
ֵאין / ֵיׁש  ה חָּ פָּ ִמׁשְׁ

28 ה תָּ 5ִמּלֹון–? ַמה ֵיׁש ַבכִּ 1 ה  חָּ פָּ ׁשְׁ 1ִמּלֹון –מִּ

29 ה / ַמה ֵיׁש  תָּ ים–ֵאין ַבכִּ טִּ פָּ ׁשְׁ ַמת מִּ לָּ ַהׁשְׁ 2 ה  חָּ פָּ ׁשְׁ ה–מִּ ֵקבָּ ר אֹו נְׁ ?זָּכָּ

30 ה תָּ 6ִמּלֹון–? ַמה ֵיׁש ַבכִּ 3 ה  חָּ פָּ ׁשְׁ 2ִמּלֹון –מִּ

31 IN THE   4___ֵאין בַ / ֵיׁש  ה  חָּ פָּ ׁשְׁ זֹאת         / ֶזה –מִּ

32 ָך י, ֵכן___?   ֵיׁש לְׁ י, לֹא.     ֵיׁש לִּ .ֵאין לִּ 5 ים  זֹאת     / ֶזה –ֵׁשמֹות ֶׁשל ֲאנָּׁשִּ

33 קּוט 7ִמּלֹון–? ַמה ֵיׁש ַבַילְׁ 6 ים טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ ֶזה אֹו זֹאת בְׁ

34 ר מָּ 8ִמּלֹון–? ַמה ֵיׁש ַבַקלְׁ 7 ה ֵקבָּ נְׁ ר וְׁ זָּכָּ ַאר ַהֵשם לְׁ תֹּ

35 רֹון  פָּ ָך עִּ ?  ַמַחק/ ֵיׁש לְׁ 8 ים  דִּ לָּ יְׁ

36 ִעים בָּ צְׁ 9 ַאר ַהֵשם יִָּחיד ַרִביםתֹּ וְׁ

ה  ַתַחת–ַעל–? ֵאיפֹּ 10 ה  ֵקבָּ ה  -ֵׁשם ֶעֶצם  נְׁ מָּ דָּ ַהקְׁ

37 THE_______   הַ  11 לָּה-ֵׁשם ֶעֶצם   סֹוף מִּ ַמץ ה בְׁ קָּ

38 ה_____ ַעל הַ _____ הַ  תָּ יַבת כִּ בִּ סְׁ 12 ה  ֵקבָּ לָּה-ֵׁשם ֶעֶצם  נְׁ סֹוף מִּ .ת בְׁ

39 ת ר –? ַמה ֵיׁש ַבַביִּ פָּ סְׁ לֹון מִּ 9מִּ 13 ה ֵקבָּ ר אֹו נְׁ זֹאת/ ֶזה –? ֵׁשם ֶעֶצם  זָּכָּ

40 ים  ר –ַצֲעצּועִּ פָּ סְׁ לֹון מִּ 10מִּ 14 ה ֵקבָּ ר אֹו נְׁ ?ֵׁשם ֶעֶצם  זָּכָּ

41 ים _____ ַעל הַ ____ הַ  דִּ לָּ יַבת ֲחַדר יְׁ בִּ סְׁ 15 מֹות ֶעֶצם   ׁשְׁ ֹתַאר ַהֵשם לְׁ

42 ית  נִּ י ַתבְׁ פִּ ים לְׁ טִּ פָּ ׁשְׁ יַבת מִּ תִּ מּונָּה כְׁ ַמה ַבתְׁ יִָּחיד ַרִבים  

43 ים  –ַעל או ַתַחת  דִּ לָּ יַבת ֲחַדר יְׁ בִּ סְׁ 16 ים  יד ַרבִּ ר –יָּחִּ פָּ סְׁ לֹון מִּ 3.1מִּ

44 ג __ בַ  שָּ ּמּוד ַהּמֻּ ה-  IN THEלִּ תָּ יַבת כִּ בִּ סְׁ 17 ים  יד ַרבִּ ר –יָּחִּ פָּ סְׁ לֹון מִּ 3.2מִּ

45 עֹולָּם ר –? ַמה ֵיׁש בָּ פָּ סְׁ לֹון מִּ 11מִּ 18 ים יד ַרבִּ יָּחִּ

46 עֹולָּם ר –? ַמה ֵיׁש בָּ פָּ סְׁ לֹון מִּ 12מִּ 19 ה ַרבֹות  ֵקבָּ ר –נְׁ פָּ סְׁ לֹון מִּ 4.1מִּ

47 לֹות ַיַחס ַעל ם מִּ ים עִּ טִּ פָּ ׁשְׁ יַבת מִּ תִּ בַ /ַתַחת/כְׁ 20 ה ַרבֹות  ֵקבָּ ר –נְׁ פָּ סְׁ לֹון מִּ 4.2מִּ

48 יר עִּ ר –? ַמה ֵיׁש בָּ פָּ סְׁ לֹון מִּ 13מִּ 21 ר ה זָּכָּ לָּ ה, ַמה סּוג ַהמִּ ֵקבָּ ים אֹו ַרבֹות, נְׁ ַרבִּ

49 ?ֵאיֶזה יֹום ַהּיֹום-יִָּמים  22 ר ים זָּכָּ לִּ יּון מִּ ה, מִּ ֵקבָּ ים אֹו ַרבֹות, נְׁ ַרבִּ

ִלים  עָּ ֶוה–פְׁ ַמן הֹּ זְׁ 23 ה   מָּ דָּ ַרבֹות ַהקְׁ ה לְׁ ֵקבָּ ים ּונְׁ ַרבִּ יד לְׁ יָּחִּ מִּ

50 יםֹהֶוה-יׁשב טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ בְׁ 24 ר זָּכָּ ים/מִּ ַרבִּ יד לְׁ יָּחִּ

51 ה  –יׁשב יאָּ רִּ קְׁ ים לִּ טִּ פָּ ׁשְׁ ֹהֶוה  מִּ 25 ה ֵקבָּ נְׁ ה/מִּ ידָּ חִּ ַרבֹותיְׁ לְׁ

26 ִרים פָּ ֶעֶשרַעדֵמַאַחת–ִמסְׁ

27 ים רִּ פָּ סְׁ הֶעֶצםֵׁשם–מִּ ֵקבָּ נְׁ

ֶכן  יִָּניםתֹּ ִענְׁ ִרית ֵחֶלק ִראׁשֹון123הָּ ִעבְׁ

ִרית ִעבְׁ
ֶכן  יִָּניםתֹּ ִענְׁ ִרית ֵחֶלק ִראׁשֹון123הָּ ִעבְׁ



ֶכן  יִָּניםתֹּ ִענְׁ ִרית ֵחֶלק ִראׁשֹון123הָּ ִעבְׁ

ִרית ִעבְׁ

75 ?ֵאיך ַהּיֹום ַבחּוץ ֶוה הֹּ ִלים בְׁ עָּ ֵׁשך פְׁ ֶהמְׁ

76 נָּהעֹונֹות יַאת–ַהשָּ רִּ יםקְׁ טִּ פָּ ׁשְׁ מִּ 52 ֹהֶוה-עמד ים בְׁ טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ בְׁ

77 ים ֶׁשל ֹחֶרף  דִּ גָּ ר –בְׁ פָּ סְׁ לֹון מִּ 18מִּ 53 ֹהֶוה-עמד ה בְׁ יאָּ רִּ קְׁ ים לִּ טִּ פָּ ׁשְׁ מִּ

78 נָּה  ים–עֹונֹות ַהשָּ טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ בְׁ 54 ֹהֶוה-הלך ים בְׁ טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ בְׁ

79 ים ַבֹחֶרף ׁשִּ נּו לֹובְׁ ה ֲאַנחְׁ ץ/מָּ ?ַקיִּ 55 ֹהֶוה-הלך ה בְׁ יאָּ רִּ קְׁ ים לִּ טִּ פָּ ׁשְׁ מִּ

80 םּגּוף דָּ אָּ לֹון–הָּ רמִּ פָּ סְׁ 19מִּ 56 ֵני –יִָּמים פְׁ ים/ לִּ טִּ פָּ ׁשְׁ ַמת מִּ לָּ ַאֲחֵרי ַהׁשְׁ

81 ִנים לֹון–פָּ רמִּ פָּ סְׁ 20מִּ 57 ַמֵני ַהיֹום ר –זְׁ פָּ סְׁ לֹון מִּ 14מִּ

82 ה ֵקבָּ ל–נְׁ לָּ ַהזּוגֹותכְׁ 58 ֹהֶוה-אמר ים בְׁ טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ בְׁ

83 ה  ֵאלָּ י/ַמהִמּלֹות ׁשְׁ ה/מִּ ה/ַכּמָּ מָּ ַתי/ֵאיֹפה/לָּ כּום-מָּ סִּ 59 ֹהֶוה-אמר ה בְׁ יאָּ רִּ קְׁ ים לִּ טִּ פָּ ׁשְׁ מִּ

84 ִחִּליֹות כּום -ל / ו / ב / ה תְׁ סִּ 60 ים–עמד –הלך –יׁשב טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ בְׁ

85 כּום-: ִמּלֹות ַיַחס סִּ 61 ה עָּ ֵלמֹות–? ַמה ַהשָּ עֹות ׁשְׁ ׁשָּ

ֶוה הֹּ ִלים בְׁ עָּ ֵׁשך פְׁ ֶהמְׁ ֶקר ֲארּוַחת בֹּ

86 ֹהֶוה-למד ים בְׁ טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ בְׁ 62 ר –ֹאֶכל פָּ סְׁ לֹון מִּ 15מִּ

87 ֹהֶוה-כתב ים בְׁ טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ בְׁ 63 ֹהֶוה–אכל ים בְׁ טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ בְׁ

88 ֹהֶוה-קרא ים בְׁ טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ בְׁ 64 ֹהֶוה–אכל ה בְׁ יאָּ רִּ קְׁ ים לִּ טִּ פָּ ׁשְׁ מִּ

89 ֹהֶוה-פלל ים בְׁ טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ בְׁ 65 יָּה  תִּ ר –ׁשְׁ פָּ סְׁ לֹון מִּ 16מִּ

90 ה תָּ ה ַבכִּ ה עֹוֹשֶ הּודָּ ?  ַמה יְׁ 66 ֹהֶוה–ׁשתה ים בְׁ טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ בְׁ

91 ֵאלֹות  ַעּמּוד –ׁשְׁ . 90לְׁ 67 ה אֹוֵכל  ה ַאתָּ ֹהֶוה-ׁשֹוֶתה/ מָּ ים בְׁ טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ בְׁ

92 ה עָּ עֹות–? ַמה ַהשָּ ֵאי ׁשָּ ֲחצָּ ִדים גָּ בְׁ

ֶוה הֹּ ִלים בְׁ עָּ ֵׁשך פְׁ ֵצרּוף ִמּלֹות ּגּוף –ֶהמְׁ בְׁ 68 ים ֶׁשל ֶיֶלד  דִּ גָּ ר –בְׁ פָּ סְׁ לֹון מִּ 17.1מִּ

93 ֹהֶוה–קום ים בְׁ טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ בְׁ 69 ה   דָּ ים ֶׁשל ַילְׁ דִּ גָּ ר -בְׁ פָּ סְׁ לֹון מִּ 17.2מִּ

94 ה ֹהֶוה–עשֹּ ֵאלֹות בְׁ ַית ׁשְׁ נִּ בְׁ 70 ֹהֶוה–לבׁש ים בְׁ טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ בְׁ

95 ל ֹבֶקר  ה כָּ י עֹושָּ ה ֲאנִּ ים-מָּ טִּ פָּ ׁשְׁ ַמת מִּ לָּ ַהׁשְׁ 71 ים עִּ בָּ ים–ַרבֹות צְׁ דִּ גָּ בְׁ

96 ֹהֶוה–בוא ים בְׁ טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ בְׁ ִמּלֹות ּגּוף

97 י עֹוֶשה  ה ֲאנִּ ים-מָּ טִּ פָּ ׁשְׁ ַמת מִּ לָּ ַהׁשְׁ 72 ר ים/זָּכָּ י:ַרבִּ הֲאנִּ נּוהּואַאתָּ ֵהםַאֶתםֲאַנחְׁ

98 חק ֹהֶוה–שֹּ ים בְׁ טִּ פָּ ׁשְׁ ַית מִּ נִּ בְׁ 73 ה ֵקבָּ נּו ַאֶתן ֵהן: ַרבֹות /נְׁ יא ֲאַנחְׁ י ַאתְׁ הִּ ֲאנִּ

99 ים   טִּ פָּ ׁשְׁ יַבת מִּ תִּ מּונָּה כְׁ ַמה ַבתְׁ 74 ר"מ ה-ג זָּכָּ ֵקבָּ ים נְׁ כּום–ַרבֹות -ַרבִּ סִּ

101 ַמן  ִלים זְׁ עָּ ֶוהלּוַח פְׁ הֹּ

102 ִלי ּגְׁ ִרי ַאנְׁ ִמּלֹון ִעבְׁ
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. ַהּיֹום

יָּה מֹול הָּ ֶאתְׁ

ֶיה ר ִיהְׁ חָּ מָּ



ֶוה הֹּ

ב ֹותיֹושְׁ דֹות לָּ יְׁ בִ  יםיֹוׁשְׁ ִדים לָּ יְׁ

תיֹוֶׁשבֶ  ה דָּ ַילְׁ יֹוֵׁשב ֶיֶלד

ב.ׁש.י sit
ה ֵקבָּ הנְׁ ֵקבָּ נְׁ

ה ִכתָּ ֵסא כִּ

ה ֵקבָּ נְׁ

ה ַספָּ

זָּכָּר

ִכֵסא ה ִמטָּ
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ה
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ַהִכֵסא

ה ַהִמטָּ

ה ַהַספָּ

ה ַבִכתָּ

יֹוֵׁשב

יֹוֶׁשֶבת

ִבים יֹוׁשְׁ

בֹות יֹוׁשְׁ

ֲאִני

ה ַהמֹורָּ

ַהִתינֹוק

ִדים לָּ ַהּיְׁ

2

3

4

ַעל

ִרית ִעבְׁ

ב.ׁש.י



ה יֹוֵׁשב הּודָּ ִטיחַ ַעל הַ יְׁ .שָּ

ה .ַחנָּה יֹוֶׁשֶבת ַבִכתָּ

ה ה יֹוֶׁשֶבת ַעל ַהַספָּ .ֲהַדסָּ

ה יֹוֵׁשב הּודָּ היְׁ .ַעל ַהִמטָּ

ה ִבים ַבִכתָּ ִמיִדים יֹוׁשְׁ .ַהַתלְׁ

בֹות ַעל ַהִכֵסא דֹות יֹוׁשְׁ לָּ .ַהּיְׁ

רֹוא קְׁ ה לִּ ׁשָּ ַבקָּ :בְׁ

4

5

6

3

1

2

©2012-21 123 Ivrit -51- 123 Ivrit Workbook 01

ִרית ִעבְׁ

1

2

3

4

5

6



ה

1

ים טִּ פָּ ׁשְׁ תֹוב מִּ כְׁ ה לִּ ׁשָּ ַבקָּ : בְׁ

2

3

4

ֶוה הֹּ

ד ֹותעֹומְׁ דֹות לָּ יְׁ דִ  יםעֹומְׁ ִדים לָּ יְׁ

תעֹוֶמדֶ  ה דָּ ַילְׁ עֹוֵמד ֶיֶלד

ד.מ.ע stand
זָּכָּר

ֵבית ֵסֶפרֶדֶׁשא

זָּכָּר

חֹוב רְׁ

זָּכָּר
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ֵבית ַהֵסֶפר

ַהֶדֶׁשא

חֹוב רְׁ בָּ

עֹוֵמד

עֹוֶמֶדת

ִדים עֹומְׁ

דֹות עֹומְׁ

ֲאִני

ה ַהמֹורָּ

ִדים לָּ ַהּיְׁ

דֹות  לָּ ַהּיְׁ

ַיד ַעללְׁ

ַהּלּוחַ 

ה ַבִכתָּ

ִרית ִעבְׁ

next to

ד.מ.ע



חֹוב רְׁ תּול עֹוֵמד בָּ .ֶהחָּ

א ַיד ַהַבִיתִאמָּ דֹות לְׁ ה עֹומְׁ רָּ שָּ .וְׁ

ִדים ִדים עֹומְׁ לָּ ַיד ֵבית ַהֵסֶפרַהּיְׁ .לְׁ

ה עֹוֶמֶדת חָּ פָּ .ַעל ַהֶדֶׁשאַהִמׁשְׁ

ה ַיד ַהּלּוחַ עֹוֶמֶדתַהמֹורָּ ה לְׁ .ַבִכתָּ

ֵעץ .ַהֶכֶלב עֹוֵמד ַתַחת הָּ

רֹוא קְׁ ה לִּ ׁשָּ ַבקָּ :בְׁ

3

1

2

5

6

4
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