tall
bell
ill
my
by
sky

אנו משתמשים בזה
( בסוףl) לצליל
מילה בעלת הברה
 ולאחר אות,אחת
.ניקוד אחת קצרה
We use this for the sound
(l) at the end of words with
one syllable, after one short
vowel.

בסוף מילה בעלת
 האות,הברה אחת
הזאת משמיעה את
.( ארוכהī) הצליל

-ll
Lesson 15

-Y

Says long (ī) when at the
end of words with only one
syllable.
Lesson 16a

happy
pretty
many
history

בסוף מילה בעלת
שתי הברות או
 משמיעה את,יותר
.( ארוכהē) הצליל

-

Y

Says long (ē) when at the
end of words with more
than one syllable.
Lesson 16b

Rules game composed by Ilene Wexler.

cliff
staff
bluff
class
dress
kiss
boxes
dishes
dresses
couches
fixes

אנו משתמשים בזה
( בסוףf) לצליל
מילה בעלת הברה
 ולאחר אות,אחת
.ניקוד אחת קצרה

-ff

We use this for the sound
(f) at the end of words with
one syllable, after one short
vowel.

Lesson 18

אנו משתמשים בזה
( בסוףs) לצליל
מילה בעלת הברה
 ולאחר אות,אחת
.ניקוד אחת קצרה
We use this for the sound
(s) at the end of words with
one syllable, after one short
vowel.

אנו מוסיפים את
הסופית הזאות
" לבדs" -במקום ל
למילים שמסתיימות
 להגיד,בצליל נחש
"רבים" או "פעולה של הוא
."או היא בזמן הווה

-ss
Lesson 19

-es

(ch, ss, x, sh)
We add "-es" instead of only
"s" for the plural in words
ending with hissing sounds.

Rules game composed by Ilene Wexler.

Lesson 20

homeless
friendless
hatless

אנו מוסיפים את
הסופית הזאת
להגיד "חסר
)המילה שבא
"(לפני
 = חסר-less

-less

We add the suffix -less to the end
of a word.
–less = without
(the word that comes before)
Lesson 20

hungrily
sadly
happily
slowly

אנו מוסיפים את
הסופית הזאת
להגיד "האופן שבו
"עושים פעולה

-ly = the way we do an
activity

go
garden
glass
gift

משמיעה את
( לפניg) הצליל
כל אות חוץ
-מ

e,

i,

y

makes the sound (g) before
all letters except e,i,y

Rules game composed by Ilene Wexler.

-ly
Lesson 20

g
Lesson 23a

big→bigger
pat→patting
hop→hopped

sit→sitting
hop→hopping
run→running
pat→patting

אנו מכפילים אותיות
עיצור כדי לשמור על
הברה סגורה ואות
.ניקוד קצרה
(x,y,w )לא מכפילים
Double consonants keep
short vowels short
by closing syllables
(never double x, y, w)

The doubling rule

-ing (כדי להוסיף1
למילה
בעלת הברה אחת
:cvc-שמסתיימת ב
מכפילים את אות
.העיצור האחרונה
(x,y,w )לא מכפילים

הוספת
-ing
למילים
שמסתיימות
cvc -ב

To add –ing to words ending in cvc:
1) one syllable words: double the last
consonant.
(Never double x,y,z)

begin→beginning
prefer→preferring

rebut→rebutting
visit→visiting
listen→listening

הכפלת
אותיות
עיצור

-ing
(כדי להוסיף2
למילה בעלת שתי
 אם:הברות או יותר
הטעם בהברה
 מכפילים,באחרונה
את אות העיצור
.האחרונה
To add –ing to words ending in cvc:
2) two syllable words or more: If the
stress is on the last syllable, double the
last consonant.

Lesson 25a

Adding –ing to words ending in cvc
(consonant/vowel/consonant)
Lesson 25a

הוספת
-ing
למילים
שמסתיימות
cvc -ב
Adding –ing to words ending in cvc
(consonant/vowel/consonant)
Lesson 25a

Rules game composed by Ilene Wexler.

bake→baking
come→coming
ride→riding

-ing כדי להוסיף
למילים שמסתיימות
 קסומהe-ב
e -משמיטים את ה
.–ing לפני שמוסיפים
To add –ing to words
ending in magic e:
drop the e, then add –ing.

הוספת
-ing
למילים
שמסתיימות
 קסומהe -ב
Adding –ing to words ending in
magic e
Lesson 25a

beautiful =
full of beauty
careful =
full of care

אנו מוסיפים את
הסופית הזאת
:כדי להגיד
-"מלא ב
"()מה שבא קודם
We add –ful to the end of a
word to make the word an
adjective meaning full of the
thing the –ful is attached to
Lesson 26

have
live
love
move

אנו כותבים מילים
שמסתיימות בצליל
"ve" ( עםv)
.בסוף

-ve

Words that end with the sound
(v) are written ending with
"ve".
Lesson 30

Rules game composed by Ilene Wexler.

