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Level 8
Misc.

אֶׁ ל
עַ כְ ָשיו
ַרק
ֹלא
וְ
עַ ל
עַ ל-יַד
ַּתחַ ת

עִ ם

Adverbs

לְ ַאט
מַ הֵ ר
בַ ּמָ קוֹם

ָק ִדימָ ה
ָאחו ָֹרה
י ִָמינָה
ְשמֹאלָה
פֹה
ָשם

Adjectives

בְ צֶׁ בַ ע
ּכָ חוֹל
ָאדוֹם
יָרוֹק
צָ הוֹב
חּום
ָשחוֹר
לָבָ ן

Nouns

ּכּולָם
בָ נִים
בָ נוֹת
(הַ ֶׁ)דלֶׁת
(הַ )שּולְ חָ ן
)הַ )ּכִ סֵ א
(הַ )ּמו ֶֹׁרה
(הַ )ּמו ָֹרה
(הַ )ּמַ ְד ִריְך
(הַ )ּמַ ְד ִריכָה
(הַ )ּלּוחַ
(הַ )חַ לוֹן
(הָ ִ)ר ְצּפָ ה
יָד\ י ַָדיִ ים
רֹאש
ֶׁרגֶׁל \ ַרג ַליִים
עַ יִן \ עֵ י ַניִים
בֶׁ טֶׁ ן
אֹזֶׁ ן \ ָאזְ ַניִים
ּפֶׁ ה
ּכְ תֵ פַ יִים
עִ ּפָ רוֹן
סֵ פֶׁ ר \ ְספָ ִרים
טּוש
ּכִ ּפָ ה \ ּכִ ּפוֹת
גִ יר

Verbs

לָקּום
ל ֶָׁשבֶׁ ת
ָללֶׁכֶׁת
ַלעֲצוֹר
לָרּוץ
לִ ְקּפוֹץ
לְ ִה ְסּתוֹבֵ ב
לְ הַ ְצבִ יעַ עַ ל...
לְ הַ ְצבִ יעַ אֶׁ ל...
ָלגַעַ ת ב...
לְ הָ ִרים
לְ הו ִֹריד
ָל ִשים עַ ל...
ל ַָקחַ ת
לָתֵ ת

*לִ ְקרוֹא
*לִ כְ ּתוֹב ּב...

 as wellלִ כְ ּתוֹב בְ גִ יר ,לִ כְ ּתוֹב בְ טּוש ,לִ כְ ּתוֹב בְ עִ ּפָ רוֹן  in the contexts of bothלִ כְ ּתוֹב ב*Use ...
.לִ כְ ּתוֹב בַ סֵ פֶׁ ר as
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Some examples of commands for this level:

 ָללֶׁכֶׁ ת ָאחו ָֹרה, עַ כְ ָשיו.ָללֶׁכֶׁ ת ָק ִדימָ ה
 עַ כְ ָשיו לָקּום וְ ל ֶָׁשבֶׁ ת ָשם.ל ֶָׁשבֶׁ ת ּפֹה
 לָרּוץ עִ ם ְשלו ִֹמית,ּפְ נִינָה
לִ ְקרוֹא בְ סֵ פֶׁ ר
לִ כְ ּתוֹב בְ טּוש בְ צֶׁ בַ ע ָאדוֹם
לִ כְ ּתוֹב בַ סֵ פֶׁ ר בְ עִ ּפָ רוֹן

Students know enough vocabulary that you may introduce any of the holiday levels, as
are seasonally appropriate. Additionally, the students have enough vocabulary for the
Synagogue and Prayer units.

