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 ִלְכרֹת

ַרת  כָּ

ה כָּ    ְרתָּ

ַרתָּ   כָּ

ַרְת   כָּ

ַרִתי   כָּ

 ְרתו כָּ  

 --- 

ם ַרתֶּ  כָּ

ן ַרתֶּ  כָּ

ַרְתנו   כָּ

 
 ִלְשֹמר

ַמר  שָּ

ה שָּ    ְמרָּ

ַמְרתָּ   שָּ

ַמְרְת   שָּ

ַמְרִתי   שָּ

 ְמרו שָּ  

 --- 

ם  ְשַמְרתֶּ

ן  ְשַמְרתֶּ

ַמְרנו   שָּ

 
 ִלְשֹמַע 

ַמע  שָּ

ה שָּ    ְמעָּ

ַמְעתָּ   שָּ

ַמְעְת   שָּ

ַמְעִתי  שָּ

 ְמעו שָּ  

 --- 

ם  ְשַמְעתֶּ

ן  ְשַמְעתֶּ

ַמְענו   שָּ

 
 ִלְרקֹד 

ַקד   רָּ

ה רָּ    ְקדָּ

ַקְדתָּ   רָּ

ַקְדְת   רָּ

ַקְדִתי   רָּ

 ְקדו רָּ  

 --- 

ם   ְרַקְדתֶּ

ן   ְרַקְדתֶּ

ַקְדנו   רָּ

 
 ִלְדרֹך 

ַרך   דָּ

ה דָּ    ְרכָּ

ַרְכתָּ   דָּ

ַרְכְת   דָּ

ַרְכִתי   דָּ

 ְרכו דָּ  

 --- 

ם  ְדַרְכתֶּ

ן  ְדַרְכתֶּ

ַרְכנו   דָּ

 
 ִלְצעֹד

ַעד   צָּ

ה צָּ    ֲעדָּ

ַעְדתָּ   צָּ

ַעְדְת   צָּ

ַעְדִתי   צָּ

 ֲעדו צָּ  

 --- 

ם  ְצֲעְדתֶּ

ן  ְצֲעְדתֶּ

ַעְדנו   צָּ

 
 ִלְשֹלף

ַלף  שָּ

ה שָּ    ְלפָּ

ַלְפתָּ   שָּ

ַלְפְת   שָּ

ַלְפִתי  שָּ

 ְלפו שָּ  

 --- 

ם  ְשַלְפתֶּ

ן  ְשַלְפתֶּ

ַלְפנו   שָּ

 
 ִלְגבֹר 

ַבר   גָּ

ה גָּ    ְברָּ

ַבְרתָּ   גָּ

ַבְרְת   גָּ

ַבְרִתי   גָּ

 ְברו גָּ  

 --- 

ם   ְגַבְרתֶּ

ן   ְגַבְרתֶּ

ַבְרנו   גָּ
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 ִלְלבֹש

ַבש   לָּ

ה לָּ    ְבשָּ

ַבְשתָּ   לָּ

ַבְשְת   לָּ

ַבְשִתי   לָּ

 ְבשו לָּ  

 --- 

ם  ְלַבְשתֶּ

ן  ְלַבְשתֶּ

ַבְשנו   לָּ

 
 ִלְלקֹט

ַקט  לָּ

ה לָּ    ְקטָּ

ַקְטתָּ   לָּ

ַקְטְת   לָּ

ַקְטִתי   לָּ

 ְקטו לָּ  

 --- 

ם  ְלַקְטתֶּ

ן  ְלַקְטתֶּ

ַקְטנו   לָּ

 
 ִלְתֹפר

ַפר   תָּ

ה תָּ    ְפרָּ

ַפְרתָּ   תָּ

ַפְרְת   תָּ

ַפְרִתי   תָּ

 ְפרו תָּ  

 --- 

ם  ְתַפְרתֶּ

ן  ְתַפְרתֶּ

ַפְרנו   תָּ

 
 ִלְתֹמַה 

ַמּה  תָּ

ה תָּ    ְמהָּ

ַמְהתָּ   תָּ

ַמְהְת   תָּ

ַמְהִתי  תָּ

 ְמהו תָּ  

 --- 

ם  ְתַמְהתֶּ

ן  ְתַמְהתֶּ

ַמְהנו   תָּ

 
 ִלְצחֹק

ַחק  צָּ

ה צָּ    ֲחקָּ

ַחְקתָּ   צָּ

ַחְקְת   צָּ

ַחְקִתי  צָּ

 ֲחקוצָּ  

 --- 

ם  ְצַחְקתֶּ

ן  ְצַחְקתֶּ

ַחְקנו   צָּ

 
 ִלְשחֹק

ַחק  שָּ

ה שָּ    ֲחקָּ

ַחְקתָּ   שָּ

ַחְקְת   שָּ

ַחְקִתי  שָּ

 ֲחקו שָּ  

 --- 

ם  ְשַחְקתֶּ

ן  ְשַחְקתֶּ

ַחְקנו   שָּ

 
 ְלַצֵחק

 ִצֵחק

ה   ִצֲחקָּ

 ִצַחְקתָּ 

 ִצַחְקְת 

 ִצַחְקִתי

 ִצֲחקו

 --- 

ם  ִצַחְקתֶּ

ן  ִצַחְקתֶּ

 ִצַחְקנו 

 
 ִלְרחֹץ 

ַחץ   רָּ

ה רָּ    ֲחצָּ

ַחְצתָּ   רָּ

ַחְצְת   רָּ

ַחְצִתי  רָּ

 ֲחצו רָּ  

 --- 

ם  ְרַחְצתֶּ

ן  ְרַחְצתֶּ

ַחְצנו   רָּ
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 ְלִהְתַרֵחץ 

 ִהְתַרֵחץ 

ה   ִהְתַרֲחצָּ

 ִהְתַרַחְצתָּ 

 ִהְתַרַחְצְת 

 ִהְתַרַחְצִתי 

 ִהְתַרֲחצו 

 --- 

ם  ִהְתַרַחְצתֶּ

ן  ִהְתַרַחְצתֶּ

 ִהְתַרַחְצנו 
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