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 הערות
  שם האות נהגית

 A, a ָא ָא 
 B, b ֶּבה ּבֶ  
E ,I לפני A ,O ,U לפני', ס' נהגית  'ק' נהגית   C, c ֶסה ס או ק  
ש            CH, ch ֶסהַאַגה 
 D, d ֶדה ד 
 E, e ֵא  א 
 F, f ֵאֶפה פ 

'ג או ג  ג נהגית A ,O ,U לפני, 'ג נהגית  E,I לפני ה'ג   G, g 
 H, h ָאַגה לא נשמעת אינה נשמעת כלל
I, i ִאי ִאי   
'ג  ֹוַטה'ג            J, j 

מ"ק, ג"ק: כגון לועזיות במילים רק K, k ָקה ק   
L, l ֵאֶלה ל   
'ל  LH, lh ַאַגה ֵאֶלה   

 M, m ֵאֶמה מ 

 N, n ֵאֶנה נ  
'נ   NH, nh ֵאֶנה ַאַגה 
 O, o אֹו אֹו 
 P, p ֶּפה ּפ 
 Q, q ֶקה ק 

 כשמופיעות מילה באמצע או מילה בתחילת
RR 'ח' נשמעת,  

)ח( ר  R, r ֶאֵחה 

או ז ס   S, s ֵאֶסה 
 T, t ֶטה ט 
 U, u אּו אּו 
 V, v ֶוה ו 
יּוָדֶּבְל  וו רק במילים לועזיות  W, w 
ז/ש/ס/ְקס   X, x ִשיש 
 Y, y ִאיְּפִסילֹון יִ  
 Z, z ֵזה ז 
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 זכר
MASCULINO נקבה 

FEMENINO 
 Bola כדור Cinema קולנוע
 Folha, Página דף  Homem גבר
 Noite לילה Dinheiro כסף
 Tarde ערב Relógio שעון
)תיק מטיילים(ילה 'מֹוצ Preço מחיר  Mochila 
 Cama מיטה Livro ספר
 Praça כיכר Sapato נעל
 Câmera (br) מצלמה Papel נייר

Máquina 
fotográfica 

 נקבה
FEMENINO זכר 

MASCULINO 

 בחורה
Moça, (br)  
Rapariga 

 Moço, (br) בחור
Rapaz 

 Pouco מעט Pouca מעטה
 Tio דוד Tia דודה
 Lindo יפה Linda יפה
 Vermelho אדום Vermelha אדומה
 ,Cachorro (br) כלב Cadela כלבה

Cão (P) 
 Gato חתול Gata חתולה
 Irmão אח Irmã אחות
 Amigo חבר Amiga חברה
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unidade  dezena  centena  milhar   ...  
0- zero 
1- um 
2- dois 
3- três 
4- quatro 
5- cinco 
6- seis 
7- sete 
8- oito 
9- nove 

10- dez 
11- onze 
12- doze 
13- treze 
14- quatorze 
ou catorze 
15- quinze 
16- dezesseis 
17- dezessete 
18- dezoito 
19- dezenove 
20- vinte 
21- vinte e um 
22- vinte e dois 
30- trinta 
31- trinta e um 
40- quarenta 
50- cinquenta 
60- sessenta 
70- setenta 
80- oitenta 
90- noventa 

100- cem 
101- cento e um 
130- cento e trinta 
cento e (dezena) e (unidade) 
200- duzentos 
duzentos e (dezena) e (unidade) 
300- trezentos 
400- quatrocentos 
500- quinhentos 
600- seiscentos 
700- setecentos 
800- oitocentos 
900- novecentos 

1000- mil 
1007- mil e sete 
1070- mil e setenta 
1700- mil e setecentos 
1740- mil setecentos e 
quarenta 
1748- mil setecentos e 
quarenta e oito 
2000- dois mil 
3000- três mil 
4000- quatro mil 
5000- cinco mil 
6000- seis mil 
7000- sete mil 
8000- oito mil 
9000- nove mil 
10.000- dez mil 
11.000- onze mil 
20.000- vinte mil 
90.000- noventa mil 
100.000- cem mil 
100.020- cem mil e 
vinte 
101.000- cento e um mil 
101.015- cento e um mil 
e quinze 
200.000- duzentos mil 

1.000.000- um 
milhão 
2.000.000- dois 
milhões 
1.000.000.000- um 
bilhão 
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Vocabulário  
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Avião  m. מטוס  Universidade  f. אוניברסיטה 
Cama  f. מיטה  Irmão  m.  במשפחה(אח(  
Carro  m. מכונית  Filho  m. בן 

Restaurante  m. מסעדה  Edifício  m. בניין 
Centro  m. מרכז  Garrafa  f. בקבוק 

Estudante  mf. סטודנט  Porta  f. דלת 
Cigarro  m. סיגריה  Amigo  m. חבר 

Cidade  f. עיר  Janela  f. חלון 
Cinema  m. קולנוע  Gato  m. חתול 
Pergunta  f. שאלה  Menino  m. ילד 

Mesa  f. שולחן  Praça  f. כיכר 
Turista  mf. תייר  Cadeira  f. כיסא 

   Professor  m. מורה 
     

     

     

     

Cores - צבעים 
Azul  mf. כחול  Vermelho  m. אדום 

Branco  m. לבן  Cinza  mf. אפור 
Amarelo  m.  צהוב  Rosa  mf. ורוד 

Preto  m. שחור  Marrom mf. (br) חום 
   Verde mf. ירוק 
     
     
     
     

Perguntas - שאלות 
Que מה  Qual/Quais אילו/איזה  

Quem מי  Como  איך 
Quando מתי  Onde איפה 

   Quanto/a/os/as כמה 
     
     
     
     

Preposições – מילות יחס 
Com עם  De של, מ  
Sem בלי  A ל 
Para  בשביל  Em ב 

 
 


