
 משחקי המאה מילים למתחילים

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 כל א.  הערות:

  ,סגול ב  -אותיות    4,  כחולצבע  ב  –אותיות    3,  תכלת אותיות בצבע    2מילים בנות  :  אותיותיה  מספרצבע האותיות בכל מילה נקבע לפי  ב.  
 . ירוקב -אותיות  6,  אדוםב  -אותיות  5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

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

 אחת תהיה משותפת לשני הקלפים.  אותכך שלפחות 
 את תהכולל  ילה" ניתן להניח כל מאפסלדוגמה, על הקלף " 

, כגון:  "סו/או את האות " " פהאות "ו/או את  "א האות "
" השחקן  דשאאם השחקן הניח " .'" וכדףתו", " גולס ", "א דש"

" ו/או את דרשאי להניח עליו מילה הכוללת את האות "הבא 
 ", וכן הלאה. א " ו/או את האות "שהאות "

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

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

 ילה" ניתן להניח כל מק פרסא"שוף  החלדוגמה, על הקלף 

", אדש , כגון: ""ק האות "ו/או את  "אהאות " את תהכולל
" השחקן הבא דשא אם השחקן הניח " .'" וכדןק ", "שאר "

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

 המילים )עברית( משחק   :3משחק 
, משלו על הקלף החשוףקלף  כל שחקן בתורו רשאי להניח

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

 צבע המילה משתנה לפי מספר האותיות בה. לנוחיותכם

 ילה" ניתן להניח כל מק פרסא"החשוף  לדוגמה, על הקלף 

  5" ו/או מילה בת ק מסתיימת באות "ו/או  "א המתחילה באות "

 .'" וכדגבינה", "קמסר ", " חת א, כגון: "(אדוםאותיות )בצבע 

" לבוםאאת המילה "  "פרסק א"אם השחקן הניח על  בנוסף,

  5" וגם בת א המתאימה בשתי תכונות )גם מתחילה באות "

"  םלבואאותיות(, השחקן רשאי להמשיך בתורו ולהניח על "

קלף נוסף, לפי הכלל הבסיסי, כלומר מילה המתחילה באות 
 אותיות, וכן הלאה. 5" ו/או בת ם " ו/או מסתיימת באות " א "

 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 מCHAIR"החשוף  לדוגמה, על הקלף 
",  BANANA" ,"CAMEL, כגון: " "Iהאות "ו/או את  "Aהאות " את

"MILKאם השחקן הניח " .'" וכדCAMEL השחקן הבא רשאי להניח "
 ", וכן הלאה.E" ו/או את האות "Aעליו מילה הכוללת את האות "

 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 ילה" ניתן להניח כל מCHAIR"החשוף  לדוגמה, על הקלף 
",  BUCKET" ,"COW, כגון: "" Rהאות "ו/או את  "Cהאות " את

"DRESSאם השחקן הניח " .'" וכדBUCKET השחקן הבא רשאי "
", וכן  T" ו/או את האות " Bלהניח עליו מילה הכוללת את האות "

 הלאה.

 )אנגלית( המילים משחק   :6 משחק
, כך קלף משלו על הקלף החשוף כל שחקן בתורו רשאי להניח

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

 צבע המילה משתנה לפי מספר האותיות בה. לנוחיותכם

 ילה" ניתן להניח כל מCHAIR"החשוף  לדוגמה, על הקלף 

  5" ו/או מילה בת Rמסתיימת באות "או /ו "Cהמתחילה באות "

 . '" וכדCOW " ,"LADDER " ,"LEMON, כגון: "(אדוםאותיות )בצבע 

"  CAMELאת המילה " "CHAIR" בנוסף, אם השחקן הניח על הקלף 

אותיות(,   5" וגם בת Cהמתאימה בשתי תכונות )גם מתחילה באות "
" קלף נוסף, לפי  CAMELהשחקן רשאי להמשיך בתורו ולהניח על "

" ו/או מסתיימת Cהכלל הבסיסי, כלומר מילה המתחילה באות "
אותיות, וכן הלאה. 5" ו/או בת  Lבאות "

 



עברית ואנגליתבמילים רשימת  –ים חיל משחקי המאה מילים למת
 עברית

א - א  א ,ַאְלבֹום, ִאיְגלּו, ַאַחת  ,ַאבָּ , ִאמָּ

 ַאְרַבע   ,ֲאַפְרֵסק ,ֶאֶפס ,ַאף

ה - ב  ֶבֶרז, ַבְרוָּז, נָּהנָּ בַ , ֵביצָּ

ל ,ַגג, ְגִבינָּה - ג מָּ  גָּ

ג - ד ה, דֹוד, דָּ  ֶדֶשא,  ְדִלי, דֹודָּ

 הֹוֶרה - ה

 וָּרֹוד , וָּו - ו 

ה -ז   ֵקט 'זָּ , ַזִית , ֶזְברָּ

בחָּ  - ח מֵ , ַחּלֹון, לָּ ֵצר, ֵחץ, שחָּ  חָּ

היטִ ,  ַטַבַעת  -ט  ֶלה , פָּ  טָּ

ה, ֶיֶלד, יָּד - י   יָּרֹוק , ַיְלדָּ

 ִּכֵסא, ֶּכֶלב,  נֹוריּכִ , ּכֹוס - כ

ן, ֵלב - ל בָּ ן, לָּ  ִלימֹון, ִלְויָּתָּ

ף - מ   ,ֶמֶלְך, יץמִ ,  ַמַחק, מֹוִנית , ַמדָּ

ה, ַמְסֵרק, ַמְלּכָּה  ַמְפֵתחַ , ַמפָּ

 ֵנר , ַנַעל, נִָּסיְך -  נ

ג - ס םסּו, לֹוסָּ ט, ּלָּ לָּ  ַסְרֵגל, סָּ

רֹון  ,ַעִין, ֵעט - ע  ֶעֶשר   ,ֵעץ, ִעפָּ

ה - פ ה , רְפַסְנתֵ , ִפיצָּ רָּ  פָּ

הֹוב - צ  ְצַפְרֵדעַ , ִצְנֶצֶנת , פֹוריצִ , צָּ

ה, קֹוף - ק  ֶקַרח, ֵקן,  יִקיוִ , קּוְפסָּ

היִר , ַרְדיֹו, ֶרֶגל, רֹאש, ְרִאי - ר  בָּ

לֹוש,  שּום, ֶשַבע - ש ה,  ֶנהְשמֹו,  שָּ   ,ִשְמלָּ

 ְשַתִים , ֵשש, ֵשן

ס,  ףֹות  - ת  ֵתַשע , ַתפּוחַ ,  ַתפּוז,  ִתירָּ

ENGLISH 

A - ALBUM, APPLE, ARROW, AUNT 

B - BANANA, BIRD, BOX, BOY, BUCKET 

C -  CAMEL, CANDLE, CHAIR, CHEESE, 

COMB, CORN, COW, CUP 

D -  DOG, DRESS, DROP, DRUM, DUCK 

E -  EGG, EIGHT, ERASER, EYE 

F -  FATHER, FISH, FIVE, FOUR, FROG 

G -  GARLIC, GIRL, GRASS, GREEN 

H -  HAND, HEAD, HEART, HOOK 

I  - ICE, IGLOO 

J -  JACKET, JAM, JAR, JUICE 

K - KEY, KING, KIWI 

L - LADDER, LAMB, LEG, LEMON 

M - MAP, MILK, MIRROR, MONKEY 

MOTHER 

N - NEST, NINE, NOSE 

O - OLIVE, ONE, ORANGE 

P - PARENT, PEACH, PEN, PENCIL, 

PIANO, PINK, PIZZA, PRINCE 

Q - QUEEN 

R - RADIO, RING, ROOF, RULER 

S - SALAD, SEVEN, SHELF, SHOE, SIX 

T - TAP, TAXI, TEN, THREE, TOOTH, 

TREE, TWO 

U - UNCLE 

V - VIOLET, VIOLIN 

W - WHALE, WHITE, WINDOW 

X -  

Y - YARD, YELLOW 

Z - ZEBRA, ZERO 

עברית
ENGLISH


