
  ) 180-140IQ(עברית ספרותית 
נעלתי נעלי , גרבתי פוזמקי, לבוש כבר לבשתי בגדי. היום אלכה לטוזיג

לבשתי , חגרתי אפודי, לבשתי מיזעי, כובעי, חבשתי, ורכסתי שרוכי
הרכבתי משקפי וכעת צא אצא לטוזיג על פסגת , חגרתי חגורתי, מעילי

מהמעדניה ונשתה כתיתות ואומצות , בטוזיג נאכלה כריכים. החרמון
, מוזים, לפתן, רפרפת, לפרפרת נסעדה לבנו בחביצת מקפא. חמיצה

כן נאכלה . מתאבנים מהמגדניה וחבתיות ונשתה גזוז, רקיקים ואפיפיות
  .גרעינים כבטנה ופסתק

מנגינות , זמרירים, לאחר הסעודה נאזין במקלט ובשמעון לתזמירים
בוודאי , ייקרב מועד זהלכש. מקלטות עד שסוללותיהם  תחדלנה מפעולה

  ל כראוי ונשמע נסקים ונחתים שלא במקומם"לא יישמעו הנ
  .לאחר ההאזנה נשחקה בקלפים ואני אקבלה את האלוף פיק ואנצחה

אסעה הביתה במכוניתי המרקיבה . עם תום טוזיגנו נחזורה לביתנו
  ..!אך אבוי לי אם ישבוק המצבר חיים. כחליליים-בגווניה הארגמנים

  
  

  ) 140-120IQ( תקנית עברית
נעלתי נעלי ורכסתי , גרבתי גרבי, לבשתי כבר בגדי. היום אלך לטוזיג

חגרתי , לבשתי אפודתי ומעילי, לבשתי מיזעי, חבשתי כובעי, שרוכי
  .הרכבתי משקפי וכעת אצא לטוזיג על פסגת החרמון, חגורתי

.  ונשתה חמיצההכתיתות ואומצות מהמעדניי, בטוזיג נאכל כריכים
, עוגיות ואפיפיות, מוזים, לפתן, רפרפת, מקפא, ינוח נאכל חביצהלק

כן נאכלה גרעינים כבוטן .  וחביתיות ונשתה גזוזהמתאבנים מהמעדניי
  .ופיסטוק

זמרירים ומנגינות , לאחר הארוחה נקשיב במקלט ובשמעון לתזמירים
כשיתקרב רגע זה בוודאי . מהקלטות עד שסוללותיהם תחדלנה מפעולה

  .ו הצלילים כראוי ונשמע דייזים ובמולים שלא במקומםלא ישמע
  .אחרי ההקשבה נשחק בקלפים ואני אקבל את האלוף עלה ואנצח

אסע הביתה במכוניתי היפה שבצבעים . לאחר הטוזיג נחזור הביתה
  !אך אבוי לי אם המצבר יחדל מפעולה . סגולים

יהיה עסוק כי , אבי יסכים. הבביתי אבקש מהורי בבקשה לצפות בטלוויזי
הוא :  יותר מדי בעבודתו המדעית ולא יצליח להקשיב ברצינות לשאלה

  .ינסה ללא הצלחה לתפוס במלקטו ובמצבטו חומרים שונים
 לא אוכל לשחק במחשב כי מסכו מקולקל הלאחר ההסתכלות בטלוויזי

  .מחר אלבש רק אימונית ומצרפת. ולכן אלבש נמנמתי ואשכב לישון
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  ) 120-100IQ(דברית
נעלתי נעלי ורכסתי , גרבתי גרבי, כבר לבשתי בגדי. היום אלך לפיקניק

חגרתי , לבשתי אפודתי ומעילי, לבשתי מיזעי, חבשתי כובעי, שרוכי
  .הרכבתי משקפי וכעת אצא לפיקניק על פסגת החרמון, חגורתי

שניצלים וסטייקים מהמעדניה ונשתה מרק , בפיקניק נאכל כריכים
, בננות, סלט פרות, לי'ג, נוח נאכל פודינג משני סוגיםלקי. ירקות חמוץ

. יש פנקייק לכל אחד וכן סודה. מתאבנים מהקונדיטוריה, וופלים, עוגיות
  . נאכל גם גרעינים כמו בוטן ופיסטוק

זמרירים ומגינות , לאחר הארוחה נקשיב ברדיו ובשמעון לתזמירים
עד זה בוודאי כשייתקרב מו. מקלטות עד שסוללותיהם תפסקנה לפעול

  .לא ישמעו הצלילים כראוי ונשמע דייזים ובמולים שלא במקומם
  .אחרי ההקשבה נשחק בקלפים ואני אקבל את האס עלה ואנצח

אני אסע הביתה באוטו הסגול . לאחר שייגמר הפיקניק נחזור הביתה
  . אך אבוי אם המצבר יפסיק לפעול.  והיפה

כי יהיה עסוק , אבי יסכים. הבביתי אבקש מהורי בבקשה לצפות בטלוויזי
הוא : יותר מדי בעבודתו המדעית ולא ירצה לענות לי ברצינות לשאלה

לאחר ההסתכלות . ינסה ללא הצלחה לתפוס בפינצטות חומרים שונים
מה 'בטלוויזיה לא אוכל לשחק במחשב כי מסכו מקולקל ולכן אלבש פיג

  . מחר אלבש רק אימונית ואוברול. ואלך לישון
  

  ) 100-65IQ(תקנית-תתעברית 
לבשתי , נעלי ורכסתי שרוכי, גרבי, כבר לבשתי בגדי. היום אלך לפיקניק

חגורתי ומשקפי וכעת , מעילי, אפודתי, שרט שלי-הסווט, גם את כובעי
  .אצא לפיקניק על פסגת החרמון

. שניצלים וסטייקים מהמעדניה ונשתה בורשט, ים'בפיקניק נאכל סנדוויצ
מתאבנים , וופלים, עוגיות, בננות, סלט פירות, לו'לקינוח נאכל ג
נאכל גם גרעינים כמו בוטנים . פנקייקים וקולה, מהקונדיטוריה

  .ופיסטוקים
קליפים ומוסיקות מקסטות , ינגלים'אחר האוכל נקשיב ברדיו ובווקמן לג

אז הצלילים ישמעו גרוע ונשמע דייזים ובמולים . עד שהבטריות ייגמרו
  .שלא צריכים להיות

  .כך נשחק קלפים ואני אנצח בזכות האס ספיד שלי-אחר
אבל זה יהיה .  אני באוטו הסגול והיפה שלי–אחרי הפיקניק ניסע הביתה 

  .ממש גרוע אם הבטריה של האוטו תיגמר
כי , אבא יסכים. ראות בבקשה טלוויזיהבבית אני אבקש מההורים שלי ל

הוא ינסה : הוא יהיה עסוק בעבודתו המדעית יותר מדי בשביל לענות לי
  .ללא הצלחה לתפוס כל מיני חומרים בפינצטות

אחרי שאני אראה טלוויזיה אני לא אוכל לשחק במחשב כי המסך שלו 
  . מה שלי ואלך לישון'אז פשוט אני אלבש את הפיג. מקולקל
  .ני אלבש טריניג ואוברולמחר א
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  ) 65-20IQ(שפת רחוב עברית 
,  שליםהגרביי, כבר לבשתי את הבגדים שלי. היום אני הולך לפיקניק

, המעיל שלי, האפודה שלי, שרט שלי-הסווט, הכובע שלי, הנעלים שלי
  .החגורה שלי והמשקפים שלי ועכשיו אני יוצא לפיקניק על פסגת החרמון

לקינוח .  ונשתה בורשטםשניצלים וסטייקי, ים'יצבפיקניק נאכל סנדוו
עוגות קטנות , עוגיות וופלים, בננות, סלט פירות, ילו'ג, נאכל פודינגים

  .נאכל גם גרעינים כמן בוטנים ופיסטוקים.  וקולהםפנקייקי, כאלה
קליפים ומוסיקות מקלטות ברדיו ובווקמן , ינגלים'אחרי האכל נקשיב לג

  .רו ואז נשמע כל מיני זיופיםשלנו עד שהבטריות ייגמ
  .כך נשחק קלפים ואני ינצח כי לי יהיה אס ספיד-אחר

אם . אחרי הפיקניק אני יסע הביתה שלי באוטו הסגול והמזה יפה שלי
  .יגמרו לו הבטריות באמצע זה יהיה משהו

בבית אני יבקש מההורים שלי לראות טלוויזיה ואבא יהיה יותר מדי 
ים בפינצטה בשביל לענות לי אז אני פשוט עסוק בלנסות לתפוס חומר

אני . אבל לא יוכל לשחק במחשב כי המסך שלו הלך פייפן, יראה טלוויזיה
  מה וילך לישון'פשוט ילבש את הפיג

  .מחר אני ילבש טרייניג ואוברול
  

  ) 20-0IQ(סלנג עברי 
לבשתי כבר את כל הבוכטה של הבגדים שאני . היום אני הולך לפיקניק

-סוויט, כובע, נעלים, גרביים, ינס'ג,   טי שירט-ניק על החרמון צריך לפיק
  .חגורה ועיגולדים וכל החרטה הזה, מעיל, ווסט, שירט

, םשניצלים וסטייקי, ים'סנדוויצ: בפיקניק נאכל מזה הרבה דברים
, עוגות פוציות כאלה, וופלים, עוגיות, בננות, קופר, לו'ג, פודינגים, בורשט
אכל גם גרעינים כמו בוטנים ופיסטוק שהם מזה נ.  וקולהםפנקייקי
  .חפלה משהו. טעימים

קליפים ומוסיקות מזניבות מקסטות , ינגלים'אחרי האוכל נקשיב לג
אז נשמע את הרדיו . ברדיו ובווקמן עד שהבטריות המחורבנות יגמרו

  .מחנטרש וזה סימן שהבטריות שוות לתחת
פיד שלי שקורע את אחרי האוכל נשחק קלפים ואני ינצח עם האס ס

  .הצורה לכל הקלפים של החנונים שסביבי
. הסגול והמהזה יפה כזה, כך אני יסע הביתה שלי באוטו הקולי שלי-אחר

, אבל אם הבטריות המזוינות שלי יתפקששו לי באמצע אני מזה אתבאס
  .חצים של המזל שמביא'רוגטקות ות'כאילו נשבר לי לסבול ת

בקש מההורים לראות טלוויזיה ואבא יהיה כשאני יגיע הביתה שלי אני י
, כמו איזה אחול בלטה, עסוק מדי בלנסות לתפוס חומרים בפינצטות

בשביל לענות אז אני יראה טלוויזיה ואז ירצה לשחק במחשב אבל אני לא 
מה 'אז אני פשוט ילבש את הפיג. יוכל כי המסך ינעל אבוק שלי הלך פייפן

  .טריניג ואוברולמחר אני ילבש איזה . וילך לישון
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