
Lesson 1 שיעור 1
In this lesson, we’ll learn the consonants 
b, d, p, n, and t and the vowel e.

בשיעור זה נציג 6 אותיות: אות ניקוד אחת 
.b, d, n, p, t :ו-5 עיצורים e  )תנועה(

b as in “bar”
d as in “disco”
p as in “polo”
n as in “night-club”
t as in “tennis”
The vowel e  e אות הניקוד

The letter “e” is usually pronounced as in 
“elephant”.
Let’s combine the letters we’ve learned 
and make some syllables.

את האות e )ִאי( מבטאים בדרך כלל כמו סגול 
בעברית.

נרכיב תחילה הברות אחדות מהאותיות שלמדת 
בשיעור הזה.

be
en
ne
de
te
pe
Now we’ll learn 10 words that are 
composed of the letters we’ve learned so 
far.

נלמד עתה 10 מילים הכוללות את האותיות 
שהכרת עד כה.

te + n = ten עשר
pe + n = pen עט
ne + t = net רשת
pe + t = pet חיית שעשועים
be + t = bet להתערב
be + d = bed מיטה
en + d = end סוף
be + nd = bend להתכופף
te + nt = tent אוהל
te + nd = tend לנְטות ְל...
Exercise 1 תרגיל 1
Read the following letter combinations out 
loud.

קרא בקול את צירופי האותיות הבאים

Remember: In English, we read and write 
from left to right.

זכור: באנגלית קוראים וכותבים משמאל לימין.

tep



ten
pen
bed
tend
net
end
ded
tent
bend
Exercise 2 תרגיל 2
Translate the following words into English. תרגם לאנגלית את המילים הבאות
bend להתכופף
tent אוהל
tend לנטות ְל
bet להתערב
bed מיטה
pet חיית שעשועים
pen עט
end סוף
net רשת
ten עשר

Lesson 2 שיעור 2
In this lesson, we’ll learn the consonants 
g, h, k, r, and s and the vowel i.

בשיעור זה נציג 6 אותיות נוספות: “אות ניקוד” 
(g,h,k,r,s( .ו- 5 עיצורים i )אחת )תנועה

g as in “golf” or “George”

s as in “saxophone” or “bugs”
h as in “hotel”
k as in “kilo”
r as in “radio”
The vowel i i אות הניקוד

The letter "i" is usually pronounced as in 
"Internet".

את האות i )ַאי( מבטאים כמו ִחיִריק קצר 
בעברית.

Let’s combine the letters we’ve learned 
and make some syllables.

נרכיב תחילה הברות אחדות מהאותיות שלמדת 
עד כה.

it
is
in



bri
pri
dri
pi
si
ki
hi
ri
bi
Now we’ll learn 16 words that are 
composed of the letters we’ve learned so 
far.

נלמד עתה 16 מילים הכוללות את האותיות 
שהכרת

si + t = sit לֶשבת
si + n = sin חטא
pi + n = pin סיכה
bi + g = big גדול
hi + t = hit מכה
si + ng = sing לשיר
si + nk = sink כיור
pi + nk = pink ורוד
ki + ng = king ֶמלך
ri + ng = ring טבעת
bri + ng = bring להביא
pri + nt = print להדפיס
dri + nk = drink משקה
And finally:
is הינֹו, הינה
it זה
in בתוך
Exercise 1 תרגיל 1
Read out loud the following words we 
have just learned!

קרא בקול את המילים הבאות, שזה עתה למדנו!

big גדול
kid ילד, ילדה
sing לשיר
print דפוס
sit לשבת
pink ורוד
drink משקה
ring טבעת
hit להכות
sink כיור
king מלך



bring להביא
Exercise 2 תרגיל 2
Translate the following words into English. תרגם לאנגלית את המילים הבאות
in בתוך
bring להביא
pin סיכה
big גדול
king מלך
it זה
print דפוס
sit לשבת
sing לשיר
sink כיור
is ִהינֹו
hit להכות
drink משקה
in בתוך
bring להביא
pin סיכה

Lesson 3 שיעור 3
In this lesson, we’ll learn the consonants f 
and x and the vowel o.

בשיעור זה נציג 3 אותיות נוספות, "אות ניקוד" 
(f,x( ושני עיצורים o אחת

f as in “flash”.
x as in “xylophone”.
o as in “omelet”.
Now we’ll learn 16 more words. נלמד עתה 16 מילים נוספות:
on על
or אֹו
of של
ox שור
no לא
box קופסה
fox שועל
dog כלב
pot סיר
hot חם
top ִּפסגה



song שיר
stop עצירה
fork מזלג
port נמל
post דואר
Note: The o in "no" sounds different, and 
the f in "of" sounds like a v.

שים לב:
1. כיצד מבטאים את המילה no )נֹוּו(.

2. במילה of מבוטאת ה-f כמו ו’ )אֹווְ(. 
Exercise 1 תרגיל 1
Read the following words out loud. קרא בקול את המילים הבאות.
of
go
no
fog
fox
pop
box
hot
not
sort
stop
song
Exercise 2 תרגיל 2
Translate the following words into English. תרגם לאנגלית את המילים הבאות:
song שיר
hot חם
fox שועל
top פסגה
no לא
post דואר
box קופסה
fork מזלג
port נמל
pot סיר
dog כלב
stop עצירה

Lesson 4 שיעור 4



In this lesson, we’ll learn the consonants 
m and l.

בשיעור זה נציג 2 אותיות נוספות, את האותיות 
l -ְו m

l as in “lemon”

m as in “melon”.

Now we’ll learn 18 more words. נלמד עתה 18 מילים נוספות:
leg ֶרגל
lift מעלית
let להרשות
list רשימה
mend לַתקן
mist ערפל
left שמאל
milk ָחָלב
lend להלוות
silk משי
log בול-עץ
lid ִמכסה
lot ַהרבה
lip שפה
long ארוך
slip להחליק
most רֹוב
spin לסובב, להסתחרר
Exercise 1 תרגיל 1
Read the following words out loud. קרא בקול את המילים הבאות
leg
set
test
best
left
list
milk
lot
long
lost
spin
slip
Exercise 2 תרגיל 2
Translate the following words into English. תרגם לאנגלית את המילים הבאות: 
mist ערפל
let להרשות
long ארוך



log ּבול-עץ
lend להלוות
lift מעלית
list רשימה
left שמאל
most רוב
lid ִמכסה
leg רגל

Lesson 5 שיעור 5
The letter combination oo oo צירוף האותיות
In lesson 3, we learned that the letter o is 
usually pronounced as in "omelet". When 
this letter appears twice in a row (oo(, it’s 
pronounced as in "foot" or as in "food".

בשיעור הקודם למדת שאת האות o מבטאים כמו 
 חֹוָלם בעברית. 

כאשר שתי אותיות o באות בזו אחר זו - oo, הן 
מבוטאות לִעתים כמו ׁשּורּוק קצר במילה /סּוס/ 

בעברית, ולִעתים כמו ׁשּורּוק ארוך.
oo )short( OO )אּו( קצר

soot פיח
book ֵספר
look להסתכל
good טוב
foot כף-רגל
took ָלַקח
stood ָעַמד
hook וָו
brook נחל
 oo )long( OO )אּו( ארוך

spoon ַּכף
moon יֵָרַח
noon צהרים
soon עוד מעט
room ֶחדר
food אוכל
mood מצב-רוח
boot מגף
tool כלי-עבודה
Exercise 1 תרגיל 1


