
83 ַחק ַכּדּור–ֲאִני /הּוא-ָעָבר ........ַסל -ִמשְׂ ק    רֶּ 16פֶּ 3 ָרה ָעבְׂ ...................  ֲחָזָרה ִמָשָנה שֶׁ ק   רֶּ 1פֶּ

87 ָעָדהִבּקּור–ַאָתה/ֲאִני-ָעָבר ִמסְׂ ..........בְׂ ק    רֶּ 17פֶּ 7 גּוִרים ַין מְׂ ..............................ִבנְׂ ק   רֶּ 2פֶּ

94 ..........נפל/שבר–הוא/ַאָתה/ֲאִני-ָעָבר ק    רֶּ 18פֶּ 12 צֹועֹות  קֹומֹות ֲעבֹוָדה/  ִמקְׂ ...........מְׂ ק   רֶּ 3פֶּ

16 ....................ָמקֹור-צריך  / ה רוצ ק   רֶּ 4פֶּ

97 ַמן ֹהוֶׁה ָעִלים זְׂ ..................................................לּוַח פְׂ 21 ָתב ִבים ִמכְׂ .....................?ֵאיְך כֹותְׂ ק   רֶּ 5פֶּ

99 ָעִלים   ַמן ָעָבר-הּוא/ַאָתה/ֲאִני-לּוַח פְׂ ............................זְׂ 25 ִלי ָפָחה שֶׁ ............................ַהִמשְׂ ק   רֶּ 6פֶּ

100 ִלי גְׂ ִרי ַאנְׂ ......................................................ִמלֹון ִעבְׂ 31 ה  הּוָדה חֹולֶׁ .............................יְׂ ק   רֶּ 7פֶּ

39 ֵרי גּוף בְׂ ..................................אֶׁ ק   רֶּ 8פֶּ

45 ֵלָמה  פּוָאה שְׂ ............................רְׂ ק   רֶּ 9פֶּ

52 ָפִרים/ ָשעֹות ....ֵמאֹות/ ֲעָשרֹות -ִמסְׂ ק    רֶּ 10פֶּ

61 חבר ת לְׂ כֶׁ ............................ה/ָללֶׁ ק    רֶּ 11פֶּ

69 ָבִעים .............................ֵפרֹות ּוצְׂ ק    רֶּ 12פֶּ

72 ָלְך  ָך / שֶׁ לְׂ לֹו / שֶׁ ָלּה / שֶׁ .............שֶׁ ק    רֶּ 13פֶּ

75 ............................ֵאיְך ַמִגיִעים לְׂ  ק    רֶּ 14פֶּ

79 ָמן  ָעָבר–ִמלֹות זְׂ ה וְׂ .................ֹהוֶׁ ק    רֶּ 15פֶּ

ן ָהִעְנָיִנים  כֶּ ק ְרִביִעי -תֹּ ֵחלֶּ

ִעְבִרית



רֹוֵפאָאחֹות ׁשֹוֵטר

ְלָצר מֹוָרהמֶּ ַחָיל

ִמּלֹון

מּוָנה תֹוב ִמי ַבתְׂ ַבָּקָשה ִלכְׂ : בְׂ

soldier doctor

waiter

ָזָכר

nurse

police officer

ָזָכר

teacher

ְלַצרׁשֹוֵטר מֶּ מֹוָרה

ָזָכרְנֵקָבהנ

ָזָכר ְנֵקָבהנ
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ְלַצרׁשֹוֵטר מֶּ מֹוָרה

ק ִעְבִרית רֶּ 3פֶּ

ק  רֶּ 3פֶּ

ִמְקצֹועֹות



ִמְׁשָטָרהַבְנק ַאר ֵבית דֹּ

ִמְסָעָדהֻקַפת חֹוִלים ֲחנּות ְיָרקֹות

מּוָנה תֹוב ַמה ַבתְׂ ַבָּקָשה ִלכְׂ :בְׂ

clinic

bank

post office

vegetable store police station

ְנֵקָבהנְנֵקָבהנ

ְנֵקָבהנ

restaurant
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ָזָכר

ָזָכר

ְמקֹומֹות ֲעבֹוָדה

Doctor’s Office

police station

ְנֵקָבהנ

ְלַצר מֶּ ְלַצר מֶּ ְלַצר מֶּ

ְלַצר מֶּ ְלַצר מֶּ ְלַצר מֶּ

ק ִעְבִרית רֶּ 3פֶּ

ִמּלֹון



ָאה1. ת ַהרֹופְׂ דֶׁ ֵבית ַהֹּדַאר/ עֹובֶׁ .לֹא ָנכֹון/ָנכֹון   . עֹוֵבד בְׂ

ָגִדים/ ַהמֹוָרה עֹוֵבד 2. ת ַבֲחנּות בְׂ דֶׁ .לֹא ָנכֹון/ ָנכֹון    .  עֹובֶׁ

ת 3. דֶׁ ָצר עֹובֶׁ לְׂ ק/ ַהמֶׁ ַבנְׂ .לֹא ָנכֹון/  ָנכֹון  . עֹוֵבד בְׂ

ָצִרית עֹוֵבד 4. לְׂ ָעָדה/ ַהמֶׁ ִמסְׂ ת בְׂ דֶׁ .לֹא ָנכֹון/ ָנכֹון   . עֹובֶׁ

ִמְקצֹוַע ֲעבּור ְנֵקָבה  צֹוע ֵפרּוש ַהִמקְׂ ָזָכר ִמְקצֹוַע ֲעבּור 

אָ  הרֹופְׂ רֹוֵפא 1

המֹוָר  ה מֹורֶׁ 2

רֶׁ  תשֹוטֶׁ שֹוֵטר 3

ָצִר  לְׂ יתמֶׁ ָצר לְׂ מֶׁ 4

תַחיֶׁלֶׁ  ַחָיל 5

תָאחֹו ָאח 6
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?  ַמה ֵפרּוׁש ָמקֹום

post office ֵבית ֹּדַאר 1

ֲחנּות  2

ק ַבנְׂ 3

clinic ֻקַפת חֹוִלים 4

ִרָיה ִספְׂ 5

ָעָדה ִמסְׂ 6

ִמְקצֹועֹות

ְמקֹומֹות ֲעבֹוָדה

? ַמה ָנכֹון

ק ִעְבִרית רֶּ 3פֶּ

Doctor’s Office



?ִמי ֲאִני

ָאחֹותרֹוֵפא ׁשֹוֵטר

ְלַצר מֹוָרהמֶּ ַחָיל

ָעָדה .ֲאִני עֹוֵבד ַבִמסְׂ

ל ַלֲאָנִשים .ֲאִני נֹוֵתן ֹאכֶׁ

._________ֲאִני 

2

ָטָרה .ֲאִני עֹוֵבד ַבִמשְׂ

.ֲאִני שֹוֵמר ַעל ֲאָנִשים

._________ֲאִני 

ר3 ֵבית ַהֵספֶׁ ת בְׂ דֶׁ .ֲאִני עֹובֶׁ

ִמיִדים ֵבה ַתלְׂ .ֵיש ִלי ַהרְׂ

._________ֲאִני 

4

ֵבית חֹוִלים ת בְׂ דֶׁ .ֲאִני עֹובֶׁ

ַלחֹוִלים ת ָלרֹוֵפא וְׂ .ֲאִני עֹוזֶׁרֶׁ

._________ֲאִני 

ֻקַפת חֹוִלים5 .ֲאִני עֹוֵבד בְׂ

רּופֹות ַלחֹוִלים . ֲאִני נֹוֵתן תְׂ

. __________ֲאִני 

6

.ֲאִני הֹוֵלך ַלָצָבא

. ֲאִני שֹוֵמר ַעל ֲאָנִשים

._________ֲאִני 

1
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ק ִעְבִרית רֶּ 3פֶּ



ִעְבִרית

ת ַהַבִית1. ַנּקֹות אֶׁ ִאָמא לְׂ .ִהיא                       לְׂ

ַשָבת2. נּו לֹא                        בְׂ הּוִדים, ֲאַנחְׂ נּו יְׂ .ִכי ֲאַנחְׂ

ת3. נֶׁסֶׁ ֵבית ַהכְׂ ָדָקה ָלִאיש בְׂ .הּוא                       צְׂ

ַטָנה4. ת ַהּקְׂ דֹוָלה                         ַעל ַהִתינֹוקֶׁ .ָהָאחֹות ַהגְׂ

הּוָדה                         ָלִאיש ַהָזֵקן ָלקּום ֵמַהִכֵסא5. .יְׂ

ה ָכל ַהָשבּועַ 6. .הּוא                          ָקשֶׁ

ָפִטים. ב ת ַהִמשְׂ ִלים אֶׁ ַהשְׂ ַבָּקָשה לְׂ :בְׂ

ת עֹוזֶׁרֶׁ

ת רֶּ עֹוְבִדיםׁשֹומֶּ נֹוֵתןעֹוֵבד

ִדים עֹובְׂ

נֹוֵתן

ת רֶׁ שֹומֶׁ

עֹוֵזר

עֹוֵזר

עֹוֵבד

ת עֹוזֶּרֶּ
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וֶּה הֹּ

ָמקֹור ָלדֹות יְׂ
ן ֵהן נּו ַאתֶׁ ֲאַנחְׂ

ָלִדים יְׂ
ם ֵהם נּו ַאתֶׁ ֲאַנחְׂ

ָּדה ַילְׂ
ֲאִני ַאתְׂ ִהיא

ד יֶׁלֶׁ
ֲאִני ַאָתה הּוא ? ַמה ֵפרּוש

ש ֹשרֶׁ

ל ע פ

ָלֵתת נֹות נֹותְׂ ִנים נֹותְׂ נֶׁת נֹותֶׁ נֹוֵתן give נ ת נ 1

ַלֲעבֹוד דֹות עֹובְׂ ִדים עֹובְׂ דֶׁ  תעֹובֶׁ עֹוֵבד work ד ב ע 2

ַלֲעזֹור ר ֹותעֹוזְׂ ִרים עֹוזְׂ ת עֹוזֶׁרֶׁ עֹוֵזר help ר ז ע 3

מֹור ִלשְׂ רֹות שֹומְׂ ִר  יםשֹומְׂ ת רֶׁ שֹומֶׁ שֹוֵמר watch, keep ר מ ׁש 4

ָלה. א ת ַהַטבְׂ ִלים אֶׁ ַהשְׂ ַבָּקָשה לְׂ : בְׂ

ק  רֶּ 4פֶּ



?ָמה עֹוִשים

ֵהם

ן ַאתֶׁ

הּוא

ף סֶׁ כֶׁ

ָתב ִמכְׂ

ִלים אֹוכְׂ

ם ֹשָ

ָשָמה

ָפִרים סְׂ

ק ַבַבנְׂ

ִרָיהבַ  ִספְׂ

ָעָדה ַבִמסְׂ

ַבֹּדַאר ִהיא

ַבְנקִסְפִרָיה

אֹות ֲארּוָחהקֹורְׂ

ף סֶּ ִמְכָתבְסָפִריםכֶּ

1

2

ָפִטים תֹוב ִמשְׂ ַבָּקָשה ִלכְׂ :בְׂ

3

4

©2021 123 Ivrit -17- 123 Ivrit Workbook 04

ה ֵאיפֹּ ִמי

ק ִעְבִרית רֶּ 4פֶּ וֶּה הֹּ



ִהיא

ם ַאתֶׁ

הּוא

ָפִרים סְׂ

בּול

לֹוֵקחַ 

קֹוָנה

ִחים לֹוקְׂ

ף סֶׁ כֶׁ

ק ֵמַהַבנְׂ

ִרָיה ֵמַהִספְׂ

ַבֲחנּות

ַבֹּדַאר ֵהן

ַבְנקִסְפִרָיהבּול

ָרקֹותקֹונֹות יְׂ

ף סֶּ ְיָרקֹותכֶּ

1

2

ָפִטים תֹוב ִמשְׂ ַבָּקָשה ִלכְׂ :בְׂ

3

4

©2021 123 Ivrit -18- 123 Ivrit Workbook 04

ה?ָמה עֹוִשים ֵאיפֹּ ִמי

ק ִעְבִרית רֶּ 4פֶּ וֶּה הֹּ



ָמקֹור ָלדֹות יְׂ
ן ֵהן נּו ַאתֶׁ ֲאַנחְׂ

ָלִדים יְׂ
ם ֵהם נּו ַאתֶׁ ֲאַנחְׂ

ָּדה ַילְׂ
ֲאִני ַאתְׂ ִהיא

ד יֶׁלֶׁ
ֲאִני ַאָתה הּוא ? ַמה ֵפרּוש

ש ֹשרֶׁ

ל ע פ

ָלַקַחת ח ֹותלֹוקְׂ חִ  יםלֹוקְׂ לֹוַקַחת לֹוֵקחַ  give
ח ק ל 1

נֹות ִלקְׂ קֹונֹות קֹוִנים קֹוָנה קֹונֶׁה buy
ה נ ק 2

ַלֲעזֹור ר ֹותעֹוזְׂ ִרים עֹוזְׂ ת עֹוזֶׁרֶׁ עֹוֵזר help
ר ז ע 3

ָלִשים מֹות ֹשָ ִמים  ֹשָ ָשָמה ָשם put
מ י ש 4

ָלה. א ת ַהַטבְׂ ִלים אֶׁ ַהשְׂ ַבָּקָשה לְׂ : בְׂ

ָפִרים1. ֵבה סְׂ ִרָיהֵהם  רֹוִצים                           ַהרְׂ .ֵמַהִספְׂ

ָצה ֲחָדָשה ַבֲחנּות2. ה                          ֻחלְׂ .הּוא  רֹוצֶׁ

.ַעל ַהַמֲעָטָפההּוא ָצִריְך                          בּול3.

ף4. סֶׁ ק                         כֶׁ .ַאָתה ָצִריְך                         ַלַבנְׂ

ַשָבת5. ָרִכים לְׂ ִריָכה                          ִמצְׂ .ִאָמא צְׂ

ִלי ַלֲעֹשֹות ִשעּוֵרי ַבִית6. ָאח שֶׁ כֹוָלה                        לְׂ .ֲאִני יְׂ

: ָפִטים. ב ת ַהִמשְׂ ִלים אֶׁ ַהשְׂ ַבָּקָשה לְׂ בְׂ

ָלַקַחת

ָלַקַחת ִלְקנֹותָלִשים

נֹות ִלקְׂ

ָלִשים

ת  כֶׁ ָללֶׁ

נֹות ִלקְׂ

ת כֶּ ָללֶּ

ָלַקַחת

ִלְקנֹות

ַלֲעזֹור

ַלֲעזֹור
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ִעְבִרית וֶּה ק הֹּ רֶּ 4פֶּ

ָמקֹור+ צריך /רוצה



ת כֶּ ָללֶּ + ָצִריְך ָיכֹול ה רֹוצֶּ

תֲאִני, ִאָמא:     ְיהּוָדה1. כֶׁ ה ָללֶׁ ָחֵבררֹוצֶׁ .  ַהיֹוםלְׂ

ֵאיזֶׁה:       ִאָמא2. תָחֵברלְׂ כֶׁ ה ָללֶׁ ?ַאָתה רֹוצֶׁ

הֲאִני:     ְיהּוָדה3. ֹמשֶׁ ת לְׂ כֶׁ ה ָללֶׁ .רֹוצֶׁ

ת:       ִאָמא4. רֶׁ ָטעֶׁ ה ַהיֹוםֲאָבל ַאָתה לֹא ָיכֹול, ִמצְׂ ֹמשֶׁ ת לְׂ כֶׁ .  ָללֶׁ

ה:     ְיהּוָדה5. ֹמשֶׁ ת לְׂ כֶׁ ?ָלָמה ֲאִני לֹא ָיכֹול ָללֶׁ

ָדִוד:    ִאָמא6. ת לְׂ כֶׁ .  ִכי ַאָתה ָצִריְך ָללֶׁ

ָדִוד:     ְיהּוָדה7. ת לְׂ כֶׁ ?ָלָמה ֲאִני ָצִריְך ָללֶׁ

ִסַבת יֹום :       ִאָמא8. תִכי ֵיש לֹו ַהיֹום מְׂ דֶׁ .ֻהלֶׁ

ס ָנכֹון:     ְיהּוָדה9. …אּופְׂ

רֹוא. א ַבָּקָשה ִלקְׂ : בְׂ

הּוָדה תיְׂ כֶׁ הָללֶׁ ֹמשֶׁ תלֹאהּואֲאָבל,לְׂ כֶׁ ָללֶׁ

ה ֹמשֶׁ תהּואִכי,לְׂ כֶׁ ָדִודָללֶׁ .לְׂ

ָצִריְך 

ה  ָיכֹול רֹוצֶׁ

ָצִריְך 

ָיכֹול  ה  רֹוצֶּ need
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ֲאִני רֹוֶצה ָלֶלֶכת  
.ְלֹמֶשה

.... אּוְפס 

ַאָתה ָצִריְך  
..ָלֶלֶכת ְלָדִוד

ק ִעְבִרית רֶּ 4פֶּ וֶּה הֹּ

ִלים. ב ַהשְׂ ַבָּקָשה לְׂ : בְׂ
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