
READING EXERCISES  

Kiddush 

 ָּברּו�  ָּברּו�  ּו�   ָּבר   ָּב   ר  ּו   �1) 
  ַאָתא  ַאָתא  ָתא  אַ  2)
  ְייָ  3)
 ֱאלו ֵׂהינּו  ֱאלו ֵׂהינּו  ֵהינּו  ֱאלו ׂ  נּו  ֵהי  לו ׂ  אֱ  4)
 ֶמֶל�  ֶמֶל�  ֶל�  מֶ  �  לֶ   מֶ  5)
 ָהעו ָׂלם  ָהעו ָׂלם  ָלם  עו ׂ  הָ   ם  לָ   עו ׂ  הָ  6)
 ְּבו ֵׂרא  ְּבו ֵׂרא  ֵרא  ְּבו ׂ ֵרא  ו ׂ  ּבְ  7)
 ְּפִרי  ְּפִרי  ִרי  ּפְ  8)
 ָהָגֶפן  ָהָגֶפן  ֶפן  גָ   הָ   ן  פֶ   גָ   הָ  9)

 ָּברּו� ַאָתא ְיָי ֱאלו ֵׂהינּו ֶמֶל� ָהעו ָׂלם, 10)

 .ְּבו ֵׂרא ְּפִרי ָהָגֶפן
 ָּברּו�  ָּברּו�  ּו�   ָּבר   ָּב   ר  ּו   �11)
  ַאָתא  ַאָתא  ָתא  אַ  12)
  ְייָ  13)
 ֱאלו ֵׂהינּו  ֱאלו ֵׂהינּו  ֵהינּו  ֱאלו ׂ  נּו  ֵהי  לו ׂ  אֱ  14)



 ֶמֶל�  ֶמֶל�  ֶל�  מֶ  �  לֶ   מֶ  15)
 ָהעו ָׂלם  ָהעו ָׂלם  ָלם  עו ׂ  הָ   ם  לָ   עו ׂ  הָ  16)
 ֲאֶׁשר  ֲאֶׁשר  ֶׁשר  אֲ   ר  ׁשֶ   אֲ  17)
 ִקְדָׁשנּו  ִקְדָׁשנּו  נּו  ׁשָ   ִקְד   ּו  נ  ׁשָ   ְד   ִק  18)
  וו ָׂתיו  ְּבִמצְ   ָתיו  וו ׂ  ִמצְ   ּבְ  ָתיו  וו ׂ  צְ   ִמ   ּבְ  19)

 ְּבִמְצוו ָׂתיו  ְּבִמְצוו ָׂתיו

 ְוָרָצה  ְוָרָצה  ָרָצה  וְ   ָצה  ָר   וְ  20)

 ָבנּו  ָבנּו  נּו  בָ   ּו  נ  בָ  21)

 ַׁשַּבת  וְ   ַּבת  ׁשַ   וְ   ת  ּבַ   ׁשַ   וְ  22)
 ָקְדׁשו ׂ  ָקְדׁשו ׂ  ׁשו ׂ  ָקְד  ו ׂ  ׁש  ְד   ָק  23)
  ְּבַאֲהָבה  ַאֲהָבה  ּבְ   ֲהָבה  אַ   ּבְ  ה  בָ   הֲ   אַ   ּבְ  24)

 ְּבַאֲהָבה

  ּוְבָרצו ׂן  צו ׂן  ָר   ּובְ   ן  צו ׂ  ָר   ּובְ   ן  ו ׂ  צ  ָר   בְ   ּו 25)
 ּוְבָרצו ׂן

  ָלנּו  ִחי  ִהנְ   נּו  לָ   ִחי  ִהנְ   ּו  נ  לָ   ִחי  נְ   ִה  26)
 ִהְנִחיָלנּו  ִהְנִחיָלנּו



  ִזָּכרו ׂן  ָּכרו ׂן  זִ   רו ׂן  ּכָ   זִ   ן  רו ׂ  ּכָ   זִ   ן  ו ׂ  ר  ּכָ   זִ  27)
 ִזָּכרו ׂן

  ְלַמֲעֵׂשה  ֲעֵׂשה  ְלמַ   ֲעֵׂשה  מַ   לְ   ֵׂשה  עֲ   מַ   לְ  28)
 ְלַמֲעֵׂשה

  ְבֵראִׁשית  ִׁשית  ְבֵרא  ִׁשית  ֵרא  בְ   ת  ִׁשי  ֵרא  בְ  29)
 ְבֵראִׁשית

 ָּברּוך ַאָתה ְיָי ֱאלו ֵׂהינּו ֶמֶל� ָהעו ָׂלם, 30)
 ֲאֶׁשר ִקְדָׁשנּו ְּבִמְצוו ָׂתיו ְוָרָצה ָבנּו,

 ְוַׁשַּבת ָקְדׁשו ׂ ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצו ׂן ִהְנִחיָלנּו,
 ִזָּכרו ׂן ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית.

 ִּכי 31)
  הּוא 32)
  יו ׂם  יו ׂם  ם  יו ׂ 33)
 ְּתִחיָלה  ְּתִחיָלה  ִחיָלה  ְּת   ָלה  ִחי  ְּת  34)
  ָרֵאי  ִמְק   לְ   ֵאי  ָר   ִמְק   לְ   ֵאי  ָר   ְק   ִמ   לְ  35)

 ְלִמְקָרֵאי  ְלִמְקָרֵאי
 ק ֶׂדׁש  ק ֶׂדׁש  ֶדׁש  ק ׂ  ׁש  ֶד   ק ׂ 36)
 ֵזֶכר  ֵזֶכר  ֶכר  זֵ   ר  כֶ   זֵ  37)



  ִליִציַאת  ִציַאת  ִלי  ַאת  ִצי  ִלי  ת  אַ   ִצי  ִלי 38)
 ִליִציַאת

  ִמְצָרִים  ָרִים  ִמצְ   ִים  ָר   ִמצְ   ם  יִ   ָר   צְ   ִמ  39)
 ִמְצָרִים

 ִּכי הּוא יו ׂם ְּתִחיָלה ְלִמְקָרֵאי ק ֶׂדׁש, 40)
 ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים.

 
 ִּכי 41)

 ֵאֵלינּו  ֵאֵלינּו  ֵלינּו  אֵ   נּו  ֵלי  אֵ   ּו  נ  ֵלי  אֵ  42)
 ָקָראתָ   ָקָראתָ   ָראתָ   ָק   תָ   ָרא  ָק  43)
  ְואו ָׂתנּו  ָתנּו  או ׂ  וְ   נּו  תָ   או ׂ  וְ   ּו  נ  תָ   או ׂ  וְ  44)

 ְואו ָׂתנּו
 ִקַדְׁשָּת   ִקַדְׁשָּת   ָּת   ִקַדְׁש   ָּת   ַדְׁש   ִק   ָּת   ְׁש   ַד   ִק  45)
  ָדֶת�  בו ׂ  ַלעֲ   ֶת�  ָד   בו ׂ  ַלעֲ   �  תֶ   ָד   בו ׂ  עֲ   לַ  46)

 ַלֲעבו ָׂדֶת�  ַלֲעבו ָׂדֶת�
 ְוַׁשַּבת  ְוַׁשַּבת  ַׁשַּבת  וְ   ַּבת  ׁשַ   וְ   ת  ּבַ   ׁשַ   וְ  47)
 ָקְדְׁש�  ָקְדְׁש�  ְׁש�  ָקְד   �  ְׁש   ָקְד   �  ְׁש   ְד   ָק  48)
 ְּבַאֲהָבה  ְּבַאֲהָבה  ָבה  ַאהֲ   ּבְ   ָבה  הֲ   אַ   ּבְ  49)



  ּוְבָרצו ׂן  ָרצו ׂן  ּובְ   צו ׂן  ָר   ּובְ   ן  ו ׂ  צ  ָר   בְ   ּו 50)
 ּוְבָרצו ׂן

  ָּתנּו  ַחלְ   ִהנְ   נּו  ָּת   ַחלְ   ִהנְ   ּו  נ  ָּת   לְ   חַ   נְ   ִה  51)
 ִהְנַחְלָּתנּו  ִהְנַחְלָּתנּו

 ִקַדְׁשָּת ַלֲעבו ָׂדֶת�,ִּכי ֵאֵלינּו ָקָראָת ְואו ָׂתנּו  52)

 ְוַׁשַּבת ָקְדְׁש� ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצו ׂן ִהְנַחְלָּתנּו.
 ָּברּו�  ָּברּו�  ּו�   ָּבר   ָּב   ר  ּו   �53)
  ַאָתא  ַאָתא  ָתא  אַ  54)
  ְייָ  55)
 ְמַקֶדׁש  ְמַקֶדׁש  ֶדׁש  ְמַק   ֶדׁש  ַק   ְמ  ׁש  ֶד   ַק   ְמ  56)
 ַהַׁשָּבת  ַהַׁשָּבת   ַׁשָּבת  הַ   ָּבת  ׁשַ   הַ   ת  ּבָ   ׁשַ   הַ  57)
 ָּברּוך ַאָתה ְיָי ְמַקֶדׁש ַהַׁשָּבת. 58)
 ָּברּוך ַאָתה ְיָי ֱאלו ֵׂהינּו ֶמֶל� ָהעו ָׂלם, 59)

 .ְּבו ֵׂרא ְּפִרי ָהָגֶפן
 ָּברּוך ַאָתה ְיָי ֱאלו ֵׂהינּו ֶמֶל� ָהעו ָׂלם,

 ְוָרָצה ָבנּו,ֲאֶׁשר ִקְדָׁשנּו ְּבִמְצוו ָׂתיו 
 ְוַׁשַּבת ָקְדׁשו ׂ ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצו ׂן ִהְנִחיָלנּו,



 ִזָּכרו ׂן ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית.
 ִּכי הּוא יו ׂם ְּתִחיָלה ְלִמְקָרֵאי ק ֶׂדׁש,

 ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים.
 ִּכי ֵאֵלינּו ָקָראָת ְואו ָׂתנּו ִקַדְׁשָּת ַלֲעבו ָׂדֶת�,

 ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצו ׂן ִהְנַחְלָּתנּו.ְוַׁשַּבת ָקְדְׁש� 
 ָּברּוך ַאָתה ְיָי ְמַקֶדׁש ַהַׁשָּבת.

 

 

 

 

 

 
 


