
LESSON  5 שיעור
המילים הבאות: את למדת בשיעור הקודם

leg, let, mend, left, lend, log, lot, long, most, lift, list, mist, milk, silk, lid, 
lip, slip, spin.

oo האותיות צירוף

בעברית.  חֹוָלם כמו o מבטאים האות שאת למדת הקודם  בשיעור
ׁשּורּוק קצר כמו לִעתים הן מבוטאות ,oo - o באות בזו אחר זו אותיות שתי כאשר

ׁשּורּוק ארוך. כמו ולִעתים בעברית, במילה /סּוס/

קצר OO (אּו) ארוך OO (אּו)

soot סּוט פיח spoon ְסּפּון ף ּכַ

book ּבּוק ֵספר moon מּון ָיֵרַח

look לּוק להסתכל noon נּון צהרים

good גּוד טוב soon סּון עוד מעט

foot פּוט כף-רגל room רּום ֶחדר

took טּוק ָלַקח food פּוד אוכל

stood ְסטּוד ָעַמד mood מּוד מצב-רוח

hook הּוק ָוו boot ּבּוט מגף

brook רּוק ּבְ נחל tool טּול כלי-עבודה
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תרגילים:

זה. בשיעור שלמדת המילים 18 את מתוכן העתק הבאות. המילים את בקול קרא א.

stood moot nook soot loot  soon

spool brook boom book good  moon

spoon rook roof pool noon  tool

brook mood loom look rook  fool

hook toot loon hood food  boot

hoot boon foot took room  root

הבאות: הקבוצות לפי זה בשיעור שלמדת המילים את רשום ב.

s ב- המתחילות מילים

m ב- המתחילות מילים

d ב- המסתיימות מילים

k ב- המסתיימות מילים

n ב- המסתיימות מילים
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5 שיעור

5

הבאות: במילים החסרות האותיות את השלם ג.

t k b t m d s t  br k

s n  ood  tood  ook   oon

b k f t noo sp n  st 

t l g d l k

הבאות: המילים את לעברית תרגם ד.

book  food  foot  

brook  boot  good  

room  look  noon  

stood  soot  hook  

took  soon  tool  

spoon  mood  moon  
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הבאות: המילים את לאנגלית תרגם ה.

אוכל צהריים ירח 

מעט  (אוכל) עוד ף ָוו ּכַ

ף-רגל ֶחֶדר  ִלי-עבודה ּכַ ּכְ

ָעַמד נחל ֶספר 

ָלַקח מגף טוב 

יח מצב-רוח להסתכל  ּפִ


