
READING EXERCISES  

Four Questions 

 ַמה  ַמה  ה  מַ 1) 
 ִנְׁשַּתָנה  ִנְׁשַּתָנה  ַּתָנה  ִנְׁש   ָנה  ַּת   ִנְׁש  ָנה  ַּת   ְׁש   נִ  2)
 ַהַלְיָלה  ַהַלְיָלה  ָלה  ַהַליְ   ָלה  ַליְ   הַ   ה  לָ   יְ לַ   הַ  3)
 ַהֶזה  ַהֶזה  הזֶ   הַ  4)
 ִמּכ ׂל  ִמּכ ׂל  ּכ ׂל  ִמ   ל  ּכ ׂ  ִמ  5)
  ַהֵלילו ׂת  לו ׂת  ַהֵלי  לו ׂת  ֵלי  הַ   ת  לו ׂ  ילֵ   הַ  6)

 ַהֵלילו ׂת

 ַהֵלילו ׂת ִמּכ ׂל ַהֶזה ַהַלְיָלה ִנְׁשַּתָנה ַמה 7)

 ֶׁש  ְּב  כ ׂל  ֶׁשְּב  כ ׂל  ֶׁשְּבכ ׂל  ֶׁשְּבכ ׂל  ל  כ ׂ  ּבְ   ׁשֶ  8)

  ַהֵלילו ׂת  לו ׂת  ַהֵלי  לו ׂת  ֵלי  הַ   ת  לו ׂ  ֵלי  הַ  9)
 ַהֵלילו ׂת

 ָא  נּו  ָאנּו  ָאנּו  ּו  נ  אָ  10)
 או ְׂכִלין  או ְׂכִלין  ִלין  או ׂכְ   ִלין  כְ   או ׂ  ן  ִלי  כְ   או ׂ 11)
 ץמֵ חָ   ץמֵ חָ   ץמֵ   חָ   ץ  מֵ   חָ  12)

 ּו  ַמ  ָצה  ּו  ַמָצה  ּוַמָצה  ּוַמָצה  ה  צָ   מַ   ּו 13)



 ַהַלְיָלה  ַהַלְיָלה  ָלה  ַהַליְ   ָלה  ַליְ   הַ   ה  לָ   ַליְ   הַ  14)
 ַהֶזה  ַהֶזה  ֶזה  הַ  15)
 ֻּכ  לו ׂ  ֻּכלו ׂ  ֻּכלו ׂ  ו ׂ  ל  ּכֻ  16)
 ַמ  ָצה  ַמָצה  ַמָצה  ה  צָ   מַ  17)

 ַהַלְיָלה ּוַמָצה ץמֵ חָ  או ְׂכִלין ָאנּו ַהֵלילו ׂת ֶׁשְּבכ ׂל 18)
 ַמָצה ֻּכלו ׂ ַהֶזה

 כ ׂל  ֶׁשְּב  כ ׂל  ֶׁשְּבכ ׂל  ֶׁשְּבכ ׂל ֶׁש  ְּב  כ ׂ  ל  ֶׁש  ְּב  19)

  ַהֵלילו ׂת  לו ׂת  ַהֵלי  לו ׂת  ֵלי  הַ   ת  לו ׂ  ֵלי  הַ  20)
 ַהֵלילו ׂת

 ָא  נ  ּו  ָא  נּו  ָאנּו  ָאנּו 21)
 או ְׂכִלין  או ְׂכִלין  ִלין  או ׂכְ   ִלין  כְ   או ׂ  ן  ִלי  כְ   או ׂ 22)

 ְׁשָארְׁש  ָא  ר  ְׁש  ָאר  ְׁשָאר   23)

 ִי  ָר  ק  ו ׂ  ת  ִי  ָר  ק  ו ׂת  ִיָר  קו ׂת  ִיָרקו ׂת  ִיָרקו ׂת 24)

 ַהַלְיָלה  ַהַלְיָלה  ָלה  ַהַליְ   ָלה  ַליְ   הַ   ה  לָ   ַליְ   הַ  25)

 ַהֶזה  ַהֶזה  ֶזה  הַ  26)

 ָמ  ר  ו ׂר  ָמ  רו ׂר  ָמרו ׂר  ָמרו ׂר  ר  ו ׂ  ר  מָ  27)



 ְׁשָאר ִיָרקו ׂת ַהַלְיָלה או ְׂכִלין ָאנּו ַהֵלילו ׂת ֶׁשְּבכ ׂל 28)
 ַהֶזה ָמרו ׂר 

 ֶׁש  ְּב  כ ׂ  ל  ֶׁש  ְּב  כ ׂל  ֶׁשְּב  כ ׂל  ֶׁשְּבכ ׂל  ֶׁשְּבכ ׂל 29)

  ַהֵלילו ׂת  לו ׂת  ַהֵלי  לו ׂת  ֵלי  הַ   ת  לו ׂ  ֵלי  הַ  30)
 ַהֵלילו ׂת

 ֵאין  ֵאין  ן  ֵאי 31)

 ָא  נ  ּו  ָא  נּו  ָאנּו  ָאנּו 32)

 ַמְטִּביִלין  ִלין  ַמְטִּבי  ִלין  ִּבי  ַמְט   ן  ִלי  ִּבי  ְט   מַ  33)
 ַמְטִּביִלין 

 ֲאִפילּו  ֲאִפילּו  לּו  ֲאִפי  לּו  ִפי  אֲ   ּו  ל  ִפי  אֲ  34)

 ַּפַעם  ַּפַעם  ַעם  ּפַ   ם  עַ   ּפַ  35)

 ֶאָחת  ֶאָחת  ָחת  אֶ   ת  חָ   אֶ  36)

 ַהַלְיָלה  ַהַלְיָלה  ָלה  ַהַליְ   ָלה  ַליְ   הַ   ה  לָ   ַליְ   הַ  37)

 ַהֶזה  ַהֶזה  ֶזה  הַ  38)

 ְׁשֵתי  ְׁשֵתי  ֵתי  ְׁש  39)

 ְפָעִמים  ְפָעִמים  ִמים  ְפעָ   ִמים  עָ   פְ   ם  ִמי  עָ   פְ  40)



ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם  ַהֵלילו ׂת ֶׁשְּבכ ׂל 41)
 ְפָעִמיםַהֶזה ְׁשֵתי  ֶאָחת ַהַלְיָלה

 ֶׁש  ְּב  כ ׂ  ל  ֶׁש  ְּב  כ ׂל  ֶׁשְּב  כ ׂל  ֶׁשְּבכ ׂל  ֶׁשְּבכ ׂל 42)

  ַהֵלילו ׂת  לו ׂת  ַהֵלי  לו ׂת  ֵלי  הַ   ת  לו ׂ  ֵלי  הַ  43)
 ַהֵלילו ׂת

 ָא  נ  ּו  ָא  נּו  ָאנּו  ָאנּו 44)

 או ְׂכִלין  או ְׂכִלין  ִלין  או ׂכְ   ִלין  כְ   או ׂ  ן  ִלי  כְ   או ׂ 45)

 ֵּבין  ֵּבין  ן  ֵּבי 46)

 יו ְׁׂשִבין  יו ְׁׂשִבין  ִבין  יו ְׁׂש   ִבין  ְׁש   יו ׂ  ן  ִבי  ְׁש   ו ׂ  י 47)

 ּוֵבין  ּוֵבין  ֵבין  ּו  ן  ֵבי  ּו 48)

 ְמֻסִּבין  ְמֻסִּבין  ִּבין  ְמסֻ   ִּבין  סֻ   ְמ   ן  ִּבי  סֻ   ְמ  49)

 ַהַלְיָלה  ַהַלְיָלה  ָלה  ַהַליְ   ָלה  ַליְ   הַ   ה  לָ   ַליְ   הַ  50)

 ַהֶזה  ַהֶזה  ֶזה  הַ  51)

 ֻּכָלנּו  ֻּכָלנּו  ָלנּו  ּכֻ   נּו  לָ   ּכֻ   ּו  נ  לָ   ּכֻ  52)

 ְמֻסִּבין  ְמֻסִּבין  ִּבין  ְמסֻ   ִּבין  סֻ   ְמ   ן  ִּבי  סֻ   ְמ  53)

ְמֻסִּבין ֵּבין יו ְׁׂשִבין ּוֵבין  או ְׂכִלין ָאנּו ַהֵלילו ׂת ֶׁשְּבכ ׂל 54)
 ַהֶזה ֻּכָלנּו ְמֻסִּבין ַהַלְיָלה



 ַהֵלילו ׂת ִמּכ ׂל ַהֶזה ַהַלְיָלה ִנְׁשַּתָנה ַמה 55)

 ַהֶזה ַהַלְיָלה ּוַמָצה ץמֵ חָ  או ְׂכִלין ָאנּו ַהֵלילו ׂת ֶׁשְּבכ ׂל
 ַמָצה ֻּכלו ׂ

ַהֶזה  ְׁשָאר ִיָרקו ׂת ַהַלְיָלה או ְׂכִלין ָאנּו ַהֵלילו ׂת ֶׁשְּבכ ׂל
 ָמרו ׂר 

ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחת  ַהֵלילו ׂת ֶׁשְּבכ ׂל
 ַהֶזה ְׁשֵתי ְפָעִמים ַהַלְיָלה

ֵּבין יו ְׁׂשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין  או ְׂכִלין ָאנּו ַהֵלילו ׂת ֶׁשְּבכ ׂל 
 ַהֶזה ֻּכָלנּו ְמֻסִּבין ַהַלְיָלה

 

 

 
 

 

 


