
70 ............................אותיות השורש ק    רֶּ 17פֶּ 3 ָעְבָרה ...................  ֲחָזָרה ִמָשָנה שֶׁ ק   רֶּ 1פֶּ

77 ד ַהַכֲעָסן ְוַהַמְסְמִרים –ָעָבר  ...................ַהיֶׁלֶׁ ק    רֶּ 17פֶּ 3 ָעְבָרה  .............................ֲחָזָרה ִמָשָנה שֶׁ ק  רֶּ 1פֶּ

82 ..............................ַהָזֵקן ּוְבנֹוָהִאָכר-ָעָבר  ק    רֶּ 18פֶּ 9 .....................................ִדיָרה ְלַהְשָכָרה ק   רֶּ 2פֶּ

87 ............................ִסכּום–ָעָברלּוחַ –ָעָבר ק    רֶּ 19פֶּ 15 .....................ִהיא/ ֲאִני ַאָתה הּוא –ָעָבר  ק   רֶּ 3פֶּ

89 .....................................ְזָמןִמּלֹות–ָעִתיד ק    רֶּ 20פֶּ 20 .............................................ִמְקצֹועֹות ק   רֶּ 4פֶּ

91 ְפֹעל–ָעִתיד  ..........................................אֶׁ ק    רֶּ 21פֶּ 26 ..……………ַמָתָנה ְלַאָבא-ִהיא/ַאתְ /ָעָבר ֲאִני ק   רֶּ 5פֶּ

94 ְפַעל–ָעִתיד  ..........................................אֶׁ ק    רֶּ 22פֶּ 32 .......................ֵמאֹות/ ֲעָשרֹות -ִמְסָפִרים  ק   רֶּ 6פֶּ

97 ………………………………………ֵטְקְסט–ָעִתיד  ק    רֶּ 23פֶּ 37 .……ַהְפָתָעה ְלִאָמא–ַאְת /ַאָתה/ֲאִני–ָעָבר  ק   רֶּ 7פֶּ

98 .................................................ְזַמן ָעָבר-לּוַח ְפָעִלים 43 ......................................ֲאַנְחנּו–ָעָבר  ק   רֶּ 8פֶּ

101 ...................................................ְזַמן ֹהוֶׁה-לּוַח ְפָעִלים 45 .................................................ַחיֹות ק   רֶּ 9פֶּ

103 ........................................................ִמּלֹון ִעְבִרי ַאְנְגִלי 51 ש ................................................ַהֹשרֶׁ ק    רֶּ 10פֶּ

53 ........…ִבּקּור ְבַגן ַחיֹות–ֵהם /ֲאַנְחנּו-ָעָבר  ק    רֶּ 11פֶּ

58 ם/ֲאַנְחנּו/ֲאִני-ָעָבר ………ַבָצֳהַרִים–ֵהם /ַאתֶׁ ק    רֶּ 12פֶּ

62 .......................?   ָזָכר אֹו ְנֵקָבה–ַרִבים  ק    רֶּ 13פֶּ

65 ..התֹוָרה טֹוָבה ִמָכל ְסחֹוָרה-ֵהם/הּוא–ָעָבר  ק    רֶּ 14פֶּ

70 .....................................ְקבּוצֹות  ִמִּלים  ק    רֶּ 15פֶּ

73 ל ִבְנִטָיה ..………………………………………שֶׁ ק    רֶּ 16פֶּ

ן  כֶּ ק ֲחִמיִשי-ָהִעְנָיִניםתֹּ ֵחלֶּ
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ִעְבִרית
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? ַמה ֵפרּוש ִמָלה 

building ִבְנָין 1

apartment ִדיָרה 2

bedrooms ַחְדֵרי ֵשָנה 3

living room ָסלֹון  4

shower ִמְקַלַחת 5

master bedroom ְיִחיַדת הֹוִרים 6

oven ַתּנּור 7

dishwasher ֵמִדיַח ֵכִלים 8

elevator ַמֲעִלית  9

grates סֹוָרִגים  10

furnishing ָרִהיט 11

stairs ַמְדֵרגֹות 12

ִדיָרה ְלַהְשָכָרה

סֹוָרִגים  

ְפָעִלים

look for ְמַחֵפש 26

call ִמְתַקֵשר 27

pay ְמַשֵּלם 28

made ָעֹשּוי 29

?ַמה ֵפרּוש ִמָלה 

ר  שֶׁ ְבקֶׁ 13

advertisement מֹוָדָעה  14

newspaper ִעתֹון 15

for rent ְלַהְשָכָרה 16

renter ִכיר ַמֹשְ 17

tenant ֹשֹוֵכר 18

entrance ְכִניָסה 19

street address ת ְכֹתבֶׁ 20

nothing ְכלּום 21

iron ַבְרזֶׁל 22

third ְשִליִשית 23

great נֱֶׁהָדר 24

appliances מּוְצֵרי ַחְשַמל 25

ְכִניָסה

ֵמִדיַח ֵכִלים 
ַמְדֵרגֹות

ק  רֶּ 2פֶּ



ִעְבִרית
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? ַמה שֹונֶׁה

ת ַהִמִּלים  תְבַבָּקָשה ִלְצבֹוַע אֶׁ : ַבִתְפֹזרֶׁ

ר מ ב י ר ס ע ח

ה ק י ב ה ו ד ע

י ל ה ש כ ר ה י

ט ח  ט ר י  ג ה ת

ל ת ר ש ר י ע ו

ש ש נ כ ד מ ד נ

כ נ י  ס ה ל ו ג

ת ב ת כ נ ע מ ב

מֹוָדָעה1.

ת2. בֶּ ְכתֹּ

ִעתֹון3.

ָרִהיט4.

ְכִניָסה5.

ְלַהְשָכָרה6.

נֱֶּהָדר7.

סֹוָרִגים8.

ִמְקַלַחת9.

ֵשָנהַחְדֵרי10.

ֵמִדיַח ֵכִלים ָארֹון ַתּנּור  ְמָקֵרר 1

ָרִהיט ְלַהְשָכָרה ִעתֹון מֹוָדָעה  2

ִעתֹון ַאְמַבְטָיה ֵשרּוִתים ִמְקַלַחת 3

ְלַהְשָכָרה ְכִניָסה  ִכיר ַמֹשְ ֹשֹוֵכר 4

ַבְרזֶׁל ִמְטָבח ָסלֹון  ֲחַדר ֵשָנה  5

ְכִניָסה

ִדיָרה ְלַהְשָכָרה

ק  רֶּ 2פֶּ



6

7

5

8

ת מֶׁ ְבִעתֹון )                    (  ֲאִני ִמְתַפְרסֶׁ

ְקְטרֹוִנית לֶׁ ְדָיה  אֶׁ . אֹו ְבמֶׁ

?   ____________ָמה ֲאִני

סֹוָרִגיםֵמִדיַח ֵכִלים ִכיר ַמשְֹּ

ֲחַדר ַההֹוִריםמֹוָדָעה  ֹוֵכר שֹּ

.ֲאִני ֲחַדר ַהֵשָנה ַהָגדֹול ַבַבִית

. ַאָבא ְוִאָמא ָגִרים ִבי

? _____________ ָמה ֲאִני

ִּלי לֹא שֶׁ ּוְמַשֵּלם, ֲאִני ָגר ְבַבִית שֶׁ

ש ף ָכל ֹחדֶׁ סֶׁ .ָעָליו כֶׁ

?  __________ִמי ֲאִני

2

. ֲאַנְחנּו ֲעֹשּוִיים ִמַבְרזֶׁל

ִמים אֹוָתנּו ַעל ַהַחּלֹונֹות .  ֹשָ

.ֲאַנְחנּו שֹוְמִרים ַעל ַהַבִית

?  __________ָמה ֲאַנְחנּו

3
ְפָשר . ָשִמים אֹוָתנּו ַבַבִית אֶׁ

ת בֶׁ ֱאכֹול ָעֵלינּו/ִלישֹון/ָלשֶׁ .לֶׁ

? _________ ָמה ֲאַנְחנּו

. ִדיָרה/ ֵיש ִלי ַבִית 

ִכיר אֹותֹו ה ְלַהֹשְ .אֹוָתּה/ַוֲאִני רֹוצֶׁ

?   _________ִמי ֲאִני

1
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be publicized

?ָמה ֲאִני ?ִמי ֲאִני

.ֲאִני ִנְמָצא ַבִמְטָבח

.ֲאִני ַמְכִשיר ַחְשַמִלי

ת ַהֵכִלים ה אֶׁ .ֲאִני ְמַנּקֶׁ

? _________ָמה ֲאִני

4
ל ְועּוגֹות .ָשִמים ִבי קּוגֶׁ

ֲאִני עֹוֵבד .ֲאִני ַחם ְמֹאד ְכשֶׁ

? _________ ָמה ֲאִני

ַתּנּור 

ָרִהיִטים

ִעְבִרית ק  רֶּ 2פֶּ



ִעְבִרית
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.ַיֲעֹקב ְוִציִפי ְמַחְפִשים ִדיָרה ְלַהְשָכָרה1.

:ֵהם רֹוִאים מֹוָדָעה ָבִעתֹון2.

ת ְוָיָפה3ְלַהְשָכָרה ִדיָרה "3. רֶּ "ֲחָדִרים מּואֶּ

ַבמֹוָדָעהַיֲעֹקב ִמְתַקֵשר4. פֹון שֶׁ לֶׁ .ְלִמְסָפר ַהטֶׁ

ִכיר5. "?ַהּלֹו": ַמֹשְ

ר ַלמֹוָדָעה ַבִעתֹון, ָשלֹום":  ַיֲעֹקב6. שֶׁ ."ֲאִני ִמְתַקֵשר ְבקֶׁ

ִכיר7. ..."ֵכן":ַמֹשְ

ת ַהִדיָרה": ַיֲעֹקב8. ה ִלְשכֹור אֶׁ "?ַכָמה עֹולֶׁ

ִכיר9. ש( ְשָקִלים ֲחָדִשים)ח "ש3,000":  ַמֹשְ ."ְלֹחדֶׁ

"?ַמה ֵיש ַבִדיָרה":     ַיֲעֹקב10.

ִכיר11. ."ָסלֹון ּוִמְטָבח, ַבִדיָרה ֵיש ְשֵני ַחְדֵרי ֵשָנה":  ַמֹשְ

"?ַכָמה ֵשרּוִתים ֵיש ַבִדיָרה":     ַיֲעֹקב12.

ִכיר13. ָחד ִביִחיַדת הֹוִרים":   ַמֹשְ ָחד ַבְכִניָסה ְועֹוד אֶׁ ."ֵיש אֶׁ

"?ַהִאם ֵיש ַבִדיָרה ָרִהיִטים":     ַיֲעֹקב14.

: ְבַבָּקָשה ִלְקרֹוא

מֹוָדָעה 

ִדיָרה ְלַהְשָכָרה

ִמְטָבח

ֵשרּוִתים  

ָרִהיִטים  

ק  רֶּ 2פֶּ



ִעְבִרית
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ִכיר1. ."ַתּנּור ְוַגם ֵמִדיַח ֵכִלים, ַגז, ְמָקֵרר: ֵיש ַבִמְטָבח":    ַמֹשְ

"?ּוָמה ִעם ַחְדֵרי ַהֵשָנה! נֱֶׁהָדר":     ַיֲעֹקב2.

ִכיר3. .ַבֲחַדר ַההֹוִרים ֵיש ָארֹון ָגדֹול":   ַמֹשְ

."ּוַבֲחַדר ַהְיָלִדים ֵאין ְכלּום4.

"?ְבֵאיזֹו קֹוָמה ַהִדיָרה":   ַיֲעֹקב5.

ִכיר6. ."ַהִדיָרה ְבקֹוָמה ְשִליִשית":   ַמֹשְ

"?ַבִבְנָיןֵיש ַמֲעִלית ":      ַיֲעֹקב7.

ִכיר8. ."ֲאָבל ֵיש סֹוָרִגים ַעל ַהַחּלֹונֹות, ֵאין ַמֲעִלית. לֹא":    ַמֹשְ

ת ַהִדיָרה":      ַיֲעֹקב9. ְפָשר ִלְראֹות אֶׁ "?ָמַתי אֶׁ

ִכיר10. ְפָשר ָלבֹוא ַעְכָשו":   ַמֹשְ ."אֶׁ

ת":      ַיֲעֹקב11. "  ?ַמה ַהְכֹתבֶׁ

ִכיר12. ת ":   ַמֹשְ לֶׁ ."ֵתל ָאִביב, 2ְרחֹוב ַהֲחַבצֶׁ

?ַהִדיָרה ְבֵתל ָאִביב ְולֹא ִבירּוָשַלִים? ַמה":      ַיֲעֹקב13.

!"אּוְפס14.

מּוְצֵרי ַחְשַמל

ִדיָרה ְלַהְשָכָרה: ְבַבָּקָשה ִלְקרֹוא

ק  רֶּ 2פֶּ



ִעְבִרית

?ְמַחְפִשיםְוִציִפיַיֲעֹקבַמה1.

?ַיֲעֹקבִמְתַקֵשרְלִמי2.

ץ)?ַבִדיָרהֵישֲחָדִריםַכָמה3. רֶׁ רִנְסָפרָסלֹוןִיְשָרֵאלְבאֶׁ דֶׁ (ְכחֶׁ

?ַלִדיָרהַבְכִניָסהֵישַמה4.

?ַבִדיָרהֵישַחְשַמלמּוְצֵריֵאלּו5.

ְפָשרְוֵאיְךַהִדיָרהקֹוָמהְבֵאיזֹו6. (ַבַמֲעִליתאֹוַבַמְדֵרגֹות)?ַלִדיָרהַלֲעלֹותאֶׁ

ַיֲעֹקב((problemַהְבָעָיהַמה7. ?(conversation)ַהִשיָחהְבסֹוףִגָּלהשֶׁ
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ִדיָרה ְלַהְשָכָרה:ְבַבָּקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות

ק  רֶּ 2פֶּ



ָעָברִעְבִרית

הּוא  ַאָתה ֲאִני
? ַמה ֵפרּוש

ש ֹשרֶׁ
ל ע פ

ָקָנה תָ ָקִני ִתיָקִני buy
ה נ ק 1

ה ָעֹשָ תָ ָעִשי ִתיָעִשי make, do
ה ש ע 2

ָשם תָ ַשמְ  ִתיַשמְ  put
מ י ש 3

ָעָלה תָ ָעִלי ִתיָעִלי go up
ה ל ע 4

ת ַהַטְבָלה. א : ְבַבָּקָשה ְלַהְשִלים אֶׁ

,ַבַמְדֵרגֹות ַלּקֹוָמה ַהְשִליִשיתִשְלשֹום ֲאִני  1.

.ְלָשם ַבַמֲעִליתְוַאָתה    2.

ְּלָך3. ת ִשעּוֵרי ַהַבִית שֶׁ ְתמֹול ַאָתה לֹא                    אֶׁ .אֶׁ

ּלֹו4. ת ִשעּוֵרי ַהַבִית שֶׁ .ַגם ַאְבָרָהם לֹא                      אֶׁ

ת ַהֵכִלים ְבֵמִדיַח ַהֵכִלים5. .ַאָתה                    אֶׁ

ת ַהֵכִלים ָבָארֹון-ַאַחר6. .  ָכְך ַאָבא                    אֶׁ

ִּלי ַבֲחנּות ְבָגִדים7. ת ַהֻחְלָצה שֶׁ ,ֲאִני                     אֶׁ

ּלֹו אֹון ַלְין8. ת ַהֻחְלָצה שֶׁ .  ֲאָבל הּוא                    אֶׁ
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ק  רֶּ 3פֶּ

ת ַהִמְשָפִטים. ב :ְבַבָּקָשה ְלַהְשִלים אֶׁ



ִעְבִרית

ב ַבַבִית.1 רֶׁ ,ָכל יֹום ֲאִני                        ֲארּוַחת עֶׁ

ְתמֹול ֲאִני                       ְבִמְסָעָדה .ֲאָבל אֶׁ

ּלֹו.2 ְך ְכָלל                     ַלֲעבֹוָדה ַבְמכֹוִנית שֶׁ רֶׁ ,הּוא ְבדֶׁ

ת בֶׁ ְתמֹול הּוא                     ַלֲעבֹוָדה ָבַרכֶׁ .  ֲאָבל אֶׁ

ְך ְכָלל .3 רֶׁ ת ַהֲחִליָפה ַהְשחֹוָרה ְבַשָבת_________  ַאָתהְבדֶׁ ,אֶׁ

ָעְבָרה ַאָתה     ת ַהֲחִליָפה ַהֲאפֹוָרה________  ֲאָבל ְבַשָבת שֶׁ .אֶׁ

ר ' ְבִכָתה ג_________ ַהָשָנה הּוא  .4 ,"ֲאִרי ְקָראּון"ְבֵבית ֵספֶׁ

ָעְבָרה הּוא      ר _______  ֲאָבל ַבָשָנה שֶׁ .“ַיְבנֶׁה"ְבֵבית ֵספֶׁ

,ַאַחר ַהָצֳהַרִים5ַהַבְיָתה ְבָשָעה ________   יֹום ַאָתה  ָכל.5

ְתמֹול ַאָתה    .ַבָצֳהַרִים12:00ְבָשָעה ________   ֲאָבל אֶׁ

לֹוֵמדָלַבְשתָ  ָנַסעחֹוֵזר

ָלַמדלֹוֵבש נֹוֵסעַ ָחַזְרתָ 

ת ַהִמְשָפִטים: ְבַבָּקָשה ְלַהְשִלים אֶׁ

אֹוֵכל

ָאַכְלִתי

ְך ְכָלל  רֶּ וֶּה  usuallyְבדֶּ הֹּ

ְתמֹול   yesterdayאֶּ ָעָבר
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ק  רֶּ 3פֶּ



ִעְבִרית

ִהיא הּוא ? ַמה ֵפרּוש ש ֹשרֶׁ
ל ע פ

הָשְכחָ  ָשַכח forget ח כ ש 1

ָפְתָחה ָפַתח open ח ת פ 2

הָנְתנָ  ָנַתן give נ ת נ 3

ָבְדָקה ָבַדק check ק ד ב 4

ת ַהַטְבָלה. א : ְבַבָּקָשה ְלַהְשִלים אֶׁ

: ת ַהִמְשָפִטים. ב ְבַבָּקָשה ְלַהְשִלים אֶׁ

ָאַמרָפַתחָנְתָנה ָבַדקָבְדָקהָנַתן

©2018-21 123 Ivrit -17- 123 Ivrit Workbook 05

ְתמֹול ִדיָנה    1. ָּלּה ַבַבִיתאֶׁ ת ִשעּוֵרי ַהַבִית שֶׁ .אֶׁ

ל ַהַתְלִמיִדים2. ת ַהִמְבָחִנים שֶׁ ְך ָשעֹות אֶׁ שֶׁ .ַהמֹוָרה ִציִפי                   ְבמֶׁ

ּלֹו100ַהמֹוָרה                    ַלַתְלִמיד ִציֹון 3. .ַעל ַהֲעבֹוָדה שֶׁ

ל ָהאֹוטֹובּוסָהאֹוטֹובּוס לֹאנֶָׁהג4. ת שֶׁ לֶׁ ת ַהדֶׁ .ִכי הּוא   , אֶׁ

ִלי וְ ָהרֹוֵפא5. ל ָאח שֶׁ ת ַהָגרֹון שֶׁ .לֹו ָלַקַחת ְתרּוָפהאֶׁ

ף ִלְצָדָקה6. סֶׁ ָעִני כֶׁ ִּלי                    ָלִאיש הֶׁ .ָהָאח ַהָגדֹול שֶׁ

ה ְו                  7. ת ַהפֶׁ ".ָאהה: "ַהַיְלָדה ַהחֹוָלה                   אֶׁ

ָאְמָרהָפְתָחה

ק  רֶּ ָעָבר3פֶּ

ָשַכח ָשְכָחה



ִעְבִרית

©2018-21 123 Ivrit -18- 123 Ivrit Workbook 05

ָאְכָלהָלְבָשה ָנְסָעהָעְרָכה

ת לֶּ אֹוכֶּ ת כֶּ נֹוַסַעתעֹורֶּ

ת ַהִמְשָפִטים: ְבַבָּקָשה ְלַהְשִלים אֶׁ

ָלְקָחה

לֹוַקַחת

ְך ְכָלל ִהיא . 1 רֶׁ רְבדֶׁ ם ִעם ֵביָצה ַלֲארּוַחת ַהֹבקֶׁ חֶׁ ,לֶׁ

ְתמֹול ִהיא  .יֹוגּוְרט ִעם תּוִתיםֲאָבל אֶׁ

,ָהִעירֹוִניתֵמַהִסְפִרָיהְסָפִרים ִהיא ָתִמיד.2

ְתמֹול ִהיא    ָּלּהֲאָבל אֶׁ ר ֵמַהֲחֵבָרה שֶׁ .  ֵספֶׁ

ְך ְכָלל ִאָמא . 3 רֶׁ ת ֻשְלַחן ַהַשָבת ִעם ַהְיָלִדיםְבדֶׁ ,אֶׁ

ת ֻשְלַחן ַהַשָבת ְלַבדֲאָבל ָעַבר ִהיא                     אֶׁ .ְביֹום ִשִשי שֶׁ

ץ ִיְשָרֵאלָכל ַקִיץ ִהיא.4 רֶׁ ,ְלֻחְפָשה ְבאֶׁ

ָעַבר ִהיא   ֲאָבל  .ְלַאְנְגִלָיהַבַקִיץ שֶׁ

ל . 5 תָכל יֹום ִהיא                        ֻחְלָצה שֶׁ רִתְלֹבֹשֶׁ ,ֵבית ַהֵספֶׁ

ְתמֹול ִהיא                     ֻחְלָצה ְלָבָנהֲאָבל ש, אֶׁ .ִכי ָהָיה רֹאש ֹחדֶׁ

ְך ְכָלל  רֶּ usuallyְבדֶּ

ְתמֹול    yesterdayאֶּ

וֶּה הֹּ

ָעָבר

ת שֶּ לֹובֶּ

לֶׁת אֹוכֶׁ

ק  רֶּ 3פֶּ



ִעְבִרית

ִסְפִרָיה

נֹוַסַעת

ת שֶּ לֹובֶּ

לֹוַקַחת

ר ֵבית ַהֵספֶּ

ת  שֶּ ִתְלבֹּ

?ָמַתי

ֻחְלָצה

ת שֶֹּּ ִתְלבֹּ
ָנְסָעה

ָלְבָשה

ָלְקָחה

ֲחֵבָרה  ְך ְכָלל רֶּ ְבדֶּ

ְתמֹול  אֶּ

?ַמה/ ?ִמִמי/ ?ְלָאן?ַמה ִהיא עֹוָשה

ְלָבָנה

ְסָפִרים
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:ְבַבָּקָשה ִלְכתֹוב ִמְשָפִטים

ִהיא1

ֲאָבל

ִהיא2

ֲאָבל

ִהיא3

ֲאָבל

ִהיא

ִהיא

ִהיא

ץ ִיְשָרֵאל רֶּ אֶּ

ַאְנְגִלָיה ָכל ַקִיץ

ָעַבר  ַבַקִיץ שֶּ

ִסְפִרָיה  ֻחְלָצה  ְסָפִרים  ֲחֵבָרה 

ל שֶּ

ֵמהַ 

לְ 

ק  רֶּ 3פֶּ

,

.

ָלּה שֶּ
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