טכניקות לבחינות קיו
קְיּו 6
דֹורי אִי ְקיֹו
ָאי ָהנְ ִמי ָק ָטטֶה ִ
דֹורי ָסנְ ְקיֹו
ָאי ָהנְ ִמי ָק ָטטֶה ִ
ִירי ִמי נָאגֶה
דֹורי א ִ
ָאי ָהנְ ִמי ָק ָטטֶה ִ
דֹורי קֹוטֶה גָ ֶאשִי
ָאי ָהנְ ִמי ָק ָטטֶה ִ
דֹורי שִיהֹו נָאגֶה
ָאי ָהנְ ִמי ָק ָטטֶה ִ
דֹורי אּוצִ'י קָאיטֶן נָאגֶה
ָאי ָהנְ ִמי ָק ָטטֶה ִ
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דֹורי ִאי ְקיֹו
ָארי ווָאזָה ָקטָה ִ
סּוו ִ
ָארי ווָאזָה שֹומֶן אּוצִ'י ִאי ְקיֹו
סּוו ִ
דֹורי ִאי ְקיֹו
ָק ָטטֶה ִ
שיהֹו נָאגֶה
דֹורי ִ
ָק ָטטֶה ִ
דֹורי ֶטנְצִ'י נָאגֶה
ָק ָטטֶה ִ
דֹורי אּודֶ קִי ִמי נָאגֶה
ָק ָטטֶה ִ
דֹורי קֹוקיּו נָאגֶה
ָק ָטטֶה ִ
ירי ִמי נָאגֶה
צ'ּודָ ן צּו ִקי ִא ִ
צ'ּודָ ן צּו ִקי קֹוטֶה גָ ֶאשִי
שֹומֶן אּוצִ'י ִאי ְקיֹו
שֹומֶן אּוצִ'י נִי ְקיֹו
שי
שֹומֶן אּוצִ'י קֹוטֶה גָ ֶא ִ
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דֹורי נִי ְקיֹו
ָארי ווָאזָה ָקטָה ִ
סּוו ִ
דֹורי קֹו ְקיּו הֹו
ָארי ווָאזָה ְריֹוטֶה ִ
סּוו ִ
ָארי ווָאזָה שֹומֶן אּוצִ'י נִי ְקיֹו
סּוו ִ
דֹורי נִי ְקיֹו
ָק ָטטֶה ִ
דֹורי קֹוטֶה גָ ֶאשִי
מֹורֹוטֶה ִ
דֹורי ִאי ְקיֹו
ְריֹוטֶה ִ
דֹורי קֹוטֶה גָ ֶאשִי
ְריֹוטֶה ִ
דֹורי ֶטנְצִ'י נָאגֶה
ְריֹוטֶה ִ
דֹורי אּודֶ ִקי ִמי נָאגֶה
ְריֹוטֶה ִ
צ'ּודָ ן צּו ִקי אּודֶ ִקי ִמי נָאגֶה
שיגִי
צ'ּודָ ן צּו ִקי אּודֶ הִי ִ
ג'ֹודָ ן צּו ִקי ִאי ְקיֹו
שֹומֶן אּוצִ'י ָסנְ ְקיֹו
שֹומֶן אּוצִ'י אּוצִ'י-קָאיטֶן נִי ְקיֹו
ירי ִמי נָאגֶה
יֹוקֹומֶן אּוצִ'י ִא ִ
שי
יֹוקֹומֶן אּוצִ'י קֹוטֶה גָ ֶא ִ
יֹוקֹומֶן אּוצִ'י ֶטנְצִ'י נָאגֶה
יֹוקֹומֶן אּוצִ'י אּודֶ ִקי ִמי נָאגֶה
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דֹורי ָסנְ ְקיֹו
ָארי ווָאזָה ָקטָה ִ
סּוו ִ
ָארי ווָאזָה שֹומֶן אּוצִ'י ָסנְ ְקיֹו
סּוו ִ
ירי ִמי נָאגֶה
ָארי ווָאזָה שֹומֶן אּוצִ'י ִא ִ
סּוו ִ
ָארי ווָאזָה שֹומֶן אּוצִ'י קֹוטֶה גָ ֶאשִי
סּוו ִ
דֹורי ָסנְ ְקיֹו
ָק ָטטֶה ִ
דֹורי יֹונְ ְקיֹו
ָק ָט ֶטה ִ
דֹורי אּוצִ'י-קָאיטֶן נִי ְקיֹו
ָק ָטטֶה ִ
דֹורי ִאי ְקיֹו
מֹורֹוטֶה ִ
דֹורי נִי ְקיֹו
מֹורֹוטֶה ִ
ירי ִמי נָאגֶה
דֹורי ִא ִ
מֹורֹוטֶה ִ
ירי ִמי נָאגֶה
דֹורי ִא ִ
ְריֹוטֶה ִ
דֹורי קֹוטֶה גָ ֶאשִי
ְריֹוטֶה ִ
דֹורי קֹוקיּו נָאגֶה
ְריֹוטֶה ִ
צ'ּודָ ן צּו ִקי סֹוטֹו קָאיטֶן נָאגֶה
צ'ּודָ ן צּו ִקי אּוצִ'י קָאיטֶן נָאגֶה
שי
ג'ֹודָ ן צּו ִקי קֹוטֶה גָ ֶא ִ
שיהֹו נָאגֶה
ג'ֹודָ ן צּו ִקי ִ
שֹומֶן אּוצִ'י יֹונְ ְקיֹו
שֹומֶן אּוצִ'י גֹו ְקיֹו
יֹוקֹומֶן אּוצִ'י ִאי ְקיֹו
יֹוקֹומֶן אּו ִצ'י אּוצִ'י-קָאיטֶן נָאגֶה
דֹורי ִאי ְקיֹו
שירֹו ְריֹוטֶה קּובִי ִ
אּו ִ
ירימִי נָאגֶה
דֹורי ִא ִ
שירֹו ְריֹוטֶה קּובִי ִ
אּו ִ
דֹורי קֹוטֶה גָ ֶאשִי
שירֹו ְריֹוטֶה קּובִי ִ
אּו ִ
שיהֹו נָאגֶה
דֹורי ִ
שירֹו ְריֹוטֶה קּובִי ִ
אּו ִ
שיגִי
שירֹו ְריֹוטֶה קּובִי דֹו ִרי אּודֶ הִי ִ
אּו ִ
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דֹורי ִאי ְקיֹו
ָארי ווָאזָה ְריֹו ָקטָה ִ
סּוו ִ
ָארי ווָאזָה ג'ֹודָ ן צּו ִקי ִאי ְקיֹו
סּוו ִ
ָארי ווָאזָה ג'ֹודָ ן צּו ִקי קֹוטֶה גָ ֶאשִי
סּוו ִ
ָארי ווָאזָה שֹומֶן אּוצִ'י יֹונְ ְקיֹו
סּוו ִ
ָארי ווָאזָה שֹומֶן אּוצִ'י סֹוטֹו קָאיטֶן נִי ְקיֹו
סּוו ִ
דֹורי ִאי ְקיֹו
מּונָה ִ
שיהֹו נָאגֶה
דֹורי ִ
מּונָה ִ
דֹורי אּוצִ'י קָאיטֶן ָסנְ ְקיֹו
מּונָה ִ
דֹורי מֶן אּוצִ'י ִאי ְקיֹו
ָקטָה ִ
ירי ִמי נָאגֶה
דֹורי מֶן אּוצִ'י ִא ִ
ָקטָה ִ
דֹורי מֶן אּוצִ'י קֹוטֶה גָ ֶאשִי
ָקטָה ִ
שיהֹו נָאגֶה
דֹורי מֶן אּוצִ'י ִ
ָקטָה ִ
שי נָאגֶה
דֹורי מֶן אּוצִ'י קֹו ִ
ָקטָה ִ
ג'ֹודָ ן צּו ִקי נִי ְקיֹו
ג'ֹודָ ן צּו ִקי ָסנְ ְקיֹו
שֹומֶן אּוצִ'י גִ'ייּוגִי
יֹוקֹומֶן אּוצִ'י נִי ְקיֹו
יֹוקֹומֶן אּוצִ'י ָסנְ ְקיֹו
יֹוקֹומֶן אּוצִ'י יֹונְ ְקיֹו
יֹוקֹומֶן אּוצִ'י גֹו ְקיֹו
שי נָאגֶה
יֹוקֹומֶן אּוצִ'י קֹו ִ
ירימִי נָאגֶה
ָמאֶה ג ִֶרי ִא ִ
ירי ִמי נָאגֶה
דֹורי ִא ִ
שירֹו ְריֹו הִיגִ'י ִ
אּו ִ
שי
שירֹו ְריֹו הִיגִ'י דֹו ִרי קֹוטֶה גָ ֶא ִ
אּו ִ
דֹורי ִאי ְקיֹו
שירֹו ְריֹו ָקטָה ִ
אּו ִ
דֹורי נִי ְקיֹו
שירֹו ְריֹו ָקטָה ִ
אּו ִ
דֹורי ָסנְ ְקיֹו
שירֹו ְריֹו ָקטָה ִ
אּו ִ
ירי ִמי נָאגֶה
דֹורי ִא ִ
שירֹו ְריֹו ָקטָה ִ
אּו ִ
שי
דֹורי קֹוטֶה גָ ֶא ִ
שירֹו ְריֹו ָקטָה ִ
אּו ִ
דֹורי קּובִישִימֶה ִאי ְקיֹו
שירֹו ָק ָטטֶה ִ
אּו ִ
דֹורי אִי ְקיֹו
שירֹו א ִֶרי ִ
אּו ִ
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דֹורי ָסנְ ְקיֹו
ָארי ווָאזָה ְריֹו ָקטָה ִ
סּוו ִ
דֹורי יֹונְ ְקיֹו
ָארי ווָאזָה ְריֹו ָקטָה ִ
סּוו ִ
ירי ִמי נָאגֶה
דֹורי מֶן אּוצִ'י ִא ִ
ָארי ו ָואזָה ָקטָה ִ
סּוו ִ
שי
דֹורי מֶן אּוצִ'י קֹוטֶה גָ ֶא ִ
ָארי ווָאזָה ָקטָה ִ
סּוו ִ
דֹורי מֶן אּוצִ'י קֹו ְקיּו נָאגֶה
ָארי ווָאזָה ָקטָה ִ
סּוו ִ
ָארי ווָאזָה שֹומֶן אּוצִ'י גִ'ייּוגִי
סּוו ִ
דֹורי ִאי ְקיֹו
ָהנְ ִמי ָהנְדָ אצִ'י ווָאזָה ָק ָטטֶה ִ
שיהֹו נָאגֶה
דֹורי ִ
ָהנְ ִמי ָהנְדָ אצִ'י ווָאזָה ָק ָטטֶה ִ
דֹורי אּוצִ'י קָאיטֶן נָאגֶה
ָהנְ ִמי ָהנְדָ אצִ'י ווָאזָה ָק ָטטֶה ִ
שיהֹו נָאגֶה
דֹורי ִ
ָהנְ ִמי ָהנְדָ אצִ'י ווָאזָה ְריֹוטֶה ִ
דֹורי שֹומֶן אּוצִ'י ִאי ְקיֹו
מּונָה ִ
דֹורי שֹומֶן אּוצִ'י נִי ְקיֹו
מּונָה ִ
דֹורי שֹומֶן אּוצִ'י ָסנְ ְקיֹו
מּונָה ִ
שי נָאגֶה
דֹורי שֹומֶן אּוצִ'י קֹו ִ
מּונָה ִ
צ'ּודָ ן צּו ִקי גִ'ייּוגִי
ג'ֹודָ ן צּו ִקי יֹונְ ְקיֹו
ירי ִמי נָאגֶה
ג'ֹודָ ן צּו ִקי ִא ִ
ג'ֹודָ ן צּו ִקי סֹוטֹו קָאיטֶן נָאגֶה
יריאֹוטֹושִי
שירֹו ִק ִ
ג'ֹודָ ן צּו ִקי אּו ִ
שי נָאגֶה
ג'ֹודָ ן צּו ִקי קֹו ִ
יֹוקֹומֶן אּוצִ'י גִ'ייּוגִי
ָמאֶה ג ִֶרי גִ'ייּוגִי
דֹורי יֹונְ ְקיֹו
שירֹו ְריֹוטֶה קּובִי ִ
אּו ִ
שי נָאגֶה
דֹורי קֹו ִ
שירֹו ְריֹוטֶה קּובִי ִ
אּו ִ
דֹורי קֹו ְקיּו נָאגֶה
שירֹו ְריֹוטֶה קּו ִבי ִ
אּו ִ
דֹורי קּובִישִימֶה נִי ְקיֹו
שירֹו ָק ָטטֶה ִ
אּו ִ
דֹורי קּובִישִימֶה ָסנְ ְקיֹו
שירֹו ָק ָטטֶה ִ
אּו ִ
דֹורי נִי ְקיֹו
שירֹו א ִֶרי ִ
אּו ִ
דֹורי ָסנְ ְקיֹו
שירֹו א ִֶרי ִ
אּו ִ
ִירי ִמי נָאגֶה
דֹורי א ִ
שירֹו א ִֶרי ִ
אּו ִ
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