
29 ק  רֶּ ?ִספּור ֵאיֹפה ַהַנֲעַלִים-3פֶּ 1 ק  רֶּ ר-1פֶּ חֹוְזִרים ְלֵבית ַהֵספֶּ

30-32 מֹות ָעִלים+ֶעֶצםשְׁ פְׁ 2 ַאר םתֹּ ַרִביםצּוַרת+ַהשֵּׁ

33-34 ה-ִספּור יפֹּ ?ַהַנֲעַלִיםאֵּׁ 3-4 ָפִטים ָלַמת ִמשְׁ ַהשְׁ

35-37 לֹות  אֵּׁ -שְׁ ה ַהַנֲעַלִים-ִספּור  יפֹּ ?אֵּׁ 5 לֹות  אֵּׁ ֶפר–שְׁ ית סֵּׁ בֵּׁ ?ָמה עֹוִשים בְׁ

38-40 ָלַמת ָפִטים  /ַהשְׁ ִנַית ִמשְׁ ָעִלים–בְׁ פְׁ 6 ֶוה  ִנית הֹּ ַרִבים–ָזָכר –ַתבְׁ

41 ְצָבִעים 7 ָפִטים   ָלַמת  ִמשְׁ ֶפר–ַהשְׁ ית סֵּׁ בֵּׁ

42 ֶקר ִתיָבה–? ָמה ֲאִני עֹושה ָכל בֹּ כְׁ 8-10 ְשמֹות ּגּוף

43 ק  רֶּ ש-4פֶּ ִלְכבֹוד ַשַבת ֹקדֶּ 11-14 ְמֵשְך ר-הֶּ חֹוְזִרים ְלֵבית ַהֵספֶּ

44-46 מֹות ַאר+ֶעֶצםשְׁ םתֹּ ַרִביםצּוַרת+ַהשֵּׁ 15 י עֵּׁ ַהִכָתהַמבְׁ

47-48 ֶדש -ִספּור  בֹוד ַשַבת קֹּ ִריָאה-ִלכְׁ קְׁ 16 ָלהִמּלֹות אֵּׁ ִליִעםשְׁ ִחיִליֹותּובְׁ תְׁ

49-50 ֶדש -ִספּור  בֹוד ַשַבת קֹּ לֹות-ִלכְׁ אֵּׁ שְׁ 17 ק  רֶּ ִספּור ַהֲעִפיפֹון-2פֶּ

51 ָפִטים   ָלַמת ִמשְׁ ָעִלים–ַהשְׁ פְׁ 18 ַהֲעִפיפֹוןִספּור–ִמּלֹון

52 ָפִטים ִנַית ִמשְׁ בְׁ

53-55 ְצָבִעים+ ְיָרקֹות  19 ם   ַאר ַהשֵּׁ צּוַרת ַרִבים+ תֹּ

56 ק  רֶּ ְלַחן ַשָבת-5פֶּ ?  ַמה ֵיש ַעל שֻׁ 20 מֹות ֶעֶצם  ֲחָזָרה–שְׁ

57-61 מֹות ַאר+ֶעֶצםשְׁ םתֹּ ַרִביםצּוַרת+ַהשֵּׁ 21-22 ִספּור ַהֲעִפיפֹון

62-63 ִכים-ִספּור ַחןעֹורְׁ לְׁ ִריָאה-ַשָבתשֻׁ קְׁ 23-25 לֹות-ַהֲעִפיפֹוןִספּור אֵּׁ שְׁ

64-66 ִכים-ִספּור ַחןעֹורְׁ לְׁ לֹות–ַשָבתשֻׁ אֵּׁ שְׁ 26-27 ָפִטים   ָלַמת ִמשְׁ ָעִלים–ַהשְׁ פְׁ

28 יזֹו עֹוָנה ֲאִני אֹוהב ִתיָבה–? ת/אֵּׁ כְׁ

ת ג רֶּ ן ָהִעְנָיִנים חֹובֶּ 'ֹתכֶּ

ִעְבִרית



82 ק  רֶּ ה ְלַשֵחק ְבַכּדּור-7פֶּ ?ִמי רֹוצֶּ 67 מֹות ֶעֶצם  ִמיּון-שְׁ

83 מֹות ֶעֶצםשְׁ 68 ָפִטים   ָלַמת ִמשְׁ ָעִלים–ַהשְׁ פְׁ

84 ָלַמת ָפִטיםַהשְׁ ָעִלים–ִמשְׁ פְׁ 69-70 ָפִטים ִנַית ִמשְׁ בְׁ

85-87 קרֹוֶצהִמי-ִספּור ַשחֵּׁ ַכּדּורלְׁ ִריָאה-?בְׁ קְׁ 71 ק  רֶּ ֵהם ַּגם ָפֳעֵלי ֵעזֶּר-6פֶּ ְפָעִלים שֶּ

88-91 ַכּדּור-ִספּור  ק בְׁ ַשחֵּׁ ?ִמי רֹוֶצה לְׁ

לֹות- אֵּׁ ָפִטים/ שְׁ ִנַית ִמשְׁ בְׁ

72 ָשָרהִאָמא–ִספּור כֹותוְׁ ָלִעירהֹולְׁ

92 ֶשֲאִני ָבא/ָמה ֲאִני צריכ ֹות כְׁ ָתה/ה ַלֲעשֹּ ?ה ַהַביְׁ

ָפִטים ִנַית ִמשְׁ בְׁ

73 ִכיםִויהּוָדהִאָמא ָלַמת-ָלִעירהֹולְׁ ָפִטיםַהשְׁ ִמשְׁ

*** 74 ַפַלאֶפל–ִמּלֹון

93 ֶשָּלּה/ֶשּלֹו_______?ִמיֶשל 75 ִנַית–רצה ָפִטיםבְׁ ַפַלאֶפלִמּלֹון+ִמשְׁ

94 ּגּום–ֶשָּלנּו/ֶשִּלי/ֶשָּלּה/ֶשּלֹו ָפִטיםִתרְׁ ִמשְׁ 76 תֹות-רצה ִלשְׁ

95 ִנַית–ֶשָּלנּו/ֶשִּלי/ֶשָּלּה/ֶשּלֹו ָפִטיםבְׁ ִמשְׁ

96-97 ִתיָבהַּדף כְׁ 77 ֶלֱאכֹול–יכל–צרכ–רצה

98-100 ָעִליםלּוחַ  ַמןפְׁ ֶוהזְׁ הֹּ 78 ָלַמת ָפִטיםַהשְׁ ָעִלים–ִמשְׁ פְׁ

101-105 ִריִמּלֹון ִליִעבְׁ ּגְׁ ַאנְׁ 79 ִנַית-ָמקֹורצּוַרת+יכל לֹותבְׁ אֵּׁ שְׁ

106-107 ִרי ִלי ִעבְׁ ּגְׁ ִמּלֹון ַאנְׁ
80-81 ִנַית ָפִטיםבְׁ ֲאָבל+ָמקֹורצּוַרת–ִמשְׁ

ת ג רֶּ ן ָהִעְנָיִנים חֹובֶּ 'ֹתכֶּ

ִעְבִרית



? ַמה ֵיש ַבִכָתה

ִמיד ַתלְׁ 1

מֹוָרה 2

ָחן לְׁ שֻׁ 3

לּוחַ  4

ִקיר 5

ָשעֹון 6

ָשָנהלּוחַ  7

א ִכסֵּׁ 8

ֶּדֶלת 9

ַחּלֹון 10

? ֵיש ַבַיְלקּוטַמה

ִעָפרֹון 11

ֶפר סֵּׁ 12

ט עֵּׁ 13

ָפַרִים ִמסְׁ 14

ַּדף 15

ֶצַבע 16

ֶבֶרת ַמחְׁ 17

קּוט ַילְׁ 18

ָמר ַקלְׁ 19

ד ַחּדֵּׁ מְׁ 20

ַמַחק 21

ֶּדֶבק 22
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ִעְבִרית ק  רֶּ 1פֶּ

ק  רֶּ 1פֶּ

ר חֹוְזִרים ְלֵבית ַהֵספֶּ
'ָשלֹום ִכָתה ד



הּוָדה יֵּׁש1. קּוט ֶשל יְׁ .ַבַילְׁ

הּוָדה-ַמה יֵּׁש בַ 2. ?ֶשל יְׁ

הּוָדה יֵּׁש3. ָמר ֶשל יְׁ .ַבַקלְׁ

ב ִעם הָ 4. הּוָדה כֹותֵּׁ .ַב          -יְׁ

הּוָדה יֵּׁש 5. ָמר ֶשל יְׁ .ַבַקלְׁ

הּוָדה גֹוזֵּׁר  6. .-ִעם הַ יְׁ

ה 7. בֵּׁ הּוָדה  יֵּׁש ַהרְׁ ָמר ֶשל יְׁ .ַבַקלְׁ

ַע ִעם הַ 8. הּוָדה  צֹובֵּׁ .-יְׁ

ק-ִעם הַ 9. הּוָדה מֹוחֵּׁ .  יְׁ

ד ֶאת הָ -ִעם הַ 10. ַחּדֵּׁ הּוָדה מְׁ .-יְׁ

ִעם הַ 11. ִביק-וְׁ הּוָדה ַמּדְׁ .יְׁ

ִלים ַהשְׁ ַבָקָשה לְׁ : בְׁ

ָמר ַקלְׁ

ָמר ַקלְׁ

ִעָפרֹון

ִעָפרֹון

ָפַרִים ִמסְׁ

ֶבֶרת ַמחְׁ

ַּדף

ָבִעים צְׁ

ָבִעים צְׁ

ִעָפרֹון ד ַחּדֵּׁ מְׁ

ַמַחק

ֶּדֶבק

ָפַרִים ִמסְׁ

ִעְבִרית ק  רֶּ 1פֶּ

©2021 123 Ivrit -4- 123 Ivrit Workbook 03    



הּוָדה עֹוֶשה ִעם ָהִעָפרֹון. 1 ?ַמה יְׁ

ַמה.2 ב ִעם ָהִעָפרֹוןבְׁ ?הּוא כֹותֵּׁ

עַ . 3 ? ִעם ַמה הּוא צֹובֵּׁ

ד. 4 ַחּדֵּׁ ? ַמה הּוא עֹוֶשה ִעם ַהמְׁ

ָפַרִים. 5 הּוָדה גֹוזֵּׁר ִעם ַהִמסְׁ ? ַמה יְׁ

הּוָדה עֹוֶשה ִעם ַהֶּדֶבק. 6 ?  ַמה יְׁ

הּוָדה עֹוֶשה ִעם ַהַמַחק. 7 ?                                      ַמה יְׁ

לֹות. א אֵּׁ ַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהשְׁ :בְׁ

ִעָפרֹון 

ֶצַבע 

ָפַרִים  ִמסְׁ

ֶּדֶבק

ַּדף 

ַציֵּׁר. ב ַבָקָשה לְׁ :בְׁ
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ֶפרַחָנה      . 1 .                ַבסֵּׁ

ָדִוד   . 2 הּוָדה וְׁ ָפַרִיםיְׁ .                                                                                ִעם ַהִמסְׁ

.ֶאת ַהּלּוחַ ַהמֹוָרה            . 3

ִבי           . 4 ֶבֶרתֲאִני ּוצְׁ .ַבַמחְׁ

ַחִיים        . 5 בַאָתה וְׁ ֶצַבע ָצהֹּ .בְׁ

ֶבֶרתַאתְׁ ּוִמיַכל        . 6 .ַבַמחְׁ

ְיָלדֹות
ן ֵהן ֲאַנְחנּו ַאתֶּ

ְיָלִדים
ם ֵהם ֲאַנְחנּו ַאתֶּ

ַיְלָּדה
ֲאִני ַאְת ִהיא

ד יֶּלֶּ
ֲאִני ַאָתה הּוא

רּוׁש ?ַמה פֵּ ֶרש שֹּ
ל ע פ

ֹותכֹוְתב ִבים כֹותְׁ כֹוֶתֶבת ב כֹותֵּׁ write ב ת כ 1

אֹות קֹורְׁ ִאים קֹורְׁ קֹוֵראת קֹוֵרא read, call א ר ק 2

ִקים מֹוחְׁ יםמֹוֲחקִ  מֹוֶחֶקת ק מֹוחֵּׁ erase ק ח מ 3

עֹות צֹובְׁ ִעים צֹובְׁ תצֹוַבעַ  עַ  צֹובֵּׁ color ע ב צ 4

רֹות ּגֹוזְׁ ִרים ּגֹוזְׁ ּגֹוֶזֶרת ּגֹוֵזר cut ר ז ג 5

ָלה.  א ִלים ֶאת ַהַטבְׁ ַהשְׁ ַבָקָשה לְׁ : בְׁ

את אתקֹורֵּׁ קֹורֵּׁ ִהיא
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ִרים ּגֹוזְׁ

מֹוֶחֶקת

בֹות כֹותְׁ

ִבים כֹותְׁ

ִבים כֹותְׁ

: ָפִטים.  ב ִלים ֶאת ַהִמשְׁ ַהשְׁ ַבָקָשה לְׁ בְׁ

ם הֵּׁ

ִהיא

נּו ֲאַנחְׁ

ַאֶתם

ַאֶתן

ִרים ּגֹוזְׁ

מֹוֶחֶקת

ִבים כֹותְׁ

ִעים צֹובְׁ

בֹות כֹותְׁ

ִעְבִרית ק  רֶּ 1פֶּ



ָצִריְך ָלַדַעת ְפָעִלים שֶּ

ב חֹושֵּׁ 9

ב נֹושֵּׁ 10

הֹולְֵּׁך 11

ָבא 12

ָעף 13

ל נֹופֵּׁ 14

חֹוזֵּׁר 15

חַ  לֹוקֵּׁ 16

ד יֹורֵּׁ 17

ָצִריְך ָלַדַעת ִמִלים שֶּ

ִּגָנה 1

רּוחַ  2

ָרִחים פְׁ 3

ֲעָנִנים 4

ֶּגֶשם 5

ַבחּוץ 6

ָשַמִים 7

ָתה ַהַביְׁ 8

ק  רֶּ 2פֶּ

ַהֲעִפיפֹון
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ָזָכר ַרִבים

ֲעִפיפֹון

ָעָנף ַסְפָסל

ֲעָנִפים ָעצּוב

ָשֵמחַ 

ָזָכר

מּוָנה תֹוב ַמה ַבתְׁ ַבָקָשה ִלכְׁ : בְׁ

bench kite branch

happy sad branches

©
2

0
2

1
   

1
2

3
 Iv

ri
t

ִעְבִרית
ִמּלֹון

ַהֲעִפיפֹון

ָזָכר

ָזָכר ָזָכר
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ָסל ַספְׁ 5 ץ עֵּׁ 1

ָעָנן 6 ֲאָדָמה  2

ָעָנף 7 ֲעִפיפֹון 3

ֶפַרח 8 ִּגָנה 4

ָסל חּום  .חּוָמה/ ַספְׁ 5 .ָחָדש/ ֲעִפיפֹון ֲחָדָשה  1

ָקה  רֻׁ ץ יְׁ ק/ עֵּׁ .ָירֹּ 6 ָרִחים ָיפֹות  .ָיִפים/ פְׁ 2

ָבָנה  ָבִנים/ ֲעָנִנים לְׁ .לְׁ 7 ַטָנה/ ָקָטן ִּגָנה  .קְׁ 3

.ֲחָזָקה/ ֶּגֶשם ָחָזק  8 .חּוָמה/ חּום ֲאָדָמה 4

?  ַמה ָנכֹון. א

8 6 3 4 1 1 2 7

יםֵעצִ 

ֲאָדמֹות

ֲעִפיפֹוִנים

ִּגנֹות

ָסִלים ַספְׁ

ֲעָנִנים 

ֲעָנִפים

ָרִחים  פְׁ

ַרִבים
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צּוַרת ַרִבים. ב תֹוב בְׁ ַבָקָשה ִלכְׁ :בְׁ



ה  ל ח ת ה ש ח ע

ג ש מ צ ט  ג פ נ

ו מ ע ל ס י א נ

מ י ח ר פ ה ד י

ג מ פ ו ס נ מ מ

ב י נ ח ל ג ה פ

ֲאָדָמה1.

ין2. בֵּ

ָנה3. גִּ

ם4. שֶּ גֶּ

ַהְתָחָלה5.

ַעל6. מֵּ

סֹוף7.

ַסְפָסל8.

ים9. ְפָרחִּ

יפֹון10. ֲעפִּ

ים11. ֲעָננִּ

ץ12. עֵּ

רּוח13ַַ.

ָשַמיִּם14.

ֶשֶלג ָסל ַספְׁ ֶּגֶשם רּוחַ  1

אֹוַפַנִים ִליָדה ּגְׁ ֲעִפיפֹון  ַכּדּור 2

ֶשֶמש ִּגָנה ָשַמִים ֲעָנִנים 3

ַיד לְׁ ין בֵּׁ רּוחַ  ַעל  מֵּׁ 4

ַבִית ָעִלים ִצים עֵּׁ ָרִחים פְׁ 5

בֹוַע ֶאת ַהִמִּלים . א ַבָקָשה ִלצְׁ ֶרתבְׁ זֹּ : ַבִתפְׁ

? ַמה שֹוֶנה. ב
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ַבִּגָנהָהֵעִציםֵמַעלָעףַהֲעִפיפֹון8. .שֶּ

.ַלָשַמִיםַעדָעףַהֲעִפיפֹון9.

.ַהֲעָנִניםֵביןָעףַהֲעִפיפֹון10.

ה1. .ְלָדִוד ֵיש ֲעִפיפֹון ָחָדש ְוָיפֶּ

ת ַהֲעִפיפֹון ְוהֹוֵלְך ַלִּגָנה2. .ָּדִוד לֹוֵקַח אֶּ

ת רּוַח ַקָלה3. בֶּ .ָּדִוד ָשֵמחַ . ַבחּוץ נֹושֶּ

ֵיש רּוחַ :ָּדִוד חֹוֵשב4. ,ֵאיזֶּה טֹוב שֶּ

.זֶּה טֹוב ַלֲעִפיפֹון5.

ַבִּגָנה6. .ַהֲעִפיפֹון ָעף ֵמַעל ַלְפָרִחים שֶּ

ַבִּגָנה7. .ַהֲעִפיפֹון ָעף ֵמַעל ַלַסְפָסל שֶּ

ַהֲעִפיפֹון רֹוא ַבָקָשה ִלקְׁ : בְׁ
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.ָּדִוד ָעצּוב5.

ם6. שֶּ לֹו ַעל ָהֵעץ ְויֹוֵרד גֶּ .ַהֲעִפיפֹון שֶּ

ַתע ָבָאה רּוַח ֲחָזָקה ְמֹאד7. .ְלפֶּ

.ַהֲעִפיפֹון נֹוֵפל ַעל ַהֲאָדָמה8.

.  ָּדִוד ָשֵמחַ 9.

ת ַהֲעִפיפֹון10. הּוא לֹוֵקח אֶּ

.ְוחֹוֵזר ַהַבְיָתה11.

ם ָחָזק1. שֶּ .ֲאָבל ִפְתאֹום יֹוֵרד ּגֶּ

.ַהֲעִפיפֹון לֹא ָעף2.

.ַהֲעִפיפֹון נֹוֵפל ַעל ָהֵעץ ַהָּגדֹול3.

.ַהֲעִפיפֹון ֵבין ַהֲעָנִפים4.

רֹוא ַבָקָשה ִלקְׁ : בְׁ
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ַעלַהִצפֹור1. ִציםמֵּׁ .ָהעֵּׁ

ֶרף2. .ָקָרהרּוחַ ַבחֹּ

ִמיִדים3. ִדיםַהַתלְׁ לֹומְׁ .ַבִכָתהוְׁ

ָתהַאָבא4. .ָבֶעֶרבַהַביְׁ

ָעָפה

נֹוֶשֶבת

ִבים חֹושְׁ

ָבא

תחֹוְשִביםָעָפהָבא בֶּ נֹושֶּ

ְיָלדֹות
ן ֵהן ֲאַנְחנּו ַאתֶּ

ְיָלִדים
ם ֵהם ֲאַנְחנּו ַאתֶּ

ַיְלָּדה
ֲאִני ַאְת ִהיא

ד יֶּלֶּ
ֲאִני ַאָתה הּוא

רּוש ?ַמהַפֵּ ש ֹשרֶּ

ל ע פ

בֹות נֹושְׁ ִבים נֹושְׁ בֶּ  תנֹושֶּ ב נֹושֵּׁ blow (wind)
ב ש נ 1

בֹות חֹושְׁ ִבים חֹושְׁ חֹוֶשֶבת חֹוֵשב think ב ש ח 2

ֹותָבא ָבִאים ָבָאה ָבא COME א ו ב 3

ָעפֹות יםָעפִ  ָעָפה ָעף fly פ ו ע 4

ָלה. א ִלים ֶאת ַהַטבְׁ ַהשְׁ ַבָקָשה לְׁ : בְׁ

ִלים. ב ַהשְׁ ַבָקָשה לְׁ : בְׁ
ִצפֹור

ֹהוֶּה
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