
גוףIIIIIIIIIIII
הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

1

ֵעל
 ּפִי

ֵעל[
]ּפִ

ַעל
 ּפּו

ַעל[
]ּפֻ

ֵעל
ְתּפַ

ִה
ִעיל

ְפ
ִה

 הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ

ַעל לּוַח: א-1 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵלִמים )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(ּבִ ְזָרה: ׁשְ ּפְֹך[(ּגִ ּפֹוְך ]ִלׁשְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלׁשְ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: ׁשפ"ך )ׁשֵ

♂ ׁשֹוֵפְךהֹוֶוה
♀ ׁשֹוֶפֶכת

♂ ׁשֹוְפִכיםׁשֹוֶפֶכתׁשֹוֵפְךׁשֹוֶפֶכתׁשֹוֵפְך
♀ ׁשֹוְפכֹות

ׁשֹוְפכֹותׁשֹוְפִכיםׁשֹוְפכֹותׁשֹוְפִכים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

פּוְך ♂ ׁשָ
פּוָכה ♀ ׁשְ

פּוְך פּוָכהׁשָ פּוְךׁשְ פּוָכהׁשָ פּוִכיםׁשְ ♂ ׁשְ
פּוכֹות ♀ ׁשְ

פּוִכים פּוכֹותׁשְ פּוִכיםׁשְ פּוכֹותׁשְ ׁשְ

יָעָבר ַפְכּתִ ַפְכּתָׁשָ ַפְכּתְׁשָ ַפְךׁשָ ְפָכהׁשָ ַפְכנּוׁשָ םׁשָ ַפְכּתֶ ןׁשְ ַפְכּתֶ ְפכּוׁשְ ְפכּוׁשָ ׁשָ

ָעִתיד
ּפֹוְך   ֶאׁשְ
ּפְֹך[ ]ֶאׁשְ

ּפֹוְך ׁשְ ּתִ

 

ּפְֹך[ ׁשְ ]ּתִ
ִכי ּפְ ׁשְ ּפֹוְךּתִ  ִיׁשְ

ּפְֹך[ ]ִיׁשְ
ּפֹוְך ׁשְ ּתִ

 

ּפְֹך[ ׁשְ ]ּתִ
ּפֹוְך   ִנׁשְ
ּפְֹך[ ]ִנׁשְ

כּו ּפְ ׁשְ כּוּתִ ּפְ ׁשְ ּתִ

 

ּפֹוְכָנה  ׁשְ ּתִ
ּפְֹכָנה[ ׁשְ ]ּתִ

כּו ּפְ כּוִיׁשְ ּפְ  ִיׁשְ
ּפֹוְכָנה  ׁשְ ּתִ
ּפְֹכָנה[ ׁשְ ]ּתִ

פְֹך[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ פֹוְך ]ׁשְ ְפִכיׁשְ ְפכּוׁשִ פְֹכָנה[ׁשִ פֹוְכָנה ]ׁשְ ְפכּו ׁשְ ׁשִ

ַעללּוַח: א-2 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵלִמים - ל"ת )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(ּבִ ְזָרה: ׁשְ ּבֹת[(ּגִ ּבֹות ]ִלׁשְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלׁשְ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: ׁשב"ת )ׁשֵ

♂ ׁשֹוֵבתהֹוֶוה
♀ ׁשֹוֶבֶתת

♂ ׁשֹוְבִתיםׁשֹוֶבֶתתׁשֹוֵבתׁשֹוֶבֶתתׁשֹוֵבת
♀ ׁשֹוְבתֹות

ׁשֹוְבתֹותׁשֹוְבִתיםׁשֹוְבתֹותׁשֹוְבִתים

יָעָבר ַבִתּ ַבּתָׁשָ ַבּתְׁשָ ַבתׁשָ ְבָתהׁשָ ַבְתנּוׁשָ םׁשָ ַבּתֶ ןׁשְ ַבּתֶ ְבתּוׁשְ ְבתּוׁשָ ׁשָ

ּבֹות ָעִתיד  ֶאׁשְ
ּבֹת[ ]ֶאׁשְ

ּבֹות ׁשְ ּתִ

 

ּבֹת[ ׁשְ ]ּתִ
ִתי ּבְ ׁשְ ּבֹות ּתִ  ִיׁשְ

ּבֹת[ ]ִיׁשְ
ּבֹות ׁשְ ִתּ

 

ּבֹת[  ׁשְ ]ִתּ
ּבֹות   ִנׁשְ
ּבֹת[ ]ִנׁשְ

תּו ּבְ ׁשְ תּוּתִ ּבְ ׁשְ ּתִ

 

ּבְֹתָנה[ ׁשְ ּבֹוְתָנה ]ִתּ ׁשְ ִתּ
תּו ּבְ תּוִיׁשְ ּבְ  ִיׁשְ

ּבְֹתָנה[ ׁשְ ּבֹוְתָנה ]ִתּ ׁשְ ִתּ

בֹת[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ בֹות ]ׁשְ ְבִתיׁשְ ְבתּוׁשִ בְֹתָנה[ׁשִ בֹוְתָנה ]ׁשְ ְבתּו  ׁשְ ׁשִ

ַעללּוַח: א-3 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵלִמים - ל"נ )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(ּבִ ְזָרה: ׁשְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְצּפֹון ]ִלְצּפֹן[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: צפ"ן )ׁשֵ

♂ צֹוֵפןהֹוֶוה
♀ צֹוֶפֶנת

♂ צֹוְפִניםצֹוֶפֶנתצֹוֵפןצֹוֶפֶנתצֹוֵפן
♀ צֹוְפנֹות

צֹוְפנֹותצֹוְפִניםצֹוְפנֹותצֹוְפִנים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָצפּון
♀ ְצפּוָנה

♂ ְצפּוִניםְצפּוָנהָצפּוןְצפּוָנהָצפּון
♀ ְצפּונֹות

ְצפּונֹותְצפּוִניםְצפּונֹותְצפּוִנים

יָעָבר םָצַפּנּוָצְפָנהָצַפןָצַפְנּתְָצַפְנּתָָצַפְנּתִ ןְצַפְנּתֶ ָצְפנּוָצְפנּוְצַפְנּתֶ

 ֶאְצּפֹון ָעִתיד
]ֶאְצּפֹן[ 

ְצּפֹון ּתִ

 

ְצּפֹן[ ]ּתִ
ִני ְצּפְ  ִיְצּפֹוןּתִ

]ִיְצּפֹן[
ְצּפֹון ּתִ

 

ְצּפֹן[  ]ּתִ
 ִנְצּפֹון

]ִנְצּפֹן[
נּו ְצּפְ נּוּתִ ְצּפְ ּתִ

 

ה[ ְצּפֹּנָ ה ]ּתִ ְצּפֹוּנָ ּתִ
נּו נּוִיְצּפְ  ִיְצּפְ

ה[ ְצּפֹּנָ ה ]ּתִ ְצּפֹוּנָ ּתִ

ה[ִצְפנּוִצְפִניְצפֹון ]ְצפֹן[ ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ה ]ְצפֹּנָ ִצְפנּו  ְצפֹוּנָ
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מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל לּוַח: א-4 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵלִמים )ָעִתיד: ִיְפַעל(ּבִ ְזָרה: ׁשְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְלּבֹוׁש ]ִלְלּבֹׁש[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: לב"ׁש )ׁשֵ

♂ לֹוֵבׁשהֹוֶוה
ת ♀ לֹוֶבׁשֶ

תלֹוֵבׁש תלֹוֵבׁשלֹוֶבׁשֶ יםלֹוֶבׁשֶ ♂ לֹוְבׁשִ
♀ לֹוְבׁשֹות

ים יםלֹוְבׁשֹותלֹוְבׁשִ לֹוְבׁשֹותלֹוְבׁשִ

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָלבּוׁש
ה ♀ ְלבּוׁשָ

הָלבּוׁש הָלבּוׁשְלבּוׁשָ יםְלבּוׁשָ ♂ ְלבּוׁשִ
♀ ְלבּוׁשֹות

ים יםְלבּוׁשֹותְלבּוׁשִ ְלבּוׁשֹותְלבּוׁשִ

יָעָבר ּתִ ּתָָלַבׁשְ ּתְָלַבׁשְ הָלַבׁשָלַבׁשְ נּוָלְבׁשָ םָלַבׁשְ ּתֶ ןְלַבׁשְ ּתֶ ָלְבׁשּוָלְבׁשּוְלַבׁשְ

ׁש ָעִתיד ׁשֶאְלּבַ ְלּבַ יּתִ ׁשִ ְלּבְ ׁשּתִ ׁש ִיְלּבַ ְלּבַ ׁש ּתִ ׁשּוִנְלּבַ ְלּבְ ׁשּוּתִ ְלּבְ ּתִ

 

ָנה ׁשְ ְלּבַ ּתִ
ׁשּו ׁשּוִיְלּבְ  ִיְלּבְ

ָנה ׁשְ ְלּבַ ּתִ

יְלַבׁש ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ָנהִלְבׁשּוִלְבׁשִ ִלְבׁשּו  ְלַבׁשְ

ַעל לּוַח: א-5 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵעל, ָעִתיד: ִיְפַעל(ּבִ ֵלִמים )הֹוֶוה: ּפָ ְזָרה: ׁשְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְגּדֹול ]ִלְגּדֹל[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: גד"ל )ׁשֵ

ֵדלהֹוֶוה ♂ ּגָ
ֵדָלה ♀ ּגְ

ֵדל ֵדָלהּגָ ֵדלּגְ ֵדָלהּגָ ֵדִליםּגְ ♂ ּגְ
ֵדלֹות ♀ ּגְ

ֵדִלים ֵדלֹותּגְ ֵדִליםּגְ ֵדלֹותּגְ ּגְ

יָעָבר ַדְלּתִ ַדְלּתָּגָ ַדְלּתְּגָ ַדלּגָ ְדָלהּגָ ַדְלנּוּגָ םּגָ ַדְלּתֶ ןּגְ ַדְלּתֶ ְדלּוּגְ ְדלּוּגָ ּגָ

לָעִתיד לֶאְגּדַ ְגּדַ ִליּתִ ְגּדְ לּתִ לִיְגּדַ ְגּדַ לּתִ לּוִנְגּדַ ְגּדְ לּוּתִ ְגּדְ ּתִ

 

ְלָנה ְגּדַ ּתִ
לּו לּוִיְגּדְ  ִיְגּדְ

ְלָנה ְגּדַ ּתִ

ַדלִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ְדִליּגְ ְדלּוּגִ ַדְלָנהּגִ ְדלּו  ּגְ ּגִ

ַעללּוַח: א-6 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵעל, ָעִתיד: ִיְפַעל(ּבִ ֵלִמים - ל"נ )הֹוֶוה: ּפָ ְזָרה: ׁשְ מֹן[(ּגִ מֹון ]ִלׁשְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלׁשְ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: ׁשמ"ן )ׁשֵ

ֵמןהֹוֶוה ♂ ָשׁ
ֵמָנה ♀ ְשׁ

ֵמן ֵמָנהָשׁ ֵמןְשׁ ֵמָנהָשׁ ֵמִניםְשׁ ♂ ְשׁ
ֵמנֹות ♀ ְשׁ

ֵמִנים ֵמנֹותְשׁ ֵמִניםְשׁ ֵמנֹותְשׁ ְשׁ

יָעָבר ַמְנִתּ ַמְנּתָָשׁ ַמְנּתְָשׁ ַמןָשׁ ְמָנהָשׁ ַמּנּוָשׁ םָשׁ ַמְנּתֶ ןְשׁ ַמְנּתֶ ְמנּוְשׁ ְמנּוָשׁ ָשׁ

ַמן ָעִתיד ַמןֶאְשׁ ׁשְ ְמִניּתִ ׁשְ ַמן ּתִ ַמן ִיׁשְ ׁשְ ַמן ּתִ ְמנּוִנׁשְ ׁשְ ְמנּוִתּ ׁשְ ּתִ

 

ה ַמָנּ ׁשְ ִתּ
ְמנּו ְמנּוִיׁשְ  ִיׁשְ

ה ַמָנּ ׁשְ ִתּ

ַמןִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ְמִניְשׁ ְמנּוִשׁ הִשׁ ַמָנּ ְמנּו  ׁשְ ִשׁ
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ֵעל
 ּפִי

ֵעל[
]ּפִ

ַעל
 ּפּו

ַעל[
]ּפֻ

ֵעל
ְתּפַ

ִה
ִעיל

ְפ
ִה

 הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ

ַעללּוַח: א-7 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ּבִ
ֵלִמים - ל"נ  ְזָרה: ׁשְ ּגִ

 

עֹל[, ָעִתיד: ִיְפַעל( עֹול ]ּפָ ֵעל, ָעָבר: ּפָ )הֹוֶוה: ּפָ
ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְקטֹון ]ִלְקטֹן[( ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: קט"ן )ׁשֵ

♂ ָקֵטןהֹוֶוה
♀ ְקֵטָנה

♂ ְקֵטִניםְקֵטָנהָקֵטןְקֵטָנהָקֵטן
♀ ְקֵטנֹות

ְקֵטנֹותְקֵטִניםְקֵטנֹותְקֵטִנים

יָעָבר  ָקטֹוְנִתּ
י[ ]ָקטְֹנִתּ

 ָקטֹוְנּתָ
] ]ָקטְֹנּתָ

 ָקטֹוְנּתְ
] ]ָקטְֹנּתְ

 ָקַטן
}ָקטֹון ]ָקטֹן[{

 ָקטֹוּנּוָקְטָנה
]ָקטֹּנּו[

ם  ְקטֹוְנּתֶ
ם[ ]ְקָטְנּתֶ

ן  ְקטֹוְנּתֶ
ן[ ]ְקָטְנּתֶ

ָקְטנּוָקְטנּו

ְקַטןֶאְקַטן ָעִתיד ְקְטִניּתִ ְקַטן ִיְקַטן ּתִ ְקְטנּוִנְקַטן ּתִ ְקְטנּוִתּ ּתִ

 

ה ְקַטָנּ ִתּ
 ִיְקְטנּוִיְקְטנּו

ה ְקַטּנָ ִתּ

הִקְטנּוִקְטִניְקַטןִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ִקְטנּו  ְקַטָנּ

ַעללּוַח: א-8 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ה, ח, ע( - )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(ּבִ ְזָרה: ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ַלֲעבֹור ]ַלֲעבֹר[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: עב"ר )ׁשֵ

♂ עֹוֵברהֹוֶוה
♀ עֹוֶבֶרת

♂ עֹוְבִריםעֹוֶבֶרתעֹוֵברעֹוֶבֶרתעֹוֵבר
♀ עֹוְברֹות

עֹוְברֹותעֹוְבִריםעֹוְברֹותעֹוְבִרים

יָעָבר םָעַבְרנּוָעְבָרהָעַברָעַבְרּתְָעַבְרּתָָעַבְרּתִ ןֲעַבְרּתֶ ָעְברּוָעְברּוֲעַבְרּתֶ

ָעִתיד
 ֶאֱעבֹור

]ֶאֱעבֹר[ 
ֲעבֹור ּתַ

 

ֲעבֹר[ ]ּתַ
ַעְבִרי  ַיֲעבֹורּתַ

]ַיֲעבֹר[
ֲעבֹור ּתַ

 

ֲעבֹר[ ]ּתַ
 ַנֲעבֹור

]ַנֲעבֹר[
ַעְברּו ַעְברּוּתַ ּתַ

 

ֲעבֹוְרָנה  ּתַ
ֲעבְֹרָנה[ ]ּתַ

 ַיַעְברּו ַיַעְברּו
ֲעבֹוְרָנה  ּתַ
ֲעבְֹרָנה[ ]ּתַ

ִעְברּו  ֲעבֹוְרָנה ]ֲעבְֹרָנה[ִעְברּוִעְבִריֲעבֹור ]ֲעבֹר[ ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-9 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ה, ח, ע( - ל"נ )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(ּבִ ְזָרה: ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ַלֲעגֹון ]ַלֲעגֹן[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: עג"ן )ׁשֵ

♂ עֹוֵגןהֹוֶוה
♀ עֹוֶגֶנת

♂ עֹוְגִניםעֹוֶגֶנתעֹוֵגןעֹוֶגֶנתעֹוֵגן
♀ עֹוְגנֹות

עֹוְגנֹותעֹוְגִניםעֹוְגנֹותעֹוְגִנים

יָעָבר םָעַגּנּוָעְגָנהָעַגןָעַגְנּתְָעַגְנּתָָעַגְנִתּ ןֲעַגְנּתֶ ָעְגנּוָעְגנּוֲעַגְנֶתּ

ָעִתיד
ֱעגֹון  ֵאֶ

ֱעגֹן[  ]ֵאֶ
ֲעגֹון ּתַ

 

ֲעגֹן[ ]ּתַ
ַעְגִני  ַיֲעגֹון ּתַ

]ַיֲעגֹן[
ֲעגֹון ּתַ

 

ֲעגֹן[  ]ּתַ
 ַנֲעגֹון 

]ַנֲעגֹן[
ַעְגנּו ַעְגנּוּתַ ּתַ

 

ה  ֲעגֹוּנָ ּתַ
ה[ ֲעגֹּנָ ]ּתַ

 ַיַעְגנּוַיַעְגנּו
ה  ֲעגֹוּנָ ּתַ
ה[ ֲעגֹּנָ ]ּתַ

ה[ִעְגנּוִעְגִניֲעגֹון ]ֲעגֹן[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ה  ]ֲעגֹּנָ ִעְגנּו ֲעגֹוּנָ
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מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעללּוַח: א-10 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ה, ח, ע( - )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(ּבִ ְזָרה: ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ַלְחּפֹור ]ַלְחּפֹר[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: חפ"ר )ׁשֵ

♂ חֹוֵפרהֹוֶוה
♀ חֹוֶפֶרת

♂ חֹוְפִריםחֹוֶפֶרתחֹוֵפרחֹוֶפֶרתחֹוֵפר
♀ חֹוְפרֹות

חֹוְפרֹותחֹוְפִריםחֹוְפרֹותחֹוְפִרים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָחפּור
♀ ֲחפּוָרה

♂ ֲחפּוִריםֲחפּוָרהָחפּורֲחפּוָרהָחפּור
♀ ֲחפּורֹות

ֲחפּורֹותֲחפּוִריםֲחפּורֹותֲחפּוִרים

יָעָבר םָחַפְרנּוָחְפָרהָחַפרָחַפְרּתְָחַפְרּתָָחַפְרּתִ ןֲחַפְרּתֶ ָחְפרּוָחְפרּוֲחַפְרּתֶ

ָעִתיד
 ֶאְחּפֹור

]ֶאְחּפֹר[ 
ְחּפֹור ּתַ

 

ְחּפֹר[ ]ּתַ
ִרי ְחּפְ  ַיְחּפֹורּתַ

]ַיְחּפֹר[ 
ְחּפֹור ּתַ

 

ְחּפֹר[  ]ּתַ
 ַנְחּפֹור

]ַנְחּפֹר[
רּו ְחּפְ רּוּתַ ְחּפְ ּתַ

 

ְחּפֹוְרָנה  ּתַ
ְחּפְֹרָנה[ ]ּתַ

רּו רּוַיְחּפְ  ַיְחּפְ
ְחּפֹוְרָנה  ּתַ
ְחּפְֹרָנה[ ]ּתַ

ִחְפרּו  ֲחפֹוְרָנה ]ֲחפְֹרָנה[ִחְפרּוִחְפִריֲחפֹור ]ֲחפֹר[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-11 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵעל, ָעִתיד: ִיְפַעל(ּבִ רֹוִנית )ה, ח, ע( - )הֹוֶוה: ּפָ ְזָרה: ּפ’ ּגְ ֲחרֹד[(ּגִ ֲחרֹוד ]ַלַַ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ַלַַ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: חר"ד )ׁשֵ

♂ ָחֵרדהֹוֶוה
♀ ֲחֵרָדה

♂ ֲחֵרִדיםֲחֵרָדהָחֵרדֲחֵרָדהָחֵרד
♀ ֲחֵרדֹות

ֲחֵרדֹותֲחֵרִדיםֲחֵרדֹותֲחֵרִדים

יָעָבר םָחַרְדנּוָחְרָדהָחַרדָחַרְדְתָּחַרְדּתָָחַרְדּתִ ןֲחַרְדֶתּ ָחְרדּוָחְרדּוֲחַרְדֶתּ

ֱחַרדֶאֱחַרד ָעִתיד ֶחְרִדיּתֶ ֱחַרד ֶיֱחַרד ּתֶ ֶחְרדּוֶנֱחַרדּתֶ ֶחְרדּוּתֶ ּתֶ

 

ֱחַרְדָנה ּתֶ
 ֶיֶחְרדּוֶיֶחְרדּו

ֱחַרְדָנה ּתֶ

ִחְרדּו  ֲחַרְדָנהִחְרדּוִחְרִדיֲחַרד ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-12 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵעל, ָעִתיד: ִיְפַעל(ּבִ רֹוִנית )ה, ח, ע( - )הֹוֶוה: ּפָ ְזָרה: ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ַלְחסֹור ]ַלְחסֹר[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: חס"ר )ׁשֵ

♂ ָחֵסרהֹוֶוה
♀ ֲחֵסָרה

♂ ֲחֵסִריםֲחֵסָרהָחֵסרֲחֵסָרהָחֵסר
♀ ֲחֵסרֹות

ֲחֵסרֹותֲחֵסִריםֲחֵסרֹותֲחֵסִרים

יָעָבר םָחַסְרנּוָחְסָרהָחַסרָחַסְרּתְָחַסְרּתָָחַסְרּתִ ןֲחַסְרּתֶ ָחְסרּוָחְסרּוֲחַסְרּתֶ

ְחַסרֶאְחַסרָעִתיד ְחְסִריּתֶ ְחַסרֶיְחַסרּתֶ ְחְסרּוֶנְחַסרּתֶ ְחְסרּוּתֶ ּתֶ

 

ְחַסְרָנה ּתֶ
 ֶיְחְסרּוֶיְחְסרּו

ְחַסְרָנה ּתֶ

ִחְסרּו  ֲחַסְרָנהִחְסרּוִחְסִריֲחַסרִציּוּוי ]ִצּוּוי[
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5

ֵעל
 ּפִי

ֵעל[
]ּפִ

ַעל
 ּפּו

ַעל[
]ּפֻ

ֵעל
ְתּפַ

ִה
ִעיל

ְפ
ִה

 הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ

ַעללּוַח: א-13 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵעל, ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(ּבִ רֹוִנית )ח( - )הֹוֶוה: ּפָ ְזָרה: ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ַלְחּפֹוץ ]ַלְחּפֹץ[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: חפ"ץ )ׁשֵ

♂ ָחֵפץהֹוֶוה
♀ ֲחֵפָצה

♂ ֲחֵפִציםֲחֵפָצהָחֵפץֲחֵפָצהָחֵפץ
♀ ֲחֵפצֹות

ֲחֵפצֹותֲחֵפִציםֲחֵפצֹותֲחֵפִצים

יָעָבר םָחַפְצנּוָחְפָצהָחַפ}ֵפ{ץָחַפְצּתְָחַפְצּתָָחַפְצּתִ ןֲחַפְצּתֶ ָחְפצּוָחְפצּוֲחַפְצּתֶ

ָעִתיד
 ֶאְחּפֹוץ

]ֶאְחּפֹץ[
ְחּפֹוץ ּתַ

 

ְחּפֹץ[ ]ּתַ
ִצי ְחּפְ ֹוץּתַ  ַיְחּפּּּ

ֹץ[ ]ַיְחּפּּּ
ְחּפֹוץ ּתַ

 

ְחּפֹץ[ ]ּתַ
 ַנְחּפֹוץ

]ַנְחּפֹץ[
צּו ְחּפְ צּוּתַ ְחּפְ ּתַ

 

ְחּפֹוְצָנה  ּתַ
ְחּפְׁצָנה[ ]ּתַ

צּו צּוַיְחּפְ  ַיְחּפְ
ְחּפֹוְצָנה  ּתַ
ְחּפְׁצָנה[ ]ּתַ

ִחְפצּו  ֲחפֹוְצָנה ]ֲחפְׁצָנה[ִחְפצּוִחְפִציֲחפֹוץ ]ֲחפֹץ[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-14 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א( )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(ּבִ ְזָרה: ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ֶלֱאסֹור ]ֶלֱאסֹר[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: אס"ר )ׁשֵ

♂ אֹוֵסרהֹוֶוה
♀ אֹוֶסֶרת

♂ אֹוְסִריםאֹוֶסֶרתאֹוֵסראֹוֶסֶרתאֹוֵסר
♀ אֹוְסרֹות

אֹוְסרֹותאֹוְסִריםאֹוְסרֹותאֹוְסִרים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָאסּור
♀ ֲאסּוָרה

♂ ֲאסּוִריםֲאסּוָרהָאסּורֲאסּוָרהָאסּור
♀ ֲאסּורֹות

ֲאסּורֹותֲאסּוִריםֲאסּורֹותֲאסּוִרים

יָעָבר םָאַסְרנּוָאְסָרהָאַסרָאַסְרּתְָאַסְרּתָָאַסְרּתִ ןֲאַסְרּתֶ ָאְסרּוָאְסרּוֲאַסְרּתֶ

 ֶאֱאסֹור ָעִתיד
]ֶאֱאסֹר[

ֱאסֹור ּתֶ

 

ֱאסֹר[ ]ּתֶ
ַא{ְסִרי  ֶא}ּתַ  ֶיֱאסֹור ּתֶ

]ֶיֱאסֹר[
ֱאסֹור  ּתֶ

 

ֱאסֹר[ ]ּתֶ
 ֶנֱאסֹור

]ֶנֱאסֹר[
ַא{ְסרּו ֶא}ּתַ ַא{ְסרּו ּתֶ ֶא}ּתַ ּתֶ

 

סְֹרָנה[ ְאֱ סֹוְרָנה ]ּתֶ ְאֱ ּתֶ
 ֶיֶא}ַיַא{ְסרּו ֶיֶא}ַיַא{ְסרּו

סְֹרָנה[ ְאֱ ֱאסֹוְרָנה ]ּתֶ ּתֶ

ִאְסרּו  ֱאסֹוְרָנה ]ֱאסְֹרָנה[ִאְסרּוִאְסִריֱאסֹור ]ֱאסֹר[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-15 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א( )ָעִתיד: ִיְפַעל(ּבִ ְזָרה: ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ֶלֱארֹו ]ֶלֱארֹ[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: אר"ך )ׁשֵ

♂ אֹוֵרְךהֹוֶוה
♀ אֹוֶרֶכת

♂ אֹוְרִכיםאֹוֶרֶכתאֹוֵרְךאֹוֶרֶכתאֹוֵרְך
♀ אֹוְרכֹות

אֹוְרכֹותאֹוְרִכיםאֹוְרכֹותאֹוְרִכים

יָעָבר םָאַרְכנּוָאְרָכהָאַרְךָאַרְכּתְָאַרְכּתָָאַרְכּתִ ןֲאַרְכּתֶ ָאְרכּוָאְרכּוֲאַרְכּתֶ

ֱאַרְךֶאֱאַרְך ָעִתיד ַא{ְרִכיּתֶ ֶא}ּתַ ֱאַרְך ֶיֱאַרְך ּתֶ ַא{ְרכּוֶנֱאַרְךּתֶ ֶא}ּתַ ַא{ְרכּו ּתֶ ֶא}ּתַ ּתֶ

 

ַרְכָנה ְאֱ ּתֶ
 ֶיֶא}ַיַא{ְרכּו ֶיֶא}ַיַא{ְרכּו

ֱאַרְכָנה ּתֶ

ִאְרכּו  ֱאַרְכָנהִאְרכּוִאְרִכיֱאַרְך ִציּוּוי ]ִצּוּוי[


