
LEZIONE 6 
- CANZONE DELLA LEZIONE 5 

PARTI DEL CORPO 

CORPO (s.m.) Guf  ּגּוף 
COLLO (s.m.) Tsavar ַצָּוואר 
TESTA (s.m.) Rosh  ׁשרֹא  
CAPELLI (s.m.) Seyar   ֶׁשַּיַער    
LINGUA (s.f.) lashon ָלׁשֹון 
BOCCA (s.m.) Pe  ֶהּפ  
NASO (s.m.) Af ַאף 
GOLA (s.m.) Garon ָּגרֹון 
FACCIA (p.m./p.f) Panim ָּפִנים 
DITO (s.f.) Etsba ֶאְצַּבע 
DITA (p.f.) Etsbaot ֶאְצָּבעֹות 
GUANCIA (s.f.) Lechi ֶלִחי 
GUANCIE (p.f.) Lechaiaim ְלָחַיִים 
FRONTE (s.f.) Metsach ֵמַצח 
MENTO (s.m.) Santer ַסְנֵטר 
SOPRACCIGLIO (s.f.) Gaba ַּגָּבה 
SOPRACCIGLIA (p.f.) Gabot ַּגּבֹות 
CIGLIO (s.m.) Ris ִריס 
CIGLIA (p.m.) Risim ִריִסים 
DENTE (s.f.) Shen ֵׁשן 
DENTI (p.f.) Shinaim ִׁשַּנִים 
SPALLA (s.f.) Katef ָּכֵתף 
SPALLE (p.f.) Ktefaim ְּכֵתָפִים 
ARTO SUPERIORE  Yad ָיד 
BRACCIO (s.f.) Zroa  ְַזרֹוע 
BRACCIA (p.f) Zroot ְזרֹועֹות 
AVAMBRACCIO (s.f.) Ama ַאָּמה 
AVAMBRACCI  Amot תֹוַאמ  
MANO+ PALMO DELLA MANO (s.f.) Kaf yad ַּכף  הָיד 
PALMI DELLE MANI  Kapot yadaim  ַָּיַדִיים תּפֹוכ  
ARTO INFERIORE (s.f.) Reghel ֶרֶגל 
ARTI INFERIORI (p.f.) Ragliam ַרְגַלִים 
COSCIA (s.f.) Yarech ָיֵר 
COSCIE (p.f.) Yerichaim ֵיריָכִיים  
GAMBA (s.f.) Shok קׁשֹו  



GAMBE (p.f.) Shokaim ָקִיםׁשֹו  
PIEDE+PALMO DEL PIEDE (s.f.) Kaf reghel ַּכף ֶרֶגל 
PIEDI + PALMI DEI PIEDI (p.f.) Kapot raglaim    ַַרְגַלִים תּפֹוכ    

 

          Modi di dire usando le parti del corpo: 

1 Su una sola gamba [superficialmente] Al reghel achat ַעל ֶרֶגל ַאַחת 
2 Meraviglioso, stupendo  Lapanim ַלָּפִנים 
3 Osceno/orrendo  Al a panim ַעל ַהָּפִנים 
4 Dietro la schiena Meachorei ha gav ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּגב 
5 Uno nel cuore e uno nella bocca  Echad ba pe ve eschad ba lev  ְוֶאַחד ַּבֵּלב הַּבּפֶ ֶאַחד  
6 Sulla punta della lingua Al ktse ha lashon ַעל ָקֶצה ַהָּלׁשֹון 
7 In modo molto maleducato (sfrontato) 

 
Azut metsach (dalla parola 
azzardare/osare) 

ֵמַצח תּוַעז  
 

VERBI KAL 

1)    Scendere    -  ָלֶרֶדת   Laredet         (י.ר.ד) 

s.m. יֹוֵרד Yored 

s.f. יֹוֶרֶדת Yoredet 

p.m. יֹוְרִדים Yordim 

p.f. יֹוְרדֹות Yordot 

 

2)    Partire/viaggiare   -    ִַלְנסֹוע    Linsoa        (נ.ס.ע) 

s.m.  ַנֹוֵסע Nossea 

s.f. נֹוַסַעת Nossaat 

p.m. נֹוְסִעים Nossim 

p.f. נֹוְסעֹות Nossot 

 

VERBI HIFHIL   REGOLARI 

1)   Sentire  (sentirsi) - ְלַהְרִּגיׁש    Leargisch       (ר.ג.ש) 

s.m. ַמְרִּגיׁש Margish 

s.f. ַמְרִּגיָׁשה Margisha 

p.m. ַמְרִּגיִׁשים Margischim 

p.f. ַמְרִּגיׁשֹות Margishot 

 

 

 



2)    Ordinare/ invitare    -  ְלַהְזִמין    Leazmin   (ז.מ.נ)  - Zman tempo ְזַמן 

s.m. ַמְזִמין Mazmin 

s.f. ַמְזִמיָנה Mazmina 

p.m. ַמְזִמיִנים Mazminim 

p.f. ַמְזִמינֹות Mazminot 

 

3)    Far ridere    -   ְלַהְצִחיק    -  Lestschik       ( צ.ח.ק) 

s.m. ַמְצִחיק Matschik 

s.f. ַמְצִחיָקה Matschika 

p.m. ַמְצִחיִקים Matschikim 

p.f. ַמְצִחיקֹות Matschikot 

 

4)    Dettare   -  ְלַהְכִּתיב      - Leachtiv      (כ.ת.ב) 

s.m.  ַמְכִּתיָבה Machtiv 

s.f.  ַמְכִּתיָבה Machtiva 

p.m. ַמְכִּתיִבים Machtivim 

p.f.  ַמְכִּתיבֹות Machtivot 

 

5)   Fare rumore     -   ְלַהְרִעיׁש   -  Learish    (ר.ע.ש) 

s.m. ַמְרִעיׁש Marish 

s.f. ַמְרִעיָׁשה Marisha 

p.m. ַמְרִעיִׁשים Marishim 

p.f. ַמְרִעיׁשֹות Marishot 

 

6)  Far addormentare   - ְלַהְרִּדים   - Leardim     (ר.ד.מ) 

s.m. ַמְרִּדים Mardim 

s.f. ַמְרִּדיָמה Mardima 

p.m. ַמְרִּדיִמים Mardimim 

p.f. ַמְרִּדימֹות Mardimot 

 

7)  Spiegare -   ְלַהְסִּביר   -  Lesabir    -  (ס.ב.ר) 

s.m. ַמְסִּביר Masbir 

s.f. ַמְסִּביָרה Masbira 

p.m. ַמְסִּביִרים Masbirim 

p.f. ַמְסִּבירֹות Masbirot 



 

Gruppo “O” 

Praticamente quando la prima lettera della radice è una ( י ) (yod) , bisognerà 
aggiungere la lettera  ו (vav) ed il suono diventa ֹו “ o”, il suono a sparisce; altri 
esempi la prossima lezione. 

Per esempio: 

8) Abbassare/togliere- fare scendere - ְלהֹוִריד   Leorid   -  (י.ר.ד)   

s.m. מֹוִריד Morid 

s.f. מֹוִריָדה Morida 

p.m. מֹוִריִדים Moridim 

p.f. מֹוִרידֹות Moridot 

 

Altri verbi e gruppi, la prossima volta. 

Il verbo togliere ci porta al secondo testo del libro 

Osservazioni del secondo testo del capitolo 5  

Più Yoter ֵתרֹוי  
Fidanzato per donna/amico per uomo Chaver ָחֵבר 
Occhiali Mishkafaim  ִָקַפִייםׁשְ מ  
Senza Bli ְּבִלי 
Sorella Achot תֹוָאח  
Viene Ba ָּבא 
Vede Roah רֹוָאה 
Perché ? (modo più formale) Madua עַ ּוַמד  
   

NUMERI DAL  13   AL  19 
 

13 Sholshessre ֶעְׂשֵרה - ְׁשלֹוׁש   
14 Arbaessre  ֶעְׂשֵרה-עּבַ ַאְר  
15 Chameshessre  ֵֶעְׂשֵרה- ׁשָחמ  
16 Sheshessre ֶעְׂשֵרה- ֵׁשׁש  
17 Shvaessre  ְֶעְׂשֵרה- ַבעׁש  
18 Shomonaessre  ְֶעְׂשֵרה- ַנחֹומׁש  
19 Tshaessre  ֵֶעְׂשֵרה-עׁשַ ּת  

 

 



 

 



 

 ?אחד מי יודע

 :אחד אני יודע

 .אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ

 

 ?שניים מי יודע

 :שניים אני יודע

 ,שני לוחות הברית

 .אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ

 

 ?שלושה מי יודע

 :שלושה אני יודע 

 שלושה אבות, שני לוחות הברית 

אלוהינו שבשמיים ובארץאחד  . 

 

 ?ארבע מי יודע

 :ארבע אני יודע

 ארבע אימהות, שלושה אבות 

 שני לוחות הברית 

 .אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ

 

 ?חמישה מי יודע

 :חמישה אני יודע

 ,חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות

 ,שלושה אבות, שני לוחות הברית

 .אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ

 

 ?שישה מי יודע

 :שישה אני יודע

 שישה סידרי משנה, חמישה חומשי תורה 



 ארבע אימהות, שלושה אבות 

 ,שני לוחות הברית

 .אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ

 

 ?שבעה מי יודע

 :שבעה אני יודע

 ,שבעה ימי שבתא, שישה סידרי מישנה

 ,חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות

 ,שלושה אבות, שני לוחות הברית

יים ובארץאחד אלוהינו שבשמ . 

 

 ?שמונה מי יודע

 :שמונה אני יודע 

 ,שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא

 ,שישה סידרי מישנה, חמישה חומשי תורה

 ארבע אימהות, שלושה אבות 

 ,שני לוחות הברית

 .אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ

 

 ?תשעה מי יודע

 :תשעה אני יודע

 ,תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה

שבתא, שישה סידרי מישנהשבעה ימי  , 

 ,חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות

 .שלושה אבות, שני לוחות הברית

 .אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ

 

 ?עשרה מי יודע

 :עשרה אני יודע

 ,עשרה דיבריא, תישעה ירחי לידה



 ,שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא

 ,שישה סידרי מישנה, חמישה חומשי תורה

אבות  ארבע אימהות, שלושה  

 .שני לוחות הברית

 .אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ

 

 ?אחד עשר מי יודע

 :אחד עשר אני יודע

 ,אחד עשר כוכביא, עשרה דיבריא

 ,תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה

 ,שבעה ימי שבתא, שישה סידרי מישנה

 ,חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות

 .שלושה אבות, שני לוחות הברית

יים ובארץאחד אלוהינו שבשמ . 

 

 ?שנים עשר מי יודע

 :שנים עשר אני יודע

 ,שנים עשר שיבטיא, אחד עשר כוכביא

 ,עשרה דיבריא, תשעה ירחי לידה

 ,שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא

 שישה סידרי משנה, חמישה חומשי תורה 

 ,ארבע אימהות, שלושה אבות

 .שני לוחות הברית

 .אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ

 

עשר מי יודעשלושה  ? 

 :שלושה עשר אני יודע 

 ,שלושה עשר מידיא, שנים עשר שיבטיא

 ,אחד עשר כוכביא, עשרה דיבריא

 ,תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה



 ,שבעה ימי שבתא, שישה סידרי מישנה

 ,חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות

 .שלושה אבות, שני לוחות הברית

   .אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ

 


