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ַּתְרּגּום ְׁשמֹות ֶעֶצם- ַרִּבים ְׁשמֹות ֶעֶצם - יִָחיד ְׁשמֹות ּתַֹאר

Weather ַקל, ָּכֵבד, ְמֻעּנָן, ָּבִהיר, ְמַטְפֵטף, ָחָזק, ַחָּלׁש, ַלח, יֵָבׁש, ַקר, ָקִריר, ַחם, ַחִּמים, ָקפּוא, ֶחְלִקי, ֶאְפָׁשִרי/תֶמֶזג ָהֲאוִיר
Forecast ַּתֲחִזית ִמְסָּפִרים
Temperature ֶטְמֵּפָרטּורֹות ֶטְמֵּפָרטּוָרה
Degree ַמֲעלֹות ַמְעָלה

Winter חֶֹרף
Autumn/Fall ְסָתו
Spring ָאִביב
Summer ַקיִץ
Season עֹונֹות עֹונָה
Sky ָׁשַמיִם
Earth/Ground ֲאָדָמה
Sea יִָמים יָם

Lightning ָּבָרק
Thunder ַרַעם
Rain ֶּגֶׁשם
Snow ֶׁשֶלג
Puddle ְׁשלּוִלּיֹות ְׁשלּוִלית
Ice ֶקַרח
Hail ָּבֶרד
Wind רּוחֹות רּוַח
Sun ֶׁשֶמׁש
Cloud ֲענָנִים ָענָן
Fog ֲעָרֶפל
Smog

Storm סֹוָפה
Storm, Tempest ְסָעָרה
Hurricane הֹוִריָקן
Tornado טֹוְרנָדֹו
Rainbow ֶקֶׁשת

Humidity ַלחּות

Example Vocabulary Unit: Weather 1
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Dryness יֶֹבׁש

Sunscreen ְקֵרם ֲהַגּנָה
Tan ִׁשּזּוף

Region/Area ֵאזֹור
Surroundings ְסִביָבה
Road

Earthquake ְרִעיַדת ֲאָדָמה

North ָצפֹון
South ָּדרֹום
East ִמְזָרח
West ַמֲעָרב

Speed ְמִהירּות
Average ְמֻמָּצע

Centimeter ֶסנְִטיֶמְטִרים ֶסנְִטיֵמֶטר

Kilometers per hour ָקָמ"ׁש (ִקילֹוֶמֶטר ְלָׁשָעה)

Chance, possibility ִסּכּוי

ַס ַהּכֹל:

ַאְקִטיִבי: 41
ָּפִסיִבי: 11

ַהּכֹל: 52
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כּונֹות  אֹוִפי -עֹוד תְּ

 

 Friendly ַחְברּוִתיים ַחְברּוִתית  ַחְברּוִתי 

 Creative ְיִציָרִתיים  ְיִציָרִתית  ְיִציָרִתי 

 Independent ַעְצְמִאִיים ַעְצָמִאית  ַעְצָמִאי

 Curious ַסְקָרִנים  ַסְקָרִנית  ַסְקָרן, ַסְקָרִני 

 Patient ַסְבָלִנים ַסְבָלִנית  ַסְבָלן, ַסְבָלִני 

 Responsible ַאְחָרִאים ַאְחָרִאית  ַאְחָרִאי

 Serious ְרִציִניים  ְרִציִנית  ְרִציִני 

    

 Calm, relaxed יםעִ גּוְר  ה עָ גּוְר  עַ גּוָר 

 Generous יםיבִ דִ נְ  היבָ דִ נְ  יבדִ נָ 

 Strong ים קִ זָ ח   הקָ זָ ח   קזָ חָ 

 Brave יםיצִ מִ אַ  היצָ מִ אַ  יץמִ אַ 

 Busy יםקִ סּוע   ה קָ סּוע   ק סּועָ 

 Sensitive יםיׁשִ גִ ְר  היׁשָ גִ ְר  יׁשגִ ָר 

    

 Kind-hearted ֵלב- טֹוֵבי ֵלב -טֹוַבת ֵלב - טֹוב
 

 

 

 )שם תואר( ________________ת יֹוהְ לִ צריך   )שם עצם( _____________ת יֹוהְ לִ י דֵ כְ 

 

ְגָמה: ְכֵדי ִלְהיֹות רֹוֵפא, ָצִריְך ִלְהיֹות  .ָחָכם דֻּ

 

 

 )שם תואר( _______________ת יֹוהְ צריך לִ   )שם עצם( ר ל_____________וזע  י לַ דֵ כְ 

 
ְגָמה: ְכֵדי ַלע ֹזר ַלַתְלִמיִדים, ָצִריְך ִלְהיֹות ַחְברּוִתי  .דֻּ

 

 

 

 (פועל)שם ת איך ______________עַ דַ צריך לָ   )שם עצם(_____________ת יֹוהְ י לִ דֵ כְ 

 
ְגָמה: ְכֵדי ִלְהיֹות מֹוֶרה, ָצִריְך ָלַדַעת ֵאיְך ְלַדֵבר ִעם ְיָלִדים  .דֻּ

Example Vocabulary Unit & Written Work: Character Traits
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Example Text, from “HaYesod” textbook
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 כדי להרחיב את אוצר המילים ולחרות אותו בזיכרון  "הכל לטובה"   – טקסטכיצד אפשר להשתמש ב

 

 "הוא היה צריך ללכת..."  (1

 

הייתי צריך ל____________ אבל _______________ )רק עם "אני", "אתה" ו"את". אפשר להוסיף "אנחנו  

 אח"כ( 

 

 דוגמאות:  

 . הייתי צריך לעבוד אבל לא היה לי כח •

 היינו צריכים לסיים את המבחן מהר כי לא היה לנו הרבה זמן.  •

 

 "הוא קם בבוקר, לקח את הילקוט שלו..."  (2

 

 ("אני" עם רק   –  בהווה ובעבר) מה אנחנו עושים כל בוקר?  

 

לקום, לשים, לשטוף, להתרחץ, להסתרק, להתלבש, לסדר, לקחת, לאכול, לשתות, ללכת, לראות,    :אוצר מילים 

 וכו' 

 

 "והלך למלון של העיר..."  (3

 

 מה ראית?  ? היה במלוןהאם היית פעם במלון? באיזה מלון? מה 

 

 לוּבי, מנהל, צ'ק אין, קבלה, שירות, מזוודה, סבון, שמפו, מגבות, וכו' כה,  התעמלות/כושר, בר  -חדר אוצר מילים:

 

 "הכל לטובה"  (4

 

 בסוף זה היה לטובה?  לא טוב אבלשנראה קרה לכם משהו פעם האם 

 

 פעם, קרה לי, חשבתי ש..., הייתי ב...., הי/תה לי..., קיבלתי, וכו'  אוצר מילים:

 

Example Questions (language-focused, based on “HaYesod” text) 
5
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 קראו את הסיפור ומצאו כל פועל בבניין התפעל: 

 

קּו ַרְזִתי לָּ ה ֶשַבע. ִהְזדָּ עָּ ִאיִתי ֶשַהשָּ עֹון ְורָּ ם ַבבֶֹּקר ַהּיֹום. ִהְסַתַכְלִתי ַבשָּ ם  ִהְתעֹוַרְרִתי ֻמְקדָּ
ַרְקִתי, ִהְתַלַבְשִתי ה, ִהְתַקַלְחִתי, ִהְסתָּ ה.  ,ֵמַהִמטָּ ַרְדִתי ְלַמטָּ  ְויָּ

 

ה ֶשִלי אָּ  ַכְלִתי, ַהמֹורָּ ַכְלִתי ֲארּוַחת בֶֹּקר. ִבְזַמן ֶשאָּ ה  ְכֶשִהַגְעִתי ְלֵבית ַהֵסֶפר, ִהְתַפַלְלִתי ְואָּ ְמרָּ
ַמְחִתי ְמאֹּד ְוִהְתַקַשְר  ּה. שָּ ִציִתי ִלְלמֹּד בָּ ה ֶשרָּ אּוִניֶבְרִסיטָּ ִתי ַלהֹוִרים ֶשִלי  ִלי ֶשִהְתַקַבְלִתי לָּ

ַכְחִתי ֶאת ַהֶפֶלאפֹון ֶשִלי ַבבַ  ה ֶשִלי ִכי שָּ ֶהם. )ִהְשַתַמְשִתי ַבֶפֶלאפֹון ֶשל ֲחֵברָּ —ִיתְכֵדי ְלַסֵפר לָּ
ֶרַגע ַהֶזה( ּה ְכֵדי ִלְזכֹּר ֶאת הָּ   .ַאֲחֵרי ֶזה ִהְצַטַלְמִתי ִאתָּ

 

ְך ִהְשַתַתפְ  ל כָּ ֹּא כָּ ל ַבִשעּור ַהֵשִני  ל ה. ֲאבָּ ִייִתי ֲעֵיפָּ ִראשֹון ֶשל ַהּיֹום ִכי ֲעַדִין הָּ ִתי ַבִשעּור הָּ
ֹּא ֵהִבינּו ַמֶשהּו ר ַלֲאֵחִרים ִאם ֵהם ל ַאֲחרֹון   .ִהְשַתַתְפִתי ַהְרֵבה ַוֲאִפלּו ִהְתַנַדְבִתי ַלֲעזֹּ ַבִשעּור הָּ

ל ֲאִני יֹוַדַעת  ֶשל ַהּיֹום ִקַבְלנּו ִמבְ  בֹוַּה יֹוֵתר ֲאבָּ ֹּא ִקַבְלִתי ִצּיֹון גָּ ה. ִהְצַטַעְרִתי ֶשל רָּ ן ַבֲחזָּ חָּ
ן.  ה ְלִהְתַרֵכז יֹוֵתר ְכֶשֲאִני לֹוֶמֶדת ְלִמְבחָּ ִתיד ֲאִני ְצִריכָּ  ֶשֶבעָּ

 

חֹות ֶשלִ  אָּ ה, ַההֹוִרים ֶשִלי ִסְפרּו ִלי ֶשהָּ ל טֹוב!(. ֵהם חֹוְשִבים  ְכֶשִהַגְעִתי ַהַבְיתָּ ה )ַמזָּ ְרסָּ י ִהְתאָּ
  .ְלִהְתַחֵתן ַבַקִיץ

 

נָּה ל ְכֶשהּוא עָּ ה ְלַבֵקש ִמֶמִני ַמֶשהּו ֶאְתמֹול, ֲאבָּ צָּ ַכְרִתי ֶשהּוא רָּ ֵבר ֶשִלי ִכי זָּ   ִהְתַקַשְרִתי ְלחָּ
ַמר   ה, ִהְסַתַדְרִתי", ְוַהֶטֶלפֹון ִהְתַנֵתקַהכֹּל ְבֵסֶדר,  "  –ַלֶטֶלפֹון, הּוא אָּ  .תֹודָּ

 

ֶלֶכת ִלישֹּן ה לָּ נָּ ִייִתי מּוכָּ ל ִהְתַעַּיְפִתי ְמאֹּד ְוהָּ יָּה יֹום טֹוב, ֲאבָּ  .ְבַסְך ַהכֹּל, הָּ

Example Grammar Exercise, With Vocabulary Focus
7
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LANGUAGE & MEMORY RESOURCES

Pareto Principle - Focus on the most frequently used, most practical vocabulary. Utilize
frequently used, practical vocabulary to illustrate grammatical concepts.

Further reading:
https://bilingua.io/the-pareto-principle-in-language-learning-the-8020-rule

https://blog.fluent-forever.com/base-vocabulary-list/

Backchaining - Teach the last step first, and work backwards. Useful for teaching tricky
pronunciation, as well as for cementing comprehension.

Further reading:
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/backward-chaining

As an effective resource in particular for kids/adults with (learning) disabilities:
https://www.ablehhc.com/noticeable/finding-the-beauty-in-backwards-chaining

Mnemonic Devices - Word associations that help people remember vocabulary, names,
numbers, dates, etc. The only requirement: they need to be memorable for the specific student.

Eg. Santer סנטר → center of the face
Garon גרון → groan from your throat;
ֿMoach מח → you get your koach from your moach.

Further reading:
https://www.fluentin3months.com/memory-palace/

https://www.fluentin3months.com/tedx/
(About how speaking a language from Day 1 is key to mastery)

Themed Dictionary Recommendation - English Hebrew by Subject by Hanna G.
Perez https://engheb.com/htm/index-2.htm

Busting Myths - Many common reasons for being “unable” to learn a new language are simply
not true.

Further reading:
https://www.fluentin3months.com/reasons/

https://bilingua.io/the-pareto-principle-in-language-learning-the-8020-rule
https://blog.fluent-forever.com/base-vocabulary-list/
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/backward-chaining
https://www.ablehhc.com/noticeable/finding-the-beauty-in-backwards-chaining
https://www.fluentin3months.com/memory-palace/
https://www.fluentin3months.com/tedx/
https://engheb.com/htm/index-2.htm
https://www.fluentin3months.com/reasons/
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