַׂשֵחק

. 1. ְלִניר ֵיש ּבִחיָנה ְּבָמֵתָמִטיָקה. הּוא ָצִריך 

. 2. ִניר ָרֵעב, הּוא ָצִריך 

3. ָהָאח ַהָקָטן של ִניר ּבֹוֶכה. ִניר ָצִריך  ִעם ָהָאח.  

. 4. ָּבֶעֶרב הּוא ָעֵייף. הּוא הֹוֵלך 

Придумай, які з поданих дієслів відповідають реченням за змістом. 
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4. Доповніть речення, вставляючи виділені дієслова у чоловічому  
або жіночому роді. Запишіть речення у зошит. Перевірте одне одного!

 . 1.   ּפֹוֵחד / ּפֹוֶחֶדת: רֹוִני ּפֹוֵחד ֵמַהּבִחיָנה. ַגם ָדִני  ְוִשיָרה 

, הּוא אֹוֵהב ּבִחינֹות. ָאֵבל יֹוִסי ֹלא 

, ָדן  ,  2.   ּכֹוֵעס / ּכֹוֶעֶסת: ַהיֹום ֵאין ִמׂשַחק ַּכדּוֶרֶגל. ִריָנה 

. ְוִאיָלָנה ֹלא  ִּכי ִהיא ֹלא אֹוֶהֶבת ַּכדּוֶרֶגל. יֹוִסי 

, ִדיָנה  , רֹוִנית  3.   צֹוֵחק / צֹוֶחֶקת: ַהמֹוֶרה ְמַסֵּפר ּבִדיָחה. ָדן 

. ַרק ָתָמר ֹלא  ִּכי ִהיא ֹלא ַמקִׁשיָבה ַלמֹוֶרה. , רֹוִני 

, ָתָמר  4.   ָרֵעב / ְרֵעָבה: ְּבַהפָסָקה ָּכל ַהְיָלִדים ְרֵעִבים. ִניר 

. ַרק ִאיָלן ֹלא  ִּכי הּוא אֹוֵכל ַהרֵּבה  , ִשיָרה  , ִאיָלן 

ַּבּבֹוֶקר.

 , , יֹוִסי  5. ָעֵייף / ֲעֵייָפה: ַאֲחֵרי ַהִטיּול ּכּוָלם ֲעֵייִפים. ָדן 

. ַרק ִניר ֹלא  , הּוא רֹוֶצה ְלַטֵייל עֹוד. , ִדיָנה  ִאיָלָנה 

ָלָמה ָתָמר ֹלא צֹוֶחֶקת? ●

ָלָמה ִאיָלן ֹלא ָרָעב? ●

ָלָמה יֹוִסי ֹלא ּפֹוֵחד ֵמַהּבִחיָנה?. ●

5. Перегляньте наступні твердження. 
Порівняйте їх з інформацією, що 
міститься у завданні 4. З’ясуйте у 
парах, що не так. Поясніть чому.

ָמה ֹלא ָנכֹון?

1. ִשיָרה ּפֹוֶחֶדת ֵמַהּבִחיָנה.

2. ִריָנה, ָדן ְויֹוִסי ּכֹוֲעִסים ִּכי ַהיֹום ֵאין ִשיעּור ַאנגִלית.

3. ַגם ִאיָלן ּכֹוֵעס. 

4. ַהמֹוֶרה צֹוֵחק ִּכי ַהְּיָלִדים ְמַסּפִרים ּבִדיָחה.

5. ִאיָלן ֹלא ָרֵעב, הּוא אֹוֵכל ַהרֵּבה ַּבּבֹוֶקר.

6. ִדיָנה ֹלא צֹוֶחֶקת. 

775. ַאֲחֵרי ַהִשיעּור ַהְיָלִדים ֲעֵייִפים.
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6. Прочитайте речення. Подумайте, як почуваються діти в цих ситуаціях, 
і доповніть речення відповідними словами. Вам допоможуть слова 
зі смайликами на сторінці 73. А як би ви почувалися у подібних 
ситуаціях?

ָמה ֵהם ַמרִגיִשים?

. 1. ְליֹוִסי ֵיש ּבִחיָנה ְּבָמֵתָמִטיָקה. הּוא 

. 2. ֶהָחֵבר ֶשל ִדיָנה חֹוֶלה. ִדיָנה 

. 3. ְלרֹוִני ֵיש יֹום הּוֶלֶדת. הּוא 

. 4. ָּכל ַהֲחֵבִרים ֶשל ִניר הֹולִכים ְלִטיּול ְוִניר ֹלא הֹוֵלך. הּוא 

. 5. ִאיָלָנה לֹוֶמֶדת ָּכל ַהיֹום. ָּבֶעֶרב ִהיא 

. 6. ִגיל ֹלא אֹוֵכל ָּכל ַהיֹום. הּוא 

. 7. יֹוִסי ְמַסֵּפר ְלִמיָכֵאל ּבִדיָחה. ִמיָכֵאל 

. 8. ָדן ֹלא רֹוֶצה ְלַׂשֵחק ִעם ַהֲחֵבִרים ִּכי הּוא 

. 9. ָׂשָרה ֹלא ְיכֹוָלה ָלִשיר ַּבקֹונֵצרט ִּכי ִהיא 

7. Прочитайте мовчки початок кожного речення 
праворуч. А тепер прочитайте ліву частину 
завдання, де подано кінець речень. Поєднайте дві 
частини так, щоб вийшло закінчене речення. Зразок 
зі стрілочкою вам допоможе.

1. ִאם ַהִתינֹוק ָרֵעב

2. ִאם ַהִתינֹוק ָצֵמא

3. ִאם ַהִתינֹוק ָעצּוב

4. ִאם ַהִתינֹוק ָעֵייף

5. ִאם ַהִתינֹוק ּפֹוֵחד 

ִאיָמא נֹוֶתֶנת לֹו ַמִים.

ִאיָמא נֹוֶתֶנת לֹו ּבּוָּבה.

ִאיָמא נֹוֶתֶנת לֹו ָחָלב.

ִאיָמא נֹוֶתֶנת לֹו ִחיּבּוק.

ִאיָמא ָׂשָמה אֹותֹו ַּבִמיָטה. 
76
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ָלָמה ַהִתינֹוק ּבֹוֶכה?

ְלִניר ֵיש ַאח ָקָטן. קֹורִאים לֹו רֹוֵנן. הּוא ָקָטן ְמאֹוד, הּוא ִתינֹוק ֶּבן ָשָנה.

ַעכָשיו ִאיָמא עֹוָׂשה ֲארּוַחת צֹוֳהַרִים ְוִניר ְמַׂשֵחק ִעם ַהִתינֹוק ַּבִגיָנה.

ִּפתאֹום ַהִתינֹוק ַמתִחיל ִלבּכֹות. הּוא ּבֹוֶכה, ּובֹוֶכה, ּובֹוֶכה... 

ִניר ֹלא יֹוֵדַע ָמה ַלֲעׂשֹות. הּוא שֹוֵאל: "רֹוֵנן, ָלָמה ַאָתה ּבֹוֶכה? ָמה ַאָתה 

רֹוֶצה? "ֲאָבל ַהִתינֹוק עֹוד ֹלא יֹוֵדַע ְלַדֵּבר. 

ִניר חֹוֵשב: "אּוַלי ַהִתינֹוק ָרֵעב?" הּוא נֹוֵתן לֹו עּוִגָייה. ֲאָבל ַהִתינֹוק ֹלא רֹוֶצה 

ֶלֱאכֹול. הּוא ַרק בֹוֶכה.

ִניר חֹוֵשב: "אּוַלי ַהִתינֹוק ָצֵמא?"  הּוא נֹוֵתן לֹו ַמִים. ֲאָבל ַהִתינֹוק ֹלא רֹוֶצה 

ִלשתֹות. הּוא ּבֹוֶכה ּובֹוֶכה.

ִניר חֹוֵשב: "אּוַלי ַהִתינֹוק ָעצּוב?" הּוא נֹוֵתן לֹו ּבּוָּבה. ֲאָבל ַהִתינֹוק ֹלא רֹוֶצה 

ְלַׂשֵחק. הּוא ּבֹוֶכה, ּובֹוֶכה, ּובֹוֶכה... 

ִניר חֹוֵשב: "אּוַלי ַהִתינֹוק ָעֵייף?" הּוא ָּבא ִעם ַהִתינֹוק ַלֶחֶדר ְוָׂשם  אֹותֹו 

ַּבִמיָטה. ֲאָבל ַהִתינֹוק ֹלא רֹוֶצה ִלישֹון. הּוא ּבֹוֶכה עֹוד יֹוֵתר.

ִאיָמא ָּבָאה ַלֶחֶדר ְושֹוֶאֶלת: "רֹוֵנן, מֹוֶתק ֶשִלי, ָמה ָקָרה? ָלָמה ַאָתה ּבֹוֶכה?"

ִהיא נֹוֶתֶנת לֹו ִחיּבּוק. ִּפתאֹום 

ַהִתינֹוק ַמפִסיק ִלבּכֹות. ִאיָמא 

נֹוֶתֶנת לֹו ַּבקּבּוק ִעם ָחָלב. 

הּוא אֹוֶכל. ַעכָשיו הּוא ּכָבר 

ֹלא ּבֹוֶכה. הּוא ָׂשֵמַח.

ָמה ִניר נֹוֵתן ַלִתינֹוק? ●

ָמה ִאיָמא נֹוֶתֶנת ַלִתינֹוק? ●

ִהיא נֹוֶתֶנת לֹו ִחיּבּוק. ִּפתאֹום 

ַהִתינֹוק ַמפִסיק ִלבּכֹות. ִאיָמא 
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8. Переглянь наступні твердження. Порівняй їх з інформацією в тексті на 
сторінці 77 та поясни, що в них не правильно. 

ָמה ֹלא ָנכֹון?

1. ִניר ְּבֵבית ַהֵסֶפר?

2. הּוא ְמַׂשֵחק ִעם ַהֲחֵבָרה ֶשלֹו ִריָנה.

3. ְלִניר ֵיש ַאח ָקָטן, הּוא ֶּבן ֵשש. 

4. ָהָאח ֶשלֹו צֹוֵחק.

5. ִניר נֹוֵתן לֹו עּוִגָייה, ּבּוָּבה ּוִמיץ.

6. ַהִתינֹוק רֹוֶצה ִלישֹון. 

9. За допомогою виділених питальних слів склади запитання до поданих 
речень і запиши їх у зошит. Перевір себе!

ִמי / ָמה / ָמַתי / ֵאיֹפה / ְלָאן

1. ַעכָשיו ִאיָמא עֹוָׂשה ֲארּוַחת צֹוֳהַרִיים. 

2. ִניר ְמַׂשֵחק ִעם ַהִתינֹוק ַּבִגיָנה.

3. ִניר ָּבא ִעם ַהִתינֹוק ַלֶחֶדר.

4. ִאיָמא נֹוֶתֶנת ַלִתינֹוק ַּבקּבּוק ִעם ָחָלב.

10. Доповни речення потрібними словами. 

שֹוֵאל / נֹוֶתֶנת / ְמַׂשֵחק / עֹוָׂשה / ַמפִסיק / יֹוֵדַע 

1. ִאיָמא  ֲארּוַחת צֹוֳהַרִיים.

2. ִניר  ִעם ַהִתינֹוק ַּבִגיָנה.

: "רֹוֵנן, ָלָמה ַאָתה ּבֹוֶכה?" 3. ִניר

4. ַהִתינֹוק עֹוד ֹלא  ְלַדֵּבר.

5. ִאיָמא  לֹו ִחיּבּוק. 

6. ַהִתינֹוק  ִלבּכֹות.

За допомогою виділених питальних слів склади запитання до поданих 
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רֹוֶצה +

ֶלֱאכֹול

ִלשתֹות

ְלַׂשֵחק

11. Прочитайте текст і доповніть його відповідними словами.

ָהָאח ֶשל ִשיָרה

ְלִשיָרה ֵיש ַאח ָקָטן. קֹורִאים לֹו ֵאיָתן. הּוא ֶּבן ָשלֹוש.

הּוא יֹוֵדַע ְלַדֵּבר. ִשיָרה ְמַׂשֶחֶקת ִעם ֵאיָתן ַּבִגיָנה ְלַיד 

ַהַּבִית.

ִּפתאֹום הּוא ַמתִחיל ִלבּכֹות.

ִשיָרה שֹוֶאֶלת: "ֵאיָתן, ָמה ָקָרה? ָמה ַאָתה רֹוֶצה?"

 . ִשיָרה נֹוֶתֶנת לֹו ַמִים, ֲאָבל הּוא ֹלא

"! הּוא אֹוֵמר: "ֲאִני ֹלא רֹוֶצה 
שֹוֶתה / ִלשתֹות

?" ֵאיָתן  ִשיָרה שֹוֶאֶלת: "אּוַלי ַאָתה רֹוֶצה 

. אֹוֵמר: "ֵּכן". ִהיא נֹוֶתֶנת לֹו עּוִגיֹות, ְוהּוא 
אֹוֵכל / ֶלֱאכֹול

ֵאיָתן אֹוֵמר: "ֲאִני רֹוֶצה  ְּבַכדּור". ִשיָרה נֹוֶתֶנת 

. ֲאָבל הּוא ָעצּוב. הּוא רֹוֶצה  לֹו ַּכדּור. הּוא 

 ִעם ִשיָרה. הּוא אֹוֵמר: "ִשיָרה, ַאת רֹוָצה 

 ִאיִתי?"

ִשיָרה אֹוֶמֶרת: "ֵּכן, מֹוֶתק ֶשִלי, ֲאִני רֹוֶצה."

ֵהם ְמַׂשֲחִקים ַיַחד. ֵאיָתן ָׂשֵמַח. הּוא ֹלא ּבֹוֶכה, הּוא 

צֹוֵחק.

ְמַׂשֵחק / ְלַׂשֵחק

ָמה ֵאיָתן רֹוֶצה? ָמה הּוא ֹלא רֹוֶצה? ●
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ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

רוני: מה שלומך? 

ניר:  מצוין! אני שמח מאוד!

רוני: למה אתה שמח?

ניר:  כי אני משחק עם חברים. 

רינה: היי, ניר! אתה רוצה לשחק? 

ניר: ּכן, אבל לא עכשיו.

רינה: למה?

ניר:  אני משחק עם האח הקטן 

שלי. 

שירה:  איתן, למה אתה בוכה? 

אתה רוצה מים?

איתן: לא.

שירה: אתה רוצה עוגייה?

איתן: לא, אני לא רוצה.

שירה: מה אתה רוצה?

איתן: לשחק בכדור.

רֹוִני: ָמה ׁשלֹומָך? 

ִניר: ְמצּוָין! ֲאִני ָׂשֵמַח ְמאֹוד!

רֹוִני: ָלָמה ַאָתה ָׂשֵמַח?

ִניר: ִּכי ֲאִני ְמַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים. 

ִריָנה: ַהיי, ִניר! ַאָתה רֹוֶצה ְלַׂשֵחק? 

ִניר:   ֵּכן, ֲאָבל ֹלא ַעכָשיו.

ִריָנה: ָלָמה?

ִניר:  ֲאִני ְמַׂשֵחק ִעם ָהָאח ַהָקָטן 

ֶׁשִלי. 

ִשיָרה: ֵאיָתן, ָלָמה ַאָתה ּבֹוֶכה? 

ַאָתה רֹוֶצה ַמִים?

ֵאיָתן: ֹלא.

ִשיָרה: ַאָתה רֹוֶצה עּוִגָייה?

ֵאיָתן: ֹלא, ֲאִני ֹלא רֹוֶצה.

ִשיָרה: ָמה ַאָתה רֹוֶצה?

ֵאיָתן: ְלַׂשֵחק ְּבַכדּור.
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але ָאֵבל

обід ֲארּוַחת ָצֳהַרִים

жарт / анекдот ּבִדיָחה

лялька ּבּוָּבה

іспит / контрольна 
робота ּבִחיָנה

пляшка ַּבקּבּוק

обійми ִחיּבּוק

молоко ָחָלב

більше יֹוֵתר

разом ַיַחד

вже ּכָבר

злий / злиться ּכֹוֵעס

плакати ִלבּכֹות

спати ִלישֹון

солоденький מֹוֶתק

припиняє ַמפִסיק

смішно ַמצִחיק

слухає ַמקִשיב

гра ִמׂשַחק

дає נֹוֵתן

печиво עּוִגיָיה

втомлений / 
втомився ָעיֵיף

боїться ּפֹוֵחד

сміється צֹוֵחק

спраглий ָצֵמא

голодний ָרֵעב

немовля ִתינֹוק

Словник  
РОЗДІЛ 10.

 ִמילֹון
ֶּפֶרק 10
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 ֶּפֶרק 11
ַענֵפי סּפֹורט

ַּכדּורָעףַּכדּורַסלַּכדּוֶרֶגל

ַשחָמטׂשִחָייהֶטִניס

ִהתַעמלּותַדמָקהָקָרֶטה

ֵאיָתן אֹוֵהב סּפֹורט

ֵאיָתן אֹוֵהב סּפֹורט. ָּכל יֹום הּוא ִמתַעֵמל ְוָרץ.

ְּביֹום ִראשֹון הּוא הֹוֵלך ְלחּוג ֶטִניס.

ְּביום ֵשִני הּוא ְמַׂשֵחק ַּכדּוֶרֶגל ִעם ַהֲחֵבִרים.

ְּביֹום שִליִשי הּוא קֹוֵרא ִסיּפּוִרים ַעל סּפֹורט ָּבִאינֶטְרֵנט ְורֹוֶאה ִמׂשָחִקים 

ְּבֵטֵלוִויזָיה.

ְּביֹום ְרִביִעי הּוא הֹוֵלך ְלחּוג ָקָרֶטה.

ְּביֹום ֲחִמיִׁשי הּוא ׂשֹוֶחה ַּבּבֵריָכה.

ְּביֹום ִשִשי הּוא הֹוֵלך ְלחּוג ַּכדּורָעף ּוְמַׂשֵחק ָשם 

ָּכל ָהֶעֶרב.

ּובַשָּבת הּוא ַּבַּבית. הּוא ְמַׂשֵחק ַשחָמט ִעם ַאָּבא 

ֶשלֹו ּוִמׂשָחק ַדמָקה ִעם ָהָאח ַהָקָטן ֶשלֹו.
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ֵאיָתן אֹוֵמר: "ֲאִני ֹלא ַאלּוף. ֲאִני ַמצִליַח ְּבָקָרֶטה ּוְבַׁשחָמט ְוֹלא ָּכל-ָּכך ַמצִליַח 

ְּבַכדּורָעף ּוִבשִחָייה. ֲאָבל ֲאִני ַגם ֹלא ַחָייב ְלַהצִליַח ְּבָכל ָדָבר. ֲאִני ָּפשּוט 

אֹוֵהב סּפֹורט".  

ֵאילּו ַענֵפי סּפֹורט ֵאיָתן ִמתַעֵמל? ●

1. Поставте одне одному запитання про те, що робить Ейтан в кожен з днів 
тижня. 

ה ְּביֹום ֲחִמיִׁשי?  דּוגָמה: – ָמה ֵאיָתן עֹוֹשֶ

– ְּביֹום ֲחִמיִׁשי הּוא ׂשֹוֶחה ַּבּבֵריָכה.

יֹום ִראשֹון – חּוג ֶטִניס

יֹום ֵשִני – ַּכדּוֶרֶגל ְּבֵטֵלִוויזָיה

יֹום שִליִשי – ַּכדּוֶרֶגל ִעם ַהֲחֵבִרים

יֹום ְרִביִעי – ָקָרֶטה

יֹום ֲחִמיִׁשי – חּוג ַּכדּורָעף

יֹום ִשִשי – ׂשִחָייה ַּבּבֵריָכה

ַשָּבת – חּוג ַשחָמט

2. Знайди помилки в розкладі занять Ейтана.  
Дай правильні відповіді.
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3. Запитайте у друзів, якими видами спорту вони займаються. 
Заповніть у зошиті таблицю отриманою інформацією.

יֹוִסי, רֹון,  ִמתַעֵמל ַּבּבֹוֶקר

ִריָנה, ִאיָלן  ְמַׂשֵחק ַּכדּורָעף 

ֵחן הֹוֵלך ְלחּוג ָקָרֶטה

ִשיָרה יֹוֵדַע ְלַׂשֵחק ַשחָמט

נִיר ׂשֹוֶחה ַּבּבֵריָכה

4. Подивіться уважно на схематичний малюнок. Яким чином утворилися 
в івриті слова «футбол», «баскетбол» і «волейбол»? Запишіть їх 
у зошит.

ַּכדּוֶרֶגל = ֶרֶגל + ַּכדּור

ַּכדּורַסל = ַסל + ַּכדּור

ַּכדּורָעף = ָעף + ַּכדּור
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5. Постав запитання до кожного речення.

1. ָדִני הֹוֵלך ְלחּוג ֶטִניס. )ִמי? ְלָאן?(

2. ַהְיָלִדים ְמַׂשֲחִקים ַּכדּורַסל ַּבִמגָרׁש. )ִמי? ֵאיֹפה? ָמה עֹוִׂשים?( 

3. ִריָנה אֹוֶהֶבת ֶטִניס ְוַׁשחָמט. )ִמי? ָמה? (

4. ַאָּבא ֶשל ֵאיָתן ַאלּוף ַּבסּפֹורט. )ִמי?( 

5. רֹוֵנן ְוָדן ׂשֹוִחים ַּבּבֵריָכה ָּכל יֹום ִשִשי. )ִמי? ֵאיֹפה? ָמה עֹוִׂשים?( 

6. ֲאַנחנּו ַמצִליִחים ְּבִמְשַחק ַדמָקה. )ִמי? ְּבָמה?(

6. Заповніть пропуски в реченнях, уживаючи подане дієслово 
у правильній формі відповідно до роду та числа. Запишіть повні 
речення у зошит. 

ִמתַעֵמל / ִמתַעֶמֶלת / ִמתַעמִלים / ִמתַעמלֹות

1. ַהְיָלִדים  ְּבִשיעּור סּפֹורט.

2. ַאָּבא  ָּכל ּבֹוֶקר.

3. ִריָנה ְוִדיָנה ֹלא  .

4. ַהַילָדה  ַהרֵּבה. 

5. ִניר  ִעם ַהֲחֵבִרים ֶשלֹו.

ׂשֹוֶחה / ׂשֹוָחה / ׂשֹוִחים / ֹשֹוחֹות

1. רֹוִני  ַּבָים .

2. ִׁשיָרה ֹלא  ַּבּבֵריָכה.

3. ַהֲחֵברֹות ֶשִלי  ַּבּבֵריָכה ְּביֹום שִליִשי ָּבֶעֶרב.

4. ַסָּבא ֶשִלי  ְמצּוָין ְוַגם ָסבָתא  טֹוב 

ְמאֹוד. 

5. ֲאַנחנּו  ַּבּבֵריָכה ְּביֹום ְשֵני.
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ַהַּכדּור ַהמּושָלם

ִניר אֹוֵהב ְלַׂשֵחק ַּכדּוֶרֶגל. הּוא רֹוֶצה ְמאֹוד ַּכדּור ָחָדש. ָּכל יֹום הּוא ָּבא 

ַלֲחנּות סּפֹורט ּוִמסַתֵּכל ְּבַכדּור ָיֶפה ְוָלָבן ִעם ַּפס ָאדֹום – ַּכדּור מּושָלם 

ְלַכדּוֶרֶגל. 

ַאָּבא ֶשל ִניר ַמסִּכים ִלקנֹות לֹו ֶאת ַהַּכדּור ְליֹום ַההּוֶלֶדת. ֲאָבל... יֹום 

ַההּוֶלֶדת ֶשל ִניר ְּבַאּפִריל ְוַעְכָשיו ַרק ֵדֶצמֶּבר. "ֲאִני ָּכל-ָּכך רֹוֶצה ְלַׂשֵחק 

ַּבַּכדּור ַהֶזה!" – חֹוֵשב ִניר. 

ּבֹוֶקר ֶאָחד ָּבא ִניר ְלֵבית ַהֵסֶפר ְורֹוֶאה ֶאת ֶהָחֵבר ֶשלֹו יֹוִסי. ְליֹוִסי ֵיש ַּכדּור 

ָחָדש, ַּכדּור ָיֶפה ְוָלָבן ִעם ַּפס ָאדֹום – ַּכדּור מּושָלם ְלַכדּוֶרֶגל. "ָלָמה ְליֹוִסי 

ֵיש ַּכדּור ָחָדש ְוִלי ֵאין?" – חֹוֵשב ִניר. הּוא ָעצּוב. 

ָּבא ִאיָלן ְוׁשֹוֵאל: "ִניר, ָמה ָקָרה ְלָך? ָלָמה ַאָתה ָעצּוב ָּכל-ָּכך? אּוַלי ַאָתה ֹלא 

ֵמִבין ָמֵתָמִטיָקה ּופֹוֵחד ֵמַהּבִחיָנה? ֲאַנחנּו ְיכֹוִלים ִללמֹוד ַיַחד".

"ֹלא, תֹוָדה, – אֹוֵמר ִניר ְלִאיָלן. – ַהּכֹול ְּבֵסֶדר. ֲאִני ֵמִבין ָמֵתָמִטיָקה".

ָּבָאה ִשיָרה ְושֹוֶאֶלת: "ִניר, ָמה ָקָרה ְלָך? ָלָמה ַאָתה ָעצּוב ָּכל-ָּכך? אּוַלי ַאָתה 

ָרֵעב ְורֹוֶצה ַאָגס? ֵיש ִלי ַאָגִסים ְמתּוִקים".

"ֹלא, תֹוָדה, – אֹוֵמר ִניר. – ַהּכֹול ְּבֵסֶדר. 

ֲאִני ֹלא ָרֵעב".

ָּבא רֹוִני ְושֹוֵאל: "ִניר, ָמה ָקָרה ְלָך? ָלָמה 

ַאָתה ָעצּוב ָּכל-ָּכך? ֲאִני ָיכֹול ְלַסֵּפר ְלָך 

ִסיּפּור ַמצִחיק".

"ֹלא, תֹוָדה, רֹוִני, – אֹוֵמר ִניר. – ַהּכֹול 

ְּבֵסֶדר. ֲאִני קָצת ָעצּוב ִּכי ְליֹוִסי ֵיש ַּכדּור 

ָחָדש ְוִלי ֵאין. ַּכדּור ָיֶפה ְוָלָבן ִעם ַּפס 

ִניר אֹוֵהב ְלַׂשֵחק ַּכדּוֶרֶגל. הּוא רֹוֶצה ְמאֹוד ַּכדּור ָחָדש. ָּכל יֹום הּוא ָּבא 
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ָאדֹום – ַּכדּור מּושָלם ְלַכדּוֶרֶגל".

ִּפתאֹום ָּבא יֹוִסי ִעם ַהַּכדּור ַהָלָבן 

ְושֹוֵאל: "ִניר, ָמה ָקָרה ְלָך? ָלָמה 

ַאָתה ָעצּוב ָּכל-ָּכך? אּוַלי ַאָתה רֹוֶצה 

ְלַׂשֵחק ַּכדּוֶרֶגל? ֵיש ִלי ַּכדּור ָחָדש! 

ּבֹוא ְלַׂשֵחק ְּבַיַחד ַּבַּכדּור ֶשִלי!"

"ֵּכן, ֲאִני ָּבא!!" – אֹוֵמר ִניר. ַעְכָשיו 

הּוא ָׂשֵמַח ְמאֹוד.  ָלָמה? ִּכי ֵיש 

לֹו ֲחֵבִרים טֹוִבים. ִּכי הּוא ְמַׂשֵחק ְּבַכדּור ָיֶפה ְוָלָבן ִעם ַּפס ָאדֹום – ַהַּכדּור 

ַהמּושָלם ְלַכדּוֶרֶגל.

ָלָמה ִניר ָעצּוב? ●

ִעם ִמי הּוא ְמַדֵּבר? ●

ַאָתה ָעצּוב ָּכל-ָּכך? אּוַלי ַאָתה רֹוֶצה 

7. Прочитай подані твердження. Чи погоджуєшся ти з ними?  
Поясни, в чому помилка. 

ָמה ֹלא ָנכֹון?

1. ִניר אֹוֵהב ְלַׂשֵחק ַּכדּורַסל.

2. הּוא רֹוֶצה ְמאֹוד ַמחֵשב ָחָדש.

3. ְלִניר ֵאין ֲחֵבִרים טֹוִבים. 

4. ְליֹוִסי ֵאין ַּכדּור ָחָדש וְלִניר ֵיש.

5. ִניר ָעצּוב ּכי הּוא ָרֵעב. 

6. ִניר ֹלא ֵמִבין ָמֵתָמִטיָקה ּופֹוֵחד ֵמַהּבִחיָנה.

7. יֹוִסי ֹלא רֹוֶצה ְלַׂשֵחק ִעם ִניר.

8. Чи траплялася з тобою подібна ситуація? Розкажи.
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9. Пригадай, хто з героїв оповідання каже такі слова:

יֹוִסי / ִניר / ִשיָרה / רֹוִני / ִאיָלן

1. ֲאִני ָּכל-ָּכך רֹוֶצה ְלַׂשֵחק ַּבַּכדּור ַהֶזה! 

2. ֵיש ִלי ַאָגִסים ְמתּוִקים?

3. ֲאִני ָיכֹול ְלַסֵּפר ְלָך ִסיּפּור ַמצִחיק.

4. אּוַלי ַאָתה ֹלא ֵמִבין ָמֵתָמִטיָקה ּופֹוֵחד ֵמַהּבִחיָנה?

5. אּוַלי ַאָתה ָרֵעב ְורֹוֶצה ַאָגס?

6. ֲאַנחנּו ְיכֹוִלים ִללמֹוד ַיַחד.

7. ִניר, ָמה ָקָרה ְלָך? ָלָמה ַאָתה ָעצּוב ָּכל-ָּכך?

8. ֵיש ִלי ַּכדּור ָחָדש! ּבֹוא ְלַׂשֵחק ַיַחד ַּבַּכדּור ֶשִלי!"

10. Подумай, як почувається Нір в цих ситуаціях.  
Добери слово, яке підходить найбільше.   

1. ְלִניר ֵאין ַּכדּור. הּוא  )ָעצּוב / ָׂשֵמַח / ָרֵעב(

2. ִניר ְמַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים. הּוא  )ּפֹוֵחד / ָׂשֵמַח / ָרֵעב(

3. ְלִניר ֵיש ּבִחיָנה ְּבָמֵתָמִטיָקה. הּוא  )ָרֵעב / ָעצּוב / ּפֹוֵחד(

4. ִניר רֹוֶצה ֶלֱאכֹול. הּוא  )ָׂשֵמַח / ּפֹוֵחד / ָרֵעב(

5. ִניר שֹוֵמַע ִסיּפּור ַמצִחיק. הּוא  )ּפֹוֵחד / ָעצּוב/ צֹוֵחק(

6. ְלִניר ֵיש ֲחֵבִרים טֹוִבים. הּוא  )ָעצּוב / ָׂשֵמַח / ּפֹוֵחד(
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11. Прочитай речення та доповни їх, обравши правильну форму  
дієслова. Запиши речення в зошит.

1. ִניָרה ְוִריָנה  סּפֹורט. )אֹוֲהִבים / אֹוֲהבֹות(

2. ִאיָלן  ַלֲחֵבִרים ִסיּפּור ַמצִחיק. )ְמַסֵּפר / ְמַסֶּפֶרת( 

3. יֹוִסי ָרָעב. הּוא  ֶלֱאכֹול. )רֹוָצה / רֹוֶצה(

4. ִריָנה  ַּבּבֹוֶקר. )ִמתַעמִלים / ִמתַעֶמֶלת( 

5. ַהַתלִמיִדים ֹלא  ֵמַהּבִחיָנה. )ּפֹוֲחִדים / ּפֹוֲחדֹות( 

6. ִניר  ִּכי ֵאין לֹו ַּכדּור ָחָדש. )ָעצּוב / ֲעצּובֹות(

7. ִשיָרה רֹוָצה  ְּבַכדּור. )ְמַׂשֲחִקים/ ְלַׂשֵחק(

12. Пограймо! Один з учасників має обрати одну з запропонованих 
ситуацій, а інший – відгадати, чому в друга поганий настрій. Склади 
діалоги, що починаються зі слів:

ָמה ָקָרה ְלָך? ָלָמה ַאָתה ָעצּוב ָּכל-ָּכך? אּוַלי...

ָמה ָקָרה ָלך? ָלָמה ַאת ָעצּוָבה ָּכל-ָּכך? אּוַלי...

1. ֲאִני ָרֵעב )ְרֵעָבה( ְורֹוֶצה )רֹוָצה( ַלחָמִנָייה.

2. ֲאִני ָעצּוב )ֲעצּוָבה( ִּכי ֵאין ִלי ִמׂשָחק ַדמָקה ָחָדׁש.

3.  ֲאִני ּפֹוֵחד )ּפֹוֶחֶדת( ֵמַהּבִחיָנה ְּבִעבִרית ְורֹוֶצה )רֹוָצה( ִללמֹוד ַיַחד ִעם 

ֲחֵבִרים.

4. ֲאִני ָעֵייף )ֲעֵייָפה( ְוכֹוֵאב ִלי ָהֹראש.

5. ַהֲחֵבִרים ְמַׂשֲחִקים ַּכדּורַסל. ַגם ֲאִני רֹוֶצה )רֹוָצה( ְלַׂשֵחק ִעם ּכּוָלם.

13. Придумайте власний діалог зі схожою ситуацією та розіграйте його. Придумайте власний діалог зі схожою ситуацією та розіграйте його. 
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 ּכֶש...

ּכֶשֲאִני ָרֵעב ֲאִני אֹוֵכל.

ּכֶשֲאִני לֹוֵמד ַהרֵּבה ֲאִני ַמצִליַח.

ּכֶשֲאִני ְמַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים ֲאִני ָׂשֵמַח. 

ִמיִלים טֹובֹות

רֹוִני ְמַסֵּפר: ִאיָלן הּוא ֶהָחֵבר ֶשִלי. ֲאִני אֹוֵהב ִלְלמֹוד ּוְלַׂשֵחק ִעם ִאיָלן. 

ָלָמה? ִּכי הּוא ָתִמיד אֹוֵמר ִלי ִמיִלים טֹובֹות. 

ּכֶשֲאִני ָּבא הּוא אֹוֵמר: "ּבֹוא ְלַׂשֵחק ַיַחד!"

ּכֶשֲאִני ּפֹוֵחד ֵמַהּבִחיָנה הּוא אֹוֵמר: "ַאָתה ָיכֹול ְלַהצִליַח!"

ּכֶשֲאִני ֹלא ַמצִליַח ִּבסּפֹורט הּוא אֹוֵמר: "ֹלא נֹוָרא. ַאָתה ָצִריך ַרק ְלִהתַעֵמל 

יֹוֵתר".

ּכֶשֲאִני ַמצִליַח הּוא ָתִמיד ָׂשֵמַח. הּוא אֹוֵמר ִלי: "ָּכל ַהָּכבֹוד! ַאָתה ַאלּוף!"

ּוָמה ֲאִני אֹוֵמר ְלִאיָלן? ֲאִני אֹוֵמר: "תֹוָדה ַרָּבה! ַאָתה ָחֵבר טֹוב ְמאֹוד!" 

ַגם ַאֶתם אֹומִרים ִמיִלים טֹובֹות ַלֲחֵבִרים ֶשָלֶכם?

ָמה ִאיָלן אֹוֵמר ְלרֹוִני? ●

ָמה רֹוִני אֹוֵמר ְלִאיָלן? ●

ָלָמה ִאיָלן הּוא ָחֵבר טֹוב? ●
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14. Прочитай речення. Поміркуй, у яких із цих ситуацій було б доречно 
сказати "!ָּכל ַהָּכבֹוד" .

1. ִדיָנה ַמצִליָחה ְּבָקָרֶטה.

2. ִניר ֹלא רֹוֶצה ִלכתֹוב ַתרִגיל.

3. רֹוִני ְמַצֵייר ִציּור ָיֶפה.

4. ִאיָלן ָשר ִשיִרים ְּבקֹונֵצרט.

5. ִריָנה אֹוֶכֶלת ַתּפּוִחים.

6. ִשיָרה ֹלא עֹוָׂשה סּפֹורט.

7. ָדן קֹוֵרא ַהרֵּבה סָפִרים.

15. Що можна сказати другу в цій ситуації? Добери до кожної картинки 
вислови, що підходять за змістом.

ָּכל ַהָּכבֹוד!

ָּכל ַהָּכבֹוד!

ַאָתה ָיכֹול ְלַהצִליַח!

ָצִריך ְלִהתַעֵמל יֹוֵתר

ַאָתה ַאלּוף!

ּבֹוא ְלַׂשֵחק ַיַחד!

Що можна сказати другу в цій ситуації? Добери до кожної картинки 

Прочитай речення. Поміркуй, у яких із цих ситуацій було б доречно 

1
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ד. מ. ל.
ַתלמּודְמַלֵמדַתלִמיָדהַתלִמידלֹוֵמד

16. Прочитай подані слова. У кожному рядку знайди слова зі спільним коренем. 
Назви літери, з яких він складається.

1. ֵסֶפר / ִסיּפּור / ְמַסֵּפר / ִמסַּפר   ס.פ.ר.

2. ָחֵבר / ַמחֶּבֶרת/ ֶחבָרה / ְמַחֵּבר

3. ְשֵאָלה / שֹוֵאל / ִלשאֹול / ְשֵאלֹון 

4. ַמחֵשב / חֹוֵשב / ֶחשּבֹון / ָחשּוב

17. Відшукайте в кожному рядку одне зайве слово. Поясніть, чому воно зайве. 

1. ּכֹוֵתב / ִמכָתב / ִלכתֹוב / ֶּכֶלב / ּכתֹוֶבת

2. ִציּור / ְמַצֵייר / ְלַצֵייר / ִציּפֹור / ַצָייר

3. רֹוֵקד / ִרימֹון / ִריקּוד  / ַרקָדן / ִלרקֹוד

4. חֹוֶדש / ָחָדש / ֲחָדשֹות / ֶחֶדר / ְמַחֵדש

5. ִטיּול / מַטֵייל / ַטֶייֶלת / ַטִלית / ְלַטֵייל

שֹוֶרש

Чи пам’ятаєш ти, що таке корінь слова? Пригадай, які однокореневі слова 
ти знаєш з курсу української мови.

У мові іврит корінь слова частіше за все складається з трьох букв, які 
позначають приголосні звуки (зрідка їх може бути чотири). Букви, які позначають 
голосні звуки, ніколи не входять до складу кореня слова.
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ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

אילן: היי, יוסי! מה קרה? למה 

אתה עצוב? 

יוסי: אני רעב. 

אילן: אולי אתה רוצה תפוח?

יוסי: תודה!

שירה: רוני, מה קרה? למה אתה 

עצוב?

רוני: יש לי בחינה. אני פוחד.

שירה: אולי אתה רוצה ללמוד 

יחד?

רוני: כן. תודה!

רוני: היי, שירה! מה קרה? למה 

את עצובה?

שירה: אני לא יודעת

רוני: אולי את רוצה לשחק יחד?

שירה: כן, אולי... אני רוצה לשחק 

בכדור.

ִאיָלן: ַהיי, יֹוִסי! ָמה ָקָרה? ָלָמה 

ַאָתה ָעצּוב? 

יֹוִסי: ֲאִני ָרָעב. 

ִאיָלן: אּוַלי ַאָתה רֹוֶצה ַתּפּוַח?

יֹוִסי: תֹוָדה!

ִׁשיָרה: רֹוִני, ָמה ָקָרה? ָלָמה ַאָתה 

ָעצּוב?

רֹוִני: ֵיש ִלי ּבִחיָנה. ֲאִני ּפֹוֵחד.

ִשיָרה: אּוַלי ַאָתה רֹוֶצה ִללמֹוד 

ַיַחד?

רֹוִני: ֵּכן. תֹוָדה!

רֹוִני: ַהיי, ִשיָרה! ָמה ָקָרה? ָלָמה 

ַאת ֲעצּוָבה?

ִשיָרה: ֲאִני ֹלא יֹוַדַעת.

רֹוִני: אּוַלי ַאת רֹוָצה ְלַׂשֵחק ַיַחד?

ִשיָרה: ֵּכן, אּוַלי... ֲאִני רֹוָצה ְלַׂשֵחק 

ְּבַכדּור. 
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груша ַאָגס

інтернет ִאינֶטְרֵנט

чемпіон ַאלּוף

басейн ּבֵרָכה

шашки ַדמָקה

усе гаразд ַהּכֹול ְּבֵסֶדר

гімнастика ִהתַעמלּות

гурток חּוג

телевізор ֵטֵלוִויזָיה

теніс ֶטִניס

четвер יום ֲחִמיִשי

неділя יֹום ִראשֹון

середа יום ְרִביִעי

вівторок יום שִליִשי

понеділок יום ֵשִני

п’ятниця יום ִשִשי

баскетбол ַּכדּורַסל

волейбол ַּכדּורָעף

Молодець! ָּכל ַהָּכבֹוד!

так! / настільки! ָּכל-ָּכך

коли ּכֶש...

Нічого страшного! ֹלא נֹוָרה

Словник  
РОЗДІЛ 11.

 ִמילֹון
ֶּפֶרק 11

досягти успіху / 
впоратись ְלַהצִליַח

вправлятися / 
тренуватися ְלִהתַעֵמל

купувати ִלקנֹות

розуміє ֵמִבין

Що з тобою 
трапилось? ָמה ָקָרה ְלָך?

ідеальний מּושָלם

комп’ютер ַמחֵשב

слово ִמיָלה

погоджується ַמסִּכים

досягає успіху ַמצִליַח

солодкий ָמתֹוק

робить зарядку ִמתַעֵמל

види спорту ַענֵפי סּפֹורט

смужка ַּפס

карате ָקָרֶטה

плаває ׂשֹוֶחה

плавання ׂשִחָייה

шахи ַשחָמט

ваш ֶשָלֶכם

дякую תֹוָדה

завжди ָתִמיד
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 ֶּפֶרק 12
ִמי זֹוֶכה ִּבפָרס ָיֶפה?

ָּבא ַחג ּפּוִרים. ְּבֵבית ַהֵסֶפר עֹוִׂשים ְמִסיָּבה גדֹוָלה.

ָּכל ַהְיָלִדים ִמתַחּפִׂשים. ֵהם ְמַׂשֲחִקים, ָׂשִרים ְורֹוקִדים. ֵהם ׂשֵמִחים ְמאֹוד.

ַּבְמִסיָּבה ֵיׁש ִחידֹון. ַהמֹוָרה שֹוֶאֶלת ְשֵאלֹות ַעל ַחג ּפּוִרים. ָּכל ִמי ֶשעֹוֶנה ָנכֹון 

ְמַקֵּבל ְנקּוָדה ַאַחת.

ַהמֹוָרה אֹוֶמֶרת: "ִמי ֶשְמַקֵּבל 

ֲהִכי ַהְרֵּבה ְנקּודֹות זֹוֶכה ִּבפָרס 

ָיֶפה!"

 ָּכל ַהְיָלִדים ַמקִשיִבים ַלְשֵאלֹות.

ָּכל ַהְיָלִדים רֹוִצים ְלַקֵּבל 

ְנקּודֹות.

ָּכל ַהְיָלִדים רֹוִצים ּפַרס.

ְּבסֹוף ַהִחידֹון ַהמֹוָרה ּכֹוֶתֶבת ַעל ַהלּוַח ַּכָמה ְנקּודֹות ֵיש ְלָכל ֶיֶלד:

5רֹוִני

8ִשיָרה

2ִגיָלה

9ִניר

10ָדן

4ִדיָנה

6ָׂשָרה

7יֹוִסי

ִלכבֹוד ָמה עֹוִׂשים ְמִסיָּבה ְּבֵבית ַהֵסֶפר? ●

95ָמה ַהְיָלִדים עֹוִׂשים ַּבְמִסיָּבה? ●
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1. Уважно роздивіться таблицю з результатами вікторини. Поставте одне 
одному такі запитання:

דּוגָמה:  ַּכָמה ְנקּודֹות ְמַקֵּבל רֹוִני? ַּכָמה ְנקּודֹות ְמַקֶּבֶלת ִשיָרה?

2. Дайте відповіді на запитання:

1. ִמי ְמַקֵּבל יֹוֵתר ְנקּודֹות: רֹוִני אֹו ִשיָרה?

2. ִמי ְמַקֵּבל יֹוֵתר ְנקּודֹות: יֹוִסי אֹו ִדיָנה?

3. ִמי ְמַקֵּבל יֹוֵתר ְנקּודֹות: ִגיָלה אֹו רֹוִני?

4. ִמי ְמַקֵּבל ָּפחֹות ְנקּודֹות: ָׂשָרה אֹו ָדן?

5. ִמי ְמַקֵּבל ָּפחֹות ְנקּודֹות: ִניר אֹו ִגיָלה?

6. ִמי ְמַקֵּבל ָּפחֹות ְנקּודֹות: ִשיָרה אֹו יֹוִסי?

7. ִמי ְמַקֵּבל ֲהִכי ַהרֵּבה ְנקּודֹות?  

8. ִמי זֹוֶכה ִּבפָרס ָיֶפה?

3. Роздивіться картинки та дайте відповідь на запитання.

ֶיֶלד ֶאָחד זֹוֶכה ִּבפָרס. ֵאיֶזה ּפָרס ֲהִכי ָיֶפה ְוטֹוב?

יֹוֵתר ָּפחֹות
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ִמי ָגדֹול יֹוֵתר?

ֲאִני ָגדֹול!

ֲאִני קַטָנה!

ֲאִני ָקָטן יֹוֵתר!

ֲאִני ֲהִכי קַטָנה!

ֲאִני ָגדֹול יֹוֵתר!

ֲאִני ֲהִכי ָגדֹול!

4. Роздивіться картинки. Поставте одне одному такі запитання:

 דּוגָמה:  ָמה אֹוֵמר ָהַעכָּבר?

ָמה אֹוֶמֶרת ַהִציּפֹור?

ִמי ָגדֹול יֹוֵתר:  ָהַעכָּבר, ֶהָחתּול אֹו ַהֶּכֶלב?●

ִמי ָקָטן יֹוֵתר: ַהִציּפֹור, ַהדבֹוָרה אֹו ַהַּפרַּפר? ●
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ַחיֹות ַמחַמד

אֹוֵגר  ָחתּול ֶּכֶלב

ַעכָּבר ַארֶנֶבת ָצב

ָדִגים תּוִּכי ִציּפֹור

רֹוִני ְמַסֵּפר: ֲאִני אֹוֵהב ַחיֹות: ּכָלִבים, ֲחתּוִלים, אֹוגִרים. ְוַגם ִציּפֹוִרים ֲאִני אֹוֵהב. 

ֲאִני אֹוֵהב ּכָלִבים יֹוֵתר ֵמֲחתּוִלים. ֲאִני אֹוֵהב ֲחתּוִלים יֹוֵתר ִמִציּפֹוִרים 

ְוֵמאֹוגִרים. ָאז ַאֶתם יֹודִעים ֵאילּו ַחיֹות ֲאִני ֲהִכי אֹוֵהב?

. ָלָמה? ִּכי ֵהם ֲהִכי ׂשֵמִחים. ִּכי ֵהם ָרִצים  ֵּכן, ֲאִני ֲהִכי אֹוֵהב 

ּוְמַׂשֲחִקים. ִּכי ֵהם ֲחֵבִרים ֲהִכי טֹוִבים.

5. Прочитай подані твердження. Чи погоджуєшся ти з ними? 
Знайди, в чому помилка, та поясни.

1. רֹוִני ֹלא אֹוֵהב ַחיֹות.

2. רֹוִני אֹוֵהב ַעכָּבִרים ָואֹוגִרים.

3. ֲחתּוִלים הּוא אֹוֵהב יֹוֵתר ִמּכָלִבים.

4. אֹוגִרים הּוא אֹוֵהב יֹוֵתר ֵמֲחתּוִלים. 

5. הּוא ֹלא אֹוֵהב ִציּפֹוִרים. 98
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ִריָנה ְמַסֶּפֶרת: 

ַגם ֲאִני אֹוֶהֶבת ַחיֹות. ֲאִני אֹוֶהֶבת ַעכָּבִרים, אֹוגִרים, ַארָנבֹות. ְוַגם ָדִגים 

ָּבַאקַווְריּום ֲאִני אֹוֶהֶבת. ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוגִרים יֹוֵתר ֵמַעכָּבִרים. ֲאִני אֹוֶהֶבת 

ַארָנבֹות יֹוֵתר ֵמאֹוגִרים ּוִמָדִגים.

ַאֶתם יֹודִעים ֵאילּו ַחיֹות ֲאִני ֲהִכי אֹוֶהֶבת?

 . ֵּכן, ֲאִני ֲהִכי אֹוֶהֶבת 

ָלָמה? ִּכי ֵהם ֲהִכי ֲחמּוִדים ַוֲהִכי ַמצִחיִקים.

6. Прочитай подані твердження. Знайди ті, що відповідають змісту тексту, та ті, 
що не відповідають. Поясни. Хибні речення виправ та запиши правильний 
варіант у зошит. 

1. ִריָנה אֹוֶהֶבת ַחיֹות.

2. ִהיא ֹלא אֹוֶהֶבת ָדִגים. 

3. ִהיא אֹוֶהֶבת ַעכָּבִרים יֹוֵתר ֵמאֹוגִרים. 

4. ִהיא אֹוֶהֶבת ַעכָּבִרים ָּפחֹות ֵמאֹוגִרים.

5. ִהיא ֲהִכי אֹוֶהֶבת ָדִגים.

7. Розкажи, яких тварин ти любиш. Кого ти любиш найбільше? 

ַאֶתם אֹוֲהִבים ַחיֹות? ִאם ֵּכן, ֵאילּו ַחיֹות ַאֶתם ֲהִכי אֹוֲהִבים?

ּכָלִבים? ֲחתּוִלים? אֹוגִרים? ִציּפֹוִרים?

אֹו אּוַלי ַאֶתם אֹוֲהִבים ַּפרָּפִרים? אֹו אּוַלי ִּג'יָרפֹות? או ִדינֹוָזאּורים?
99
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ָלָמה ַנחָמן אֹוֵהב ַעכָּבִרים?

ַנחָמן אֹוֵהב ַחיֹות. הּוא אֹוֵהב אֹוגִרים ְוַעכָּבִרים. הּוא אֹוֵהב ַגם ָדִגים 

ְוִציּפֹוִרים. ָדִגים הּוא אֹוֵהב יֹוֵתר ִמִציּפֹוִרים. ְואֹוגִרים הּוא אֹוֵהב יֹוֵתר 

ִמָדִגים. ְוהּוא ֲהִכי-ֲהִכי אֹוֵהב ַעכָּבִרים. 

שֹוֲאִלים ֶאת ַנחָמן: "ָלָמה ַאָתה ָּכל-ָּכך אֹוֵהב ַעכָּבִרים?"

"מָיאּו-מָיאּו, – אֹוֵמר ַנחָמן. – ַאֶתם ֹלא יֹודִעים ָלָמה ֲאִני ָּכל-ָּכך אֹוֵהב 

ַעכָּבִרים? ִּכי ַעכָּבִרים ֵהם ֲהִכי... ְטִעיִמים!"

8. Роздивися малюнок. Знайди на ньому Нахмана.

9. Поставте одне одному запитання та дайте на них відповіді.

כָּבר?  דּוגָמה: – ִמי יֹוֵתר ָגדֹול: ָהַארֶנֶבת אֹו ָהָעַ

– ָהַארֶנֶבת יֹוֵתר גדֹוָלה. 

– ִמי יֹוֵתר ָקָטן: ַהֶּכֶלב אֹו ַהִציּפֹור?

– ַהִציּפֹור יֹוֵתר קַטָנה.

100
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ֶמֶלך ַהַחיֹות

יֹום ֶאָחד ֶהֱחִליטּו ַהַחיֹות ִלראֹות ִמי ֲהִכי ַגדֹול ַּבַיַער. 

"ִמי ֶשֲהִכי ָגדֹול הּוא ִיהֶיה ַהֶמֶלך ֶשָלנּו!" – ָאמרּו ַהַחיֹות.

שֹוֵמַע ַארָנב ַעל ָכך ְוחֹוֵשב: "ֲאִני רֹוֶצה ִלהיֹות ֶמֶלך ַהַחיֹות!"

"ֵהי! – אֹוֵמר ָהַארָנב, – ֵיש ֹּפה ַחָיה יֹוֵתר גדֹוָלה ִמֶמִני?" 

ָהַארָנב ִמסַתֵּכל ִמָסִביב. ִּפתאֹום הּוא 

רֹוֶאה ַּפרַּפר ְלַיד ַהּפָרִחים. 

ִמסַתֵּכל ָהַארָנב ַּבַּפרַּפר, ִמסַתֵּכל ְּבַעצמֹו 

ְואֹוֵמר: "ְמַענֵיין ְמאֹוד! ֲאִני ָגדֹול יֹוֵתר 

ֵמַהַּפרַּפר". ָהַארָנב ָׂשֵמַח. הּוא חֹוֵשב: 

"ֵאיֶזה יֹוִפי! ֲאִני ָגדֹול! ֲאִני ָיכֹול ִלהיֹות 

ֶמֶלך!"

ַרץ ָהַארָנב ְוָשר לֹו ִשיר:

ֲאִני ַארָנב ָגדֹול.

ֲאִני ָגדֹול ְמאֹוד.

ֲאִני הֹוֵלך ִלהיֹות

ֶמֶלך ַהַחיֹות. 

ִּפתאֹום הּוא רֹוֶאה ִציּפֹור ַעל ָהֵעץ. 

ִמסַתֵּכל ָהַארָנב ַּבִציּפֹור, ִמסַתֵּכל ְּבַעצמֹו 

ְואֹוֵמר: "ֲאִני יֹוֵתר ָגדֹול ֵמַהִציּפֹור. ֲאִני 

101ֲהִכי ָגדֹול!"
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ַעכָשיו הּוא עֹוד יֹוֵתר ָׂשֵמַח. הּוא 

ַממִשיך ָלִשיר:

ֲאִני ַארָנב ָגדֹול.

ֲאִני ָגדֹול ְמאֹוד.

ֲאִני הֹוֵלך ִלהיֹות

ֶמֶלך ַהַחיֹות.

הּוא ָרץ ְוָרץ ְורֹוֶאה ָצב. ִמסַתֵּכל ָהַארָנב 

ַּבָצב, ִמסַתֵּכל ְּבַעצמֹו ְואֹוֵמר: "ֲאִני יֹוֵתר 

ָגדֹול ַגם ֵמַהָצב ַהֶזה. ֲאִני ְמאֹוד-ְמאֹוד ָגדֹול! ֲאִני ֲהִכי ָגדֹול!"

ְוהּוא ַממִשיך ָלרּוץ ְוָלִשיר:

ֲאִני ֲהִכי ָגדֹול.

ֲאִני ָיכֹול ַהּכֹול.

ֲאִני הֹוֵלך ִלהיֹות

ֶמֶלך ַהַחיֹות. 

ָהַאְרָנב ָהָיה ָּכל ָּכך ָׂשֵמַח! הּוא ָשר ְּבקֹול 

קֹולֹות. 

"ֲאִני ֲהִכי ָגדֹול! – ָצַעק ָהַארָנב. – ֲאִני 

ֶמֶלך! ֲאִני ֶמֶלך ַהַחיֹות! ָּכל ַהַחיֹות 

ּפֹוֲחדֹות ִמֶמִני!"

"ַאָתה ֲהִכי ָגדֹול?" – שֹוֵאל ִמיֶשהּו. 

ִמסַתֵּכל ָהַארָנב ִמָסִביב ְורֹוֶאה ַהרֵּבה 

102 ַחיֹות גדֹולֹות: 
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, ִּפיל , ָנֵמר , ַארֵיה דֹוב 

...

"ַאָתה חֹוֵשב ֶשַאָתה ֲהִכי ָגדֹול?" – 

שֹוֲאלֹות ַהַחיֹות ְוצֹוֲחקֹות. – "ַאָתה 

הֹוֵלך ִלהיֹות ֶמֶלך ַהַחיֹות?"

ִמסַתֵּכל ָהַארָנב ַּבַחיֹות ַהגדֹולֹות, 

ִמסַתֵּכל ְּבַעצמֹו... ְוֹלא אֹוֵמר שּום ָדָבר.

ֶאת ֵמי ָהַארָנב ּפֹוֵגש? ●

ָמה הּוא רֹוֶצה? ●

ָלָמה ַהַחיֹות ַהגדֹולֹות צֹוֲחקֹות? ●

10. Прочитай подані твердження. Чи погоджуєшся ти з ними? Поясни, в 
чому помилка. 

ָמה ֹלא ָנכֹון?

1. ָהַארָנב ּפֹוֵגש ִציּפֹור, ָחתּול ְוֶכֶלב.

2.  ֶהָחתּול רֹוֶצה ִלהיֹות ֶמֶלך ַהַחיֹות.

3. ָהַארָנב יֹוֵתר ָגדֹול ֵמַהַּפרַּפר.

4. ָהַארָנב יֹוֵתר ָקָטן ֵמַהָצב.

5. ָהַארָנב ָשר ִשיר.

6. ָהַארָנב יֹוֵתר ָגדֹול ִמִּפיל.

7. ָּכל ַהַחיֹות ּפֹוֲחדֹות ֵמָהַארָנב.

Прочитай подані твердження. Чи погоджуєшся ти з ними? Поясни, в 
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11. Роздивися малюнок. Розкажи, кому належать ці хвости.

ָזָנב ּוכָנַפִיים

ְלַארָנב ֵיש ָזָנב. ַגם ָלַעכָּבר ֵיש ָזָנב. 

ְלָחתּול ֵיש ָזָנב ָארֹוך ְוְלאֹוֵגר ֵיש ָזָנב ָקָצר ְמאֹוד. 

ְלרֹוב ַהַחיֹות ֵיש זָנבֹות – 

ַגם ְלַחיֹות גדֹולֹות ְוַגם ְלַחיֹות קַטנֹות. 

ַגם ְלָדִגים ְוְלִציּפֹוִרים 

ֵיש זָנבֹות ֲארּוִּכים אֹו קָצִרים. 

ַאֶתם יֹודִעים ֶשל ִמי ַהזָנבֹות ָהֵאֶלה?

ָמה ֵיש ַלִציּפֹוִרים ְוֵאין ַלּכָלִבים ְוַלָדִגים? ּכָנַפִיים! 

ְלָכל ִציּפֹור ֵיש ּכָנַפִיים גדֹולֹות. ָלֵכן ִציּפֹוִרים ְיכֹולֹות ָלעּוף ַּבָשַמִיים. 

ֲאָבל ֹלא ַרק ַלִציּפֹוִרים ֵיש ּכָנַפִיים. 

ַאֶתם יֹודִעים ִמי עֹוד ָיכֹול ָלעּוף? ְלִמי 

עֹוד ֵיש ּכָנַפִיים?

12. Розкажи, в кого з тварин на цих малюнках є крила. Запиши в зошит спочатку 
назви тих тварин, у яких є крила, а потім тих, у кого їх немає.

דּוגָמה: ִלדבֹוָרה ֵיש ּכָנַפִיים.    ֶלָחתּול ֵאין ּכָנַפִיים.
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13. Прочитай речення. Які слова загубилися? Поміркуй, про яких тварин 
йдеться у поданих реченнях. Добери назви тварин, які відповідають 
їхньому опису.

1. ַהזבּוב ָקָטן. ַגם ַה ָקָטן.

2. ַהִּפיל ָגדֹול. ַגם ַה ָגדֹול. 

3. ְלַארֶנֶבת ֵיש ָזָנב ָקָצר. ַגם ל ֵיש ָזָנב ָקָצר.

4. ְלָחתּול ֵיש ָזָנב ָארֹוך. ַגם ל ֵיש ָזָנב ָארֹוך.

5. ְלִציּפֹור ֵיש ּכָנַפִיים. ַגם ל ֵיש ּכָנַפִיים. 

6. ְלאֹוֵגר ֵיש ַרגַלִיים קָצרֹות. ַגם ל ֵיש ַרגַלִיים קָצרֹות.

7. ֶּכֶלב ָיכֹול ָלרּוץ ַמֵהר. ַגם  ָיכֹול ָלרּוץ ַמֵהר. 

8. ָחתּול אֹוֵמר "מָיאּו-מָיאּו!" ו אֹוֵמר "ַהב-ַהב!”

14. Прочитай текст. У кожному реченні обери те слово, яке більше підходить 
для опису зайця. 

ַהַארָנב

ַהַארָנב הּוא ֹלא ָגדֹול, ֲאָבל הּוא ַגם ֹלא ֲהִכי ָקָטן.

הּוא יֹוֵתר  )ָגדֹול / ָקָטן( ֵמַעכַּבר ּוֵמאֹוֶגר.

הּוא יֹוֵתר  )ָגדֹול / ָקָטן( ִמדֹוב ּוִמִּפיל.

ָלַארָנב ֵיש אֹוזַנִיים  )ֲארּוּכֹות / קָצרֹות(. 

ָלַארָנב ֵיש ַגם ַרגַלִיים  )ֲארּוּכֹות / קָצרֹות( 

ְוהּוא ָיכֹול ָלרּוץ ַמֵהר ְמאֹוד. 

ֵיש לֹו ַגם ָזָנב. ַהָזָנב ֶשלֹו  )ָארֹוך / ָקָצר(. 

ַּבַקִיץ ָהַארָנב   )ָלָבן / ָאפֹור( ּוַבחֹוֶרף הּוא  )ָלָבן / ָאפֹור(.

15. Прочитайте в парах текст, який у вас вийшов, і перевірте одне одного. 
Запишіть цей текст у зошит. 

16. Намалюй тварину, яка тобі найбільше подобається, й опиши її.

Прочитай речення. Які слова загубилися? Поміркуй, про яких тварин 
йдеться у поданих реченнях. Добери назви тварин, які відповідають 

Прочитайте в парах текст, який у вас вийшов, і перевірте одне одного. 
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ַגן ַחיֹות

ִטיגִריס ָנֵמר  ַארֵיה 

ִהיּפֹוּפֹוָטם דֹוב ִּפיל

קרֹוקֹוִדיל ָגָמל ִג'יָרָפה

קֹוף ִּפינגִווין ֶזּבָרה

17. Пограймося! Роздивися малюнки в табличці та прочитай назви 
диких тварин. Обери одну тварину та опиши її. Нехай друзі відгадають, 
яку тварину ти загадав / загадала. Вони можуть поставити тобі додаткові 
запитання.

דּוגָמה: 

– ַהַחָיה ַהֹזאת יֹוֵתר גדֹוָלה ֵמָהַארֵיה?

– ַהַחָיה ַהֹזאת אֹוֶכֶלת ַחיֹות ֲאֵחרֹות?

– ַלַחָיה ַהֹזאת ֵיש ָזָנב ָארֹוך? 

– ַלַחָיה ַהֹזאת ֵיש ַּפִסים?

яку тварину ти загадав / загадала. Вони можуть поставити тобі додаткові 

Дж = 'ג
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Біблійний зоологічний сад в Єрусалимі імені родини Тіш
 גן החיות התנ"כי בירושלים על שם משפחת טיש 

Єрусалимський біблійний зоопарк розташований 
в Ізраїлі у м. Єрусалим. Нині він має назву «Біблійний 
зоологічний сад в Єрусалимі імені родини Тіш» 
.)גן החיות התנ"כי בירושלים על שם משפחת טיש(

Цей зоопарк ще у вересні 1940 року заснував Арон Шулов – професор 
зоології Єврейського університету в Єрусалимі на горі Скопус. Це був 
невеличкий «живий куточок», де жили кілька мавп і пустельний варан. 
Арон Шулов мріяв зібрати ссавців, рептилій і птахів, про яких згадувалось у 
давніх єврейських текстах. Він хотів надати можливість своїм учням вивчати 
особливості тварин та показати їх усім охочим.

Колись цей «живий куточок» був таким: 

Згодом зоопарк розмістили у Західному Єрусалимі, в районі Малха, де він 
є і дотепер. 

Мрія засновника Біблійного зоопарку здійснилася! Нині цей сад є однією з 
найпопулярніших визначних пам’яток Ізраїлю. У ньому налічується більш ніж 
200 видів тварин. Серед них унікальною є колекція тварин Ізраїлю, про яких 
згадується у двадцяти чотирьох книгах ТаНаХу (ַּתַנ"ְך), що складають Писемну 
Тору. Саме з цим і пов’язана історична назва зоопарку. 

● Деяких тварин ви, звісно, знаєте. 
Назвіть їх і розкажіть про них мовою 
іврит.

Крім цього, тут є бегемоти, носороги, 
гекони (ящірки), кози та олені, вовки та 
лиси, шафани (скелясті кролики дамани) 
та хом’яки, різні види папуг і грифонів, 

), що складають Писемну 
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ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

Ти вже вмієш читати на івриті без оголосок. Перед тобою слова, які ти 
добре знаєш. Спробуй їх прочитати. У тебе це чудово вийде!

פיצה בננה שוקולד לימון .1

המבורגר מיונז לימונדה קוקה-קולה .2

אוקראינה אנגליה אמריקה אפריקה .3

קונצרט ספורט מוזיקה מתמטיקה .4

טלוויזיה טלפון אינטרנט מוזאון .5

Досліджуємо медіа
 ● Ознайомитися ближче з цим дивовижним місцем ти можеш, 

зайшовши на сайт: https://www.jerusalemzoo.org/

павуків і метеликів та багато інших тварин. Вони часто згадуються у єврейських 
класичних текстах і зображуються на різних обрядових і побутових предметах 
єврейської культури.

● Знайдіть інформацію про раніше невідомих вам тварин і розкажіть 
одне одному.

На території зоопарку є освітній простір, який розташовано у приміщенні 
збудованого ковчегу Ноаха. Там є багато музейних експозицій, комп’ютерне 
та мультимедійне обладнання, електронні екскурсоводи, завдяки яким кожний 
відвідувач може самостійно дізнатися про те, що йому цікаво.
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хом’як אֹוֵגר

Як чудово!  !ֵאיֶזה יֹוִפי

лев ַארֵיה

заєць ַארָנב

на себе ְּבַעצמֹו

верблюд ָגָמל

ведмідь דֹוב

найбільш ֲהִכי

виграти (про 
приз) זֹוֶכה

хвіст  ָזָנב

вікторина ִחידֹון

тварина ַחָיה

домашні 
улюбленці ַחיֹות ַמחַמד

ліс ַיַער

крила ּכָנַפִיים

бути ִלהיֹות

Словник  
РОЗДІЛ 12.

 ִמילֹון
ֶּפֶרק 12

літати ָלעּוף

цар ֶמֶלך

продовжує ַממִשיך

навколо ִמָסִביב

святкування ְמִסיָּבה

наряджатись  
(про карнавальні 
костюми) 

ִמתַחֵּפׂש

леопард ָנֵמר

бал ְנקּוָדה

миша ַעכָּבר

менше ָּפחֹות

слон ִּפיל

черепаха ָצב

мавпа קֹוף

нічого שּום ָדָבר

 папуга תּוִּכי
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Хаїм Нахман Бялік (1873-1934)

Найвидатніший єврейський поет в історії 
новітньої івритської літератури. Народився Хаїм 
Нахман в Україні, в селі Ради поблизу Житомира, 
у бідній єврейській родині. Перші п’ять років свого 
життя він провів у маленькому селі, в тиші лісів і 
полів, зачарований красою навколишньої природи. 
Перші враження дитинства він потім втілив у своїх 
віршах і поемах, таких як «פעמי אביב» («Весняні 
миттєвості»), «ַּפְרַּפר» («Метелик»), «ַׁשַחר» («Зорі»). 

У поемі «הבריכה» («Заводь») ставок, на березі якого він хлопчиком сидів годинами 
і стежив за відображенням у ньому сонця, став символом поезії та мистецтва.

У пошуках заробітків родина Бяліка переїхала до Житомира та оселилася 
в передмісті. Тоді йому було шість років. Там батько родини орендував селянську 
корчму. Проте невдовзі батько помер. Мати не могла прогодувати сина і 
змушена була відправити його до дідуся, суворого та побожного послідовника 
єврейської традиції. З дідом він прожив 10 років. 

Юний Бялік здобув традиційну єврейську освіту, як зазвичай у ті часи. 
З раннього віку він вивчав Тору та Талмуд. Водночас цікавився філософією, 
історією євреїв у середні віки, таємно читав твори нової єврейської літератури. 
Свій перший вірш «אל הציפור» («До пташки») Хаїм Бялік опублікував у 18 років. 

Довгий час Бялік прожив у Одесі, що була тоді центром сучасної єврейської 
культури. Там він брав участь у заснуванні видавництва «Морія», яке випускало 
підручники для єврейських шкіл. Також Бялік і його друг  Иехошуа Равницький 
упорядкували збірку біблійних оповідань «Сефер а-Агада», оповідання з якої 
і сьогодні вивчають ізраїльські школярі. 

Останній період свого життя Бялік прожив в місті Тель Авів. Сьогодні в домі 
поета працює музей. 

Бялік віртуозно володів івритом, використовуючи всі можливості мови. 
Багато його віршів стали піснями; найбільш популярними серед них є вірші 
для дітей. 

Хаїм Нахман Бялік став національним поетом Ізраїлю. В івритській літературі 
йому відводиться така ж значна роль, як і Тарасові Шевченку в українській.

Літературне читання
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1. Прочитайте вірш. Спочатку самостійно, а потім по черзі.  
Читайте виразно та зрозуміло, робіть паузи там, де потрібно.

ַהֶּפַרח ַלַּפְרַּפר

 ַּפְרַּפר, ַּפְרַּפר,

 ֶּפַרח ָחי,

 ֶרד-ָנא ַמֵהר,

ֵׁשב ָעָלי.

 ֶרד-ָנא ַמֵהר, 

 ְמֵצה ּוְמֵצה

 ּוִמּכֹוִסי

ַטל ְׁשֵתה.

 ְּתֹפר ִמְצָבַעי

 ְלָך ְמִעיל,

 ְּכֹתֶנת ַּפִּסים,

ַּכְנֵפי ִגיל.

 ְׁשֵנינּו ְּפָרִחים – 

 ָאח ָוָאח,

 ִּפְרָחְך ִלי

ּוִפְרִחי ָלך. 

2. Подумай, від якої особи автор говорить із читачем. Хто звертається 
до метелика?  Знайди слова в тексті, які допомагають це зрозуміти. 
Прочитай їх.

3. Розглянь ілюстрації до тексту. Опиши їх. Чим вони подібні, а чим 
відрізняються? Яка з ілюстрацій, на твою думку, більш вдало передає 
зміст вірша?

до метелика?  Знайди слова в тексті, які допомагають це зрозуміти. 

Розглянь ілюстрації до тексту. Опиши їх. Чим вони подібні, а чим 
відрізняються? Яка з ілюстрацій, на твою думку, більш вдало передає 
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ְׁשֵּתי ָּבנֹות

 ָּבנֹות ְׁשַּתִים, ֻּבּבֹוַתִים,

 ִצִּלי ְוִגיִלי ִעִּמי ֹּפה – 

 ִמי ִמְּׁשֵּתיֶהן ָיָפה יֹוֵתר,

ִאְמרּו, ּדֹוִדים: זֹו אֹו זֹו?

 ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים, ַחה-ַחה, ּדֹוִדים,

 ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים, ֹלא ָוֹלא!

 ְׁשֵּתיֶהן, ְׁשֵּתיֶהן ָיפֹות יֹוֵתר,

ִצִּלי ְוִגיִלי, זֹו ְוזֹו.

 ְוֶאת-ִמי ָאַהְבִּתי יֹוֵתר – 

 ִאְמרּו, ּדֹוִדים: זֹו אֹו זֹו?

 ַחה-ַחה, ּדֹוִדים, ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים,

ַחה-ַחה, ּדֹוִדים, ֹלא ָוֹלא!

 ְׁשֵּתיֶהן, ְׁשֵּתיֶהן ֹאַהב יֹוֵתר,

 ַּגם ֶאת-זֹו ְוַגם ֶאת-זֹו,

א ְּבֵחיִקי ָּתִמיד,  ְׁשֵּתיֶהן ֶאֹשָ

ִצִּלי ֹּפה ְוִגיִלי ֹּפה.

1. Вивчи напам’ять першу і другу строфи вірша.  Розкажи їх у класі.
2. Хто є героями твору? Як їх звуть? Хто вони? Що про них йдеться у вірші?
3. Знайди в тексті питальні слова. Кому з родичів ставлять запитання? Знайди 

ці запитання та прочитай їх по черзі з однокласником / однокласницею.
4. Яка тема та головна думка твору?
5. Чи була в тебе подібна ситуація? Розкажи.
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Левін Кіпніс (1874-1990)
Класик сучасної дитячої ізраїльської літератури, 

лауреат державної премії Ізраїлю в галузі дитячої 
літератури.

Народився у 1874 році в Україні, в містечку 
Ушомир Житомирського повіту Волинської губернії. 
Він був одним із 12 дітей у родині кантора  –  головного 
співака в синагозі. 

З дитинства хлопчик захоплювався мистецтвом – 
живописом, різьбленням по дереву. У 13 років він 
так був зачарований дитячим виданням «הפרחים» 
(«Квіти»), що створив свій журнал. Освіту отримав 
у Житомирі та Варшаві. У 19 років він переїхав в 
Землю Ізраїлю. 

Його перший вірш на івриті «ילד חולה» («Хвора дитина») теж вийшов у 
журналі «הפרחים» («Квіти»). Тоді йому було 25 років. 

Кіпніс навчався у Школі мистецтв і ремесел «Бецалель» в Єрусалимі, а 
згодом почав там викладати літературну творчість для дітей. Водночас він 
писав власні твори для дітей, створив збірки оповідань і пісень для дошкільнят, 
писав п’єси для театральних вистав дитячого театру.

Його вірші для дітей стали класикою сучасної ізраїльської літератури. 
Серед його творів є вірші про єврейські свята, про тварин та природу Землі 
Ізраїлю.

Пригадайте, які твори Левіна Кіпніса ви вже знаєте. Пам’ятаєте його вірші 
про тюльпани та садочок? А літературну казку «Еліезер та морква»? Також 
він написав відомі твори «Велика татова парасолька», «Пригоди курчати, що 
пішло шукати іншу маму». 

Загалом в колекції Левіна Кіпніса налічується понад 800 історій та 600 віршів 
і пісень на івриті.
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ָהַרֶּקֶפת

 ִמַּתַחת ַלֶּסַלע 

 צֹוַמַחת ְלֶפֶלא

 ַרֶּקֶפת ֶנְחֶמֶדת ְמֹאד.

 ְוֶׁשֶמׁש ַמְזֶהֶרת

 נֹוֶׁשֶקת, עֹוֶטֶרת,

עֹוֶטֶרת ָלּה ֶּכֶתר ָוֹרד.

 »ַרֶּקֶפת, ַרֶּקֶפת«, – 

 ִצּפֹור ְמַצְפֶצֶפת,

 »ָהִציִצי ַאְך ֶרַגע ֵאַלי!«

 ַרֶּקֶפת ַנְהֶּדֶרת

 ַּבֶּסַלע ִנְסֶּתֶרת,

ִנְסֶּתֶרת ִמֶּנֶפׁש ָּכל ַחי.

 »ַרֶּקֶפת, ַרֶּקֶפת«, – 

 ָהרּוַח ְמַרֶחֶפת,

 »ָּפַנִיְך ֶאְלֹטף ְוָאעּוף!«

 ַרֶּקֶפת עֹוֶמֶדת, 

 ַרֶּקֶפת רֹוֶעֶדת,

רֹוֶעֶדת – ִנְסֶּתֶרת ִהיא ׁשּוב.
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1. Прочитай заголовок. Поміркуй та розкажи, про що може роз повідатися у 

вірші з такою назвою. 
2. Послухай вірш уважно та поміркуй, про що він.

3. Розглянь малюнки. Добери їх до відповідних частин вірша. Прочитай ці 
частини вголос. 

4. Поміркуй, яке ключове слово вірша й яку риму можна дібрати до нього. 
Знайди це слово в кожній частині тексту та прочитай в класі.

 ָיְצָאה ִעם ָהרּוַח

 ַּבת-ֶׁשַבע ָלׂשּוַח – 

 ָהָיה ָאז ַהֹּבֶקר ָּבִהיר.

 ָּכל ֶצַמח, ָּכל ֶּפַרח

 אֹוֶסֶפת ַּבֶּדֶרְך,

ּוִפיָה ַאְך ֶזֶמר ָוִׁשיר.

 ַּבת-ֶׁשַבע ְמַזֶּמֶרת – 

 ַרֶּקֶפת ְמַמֶהֶרת,

 ְמִציָצה ַאְך ֶרַגע ֶאָחד.

 »ִמי ֹזאת ַהִּנְׁשֶקֶפת?

 ָאֵכן זֹו ַרֶּקֶפת!«

ַּבת-ֶׁשַבע ִנֶּגֶׁשת ְלַאט...

 ִמֶּסַלע ָוֶגַבע

 יֹוֶרֶדת ַּבת-ֶׁשַבע,

 ַרֶּקֶפת-ֵחן ַעל ֶהָחֶזה.

 ִצּפֹור ְמַצְפֶצֶפת,

 ְורּוַח לֹוֶטֶפת – 

ְוסֹוף ְּכָבר ַלֶּזֶמר ַהֶּזה.
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ָׁשעֹון ֶּבן-ַחִיל

1. Послухай уважно вірш. Як ти думаєш, про що він? Які слова та 
словосполучення допомогли тобі зрозуміти це?

2. Прочитай мовчки текст вірша. Знайди назви різних годинників, про які 
йдеться у тексті, озвуч їх.

3.  Добери малюнки до кожного уривку тексту. Прочитай по черзі з однокласни-
ком / однокласницею уривки вірша. 

 ֵאיֶזה ָׁשעֹון ֶּבן-ַחִיל?

 ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ָנח!

 ַּבּיֹום ְוַגם ַּבַּלִיל

 ּדֹוֵפק, ּדֹוֵפק הּוא ָּכְך:

 ִטיק-ַטק, ִטיק-ַטק, ִטיק-ַטק!

 ּדֹוֵפק ָׁשעֹון ֶּבן-ַחִיל,

 ַּבּיֹום ְוַגם ַּבַּלִיל

 ּדֹוֵפק, ּדֹוֵפק הּוא ָּכְך:

 ִטיק-ַטק, ִטיק-ַטק,

 ִטיק-ַטק,

 ִטיק-ַטק,

ִטיק-ַטק!

 ֵמֹראׁש ִמְגָּדל ָּגבֹוַּה

 צֹוֶפה ָׁשעֹון ָּגדֹול.

 הֹו, ּבֹואּו ָנא ִלׁשֹמַע

 ֵאיְך הּוא ּדֹוֵפק ְּבקֹול:

ִטיק-ַטק, ִטיק-ַטק...

ֵאיֶזה ָׁשעֹון ֶּבן-ַחִיל?
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 ָׁשעֹון ָעֹשּוי ֵעץ-ַזִית

 ִקיּׁשּוט ָנֶאה ַלִּקיר.

 ָהַרַעׁש ַרב ַּבַּבִית

 ְוהּוא ָיִׁשיר לֹו ִׁשיר:

ִטיק-ַטק, ִטיק-ַטק...

 ָׁשעֹון-ֶׁשל-ָיד ַהִּביטּו,

 ָחמּוד הּוא ֶזה ַהָּקט.

 ָלֹאֶזן ָנא הֹוִׁשיטּו – 

 הּוא ְמַתְקֵּתק ַאט-ַאט: 

ִטיק-ַטק, ִטיק-ַטק...

4. Прочитай вголос, як «говорить» той чи інший годинник, змінюючи 
інтонацію. 

5. Які ще види годинників ти знаєш? Які з них гучні, а які мовчазні?
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Мір’ям Ялан–Штекеліс (1900-1984)

Видатна дитяча письменниця Ізраїлю, авторка 
дитячих книг і пісень. 

Мір’ям Віленська народилася у 1900 році в Україні, 
в містечку Потоки поблизу Кременчука. Пізніше, коли 
вона стане дорослою та вийде заміж, вона візьме собі 
прізвище свого чоловіка – Штекеліс. Інша частка її 
прізвища – Ялан – походить від перших літер імені її 
батька, якого звали Єгуда Лейб Нісан. 

Батько Мір’ям був лікарем. У дитинстві родина Мір’ям 
постійно переїжджала, тому вона навчалася в різних 
гімназіях: у Берліні, Мінську, Петрограді. 

У 20 років Мір’ям переїхала в Землю Ізраїлю та прожила в Єрусалимі все 
подальше життя. 

Мір’ям Ялан–Штекеліс почала писати вірші російською мовою, але, 
оселившись в Єрусалимі, перейшла на іврит. Іноді вона писала також 
німецькою та на їдиш. Найвідоміші її твори – «Гноми скачуть стриб та скок», 
«Дані», «Дощ», «Історія про дівчинку Мілік і тітоньку Пілік» та інші.

З деякими її творами ви вже знайомі. Пам’ятаєте її вірші «Колискова для 
Елішеви» та «Дані герой»? А тепер на вас чекає знайомство з іншими цікавими 
історіями цієї відомої ізраїльської дитячої письменниці.
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1. Прочитай вірш самостійно мовчки. Поміркуй, яка головна думка твору.

ֲעֵיָפה ֻּבָּבה ְזָהָבה

 ֲעֵיָפה ֻּבָּבה ְזָהָבה,

 ְוָעֵיף ְמֹאד ַהֹּדב.

 ַהְּצָלִלים ַלֶחֶדר ָּבאּו...

לֹוֲחִׁשים ִלי ַלְיָלה טֹוב...

 ַּבִמיָטה ׁשֹוֶכֶבת נּוִרית,

 ַעל ָיָדה יֹוֵׁשב ֻדּבֹון,

 ְוַכּדּור ְוַגם ַאְרֶנֶבת,

ְוֻכָלם רֹוִצים ִליׁשֹון.

2. Які з персонажів є героями цього твору? Назви їх. Яке ім’я головної 
героїні? Знайди, в яких із уривків це згадується.

3. Що головна героїня сказала татові? Що сказали на це лялька та 
ведмежа?

4. Прочитайте по черзі два уривки, в яких описується, що роблять герої 
твору. Знайдіть слова, які римуються. 

5. А тепер оберіть собі ролі та прочитайте інші два уривки за ролями. 

6. А чи боїтесь ви темряви? Поясніть свої думки.

 ַאך ְלֶפַתע ָקָמה נּוִרית,

 ַאָּבא ,ַאָּבא, – ִהיא קֹוְרָאה, 

 -ּבֹוא ַמֵהר, ָּגֵרׁש ַהֹחֶׁשך,

הּוא ַמְפִריַע, ֶיֶלד ָרע!

 ָצֲחָקה ֻּבָּבה ְזָהָבה,

 ְוָצַחק ְמֹאד ַהֹּדב: 

 ָלָּמה ְלָגֵרֹשׁ ַהֹחֶׁשְך?

ַוֲהֵרי הּוא ֶיֶלד טֹוב.
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1. Уважно послухай вірш і поміркуй, про що він.

ְיִדיִדי ִטְנָטן

 ִלי ֵיׁש ָיִדיד, ּוְׁשמֹו ִטְנָטן,

 ְוהּוא ָקָטן, ָקָטן-ָקָטן.

 ְוהּוא ָקָטן ְמֹאד-ְמֹאד.

ְוהּוא ֶׁשִלי, ְוהּוא – ְּבסֹוד.

 ַאְך הּוא ָיֵׁשן ְּבִמָּטִתי,

 ְוהּוא אֹוֵכל ִמַּצַּלְחִּתי,

 ְוהּוא ָּתִמיד, ָּתִמיד ִאִּתי – 

 ְיִדיִדי

 ִטְנָטן. 

 ְוִאיׁש עֹוד ֹלא ָרָאה אֹותֹו,

 ְוִאיׁש עֹוד ֹלא ָׁשַמע אֹותֹו – 

 ֹלא ִאָּמא וְלֹא ַאָּבא, 

ֹלא ַסְבָּתא ְוֹלא ַסָּבא.

 ּוְכֶׁשֲאִני ׁשֹוֵכב ִליׁשֹון

 הּוא ְמַסֵּפר ִלי ַעל ִׁשְמׁשֹון.

 ִׁשְמׁשֹון ָהָיה ָּגדֹול ֲעָנק,

ִׁשְמׁשֹון ָהָיה ִּגּבֹור ָחָזק.
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2. Яке ім’я у друга головного героя? Знайдіть у тексті слова, що його 
описують. Який він? Прочитайте ці фрагменти тексту в парах.

3. Про якого героя ще згадується у творі? Які слова його описують? 
Знайдіть ілюстрацію, яка зображує цей епізод вірша, та прочитайте 
цей уривок. 

 ְוַגם ִטְנָטן ֵׁשִּלי ִגּבֹור – 

 ֵאינֹו פֹוֵחד ִליׁשֹון ְּבִלי אֹור,

 ֵאינֹו פֹוֵחד ִמשּום ָּדָבר, – 

ֵאינֹו פֹוֵחד ִמְּפֵני ַעְכָּבר!...

 ִּכי ִאיׁש עֹוד ֹלא ָרָאה אֹותֹו,

 ְוִאיׁש עֹוד ֹלא ָׁשַמע אֹותֹו – 

 ֹלא ִאָּמא וְלֹא ַאָּבא, 

ֹלא ַסְבָּתא ְוֹלא ַסָּבא.

 ְוהּוא ֶׁשִּלי, ְוהּוא – ְּבסֹוד.

 ְוהּוא ֻּכּלֹו ָקָטן ְמֹאד,

 ְוהּוא ֶנְחָּבא ְּבַכף ָיִדי – 

 ְיִדיִדי 

ִטְנָטן.

4. Уважно подивися на текст твору. Чи є в ньому окличні речення? Чи є 
в ньому повтори?

5. Знайди їх і прочитай у класі.
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Давид Агмон (Кузьмінський) (1917-2008)
Відомий ізраїльський поет, автор творів для 

дітей. Давид Агмон народився в Україні, у місті 
Могилів-Подільський.

Коли Давиду було п’ять років, родина переїхала 
в Землю Ізраїлю. В Ізраїлі він прожив усе своє 
життя.

Давид Агмон вивчав природничі науки і згодом 
став вчителем природознавства. Любов до всього 
живого помітна і в його творчості. Він писав 
дитячі вірші про довкілля. Його описи пейзажів та 
явищ природи дуже поетичні, точні та ніжні, вони 

зображують чуттєвий і красивий світ. 

1. Прочитайте вірш. Спочатку самостійно, а потім у парах. Читайте  
виразно та зрозуміло, робіть паузи там, де потрібно.

ֹּבֶקר טֹוב

ַהֶּבֶרז ַהָּקָטן

ֶּבָחֵצר, ַּבֵּצל – 

ָּכל ַהֹּבֶקר ְמַמְלֵמל:

ִטיף-טֹוף, 

ִטיף-טֹוף,

ְּבִלי סֹוף.

ְוִליִלי ַהְּקַטָּנה

ּפֹוַקַחת ְּתכֹול ֵעיַנִים.

ַרק ִליִלי ְמִביָנה

ֶאת סֹוד ַהַּמְנִּגיָנה – 

ִּגיל ִטּפֹות ַהַּמִים:

ִטיף-טֹוף!

ֹּבֶקר טֹוב!

ֹּבֶקר טֹוב!

2. Про що цей вірш? Як би ви його назвали?

3. Знайдіть у тексті слова, які буркотів кран щоранку. Прочитайте їх. 

4. Як звали дівчинку? Який секрет вона розгадала? Прочитайте виразно 
фрагмент тексту, який це описує.
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1. Послухай уважно вірш. Про кого чи про що він? Яку іншу назву вірша 
можна запропонувати?

ַרְצִּתי ַאַחר ַהַּפְרָּפר

Послухай уважно вірш. Про кого чи про що він? Яку іншу назву вірша 

2. Розгляньте малюнок до тексту. Розкажіть, який епізод тексту зображено. 
Знайдіть ці слова в тексті та прочитайте.

3. Що хотів сказати хлопчик метелику? У якій строфі про це сказано? 
Знайдіть ці фрагменти тексту та прочитайте одне одному.

4. Чим усе закінчилося? Прочитайте вголос цей епізод.
5. А чи траплялась із вами подібна історія? Розкажіть.

 ַרְצִּתי ַאַחר ַהַּפְרָּפר

ִּתי ַאֲחָריו ַעד ָהָהר,  ִחַּפֹשְ

 ְוהּוא ֶנְעַלם ִלי ִּפְתאֹום,

ָּפָרח ַּפְרָּפִרי ְּבִלי ָׁשלֹום. 

 ַוֲחָבל, ֲחָבל ַעד ְמֹאד,

 ָרִציִתי לֹוַמר עֹוד ְועֹוד,

 ָרִציִתי לֹוַמר לֹו: ַּפְרָּפר,

ּבֹוָאה ֵאַלי ַּגם ָמָחר!

 ָרִציִתי לֹו ַגם ְלַהִּגיד,

 ִּכי ָחֵבר ִלי ִיְהֶיה ְוָיִדיד.

 ַיְחָּדיו ִנְׁשּתֹוֵבב ְוָנֹרן, 

ֵחק ֵּבין ִּפְרֵחי ַהַּסְביֹון. ְנֹשַ

 ַאְך הּוא ֶנְעַלם ִלי ִּפְתאֹום.

 ָּפַרח ַּפְרָּפִרי ְּבִלי ָׁשלֹום.

 ֵּבין ִּפְרֵחי ַסְביֹוִנים, ַּבֲחַׁשאי

ֲאַצֶּפה, ֲהָיבֹוא עֹוד ֵאַלי?
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Хто читає? Ми читаємо! –  
читання без оголосок 108 ַגן ַחיֹות – אֹוַצר ַהִמיִלים

Словник ִמילֹון

Літературне читання קִריָאה ִספרּוִתית

Хаїм Нахман Бялік 110 ַחִּיים ַנחָמן ּבָיאִליק

Левін Кіпніс 113 ֶלִוין ִקיְפִּניס

Мір’ям Ялан-Штекеліс 118 ִמרָים ָיַלן-שֶטְקִליס

Давид Агмон 122 ָדִויד ַאגמֹון
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