
 יםקדמ משחקי המאה מילים למת
מילים   המאה  קלפים    - משחקי  משחקי  סדרת 

 , בבית ולדרך.תבעברית ובאנגלי חברתיים ומקוריים
המשחקים בדרגות קושי שונות ומתאימים לכל גיל,  

 כך שכל אחד ימצא בהם עניין. 
 שחקו בכיף!  אז... למה אתם מחכים?

 

 תכולת הקופסה
 . קלפים מאוירים של מילים בעברית ובאנגלית 98
 (    ) קלפים "חופשיים" 2
מפורטות  1 הוראות  המשחק    -   דף  בכל  הבסיסיים  כללי  דומים 

 .במרוכז בהתחלה  אנגלית, ולכן מתואריםבהמשחקים בעברית ו
בצידו האחורי של דף זה.  –רשימת מילים בעברית ובאנגלית 

 (. 7מגיל  -ומעלה )באנגלית   5משתתפים, מגיל   6-2-משחק ל
 בעברית/באנגלית.  ותאותיה רצוי להכיר כדי לשחק
 להיפטר מכל הקלפים שביד. יש  כדי לנצח

 (. )   להוציא הקלפים החופשיים ניתןים; מילכל קלפי ה  קלפי המשחק:
קלפים. שאר הקלפים ישמשו כקופה כשפניהם כלפי מטה. יש  7יש לטרוף היטב את הקלפים ולחלק לכל משתתף   חלוקת הקלפים: 

"הקלף   ייקרא תמידלהפוך את הקלף העליון מהקופה ולהניחו לצידה כקלף פותח של ערימת קלפים חשופים. הקלף העליון בערימה זו  
 החשוף". במידה ובמהלך המשחק נגמרה הקופה, יש להשאיר את הקלף החשוף, ולטרוף מחדש את שאר הקלפים ליצירת קופה חדשה. 

 .ומתואר בהמשך משתנה ממשחק למשחקהנחת הקלפים: כלל  
  שמש במקום כל יכול ל (   קלף חופשי ) שחקן שאינו נפטר מקלף, מפסיד את תורו ונאלץ לקחת קלף נוסף מהקופה.ים נוספים: כלל
תאים לקלף החשוף לפי כללי המשחק. שימוש יעיל בקלף זה מגדיל את ת, ובתנאי שהקלף  וכרז בעת הנחתתיקבע ות  המילה  .מילה

 הסיכוי לניצחון.
 המשחק מסתיים כאשר שחקן נפטר מכל קלפיו והוא מוכרז כמנצח. סיום המשחק:

 נקודות באופן הבא:ניתן לערוך סדרת משחקים ולצבור 
 נקודות; 0א. למנצח בכל משחק  

 ב. לשאר המשתתפים תרשמנה נקודות כמספר הקלפים שנותרו בידם. 
 נקודות, וכן הלאה.   3נקודות, השלישי  2השחקן שסיים שני יקבל  ואז לחילופין, ניתן להמשיך במשחק

 המנצח בסדרה הוא זה שצבר את מספר הנקודות הנמוך ביותר. 
 בצורת יחיד.  מופיעותהמילים ל כלכא.  הערות:

  ,סגול ב  -אותיות    4,  כחולצבע  ב  –אותיות    3,  תכלת אותיות בצבע    2מילים בנות  :  אותיותיה  מספרנקבע לפי  האותיות בכל מילה    צבעב.  
 . אפורב  –אותיות  10, ורודב –אותיות  9,  שחורב –אותיות   8, חוםב  –אותיות  7,  ירוקב –אותיות  6,  אדוםב  -אותיות  5

 _________________________________________________________________________________________________________ 
 

 )עברית(   ותאותימשחק ה :1משחק 
כל שחקן בתורו רשאי להניח קלף משלו על הקלף החשוף, כך 

 אחת תהיה משותפת לשני הקלפים.  אותשלפחות 
 את תהכולל  ילה" ניתן להניח כל מאננסלדוגמה, על הקלף " 

",  ארופ, כגון: " "סו/או את האות " " נ האות "ו/או את  "א האות "
" השחקן הבא  רופא אם השחקן הניח " .'" וכדןציפור", "יקהסמו"

"  ו" ו/או את האות "ררשאי להניח עליו מילה הכוללת את האות "
 ", וכן הלאה. א " ו/או את האות "פו/או את האות "

 אות פותחת אות סוגרת )עברית( משחק   :2משחק 
ובו קלף משלו, על הקלף החשוף כל שחקן בתורו רשאי להניח 

הפותחת ו/או האות הסוגרת של הקלף מילה הכוללת את האות 
 החשוף.

 את תהכולל  ילה" ניתן להניח כל מסננ אלדוגמה, על הקלף " 
"  ךאמל", "יקה סמו", "ארופ , כגון: ""ס האות "ו/או את  "א האות "

" השחקן הבא רשאי להניח עליו הוסיקמאם השחקן הניח "  .'וכד
 הלאה.", וכן ה" ו/או את האות " ממילה הכוללת את האות "

 המילים )עברית( משחק   :3משחק 
משלו על הקלף  פיםקל 3עד  כל שחקן בתורו רשאי להניח

יתאים לקלף שהונח לפניו באות הפותחת קלף , כך שכל החשוף
 ו/או באות הסוגרת ו/או במספר אותיותיו.

 צבע המילה משתנה לפי מספר האותיות בה. לנוחיותכם
 ילה" ניתן להניח כל מס ננא "החשוף  , על הקלף לדוגמה

  4" ו/או מילה בת סמסתיימת באות "ו/או  "א המתחילה באות "
 .'" וכדחציל ", "סוטובוא", "בטיחא, כגון: "(סגולאותיות )בצבע 

בטיח" )אות א שחקן רשאי להניח "" ס ננא "לפיכך, על הקלף 
" )אות  ח" להניח "לוחבטי א"(, להמשיך בתורו ועל ה"אפותחת " 
אותיות,   3" )מילה בת ברך" להניח "לוח "( , ועל ה"חסוגרת " 

 "ברך". « "לוח"«(, כלומר להניח את הרצף "אבטיח"כחולבצבע 

 תנועה )אנגלית(   ות אותימשחק   :4משחק 
כל שחקן בתורו רשאי להניח קלף משלו על הקלף החשוף, כך 

( תהיה משותפת לשני a,e,i,o,uשלפחות אות תנועה אחת ) 
 הקלפים. 

  תהכולל ילה" ניתן להניח כל מbear"החשוף  לדוגמה, על הקלף 
", donkey " ,"flag, כגון: ""aהאות "ו/או את  "eהאות " את

"elephantאם השחקן הניח  .'" וכד"donkey"   השחקן הבא רשאי
", וכן  e" ו/או את האות " oלהניח עליו מילה הכוללת את האות "

 הלאה.

 אות פותחת אות סוגרת )אנגלית(משחק   :5משחק 
ובו קלף משלו, על הקלף החשוף כל שחקן בתורו רשאי להניח 

מילה הכוללת את האות הפותחת ו/או האות הסוגרת של הקלף 
 החשוף.

  תהכולל ילהניתן להניח כל מ"  bear"  החשוףעל הקלף לדוגמה, 
"  bus" ,"fork ,""doctor, כגון: " "r"האות ו/או את  "bהאות " את
" השחקן הבא רשאי להניח עליו forkאם השחקן הניח " .'וכד

 ", וכן הלאה.k" ו/או את האות "fמילה הכוללת את האות "

 )אנגלית( המילים משחק   :6 משחק
משלו על הקלף  פיםקל 3עד  כל שחקן בתורו רשאי להניח

יתאים לקלף שהונח לפניו באות הפותחת קלף , כך שכל החשוף
 ו/או באות הסוגרת ו/או במספר אותיותיו.

 צבע המילה משתנה לפי מספר האותיות בה. לנוחיותכם
 ילהניתן להניח כל מ"  bear"החשוף  לדוגמה, על הקלף 

  4" ו/או מילה בת rמסתיימת באות "ו/או  "bהמתחילה באות "
 .'" וכדbottle ,""doctor"" ,wolf, כגון: "(סגולאותיות )בצבע 

)אות  "bottle"שחקן רשאי להניח   "bear"לפיכך, על הקלף 
" )אות lineלהניח " "bottle""(, להמשיך בתורו ועל הbפותחת " 
אותיות,  4" )מילה בת forkלהניח " "line""( , ועל הeסוגרת "

". bottle"»"line"» "fork" (, כלומר להניח את הרצףסגולבצבע 

 



עברית ואנגליתבמילים רשימת  –משחקי המאה מילים למתקדמים 
 עברית

יחַ  ,ָאבֹוָקדֹו - א   ,ֱאגֹוז, ֲאגּוָדל, ֲאַבטִּ
י, זר  ֹוא, אֹוטֹוּבּוס ית, סָננָ אֲ   ,אִּ ּכֹולִּ שְׁ  א 

ּבּוק, ָּבָצל, ץֹוּב - ב ְך, ַּבקְׁ ר   ּב 

 ַגן , ָפהרָ י'גִּ , יּפ'גִּ  - ג

ל, דֹּב - ד ג  יןד, ד  פִּ לד  , ֹולְׁ  ק 

גֵּר - ה ּבּורְׁ  ַהר , ַהמְׁ

ד , ילֹוןוִּ  - ו   ו ר 

ב - ז  אֵּ ָזג, זְׁ יגְׁ יתיזִּ , זִּ רֹועַ , קִּ  זְׁ

צִּ , מֹורחֲ  - ח יל , יחֵּ  ֲחצִּ

ָיה, ַטָּוס -ט  יזְׁ וִּ לֵּ פֹון,  טֵּ לֵּ  טֵּ

ט - י  ָטה, יֹוגּורְׁ ק, ָים, ַיכְׁ  י ר 

ָעף, ַּכד - כ א, ַּכדּורְׁ ל   םֹוָּכת , ַּכף,  ּכ 

ם, לּוחַ  - ל ח  ילָ , ל   ְך לִּ

ץ, האָ מֵּ  - מ הֵּ ים, ַמגְׁ יָקה,  ַמדִּ ג, מּוסִּ לֵּ   ,ַמזְׁ
א ֲאטֵּ ָיה, ַמטְׁ רִּ טְׁ ָאְך, מִּ פֹון, ַמלְׁ ָלפְׁ , מְׁ
ָּפַריִּם סְׁ ק,  ית ֹושִּ ַמק, מִּ ּפֵּ  ָמָרק , ַמרְׁ

ָמָלה, ָנָחש -  נ יָכה, נְׁ סִּ ר ,  נְׁ  נ ש 

ין - ס י, ַסּכִּ טִּ ָּפגֵּ י,  ַסָּפה,  סְׁ קִּ טָ , סְׁ  ן ַסרְׁ

ָיה - ע ָבנִּ ז,  ַעגְׁ ה ,  רּבָ ַעכְׁ  , שיַעָּכבִּ  ,עֵּ  ָעל 

ה - פ יל, ּפ  י, ּפִּ רִּ ַּפר , ּפְׁ  ַּפרְׁ

ןֹוּפיצִּ , ַצָּואר, ָצב - צ  ַצֲעצּועַ , ר 

שֹוּפ, ַקו - ק טְׁ גּורּו, ק  נְׁ נַ ,  ק  ת, ַקש, ףַקרְׁ ש   ק 

ַבע - ר ָסן, ר   ארֹופֵּ , רֹוכְׁ

יחַ , שֹוקֹוָלד,  שּוָעל - ש ן, שִּ מ     ַשֲעָוה, ש 

ה - ת יט,  ת  שִּ יַתפְׁ ,  ַתכְׁ  ט רִּ

English 
a - angel, ant, arm, avocado 
b - bear, board, bottle, bread, broom, 

bus, bush, butterfly 
c -  chameleon, chocolate, crab, 

cucumber, curtain 
d -  doctor, dolphin, donkey 
e -  eagle, eggplant, elbow, elephant 
f  -  flag, fork, fox, fruit 
g -  garden, giraffe, goat, grapefruit 
h -  half, hamburger, hundred 
i  - iron, island 
j  -  jail, jeep, jewel, jug 
k - kangaroo, ketchup, knee, knife 
l  - leaf, lilac, line 
m - menu, mountain, mouse, mouth, 

mud, music 
n - nail, neck, nut 
o - oil, onion, orange 
p - palm, peacock, pineapple, princess 
q - quarter 
r  - rainbow, rhinoceros, rice, rose 
s - scissors, sea, ski, snake, sofa, soup, 

spaghetti, spider, spoon, straw 
t  - tea, telephone, television, thumb,

 tomato, toy, turtle 
u - umbrella, uniform 
v - vegetable, volleyball 
w - watermelon, wax, wolf 
x - xylophone 
y - yacht, yogurt 
z - zigzag, zipper 

ENGLISHעברית


