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שִיעוּר יְסֹוד1.1

01. !שָלֹום
!שָלֹום

02. יַלְָדה
יֶלֶד
יֶלֶד

יַלְָדה

03. .הַיַלְָדה אֹוכֶלֶת
.הַיַלְָדה שֹותָה
.הַיֶלֶד אֹוכֵל
.הַיֶלֶד שֹותֶה

04. יַלְָדה
יֶלֶד

05. .הַיַלְָדה שֹותָה
.הַיֶלֶד שֹותֶה

.הַיַלְָדה אֹוכֶלֶת
.הַיֶלֶד אֹוכֵל

06. אִישָה
אִיש

אִישָה
אִיש

07. אִישָה
אִיש

08. .הָאִישָה שֹותָה
.הָאִיש אֹוכֵל

.הָאִישָה אֹוכֶלֶת
.הָאִיש שֹותֶה

שיעור יסוד1.1

01. !שלום
!שלום

02. ילדה
ילד
ילד

ילדה

03. .הילדה אוכלת
.הילדה שותה
.הילד אוכל
.הילד שותה

04. ילדה
ילד

05. .הילדה שותה
.הילד שותה

.הילדה אוכלת
.הילד אוכל

06. אישה
איש

אישה
איש

07. אישה
איש

08. .האישה שותה
.האיש אוכל

.האישה אוכלת
.האיש שותה
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הֶמְשֵך1.1

09. .הָאִיש אֹוכֵל
.הָאִישָה אֹוכֶלֶת
.הַיַלְָדה אֹוכֶלֶת

.הַיֶלֶד אֹוכֵל

10. .הָאִישׁ אֹוכֵל
.הַיַלְָדה שֹותָה
.הָאִיש שֹותֶה

.הַיַלְָדה אֹוכֶלֶת

11. .הַיַלְָדה ָרצָה
.הַיֶלֶד ָרץ
.הָאִיש ָרץ

.הָאִישָה ָרצָה

12. .הַיַלְָדה קֹוֵראת
.הַיֶלֶד קֹוֵרא
.הָאִיש קֹוֵרא

.הָאִישָה קֹוֵראת

13. .הָאִישָה ָרצָה
.הָאִישָה קֹוֵראת
.הָאִישָה שֹותָה

.הָאִישָה אֹוכֶלֶת

14. .הַיֶלֶד ָרץ
.הַיֶלֶד אֹוכֵל
.הַיֶלֶד שֹותֶה
.הַיֶלֶד קֹוֵרא

15. .הַיַלְָדה שֹותָה
.הַיְלָדֹות שֹותֹות

.הַיֶלֶד אֹוכֵל
.הַיְלִָדים אֹוכְלִים

המשך1.1

09. .האיש אוכל
.האישה אוכלת
.הילדה אוכלת

.הילד אוכל

10. .האיש אוכל
.הילדה שותה
.האיש שותה

.הילדה אוכלת

11. .הילדה רצה
.הילד רץ
.האיש רץ

.האישה רצה

12. .הילדה קוראת
.הילד קורא
.האיש קורא

.האישה קוראת

13. .האישה רצה
.האישה קוראת
.האישה שותה

.האישה אוכלת

14. .הילד רץ
.הילד אוכל
.הילד שותה
.הילד קורא

15. .הילדה שותה
.הילדות שותות

.הילד אוכל
.הילדים אוכלים
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הֶמְשֵך1.1

16. .הַיַלְָדה ָרצָה
.הַיְלָדֹות ָרצֹות

.הָאִיש שֹותֶה
.הַגְבִָרים שֹותִים

17. .הַיֶלֶד קֹוֵרא
.הַיְלִָדים קֹוְראִים
.הָאִישָה אֹוכֶלֶת
.הַנָשִים אֹוכְלֹות

18. .הַגְבִָרים קֹוְראִים
.הַנָשִים קֹוְראֹות
.הַגְבִָרים ָרצִים
.הַנָשִים ָרצֹות

19. .הַיַלְָדה קֹוֵראת
.הַנָשִים קֹוְראֹות
.הָאִישָה קֹוֵראת

.הַיְלָדֹות קֹוְראֹות

20. יְלִָדים
יְלָדֹות
גְבִָרים
נָשִים

21. .הַיְלִָדים אֹוכְלִים
.הַיְלָדֹות ָרצֹות
.הַנָשִים שֹותֹות

.הַגְבִָרים קֹוְראִים

22. .הוּא ָרץ
.הוּא אֹוכֵל
.הִיא שֹותָה

.הִיא קֹוֵראת

המשך1.1

16. .הילדה רצה
.הילדות רצות

.האיש שותה
.הגברים שותים

17. .הילד קורא
.הילדים קוראים
.האישה אוכלת
.הנשים אוכלות

18. .הגברים קוראים
.הנשים קוראות
.הגברים רצים
.הנשים רצות

19. .הילדה קוראת
.הנשים קוראות
.האישה קוראת

.הילדות קוראות

20. ילדים
ילדות
גברים
נשים

21. .הילדים אוכלים
.הילדות רצות
.הנשים שותות

.הגברים קוראים

22. .הוא רץ
.הוא אוכל
.היא שותה

.היא קוראת



4

הֶמְשֵך1.1

23. .הוּא ָרץ
.הִיא שֹותָה
.הֵן אֹוכְלֹות
.הֵם קֹוְראִים

24. .הוּא ָרץ
.הִיא ָרצָה
.הֵן ָרצֹות

25. .הוּא מְבַשֵל
.הִיא מְבַשֶלֶת
.הֵם מְבַשְלִים

26. .הַיְלִָדים שֹׂוחִים
.הַיַלְָדה שֹׂוחָה
.הָאִיש שֹׂוחֶה

.הַנָשִים שֹׂוחֹות

27. .הָאִיש מְבַשֵל
.הַגְבִָרים מְבַשְלִים

.הָאִיש אֹוכֵל
.הַגְבִָרים אֹוכְלִים

28. .הָאִישָה ָרצָה
.הָאִישָה שֹׂוחָה
.הַנָשִים ָרצֹות
.הַנָשִים שֹׂוחֹות

29. .הוּא שֹׂוחֶה
.הוּא ָרץ

.הוּא מְבַשֵל
.הוּא אֹוכֵל

המשך1.1

23. .הוא רץ
.היא שותה
.הן אוכלות
.הם קוראים

24. .הוא רץ
.היא רצה
.הן רצות

25. .הוא מבשל
.היא מבשלת
.הם מבשלים

26. .הילדים שוחים
.הילדה שוחה
.האיש שוחה

.הנשים שוחות

27. .האיש מבשל
.הגברים מבשלים

.האיש אוכל
.הגברים אוכלים

28. .האישה רצה
.האישה שוחה
.הנשים רצות
.הנשים שוחות

29. .הוא שוחה
.הוא רץ

.הוא מבשל
.הוא אוכל
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הֶמְשֵך1.1

30. .הִיא כֹּותֶבֶת
.הוּא כֹּותֵב

.הֵם כֹּותְבִים

31. .הֵם אֹוכְלִים
.הֵן מְבַשְלֹות
.הֵם שֹׂוחִים
.הֵן כֹּותְבֹות

32. .הַיְלָדֹות קֹוְראֹות
.הַיַלְָדה קֹוֵראת

.הַיְלָדֹות כֹּותְבֹות
.הַיַלְָדה כֹּותֶבֶת

33. .הִיא קֹוֵראת
.הוּא שֹותֶה

.הִיא כֹּותֶבֶת
.הוּא אֹוכֵל

34. .הִיא שֹותָה
.הִיא אֹוכֶלֶת
.הוּא שֹותֶה
.הוּא אֹוכֵל

35. !שָלֹום
!שָלֹום

המשך1.1

30. .היא כותבת
.הוא כותב

.הם כותבים

31. .הם אוכלים
.הן מבשלות
.הם שוחים
.הן כותבות

32. .הילדות קוראות
.הילדה קוראת

.הילדות כותבות
.הילדה כותבת

33. .היא קוראת
.הוא שותה

.היא כותבת
.הוא אוכל

34. .היא שותה
.היא אוכלת
.הוא שותה
.הוא אוכל

35. !שלום
!שלום
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שִיעוּר יְסֹוד1.2

01. !שָלֹום
!שָלֹום

02. ’סֶנְְדוִיץ
’סֶנְְדוִיץ
’סֶנְְדוִיץ

בֵּיצָה
בֵּיצָה
תַּפוּחַ

03. לֶחֶם
לֶחֶם
לֶחֶם
קָפֶה
קָפֶה
חָלָב

04. ’סֶנְְדוִיץ
בֵּיצָה
תַּפוּחַ
לֶחֶם
קָפֶה
חָלָב

05. יַלְָדה וְאִישָה
יֶלֶד וְאִיש

סֶנְְדוִיץ’ וְחָלָב

06. אִיש וְאִישָה
אֹוֶרז וְתַּפוּחַ
לֶחֶם וְמַיִים

שיעור יסוד1.2

01. !שלום
!שלום

02. ’סנדויץ
’סנדויץ
’סנדויץ

ביצה
ביצה
תפוח

03. לחם
לחם
לחם
קפה
קפה
חלב

04. ’סנדויץ
ביצה
תפוח
לחם
קפה
חלב

05. ילדה ואישה
ילד ואיש

סנדויץ’ וחלב

06. איש ואישה
אורז ותפוח
לחם ומיים
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הֶמְשֵך1.2

07. .הַיֶלֶד שֹותֶה חָלָב
.הָאִישָה שֹותָה קָפֶה

.הַיֶלֶד וְהָאִיש שֹותִים מַיִים
.הַיַלְָדה אֹוכֶלֶת לֶחֶם
.הָאִיש אֹוכֵל בֵּיצָה

.הָאִיש וְהָאִישָה אֹוכְלִים אֹוֶרז

08. .הֵם אֹוכְלִים בֵּיצִים
.הֵם אֹוכְלִים סֶנְְדוִיצִ’ים

.הוּא אֹוכֵל אֹוֶרז
.הִיא שֹותָה מַיִים

09. .הִיא אֹוכֶלֶת תַּפוּחַ
.הוּא אֹוכֵל אֹוֶרז

.הֵם אֹוכְלִים בֵּיצִים
.הֵם אֹוכְלִים סֶנְְדוִיצִ’ים

10. כֶּלֶב
כֶּלֶב
כֶּלֶב
חָתוּל
חָתוּל
סוּס

11. מְכֹונִית
מְכֹונִית
מְכֹונִית
עִיתֹון
עִיתֹון

אֹופַנַיִים

המשך1.2

07. .הילד שותה חלב
.האישה שותה קפה

.הילד והאיש שותים מיים
.הילדה אוכלת לחם
.האיש אוכל ביצה

.האיש והאישה אוכלים אורז

08. .הם אוכלים ביצים
.הם אוכלים סנדויצ’ים

.הוא אוכל אורז
.היא שותה מיים

09. .היא אוכלת תפוח
.הוא אוכל אורז

.הם אוכלים ביצים
.הם אוכלים סנדויצ’ים

10. כלב
כלב
כלב
חתול
חתול
סוס

11. מכונית
מכונית
מכונית
עיתון
עיתון

אופניים
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הֶמְשֵך1.2

12. כֶּלֶב
חָתוּל
סוּס

מְכֹונִית
עִיתֹון

אֹופַנַיִים

13. .הָאִיש נֹוהֵג בְּמְכֹונִית
.הָאִישָה נֹוהֶגֶת בְּמְכֹונִית

.הַיֶלֶד הֹולֵך
.הַיַלְָדה הֹולֶכֶת

14. .הָאִיש ָרץ
.הָאִישָה הֹולֶכֶת

.הַיַלְָדה ָרצָה
.הַיֶלֶד הֹולֵך

15. .הֵם אֹוכְלִים תַּפוּחִים
.הוּא נֹוהֵג בְּמְכֹונִית
.הֵם קֹוְראִים עִיתֹון
.הִיא קֹוֵראת סֵפֶר

16. .יֵש לֹו חָתוּל
.יֵש לָה כֶּלֶב

.יֵש לָהֶם עִיתֹון

17. .יֵש לֹו מְכֹונִית
.יֵש לָה סֶנְְדוִיצִ’ים

.יֵש לָהֶן סוּס

18. .יֵש לֹו מְכֹונִית
.יֵש לָה מְכֹונִית
.יֵש לָהֶן מְכֹונִית
.יֵש לָהֶם מְכֹונִית

המשך1.2

12. כלב
חתול
סוס

מכונית
עיתון

אופניים

13. .האיש נוהג במכונית
.האישה נוהגת במכונית

.הילד הולך
.הילדה הולכת

14. .האיש רץ
.האישה הולכת

.הילדה רצה
.הילד הולך

15. .הם אוכלים תפוחים
.הוא נוהג במכונית
.הם קוראים עיתון
.היא קוראת ספר

16. .יש לו חתול
.יש לה כלב

.יש להם עיתון

17. .יש לו מכונית
.יש לה סנדויצ’ים

.יש להן סוס

18. .יש לו מכונית
.יש לה מכונית
.יש להן מכונית
.יש להם מכונית
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הֶמְשֵך1.2

19. .יֵש לֹו סְפִָרים
.יֵש לָה ָדג

.יֵש לָהֶם עֵטִים

20. סֵפֶר
עֵט
ָדג

21. .הוּא יָשֵן
.הִיא יְשֵנָה
.הֵם יְשֵנִים

22. .הַָדג שֹׂוחֶה
.הַחָתוּל יָשֵן
.הַכֶּלֶב אֹוכֵל

.הַסוּס ָרץ

23. .הֵם שֹׂוחִים
.הֵם קֹוְראִים
.הֵם הֹולְכִים

.הֵן יְשֵנֹות

24. .הַיְלִָדים שֹותִים
.הַמְבוּגִָרים אֹוכְלִים

.הַיְלִָדים שֹׂוחִים
.הַמְבוּגִָרים ָרצִים

25. .הַיַלְָדה ָרצָה
.הַיְלִָדים ָרצִים
.הַמְבוּגָר קֹוֵרא

.הַמְבוּגִָרים קֹוְראִים

המשך1.2

19. .יש לו ספרים
.יש לה דג

.יש להם עטים

20. ספר
עט
דג

21. .הוא ישן
.היא ישנה
.הם ישנים

22. .הדג שוחה
.החתול ישן
.הכלב אוכל

.הסוס רץ

23. .הם שוחים
.הם קוראים
.הם הולכים

.הן ישנות

24. .הילדים שותים
.המבוגרים אוכלים

.הילדים שוחים
.המבוגרים רצים

25. .הילדה רצה
.הילדים רצים
.המבוגר קורא

.המבוגרים קוראים
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הֶמְשֵך1.2

26. .הָאִיש נֹוהֵג
.הַיֶלֶד לֹא נֹוהֵג
.הָאִישָה נֹוהֶגֶת

.הַיַלְָדה לֹא נֹוהֶגֶת

27. .הַמְבוּגִָרים מְבַשְלִים
.הַמְבוּגִָרים לֹא מְבַשְלִים

.הַיְלִָדים כֹּותְבִים
.הַיְלִָדים לֹא כֹּותְבִים

.הָאִישָה נֹוהֶגֶת
.הָאִישָה לֹא נֹוהֶגֶת

28. .הֵם שֹׂוחִים
.הֵם לֹא שֹׂוחִים

.הוּא יָשֵן
.הוּא לֹא יָשֵן

29. .הֵם לֹא מְבַשְלִים. הֵם אֹוכְלִים
.הֵם מְבַשְלִים. הֵם לֹא אֹוכְלִים

.הוּא לֹא הֹולֵך. הוּא ָרץ
.הוּא הֹולֵך. הוּא לֹא ָרץ

30. .יֵש לָנָשִים אֹוֶרז
.אֵין לָנָשִים אֹוֶרז

.יֵש לַיֶלֶד עֵט
.אֵין לַיֶלֶד עֵט

31. .יֵש לַיֶלֶד חָלָב
.אֵין לַיֶלֶד חָלָב

.יֵש לַיְלָדֹות אֹופַנַיִים
.אֵין לַיְלָדֹות אֹופַנַיִים

המשך1.2

26. .האיש נוהג
.הילד לא נוהג
.האישה נוהגת

.הילדה לא נוהגת

27. .המבוגרים מבשלים
.המבוגרים לא מבשלים

.הילדים כותבים
.הילדים לא כותבים

.האישה נוהגת
.האישה לא נוהגת

28. .הם שוחים
.הם לא שוחים

.הוא ישן
.הוא לא ישן

29. .הם לא מבשלים. הם אוכלים
.הם מבשלים. הם לא אוכלים

.הוא לא הולך. הוא רץ
.הוא הולך. הוא לא רץ

30. .יש לנשים אורז
.אין לנשים אורז

.יש לילד עט
.אין לילד עט

31. .יש לילד חלב
.אין לילד חלב

.יש לילדות אופניים
.אין לילדות אופניים
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הֶמְשֵך1.2

32. .הַכֶּלֶב ָרץ
.הַכֶּלֶב לֹא ָרץ

.יֵש לַיְלִָדים מַיִים
.אֵין לַיְלִָדים מַיִים

33. ?מַה זֶה
.זֶה תַּפוּחַ
?מַה זֶה

.זֶה עִיתֹון

34. ?מַה זֶה
.זֶה חָתוּל
?מַה זֶה

.זֹאת מְכֹונִית

35. ?מַה זֶה
.זֹאת בֵּיצָה

?מַה זֶה
.זֶה עֵט
?מַה זֶה
.זֶה ָדג
?מַה זֶה

.זֶה אֹוֶרז

36. ?הוּא יָשֵן
.כֵּן,.הוּא יָשֵן
?הִיא יְשֵנָה

.לֹא,.הִיא לֹא יְשֵנָה

37. ?הַכֶּלֶב שֹׂוחֶה
.כֵּן

?הַסוּס שֹׂוחֶה
.לֹא

המשך1.2

32. .הכלב רץ
.הכלב לא רץ

.יש לילדים מיים
.אין לילדים מיים

33. ?מה זה
.זה תפוח
?מה זה

.זה עיתון

34. ?מה זה
.זה חתול
?מה זה

.זאת מכונית

35. ?מה זה
.זאת ביצה

?מה זה
.זה עט
?מה זה
.זה דג
?מה זה

.זה אורז

36. ?הוא ישן
.כן,.הוא ישן
?היא ישנה

.לא,.היא לא ישנה

37. ?הכלב שוחה
.כן

?הסוס שוחה
.לא
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הֶמְשֵך1.2

38. ?הִיא קֹוֵראת עִיתֹון
.לֹא

?הִיא קֹוֵראת סֵפֶר
.כֵּן

39. ?הוּא אֹוכֵל תַּפוּחַ
.לֹא

?הוּא אֹוכֵל תַּפוּחַ
.כֵּן

40. !שָלֹום
!שָלֹום

המשך1.2

38. ?היא קוראת עיתון
.לא

?היא קוראת ספר
.כן

39. ?הוא אוכל תפוח
.לא

?הוא אוכל תפוח
.כן

40. !שלום
!שלום
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שִיעוּר יְסֹוד1.3

01. !שָלֹום
!שָלֹום

02. לָבָן
לָבָן
לָבָן

שָחֹור
שָחֹור
אָדֹום

03. כָּחֹול
כָּחֹול
כָּחֹול
יָרֹוק
יָרֹוק
צָהֹוב

04. כָּחֹול
לָבָן
יָרֹוק
שָחֹור
אָדֹום
צָהֹוב

05. .הַחָלָב לָבָן
.הָאֹוֶרז לָבָן

.הַמְכֹונִית לְבָנָה
.הַמְכֹונִית יְרוּקָה

.הַתַּפוּחַ יָרֹוק
.הַסֵפֶר יָרֹוק

שיעור יסוד1.3

01. !שלום
!שלום

02. לבן
לבן
לבן

שחור
שחור
אדום

03. כחול
כחול
כחול
ירוק
ירוק
צהוב

04. כחול
לבן
ירוק
שחור
אדום
צהוב

05. .החלב לבן
.האורז לבן

.המכונית לבנה
.המכונית ירוקה

.התפוח ירוק
.הספר ירוק
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הֶמְשֵך1.3

06. .הַבֵּיצִים אֲדוּמֹות
.הָאֹופַנַיִים אֲדוּמִים
.הַתַּפוּחִים יְרוּקִים

.הָעֵטִים יְרוּקִים
.הַמְכֹונִיֹות לְבָנֹות
.הָאֹופַנַיִים לְבָנִים

07. .הַבֵּיצָה כְּחוּלָה
.הַבֵּיצִים כְּחוּלֹות
.הַמְכֹונִית שְחֹוָרה

.הַמְכֹונִיֹות שְחֹורֹות
.הַכַּדוּר אָדֹום

.הַכַּדוִּרים אֲדוּמִים

08. .הַמְכֹונִית אֲדוּמָה
.הַמְכֹונִיֹות אֲדוּמֹות

.הַחָתוּל שָחֹור
.הַחֲתוּלִים שְחֹוִרים

09. .הַָדג אָדֹום
.הַָדגִים אֲדוּמִים

.הַמְכֹונִית כְּחוּלָה
.הַמְכֹונִיֹות כְּחוּלֹות

10. .הוּא אָדֹום
.הִיא כְּחוּלָה
.הִיא שְחֹוָרה

.הוּא לָבָן
.הוּא יָרֹוק

המשך1.3

06. .הביצים אדומות
.האופניים אדומים
.התפוחים ירוקים

.העטים ירוקים
.המכוניות לבנות
.האופניים לבנים

07. .הביצה כחולה
.הביצים כחולות
.המכונית שחורה

.המכוניות שחורות
.הכדור אדום

.הכדורים אדומים

08. .המכונית אדומה
.המכוניות אדומות

.החתול שחור
.החתולים שחורים

09. .הדג אדום
.הדגים אדומים

.המכונית כחולה
.המכוניות כחולות

10. .הוא אדום
.היא כחולה
.היא שחורה

.הוא לבן
.הוא ירוק



15

הֶמְשֵך1.3

11. .הִיא אֲדוּמָה
.הֵם לְבָנִים
.הוּא צָהֹוב
.הֵם יְרוּקִים

12. .הוּא שָחֹור וְלָבָן
.הֵם אֲדוּמִים
.הֵם לְבָנִים

.הוּא כָּחֹול וְיָרֹוק

13. .הַכֶּלֶב שָחֹור
.הַכֶּלֶב לָבָן

.הַחָתוּל שָחֹור
.הַחָתוּל לָבָן

14. .הָעֵשֶׂב יָרֹוק
.הַשָמַיִים כְּחוּלִים

.הַיֵָרחַ לָבָן
.הַשֶמֶש צְהוּבָּה
.הַּפֶַרח אָדֹום

15. .הַשֶמֶש צְהוּבָּה
.הַתַּפוּחַ צָהֹוב

.הַשָמַיִים כְּחוּלִים
.הַבֵּיצָה כְּחוּלָה

16. .הַיֵָרחַ לָבָן
.הַמְכֹונִית לְבָנָה

.הָעֵשֶׂב יָרֹוק
.הַכַּדוּר יָרֹוק

המשך1.3

11. .היא אדומה
.הם לבנים
.הוא צהוב
.הם ירוקים

12. .הוא שחור ולבן
.הם אדומים
.הם לבנים

.הוא כחול וירוק

13. .הכלב שחור
.הכלב לבן

.החתול שחור
.החתול לבן

14. .העשב ירוק
.השמיים כחולים

.הירח לבן
.השמש צהובה
.הפרח אדום

15. .השמש צהובה
.התפוח צהוב

.השמיים כחולים
.הביצה כחולה

16. .הירח לבן
.המכונית לבנה

.העשב ירוק
.הכדור ירוק
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הֶמְשֵך1.3

17. .הַּפֶַרח קָטָן
.הַבֵּיצָה קְטַנָה

.הַּפְָרחִים קְטַנִים
.הַבֵּיצִים קְטַנֹות

18. .הַּפְָרחִים גְדֹולִים
.הַסְפִָרים גְדֹולִים

.הַָדג גָדֹול
.הַבֵּיצָה גְדֹולָה

19. .הַכֶּלֶב גָדֹול
.הַכֶּלֶב קָטָן

.הַּפְָרחִים גְדֹולִים
.הַּפְָרחִים קְטַנִים

20. .הִיא רֹופְאָה
.הוּא מֹוֶרה

.הֵם שֹוטְִרים

21. .הוּא תַלְמִיד
.הִיא תַלְמִיָדה
.הֵם תַלְמִיִדים

22. .הוּא שֹוטֵר
.הִיא מֹוָרה
.הוּא רֹופֵא

.הֵם תַלְמִיִדים

23. .אֲנִי יֶלֶד
.אֲנִי יַלְָדה
.אֲנִי אִיש

.אֲנִי אִישָה

המשך1.3

17. .הפרח קטן
.הביצה קטנה

.הפרחים קטנים
.הביצים קטנות

18. .הפרחים גדולים
.הספרים גדולים

.הדג גדול
.הביצה גדולה

19. .הכלב גדול
.הכלב קטן

.הפרחים גדולים
.הפרחים קטנים

20. .היא רופאה
.הוא מורה

.הם שוטרים

21. .הוא תלמיד
.היא תלמידה
.הם תלמידים

22. .הוא שוטר
.היא מורה
.הוא רופא

.הם תלמידים

23. .אני ילד
.אני ילדה
.אני איש

.אני אישה
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הֶמְשֵך1.3

24. .אֲנִי מֹוָרה
.אֲנִי לֹא מֹוֶרה

.אֲנִי רֹופֵא
.אֲנִי לֹא רֹופֵא
.אֲנִי תַלְמִיד

.אֲנִי לֹא תַלְמִיד

25. .יֵש לִי סֵפֶר יָרֹוק
.יֵש לִי סֵפֶר צָהֹוב
.יֵש לִי סֵפֶר אָדֹום

26. .יֵש לָך סֵפֶר יָרֹוק
.יֵש לָך סֵפֶר צָהֹוב
.יֵש לְךָ סֵפֶר אָדֹום

27. ?אַתָה רֹופֵא
.כֵּן,.אֲנִי רֹופֵא
?אַתָה רֹופֵא

.לֹא,.אֲנִי לֹא רֹופֵא

28. ?מָה אַתָה שֹותֶה
.אֲנִי שֹותֶה מַיִים
?מָה אַת אֹוכֶלֶת

.אֲנִי אֹוכֶלֶת אֹוֶרז

29. ?מַה יֵש לָך
.’יֵש לִי סֶנְְדוִיץ

?מַה יֵש לָך
.יֵש לִי עֵט

30. .אֲנִי מֹוָרה
.אֲנַחְנוּ מֹוִרים

.אֲנִי יַלְָדה
.אֲנַחְנוּ יְלָדֹות

המשך1.3

24. .אני מורה
.אני לא מורה

.אני רופא
.אני לא רופא
.אני תלמיד

.אני לא תלמיד

25. .יש לי ספר ירוק
.יש לי ספר צהוב
.יש לי ספר אדום

26. .יש לך ספר ירוק
.יש לך ספר צהוב
.יש לך ספר אדום

27. ?אתה רופא
.כן,.אני רופא
?אתה רופא

.לא,.אני לא רופא

28. ?מה אתה שותה
.אני שותה מיים
?מה את אוכלת

.אני אוכלת אורז

29. ?מה יש לך
.’יש לי סנדויץ

?מה יש לך
.יש לי עט

30. .אני מורה
.אנחנו מורים

.אני ילדה
.אנחנו ילדות



18

הֶמְשֵך1.3

31. .אֲנַחְנוּ יְלָדֹות
.אֲנַחְנוּ יְלִָדים

.אֲנַחְנוּ שֹוטְִרים
.אֲנַחְנוּ רֹופְאִים

32. .יֵש לִי אֹופַנַיִים אֲדוּמִים
.יֵש לָנוּ אֹופַנַיִים יְרוּקִים
.יֵש לִי תַּפוּחִים אֲדוּמִים
.יֵש לָנוּ תַּפוּחִים יְרוּקִים

33. .יֵש לִי ּפְָרחִים אֲדוּמִים
.יֵש לָך ּפְָרחִים אֲדוּמִים
.יֵש לֹו ּפְָרחִים אֲדוּמִים
.יֵש לָה ּפְָרחִים אֲדוּמִים
.יֵש לָנוּ ּפְָרחִים אֲדוּמִים
.יֵש לָהֶם ּפְָרחִים אֲדוּמִים

34. ?מַה הָאִיש עֹושֶֹה
.הָאִיש מְבַשֵל

?מַה הָאִישָה עֹושָֹה
.הָאִישָה קֹוֵראת
?מַה הַיֶלֶד עֹושֶֹה

.הַיֶלֶד ָרץ

35. ?מַה הָרֹופֵא עֹושֶֹה
.הָרֹופֵא כֹּותֵב

?מַה הַשֹוטֵר עֹושֶֹה
.הַשֹוטֵר נֹוהֵג

?מַה הַיַלְָדה עֹושָֹה
.הַיַלְָדה הֹולֶכֶת

המשך1.3

31. .אנחנו ילדות
.אנחנו ילדים

.אנחנו שוטרים
.אנחנו רופאים

32. .יש לי אופניים אדומים
.יש לנו אופניים ירוקים
.יש לי תפוחים אדומים
.יש לנו תפוחים ירוקים

33. .יש לי פרחים אדומים
.יש לך פרחים אדומים
.יש לו פרחים אדומים
.יש לה פרחים אדומים
.יש לנו פרחים אדומים
.יש להם פרחים אדומים

34. ?מה האיש עושה
.האיש מבשל

?מה האישה עושה
.האישה קוראת
?מה הילד עושה

.הילד רץ

35. ?מה הרופא עושה
.הרופא כותב

?מה השוטר עושה
.השוטר נוהג

?מה הילדה עושה
.הילדה הולכת
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36. ?מָה אַת עֹושָֹה
.אֲנִי כֹּותֶבֶת

?מָה אַתָה עֹושֶֹה
.אֲנִי נֹוהֵג

37. !שָלֹום
!שָלֹום

המשך1.3

36. ?מה את עושה
.אני כותבת

?מה אתה עושה
.אני נוהג

37. !שלום
!שלום
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שִיעוּר יְסֹוד1.4

01. !שָלֹום
!שָלֹום

02. אַחַת
שְתַיִים
שָלֹוש
אְַרבַּע
חָמֵש
שֵש

03. אַחַת,.שְתַיִים,.שָלֹוש
שֵש,.אַחַת,.שָלֹוש,.חָמֵש,.שְתַיִים

שְתַיִים,.אְַרבַּע,.שֵש
אַחַת,.שְתַיִים,.שָלֹוש,.אְַרבַּע,.חָמֵש

04. אִישָה אַחַת
אִיש אֶחָד

שְתֵי יְלָדֹות
שְנֵי יְלִָדים
שָלֹוש נָשִים

שְלֹושָה גְבִָרים
אְַרבַּע מְכֹונִיֹות
אְַרבָּעָה תַּפוּחִים

05. מְכֹונִית אַחַת
בֵּיצָה אַחַת
שְנֵי כְּלָבִים
שְנֵי עֵטִים

שְלֹושָה חֲתוּלִים
שָלֹוש נָשִים

שיעור יסוד1.4

01. !שלום
!שלום

02. אחת
שתיים
שלוש
ארבע
חמש
שש

03. אחת,.שתיים,.שלוש
שש,.אחת,.שלוש,.חמש,.שתיים

שתיים,.ארבע,.שש
אחת,.שתיים,.שלוש,.ארבע,.חמש

04. אישה אחת
איש אחד

שתי ילדות
שני ילדים
שלוש נשים

שלושה גברים
ארבע מכוניות
ארבעה תפוחים

05. מכונית אחת
ביצה אחת
שני כלבים
שני עטים

שלושה חתולים
שלוש נשים
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06. אְַרבָּעָה יְלִָדים
אְַרבָּעָה גְבִָרים

שֵש יְלָדֹות
חֲמִישָה סְפִָרים

חֲמִישָה עִיתֹונִים
שִישָה תַּפוּחִים

07. .יֵש ָדג אֶחָד
.יֵש סֵפֶר אֶחָד
.יֵש אִישָה אַחַת
.יֵש בֵּיצָה אַחַת
.יֵש יֶלֶד אֶחָד

.יֵש טֶלֶפֹון נַייָד אֶחָד

08. .יֵש חֲמִישָה ָדגִים
.יֵש שְלֹושָה סְפִָרים

.יֵש אְַרבַּע נָשִים
.יֵש שֵש בֵּיצִים
.יֵש שְנֵי יְלִָדים

.יֵש טֶלֶפֹון נַייָד אֶחָד

09. .יֵש שְנֵי טֶלֶפֹונִים נַייִָדים
.יֵש שְלֹושָה כַּדוִּרים

.יֵש מִיטָה אַחַת
.יֵש אְַרבָּעָה מַפְתְחֹות

10. .יֵש סֵפֶל אֶחָד
.יֵש אְַרבָּעָה כִּיסְאֹות

.יֵש שְנֵי שוּלְחָנֹות
.יֵש שְלֹושָה טֶלֶפֹונִים

המשך1.4

06. ארבעה ילדים
ארבעה גברים

שש ילדות
חמישה ספרים

חמישה עיתונים
שישה תפוחים

07. .יש דג אחד
.יש ספר אחד
.יש אישה אחת
.יש ביצה אחת
.יש ילד אחד

.יש טלפון נייד אחד

08. .יש חמישה דגים
.יש שלושה ספרים

.יש ארבע נשים
.יש שש ביצים
.יש שני ילדים

.יש טלפון נייד אחד

09. .יש שני טלפונים ניידים
.יש שלושה כדורים

.יש מיטה אחת
.יש ארבעה מפתחות

10. .יש ספל אחד
.יש ארבעה כיסאות

.יש שני שולחנות
.יש שלושה טלפונים
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11. .יֵש כַּדוּר אֶחָד
.יֵש שְלֹושָה כִּיסְאֹות

.יֵש שוּלְחָן אֶחָד
.יֵש שְנֵי שוּלְחָנֹות

12. ?כַּמָה ָדגִים יֵש
.יֵש שְלֹושָה ָדגִים

?כַּמָה מַפְתְחֹות יֵש
.יֵש אְַרבָּעָה מַפְתְחֹות

?כַּמָה שֹוטְִרים יֵש
.יֵש שְנֵי שֹוטְִרים

?כַּמָה תַּפוּחִים יֵש
.יֵש תַּפוּחַ אֶחָד

13. ?כַּמָה כִּיסְאֹות יֵש
.יֵש שִישָה כִּיסְאֹות
?כַּמָה טֶלֶפֹונִים יֵש

.יֵש חֲמִישָה טֶלֶפֹונִים
?כַּמָה מִיטֹות יֵש
.יֵש שְתֵי מִיטֹות

14. .יֵש שָלֹוש בֵּיצִים
.יֵש חָמֵש בֵּיצִים

.יֵש אְַרבָּעָה סְפָלִים
.יֵש שִישָה סְפָלִים

15. שָלֹוש צַלָחֹות לְבָנֹות
שְנֵי תַּפוּחִים יְרוּקִים

ּפֶַרח אֶחָד אָדֹום
אְַרבַּע קְעָרֹות כְּחוּלֹות

המשך1.4

11. .יש כדור אחד
.יש שלושה כיסאות

.יש שולחן אחד
.יש שני שולחנות

12. ?כמה דגים יש
.יש שלושה דגים

?כמה מפתחות יש
.יש ארבעה מפתחות

?כמה שוטרים יש
.יש שני שוטרים

?כמה תפוחים יש
.יש תפוח אחד

13. ?כמה כיסאות יש
.יש שישה כיסאות
?כמה טלפונים יש

.יש חמישה טלפונים
?כמה מיטות יש
.יש שתי מיטות

14. .יש שלוש ביצים
.יש חמש ביצים

.יש ארבעה ספלים
.יש שישה ספלים

15. שלוש צלחות לבנות
שני תפוחים ירוקים

פרח אחד אדום
ארבע קערות כחולות
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16. ?כַּמָה שוּלְחָנֹות לְבָנִים
.שְנֵי שוּלְחָנֹות לְבָנִים

?כַּמָה כַּדוִּרים אֲדוּמִים
.כַּדוּר אֶחָד אָדֹום

?כַּמָה קְעָרֹות צְהוּבֹּות
.שְתֵי קְעָרֹות צְהוּבֹּות

?כַּמָה טֶלֶפֹונִים שְחֹוִרים
.טֶלֶפֹון אֶחָד שָחֹור

17. נַעֲלַיִים
נַעֲלַיִים
נַעֲלַיִים
חוּלְצָה
חוּלְצָה

מִכְנָסַיִים

18. מְעִיל
מְעִיל
מְעִיל
שִֹמְלָה
שִֹמְלָה
חֲצָאִית

19. נַעֲלַיִים
חוּלְצָה

מִכְנָסַיִים
מְעִיל
שִֹמְלָה
חֲצָאִית

המשך1.4

16. ?כמה שולחנות לבנים
.שני שולחנות לבנים

?כמה כדורים אדומים
.כדור אחד אדום

?כמה קערות צהובות
.שתי קערות צהובות

?כמה טלפונים שחורים
.טלפון אחד שחור

17. נעליים
נעליים
נעליים
חולצה
חולצה

מכנסיים

18. מעיל
מעיל
מעיל
שמלה
שמלה
חצאית

19. נעליים
חולצה

מכנסיים
מעיל
שמלה
חצאית
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20. חוּלְצָה כְּחוּלָה
חוּלְצָה אֲדוּמָה

חוּלְצַת-טִי יְרוּקָה
חוּלְצַת-טִי צְהוּבָּה

21. ?כַּמָה סְפָלִים יֵש לָכֶם
.יֵש לָנוּ אְַרבָּעָה סְפָלִים

?כַּמָה סֶנְְדוִיצִ’ים יֵש לָכֶם
.יֵש לָנוּ חֲמִישָה סֶנְְדוִיצִ’ים

22. ?כַּמָה קְעָרֹות יֵש לָך
.יֵש לִי שָלֹוש קְעָרֹות
?כַּמָה צַלָחֹות יֵש לָך
.יֵש לִי שְתֵי צַלָחֹות

23. .יֵש לִי ּפְָרחִים צְהוּבִּים
.יֵש לְךָ ּפְָרחִים אֲדוּמִים
.יֵש לָנוּ ּפְָרחִים לְבָנִים

.יֵש לָכֶן ּפְָרחִים כְּחוּלִים

24. .הַיַלְָדה לֹוֶבשֶת חוּלְצַת-טִי
.הַיֶלֶד לֹא לֹובֵש חוּלְצַת-טִי

.הָאִישָה נֹועֶלֶת נַעֲלַיִים
.הָאִיש לֹא נֹועֵל נַעֲלַיִים

25. .הַיֶלֶד לֹובֵש מִכְנָסַיִים
.הַיַלְָדה לֹא לֹובֶשֶת מִכְנָסַיִים. הִיא לֹובֶשֶת

.חֲצָאִית
.הַגְבִָרים חֹובְשִים כֹּובָעִים
.הַנָשִים חֹובְשֹות כֹּובָעִים

המשך1.4

20. חולצה כחולה
חולצה אדומה

חולצת-טי ירוקה
חולצת-טי צהובה

21. ?כמה ספלים יש לכם
.יש לנו ארבעה ספלים

?כמה סנדויצ’ים יש לכם
.יש לנו חמישה סנדויצ’ים

22. ?כמה קערות יש לך
.יש לי שלוש קערות
?כמה צלחות יש לך
.יש לי שתי צלחות

23. .יש לי פרחים צהובים
.יש לך פרחים אדומים
.יש לנו פרחים לבנים

.יש לכן פרחים כחולים

24. .הילדה לובשת חולצת-טי
.הילד לא לובש חולצת-טי

.האישה נועלת נעליים
.האיש לא נועל נעליים

25. .הילד לובש מכנסיים
.הילדה לא לובשת מכנסיים. היא לובשת

.חצאית
.הגברים חובשים כובעים
.הנשים חובשות כובעים
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26. .הָאִישָה לֹובֶשֶת שִֹמְלָה
.הָאִישָה לֹובֶשֶת חֲצָאִית

.הָאִישָה לֹובֶשֶת מִכְנָסַיִים

27. .הָאִישָה חֹובֶשֶת כֹּובַע
.הָאִיש נֹועֵל נַעֲלַיִים

.הַיַלְָדה לֹובֶשֶת שִֹמְלָה

28. .הוּא קֹונֶה כֹּובַע אֶחָד
.הִיא קֹונָה שְנֵי כֹּובָעִים

.הוּא קֹונֶה שָלֹוש חוּלְצֹות-טִי
.הִיא קֹונָה אְַרבַּע חוּלְצֹות-טִי

29. .הָאִיש לֹובֵש מְעִיל
.הָאִיש קֹונֶה מְעִיל
.הָאִיש חֹובֵש כֹּובַע
.הָאִיש קֹונֶה כֹּובַע

30. .אֲנִי קֹונָה חֲצָאִית
.אֲנִי לֹובֶשֶת חֲצָאִית
.אֲנִי קֹונֶה מִכְנָסַיִים
.אֲנִי לֹובֵש מִכְנָסַיִים

31. ?מִי אֹוכֵל
.הַשֹוטֵר אֹוכֵל

?מִי קֹוֵרא
.הַתַלְמִיִדים קֹוְראִים

?מִי שֹותֶה
.הַנָשִים שֹותֹות

?מִי כֹּותֵב
.הַיַלְָדה כֹּותֶבֶת

המשך1.4

26. .האישה לובשת שמלה
.האישה לובשת חצאית

.האישה לובשת מכנסיים

27. .האישה חובשת כובע
.האיש נועל נעליים

.הילדה לובשת שמלה

28. .הוא קונה כובע אחד
.היא קונה שני כובעים

.הוא קונה שלוש חולצות-טי
.היא קונה ארבע חולצות-טי

29. .האיש לובש מעיל
.האיש קונה מעיל
.האיש חובש כובע
.האיש קונה כובע

30. .אני קונה חצאית
.אני לובשת חצאית
.אני קונה מכנסיים
.אני לובש מכנסיים

31. ?מי אוכל
.השוטר אוכל

?מי קורא
.התלמידים קוראים

?מי שותה
.הנשים שותות

?מי כותב
.הילדה כותבת
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32. ?לְמִי יֵש כֹּובַע
.יֵש לָאִישָה כֹּובַע

?לְמִי יֵש כַּדוּר
.יֵש לַיֶלֶד כַּדוּר
?לְמִי יֵש סְפִָרים

.יֵש לַיְלָדֹות סְפִָרים
?לְמִי יֵש עִיתֹון

.יֵש לָרֹופֵא עִיתֹון

33. ?מִי נֹועֵל נַעֲלַיִים
.אֲנִי נֹועֵל נַעֲלַיִים
?מִי חֹובֵש כֹּובַע

.אֲנַחְנוּ חֹובְשֹות כֹּובָעִים

34. ?מִי הֹולֵך
.אֲנַחְנוּ הֹולְכֹות

?מִי ָרץ
.אֲנַחְנוּ ָרצִים

35. ?כַּמָה עֵצִים יֵש
.יֵש שְלֹושָה עֵצִים
?כַּמָה עֵצִים יֵש

.יֵש אְַרבָּעָה עֵצִים
?כַּמָה קְעָרֹות יֵש
.יֵש קְעָָרה אַחַת
?כַּמָה יְלִָדים יֵש
.יֵש שִישָה יְלִָדים

המשך1.4

32. ?למי יש כובע
.יש לאישה כובע

?למי יש כדור
.יש לילד כדור
?למי יש ספרים

.יש לילדות ספרים
?למי יש עיתון

.יש לרופא עיתון

33. ?מי נועל נעליים
.אני נועל נעליים
?מי חובש כובע

.אנחנו חובשות כובעים

34. ?מי הולך
.אנחנו הולכות

?מי רץ
.אנחנו רצים

35. ?כמה עצים יש
.יש שלושה עצים
?כמה עצים יש

.יש ארבעה עצים
?כמה קערות יש
.יש קערה אחת
?כמה ילדים יש
.יש שישה ילדים
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36. ?מַה זֶה
.זֹאת מִיטָה

?מַה זֶה
.זֹאת צַלַחַת

?מַה זֶה
.זֶה לֶחֶם

37. ?מַה זֶה
.זֶה עֵץ

?הָעֵשֶֹב יָרֹוק
.כֵּן,.הָעֵשֶֹב יָרֹוק

38. ?מַה זֶה
.זֶה סֵפֶר

?כַּמָה סְפִָרים יֵש
.יֵש שְלֹושָה סְפִָרים

?לְמִי יֵש סֵפֶר
.יֵש לָה סֵפֶר
?יֵש לָה סֵפֶר

.כֵּן

39. ?מַה זֶה
.’זֶה סֶנְְדוִיץ

?כַּמָה סֶנְְדוִיצִ’ים יֵש
.יֵש שְנֵי סֶנְְדוִיצִ’ים

?אַתֶם אֹוכְלִים סֶנְְדוִיצִ’ים
.כֵּן

המשך1.4

36. ?מה זה
.זאת מיטה

?מה זה
.זאת צלחת

?מה זה
.זה לחם

37. ?מה זה
.זה עץ

?העשב ירוק
.כן,.העשב ירוק

38. ?מה זה
.זה ספר

?כמה ספרים יש
.יש שלושה ספרים

?למי יש ספר
.יש לה ספר
?יש לה ספר

.כן

39. ?מה זה
.’זה סנדויץ

?כמה סנדויצ’ים יש
.יש שני סנדויצ’ים

?אתם אוכלים סנדויצ’ים
.כן
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40. ?כַּמָה מַפְתְחֹות יֵש
.יֵש אְַרבָּעָה מַפְתְחֹות

?מָה אַתֶם עֹושִֹים
.אֲנַחְנוּ כֹּותְבִים

?יֵש לְךָ ָדגִים
.כֵּן

?הַסוּס שָחֹור
.לֹא,.הַסוּס לֹא שָחֹור

41. !שָלֹום
!שָלֹום
!שָלֹום
!שָלֹום

המשך1.4

40. ?כמה מפתחות יש
.יש ארבעה מפתחות

?מה אתם עושים
.אנחנו כותבים

?יש לך דגים
.כן

?הסוס שחור
.לא,.הסוס לא שחור

41. !שלום
!שלום
!שלום
!שלום
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צִיוּן ֶדֶרך1.5

01. !שָלֹום
!שָלֹום

02. ?יֵש לָך כֶּלֶב
.כֵּן,.יֵש לִי כֶּלֶב

03. ?מָה אַת עֹושָׂה
.אֲנִי קֹוֵראת

04. ?מַה זֶה
.זֶה קָפֶה

05. ?יֵש לָך סֵפֶל
.כֵּן,.יֵש לִי סֵפֶל

06. ?מַה יֵש לָך
.יֵש לִי לֶחֶם

07. ?מַה יֵש לָכֶם
.יֵש לָנוּ תַּפוּחִים

08. ?מַה הוּא עֹושֶׂה
.הוּא אֹוכֵל

ציון דרך1.5

01. !שלום
!שלום

02. ?יש לך כלב
.כן,.יש לי כלב

03. ?מה את עושה
.אני קוראת

04. ?מה זה
.זה קפה

05. ?יש לך ספל
.כן,.יש לי ספל

06. ?מה יש לך
.יש לי לחם

07. ?מה יש לכם
.יש לנו תפוחים

08. ?מה הוא עושה
.הוא אוכל
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שִיעוּר יְסֹוד2.1

01. אִיש וְכֶּלֶב
אִישָה וְהַכֶּלֶב שֶלָה

יַלְָדה וְסוּס
שֹוטֵר וְהַסוּס שֶלֹו

02. אִישָה וְהַמְכֹונִית שֶלָה
אִישָה וְהַחָתוּל שֶלָה
אִיש וְהַמְכֹונִית שֶלֹו
אִיש וְהַחָתוּל שֶלֹו

03. .הֵם אֹוכְלִים אֶת הַסֶנְְדוִיץ’ שֶלָהֶם
.הֵן אֹוכְלֹות אֶת הַסֶנְְדוִיצִ’ים שֶלָהֶן

.הֵם קֹוְראִים אֶת הָעִיתֹון שֶלָהֶם
.הֵם קֹוְראִים אֶת הָעִיתֹונִים שֶלָהֶם

.הֵן קֹוְראֹות אֶת הַסֵפֶר שֶלָהֶן
.הֵם אֹוכְלִים אֶת הַתַּפוּחִים שֶלָהֶם

04. .הֵם קֹוְראִים אֶת הַסְפִָרים שֶלָהֶם
.הִיא קֹוֵראת אֶת הַסֵפֶר שֶלָה
.הוּא קֹוֵרא אֶת הַסֵפֶר שֶלֹו

.הֵן אֹוכְלֹות אֶת הַתַּפוּחִים שֶלָהֶן
.הִיא אֹוכֶלֶת אֶת הַתַּפוּחַ שֶלָה
.הוּא אֹוכֵל אֶת הַתַּפוּחַ שֶלֹו

05. מִשְּפָחָה
מִשְּפָחָה
מִשְּפָחָה

06. מִשְּפָחָה
אִישָה וְהַבַּת שֶלָה

אִיש וְהַבֵּן שֶלֹו

שיעור יסוד2.1

01. איש וכלב
אישה והכלב שלה

ילדה וסוס
שוטר והסוס שלו

02. אישה והמכונית שלה
אישה והחתול שלה
איש והמכונית שלו
איש והחתול שלו

03. .הם אוכלים את הסנדויץ’ שלהם
.הן אוכלות את הסנדויצ’ים שלהן

.הם קוראים את העיתון שלהם
.הם קוראים את העיתונים שלהם

.הן קוראות את הספר שלהן
.הם אוכלים את התפוחים שלהם

04. .הם קוראים את הספרים שלהם
.היא קוראת את הספר שלה
.הוא קורא את הספר שלו

.הן אוכלות את התפוחים שלהן
.היא אוכלת את התפוח שלה
.הוא אוכל את התפוח שלו

05. משפחה
משפחה
משפחה

06. משפחה
אישה והבת שלה

איש והבן שלו
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07. מִשְּפָחָה
יֶלֶד וְהָאַבָּא שֶלֹו

יַלְָדה וְהָאִימָא שֶלָה

08. אִימָא
בַּת

אַבָּא
בֵּן

09. תִינֹוק
אִישָה וְהַבַּעַל שֶלָה

יַלְָדה וְהַהֹוִרים שֶלָה
שְתֵי יְלָדֹות וְהַהֹוִרים שֶלָהֶן

10. אִיש וְהָאִישָה שֶלֹו
אִישָה וְהַיְלִָדים שֶלָה

אַבָּא וְהַבַּת שֶלֹו
הֹוִרים וְהַבָּנִים שֶלָהֶם

11. אִימָא וְהַתִינֹוק שֶלָה
אַבָּא וְהַיְלִָדים שֶלֹו
בַּעַל וְהָאִישָה שֶלֹו

הֹוִרים וְהַבַּת שֶלָהֶם

12. .ָהאַבָּא וְהַבָּנִים שֶלֹו מְשַֹחֲקִים
.הָאִימָא וְהַבָּנֹות שֶלָה מְשַֹחֲקֹות

.הַיֶלֶד וְהַכֶּלֶב שֶלֹו מְשַֹחֲקִים
.הָאִישָה וְהַחָתוּל שֶלָה מְשַֹחֲקִים

13. .הַבֵּן לֹא מְשַֹחֵק. הָאַבָּא שֶלֹו מְשַֹחֵק
.הָאַבָּא לֹא קֹוֵרא. הַבַּת שֶלֹו קֹוֵראת

.הַיְלִָדים לֹא מְבַשְלִים. הָאַבָּא שֶלָהֶם מְבַשֵל

המשך2.1

07. משפחה
ילד והאבא שלו

ילדה והאימא שלה

08. אימא
בת

אבא
בן

09. תינוק
אישה והבעל שלה

ילדה וההורים שלה
שתי ילדות וההורים שלהן

10. איש והאישה שלו
אישה והילדים שלה

אבא והבת שלו
הורים והבנים שלהם

11. אימא והתינוק שלה
אבא והילדים שלו
בעל והאישה שלו

הורים והבת שלהם

12. .האבא והבנים שלו משחקים
.האימא והבנות שלה משחקות

.הילד והכלב שלו משחקים
.האישה והחתול שלה משחקים

13. .הבן לא משחק. האבא שלו משחק
.האבא לא קורא. הבת שלו קוראת

.הילדים לא מבשלים. האבא שלהם מבשל
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14. ?מִי מְשַֹחֵק
?מִי יָשֵן

?מִי אֹוכֵל
?מִי שֹותֶה

15. .זֹאת הָאִימָא שֶלִי
.זֶה הָאַבָּא שֶלִי
.זֶה הַבֵּן שֶלִי

.זֹאת הַבַּת שֶלִי
.זֹאת הַמְכֹונִית שֶלִי
.זֹאת הַמִיטָה שֶלִי

16. .זֹאת הַמִשְּפָחָה שֶלִי
.זֶה הָאָח שֶלִי

.זֹאת הָאִימָא שֶלִי
.זֶה הָאַבָּא שֶלִי

.זֹאת הַחֲבֵָרה שֶלִי
.זֶה הַחָבֵר שֶלִי

17. .הַיְלָדֹות אֲחָיֹות
.הַיְלִָדים אָחִים

.הַיְלִָדים לֹא אָחִים. הֵם חֲבִֵרים
.הַיְלָדֹות לֹא אֲחָיֹות. הֵן חֲבֵרֹות

18. .זֹאת הַחֲבֵָרה שֶלִי
.אֵלֶה הַחֲבֵרֹות שֶלִי

.זֶה הָאָח שֶלִי
.אֵלֶה הָאָחִים שֶלִי

המשך2.1

14. ?מי משחק
?מי ישן

?מי אוכל
?מי שותה

15. .זאת האימא שלי
.זה האבא שלי
.זה הבן שלי

.זאת הבת שלי
.זאת המכונית שלי
.זאת המיטה שלי

16. .זאת המשפחה שלי
.זה האח שלי

.זאת האימא שלי
.זה האבא שלי

.זאת החברה שלי
.זה החבר שלי

17. .הילדות אחיות
.הילדים אחים

.הילדים לא אחים. הם חברים
.הילדות לא אחיות. הן חברות

18. .זאת החברה שלי
.אלה החברות שלי

.זה האח שלי
.אלה האחים שלי



33

הֶמְשֵך2.1

19. .זֹאת הָאָחֹות שֶלִי
.אֵלֶה הָאֲחָיֹות שֶלִי
.זֹאת הָאִימָא שֶלִי

.אֵלֶה הַהֹוִרים שֶלִי

20. .זֹאת הַתִינֹוקֶת שֶלִי
.אֵלֶה הַיְלִָדים שֶלִי
.זֹאת הָאִימָא שֶלִי
.אֵלֶה הַבָּנִים שֶלִי
.זֹאת הָאָחֹות שֶלִי

.אֵלֶה הַהֹוִרים שֶלִי

21. ּ .זֶה הַבֵּן שֶלָנו
.זֶה הַבֵּן שֶלִי

ּ .זֹאת הָאִימָא שֶלָנו
.זֹאת הָאִימָא שֶלִי

ּ .אֵלֶה הַיְלִָדים שֶלָנו
ּ .אֵלֶה הַהֹוִרים שֶלָנו

22. .הָאֹופַנַיִים שֶלֹו גְדֹולִים
.הָאֹופַנַיִים שֶלָה קְטַנִים

.הָאֹופַנַיִים שֶלָהֶן יְרוּקִים
.הָאֹופַנַיִים שֶלִי כְּחוּלִים
.הָאֹופַנַיִים שֶלָנוּ שְחֹוִרים

23. .יֵש לָנוּ שְנֵי בָּנִים
.יֵש לָנוּ אְַרבַּע בָּנֹות

.יֵש לָנוּ בֵּן אֶחָד וְשָלֹוש בָּנֹות

המשך2.1

19. .זאת האחות שלי
.אלה האחיות שלי
.זאת האימא שלי

.אלה ההורים שלי

20. .זאת התינוקת שלי
.אלה הילדים שלי
.זאת האימא שלי
.אלה הבנים שלי
.זאת האחות שלי

.אלה ההורים שלי

21. .זה הבן שלנו
.זה הבן שלי

.זאת האימא שלנו
.זאת האימא שלי

.אלה הילדים שלנו
.אלה ההורים שלנו

22. .האופניים שלו גדולים
.האופניים שלה קטנים

.האופניים שלהן ירוקים
.האופניים שלי כחולים
.האופניים שלנו שחורים

23. .יש לנו שני בנים
.יש לנו ארבע בנות

.יש לנו בן אחד ושלוש בנות
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24. שִבְעָה עֵטִים
שִבְעָה תִינֹוקֹות
שְמֹונֶה בֵּיצִים

שְמֹונָה כִּיסְאֹות
תִשְעָה כֹּובָעִים
תִשְעָה תַּפוּחִים

25. שֵש
שֶבַע

שְמֹונֶה
תֵשַע
עֶשֶׂר

אַחַת-עֶשְֵׂרה
שְתֵים-עֶשְֵׂרה

אֶפֶס

26. עֶשֶׂר צַלָחֹות
עֲשָָׂרה סְפָלִים

אַחַת-עֶשְֵׂרה קְעָרֹות
אַחַד-עָשָׂר ּפְָרחִים

שְנֵים-עָשָׂר כַּדוִּרים
שְנֵים-עָשָׂר מַפְתְחֹות

27. שָלֹוש,.שְתַיִים,.ַאחַת,.אֶפֶס
שֵש,.שֶבַע,.שְמֹונֶה,.תֵשַע,.עֶשֶׂר

שֵש,.שְמֹונֶה,.עֶשֶׂר,.שְתֵים-עֶשְֵׂרה
אַחַת-עֶשְֵׂרה,.אֶפֶס,.תֵשַע,.חָמֵש

המשך2.1

24. שבעה עטים
שבעה תינוקות
שמונה ביצים

שמונה כיסאות
תשעה כובעים
תשעה תפוחים

25. שש
שבע

שמונה
תשע
עשר

אחת-עשרה
שתים-עשרה

אפס

26. עשר צלחות
עשרה ספלים

אחת-עשרה קערות
אחד-עשר פרחים

שנים-עשר כדורים
שנים-עשר מפתחות

27. שלוש,.שתיים,.אחת,.אפס
שש,.שבע,.שמונה,.תשע,.עשר

שש,.שמונה,.עשר,.שתים-עשרה
אחת-עשרה,.אפס,.תשע,.חמש
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28. .הִיא בַּת שָנָה
.הִיא בַּת שְנָתַיִים
.הִיא בַּת שָלֹוש
.הִיא בַּת אְַרבַּע
.הִיא בַּת חָמֵש
.הִיא בַּת שֵש

.הִיא בַּת שֶבַע
.הִיא בַּת שְמֹונֶה

29. ?בֶּן כַּמָה הוּא
.הוּא בֶּן שֵש

?בַּת כַּמָה הִיא
.הִיא בַּת שֶבַע

30. ?בַּת כַּמָה אַת
.אֲנִי בַּת חָמֵש
?בֶּן כַּמָה אַתָה
.אֲנִי בֶּן אְַרבַּע
?בֶּן כַּמָה אַתָה
.אֲנִי בֶּן עֶשֶׂר

31. ?בֶּן כַּמָה הוּא
.הוּא בֶּן שְתֵים-עֶשְֵׂרה

?בַּת כַּמָה אַת
.אֲנִי בַּת חָמֵש
?בַּת כַּמָה הִיא
.הִיא בַּת תֵשַע
?בַּת כַּמָה אַת
.אֲנִי בַּת תֵשַע

המשך2.1

28. .היא בת שנה
.היא בת שנתיים
.היא בת שלוש
.היא בת ארבע
.היא בת חמש
.היא בת שש

.היא בת שבע
.היא בת שמונה

29. ?בן כמה הוא
.הוא בן שש

?בת כמה היא
.היא בת שבע

30. ?בת כמה את
.אני בת חמש
?בן כמה אתה
.אני בן ארבע
?בן כמה אתה
.אני בן עשר

31. ?בן כמה הוא
.הוא בן שתים-עשרה

?בת כמה את
.אני בת חמש
?בת כמה היא
.היא בת תשע
?בת כמה את
.אני בת תשע
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הֶמְשֵך2.1

32. .אַת הַחֲבֵָרה שֶלִי
.אַתָה הָרֹופֵא שֶלִי
.אַת הָאִישָה שֶלִי

.אַתָה הַמֹוֶרה שֶלִי

33. ?אַת יְשֵנָה
.לֹא

?מָה אַת עֹושָׂה
.אֲנִי קֹוֵראת

34. ?אַת אֹוכֶלֶת
.לֹא

?מָה אַת עֹושָׂה
.אֲנִי כֹּותֶבֶת

המשך2.1

32. .את החברה שלי
.אתה הרופא שלי
.את האישה שלי

.אתה המורה שלי

33. ?את ישנה
.לא

?מה את עושה
.אני קוראת

34. ?את אוכלת
.לא

?מה את עושה
.אני כותבת
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שִיעוּר יְסֹוד2.2

01. ִדיָרה
ִדיָרה
ִדיָרה
בַּיִית
בַּיִית
ֶדלֶת

02. טֶלֶוִיזְיָה
טֶלֶוִיזְיָה
טֶלֶוִיזְיָה

ַרְדיֹו
ַרְדיֹו

מַחְשְבִים

03. מַחְשֵב שוּלְחָנִי
מַחְשֵב שוּלְחָנִי
מַחְשֵב שוּלְחָנִי

מַחְשֵב נַייָד
מַחְשֵב נַייָד

מַחְשְבִים

04. ִדיָרה
ֶדלֶת
בַּיִית
מַחְשֵב

טֶלֶוִיזְיָה
ַרְדיֹו

05. .הַמַחְשֵב עַל הַשוּלְחָן
.הַָרְדיֹו עַל הַכִּיסֵא

.הַחָתוּל עַל הַטֶלֶוִיזְיָה
.הַתַּפוּחַ עַל הַמַחְשֵב

שיעור יסוד2.2

01. דירה
דירה
דירה
ביית
ביית
דלת

02. טלויזיה
טלויזיה
טלויזיה

רדיו
רדיו

מחשבים

03. מחשב שולחני
מחשב שולחני
מחשב שולחני

מחשב נייד
מחשב נייד

מחשבים

04. דירה
דלת
ביית
מחשב

טלויזיה
רדיו

05. .המחשב על השולחן
.הרדיו על הכיסא

.החתול על הטלויזיה
.התפוח על המחשב
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הֶמְשֵך2.2

06. .הַמַחְשֵב בַּמְכֹונִית
.הַמַפְתְחֹות בַּנַעַל
.הַחָתוּל בַּכֹּובַע

07. .הָאִיש בַּמְכֹונִית
.הָאִיש עַל הַמְכֹונִית

.הַחָתוּל בַּבַּיִית
.הַחָתוּל עַל הַבַּיִית

08. חַלֹון
חַלֹון
חַלֹון

שֵירוּתִים
שֵירוּתִים

כִּיֹור

09. סַלֹון
סַלֹון
סַלֹון
מִטְבָּח
מִטְבָּח

חֲַדר אַמְבַּטְיָה

10. סַלֹון
חֲַדר אַמְבַּטְיָה

מִטְבָּח
חַלֹון

שֵירוּתִים
כִּיֹור

המשך2.2

06. .המחשב במכונית
.המפתחות בנעל
.החתול בכובע

07. .האיש במכונית
.האיש על המכונית

.החתול בביית
.החתול על הביית

08. חלון
חלון
חלון

שירותים
שירותים

כיור

09. סלון
סלון
סלון
מטבח
מטבח

חדר אמבטיה

10. סלון
חדר אמבטיה

מטבח
חלון

שירותים
כיור
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הֶמְשֵך2.2

11. .הַתַּפוּחִים בַּקְעָָרה
.הַקְעָָרה עַל הַשוּלְחָן

.הַשוּלְחָן בַּמִטְבָּח
.הַמִטְבָּח בַּבַּיִית

12. .הַיֶלֶד בַּבַּיִית
.הַיַלְָדה בִַּדיָרה

.הַמִשְּפָחָה בַּבַּיִית
.הָאִישָה בִַּדיָרה

13. .הֶַדלֶת הַזֹאת גְדֹולָה
.הֶַדלֶת הַזֹאת קְטַנָה
.הַחַלֹון הַזֶה גָדֹול
.הַחַלֹון הַזֶה קָטָן

14. .הָאִיש בְּחֲַדר הָאֹוכֶל
.הַחָתוּל בְּחֲַדר הַשֵינָה

.הַמִשְּפָחָה בְּחֲַדר הָאֹוכֶל
.הַמַחְשֵב בְּחֲַדר הַשֵינָה

15. .הַמִטְבָּח יָרֹוק
.חֲַדר הַשֵינָה יָרֹוק
.הַשֵירוּתִים יְרוּקִים

.הַסַלֹון יָרֹוק
.חֲַדר הָאֹוכֶל יָרֹוק

.הַבַּיִית יָרֹוק

16. .הַיַלְָדה וְהַסַבְתָא שֶלָה בְּחֲַדר הָאֹוכֶל
.הַיֶלֶד וְהַסַבָּא שֶלֹו בְּחֲַדר הָאַמְבַּטְיָה

.הַיַלְָדה וְהַסַבָּא שֶלָה מְשַֹחֲקִים
.הַיֶלֶד וְהַסַבְתָא שֶלֹו מְבַשְלִים

המשך2.2

11. .התפוחים בקערה
.הקערה על השולחן

.השולחן במטבח
.המטבח בביית

12. .הילד בביית
.הילדה בדירה

.המשפחה בביית
.האישה בדירה

13. .הדלת הזאת גדולה
.הדלת הזאת קטנה
.החלון הזה גדול
.החלון הזה קטן

14. .האיש בחדר האוכל
.החתול בחדר השינה

.המשפחה בחדר האוכל
.המחשב בחדר השינה

15. .המטבח ירוק
.חדר השינה ירוק
.השירותים ירוקים

.הסלון ירוק
.חדר האוכל ירוק

.הביית ירוק

16. .הילדה והסבתא שלה בחדר האוכל
.הילד והסבא שלו בחדר האמבטיה

.הילדה והסבא שלה משחקים
.הילד והסבתא שלו מבשלים
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הֶמְשֵך2.2

17. .ָהאַבָּא מְחַבֵּק אֶת הַבֵּן שֶלֹו
.הָאִימָא מְחַבֶּקֶת אֶת הַבַּת שֶלָה
.הַבַּעַל מְנַשֵק אֶת הָאִישָה שֶלֹו
.הָאָחֹות מְנַשֶקֶת אֶת הָאָח שֶלָה

18. .הִיא מְחַבֶּקֶת אֶת הַסַבְתָא שֶלָה
.הוּא מְנַשֵק אֶת הַבֵּן שֶלֹו

.אֲנִי מְחַבֶּקֶת אֶת הָאָחֹות שֶלִי
.הִיא מְנַשֶקֶת אֶת הַבַּעַל שֶלָה

19. .אֲנִי אֹוהֶבֶת אֶת הָאִימָא שֶלִי
.אֲנִי אֹוהֶבֶת אֶת הָאָח שֶלִי
.אֲנִי אֹוהֵב אֶת הָאָחֹות שֶלִי
.אֲנִי אֹוהֵב אֶת הַסַבָּא שֶלִי

20. .הָאִישָה אֹוהֶבֶת אֶת הַבַּעַל שֶלָה
.הַהֹוִרים אֹוהֲבִים אֶת הַיְלִָדים שֶלָהֶם

.הַיֶלֶד אֹוהֵב אֶת הַסַבָּא שֶלֹו
.הַיַלְָדה אֹוהֶבֶת אֶת הַכֶּלֶב שֶלָה

21. .הִיא מְחַבֶּקֶת אֶת הָאָחֹות שֶלָה
.הָאִישָה מְנַשֶקֶת אֶת הָאִיש

.הַיְלִָדים אֹוהֲבִים אֶת הָאִימָא שֶלָהֶם
.אֲנִי אֹוהֶבֶת אֶת הַתִינֹוקֶת שֶלִי

22. .ַהחָתוּל ִמתַחַת לַשוּלְחָן
.הַכֶּלֶב מִתַחַת לַחוּלְצָה
.הַיְלִָדים מִתַחַת לַמִיטָה

23. .הַחָתוּל עַל הַשוּלְחָן
.הַחָתוּל מִתַחַת לַשוּלְחָן

.אֲנִי עַל הַמִיטָה
.אֲנִי מִתַחַת לַמִיטָה

המשך2.2

17. .האבא מחבק את הבן שלו
.האימא מחבקת את הבת שלה
.הבעל מנשק את האישה שלו
.האחות מנשקת את האח שלה

18. .היא מחבקת את הסבתא שלה
.הוא מנשק את הבן שלו

.אני מחבקת את האחות שלי
.היא מנשקת את הבעל שלה

19. .אני אוהבת את האימא שלי
.אני אוהבת את האח שלי
.אני אוהב את האחות שלי
.אני אוהב את הסבא שלי

20. .האישה אוהבת את הבעל שלה
.ההורים אוהבים את הילדים שלהם

.הילד אוהב את הסבא שלו
.הילדה אוהבת את הכלב שלה

21. .היא מחבקת את האחות שלה
.האישה מנשקת את האיש

.הילדים אוהבים את האימא שלהם
.אני אוהבת את התינוקת שלי

22. .החתול מתחת לשולחן
.הכלב מתחת לחולצה
.הילדים מתחת למיטה

23. .החתול על השולחן
.החתול מתחת לשולחן

.אני על המיטה
.אני מתחת למיטה
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הֶמְשֵך2.2

24. .הָאִיש עַל הַמְכֹונִית
.הָאִיש בַּמְכֹונִית

.הָאִיש מִתַחַת לַמְכֹונִית

25. .הַיַלְָדה עַל הַמִיטָה
.הַיַלְָדה מִתַחַת לַמִיטָה

.הָאִיש עַל הַמְכֹונִית
.הָאִיש מִתַחַת לַמְכֹונִית

26. .הַיְלִָדים מִסְתַכְּלִים בַּטֶלֶוִיזְיָה
.הַיֶלֶד מַקְשִיב

.הַחָתוּל מִסְתַכֵּל עַל הַָדג
.הַהֹוִרים מַקְשִיבִים

27. .הָאִיש מַקְשִיב לַָרְדיֹו
.הַיַלְָדה מַקְשִיבָה לַָרְדיֹו

.הַהֹוִרים מִסְתַכְּלִים עַל הַיְלִָדים שֶלָהֶם
.הַיַלְָדה וְהַיֶלֶד מִסְתַכְּלִים עַל הַָדג

28. .הָאִיש עֹומֵד
.הַיֶלֶד יֹושֵב

.הָאִישָה עֹומֶֶדת
.הַיַלְָדה יֹושֶבֶת

29. .ָהאִימָא יֹושֶבֶת בַּמִטְבָּח
.הַבַּת יֹושֶבֶת בַּסַלֹון
.הַבֵּן עֹומֵד בַּסַלֹון

.הָאַבָּא עֹומֵד בַּמִטְבָּח

30. .הָאִיש עֹומֵד
.הָאִיש יֹושֵב

.הָאִישָה עֹומֶֶדת
.הָאִישָה יֹושֶבֶת

המשך2.2

24. .האיש על המכונית
.האיש במכונית

.האיש מתחת למכונית

25. .הילדה על המיטה
.הילדה מתחת למיטה

.האיש על המכונית
.האיש מתחת למכונית

26. .הילדים מסתכלים בטלויזיה
.הילד מקשיב

.החתול מסתכל על הדג
.ההורים מקשיבים

27. .האיש מקשיב לרדיו
.הילדה מקשיבה לרדיו

.ההורים מסתכלים על הילדים שלהם
.הילדה והילד מסתכלים על הדג

28. .האיש עומד
.הילד יושב

.האישה עומדת
.הילדה יושבת

29. .האימא יושבת במטבח
.הבת יושבת בסלון
.הבן עומד בסלון

.האבא עומד במטבח

30. .האיש עומד
.האיש יושב

.האישה עומדת
.האישה יושבת
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הֶמְשֵך2.2

31. ?זֶה הַסֵפֶר שֶלְךָ
.כֵּן,.זֶה הַסֵפֶר שֶלִי
?זֶה הַכֹּובַע שֶלָך

.לֹא. זֶה לֹא הַכֹּובַע שֶלִי

32. ?הִיא הָאָחֹות שֶלָך
.כֵּן,.הִיא הָאָחֹות שֶלִי

?זֶה הַכַּדוּר שֶלָך
.כֵּן,.זֶה הַכַּדוּר שֶלִי

33. ?אֵיפֹה הַמַפְתְחֹות שֶלִי
.הַמַפְתְחֹות שֶלְךָ בַּמְכֹונִית

?אֵיפֹה הַמְעִיל שֶלִי
.הַמְעִיל שֶלְךָ עַל הַכִּיסֵא

34. ?אֵיפֹה הַסְפִָרים שֶלִי
.הַסְפִָרים שֶלָך עַל הַכִּיסֵא

?אֵיפֹה הַסֵפֶל שֶלִי
.הַסֵפֶל שֶלָך בַּכִּיֹור

35. ?הוּא הָאָח שֶלָך
.כֵּן,.הוּא הָאָח שֶלִי
?אֵיפֹה הָעִיתֹון שֶלִי

.הָעִיתֹון שֶלְךָ עַל הַשוּלְחָן

36. ?אֵיפֹה הַנַעֲלַיִים
.הַנַעֲלַיִים מִתַחַת לַמִיטָה

?אֵיפֹה הָעִיתֹון
.הָעִיתֹון עַל הַמִיטָה

37. ?אֵיפֹה הַסְפָלִים
.הַסְפָלִים בַּכִּיֹור
?אֵיפֹה הַצַלָחֹות
.הַצַלָחֹות בַּכִּיֹור

המשך2.2

31. ?זה הספר שלך
.כן,.זה הספר שלי
?זה הכובע שלך

.לא. זה לא הכובע שלי

32. ?היא האחות שלך
.כן,.היא האחות שלי

?זה הכדור שלך
.כן,.זה הכדור שלי

33. ?איפה המפתחות שלי
.המפתחות שלך במכונית

?איפה המעיל שלי
.המעיל שלך על הכיסא

34. ?איפה הספרים שלי
.הספרים שלך על הכיסא

?איפה הספל שלי
.הספל שלך בכיור

35. ?הוא האח שלך
.כן,.הוא האח שלי
?איפה העיתון שלי

.העיתון שלך על השולחן

36. ?איפה הנעליים
.הנעליים מתחת למיטה

?איפה העיתון
.העיתון על המיטה

37. ?איפה הספלים
.הספלים בכיור
?איפה הצלחות
.הצלחות בכיור
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שִיעוּר יְסֹוד2.3

01. .אֲנִי גָר בְִּדיָרה
.אֲנִי גָָרה בְּבַּיִית

.אֲנַחְנוּ גִָרים בְִּדיָרה
.אֲנַחְנוּ גִָרים בְּבַּיִית

02. .אֲנִי גָר בְּבַּיִית
.הִיא גָָרה בְִּדיָרה
.הֵם גִָרים בְּבַּיִית

.אֲנַחְנוּ גִָרים בְִּדיָרה

03. רֹומָא
רֹומָא
רֹומָא
ּפִָריס
ּפִָריס

מֹוסְקְבָה

04. ?אֵיפֹה אַתָה גָר
.אֲנִי גָר בְִּדיָרה שְמֹונֶה

?אֵיפֹה אַת גָָרה
.אֲנִי גָָרה בְִּדיָרה שְתַיִים

05. ?אֵיפֹה אַתָה גָר
.אֲנִי גָר בְּמֹוסְקְבָה

?אֵיפֹה אַתָה גָר
.אֲנִי גָר בְּּפִָריס

06. ?אֵיפֹה אַתֶם גִָרים
.אֲנַחְנוּ גִָרים בְּרֹומָא

?אֵיפֹה אַתֶם גִָרים
.אֲנַחְנוּ גִָרים בְּמֹוסְקְבָה

?אֵיפֹה אַתֶם גִָרים
.אֲנַחְנוּ גִָרים בְּּפִָריס

שיעור יסוד2.3

01. .אני גר בדירה
.אני גרה בביית

.אנחנו גרים בדירה
.אנחנו גרים בביית

02. .אני גר בביית
.היא גרה בדירה
.הם גרים בביית

.אנחנו גרים בדירה

03. רומא
רומא
רומא
פריס
פריס

מוסקבה

04. ?איפה אתה גר
.אני גר בדירה שמונה

?איפה את גרה
.אני גרה בדירה שתיים

05. ?איפה אתה גר
.אני גר במוסקבה

?איפה אתה גר
.אני גר בפריס

06. ?איפה אתם גרים
.אנחנו גרים ברומא

?איפה אתם גרים
.אנחנו גרים במוסקבה

?איפה אתם גרים
.אנחנו גרים בפריס
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הֶמְשֵך2.3

07. אֶֶרץ
אֶֶרץ
אֶֶרץ
עִיר
עִיר
גֶשֶר

08. פַּאְרק
פַּאְרק
פַּאְרק
ְרחֹוב
ְרחֹוב
גֶשֶר

09. אֶֶרץ
עִיר

ְרחֹוב
פַּאְרק
גֶשֶר

10. .הַיַלְָדה יֹוֶשבֶת עַל הַגֶשֶר
.הָאִיש עֹומֵד בְָּרחֹוב

.הַיְלָדֹות עֹומְדֹות עַל הַגֶשֶר
.הָאִישָה יֹושֶבֶת בַּפַּאְרק

11. .הְָרחֹוב הַזֶה בְּּפִָריס
.הָעִיר הַזֹאת בְּצְָרפַת

.הַגֶשֶר הַזֶה בְּנְיוּ-יֹוְרק
.הָעִיר הַזֹאת בְּאְַרצֹות הַבְִּרית

המשך2.3

07. ארץ
ארץ
ארץ
עיר
עיר
גשר

08. פארק
פארק
פארק
רחוב
רחוב
גשר

09. ארץ
עיר

רחוב
פארק
גשר

10. .הילדה יושבת על הגשר
.האיש עומד ברחוב

.הילדות עומדות על הגשר
.האישה יושבת בפארק

11. .הרחוב הזה בפריס
.העיר הזאת בצרפת

.הגשר הזה בניו-יורק
.העיר הזאת בארצות הברית
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הֶמְשֵך2.3

12. .הֵם מִצְָרפַת
.הוּא מִצְָרפַת
.הִיא מִצְָרפַת

.הֵם מֵאְַרצֹות הַבְִּרית
.הוּא מֵאְַרצֹות הַבְִּרית
.הִיא מֵאְַרצֹות הַבְִּרית

13. .אֲנַחְנוּ מִיִשְָׂראֵל
.אֲנִי מִיִשְָׂראֵל
.הוּא מִיִשְָׂראֵל
.אַתֶם מִיִשְָׂראֵל

14. סִין
סִין
סִין

רוּסְיָה
רוּסְיָה

מִצְַריִים

15. ?מֵאַיִין אַת
.אֲנִי מֵאְַרצֹות הַבְִּרית

?מֵאַיִין אַתָה
.אֲנִי מִמִצְַריִים

?מֵאַיִין אַתֶן
.אֲנַחְנוּ מִצְָרפַת

?מֵאַיִין אַתֶן
.אֲנַחְנוּ מִסִין

המשך2.3

12. .הם מצרפת
.הוא מצרפת
.היא מצרפת

.הם מארצות הברית
.הוא מארצות הברית
.היא מארצות הברית

13. .אנחנו מישראל
.אני מישראל
.הוא מישראל
.אתם מישראל

14. סין
סין
סין

רוסיה
רוסיה

מצריים

15. ?מאיין את
.אני מארצות הברית

?מאיין אתה
.אני ממצריים

?מאיין אתן
.אנחנו מצרפת

?מאיין אתן
.אנחנו מסין
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הֶמְשֵך2.3

16. .הַיֶלֶד עַל יַד הַבַּיִית
.הַיַלְָדה ְרחֹוקָה מֵהַבַּיִית

.הַכֶּלֶב עַל יַד הַבַּיִית
.הַסוּס ָרחֹוק מֵהַבַּיִית

17. .הַבַּיִית שֶלִי עַל יַד הְָרחֹוב
.הַבַּיִית שֶלִי ָרחֹוק מֵהְָרחֹוב

.הַכִּיסֵא עַל יַד הֶַדלֶת
.הַכִּיסֵא ָרחֹוק מֵהֶַדלֶת

18. .אֲנִי עַל יַד הָעֵץ
.אֲנִי ְרחֹוקָה מֵהָעֵץ
.אֲנִי עַל יַד הַגֶשֶר

.אֲנִי ְרחֹוקָה מֵהַגֶשֶר

19. בְָּרזִיל
בְָּרזִיל
בְָּרזִיל

יַּפָן
יַּפָן

אִיטַלְיָה

20. .ָהאֶָרץ הַזֹאת הִיא אִיטַלְיָה
.הָאֶָרץ הַזֹאת הִיא יַּפָן

.הָאֶָרץ הַזֹאת הִיא מִצְַריִים
.הָאֶָרץ הַזֹאת הִיא רוּסְיָה

21. .יַּפָן עַל יַד סִין
.יַּפָן ְרחֹוקָה מִבְָּרזִיל

.אִיטַלְיָה עַל יַד צְָרפַת
.אִיטַלְיָה ְרחֹוקָה מִבְָּרזִיל

המשך2.3

16. .הילד על יד הביית
.הילדה רחוקה מהביית

.הכלב על יד הביית
.הסוס רחוק מהביית

17. .הביית שלי על יד הרחוב
.הביית שלי רחוק מהרחוב

.הכיסא על יד הדלת
.הכיסא רחוק מהדלת

18. .אני על יד העץ
.אני רחוקה מהעץ
.אני על יד הגשר

.אני רחוקה מהגשר

19. ברזיל
ברזיל
ברזיל

יפן
יפן

איטליה

20. .הארץ הזאת היא איטליה
.הארץ הזאת היא יפן

.הארץ הזאת היא מצריים
.הארץ הזאת היא רוסיה

21. .יפן על יד סין
.יפן רחוקה מברזיל

.איטליה על יד צרפת
.איטליה רחוקה מברזיל
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הֶמְשֵך2.3

22. .אֲנִי רֹופְאָה
.שְמִי נוִּרית זָמִיר

.אֲנִי שֹוטֵר
.שְמִי שְלֹמֹה כֹּהֵן

.אֲנִי מֹוָרה
.שְמִי נִיִרית אֶתְגָר

.אֲנִי מֵרוּסְיָה
.שְמִי וִיקְטֹור ּפֹוּפֹוב

23. .זֹאת הָאִימָא שֶלִי. שְמָה סְמַָדר שָֹשֹֹון
.זֶה הָאַבָּא שֶלִי. שְמֹו יַעֲקֹב שָֹשֹֹון

.זֶה הָאָח שֶלִי. שְמֹו מַתָן שָֹשֹֹון
.שְמִי גַלִית שָֹשֹֹון

24. ?שָלֹום! מַה שְמֵך
.שְמִי גַלִית

.נָעִים מְאֹוד
?שָלֹום! מַה שִמְךָ

.שְמִי מַר בֶּן-ָדוִיד
.נָעִים מְאֹוד

25. ?מַה שִמְךָ
.שְמִי עִיָדן

.נָעִים מְאֹוד

26. ?מַה שִמְךָ
.שְמִי יַעֲקֹב שָֹשֹֹון

.נָעִים מְאֹוד
?מַה שְמֵך

.שְמִי גְבֶֶרת בֶּן-ָדוִיד
.נָעִים מְאֹוד

המשך2.3

22. .אני רופאה
.שמי נורית זמיר

.אני שוטר
.שמי שלמה כהן

.אני מורה
.שמי נירית אתגר

.אני מרוסיה
.שמי ויקטור פופוב

23. .זאת האימא שלי. שמה סמדר ששון
.זה האבא שלי. שמו יעקב ששון

.זה האח שלי. שמו מתן ששון
.שמי גלית ששון

24. ?שלום! מה שמך
.שמי גלית

.נעים מאוד
?שלום! מה שמך

.שמי מר בן-דויד
.נעים מאוד

25. ?מה שמך
.שמי עידן

.נעים מאוד

26. ?מה שמך
.שמי יעקב ששון

.נעים מאוד
?מה שמך

.שמי גברת בן-דויד
.נעים מאוד
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הֶמְשֵך2.3

27. !שָלֹום
!שָלֹום
!שָלֹום
!שָלֹום

28. !שָלֹום
?שָלֹום! מַה שִמְךָ

.שְמִי עִיָדן בֶּן-ָדוִיד
.נָעִים מְאֹוד

!שָלֹום

29. .שָלֹום! שְמִי וִיקְטֹור
.שָלֹום! שְמִי לִין

.שָלֹום! שְמִי אִיזַבֶּלָה
.שָלֹום! שְמִי ּפְייֶר

30. .אֲנִי גָר בְּמֹוסְקְָבה,.בְּרוּסְיָה
.אֲנִי גָָרה בְּבֵּיגִ’ינְג,.בְּסִין

.אֲנִי גָָרה בְּרֹומָא,.בְּאִיטַלְיָה
.אֲנִי גָר בְּּפִָריס,.בְּצְָרפַת

31. .זֶה חֲַדר הַשֵינָה שֶלִי
.זֶה הַמִטְבָּח שֶלִי

.זֶה חֲַדר הַשֵינָה שֶלִי
.זֶה הַמִטְבָּח שֶלִי

32. .ֹזאת הָאִימָא שֶלִי. שְמָה מֵיי. הִיא מְבַשֶלֶת
.בַּמִטְבָּח

.זֶה הָאָח שֶלִי. שְמֹו וְלָאִדימִיר. הוּא יָשֵן
.בְּחֲַדר הַשֵינָה

.זֶה הָאַבָּא שֶלִי. שְמֹו בְֶּרטְַראנְד. הוּא אֹוכֵל
.בְּחֲַדר הָאֹוכֵל

.זֹאת הָאָחֹות שֶלִי. שְמָה ג’וּלְיָה. הִיא מְשַֹחֶקֶת
.בַּּפַאְרק

המשך2.3

27. !שלום
!שלום
!שלום
!שלום

28. !שלום
?שלום! מה שמך

.שמי עידן בן-דויד
.נעים מאוד

!שלום

29. .שלום! שמי ויקטור
.שלום! שמי לין

.שלום! שמי איזבלה
.שלום! שמי פייר

30. .אני גר במוסקבה,.ברוסיה
.אני גרה בביג’ינג,.בסין

.אני גרה ברומא,.באיטליה
.אני גר בפריס,.בצרפת

31. .זה חדר השינה שלי
.זה המטבח שלי

.זה חדר השינה שלי
.זה המטבח שלי

32. .זאת האימא שלי. שמה מיי. היא מבשלת
.במטבח

.זה האח שלי. שמו ולאדימיר. הוא ישן
.בחדר השינה

.זה האבא שלי. שמו ברטראנד. הוא אוכל
.בחדר האוכל

.זאת האחות שלי. שמה ג’וליה. היא משחקת
.בפארק
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שִיעוּר יְסֹוד2.4

01. סְווֶֶדר
סְווֶֶדר
סְווֶֶדר
גִ’ינְס
גִ’ינְס

חֲגֹוָרה

02. חֲלִיפָה
חֲלִיפָה
חֲלִיפָה
גְַרבַּיִים
גְַרבַּיִים
עֲנִיבָה

03. סְווֶֶדר
עֲנִיבָה
חֲלִיפָה
גְַרבַּיִים
חֲגֹוָרה
גִ’ינְס

04. .הַגְַרבַּיִים שֶלָה אֲפֹוִרים
.הַגְַרבַּיִים שֶלֹו סְגוּלִים

.הַסְווֶֶדר שֶלָה סָגֹול
.הַסְווֶֶדר שֶלֹו אָפֹור

05. .הָאִיש הַגָבֹוהַ לֹובֵש חוּלְצָה כְּחוּלָה
.הָאִיש הַנָמוּך לֹובֵש סְווֶֶדר

.הָאִישָה הַגְבֹוהָה לֹובֶשֶת גִ’ינְס
.הָאִישָה הַנְמוּכָה לֹובֶשֶת חוּלְצַת-טִי

שיעור יסוד2.4

01. סוודר
סוודר
סוודר
ג’ינס
ג’ינס

חגורה

02. חליפה
חליפה
חליפה
גרביים
גרביים
עניבה

03. סוודר
עניבה
חליפה
גרביים
חגורה
ג’ינס

04. .הגרביים שלה אפורים
.הגרביים שלו סגולים

.הסוודר שלה סגול
.הסוודר שלו אפור

05. .האיש הגבוה לובש חולצה כחולה
.האיש הנמוך לובש סוודר

.האישה הגבוהה לובשת ג’ינס
.האישה הנמוכה לובשת חולצת-טי
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06. .הָאִיש הַגָבֹוהַ לֹובֵש חֲלִיפָה שְחֹוָרה
.הָאִיש הַנָמוּך לֹובֵש חֲלִיפָה שְחֹוָרה

.הָאִישָה הַגְבֹוהָה לֹובֶשֶת חֲלִיפָה אֲפֹוָרה
.הָאִישָה הַנְמוּכָה לֹובֶשֶת חֲלִיפָה אֲפֹוָרה

07. .הַשִֹמְלָה שֶלִי וְרוָּדה
.הַנַעֲלַיִים שֶלִי חוּמֹות
.הַחֲגֹוָרה שֶלִי וְרוָּדה
.הָעֲנִיבָה שֶלִי חוּמָה

08. .הַמִכְנָסַיִים שֶלָה כְּחוּלִים
.חוּלְצַת-הַטִי שֶלָה כְּתוּמָה

.הַמְעִיל שֶלָה כָּחֹול
.הַשִֹמְלָה שֶלָה כְּתוּמָה

09. אָפֹור
סָגֹול
וָרֹוד
חוּם

כָּתֹום
כָּחֹול
צָהֹוב
יָרֹוק

10. .יֵש לִי שֵֹיעָר חוּם
.יֵש לֹו שֵֹיעָר חוּם

.יֵש לָנוּ שֵֹיעָר בְּלֹונְִדינִי
.יֵש לָהֶם שֵֹיעָר בְּלֹונְִדינִי

11. .יֵש לִי שֵֹיעָר גִ’ינְגִ’י
.יֵש לָכֶן שֵֹיעָר גִ’ינְגִ’י
.יֵש לֹו שֵֹיעָר אָפֹור
.יֵש לָנוּ שֵֹיעָר אָפֹור

המשך2.4

06. .האיש הגבוה לובש חליפה שחורה
.האיש הנמוך לובש חליפה שחורה

.האישה הגבוהה לובשת חליפה אפורה
.האישה הנמוכה לובשת חליפה אפורה

07. .השמלה שלי ורודה
.הנעליים שלי חומות
.החגורה שלי ורודה
.העניבה שלי חומה

08. .המכנסיים שלה כחולים
.חולצת-הטי שלה כתומה

.המעיל שלה כחול
.השמלה שלה כתומה

09. אפור
סגול
ורוד
חום

כתום
כחול
צהוב
ירוק

10. .יש לי שיער חום
.יש לו שיער חום

.יש לנו שיער בלונדיני
.יש להם שיער בלונדיני

11. .יש לי שיער ג’ינג’י
.יש לכן שיער ג’ינג’י
.יש לו שיער אפור
.יש לנו שיער אפור
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12. .אֲנִי גָבֹוהַ
.יֵש לִי שֵֹיעָר חוּם

.אֲנִי נְמוּכָה
.יֵש לִי שֵֹיעָר גִ’ינְגִ’י

13. .יֵש לָה שֵֹיעָר שָחֹור
.יֵש לָה שֵֹיעָר אָפֹור
.יֵש לֹו שֵֹיעָר גִ’ינְגִ’י
.יֵש לָה שֵֹיעָר חוּם

.יֵש לֹו שֵֹיעָר בְּלֹונְִדינִי
.יֵש לֹו שֵֹיעָר לָבָן

14. ?מַה צֶבַע הַסְווֶדר שֶלֹו
.הַסְווֶדר שֶלֹו כָּחֹול

?מַה צֶבַע הַחֲלִיפָה שֶלְךָ
.הַחֲלִיפָה שֶלִי אֲפֹוָרה
?מַה צֶבַע הַשֵֹיעָר שֶלֹו

.הַשֵֹיעָר שֶלֹו חוּם

15. ?מַה צֶבַע הַשֵֹיעָר שֶלָה
.הַשֵֹיעָר שֶלָה בְּלֹונְִדינִי
?מַה צֶבַע הַשֵֹיעָר שֶלָהֶן

.הַשֵֹיעָר שֶלָהֶן שָחֹור
?מַה צֶבַע הַשֵֹיעָר שֶלָך

.הַשֵֹיעָר שֶלִי גִ’ינְגִ’י

16. .הַכֹּובַע שֶלִי כָּחֹול
.הָעֲנִיבָה שֶלִי כְּתוּמָה
.הַחֲגֹוָרה שֶלִי חוּמָה
.הַסְווֶדר שֶלִי סָגֹול

המשך2.4

12. .אני גבוה
.יש לי שיער חום

.אני נמוכה
.יש לי שיער ג’ינג’י

13. .יש לה שיער שחור
.יש לה שיער אפור
.יש לו שיער ג’ינג’י
.יש לה שיער חום

.יש לו שיער בלונדיני
.יש לו שיער לבן

14. ?מה צבע הסוודר שלו
.הסוודר שלו כחול

?מה צבע החליפה שלך
.החליפה שלי אפורה
?מה צבע השיער שלו

.השיער שלו חום

15. ?מה צבע השיער שלה
.השיער שלה בלונדיני
?מה צבע השיער שלהן

.השיער שלהן שחור
?מה צבע השיער שלך

.השיער שלי ג’ינג’י

16. .הכובע שלי כחול
.העניבה שלי כתומה
.החגורה שלי חומה
.הסוודר שלי סגול
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17. .הַבַּיִית וָרֹוד
.הַבַּיִית חוּם

.הַחֲגֹוָרה וְרוָּדה
.הַחֲגֹוָרה חוּמָה

18. .קַר לַיַלְָדה
.חַם לַיֶלֶד
.קַר לָאִיש

.חַם לָאִישָה

19. .הָאִיש ָרעֵב
.הַיֶלֶד צָמֵא

.הָאִישָה ְרעֵבָה
.הַיַלְָדה צְמֵאָה

20. .אֲנִי ָרעֵב
.אֲנִי צְמֵאָה

.חַם לִי
.קַר לִי

21. ?אַתָה צָמֵא
.כֵּן,.אֲנִי צָמֵא

?קַר לָכֶם
ּ .לֹא,.לֹא קַר לָנו

?אַתָה ָרעֵב
.לֹא,.אֲנִי לֹא ָרעֵב

?חַם לָכֶם
ּ .כֵּן,.חַם לָנו

המשך2.4

17. .הביית ורוד
.הביית חום

.החגורה ורודה
.החגורה חומה

18. .קר לילדה
.חם לילד
.קר לאיש

.חם לאישה

19. .האיש רעב
.הילד צמא

.האישה רעבה
.הילדה צמאה

20. .אני רעב
.אני צמאה

.חם לי
.קר לי

21. ?אתה צמא
.כן,.אני צמא

?קר לכם
.לא,.לא קר לנו

?אתה רעב
.לא,.אני לא רעב

?חם לכם
.כן,.חם לנו
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22. ?קַר לָך
.כֵּן,.קַר לִי

?אַתֶם צְמֵאִים
.לֹא,.אֲנַחְנוּ לֹא צְמֵאִים

?חַם לָך
.לֹא,.לֹא חַם לִי
?אַתֶם ְרעֵבִים

.כֵּן,.אֲנַחְנוּ ְרעֵבִים

23. .הַיֶלֶד עָייֵף
.הַיַלְָדה חֹולָה
.הָאִיש חֹולֶה

.הָאִישָה עֲייֵפָה

24. .אֲנִי חֹולֶה
.אֲנִי עָייֵף

.קַר לִי
.אֲנִי ָרעֵב

25. ?אַת חֹולָה
.לֹא,.אֲנִי בְּסֵֶדר

?אַת עֲייֵפָה
.לֹא,.אֲנִי בְּסֵֶדר

26. ?מַה שְלֹומֵך
.אֲנִי חֹולָה

?מַה שְלֹומְךָ
.אֲנִי בְּסֵֶדר

המשך2.4

22. ?קר לך
.כן,.קר לי

?אתם צמאים
.לא,.אנחנו לא צמאים

?חם לך
.לא,.לא חם לי
?אתם רעבים

.כן,.אנחנו רעבים

23. .הילד עייף
.הילדה חולה
.האיש חולה

.האישה עייפה

24. .אני חולה
.אני עייף

.קר לי
.אני רעב

25. ?את חולה
.לא,.אני בסדר

?את עייפה
.לא,.אני בסדר

26. ?מה שלומך
.אני חולה

?מה שלומך
.אני בסדר
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27. ?מַה שְלֹומֵך
.אֲנִי עֲייֵפָה
?מַה שְלֹומְךָ
.אֲנִי בְּסֵֶדר

28. .שָלֹום
?מַה שְלֹומְךָ
.אֲנִי בְּסֵֶדר

29. !שָלֹום
?מַה שְלֹומֵך
.אֲנִי בְּסֵֶדר

30. ?שָלֹום,.גַלִית! מַה שְלֹומֵך
.אֲנִי בְּסֵֶדר

?מַה שְלֹומְךָ,.מַר בֶּן-ָדוִיד
.אֲנִי בְּסֵֶדר

31. ?שָלֹום,.גְבֶֶרת ּבֶן-ָדוִיד! מַה שְלֹומֵך
.אֲנִי בְּסֵֶדר

!שָלֹום
!שָלֹום

32. ?שָלֹום,.גְבֶֶרת ּבֶן-ָדוִיד! מַה שְלֹומֵך
.אֲנִי בְּסֵֶדר

!שָלֹום
?שָלֹום,.גַלִית! מַה שְלֹומֵך

.אֲנִי בְּסֵֶדר
!שָלֹום

33. .זֹאת הָאִימָא שֶלִי
.זֶה הָאַבָּא שֶלִי

.זֹאת הַסַבְתָא שֶלִי
.זֶה הַסַבָּא שֶלִי

המשך2.4

27. ?מה שלומך
.אני עייפה
?מה שלומך
.אני בסדר

28. .שלום
?מה שלומך
.אני בסדר

29. !שלום
?מה שלומך
.אני בסדר

30. ?שלום,.גלית! מה שלומך
.אני בסדר

?מה שלומך,.מר בן-דויד
.אני בסדר

31. ?שלום,.גברת בן-דויד! מה שלומך
.אני בסדר

!שלום
!שלום

32. ?שלום,.גברת בן-דויד! מה שלומך
.אני בסדר

!שלום
?שלום,.גלית! מה שלומך

.אני בסדר
!שלום

33. .זאת האימא שלי
.זה האבא שלי

.זאת הסבתא שלי
.זה הסבא שלי
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34. .שָלֹום,.אִימָא
.שָלֹום,.אַבָּא

.שָלֹום,.סַבְתָא
.שָלֹום,.סַבָּא

35. !שָלֹום,.אִימָא
!שָלֹום,.אַבָּא

!שָלֹום,.סַבְתָא
!שָלֹום,.סַבָּא

36. .שָלֹום,.אִימָא
.שָלֹום,.עֲנָת
?מַה שְלֹומֵך
.אֲנִי חֹולָה

?מַה שְלֹומֵך
.אֲנִי בְּסֵֶדר

37. .שָלֹום,.אַבָּא
.שָלֹום,.עֲנָת
?מַה שְלֹומְךָ
.אֲנִי בְּסֵֶדר

38. .שָלֹום,.סַבְתָא
.שָלֹום,.עֲנָת
?מַה שְלֹומֵך
.אֲנִי בְּסֵֶדר
?מַה שְלֹומֵך
.אֲנִי בְּסֵֶדר

39. .שָלֹום,.סַבָּא
.שָלֹום,.עֲנָת
?אַת ְרעֵבָה

.כֵּן,.אֲנִי ְרעֵבָה

המשך2.4

34. .שלום,.אימא
.שלום,.אבא

.שלום,.סבתא
.שלום,.סבא

35. !שלום,.אימא
!שלום,.אבא

!שלום,.סבתא
!שלום,.סבא

36. .שלום,.אימא
.שלום,.ענת
?מה שלומך
.אני חולה

?מה שלומך
.אני בסדר

37. .שלום,.אבא
.שלום,.ענת
?מה שלומך
.אני בסדר

38. .שלום,.סבתא
.שלום,.ענת
?מה שלומך
.אני בסדר
?מה שלומך
.אני בסדר

39. .שלום,.סבא
.שלום,.ענת
?את רעבה

.כן,.אני רעבה
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01. !שָלֹום
!שָלֹום

02. !שָלֹום
!שָלֹום

03. ?מַה שִמְךָ
.שְמִי ּפַאוּלֹו לִימָה

04. ?מַה שְמֵך
ּ .שְמִי ּפֵי-צִ’י יו

05. !נָעִים מְאֹוד
!נָעִים מְאֹוד

06. ?זֶה הָאָח שֶלָך
.כֵּן,.זֶה הָאָח שֶלִי

07. ?מַה שִמְךָ
.שְמִי ּפֵי-לִי

08. ?בֶּן כַּמָה אַתָה
.אֲנִי בֶּן תֵשַע

09. !נָעִים מְאֹוד
!נָעִים מְאֹוד

10. ?מֵאַיִין אַתֶם
.אֲנַחְנוּ מִסִין

11. ?מֵאַיִין אַתָה
.אֲנִי מִבְָּרזִיל

12. ?אַת ְרעֵבָה
.לֹא אֲנִי לֹא ְרעֵבָה

ציון דרך2.5

01. !שלום
!שלום

02. !שלום
!שלום

03. ?מה שמך
.שמי פאולו לימה

04. ?מה שמך
.שמי פי-צ’י יו

05. !נעים מאוד
!נעים מאוד

06. ?זה האח שלך
.כן,.זה האח שלי

07. ?מה שמך
.שמי פי-לי

08. ?בן כמה אתה
.אני בן תשע

09. !נעים מאוד
!נעים מאוד

10. ?מאיין אתם
.אנחנו מסין

11. ?מאיין אתה
.אני מברזיל

12. ?את רעבה
.לא אני לא רעבה
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13. ?אַתָה ָרעֵב
.כֵּן,.אֲנִי ָרעֵב

14. !שָלֹום
!שָלֹום

15. ?זֶה הַסֵפֶר שֶלָך
.כֵּן,.זֶה הַסֵפֶר שֶלִי

16. ?זֹאת הַמִשְּפָחָה שֶלָך
.כֵּן,.זֹאת הַמִשְּפָחָה שֶלִי

17. ?אֵיפֹה הֵם גִָרים
.הֵם גִָרים בְּבֵּיגִ’ינְג

18. ?אַתָה צָמֵא
.כֵּן,.אֲנִי צָמֵא

המשך2.5

13. ?אתה רעב
.כן,.אני רעב

14. !שלום
!שלום

15. ?זה הספר שלך
.כן,.זה הספר שלי

16. ?זאת המשפחה שלך
.כן,.זאת המשפחה שלי

17. ?איפה הם גרים
.הם גרים בביג’ינג

18. ?אתה צמא
.כן,.אני צמא
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01. .אֵלֶה נָשִים. הַנָשִים הָאֵלֶה עֹובְדֹות
.אֵלֶה יְלִָדים. הַיְלִָדים הָאֵלֶה מְשַֹחֲקִים

.זֶה אִיש. הָאִיש עֹובֵד
.זֹאת יַלְָדה. הַיַלְָדה מְשַׂחֶקֶת

02. בֵּית-סֵפֶר
בֵּית-חֹולִים

מִסְעָָדה
ּפַאְרק

03. .הָרֹופְאָה עֹובֶֶדת ּבְבֵּית-הַחֹולִים
.הַגְבִָרים עֹובְִדים בַּּפַאְרק
.הַנָשִים עֹובְדֹות בַּמִסְעָָדה

.הַמֹוֶרה עֹובֵד בְּבֵּית-הַסֵפֶר

04. .אֲנִי מְשַׂחֵק בַּּפַאְרק
.אֲנִי מְשַׂחֶקֶת בְּבֵּית-הַסֵפֶר
.אֲנִי עֹובֵד בְּבֵּית-הַחֹולִים
.אֲנִי עֹובֵד בְּבֵּית-הַסֵפֶר

05. .ַהמִשְּפָחָה אֹוכֶלֶת בִּפְנִים
.הָאִיש וְהָאִישָה אֹוכְלִים בַּחוּץ

.הוּא ָרץ בִּפְנִים
.הִיא ָרצָה בַּחוּץ

06. .ָהאִיש הַזֶה עֹובֵד בִּפְנִים
.הַגְבִָרים הָאֵלֶה עֹובְִדים בַּחוּץ
.הַנָשִים הָאֵלֶה עֹובְדֹות בִּפְנִים
.הָאִישָה הַזֹאת עֹובֶֶדת בַּחוּץ

שיעור יסוד3.1

01. .אלה נשים. הנשים האלה עובדות
.אלה ילדים. הילדים האלה משחקים

.זה איש. האיש עובד
.זאת ילדה. הילדה משחקת

02. בית-ספר
בית-חולים

מסעדה
פארק

03. .הרופאה עובדת בבית-החולים
.הגברים עובדים בפארק
.הנשים עובדות במסעדה

.המורה עובד בבית-הספר

04. .אני משחק בפארק
.אני משחקת בבית-הספר
.אני עובד בבית-החולים
.אני עובד בבית-הספר

05. .המשפחה אוכלת בפנים
.האיש והאישה אוכלים בחוץ

.הוא רץ בפנים
.היא רצה בחוץ

06. .האיש הזה עובד בפנים
.הגברים האלה עובדים בחוץ
.הנשים האלה עובדות בפנים
.האישה הזאת עובדת בחוץ
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07. בֹּוקֶר
אַחַר-הַצָהֳַריִים

עֶֶרב
לַיְלָה
בֹּוקֶר

אַחַר-הַצָהֳַריִים
עֶֶרב
לַיְלָה

08. .עַכְשָיו בֹּוקֶר
.עַכְשָיו אַחַר-הַצָהֳַריִים

.עַכְשָיו עֶֶרב
.עַכְשָיו לַיְלָה

09. ַעכְשָיו בֹּוקֶר. הַיְלִָדים אֹוכְלִים אֲרוּחַת-
.בֹּוקֶר

.עַכְשָיו אַחַר-הַצָהֳַריִים. הַגְבִָרים אֹוכְלִים
.אֲרוּחַת-צָהֳַריִים

.ַעכְשָיו עֶֶרב. הַמִשְּפָחָה אֹוכֶלֶת אֲרוּחַת-עֶֶרב

10. .ַהמִשְּפָחָה אֹוכֶלֶת אֲרוּחַת-בֹּוקֶר בִּפְנִים
.הַמִשְּפָחָה אֹוכֶלֶת אֲרוּחַת-בֹּוקֶר בַּחוּץ
.הִיא אֹוכֶלֶת אֲרוּחַת-צָהֳַריִים בִּפְנִים
.הִיא אֹוכֶלֶת אֲרוּחַת-צָהֳַריִים בַּחוּץ

11. .אֲנַחְנוּ אֹוכְלִים אֲרוּחַת-בֹּוקֶר בִּפְנִים
.אֲנַחְנוּ אֹוכְלִים אֲרוּחַת-עֶֶרב בַּחוּץ
.אֲנַחְנוּ אֹוכְלִים אֲרוּחַת-בֹּוקֶר בַּחוּץ
.אֲנַחְנוּ אֹוכְלִים אֲרוּחַת-עֶֶרב בִּפְנִים

המשך3.1

07. בוקר
אחר-הצהריים

ערב
לילה
בוקר

אחר-הצהריים
ערב
לילה

08. .עכשיו בוקר
.עכשיו אחר-הצהריים

.עכשיו ערב
.עכשיו לילה

09. עכשיו בוקר. הילדים אוכלים ארוחת-
.בוקר

.עכשיו אחר-הצהריים. הגברים אוכלים
.ארוחת-צהריים

.עכשיו ערב. המשפחה אוכלת ארוחת-ערב

10. .המשפחה אוכלת ארוחת-בוקר בפנים
.המשפחה אוכלת ארוחת-בוקר בחוץ
.היא אוכלת ארוחת-צהריים בפנים
.היא אוכלת ארוחת-צהריים בחוץ

11. .אנחנו אוכלים ארוחת-בוקר בפנים
.אנחנו אוכלים ארוחת-ערב בחוץ
.אנחנו אוכלים ארוחת-בוקר בחוץ
.אנחנו אוכלים ארוחת-ערב בפנים
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12. .הוּא עֹובֵד בַּבֹּוקֶר
.הוּא עֹובֵד בַּלַיְלָה

.הֵן מְשַׂחֲקֹות אַחַר-הַצָהֳַריִים
.הִיא מִסְתַכֶּלֶת בַּטֶלֶוִיזְיָה בָּעֶֶרב

13. ?אֵיפֹה אַת עֹובֶֶדת
.אֲנִי עֹובֶֶדת בְּּפַאְרק

.אֲנִי עֹובֶֶדת בְּבֵּית-חֹולִים
?אֵיפֹה אַתָה עֹובֵד

.אֲנִי עֹובֵד בְּבֵּית-סֵפֶר
.אֲנִי עֹובֵד בְּמִסְעָָדה

14. ?מָתַי אַתָה עֹובֵד
.אֲנִי עֹובֵד בַּבֹּוקֶר
?מָתַי אַתָה עֹובֵד

.אֲנִי עֹובֵד אַחַר-הַצָהֳַריִים
?מָתַי אַתָה עֹובֵד

.אֲנִי עֹובֵד בַּלַיְלָה

15. .יֵש לֹו נַעֲלַיִים וְגְַרבַּיִים
.יֵש לֹו נַעֲלַיִים,.אֲבָל אֵין לֹו גְַרבַּיִים

.יֵש לִי חֲלִיפָה וְעֲנִיבָה
.יֵש לִי חֲלִיפָה,.אֲבָל אֵין לִי עֲנִיבָה

16. .יֵש לֹו בֵּיצָה וְהוּא אֹוכֵל אֹותָה
.יֵש לֹו בֵּיצָה אֲבָל הוּא לֹא אֹוכֵל אֹותָה

.יֵש לַיַלְָדה סֵפֶר וְהִיא קֹוֵראת אֹותֹו
.יֵש לַיַלְָדה סֵפֶר אֲבָל הִיא לֹא קֹוֵראת אֹותֹו

המשך3.1

12. .הוא עובד בבוקר
.הוא עובד בלילה

.הן משחקות אחר-הצהריים
.היא מסתכלת בטלויזיה בערב

13. ?איפה את עובדת
.אני עובדת בפארק

.אני עובדת בבית-חולים
?איפה אתה עובד

.אני עובד בבית-ספר
.אני עובד במסעדה

14. ?מתי אתה עובד
.אני עובד בבוקר
?מתי אתה עובד

.אני עובד אחר-הצהריים
?מתי אתה עובד

.אני עובד בלילה

15. .יש לו נעליים וגרביים
.יש לו נעליים,.אבל אין לו גרביים

.יש לי חליפה ועניבה
.יש לי חליפה,.אבל אין לי עניבה

16. .יש לו ביצה והוא אוכל אותה
.יש לו ביצה אבל הוא לא אוכל אותה

.יש לילדה ספר והיא קוראת אותו
.יש לילדה ספר אבל היא לא קוראת אותו
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17. ?יֵש לָך גְַרבַּיִים וְנַעֲלַיִים
.יֵש לִי גְַרבַּיִים,.אֲבָל אֵין לִי נַעֲלַיִים

?יֵש לְךָ אָחִים וְאֲחָיֹות
.כֵּן. יֵש לִי שְנֵי אָחִים וְשְתֵי אֲחָיֹות

?יֵש לְךָ מְעִיל וְכֹּובַע
.יֵש לִי מְעִיל,.אֲבָל אֵין לִי כֹּובַע

18. ?אֵיפֹה אַת שֹותָה קָפֶה
.אֲנִי שֹותָה קָפֶה בְּבֵּית-קָפֶה

?מָתַי אַתָה שֹותֶה קָפֶה
.אֲנִי שֹותֶה קָפֶה בַּבֹּוקֶר

?מָתַי אַת שֹותָה קָפֶה
.אֲנִי שֹותָה קָפֶה בָּעֶֶרב

19. .הוּא קֹוֵרא אַחֲֵרי אֲרוּחַת-הָעֶֶרב
.הִיא קֹוֵראת אַחֲֵרי אֲרוּחַת-הַצָהֳַריִים
.הוּא שֹותֶה קָפֶה לִפְנֵי אֲרוּחַת-הַבֹּוקֶר
.הֵם שֹותִים קָפֶה אַחֲֵרי אֲרוּחַת-הָעֶֶרב

20. ?מָתַי אַתָה אֹוכֵל אֲרוּחַת-בֹּוקֶר
.אֲנִי אֹוכֵל אֲרוּחַת-בֹּוקֶר לִפְנֵי שֶאֲנִי עֹובֵד

?מָתַי אַתָה אֹוכֵל אֲרוּחַת-עֶֶרב
.אֲנִי אֹוכֵל אֲרוּחַת-עֶֶרב אַחֲֵרי שֶאֲנִי עֹובֵד

21. שְלֹוש-עֶשְֵׂרה
אְַרבַּע-עֶשְֵׂרה
חֲמֵש-עֶשְֵׂרה
שֵש-עֶשְֵׂרה

שְבַע-עֶשְֵׂרה
שְמֹונֶה-עֶשְֵׂרה
תְשַע-עֶשְֵׂרה

עֶשְִׂרים
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17. ?יש לך גרביים ונעליים
.יש לי גרביים,.אבל אין לי נעליים

?יש לך אחים ואחיות
.כן. יש לי שני אחים ושתי אחיות

?יש לך מעיל וכובע
.יש לי מעיל,.אבל אין לי כובע

18. ?איפה את שותה קפה
.אני שותה קפה בבית-קפה

?מתי אתה שותה קפה
.אני שותה קפה בבוקר

?מתי את שותה קפה
.אני שותה קפה בערב

19. .הוא קורא אחרי ארוחת-הערב
.היא קוראת אחרי ארוחת-הצהריים
.הוא שותה קפה לפני ארוחת-הבוקר
.הם שותים קפה אחרי ארוחת-הערב

20. ?מתי אתה אוכל ארוחת-בוקר
.אני אוכל ארוחת-בוקר לפני שאני עובד

?מתי אתה אוכל ארוחת-ערב
.אני אוכל ארוחת-ערב אחרי שאני עובד

21. שלוש-עשרה
ארבע-עשרה
חמש-עשרה
שש-עשרה

שבע-עשרה
שמונה-עשרה
תשע-עשרה

עשרים
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22. שְלֹוש-עֶשְֵׂרה בֵּיצִים
אְַרבָּעָה-עָשָׂר סְפָלִים
חֲמֵש-עֶשְֵׂרה עֲנִיבֹות
שֵש-עֶשְֵׂרה חֲגֹורֹות

23. שְבַע-עֶשְֵׂרה צַלָחֹות
שְמֹונָה-עָשָׂר כַּדוִּרים
תִשְעָה-עָשָׂר ּפְָרחִים

עֶשְִׂרים סְפִָרים

24. .אְַרבַּע-עֶשְֵׂרה בָּא אַחֲֵרי שְלֹוש-עֶשְֵׂרה
.חֲמֵש-עֶשְֵׂרה בָּא אַחֲֵרי אְַרבַּע-עֶשְֵׂרה

.תְשַע-עֶשְֵׂרה בָּא לִפְנֵי עֶשְִׂרים

25. .חֲמֵש-עֶשְֵׂרה בָּא לִפְנֵי שֵש-עֶשְֵׂרה
.שְבַע-עֶשְֵׂרה בָּא אַחֲֵרי שֵש-עֶשְֵׂרה

.שְבַע-עֶשְֵׂרה בָּא לִפְנֵי שְמֹונֶה-עֶשְֵׂרה
.אְַרבַּע-עֶשְֵׂרה בָּא אַחֲֵרי שְלֹוש-עֶשְֵׂרה

26. ?בֶּן כַּמָה אַתָה
.אֲנִי בֶּן אְַרבַּע-עֶשְֵׂרה

?בֶּן כַּמָה אַתָה
.אֲנִי בֶּן תְשַע-עֶשְֵׂרה

27. !בֹּוקֶר טֹוב
!אַחַר-הַצָהֳַריִים טֹובִים

!עֶֶרב טֹוב
!לַיְלָה טֹוב

28. ?בֹּוקֶר טֹוב! מַה שְלֹומְךָ
.אֲנִי בְּסֵֶדר

?אַחַר-הַצָהֳַריִים טֹובִים! מַה שְלֹומְכֶם
.אֲנַחְנוּ בְּסֵֶדר
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22. שלוש-עשרה ביצים
ארבעה-עשר ספלים
חמש-עשרה עניבות
שש-עשרה חגורות

23. שבע-עשרה צלחות
שמונה-עשר כדורים
תשעה-עשר פרחים

עשרים ספרים

24. .ארבע-עשרה בא אחרי שלוש-עשרה
.חמש-עשרה בא אחרי ארבע-עשרה

.תשע-עשרה בא לפני עשרים

25. .חמש-עשרה בא לפני שש-עשרה
.שבע-עשרה בא אחרי שש-עשרה

.שבע-עשרה בא לפני שמונה-עשרה
.ארבע-עשרה בא אחרי שלוש-עשרה

26. ?בן כמה אתה
.אני בן ארבע-עשרה

?בן כמה אתה
.אני בן תשע-עשרה

27. !בוקר טוב
!אחר-הצהריים טובים

!ערב טוב
!לילה טוב

28. ?בוקר טוב! מה שלומך
.אני בסדר

?אחר-הצהריים טובים! מה שלומכם
.אנחנו בסדר
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29. !עֶֶרב טֹוב
!עֶֶרב טֹוב

?מַה שְלֹומְךָ
?אֲנִי בְּסֵֶדר. מַה שְלֹומֵך

.קַר לִי
!לַיְלָה טֹוב
!לַיְלָה טֹוב

30. !בֹּוקֶר טֹוב
.אֲנִי ָדן ּפֹוָרת
.זֹאת ָרחֵל טַל

.זֶה הַסֵפֶר שֶלָה
?שָלֹום,.גְבֶֶרת טַל! מַה שְלֹומֵך

.אֲנִי בְּסֵֶדר

31. ?מָתַי אַת כֹּותֶבֶת
.אֲנִי כֹּותֶבֶת בַּבֹּוקֶר וְבָּעֶֶרב

?מָה אַת עֹושָׂה אַחַר-הַצָהֳַריִים
.הַבֵּן שֶלִי וְאֲנִי מְשַׂחֲקִים

32. ?אֵיפֹה אַת כֹּותֶבֶת
.בַּבֹּוקֶר אֲנִי כֹּותֶבֶת בַּּפַאְרק

.בָּעֶֶרב אֲנִי כֹּותֶבֶת בַּסַלֹון שֶלִי

המשך3.1

29. !ערב טוב
!ערב טוב

?מה שלומך
?אני בסדר. מה שלומך

.קר לי
!לילה טוב
!לילה טוב

30. !בוקר טוב
.אני דן פורת
.זאת רחל טל

.זה הספר שלה
?שלום,.גברת טל! מה שלומך

.אני בסדר

31. ?מתי את כותבת
.אני כותבת בבוקר ובערב

?מה את עושה אחר-הצהריים
.הבן שלי ואני משחקים

32. ?איפה את כותבת
.בבוקר אני כותבת בפארק

.בערב אני כותבת בסלון שלי
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01. שִבְעָה יָמִים
.הַתִינֹוק הַזֶה בֶּן יֹום אֶחָד

שְלֹושָה יָמִים
.הַחָתוּל הַזֶה בֶּן עֶשְִׂרים יָמִים

02. .יֵש שִבְעָה יָמִים בְּשָבוּעַ
.יֵש אְַרבָּעָה שָבוּעֹות בְּחֹוֶדש

.יֵש שְנֵים-עָשָׂר חֹוָדשִים בְּשָנָה

03. יֹום
שָבוּעַ
חֹוֶדש
שָנָה

04. .הוּא בֶּן שְמֹונָה-עָשָׂר יָמִים
.הוּא בֶּן שְמֹונָה-עָשָׂר שָבוּעֹות
.הוּא בֶּן שְמֹונָה-עָשָׂר חֹוָדשִים

.הוּא בֶּן שְמֹונֶה-עֶשְֵׂרה

05. .הַיֹום הַזֶה הוּא יֹום שִישִי
.הַיֹום הַזֶה הוּא יֹום שַבָּת

.הַיֹום הַזֶה הוּא יֹום ִראשֹון

06. יֹום שֵנִי
יֹום שְלִישִי
יֹום ְרבִיעִי
יֹום חֲמִישִי
יֹום שִישִי
יֹום שַבָּת

יֹום ִראשֹון

07. .הַיֹום יֹום שִישִי. אֲנִי עֹובֵד
.הַיֹום יֹום שַבָּת. אֲנִי ָרץ

.הַיֹום יֹום ִראשֹון. אֲנִי מִסְתַכֶּלֶת בַּטֶלֶוִיזְיָה

שיעור יסוד3.2

01. שבעה ימים
.התינוק הזה בן יום אחד

שלושה ימים
.החתול הזה בן עשרים ימים

02. .יש שבעה ימים בשבוע
.יש ארבעה שבועות בחודש

.יש שנים-עשר חודשים בשנה

03. יום
שבוע
חודש
שנה

04. .הוא בן שמונה-עשר ימים
.הוא בן שמונה-עשר שבועות
.הוא בן שמונה-עשר חודשים

.הוא בן שמונה-עשרה

05. .היום הזה הוא יום שישי
.היום הזה הוא יום שבת

.היום הזה הוא יום ראשון

06. יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
יום שבת

יום ראשון

07. .היום יום שישי. אני עובד
.היום יום שבת. אני רץ

.היום יום ראשון. אני מסתכלת בטלויזיה
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08. .הַיֹום יֹום ִראשֹון. הֵם בַּּפַאְרק
.הַיֹום יֹום שֵנִי. אֲנַחְנוּ אֹוכְלִים אֲרוּחַת

.צָהֳַריִים
.הַיֹום יֹום שְלִישִי. אֲנִי קֹונֶה ָדגִים

09. .הַיֹום יֹום ְרבִיעִי. אֲנִי קֹוֵרא
.הַיֹום יֹום חֲמִישִי. אֲנִי מַקְשִיבָה לַָרְדיֹו

.הַיֹום יֹום שִישִי. הֵם מְשַׂחֲקִים
.הַיֹום יֹום שַבָּת. הוּא שֹׂוחֶה

10. יֹום שֵנִי
יֹום שְלִישִי
יֹום ְרבִיעִי
יֹום חֲמִישִי
יֹום שִישִי
יֹום שַבָּת

יֹום ִראשֹון

11. .הַיְלָדֹות מְשַׂחֲקֹות מִשְֹחָק
.הַיְלִָדים מְשַֹחֲקִים מִשְֹחָק
.הַגְבִָרים מְשַֹחֲקִים מִשְֹחָק
.הַנָשִים מְשַֹחֲקֹות מִשְֹחָק

12. .הֵם מְשַֹחֲקִים מִשְֹחָק עִם הַיְלִָדים שֶלָהֶם
.הַיַלְָדה מְשַֹחֶקֶת עִם הַחֲבֵרֹות שֶלָה

.הַיַלְָדה קֹוֵראת עִם הַסַבָּא שֶלָה
.הַיֶלֶד שֹׂוחֶה עִם הַחֲבִֵרים שֶלֹו

13. ?עִם מִי אַת אֹוכֶלֶת אֲרוּחַת צָהֳַריִים
.אֲנִי אֹוכֶלֶת אֲרוּחַת צָהֳַריִים עִם הָאָחֹות

.שֶלִי
?עִם מִי אַת אֹוכֶלֶת אֲרוּחַת עֶֶרב

.אֲנִי אֹוכֶלֶת אֲרוּחַת עֶֶרב עִם הַבַּעַל שֶלִי

המשך3.2

08. .היום יום ראשון. הם בפארק
.היום יום שני. אנחנו אוכלים ארוחת

.צהריים
.היום יום שלישי. אני קונה דגים

09. .היום יום רביעי. אני קורא
.היום יום חמישי. אני מקשיבה לרדיו

.היום יום שישי. הם משחקים
.היום יום שבת. הוא שוחה

10. יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
יום שבת

יום ראשון

11. .הילדות משחקות משחק
.הילדים משחקים משחק
.הגברים משחקים משחק
.הנשים משחקות משחק

12. .הם משחקים משחק עם הילדים שלהם
.הילדה משחקת עם החברות שלה

.הילדה קוראת עם הסבא שלה
.הילד שוחה עם החברים שלו

13. ?עם מי את אוכלת ארוחת צהריים
.אני אוכלת ארוחת צהריים עם האחות

.שלי
?עם מי את אוכלת ארוחת ערב

.אני אוכלת ארוחת ערב עם הבעל שלי
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14. .הַיֶלֶד מְבַקֵר אֶת הַסַבְתָא שֶלֹו בַּבַּיִית שֶלָה
.הַיַלְָדה מְבַקֶֶרת אֶת הַחֲבֵָרה שֶלָה

.הָאִישָה מְבַקֶֶרת בְּּפִָריס
.הָאִיש מְבַקֵר בְּמֹוסְקְבָה

15. ?מָה אַת עֹושָׂה
.אֲנִי מְשַׂחֶקֶת מִשְׂחָק עִם הָאָחֹות שֶלִי

?מָה אַתָה עֹושֶׂה
.אֲנִי מְבַקֵר אֶת הַסַבְתָא שֶלִי בְּבֵּית-הַחֹולִים

16. .אֲנִי מְבַקֶֶרת אֶת הַחֲבֵרֹות שֶלִי
.הַמִשְּפָחָה מְבַקֶֶרת בְּרֹומָא

.הַבַּעַל וְהָאִישָה מְבַקְִרים בְּבֵּיגִ’ינְג
.הַיֶלֶד מְבַקֵר אֶת הַסַבָּא שֶלֹו

17. .זֹאת הַמִשְּפָחָה שֶלִי
ּ .זֶה הַבַּיִית שֶלָנו

ּ .אֵלֶה הָאֹוְרחִים שֶלָנו
.זֹאת הַמִשְּפָחָה שֶלִי

ּ .זֶה הַבַּיִית שֶלָנו
ּ .אֵלֶה הָאֹוְרחִים שֶלָנו

18. .אֵלֶה אֹוְרחִים
.אֲנִי עֹובֶֶדת. אֲנִי לֹא אֹוַרחַת

.הוּא אֹוֵרחַ

19. .הָאֹוְרחִים שֶלָנוּ עַל-יַד הֶַדלֶת
.הָאֹוְרחִים שֶלָנוּ יֹושְבִים בַּסַלֹון

.אֲנַחְנוּ אֹוכְלִים אֲרוּחַת עֶֶרב עִם הָאֹוְרחִים
ּ .שֶלָנו

ּ .אֲנַחְנוּ מְשַׂחֲקִים מִשְׂחָק עִם הָאֹוְרחִים שֶלָנו

המשך3.2

14. .הילד מבקר את הסבתא שלו בביית שלה
.הילדה מבקרת את החברה שלה

.האישה מבקרת בפריס
.האיש מבקר במוסקבה

15. ?מה את עושה
.אני משחקת משחק עם האחות שלי

?מה אתה עושה
.אני מבקר את הסבתא שלי בבית-החולים

16. .אני מבקרת את החברות שלי
.המשפחה מבקרת ברומא

.הבעל והאישה מבקרים בביג’ינג
.הילד מבקר את הסבא שלו

17. .זאת המשפחה שלי
.זה הביית שלנו

.אלה האורחים שלנו
.זאת המשפחה שלי

.זה הביית שלנו
.אלה האורחים שלנו

18. .אלה אורחים
.אני עובדת. אני לא אורחת

.הוא אורח

19. .האורחים שלנו על-יד הדלת
.האורחים שלנו יושבים בסלון

.אנחנו אוכלים ארוחת ערב עם האורחים
.שלנו

.אנחנו משחקים משחק עם האורחים שלנו
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20. ּ !בְּרוּכִים הַבָּאִים לַבַּיִית שֶלָנו
ּ !בְּרוּכִים הַבָּאִים לַמִסְעָָדה שֶלָנו

.בְּרוּכִים הַבָּאִים לְיִשְָׂראֵל

21. ּ !בְּרוּכִים הַבָּאִים לַמִסְעָָדה שֶלָנו
!תֹוָדה

ּ !בְּרוּכִים הַבָּאִים לַבַּיִית שֶלָנו
!תֹוָדה

22. .הָאֹוְרחִים שֶלָנוּ עַל-יַד הֶַדלֶת
!שָלֹום

ּ !בְּרוּכִים הַבָּאִים לַבַּיִית שֶלָנו
!תֹוָדה

23. .ָהאִישָה מְִריחָה אֶת הַקָפֶה
.הָאִיש מִֵריחַ אֶת הַּפֶַרח

.הָאִישָה טֹועֶמֶת מֵהָאֹוֶרז
.הֵם טֹועֲמִים מֵהַלֶחֶם

24. .הַלֶחֶם טָעִים
.הַחָלָב לֹא טָעִים

.יֵש לַּפְָרחִים ֵריחַ טֹוב
.יֵש לַגְַרבַּיִים ֵריחַ ַרע

25. .ָהאִישָה טֹועֶמֶת מֵהַלֶחֶם
.הַתַּפוּחַ טָעִים

.הַקָפֶה לֹא טָעִים
.הָאִיש מִֵריחַ אֶת הַחָלָב

.לַּפֶַרח יֵש ֵריחַ טֹוב
.לַָדג יֵש ֵריחַ ַרע

המשך3.2

20. !ברוכים הבאים לביית שלנו
!ברוכים הבאים למסעדה שלנו

.ברוכים הבאים לישראל

21. !ברוכים הבאים למסעדה שלנו
!תודה

!ברוכים הבאים לביית שלנו
!תודה

22. .האורחים שלנו על-יד הדלת
!שלום

!ברוכים הבאים לביית שלנו
!תודה

23. .האישה מריחה את הקפה
.האיש מריח את הפרח

.האישה טועמת מהאורז
.הם טועמים מהלחם

24. .הלחם טעים
.החלב לא טעים

.יש לפרחים ריח טוב
.יש לגרביים ריח רע

25. .האישה טועמת מהלחם
.התפוח טעים

.הקפה לא טעים
.האיש מריח את החלב

.לפרח יש ריח טוב
.לדג יש ריח רע
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26. .ָהאִיש מִֵריחַ אֶת הַחָלָב
.יֵש לַחָלָב ֵריחַ ַרע

.הֵן טֹועֲמֹות מֵהָאֹוֶרז
.הָאֹוֶרז טָעִים

27. .לַחוּלְצָה יֵש ֵריחַ טֹוב
.לַקָפֶה יֵש ֵריחַ טֹוב

.לַחוּלְצָה יֵש ֵריחַ ַרע
.לַקָפֶה יֵש ֵריחַ ַרע

28. אְַרבַּע אֶצְבָּעֹות
שָלֹוש יַָדיִים

עֶשֶׂר אֶצְבָּעֹות
ֶרגֶל אַחַת

29. יָד
אֶצְבָּעֹות

ֶרגֶל
אֶצְבָּעֹות

30. .הֶָרגֶל שֶלֹו בֶַּדשֶא
.הָאֶצְבָּעֹות שֶלָה בַּמַיִים
.הַיַָדיִים שֶלָה עַל הַחַלֹון

.הָאֶצְבָּעֹות שֶלֹו עַל הַשוּלְחָן

31. בַּיִית בַּחֹוֶרף
ּפַאְרק בָּאָבִיב

עִיר בַּקַיִיץ
עֵץ בַּסְתָיו

32. אָבִיב
קַיִיץ
סְתָיו
חֹוֶרף

המשך3.2

26. .האיש מריח את החלב
.יש לחלב ריח רע

.הן טועמות מהאורז
.האורז טעים

27. .לחולצה יש ריח טוב
.לקפה יש ריח טוב

.לחולצה יש ריח רע
.לקפה יש ריח רע

28. ארבע אצבעות
שלוש ידיים

עשר אצבעות
רגל אחת

29. יד
אצבעות

רגל
אצבעות

30. .הרגל שלו בדשא
.האצבעות שלה במיים
.הידיים שלה על החלון

.האצבעות שלו על השולחן

31. ביית בחורף
פארק באביב

עיר בקייץ
עץ בסתיו

32. אביב
קייץ
סתיו
חורף



69

הֶמְשֵך3.2

33. .זֶה עֵץ בַּחֹוֶרף
.זֶה עֵץ בָּאָבִיב
.זֶה עֵץ בַּקַיִיץ
.זֶה עֵץ בַּסְתָיו

34. .זֶה הַבַּיִית שֶלִי בַּחֹוֶרף
.זֶה הַבַּיִית שֶלִי בַּקַיִיץ
.זֶה הַכֹּובַע שֶלִי בַּחֹוֶרף
.זֶה הַכֹּובַע שֶלִי בַּקַיִיץ

35. !שָלֹום
!שָלֹום

?מֵאַיִין אַת
.אֲנִי מֵרוּסְיָה

.בְּרוּכָה הַבָּאָה לְיִשְָׂראֵל
!תֹוָדה

36. .אַחַר-הַצָהֳַריִים טֹובִים! שְמִי ָדוִיד אַגָסִי. מַה
?שִמְךָ

.שְמִי מִיכָאֵל לֵוִי
!נָעִים מְאֹוד

37. ?אֵיפֹה אַתָה גָר
.אֲנִי גָר בַּבַּיִית הָאָדֹום

?אֵיפֹה אַתָה עֹובֵד
.אֲנִי עֹובֵד בְּמִסְעָָדה

?מָתַי אַתָה עֹובֵד
.אֲנִי עֹובֵד בְּיֹום שֵנִי,.שְלִישִי וְחֲמִישִי

המשך3.2

33. .זה עץ בחורף
.זה עץ באביב
.זה עץ בקייץ
.זה עץ בסתיו

34. .זה הביית שלי בחורף
.זה הביית שלי בקייץ
.זה הכובע שלי בחורף
.זה הכובע שלי בקייץ

35. !שלום
!שלום

?מאיין את
.אני מרוסיה

.ברוכה הבאה לישראל
!תודה

36. .אחר-הצהריים טובים! שמי דויד אגסי. מה
?שמך

.שמי מיכאל לוי
!נעים מאוד

37. ?איפה אתה גר
.אני גר בביית האדום

?איפה אתה עובד
.אני עובד במסעדה

?מתי אתה עובד
.אני עובד ביום שני,.שלישי וחמישי
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38. !בֹּוקֶר טֹוב
!בֹּוקֶר טֹוב

?בֶּן כַּמָה הַתִינֹוק שֶלָך
.הַתִינֹוק שֶלִי בֶּן תִשְעָה שָבוּעֹות

?בֶּן כַּמָה הַבֵּן שֶלָך
.הַבֵּן שֶלִי בֶּן שְמֹונָה-עָשָׂר חֹוָדשִים

המשך3.2

38. !בוקר טוב
!בוקר טוב

?בן כמה התינוק שלך
.התינוק שלי בן תשעה שבועות

?בן כמה הבן שלך
.הבן שלי בן שמונה-עשר חודשים
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01. .הוּא כֹּותֵב
.הִיא קֹוֵראת
.הוּא מְַדבֵּר

.הִיא מְַדבֶֶּרת

02. .הָאִיש קֹוֵרא סִינִית
.הָאִישָה קֹוֵראת אַנְגְלִית

.הַיֶלֶד כֹּותֵב עֲָרבִית
.הַיַלְָדה כֹּותֶבֶת עִבְִרית

03. .הוּא כֹּותֵב עֲָרבִית
.הוּא קֹוֵרא עֲָרבִית
.הוּא מְַדבֵּר עֲָרבִית
.הִיא כֹּותֶבֶת סִינִית
.הִיא קֹוֵראת סִינִית
.הִיא מְַדבֶֶּרת סִינִית

04. .הַיַלְָדה מְַדבֶֶּרת אַנְגְלִית
.הַיֶלֶד מְַדבֵּר עִבְִרית
.הָאִיש מְַדבֵּר אַנְגְלִית

.הָאִישָה מְַדבֶֶּרת עִבְִרית

05. .הוּא כֹּותֵב עִבְִרית
.הוּא קֹוֵרא עִבְִרית
.הוּא מְַדבֵּר עִבְִרית

06. .אֲנִי קֹוֵראת סִינִית
.אֲנִי כֹּותֶבֶת סִינִית
.אֲנִי מְַדבֵּר עִבְִרית
.אֲנִי כֹּותֵב עִבְִרית

שיעור יסוד3.3

01. .הוא כותב
.היא קוראת
.הוא מדבר

.היא מדברת

02. .האיש קורא סינית
.האישה קוראת אנגלית

.הילד כותב ערבית
.הילדה כותבת עברית

03. .הוא כותב ערבית
.הוא קורא ערבית
.הוא מדבר ערבית
.היא כותבת סינית
.היא קוראת סינית
.היא מדברת סינית

04. .הילדה מדברת אנגלית
.הילד מדבר עברית
.האיש מדבר אנגלית

.האישה מדברת עברית

05. .הוא כותב עברית
.הוא קורא עברית
.הוא מדבר עברית

06. .אני קוראת סינית
.אני כותבת סינית
.אני מדבר עברית
.אני כותב עברית
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07. .ָהאִיש הַזֶה מֵאֹוסְטְַרלְיָה
.הָאִישָה הַזֹאת מֵרוּסְיָה

.הַיַלְָדה הַזֹאת מִיַּפָן
.הַיֶלֶד הַזֶה מִיִשְָׂראֵל

08. .כְּלָבִים,.חֲתוּלִים וְסוּסִים הֵם חַיֹות
.גְבִָרים,.נָשִים,.יְלִָדים וְיְלָדֹות הֵם אֲנָשִים

09. .זֹאת חַיָה
.זֹאת אִישָה
.אֵלֶה חַיֹות

.אֵלֶה אֲנָשִים

10. .אֲנָשִים מִמִצְַריִים מְַדבְִּרים עֲָרבִית
.אֲנָשִים מִסִין מְַדבְִּרים סִינִית

.אֲנָשִים מִיִשְָׂראֵל מְַדבְִּרים עִבְִרית
.אֲנָשִים מֵאֹוסְטְַרלְיָה מְַדבְִּרים אַנְגְלִית

11. .ָהאִישָה הַזֹאת מִסִין. הִיא מְַדבֶֶּרת סִינִית
.הַחַיָה הַזֹאת מִסִין. הִיא לֹא מְַדבֶֶּרת סִינִית

.הָאִיש הַזֶה מֵאֹוסְטְַרלְיָה. הוּא מְַדבֵּר
.אַנְגְלִית

.הַחַיָה הַזֹאת מֵאֹוסְטְַרלְיָה. הִיא לֹא מְַדבֶֶּרת
.אַנְגְלִית

12. .ָהאִיש הַזֶה מְַדבֵּר סִינִית
.הָאִיש הַזֶה מְַדבֵּר עֲָרבִית
.הָאִיש הַזֶה מְַדבֵּר אַנְגְלִית
.הַיֶלֶד הַזֶה מְַדבֵּר עִבְִרית

13. .אֲנִי מְַדבֶֶּרת סִינִית
.אֲנִי מְַדבֵּר עֲָרבִית
.אֲנִי מְַדבֵּר אַנְגְלִית
.אֲנִי מְַדבֶֶּרת עִבְִרית

המשך3.3

07. .האיש הזה מאוסטרליה
.האישה הזאת מרוסיה

.הילדה הזאת מיפן
.הילד הזה מישראל

08. .כלבים,.חתולים וסוסים הם חיות
.גברים,.נשים,.ילדים וילדות הם אנשים

09. .זאת חיה
.זאת אישה
.אלה חיות

.אלה אנשים

10. .אנשים ממצריים מדברים ערבית
.אנשים מסין מדברים סינית

.אנשים מישראל מדברים עברית
.אנשים מאוסטרליה מדברים אנגלית

11. .האישה הזאת מסין. היא מדברת סינית
.החיה הזאת מסין. היא לא מדברת סינית

.האיש הזה מאוסטרליה. הוא מדבר
.אנגלית

.החיה הזאת מאוסטרליה. היא לא מדברת
.אנגלית

12. .האיש הזה מדבר סינית
.האיש הזה מדבר ערבית
.האיש הזה מדבר אנגלית
.הילד הזה מדבר עברית

13. .אני מדברת סינית
.אני מדבר ערבית
.אני מדבר אנגלית
.אני מדברת עברית
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14. ?אַתָה מְַדבֵּר עֲָרבִית
.כֵּן,.אֲנִי מְַדבֵּר עֲָרבִית

?אַת מְַדבֶֶּרת סִינִית
.לֹא,.אֲנִי לֹא מְַדבֶֶּרת סִינִית

15. ?ְסלִיחָה,.אַת מְַדבֶֶּרת סִינִית
.לֹא,.אֲנִי לֹא מְַדבֶֶּרת סִינִית
?סְלִיחָה,.אַת מְַדבֶֶּרת סִינִית

.כֵּן,.אֲנִי מְַדבֶֶּרת סִינִית

16. .סְלִיחָה
?אַתָה מְַדבֵּר אַנְגְלִית

.כֵּן,.אֲנִי מְַדבֵּר אַנְגְלִית
.סְלִיחָה

?אַת מְַדבֶֶּרת עִבְִרית
.כֵּן,.אֲנִי מְַדבֶֶּרת עִבְִרית

17. עֶשֶׂר חֲגֹורֹות
עֶשְִׂרים סְפָלִים

שְלֹושִים כַּדוִּרים
אְַרבָּעִים צַלָחֹות
חֲמִישִים עֲנִיבֹות
שִישִים כֹּובָעִים

18. עֶשֶׂר
עֶשְִׂרים
שְלֹושִים
אְַרבָּעִים
חֲמִישִים
שִישִים

המשך3.3

14. ?אתה מדבר ערבית
.כן,.אני מדבר ערבית

?את מדברת סינית
.לא,.אני לא מדברת סינית

15. ?סליחה,.את מדברת סינית
.לא,.אני לא מדברת סינית
?סליחה,.את מדברת סינית

.כן,.אני מדברת סינית

16. .סליחה
?אתה מדבר אנגלית

.כן,.אני מדבר אנגלית
.סליחה

?את מדברת עברית
.כן,.אני מדברת עברית

17. עשר חגורות
עשרים ספלים

שלושים כדורים
ארבעים צלחות
חמישים עניבות
שישים כובעים

18. עשר
עשרים
שלושים
ארבעים
חמישים
שישים
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19. עֶשְִׂרים סְפָלִים
עֶשְִׂרים וְאֶחָד סְפָלִים

עֶשְִׂרים וְשְנַיִים סְפָלִים
עֶשְִׂרים וְשָלֹוש צַלָחֹות
עֶשְִׂרים וְאְַרבַּע צַלָחֹות
עֶשְִׂרים וְחָמֵש צַלָחֹות

20. שְלֹושִים וְאְַרבַּע קְעָרֹות
שְלֹושִים וְחָמֵש קְעָרֹות
שְלֹושִים וְשֵש קְעָרֹות

שְלֹושִים וְשֶבַע צַלָחֹות
שְלֹושִים וְשְמֹונֶה צַלָחֹות
שְלֹושִים וְתֵשַע צַלָחֹות

21. אְַרבָּעִים וְאְַרבַּע
אְַרבָּעִים וְחָמֵש
אְַרבָּעִים וְשֵש

אְַרבָּעִים וְשֶבַע
אְַרבָּעִים וְשְמֹונֶה
אְַרבָּעִים וְתֵשַע

22. אְַרבָּעִים
אְַרבָּעִים וְאַחַת

אְַרבָּעִים וְשְתַיִים
אְַרבָּעִים וְשָלֹוש
אְַרבָּעִים וְאְַרבַּע
אְַרבָּעִים וְחָמֵש
אְַרבָּעִים וְשֵש

אְַרבָּעִים וְשֶבַע
אְַרבָּעִים וְשְמֹונֶה
אְַרבָּעִים וְתֵשַע

המשך3.3

19. עשרים ספלים
עשרים ואחד ספלים

עשרים ושניים ספלים
עשרים ושלוש צלחות
עשרים וארבע צלחות
עשרים וחמש צלחות

20. שלושים וארבע קערות
שלושים וחמש קערות
שלושים ושש קערות

שלושים ושבע צלחות
שלושים ושמונה צלחות
שלושים ותשע צלחות

21. ארבעים וארבע
ארבעים וחמש
ארבעים ושש

ארבעים ושבע
ארבעים ושמונה
ארבעים ותשע

22. ארבעים
ארבעים ואחת

ארבעים ושתיים
ארבעים ושלוש
ארבעים וארבע
ארבעים וחמש
ארבעים ושש

ארבעים ושבע
ארבעים ושמונה
ארבעים ותשע
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23. עֶשֶׂר
עֶשְִׂרים
שְלֹושִים
אְַרבָּעִים
חֲמִישִים
שִישִים

24. ?בֶּן כַּמָה אַתָה
.אֲנִי בֶּן אְַרבָּעִים וְחָמֵש

?בֶּן כַּמָה הוּא
.הוּא בֶּן שְלֹושִים

?בֶּן כַּמָה אַתָה
.אֲנִי בֶּן שְלֹושִים וְחָמֵש

25. ּ ?כַּמָה צַלָחֹות יֵש לָנו
.יֵש לָנוּ עֶשְִׂרים וְאְַרבַּע
ּ ?כַּמָה קְעָרֹות יֵש לָנו

.יֵש לָנוּ אְַרבָּעִים וְחָמֵש
?כַּמָה אֹוְרחִים יֵש

.יֵש שְלֹושִים

26. .אֲנִי מְלַמֶֶדת אַנְגְלִית
.הוּא מְלַמֵד עֲָרבִית
.הִיא מְלַמֶֶדת סִינִית
?אַת מְלַמֶֶדת עִבְִרית

27. .הוּא מְלַמֵד אֶת הַיְלִָדים עֲָרבִית
.הוּא מְלַמֵד אֶת הַיְלִָדים אַנְגְלִית
.הִיא מְלַמֶֶדת אֶת הַיְלָדֹות סִינִית
.הוּא מְלַמֵד אֶת הַיְלָדֹות עִבְִרית

המשך3.3

23. עשר
עשרים
שלושים
ארבעים
חמישים
שישים

24. ?בן כמה אתה
.אני בן ארבעים וחמש

?בן כמה הוא
.הוא בן שלושים

?בן כמה אתה
.אני בן שלושים וחמש

25. ?כמה צלחות יש לנו
.יש לנו עשרים וארבע
?כמה קערות יש לנו

.יש לנו ארבעים וחמש
?כמה אורחים יש

.יש שלושים

26. .אני מלמדת אנגלית
.הוא מלמד ערבית
.היא מלמדת סינית
?את מלמדת עברית

27. .הוא מלמד את הילדים ערבית
.הוא מלמד את הילדים אנגלית
.היא מלמדת את הילדות סינית
.הוא מלמד את הילדות עברית
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28. .אֲנִי לֹומֶֶדת סִינִית
.הוּא לֹומֵד עֲָרבִית

.הֵן לֹומְדֹות אַנְגְלִית
.אֲנַחְנוּ לֹומְִדים עִבְִרית

29. .אֲנִי מְלַמֶֶדת אַנְגְלִית
.אַתָה לֹומֵד אַנְגְלִית
.אַתָה מְלַמֵד עֲָרבִית

.אֲנַחְנוּ לֹומְִדים עֲָרבִית

30. ?מִי הַמֹוֶרה שֶלָך
.גְבֶֶרת לִי הַמֹוָרה שֶלִי

?מִי הַמֹוֶרה שֶלָך
.מַר חַָדד הַמֹוֶרה שֶלִי

31. .אֲנִי מְלַמֶֶדת סִינִית
.אֲנַחְנוּ לֹומְִדים סִינִית

.אֲנִי מְלַמֵד עִבְִרית
.אֲנִי לֹומֶֶדת עִבְִרית

32. .שְמִי ִרים
.אֲנִי מְַדבֶֶּרת עֲָרבִית. אֲבָל אֲנִי לֹומֶֶדת

.אַנְגְלִית
.זֶה הַמֹוֶרה שֶלִי. שְמֹו מַר חַָדד

33. .שְמִי לִין
.הַהֹוִרים שֶלִי מִסִין

.אֲנַחְנוּ גִָרים בְּנְיוּ-יֹוְרק
.הַהֹוִרים שֶלִי לֹא מְַדבְִּרים אַנְגְלִית

.אֲנִי מְַדבֶֶּרת אַנְגְלִית
.אֲנִי לֹומֶֶדת עִבְִרית

המשך3.3

28. .אני לומדת סינית
.הוא לומד ערבית

.הן לומדות אנגלית
.אנחנו לומדים עברית

29. .אני מלמדת אנגלית
.אתה לומד אנגלית
.אתה מלמד ערבית

.אנחנו לומדים ערבית

30. ?מי המורה שלך
.גברת לי המורה שלי

?מי המורה שלך
.מר חדד המורה שלי

31. .אני מלמדת סינית
.אנחנו לומדים סינית

.אני מלמד עברית
.אני לומדת עברית

32. .שמי רים
.אני מדברת ערבית. אבל אני לומדת

.אנגלית
.זה המורה שלי. שמו מר חדד

33. .שמי לין
.ההורים שלי מסין

.אנחנו גרים בניו-יורק
.ההורים שלי לא מדברים אנגלית

.אני מדברת אנגלית
.אני לומדת עברית
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01. .הַיֶלֶד מִתְעֹוֵרר
.הַבַּעַל מֵעִיר אֶת הָאִישָה שֶלֹו
.הָאִיש מֵעִיר אֶת הַחָבֵר שֶלֹו

.הַיַלְָדה מִתְעֹוֶרֶרת

02. .הַיֶלֶד מִתְעֹוֵרר
.הָאִישָה מִתְעֹוֶרֶרת
.הַיַלְָדה מִתְעֹוֶרֶרת

.הָאִיש מִתְעֹוֵרר

03. .ָהאִישָה מְעִיָרה אֶת הַיַלְָדה
.הָאִישָה מִתְעֹוֶרֶרת

.הָאִיש מִתְעֹוֵרר
.הָאִיש מֵעִיר אֶת הַיֶלֶד

04. .הוּא מְכַבֵּס אֶת הַמִכְנָסַיִים
.הִיא מְכַבֶּסֶת אֶת הַסְווֶֶדר
.הוּא רֹוחֵץ אֶת הַמְכֹונִית

.אֲנִי רֹוחֶצֶת אֶת הַכֶּלֶב שֶלִי

05. .אֲנִי מְכַבֵּס אֶת הַגְַרבַּיִים שֶלִי
.הֵם רֹוחֲצִים אֶת הַמְכֹונִית שֶלָהֶם
.הִיא מְכַבֶּסֶת אֶת הַחֲצָאִית שֶלָה

.הוּא רֹוחֵץ אֶת הַחַלֹון שֶלֹו

06. .הַיַלְָדה רֹוחֶצֶת אֶת הַּפָנִים שֶלָה
.הָאִישָה רֹוחֶצֶת אֶת הַּפָנִים שֶלָה
.הַּפָנִים שֶלָהֶם סְגוּלִים וְצְהוּבִּים

07. .אֲנִי רֹוחֵץ אֶת הַיַָדיִים שֶלִי
.הָאִישָה חֹופֶפֶת אֶת הַשֵׂיעָר שֶלָה

.הָאִיש רֹוחֵץ אֶת הַּפָנִים שֶלֹו
.הָאִיש חֹופֵף אֶת הַשֵֹיעָר שֶלֹו

שיעור יסוד3.4

01. .הילד מתעורר
.הבעל מעיר את האישה שלו
.האיש מעיר את החבר שלו

.הילדה מתעוררת

02. .הילד מתעורר
.האישה מתעוררת
.הילדה מתעוררת

.האיש מתעורר

03. .האישה מעירה את הילדה
.האישה מתעוררת

.האיש מתעורר
.האיש מעיר את הילד

04. .הוא מכבס את המכנסיים
.היא מכבסת את הסוודר
.הוא רוחץ את המכונית

.אני רוחצת את הכלב שלי

05. .אני מכבס את הגרביים שלי
.הם רוחצים את המכונית שלהם
.היא מכבסת את החצאית שלה

.הוא רוחץ את החלון שלו

06. .הילדה רוחצת את הפנים שלה
.האישה רוחצת את הפנים שלה
.הפנים שלהם סגולים וצהובים

07. .אני רוחץ את הידיים שלי
.האישה חופפת את השיער שלה

.האיש רוחץ את הפנים שלו
.האיש חופף את השיער שלו



78

הֶמְשֵך3.4

08. .ָהאִיש חֹופֵף אֶת הַשֵֹיעָר שֶלֹו
.הֵם רֹוחֲצִים אֶת הַכֶּלֶב שֶלָהֶם
.אֲנִי מְכַבֶּסֶת אֶת הַחוּלְצָה שֶלִי
.הִיא רֹוחֶצֶת אֶת הַיַָדיִים שֶלָה

09. .הַכַּדוּר עַל הֶָרגֶל שֶלֹו
.הַכַּדוּר עַל הָאֶצְבַּע שֶלֹו
.הַכַּדוּר עַל הַּפָנִים שֶלֹו

10. .הְָרחֹוב ָרטוּב
.חוּלְצֹות-הַטִי יְבֵשֹות

.הַכְּלָבִים ְרטוּבִים
.הַחָתוּל יָבֵש

11. .הַסוּסִים ְרטוּבִים
.הַסוּסִים יְבֵשִים

.הַשֵׂיעָר שֶלָה ָרטוּב
.הַשֵׂיעָר שֶלָה יָבֵש

12. .הַגְַרבַּיִים מְלוּכְלָכִים
.הַחוּלְצָה נְקִייָה

.הַּפָנִים שֶלָה מְלוּכְלָכִים
.הַּפָנִים שֶלֹו נְקִיִים

13. .הַחוּלְצָה מְלוּכְלֶכֶת
.הַחוּלְצָה ְרטוּבָה

.הַחוּלְצָה נְקִייָה וְיְבֵשָה

14. ?אֵיפֹה אִימָא
.הִיא בְּחֲַדר הָאַמְבַּטְיָה

?אֵיפֹה אַבָּא
.הוּא בַּמִטְבָּח

המשך3.4

08. .האיש חופף את השיער שלו
.הם רוחצים את הכלב שלהם
.אני מכבסת את החולצה שלי
.היא רוחצת את הידיים שלה

09. .הכדור על הרגל שלו
.הכדור על האצבע שלו
.הכדור על הפנים שלו

10. .הרחוב רטוב
.חולצות-הטי יבשות

.הכלבים רטובים
.החתול יבש

11. .הסוסים רטובים
.הסוסים יבשים

.השיער שלה רטוב
.השיער שלה יבש

12. .הגרביים מלוכלכים
.החולצה נקייה

.הפנים שלה מלוכלכים
.הפנים שלו נקיים

13. .החולצה מלוכלכת
.החולצה רטובה

.החולצה נקייה ויבשה

14. ?איפה אימא
.היא בחדר האמבטיה

?איפה אבא
.הוא במטבח
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15. ?לָמָה אַת רֹוחֶצֶת אֶת הַיַָדיִים שֶלָך
.אֲנִי רֹוחֶצֶת אֶת הַיַָדיִים שֶלִי כִּי הֵן

.מְלוּכְלָכֹות
?לָמָה אַת לֹובֶשֶת סְווֶֶדר

.אֲנִי לֹובֶשֶת סְווֶֶדר כִּי קַר לִי

16. ?לָמָה אַבָּא בַּמִטְבָּח
.אַבָּא בַּמִטְבָּח כִּי הוּא מְבַשֵל

?לָמָה אִימָא רֹוחֶצֶת אֶת הַכֶּלֶב
.אִימָא רֹוחֶצֶת אֶת הַכֶּלֶב כִּי הוּא מְלוּכְלָך

?לָמָה אַתָה שֹותֶה מַיִים
.אֲנִי שֹותֶה מַיִים כִּי אֲנִי צָמֵא

17. ?ָלמָה אַת בְּחֲַדר הָאַמְבַּטְיָה
.אֲנִי בְּחֲַדר הָאַמְבַּטְיָה כִּי אֲנִי רֹוחֶצֶת אֶת

.הַיַָדיִים שֶלִי
?לָמָה אַת רֹוחֶצֶת אֶת הַיַָדיִים שֶלָך
.אֲנִי רֹוחֶצֶת אֶת הַיַָדיִים שֶלִי כִּי הֵן

.מְלוּכְלָכֹות

18. מִבְֶרשֶת שִינַיִים
מִבְֶרשֶת שִינַיִים
מִבְֶרשֶת שִינַיִים
מִשְחַת שִינַיִים
מִשְחַת שִינַיִים

שִינַיִים

19. מִבְֶרשֶת
מִבְֶרשֶת
מִבְֶרשֶת

סַבֹּון
סַבֹּון
מַגֶבֶת

המשך3.4

15. ?למה את רוחצת את הידיים שלך
.אני רוחצת את הידיים שלי כי הן

.מלוכלכות
?למה את לובשת סוודר

.אני לובשת סוודר כי קר לי

16. ?למה אבא במטבח
.אבא במטבח כי הוא מבשל

?למה אימא רוחצת את הכלב
.אימא רוחצת את הכלב כי הוא מלוכלך

?למה אתה שותה מיים
.אני שותה מיים כי אני צמא

17. ?למה את בחדר האמבטיה
.אני בחדר האמבטיה כי אני רוחצת את

.הידיים שלי
?למה את רוחצת את הידיים שלך
.אני רוחצת את הידיים שלי כי הן

.מלוכלכות

18. מברשת שיניים
מברשת שיניים
מברשת שיניים
משחת שיניים
משחת שיניים

שיניים

19. מברשת
מברשת
מברשת

סבון
סבון
מגבת
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20. מִבְֶרשֶת שִינַיִים
מִשְחַת שִינַיִים

שִינַיִים
מִבְֶרשֶת

סַבֹּון
מַגֶבֶת

21. .הָאִישָה מְסֶָרקֶת אֶת הַשֵׂיעָר שֶלָה
.הָאִיש מְצַחְצֵחַ אֶת הַשִינַיִים שֶלֹו

.הַיְלָדֹות מְסְָרקֹות אֶת הַשֵׂיעָר שֶלָהֶן
.הַיְלִָדים מְצַחְצְחִים אֶת הַשִינַיִים שֶלָהֶם

22. .אֲנִי מְצַחְצֵחַ אֶת הַשִינַיִים שֶלִי
.הִיא מְסֶָרקֶת אֶת הַשֵׂיעָר שֶלָה
.הֵן רֹוחֲצֹות אֶת הַיַָדיִים שֶלָהֶן
.הוּא מְצַחְצֵחַ אֶת הַשִינַיִים שֶלֹו

23. .הוּא מְצַחְצֵחַ אֶת הַשִינַיִים שֶלֹו
.הִיא חֹופֶפֶת אֶת הַשֵׂיעָר שֶלָה
.הִיא מְסֶָרקֶת אֶת הַשֵׂיעָר שֶלָה

.הוּא חֹופֵף אֶת הַשֵׂיעָר שֶלֹו

24. .הִיא קֹונָה מִבְֶרשֶת
.אֲנִי מְצַחְצֵחַ אֶת הַשִינַיִים שֶלִי עִם מִבְֶרשֶת

.שִינַיִים
.הֵם רֹוחֲצִים אֶת הַיַָדיִים שֶלָהֶם עִם סַבֹּון

25. .הָאִימָא מְעִיָרה אֶת הַבַּת שֶלָה
.הַבַּת מְסֶָרקֶת אֶת הַשֵׂיעָר שֶלָה

.הָאָח שֶלָה מְצַחְצֵחַ אֶת הַשִינַיִים שֶלֹו
.הָאַבָּא רֹוחֵץ אֶת הַּפָנִים שֶלֹו

המשך3.4

20. מברשת שיניים
משחת שיניים

שיניים
מברשת

סבון
מגבת

21. .האישה מסרקת את השיער שלה
.האיש מצחצח את השיניים שלו

.הילדות מסרקות את השיער שלהן
.הילדים מצחצחים את השיניים שלהם

22. .אני מצחצח את השיניים שלי
.היא מסרקת את השיער שלה
.הן רוחצות את הידיים שלהן
.הוא מצחצח את השיניים שלו

23. .הוא מצחצח את השיניים שלו
.היא חופפת את השיער שלה
.היא מסרקת את השיער שלה

.הוא חופף את השיער שלו

24. .היא קונה מברשת
.אני מצחצח את השיניים שלי עם מברשת

.שיניים
.הם רוחצים את הידיים שלהם עם סבון

25. .האימא מעירה את הבת שלה
.הבת מסרקת את השיער שלה

.האח שלה מצחצח את השיניים שלו
.האבא רוחץ את הפנים שלו
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26. אֲנִי רֹוחֵץ אֶת הַיַָדיִים שֶלִי לִפְנֵי אֲרוּחַת-
.הַצָהֳַריִים

.אֲנִי מְצַחְצַחַת אֶת הַשִינַיִים שֶלִי אַחֲֵרי
.אֲרוּחַת-הַבֹּוקֶר

.אֲנִי שֹותֶה קָפֶה אַחֲֵרי אֲרוּחַת-הָעֶֶרב

27. כִָּרית
כִָּרית
כִָּרית
סִָדין
סִָדין

שְׂמִיכָה

28. סִָדין
כִָּרית

שְׂמִיכָה
מַגֶבֶת

29. .אֲנִי מִתַחַת לַשְׂמִיכָה
.הַסִָדין עַל הַמִיטָה
.הַחָתוּל עַל הַכִָּרית

.הַמַגֶבֶת בְּחֲַדר הָאַמְבַּטְיָה

30. .הַסִָדין הַווָרֹוד נָקִי
.הָכִָּרית הַווְרוָּדה נְקִייָה

.הַשְׂמִיכָה הַווְרוָּדה נְקִייָה
.הַמַגֶבֶת הַווְרוָּדה נְקִייָה

31. ?ָלמָה יֵש לַכֶּלֶב ֵריחַ ַרע
.כִּי הוּא מְלוּכְלָך וְָרטוּב

?לָמָה יֵש לַסְִדינִים ֵריחַ טֹוב
.כִּי הֵם נְקִיִים

המשך3.4

26. אני רוחץ את הידיים שלי לפני ארוחת-
.הצהריים

.אני מצחצחת את השיניים שלי אחרי
.ארוחת-הבוקר

.אני שותה קפה אחרי ארוחת-הערב

27. כרית
כרית
כרית
סדין
סדין

שמיכה

28. סדין
כרית

שמיכה
מגבת

29. .אני מתחת לשמיכה
.הסדין על המיטה
.החתול על הכרית

.המגבת בחדר האמבטיה

30. .הסדין הוורוד נקי
.הכרית הוורודה נקייה

.השמיכה הוורודה נקייה
.המגבת הוורודה נקייה

31. ?למה יש לכלב ריח רע
.כי הוא מלוכלך ורטוב

?למה יש לסדינים ריח טוב
.כי הם נקיים
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הֶמְשֵך3.4

32. ?ָלמָה הָאֲנָשִים בְּחֲַדר הָאֹוכֶל
.כִּי הֵם אֹוכְלִים אֲרוּחַת-עֶֶרב

?לָמָה הָאֲנָשִים בַּמִטְבָּח
.כִּי הֵם רֹוחֲצִים אֶת הַצַלָחֹות שֶלָהֶם

?לָמָה הָאֲנָשִים בַּסַלֹון
.כִּי הֵם מִסְתַכְּלִים בַּטֶלֶוִיזְיָה

33. .הַהֹוִרים קֹוְראִים בַּסַלֹון
.הָאִישָה יְשֵנָה בְּחֲַדר הַשֵינָה

.הַיַלְָדה קֹוֵראת בְּחֲַדר הַשֵינָה
.הַיֶלֶד יָשֵן בַּסַלֹון

34. ?מָה אַת קֹונָה
.אֲנִי קֹונָה ּפְָרחִים

?כַּמָה ּפְָרחִים אַת קֹונָה
.אֲנִי קֹונָה תִשְעָה ּפְָרחִים
?לָמָה אַת קֹונָה ּפְָרחִים

.אֲנִי קֹונָה ּפְָרחִים כִּי אֲנִי מְבַקֶֶרת אֶת
.הַסַבְתָא שֶלִי אַחַר-הַצָהֳַריִים

?אֵיפֹה הַסַבְתָא שֶלָך גָָרה
.הִיא גָָרה בְּנְיוּ-יֹוְרק

המשך3.4

32. ?למה האנשים בחדר האוכל
.כי הם אוכלים ארוחת-ערב

?למה האנשים במטבח
.כי הם רוחצים את הצלחות שלהם

?למה האנשים בסלון
.כי הם מסתכלים בטלויזיה

33. .ההורים קוראים בסלון
.האישה ישנה בחדר השינה

.הילדה קוראת בחדר השינה
.הילד ישן בסלון

34. ?מה את קונה
.אני קונה פרחים

?כמה פרחים את קונה
.אני קונה תשעה פרחים
?למה את קונה פרחים

.אני קונה פרחים כי אני מבקרת את
.הסבתא שלי אחר-הצהריים

?איפה הסבתא שלך גרה
.היא גרה בניו-יורק
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צִיוּן ֶדֶרך3.5

01. !שָלֹום ָרחֵל
!שָלֹום

02. ?כַּמָה קְעָרֹות יֵש לָך
.יֵש לִי שְתֵי קְעָרֹות

03. ?אֲנַחְנוּ אֹוכְלִים בַּחוּץ
.לֹא,.אֲנַחְנוּ אֹוכְלִים בִּפְנִים

04. ?יֵש לָזֶה ֵריחַ טֹוב
.כֵּן,.יֵש לָזֶה ֵריחַ טֹוב

05. ?זֶה טָעִים
.כֵּן,.זֶה טָעִים

06. ?מַה זֶה
.זֶה אֹוֶרז

07. !שָלֹום
!שָלֹום

08. !שָלֹום
!שָלֹום

09. ?מַה שְלֹומְךָ
!אֲנִי בְּסֵֶדר

10. .ֹזאת הַחֲבֵָרה ֶשלִי,.אָנָה
.הִיא מְבַקֶֶרת מֵרוּסְיָה

11. ?אַת מְַדבֶֶּרת עִבְִרית
.כֵּן,.אֲנִי מְַדבֶֶּרת עִבְִרית

12. !נָעִים מְאֹוד
!נָעִים מְאֹוד

ציון דרך3.5

01. !שלום רחל
!שלום

02. ?כמה קערות יש לך
.יש לי שתי קערות

03. ?אנחנו אוכלים בחוץ
.לא,.אנחנו אוכלים בפנים

04. ?יש לזה ריח טוב
.כן,.יש לזה ריח טוב

05. ?זה טעים
.כן,.זה טעים

06. ?מה זה
.זה אורז

07. !שלום
!שלום

08. !שלום
!שלום

09. ?מה שלומך
!אני בסדר

10. .זאת החברה שלי,.אנה
.היא מבקרת מרוסיה

11. ?את מדברת עברית
.כן,.אני מדברת עברית

12. !נעים מאוד
!נעים מאוד
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הֶמְשֵך3.5

13. ?אֵיפֹה אַת עֹובֶֶדת
.אֲנִי עֹובֶֶדת בְּבֵּית-סֵפֶר

14. ?אֵיפֹה אַת עֹובֶֶדת
.אֲנִי עֹובֶֶדת בְּבֵּית-חֹולִים

15. ?אַת מְשַׂחֶקֶת
.כֵּן,.אֲנִי מְשַׂחֶקֶת

16. ?אַתָה מְשַׂחֵק
.כֵּן,.אֲנִי מְשַׂחֵק

17. ?מָתַי אַתָה מְשַׂחֵק
.אֲנִי מְשַׂחֵק בָּעֶֶרב,.אַחֲֵרי הָעֲבֹוָדה

18. ?אֵיפֹה אַתָה מְשַׂחֵק
.אֲנִי מְשַׂחֵק בַּּפַאְרק

19. !שָלֹום
!שָלֹום

20. !שָלֹום
!שָלֹום

21. ?אֵיפֹה אַת
.אֲנִי בַּמִטְבָּח

22. ?מָה אַת עֹושָׂה
.אֲנִי רֹוחֶצֶת אֶת הַצַלָחֹות

23. ?לָמָה אַת רֹוחֶצֶת אֶת הַצַלָחֹות
.אֲנִי רֹוחֶצֶת אֶת הַצַלָחֹות כִּי אֲנִי חֲבֵָרה שֶלָך

המשך3.5

13. ?איפה את עובדת
.אני עובדת בבית-ספר

14. ?איפה את עובדת
.אני עובדת בבית-חולים

15. ?את משחקת
.כן,.אני משחקת

16. ?אתה משחק
.כן,.אני משחק

17. ?מתי אתה משחק
.אני משחק בערב,.אחרי העבודה

18. ?איפה אתה משחק
.אני משחק בפארק

19. !שלום
!שלום

20. !שלום
!שלום

21. ?איפה את
.אני במטבח

22. ?מה את עושה
.אני רוחצת את הצלחות

23. ?למה את רוחצת את הצלחות
.אני רוחצת את הצלחות כי אני חברה שלך
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שִיעוּר יְסֹוד4.1

01. .יֵש לַנָשִים מִטְִריֹות
.יֵש לֹו כְַּרטִיס

.יֵש לָה מִשְקְפֵי שֶמֶש
.יֵש לַגְבִָרים סוּלָם

02. מִטְִריָה
כְַּרטִיס

מִשְקְפֵי שֶמֶש
סוּלָם

03. .הוּא צִָריך סוּלָם
.הוּא צִָריך מַגֶבֶת
.הִיא צְִריכָה סַבֹּון

.הִיא צְִריכָה מִשְקְפֵי שֶמֶש

04. .הִיא צְִריכָה כֶּסֶף
.יֵש לֹו כֶּסֶף

.הַכֶּסֶף עַל הַשוּלְחָן

05. .הוּא צִָריך כֶּסֶף
.יֵש לָה כֶּסֶף

.הוּא צִָריך מִטְִריָה
.יֵש לָה מִטְִריָה

06. .יֵש לִי מִשְקְפֵי שֶמֶש
.אֲנִי צְִריכָה מִשְקְפֵי שֶמֶש

.יֵש לָך כְַּרטִיס
?אַת צְִריכָה כְַּרטִיס

07. ?ַאתָה צִָריך אֶת הַמַפְתְחֹות
.כֵּן,.אֲנִי צִָריך אֶת הַמַפְתְחֹות

?אַת צְִריכָה כֶּסֶף
.כֵּן,.אֲנִי צְִריכָה כֶּסֶף

שיעור יסוד4.1

01. .יש לנשים מטריות
.יש לו כרטיס

.יש לה משקפי שמש
.יש לגברים סולם

02. מטריה
כרטיס

משקפי שמש
סולם

03. .הוא צריך סולם
.הוא צריך מגבת
.היא צריכה סבון

.היא צריכה משקפי שמש

04. .היא צריכה כסף
.יש לו כסף

.הכסף על השולחן

05. .הוא צריך כסף
.יש לה כסף

.הוא צריך מטריה
.יש לה מטריה

06. .יש לי משקפי שמש
.אני צריכה משקפי שמש

.יש לך כרטיס
?את צריכה כרטיס

07. ?אתה צריך את המפתחות
.כן,.אני צריך את המפתחות

?את צריכה כסף
.כן,.אני צריכה כסף
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הֶמְשֵך4.1

08. תַכְשִיטִים
תַכְשִיטִים
תַכְשִיטִים

בְּגִָדים
בְּגִָדים

צַעֲצוּעִים

09. ּפֵירֹות
ּפֵירֹות
ּפֵירֹות
יְָרקֹות
יְָרקֹות
בָּשָׂר

10. בָּשָׂר
יְָרקֹות
ּפֵירֹות

צַעֲצוּעִים
בְּגִָדים

תַכְשִיטִים

11. .הֵם קֹונִים בָּשָׂר
.הוּא קֹונֶה בְּגִָדים

.הִיא קֹונָה צַעֲצוּעִים
.הֵם קֹונִים יְָרקֹות

12. .הַבַּיִית הַלָבָן יָשָן
.הַמְכֹונִית הַיְרוּקָה חֲָדשָה

.הַבַּיִית הָאָדֹום חָָדש
.הַמְכֹונִית הַכְּחוּלָה יְשָנָה

המשך4.1

08. תכשיטים
תכשיטים
תכשיטים

בגדים
בגדים

צעצועים

09. פירות
פירות
פירות
ירקות
ירקות
בשר

10. בשר
ירקות
פירות

צעצועים
בגדים

תכשיטים

11. .הם קונים בשר
.הוא קונה בגדים

.היא קונה צעצועים
.הם קונים ירקות

12. .הביית הלבן ישן
.המכונית הירוקה חדשה

.הביית האדום חדש
.המכונית הכחולה ישנה
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הֶמְשֵך4.1

13. טֶלֶוִיזְיָה יְשָנָה
טֶלֶוִיזְיָה חֲָדשָה

טֶלֶפֹון יָשָן
טֶלֶפֹון חָָדש

14. .הוּא מֹוכֵר ּפֵירֹות
.הוּא מֹוכֵר מְכֹונִיֹות
.הִיא מֹוכֶֶרת יְָרקֹות
.הִיא מֹוכֶֶרת ּפְָרחִים

15. .הִיא מֹוכֶֶרת כֹּובַע יָשָן
.הִיא מֹוכֶֶרת מְכֹונִית יְשָנָה
.אֲנִי מֹוכֵר מִטְִריָה חֲָדשָה
.אֲנִי מֹוכֵר מְכֹונִית חֲָדשָה

16. .הוּא קֹונֶה כֹּובַע יָשָן
.הוּא קֹונֶה מְכֹונִית יְשָנָה
.אֲנִי קֹונָה מִטְִריָה חֲָדשָה
.אֲנִי קֹונָה מְכֹונִית חֲָדשָה

17. .הַחֲנוּת הַזֹאת מֹוכֶֶרת תְַכשִיטִים יְשָנִים
.הַחֲנוּת הַזֹאת מֹוכֶֶרת תַכְשִיטִים חֲָדשִים

.הַחֲנוּת הַזֹאת מֹוכֶֶרת סְפִָרים יְשָנִים
.הַחֲנוּת הַזֹאת מֹוכֶֶרת סְפִָרים חֲָדשִים

18. סוּּפְֶרמְַרקֶט
סוּּפְֶרמְַרקֶט
סוּּפְֶרמְַרקֶט

חֲנוּת לְחֹומְֵרי בִּנְייָן
חֲנוּת לְחֹומְֵרי בִּנְייָן

חֲנוּת תַכְשִיטִים

המשך4.1

13. טלויזיה ישנה
טלויזיה חדשה

טלפון ישן
טלפון חדש

14. .הוא מוכר פירות
.הוא מוכר מכוניות
.היא מוכרת ירקות
.היא מוכרת פרחים

15. .היא מוכרת כובע ישן
.היא מוכרת מכונית ישנה
.אני מוכר מטריה חדשה
.אני מוכר מכונית חדשה

16. .הוא קונה כובע ישן
.הוא קונה מכונית ישנה
.אני קונה מטריה חדשה
.אני קונה מכונית חדשה

17. .החנות הזאת מוכרת תכשיטים ישנים
.החנות הזאת מוכרת תכשיטים חדשים

.החנות הזאת מוכרת ספרים ישנים
.החנות הזאת מוכרת ספרים חדשים

18. סופרמרקט
סופרמרקט
סופרמרקט

חנות לחומרי בניין
חנות לחומרי בניין

חנות תכשיטים
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הֶמְשֵך4.1

19. סוּּפְֶרמְַרקֶט
חֲנוּת לְחֹומְֵרי בִּנְייָן

חֲנוּת תַכְשִיטִים

20. .הֵם קֹונִים בְּסוּּפְֶרמְַרקֶט
.הִיא קֹונָה בְּחֲנוּת לְחֹומְֵרי בִּנְייָן

.הוּא קֹונֶה בְּחֲנוּת תַכְשִיטִים

21. .הוּא קֹונֶה תְרוּפָה
.הֵם אֹוכְלִים שֹוקֹולָד

.הִיא מֹוכֶֶרת עוּגָה

22. .הֵם קֹונִים יְָרקֹות בַּסוּּפְֶרמְַרקֶט
.הִיא קֹונָה תְרוּפָה בְּבֵּית-הַמְֶרקַחַת

.אַת קֹונָה עוּגָה בַּמַאֲפִיָה
.הִיא קֹונָה סְפִָרים בְּחֲנוּת הַסְפִָרים

23. .הוּא קֹונֶה סֵפֶר בְּחֲנוּת הַסְפִָרים
.אֲנִי קֹונָה סוּלָם בַּחֲנוּת לְחֹומְֵרי בִּנְייָן

.אֲנַחְנוּ מֹוכְִרים תַכְשִיטִים בְּחֲנוּת
.הַתַכְשִיטִים

.הִיא מֹוכֶֶרת תְרוּפֹות בְּבֵּית-הַמְֶרקַחַת

24. שֹוקֹולָד
עוּגָה

תְרוּפָה
בֵּית-מְֶרקַחַת
חֲנוּת סְפִָרים

מַאֲפִיָה

25. טֶלֶוִיזְיָה שְבוָּרה
צַעֲצוּעַ שָבוּר
ַרְדיֹו שָבוּר

טֶלֶפֹון שָבוּר

המשך4.1

19. סופרמרקט
חנות לחומרי בניין

חנות תכשיטים

20. .הם קונים בסופרמרקט
.היא קונה בחנות לחומרי בניין

.הוא קונה בחנות תכשיטים

21. .הוא קונה תרופה
.הם אוכלים שוקולד

.היא מוכרת עוגה

22. .הם קונים ירקות בסופרמרקט
.היא קונה תרופה בבית-המרקחת

.את קונה עוגה במאפיה
.היא קונה ספרים בחנות הספרים

23. .הוא קונה ספר בחנות הספרים
.אני קונה סולם בחנות לחומרי בניין

.אנחנו מוכרים תכשיטים בחנות
.התכשיטים

.היא מוכרת תרופות בבית-המרקחת

24. שוקולד
עוגה

תרופה
בית-מרקחת
חנות ספרים

מאפיה

25. טלויזיה שבורה
צעצוע שבור
רדיו שבור

טלפון שבור
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26. .ַהטֶלֶוִיזְיָה שֶלִי שְבוָּרה
.הַצַעֲצוּעַ שֶלִי שָבוּר

.הַסוּלָם שֶלִי לֹא שָבוּר
.הַמִשְקָפַיִים שֶלִי לֹא שְבוִּרים

27. .הַיַלְָדה רֹוצָה אֶת הַשֹוקֹולָד
.הַיֶלֶד רֹוצֶה אֶת הַצַעֲצוּעַ

.הָאִישָה רֹוצָה אֶת הַתַכְשִיטִים
.הַכֶּלֶב רֹוצֶה אֶת הַבָּשָׂר

28. .הִיא צְִריכָה מְעִיל
.הִיא רֹוצָה אֶת הַמְעִיל הַסָגֹול

.הוּא צִָריך מִשְקָפַיִים
.הוּא רֹוצֶה אֶת הַמִשְקָפַיִים הָאֲדוּמִים

29. ?ְסלִיחָה,.אֵיפֹה הַסוּּפְֶרמְַרקֶט
.הַסוּּפְֶרמְַרקֶט עַל יַד הַגֶשֶר

?סְלִיחָה,.אֵיפֹה הַמַאֲפִיָה
.הַמַאֲפִיָה בְְּרחֹוב הָאֹוֶרן

30. סְלִיחָה,.אֲנִי צִָריך תְרוּפָה. אֵיפֹה בֵּית-
?הַמְֶרקַחַת

.בֵּית-הַמְֶרקַחַת עַל יַד בֵּית-הַחֹולִים
.סְלִיחָה,.אֲנִי רֹוצֶה סֵפֶר. אֵיפֹה חֲנוּת

?הַסְפִָרים
.חֲנוּת הַסְפִָרים עַל יַד הַּפַאְרק

המשך4.1

26. .הטלויזיה שלי שבורה
.הצעצוע שלי שבור

.הסולם שלי לא שבור
.המשקפיים שלי לא שבורים

27. .הילדה רוצה את השוקולד
.הילד רוצה את הצעצוע

.האישה רוצה את התכשיטים
.הכלב רוצה את הבשר

28. .היא צריכה מעיל
.היא רוצה את המעיל הסגול

.הוא צריך משקפיים
.הוא רוצה את המשקפיים האדומים

29. ?סליחה,.איפה הסופרמרקט
.הסופרמרקט על יד הגשר

?סליחה,.איפה המאפיה
.המאפיה ברחוב האורן

30. סליחה,.אני צריך תרופה. איפה בית-
?המרקחת

.בית-המרקחת על יד בית-החולים
.סליחה,.אני רוצה ספר. איפה חנות

?הספרים
.חנות הספרים על יד הפארק
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31. .הִיא רֹוצָה תַכְשִיט,.אֲבָל הִיא לֹא צְִריכָה
.אֹותֹו

.הוּא רֹוצֶה עוּגָה,.אֲבָל הוּא לֹא צִָריך אֹותָה
.הִיא צְִריכָה מִשְקָפַיִים,.אֲבָל הִיא לֹא רֹוצָה

.אֹותָם
.הוּא צִָריך תְרוּפָה,.אֲבָל הוּא לֹא רֹוצֶה

.אֹותָה

32. .אֲנִי צִָריך טֶלֶוִיזְיָה חֲָדשָה
?לָמָה אַתָה צִָריך טֶלֶוִיזְיָה חֲָדשָה
.כִּי הַטֶלֶוִיזְיָה הַיְשָנָה שֶלִי שְבוָּרה

.אֲנִי צְִריכָה מִטְִריָה חֲָדשָה
?לָמָה אַת צְִריכָה מִטְִריָה חֲָדשָה
.כִּי הַמִטְִריָה הַיְשָנָה שֶלִי שְבוָּרה

33. ?מָה אַת קֹונָה
.אֲנִי קֹונָה ּפֵירֹות וְשֹוקֹולָד

?מָה אַת קֹונָה
.אֲנִי קֹונָה בָּשָׂר וְיְָרקֹות

34. ?ְסלִיחָה,.זֶה בֵּית-הַמְֶרקַחַת
.לֹא,.זֹאת חֲנוּת הַסְפִָרים. בֵּית-הַמְֶרקַחַת

.בְְּרחֹוב הָאַלֹון
?סְלִיחָה,.זֹאת הַמַאֲפִיָה

.לֹא,.זֶה הַסוּּפְֶרמְַרקֶט. הַמַאֲפִיָה עַל יַד
.הַּפַאְרק

35. ?ֵאיפֹה הַחֲנוּת לְחֹומְֵרי בִּנְייָן
.הַחֲנוּת לְחֹומְֵרי בִּנְייָן עַל יַד חֲנוּת הַסְפִָרים

?מָה אַתָה צִָריך
.אֲנִי צִָריך סוּלָם חָָדש

?לָמָה אַתָה צִָריך סוּלָם חָָדש
.כִּי הַסוּלָם הַיָשָן שֶלִי שָבוּר

המשך4.1

31. .היא רוצה תכשיט,.אבל היא לא צריכה
.אותו

.הוא רוצה עוגה,.אבל הוא לא צריך אותה
.היא צריכה משקפיים,.אבל היא לא רוצה

.אותם
.הוא צריך תרופה,.אבל הוא לא רוצה

.אותה

32. .אני צריך טלויזיה חדשה
?למה אתה צריך טלויזיה חדשה
.כי הטלויזיה הישנה שלי שבורה

.אני צריכה מטריה חדשה
?למה את צריכה מטריה חדשה
.כי המטריה הישנה שלי שבורה

33. ?מה את קונה
.אני קונה פירות ושוקולד

?מה את קונה
.אני קונה בשר וירקות

34. ?סליחה,.זה בית-המרקחת
.לא,.זאת חנות הספרים. בית-המרקחת

.ברחוב האלון
?סליחה,.זאת המאפיה

.לא,.זה הסופרמרקט. המאפיה על יד
.הפארק

35. ?איפה החנות לחומרי בניין
.החנות לחומרי בניין על יד חנות הספרים

?מה אתה צריך
.אני צריך סולם חדש

?למה אתה צריך סולם חדש
.כי הסולם הישן שלי שבור



91

שִיעוּר יְסֹוד4.2

01. הַצָגָה
הַצָגָה
הַצָגָה

קֹונְצְֶרט
קֹונְצְֶרט

סֶֶרט

02. .הַיֶלֶד וְהָאַבָּא שֶלֹו רֹואִים סֶֶרט
.הָאֲנָשִים רֹואִים הַצָגָה

.הָאִיש וְהָאִישָה מַקְשִיבִים לְקֹונְצְֶרט
.הֵם מַקְשִיבִים לַָרְדיֹו

03. כַּדוֶּרגֶל
כַּדוֶּרגֶל
כַּדוֶּרגֶל

גֹולְף
גֹולְף
טֶנִיס

04. קֹונְצְֶרט
הַצָגָה
סֶֶרט

כַּדוֶּרגֶל
טֶנִיס
גֹולְף

05. תַּפוּזִים
מִיץ
תֵה
גֶזֶר

שיעור יסוד4.2

01. הצגה
הצגה
הצגה

קונצרט
קונצרט

סרט

02. .הילד והאבא שלו רואים סרט
.האנשים רואים הצגה

.האיש והאישה מקשיבים לקונצרט
.הם מקשיבים לרדיו

03. כדורגל
כדורגל
כדורגל

גולף
גולף
טניס

04. קונצרט
הצגה
סרט

כדורגל
טניס
גולף

05. תפוזים
מיץ
תה
גזר
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06. .הַיַלְָדה שֹותָה מִיץ
.הָאִיש וְהָאִישָה שֹותִים תֵה

.הָאִיש אֹוכֵל גֶזֶר
.הָאִישָה אֹוכֶלֶת תַּפוּז

07. .הַיֶלֶד אֹוהֵב כַּדוֶּרגֶל
.הַיֶלֶד לֹא אֹוהֵב גֶזֶר

.הַיַלְָדה אֹוהֶבֶת סוּסִים
.הַיַלְָדה לֹא אֹוהֶבֶת מִיץ

08. .הָאִיש אֹוהֵב גֹולְף
.הַיֶלֶד לֹא אֹוהֵב טֶנִיס
.הַנָשִים אֹוהֲבֹות תֵה

.הַיַלְָדה לֹא אֹוהֶבֶת נַעֲלַיִים אֲדוּמֹות

09. .הוּא אֹוהֵב אֶת הַקֹונְצְֶרט הַזֶה
.הוּא לֹא אֹוהֵב אֶת הַקֹונְצְֶרט הַזֶה

.הוּא אֹוהֵב תַּפוּזִים
.הוּא לֹא אֹוהֵב תַּפוּזִים

10. .הַנָשִים מְשַׂחֲקֹות גֹולְף
.הַנָשִים מְשַׂחֲקֹות כַּדוֶּרגֶל

.הַנָשִים מְשַׂחֲקֹות טֶנִיס

11. .הַיֶלֶד קֹוֵרא
.אֲנִי אֹוהֵב לִקְרֹוא

.הָאִיש ָרץ
.אֲנִי לֹא אֹוהֵב לָרוּץ

.הָאִישָה לֹומֶֶדת עִבְִרית
.אֲנִי אֹוהֶבֶת לִלְמֹוד עִבְִרית

.הַיְלָדֹות מְשַֹחֲקֹות מִשְֹחָק
.אֲנַחְנוּ אֹוהֲבֹות לְשַֹחֵק מִשְֹחָקִים

המשך4.2

06. .הילדה שותה מיץ
.האיש והאישה שותים תה

.האיש אוכל גזר
.האישה אוכלת תפוז

07. .הילד אוהב כדורגל
.הילד לא אוהב גזר

.הילדה אוהבת סוסים
.הילדה לא אוהבת מיץ

08. .האיש אוהב גולף
.הילד לא אוהב טניס
.הנשים אוהבות תה

.הילדה לא אוהבת נעליים אדומות

09. .הוא אוהב את הקונצרט הזה
.הוא לא אוהב את הקונצרט הזה

.הוא אוהב תפוזים
.הוא לא אוהב תפוזים

10. .הנשים משחקות גולף
.הנשים משחקות כדורגל

.הנשים משחקות טניס

11. .הילד קורא
.אני אוהב לקרוא

.האיש רץ
.אני לא אוהב לרוץ

.האישה לומדת עברית
.אני אוהבת ללמוד עברית

.הילדות משחקות משחק
.אנחנו אוהבות לשחק משחקים
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12. .הַיַלְָדה לֹא אֹוהֶבֶת לְשַׂחֵק כַּדוֶּרגֶל
.הָאִיש אֹוהֵב לְשַׂחֵק כַּדוֶּרגֶל
.הַיֶלֶד לֹא אֹוהֵב לְשַׂחֵק טֶנִיס
.הָאִישָה אֹוהֶבֶת לְשַׂחֵק טֶנִיס

13. .הִיא אֹוהֶבֶת לָרוּץ
.הִיא אֹוהֶבֶת לִקְרֹוא

.הוּא אֹוהֵב לְבַשֵל
.הוּא אֹוהֵב לִשְׂחֹות

14. ?מָה אַתָה אֹוהֵב לַעֲשֹׂות
.אֲנִי אֹוהֵב לְשַׂחֵק כַּדוֶּרגֶל

?מָה אַת אֹוהֶבֶת לַעֲשֹׂות
.אֲנִי אֹוהֶבֶת לִקְרֹוא

15. ?מָה אַת אֹוהֶבֶת לַעֲשֹׂות
.אֲנִי אֹוהֶבֶת לְהַקְשִיב לַָרְדיֹו

?מָה אַת אֹוהֶבֶת לַעֲשֹׂות
.אֲנִי אֹוהֶבֶת לְבַשֵל

16. .לַיֶלֶד יֵש יֹותֵר מִיץ מֵאֲשֶר לָאִימָא שֶלֹו
.לַיַלְָדה יֵש יֹותֵר תַּפוּזִים מֵאֲשֶר לָאִימָא

.שֶלָה
.לַמֹוֶרה יֵש יֹותֵר סְפִָרים מֵאֲשֶר לַתַלְמִיָדה
.לַיַלְָדה יֵש יֹותֵר עוּגָה מֵאֲשֶר לָאַבָּא שֶלָה

17. .ָלאִיש יֵש ּפָחֹות תֵה מֵאֲשֶר לָאִישָה שֶלֹו
.לַיַלְָדה יֵש ּפָחֹות לֶחֶם מֵאֲשֶר לַחָבֵר שֶלָה

.לָאִישָה יֵש ּפָחֹות מִיץ מֵאֲשֶר לַבֵּן שֶלָה
.לָאִיש יֵש ּפָחֹות עוּגָה מֵאֲשֶר לַבֵּן שֶלֹו

המשך4.2

12. .הילדה לא אוהבת לשחק כדורגל
.האיש אוהב לשחק כדורגל
.הילד לא אוהב לשחק טניס
.האישה אוהבת לשחק טניס

13. .היא אוהבת לרוץ
.היא אוהבת לקרוא

.הוא אוהב לבשל
.הוא אוהב לשחות

14. ?מה אתה אוהב לעשות
.אני אוהב לשחק כדורגל

?מה את אוהבת לעשות
.אני אוהבת לקרוא

15. ?מה את אוהבת לעשות
.אני אוהבת להקשיב לרדיו

?מה את אוהבת לעשות
.אני אוהבת לבשל

16. .לילד יש יותר מיץ מאשר לאימא שלו
.לילדה יש יותר תפוזים מאשר לאימא

.שלה
.למורה יש יותר ספרים מאשר לתלמידה
.לילדה יש יותר עוגה מאשר לאבא שלה

17. .לאיש יש פחות תה מאשר לאישה שלו
.לילדה יש פחות לחם מאשר לחבר שלה

.לאישה יש פחות מיץ מאשר לבן שלה
.לאיש יש פחות עוגה מאשר לבן שלו
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18. .ָלאִיש יֵש יֹותֵר ֶלחֶם מֵאֲשֶר לָאִישָה שֶלֹו
.לָאִיש יֵש ּפָחֹות לֶחֶם מֵאֲשֶר לָאִישָה שֶלֹו
.לָאִישָה יֵש יֹותֵר כֶּסֶף מֵאֲשֶר לַבַּעַל שֶלָה
.לָאִישָה יֵש ּפָחֹות כֶּסֶף מֵאֲשֶר לַבַּעַל שֶלָה

19. ?אֵיזֶה חַיָה גְדֹולָה
.הַחַיָה הַזֹאת גְדֹולָה

?אֵיזֶה חַיָה קְטַנָה
.הַחַיָה הַזֹאת קְטַנָה
?אֵיזֶה ּפְִרי אָדֹום
.הַּפְִרי הַזֶה אָדֹום
?אֵיזֶה ּפְִרי יָרֹוק
.הַּפְִרי הַזֶה יָרֹוק

20. ?אֵיזֶה צַעֲצוּעַ גָדֹול
.הַצַעֲצוּעַ הַכָּחֹול גָדֹול

?אֵיזֶה צַעֲצוּעַ קָטָן
.הַצַעֲצוּעַ הַצָהֹוב קָטָן
?אֵיזֶה חוּלְצָה חוּמָה

.הַחוּלְצָה הַגְדֹולָה חוּמָה
?אֵיזֶה חוּלְצָה וְרוָּדה

.הַחוּלְצָה הַקְטַנָה וְרוָּדה

21. ?מִי לֹובֵש חוּלְַצת-טִי כְּחוּלָה
?אֵיזֶה חוּלְצַת-טִי אֲדוּמָה

?מִי מְשַׂחֵק גֹולְף
?אֵיזֶה כַּדוּר לָבָן

?לְמִי יֵש מִשְקְפֵי-שֶמֶש
?אֵיזֶה מִשְקְפֵי-שֶמֶש וְרוִּדים

המשך4.2

18. .לאיש יש יותר לחם מאשר לאישה שלו
.לאיש יש פחות לחם מאשר לאישה שלו
.לאישה יש יותר כסף מאשר לבעל שלה
.לאישה יש פחות כסף מאשר לבעל שלה

19. ?איזה חיה גדולה
.החיה הזאת גדולה

?איזה חיה קטנה
.החיה הזאת קטנה
?איזה פרי אדום
.הפרי הזה אדום
?איזה פרי ירוק
.הפרי הזה ירוק

20. ?איזה צעצוע גדול
.הצעצוע הכחול גדול

?איזה צעצוע קטן
.הצעצוע הצהוב קטן
?איזה חולצה חומה

.החולצה הגדולה חומה
?איזה חולצה ורודה

.החולצה הקטנה ורודה

21. ?מי לובש חולצת-טי כחולה
?איזה חולצת-טי אדומה

?מי משחק גולף
?איזה כדור לבן

?למי יש משקפי-שמש
?איזה משקפי-שמש ורודים
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22. .אֲנִי אֹוהֵב טֶנִיס יֹותֵר ֵמאֲשֶר כַּדוֶּרגֶל
.אֲנִי אֹוהֵב תַּפוּחִים יֹותֵר מֵאֲשֶר תַּפוּזִים

.אֲנִי אֹוהֵב חָלָב יֹותֵר מֵאֲשֶר מִיץ
.אֲנִי אֹוהֶבֶת תֵה יֹותֵר מֵאֲשֶר קָפֶה

23. ?אֵיזֶה נַעֲלַיִים אַת אֹוהֶבֶת יֹותֵר
.אֲנִי אֹוהֶבֶת אֶת הַנַעֲלַיִים הַכְּחוּלֹות יֹותֵר

.מֵאֲשֶר אֶת הַנַעֲלַיִים הַיְרוּקֹות
?אֵיזֶה חוּלְצָה אַת אֹוהֶבֶת יֹותֵר

.אֲנִי אֹוהֶבֶת אֶת הַחוּלְצָה הַשְחֹוָרה יֹותֵר
.מֵאֲשֶר אֶת הַחוּלְצָה הַכְּחוּלָה

24. ?אֵיזֶה אֹופַנַיִים אַת אֹוהֶבֶת יֹותֵר
.אֲנִי אֹוהֶבֶת אֶת הָאֹופַנַיִים הַיְרוּקִים יֹותֵר

.מֵאֲשֶר אֶת הָאֹופַנַיִים הַווְרוִּדים
?אֵיזֶה שִׂמְלָה אַתָה אֹוהֵב יֹותֵר

.אֲנִי אֹוהֵב אֶת הַשִׂמְלָה הָאֲדוּמָה יֹותֵר מֵאֲשֶר
.אֶת הַשִׂמְלָה הַלְבָנָה

25. ?אֵיזֶה בַּיִית אַתָה אֹוהֵב יֹותֵר
.אֲנִי אֹוהֵב אֶת הַבַּיִית הַחָָדש יֹותֵר מֵאֲשֶר אֶת

.הַבַּיִית הַיָשָן
?אֵיזֶה מְכֹונִית אַתָה אֹוהֵב יֹותֵר

.אֲנִי אֹוהֵב אֶת הַמְכֹונִית הַיְשָנָה יֹותֵר מֵאֲשֶר
.אֶת הַמְכֹונִית הַחֲָדשָה

26. חֲמִישָה דֹולָר
עֲשָָׂרה יוּרֹו

חֲמֵש-עֶשְֵׂרה לִירֹות שְׂטְֶרלִינְג
עֶשְִֹרים שְקָלִים

המשך4.2

22. .אני אוהב טניס יותר מאשר כדורגל
.אני אוהב תפוחים יותר מאשר תפוזים

.אני אוהב חלב יותר מאשר מיץ
.אני אוהבת תה יותר מאשר קפה

23. ?איזה נעליים את אוהבת יותר
.אני אוהבת את הנעליים הכחולות יותר

.מאשר את הנעליים הירוקות
?איזה חולצה את אוהבת יותר

.אני אוהבת את החולצה השחורה יותר
.מאשר את החולצה הכחולה

24. ?איזה אופניים את אוהבת יותר
.אני אוהבת את האופניים הירוקים יותר

.מאשר את האופניים הוורודים
?איזה שמלה אתה אוהב יותר

.אני אוהב את השמלה האדומה יותר מאשר
.את השמלה הלבנה

25. ?איזה ביית אתה אוהב יותר
.אני אוהב את הביית החדש יותר מאשר את

.הביית הישן
?איזה מכונית אתה אוהב יותר

.אני אוהב את המכונית הישנה יותר מאשר
.את המכונית החדשה

26. חמישה דולר
עשרה יורו

חמש-עשרה לירות שטרלינג
עשרים שקלים
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27. שֶקֶל אֶחָד
חֲמִישָה שְקָלִים
עֲשָָׂרה שְקָלִים

28. .הַחוּלְצָה עֹולָה שְתֵים-עֶשְֵׂרה לִירֹות
.שְׂטְֶרלִינְג

.הַסֵפֶר עֹולֶה חֲמִישָה-עָשָׂר דֹולָר
.מִשְקְפֵי-הַשֶמֶש עֹולִים עֶשְִׂרים יוּרֹו

29. ?כַּמָה עֹולֶה הַגֶזֶר
.הַגֶזֶר עֹולֶה שְלֹושָה דֹולָר

?כַּמָה עֹולֶה הַתֵה
.הַתֵה עֹולֶה שְנֵי יוּרֹו

?כַּמָה עֹולֶה כְַּרטִיס לְקֹולְנֹועַ
.כְַּרטִיס לְקֹולְנֹועַ עֹולֶה תֵשַע לִירֹות

.שְׂטְֶרלִינְג

30. ?כַּמָה עֹולֶה כְַּרטִיס לְקֹונְצְֶרט
.הוּא עֹולֶה אְַרבָּעִים יוּרֹו

?’כַּמָה עֹולֶה הַסֶנְְדוִיץ
.הוּא עֹולֶה שָלֹוש לִירֹות שְׂטְֶרלִינְג

?כַּמָה עֹולֶה הַמִיץ
.הוּא עֹולֶה דֹולָר אֶחָד

31. הַטֶלֶוִיזְיָה עֹולָה יֹותֵר מֵאֲשֶר מִשְקְפֵי-
.הַשֶמֶש

.הַכֹּובַע עֹולֶה ּפָחֹות מֵאֲשֶר הַמְעִיל
.הַכְַּרטִיס לְקֹונְצְֶרט עֹולֶה יֹותֵר מֵאֲשֶר

.הַכְַּרטִיס לְקֹולְנֹועַ
.הָעִיתֹון עֹולֶה ּפָחֹות מֵאֲשֶר הַסֵפֶר

המשך4.2

27. שקל אחד
חמישה שקלים
עשרה שקלים

28. .החולצה עולה שתים-עשרה לירות
.שטרלינג

.הספר עולה חמישה-עשר דולר
.משקפי-השמש עולים עשרים יורו

29. ?כמה עולה הגזר
.הגזר עולה שלושה דולר

?כמה עולה התה
.התה עולה שני יורו

?כמה עולה כרטיס לקולנוע
.כרטיס לקולנוע עולה תשע לירות

.שטרלינג

30. ?כמה עולה כרטיס לקונצרט
.הוא עולה ארבעים יורו

?’כמה עולה הסנדויץ
.הוא עולה שלוש לירות שטרלינג

?כמה עולה המיץ
.הוא עולה דולר אחד

31. הטלויזיה עולה יותר מאשר משקפי-
.השמש

.הכובע עולה פחות מאשר המעיל
.הכרטיס לקונצרט עולה יותר מאשר

.הכרטיס לקולנוע
.העיתון עולה פחות מאשר הספר
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32. .הַמִכְנָסַיִים הַכְּחוּלִים עֹולִים יֹותֵר מֵאֲשֶר
.הַמִכְנָסַיִים הַיְרוּקִים

.הָאֹופַנַיִים הַסְגוּלִים עֹולִים ּפָחֹות מֵאֲשֶר
.הָאֹופַנַיִים הַצְהוּבִּים

.הַטֶלֶפֹון הַשָחֹור עֹולֶה יֹותֵר מֵאֲשֶר הַטֶלֶפֹון
.הַלָבָן

.הַמִשְקָפַיִים הַשְחֹוִרים עֹולִים ּפָחֹות מֵאֲשֶר
.הַמִשְקָפַיִים הָאֲדוּמִים

33. ?אֵיזֶה חֲצָאִית אַת אֹוהֶבֶת יֹותֵר
.אֲנִי אֹוהֶבֶת אֶת הַחֲצָאִית הַכְּחוּלָה יֹותֵר

.מֵאֲשֶר אֶת הַחֲצָאִית הַלְבָנָה
?כַּמָה עֹולָה הַחוּלְצָה הַכְּחוּלָה

.הִיא עֹולָה שִבְעָה יוּרֹו

34. ?אֵיזֶה סְווֶֶדר אַת אֹוהֶבֶת יֹותֵר
.אֲנִי אֹוהֶבֶת אֶת הַסְווֶֶדר הָאָפֹור יֹותֵר מֵאֲשֶר

.אֶת הַסְווֶֶדר הַסָגֹול
?כַּמָה עֹולֶה הַסְווֶֶדר הָאָפֹור

.הוּא עֹולֶה עֶשְִׂרים וְתִשְעָה דֹולָר

35. ?מָה אַתָה אֹוהֵב לַעֲשֹׂות
.אֲנִי אֹוהֵב לְשַׂחֵק כַּדוֶּרגֶל
?אֵיזֶה נַעֲלַיִים אַתָה אֹוהֵב

.אֲנִי אֹוהֵב אֶת הַנַעֲלַיִים הַשְחֹורֹות
?כַּמָה הֵן עֹולֹות

.הֵן עֹולֹות שִישִים יוּרֹו

המשך4.2

32. .המכנסיים הכחולים עולים יותר מאשר
.המכנסיים הירוקים

.האופניים הסגולים עולים פחות מאשר
.האופניים הצהובים

.הטלפון השחור עולה יותר מאשר הטלפון
.הלבן

.המשקפיים השחורים עולים פחות מאשר
.המשקפיים האדומים

33. ?איזה חצאית את אוהבת יותר
.אני אוהבת את החצאית הכחולה יותר

.מאשר את החצאית הלבנה
?כמה עולה החולצה הכחולה

.היא עולה שבעה יורו

34. ?איזה סוודר את אוהבת יותר
.אני אוהבת את הסוודר האפור יותר מאשר

.את הסוודר הסגול
?כמה עולה הסוודר האפור

.הוא עולה עשרים ותשעה דולר

35. ?מה אתה אוהב לעשות
.אני אוהב לשחק כדורגל
?איזה נעליים אתה אוהב

.אני אוהב את הנעליים השחורות
?כמה הן עולות

.הן עולות שישים יורו
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שִיעוּר יְסֹוד4.3

01. מַתֶכֶת
מַתֶכֶת
מַתֶכֶת

עֵץ
עֵץ

נְייָר

02. ּפְלַסְטִיק
ּפְלַסְטִיק
ּפְלַסְטִיק

נְייָר
נְייָר
עֵץ

03. עֵץ
נְייָר

מַתֶכֶת
ּפְלַסְטִיק

04. .הַשוּלְחָן הַזֶה עָשׂוּי מֵעֵץ
.הַכִּיסֵא הַזֶה עָשׂוּי מִּפְלַסְטִיק

.הַכְַּרטִיס הַזֶה עָשׂוּי מִנְייָר
.הַסוּלָם הַזֶה עָשׂוּי מִמַתֶכֶת

05. קַעֲַרת עֵץ
צַלַחַת ּפְלַסְטִיק
קַעֲַרת ּפְלַסְטִיק

צַלַחַת עֵץ

06. .יֵש לִי ַצלַחַת ּפְלַסְטִיק
.יֵש לִי צַלַחַת נְייָר
.יֵש לִי שוּלְחַן עֵץ

.יֵש לִי שוּלְחַן מַתֶכֶת

שיעור יסוד4.3

01. מתכת
מתכת
מתכת

עץ
עץ

נייר

02. פלסטיק
פלסטיק
פלסטיק

נייר
נייר
עץ

03. עץ
נייר

מתכת
פלסטיק

04. .השולחן הזה עשוי מעץ
.הכיסא הזה עשוי מפלסטיק

.הכרטיס הזה עשוי מנייר
.הסולם הזה עשוי ממתכת

05. קערת עץ
צלחת פלסטיק
קערת פלסטיק

צלחת עץ

06. .יש לי צלחת פלסטיק
.יש לי צלחת נייר
.יש לי שולחן עץ

.יש לי שולחן מתכת
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07. .זֶה עָשׂוּי מֵעֵץ
.זֶה עָשׂוּי מִּפְלַסְטִיק

.זֶה עָשׂוּי מִנְייָר
.זֶה עָשׂוּי מִמַתֶכֶת

08. .ַמטְבְּעֹות עֲשׂוּיִים מִמַתֶכֶת
.כְַּרטִיסֵי אַשְַראי עֲשׂוּיִים מִּפְלַסְטִיק

.צֶ’קִים עֲשֹוּיִים מִנְייָר

09. .הֵם מְשַלְמִים ּבְמַטְבְּעֹות
.הִיא מְשַלֶמֶת בְּצֶ’ק

.הוּא מְשַלֵם בְּכְַּרטִיס אַשְַראי
.אֲנִי מְשַלֶמֶת בְּמְזוּמָן

10. ?אַת רֹוצָה לְשַלֵם בְּצֶ’ק
?אַת רֹוצָה לְשַלֵם בְּמְזוּמָן

?אַתָה רֹוצֶה לְשַלֵם בְּכְַּרטִיס אַשְַראי
.לֹא. אֲנִי רֹוצֶה לְשַלֵם בְּצֶ’ק
?אַת רֹוצָה לְשַלֵם בְּמְזוּמָן

.לֹא. אֲנִי רֹוצָה לְשַלֵם בְּכְַּרטִיס אַשְַראי

11. ?כַּמָה עֹולֶה כִּיסֵא הָעֵץ
.כִּיסֵא הָעֵץ עֹולֶה שִישִים לִירֹות שְׂטְֶרלִינְג

?כַּמָה עֹולֶה כִּיסֵא הַּפְלַסְטִיק
.כִּיסֵא הַּפְלַסְטִיק עֹולֶה אְַרבַּע לִירֹות

.שְׂטְֶרלִינְג

12. .כִּיסֵא הָעֵץ יָקָר
.כִּיסֵא הַּפְלַסְטִיק זֹול
.קַעֲַרת הַמַתֶכֶת יְקָָרה
.קַעֲרֹות הַנְייָר זֹולֹות

המשך4.3

07. .זה עשוי מעץ
.זה עשוי מפלסטיק

.זה עשוי מנייר
.זה עשוי ממתכת

08. .מטבעות עשויים ממתכת
.כרטיסי אשראי עשויים מפלסטיק

.צ’קים עשויים מנייר

09. .הם משלמים במטבעות
.היא משלמת בצ’ק

.הוא משלם בכרטיס אשראי
.אני משלמת במזומן

10. ?את רוצה לשלם בצ’ק
?את רוצה לשלם במזומן

?אתה רוצה לשלם בכרטיס אשראי
.לא. אני רוצה לשלם בצ’ק
?את רוצה לשלם במזומן

.לא. אני רוצה לשלם בכרטיס אשראי

11. ?כמה עולה כיסא העץ
.כיסא העץ עולה שישים לירות שטרלינג

?כמה עולה כיסא הפלסטיק
.כיסא הפלסטיק עולה ארבע לירות

.שטרלינג

12. .כיסא העץ יקר
.כיסא הפלסטיק זול
.קערת המתכת יקרה
.קערות הנייר זולות
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13. .ַהתַכְשִיטִים הַאֵלֶה יְקִָרים
.הַתַכְשִיטִים הַאֵלֶה זֹולִים

.הַמַצְלֵמָה הַזֹאת יְקָָרה
.הַמַצְלֵמָה הַזֹאת זֹולָה

14. .הַמְכֹונִית הַזֹאת זֹולָה
.הַמְכֹונִית הַזֹאת יְקָָרה
.הַשִׂמְלָה הַזֹאת זֹולָה
.הַשִׂמְלָה הַזֹאת יְקָָרה

15. .ַהטֶלֶוִיזְיָה הַזֹאת כְּבֵָדה
.הַשוּלְחָן הַזֶה כָּבֵד
.הַמַטְבֵּעַ הַזֶה קַל
.הַסִָדין הַזֶה קַל

16. .הַכִּיסֵא הַזֶה קַל
.הַמַחְשֵב הַזֶה קַל

.הַמִיטָה הַזֹאת כְּבֵָדה
.הַטֶלֶוִיזְיָה הַזֹאת כְּבֵָדה

17. .אֵלֶה מְהִירֹות
.אֵלֶה אִיטִיֹות

.הוּא מָהִיר
.הוּא אִיטִי

18. .ַהמְכֹונִית הַזֹאת מְהִיָרה
.הַחַיָה הַזֹאת אִיטִית
.הַסוּס הַחוּם מָהִיר

19. .זֹאת מְהִיָרה
.זֶה קַל

.זֶה כָּבֵד
.זֶה אִיטִי

המשך4.3

13. .התכשיטים האלה יקרים
.התכשיטים האלה זולים

.המצלמה הזאת יקרה
.המצלמה הזאת זולה

14. .המכונית הזאת זולה
.המכונית הזאת יקרה
.השמלה הזאת זולה
.השמלה הזאת יקרה

15. .הטלויזיה הזאת כבדה
.השולחן הזה כבד
.המטבע הזה קל
.הסדין הזה קל

16. .הכיסא הזה קל
.המחשב הזה קל

.המיטה הזאת כבדה
.הטלויזיה הזאת כבדה

17. .אלה מהירות
.אלה איטיות

.הוא מהיר
.הוא איטי

18. .המכונית הזאת מהירה
.החיה הזאת איטית
.הסוס החום מהיר

19. .זאת מהירה
.זה קל

.זה כבד
.זה איטי
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20. .הַחַיָה הַזֹאת מְהִיָרה
.הַחַיָה הַזֹאת יֹותֵר מְהִיָרה

.הַחַיָה הַזֹאת אִיטִית
.הַחַיָה הַזֹאת יֹותֵר אִיטִית

21. .הַסְפִָרים שֶלִי כְּבִֵדים
.הַסְפִָרים שֶלֹו יֹותֵר כְּבִֵדים

.קַעֲַרת הַּפְלַסְטִיק קַלָה
.קַעֲַרת הַנְייָר יֹותֵר קַלָה

22. .הַמַצְלֵמָה הַזֹאת קְטַנָה
.הַמַצְלֵמָה הַזֹאת יֹותֵר קְטַנָה
.הַמַצְלֵמָה הַזֹאת הֲכִי קְטַנָה

.הַבַּיִית הַזֶה גָדֹול
.הַבַּיִית הַזֶה יֹותֵר גָדֹול
.הַבַּיִית הַזֶה הֲכִי גָדֹול

23. .יֵש לָאִיש הַזָקֵן שֵׂיעָר אָפֹור
.יֵש לָאִישָה הַזְקֵנָה שֵׂיעָר לָבָן

.יֵש לָאִישָה הַצְעִיָרה שֵׂיעָר שָחֹור
.יֵש לָאִיש הַצָעִיר שֵׂיעָר כָּחֹול

24. .הָאִיש הַזָקֵן מֹוֶרה
.הָאִישָה הַזְקֵנָה רֹופְאָה
.הָאִישָה הַצְעִיָרה מֹוָרה

.הָאִיש הַצָעִיר רֹופֵא

25. .הַסַבָּא שֶלִי זָקֵן
.הַבַּת שֶלִי צְעִיָרה
.הָרֹופֵא שֶלִי זָקֵן

.הָרֹופְאָה שֶלִי צְעִיָרה

המשך4.3

20. .החיה הזאת מהירה
.החיה הזאת יותר מהירה

.החיה הזאת איטית
.החיה הזאת יותר איטית

21. .הספרים שלי כבדים
.הספרים שלו יותר כבדים

.קערת הפלסטיק קלה
.קערת הנייר יותר קלה

22. .המצלמה הזאת קטנה
.המצלמה הזאת יותר קטנה
.המצלמה הזאת הכי קטנה

.הביית הזה גדול
.הביית הזה יותר גדול
.הביית הזה הכי גדול

23. .יש לאיש הזקן שיער אפור
.יש לאישה הזקנה שיער לבן

.יש לאישה הצעירה שיער שחור
.יש לאיש הצעיר שיער כחול

24. .האיש הזקן מורה
.האישה הזקנה רופאה
.האישה הצעירה מורה

.האיש הצעיר רופא

25. .הסבא שלי זקן
.הבת שלי צעירה
.הרופא שלי זקן

.הרופאה שלי צעירה
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26. .הַבַּת שֶלִי צְעִיָרה
.הַבַּת שֶלִי יֹותֵר צְעִיָרה
.הַבַּת שֶלִי הֲכִי צְעִיָרה

.הָאַבָּא שֶלִי זָקֵן
.הָאַבָּא שֶלִי יֹותֵר זָקֵן
.הָאַבָּא שֶלִי הֲכִי זָקֵן

27. .הַבַּיִית שֶלִי גָדֹול
.הַבַּיִית שֶלִי יֹותֵר גָדֹול מֵהַבַּיִית שֶלָך

.הַמַחְשֵב שֶלִי קָטָן
.הַמַחְשֵב שֶלִי יֹותֵר קָטָן מֵהַמַחְשֵב שֶלָך

28. .הַמַצְלֵמָה הַזֹאת יְקָָרה
.הַטֶלֶוִיזְיָה הַזֹאת יֹותֵר יְקָָרה

.הַמַחְשֵב הַזֶה הֲכִי יָקָר

29. .יֵש לָאִיש עוּגָה
.יֵש לָאִישָה יֹותֵר עוּגָה

.יֵש לַיַלְָדה הֲכִי הְַרבֵּה עוּגָה

30. .יֵש לֹו כַּמָה תַּפוּחִים
.יֵש לֹו יֹותֵר תַּפוּחִים

.יֵש לֹו הֲכִי הְַרבֵּה תַּפוּחִים

31. .יֵש לָה כַּמָה סְפִָרים
.יֵש לָה יֹותֵר סְפִָרים

.יֵש לָה הֲכִי הְַרבֵּה סְפִָרים
.יֵש לֹו כַּמָה עֵטִים
.יֵש לֹו יֹותֵר עֵטִים

.יֵש לֹו הֲכִי הְַרבֵּה עֵטִים

המשך4.3

26. .הבת שלי צעירה
.הבת שלי יותר צעירה
.הבת שלי הכי צעירה

.האבא שלי זקן
.האבא שלי יותר זקן
.האבא שלי הכי זקן

27. .הביית שלי גדול
.הביית שלי יותר גדול מהביית שלך

.המחשב שלי קטן
.המחשב שלי יותר קטן מהמחשב שלך

28. .המצלמה הזאת יקרה
.הטלויזיה הזאת יותר יקרה

.המחשב הזה הכי יקר

29. .יש לאיש עוגה
.יש לאישה יותר עוגה

.יש לילדה הכי הרבה עוגה

30. .יש לו כמה תפוחים
.יש לו יותר תפוחים

.יש לו הכי הרבה תפוחים

31. .יש לה כמה ספרים
.יש לה יותר ספרים

.יש לה הכי הרבה ספרים
.יש לו כמה עטים
.יש לו יותר עטים

.יש לו הכי הרבה עטים
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32. .אֲנִי צְִריכָה כַּמָה צַלָחֹות
.אֲנַחְנוּ מֹוכְִרים צַלָחֹות מִמַתֶכֶת,.מִנְייָר

?וְמְעֵץ. אֵיזֶה צַלָחֹות אַת צְִריכָה
.אֲנִי צְִריכָה צַלָחֹות קַלֹות,.כִּי הַמִשְּפָחָה שֶלִי

.אֹוכֶלֶת אֲרוּחַת צָהֳַריִים בַּּפַאְרק הַיֹום
.צַלָחֹות הָעֵץ יֹותֵר קַלֹות מֵאֲשֶר צַלָחֹות
.הַמַתֶכֶת,.אֲבָל צַלָחֹות הַנְייָר הֲכִי קַלֹות

33. ?כַּמָה עֹולֹות עֶשֶׂר צַלָחֹות נְייָר
.עֶשֶׂר צַלָחֹות נְייָר עֹולֹות דֹולָר אֶחָד. כַּמָה

?צַלָחֹות אַת רֹוצָה
.אֲנִי רֹוצָה עֶשֶׂר צַלָחֹות

?אַת רֹוצָה לְשַלֵם בְּמְזוּמָן
.לֹא. אֲנִי רֹוצָה לְשַלֵם בְּכְַּרטִיס אַשְַראי

המשך4.3

32. .אני צריכה כמה צלחות
.אנחנו מוכרים צלחות ממתכת,.מנייר

?ומעץ. איזה צלחות את צריכה
.אני צריכה צלחות קלות,.כי המשפחה שלי

.אוכלת ארוחת צהריים בפארק היום
.צלחות העץ יותר קלות מאשר צלחות
.המתכת,.אבל צלחות הנייר הכי קלות

33. ?כמה עולות עשר צלחות נייר
.עשר צלחות נייר עולות דולר אחד. כמה

?צלחות את רוצה
.אני רוצה עשר צלחות

?את רוצה לשלם במזומן
.לא. אני רוצה לשלם בכרטיס אשראי
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01. .יֵש לֹו כֶּסֶף
.יֵש לָה ּפָחֹות כֶּסֶף

.יֵש לָה לֶחֶם
.יֵש לֹו ּפָחֹות לֶחֶם

02. .יֵש לָאִיש אֹוֶרז
.יֵש לַיַלְָדה ּפָחֹות אֹוֶרז

.יֵש לָאִישָה הֲכִי ּפָחֹות אֹוֶרז
.יֵש לַיַלְָדה עוּגָה

.יֵש לָאִישָה ּפָחֹות עוּגָה
.יֵש לָאִיש הֲכִי ּפָחֹות עוּגָה

03. .יֵש לָאִישָה ּפֵירֹות
.יֵש לַיֶלֶד הֲכִי הְַרבֵּה ּפֵירֹות

.יֵש לַיַלְָדה ּפָחֹות ּפֵירֹות מֵאֲשֶר לָאִיש
.יֵש לַיַלְָדה יֹותֵר ּפֵירֹות מֵאֲשֶר לַיֶלֶד

04. .הָעֵטִים הָאֵלֶה זֵהִים
.הַסְפָלִים הָאֵלֶה שֹונִים
.הַכִּיסְאֹות הָאֵלֶה שֹונִים
.הַצַעֲצוּעִים הָאֵלֶה זֵהִים

05. .הָעֲנִיבֹות הָאֵלֶה זֵהֹות
.הָעֲנִיבֹות הָאֵלֶה שֹונֹות
.הַמַטְבְּעֹות הָאֵלֶה זֵהִים
.הַמַטְבְּעֹות הָאֵלֶה שֹונִים

06. .ַהסְפָלִים הָאֵלֶה בְּאֹותֹו גֹוֶדל
.הַסְפָלִים הָאֵלֶה בְּגְָדלִים שֹונִים
.הַכֹּובָעִים הָאֵלֶה בְּאֹותֹו גֹוֶדל

.הַכֹּובָעִים הָאֵלֶה בְּגְָדלִים שֹונִים

שיעור יסוד4.4

01. .יש לו כסף
.יש לה פחות כסף

.יש לה לחם
.יש לו פחות לחם

02. .יש לאיש אורז
.יש לילדה פחות אורז

.יש לאישה הכי פחות אורז
.יש לילדה עוגה

.יש לאישה פחות עוגה
.יש לאיש הכי פחות עוגה

03. .יש לאישה פירות
.יש לילד הכי הרבה פירות

.יש לילדה פחות פירות מאשר לאיש
.יש לילדה יותר פירות מאשר לילד

04. .העטים האלה זהים
.הספלים האלה שונים
.הכיסאות האלה שונים
.הצעצועים האלה זהים

05. .העניבות האלה זהות
.העניבות האלה שונות
.המטבעות האלה זהים
.המטבעות האלה שונים

06. .הספלים האלה באותו גודל
.הספלים האלה בגדלים שונים
.הכובעים האלה באותו גודל

.הכובעים האלה בגדלים שונים
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07. .הַכֹּובָעִים הָאֵלֶה בְּאֹותֹו צֶבַע
.הַכֹּובָעִים הָאֵלֶה בְּצְבָעִים שֹונִים

.הַסְפָלִים הָאֵלֶה בְּאֹותֹו צֶבַע
.הַסְפָלִים הָאֵלֶה בְּצְבָעִים שֹונִים

08. .הַטֶלֶפֹונִים הָאֵלֶה בְּאֹותֹו גֹוֶדל,.אֲבָל
.בְּצְבָעִים שֹונִים

.הַטֶלֶפֹונִים הָאֵלֶה בְּאֹותֹו צֶבַע,.אֲבָל
.בְּגְָדלִים שֹונִים

.הַמַגָבֹות הָאֵלֶה בְּאֹותֹו גֹוֶדל,.אֲבָל בְּצְבָעִים
.שֹונִים

.הַמַגָבֹות הָאֵלֶה בְּאֹותֹו צֶבַע,.אֲבָל בְּגְָדלִים
.שֹונִים

09. .הַכִּיסֵא הַזֶה יֹותֵר מִיַדי קָטָן
.הָאֹופַנַיִים הָאֵלֶה יֹותֵר מִיַדי יְקִָרים

.אַתָה יֹותֵר מִיַדי גָדֹול
.אֲנִי יֹותֵר מִיַדי נָמוּך

10. .מִשְקְפֵי הַשֶמֶש הָאֵלֶה יֹותֵר מִיַדי גְדֹולִים
.הַמְעִיל הַזֶה יֹותֵר מִיַדי קָטָן

.הַנַעַל הַזֹאת מַתְאִימָה

11. .מִכְנְסֵי הַגִ’ינְס ָהאֵלֶה יֹותֵר מִיַדי גְדֹולִים
.מִכְנְסֵי הַגִ’ינְס הָאֵלֶה יֹותֵר מִיַדי קְטַנִים

.מִכְנְסֵי הַגִ’ינְס הָאֵלֶה מַתְאִימִים

12. ?אֵיזֶה נַעֲלַיִים יֹותֵר מִיַדי גְדֹולֹות
?אֵיזֶה נַעֲלַיִים יֹותֵר מִיַדי קְטַנֹות

?אֵיזֶה נַעֲלַיִים מַתְאִימֹות

המשך4.4

07. .הכובעים האלה באותו צבע
.הכובעים האלה בצבעים שונים

.הספלים האלה באותו צבע
.הספלים האלה בצבעים שונים

08. .הטלפונים האלה באותו גודל,.אבל
.בצבעים שונים

.הטלפונים האלה באותו צבע,.אבל
.בגדלים שונים

.המגבות האלה באותו גודל,.אבל בצבעים
.שונים

.המגבות האלה באותו צבע,.אבל בגדלים
.שונים

09. .הכיסא הזה יותר מידי קטן
.האופניים האלה יותר מידי יקרים

.אתה יותר מידי גדול
.אני יותר מידי נמוך

10. .משקפי השמש האלה יותר מידי גדולים
.המעיל הזה יותר מידי קטן

.הנעל הזאת מתאימה

11. .מכנסי הג’ינס האלה יותר מידי גדולים
.מכנסי הג’ינס האלה יותר מידי קטנים

.מכנסי הג’ינס האלה מתאימים

12. ?איזה נעליים יותר מידי גדולות
?איזה נעליים יותר מידי קטנות

?איזה נעליים מתאימות
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13. ?הַשִׂמְלָה מַתְאִימָה
.כֵּן,.הִיא מַתְאִימָה
?הַחוּלְצָה מַתְאִימָה

.לֹא. הִיא יֹותֵר מִיַדי גְדֹולָה

14. ?הַשִׂמְלָה מַתְאִימָה
.כֵּן. הִיא מַתְאִימָה

?הַמִשְקָפַיִים מַתְאִימִים
.לֹא. הֵם יֹותֵר מִיַדי קְטַנִים

?הַכֹּובַע מַתְאִים
.לֹא. הוּא יֹותֵר מִיַדי גָדֹול

15. .הַכֹּובַע שֶלִי יֹותֵר מִיַדי גָדֹול
.הַמִשְקָפַיִים שֶלִי יֹותֵר מִיַדי קְטַנִים
.הַמִשְקָפַיִים שֶלִי יֹותֵר מִיַדי גְדֹולִים

.הַכֹּובַע שֶלִי יֹותֵר מִיַדי קָטָן

16. ?אַתָה רֹוצֶה אֶת חוּלְצַת-הַטִי הַזֹאת
.לֹא. אֲנִי לֹא רֹוצֶה אֶת חוּלְצַת-הַטִי הַזֹאת

?לָמָה לֹא
.כִּי הִיא יֹותֵר מִיַדי גְדֹולָה

17. ?הַמְעִיל מַתְאִים
.לֹא. הוּא יֹותֵר מִיַדי קָטָן
.הַמְעִיל הַזֶה יֹותֵר גָדֹול

18. .כַּמָה מֵהַכַּדוִּרים צְהוּבִּים
.אַף אֶחָד מֵהַכַּדוִּרים לֹא צָהֹוב

.כָּל הַכַּדוִּרים צְהוּבִּים

19. .כַּמָה מֵהַצַלָחֹות מִּפְלַסְטִיק
.אַף אֶחָד מֵהַסְפָלִים לֹא מִנְייָר

.כָּל הַצַעֲצוּעִים מִמַתֶכֶת
.כָּל הַצַעֲצוּעִים מֵעֵץ

המשך4.4

13. ?השמלה מתאימה
.כן,.היא מתאימה
?החולצה מתאימה

.לא. היא יותר מידי גדולה

14. ?השמלה מתאימה
.כן. היא מתאימה

?המשקפיים מתאימים
.לא. הם יותר מידי קטנים

?הכובע מתאים
.לא. הוא יותר מידי גדול

15. .הכובע שלי יותר מידי גדול
.המשקפיים שלי יותר מידי קטנים
.המשקפיים שלי יותר מידי גדולים

.הכובע שלי יותר מידי קטן

16. ?אתה רוצה את חולצת-הטי הזאת
.לא. אני לא רוצה את חולצת-הטי הזאת

?למה לא
.כי היא יותר מידי גדולה

17. ?המעיל מתאים
.לא. הוא יותר מידי קטן
.המעיל הזה יותר גדול

18. .כמה מהכדורים צהובים
.אף אחד מהכדורים לא צהוב

.כל הכדורים צהובים

19. .כמה מהצלחות מפלסטיק
.אף אחד מהספלים לא מנייר

.כל הצעצועים ממתכת
.כל הצעצועים מעץ
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20. .כַּמָה מֵהַיְלִָדים יֹושְבִים
.כָּל הַיְלִָדים יֹושְבִים

.אַף אֶחָד מֵהַיְלִָדים לֹא יֹושֵב

21. .אַף אֶחָד מֵהַּפְָרחִים לֹא מִּפְלַסְטִיק
.כַּמָה מֵהַּפְָרחִים מִּפְלַסְטִיק

.כָּל הַּפְָרחִים מִנְייָר
.כַּמָה מֵהַּפְָרחִים מִנְייָר

22. .הַמַטְבְּעֹות הָאֵלֶה בְּאֹותֹו צֶבַע,.אֲבָל בְּגְָדלִים
.שֹונִים

.הַמַטְבְּעֹות הָאֵלֶה בְּאֹותֹו גֹוֶדל,.אֲבָל
.בְּצְבָעִים שֹונִים

.חוּלְצֹות-הַטִי שֶלָנוּ בְּאֹותֹו צֶבַע,.אֲבָל
.בְּגְָדלִים שֹונִים

.חוּלְצֹות-הַטִי שֶלָנוּ בְּאֹותֹו גֹוֶדל,.אֲבָל
.בְּצְבָעִים שֹונִים

23. ?אֵיזֶה שִׂמְלָה אַת אֹוהֶבֶת יֹותֵר
.אֲנִי אֹוהֶבֶת אֶת הַשִׂמְלָה הָאֲדוּמָה יֹותֵר

.מֵאֲשֶר אֶת הַשִׂמְלָה הַכְּחוּלָה
?אֵיזֶה שִׂמְלָה אַת הֲכִי אֹוהֶבֶת

.אֲנִי הֲכִי אֹוהֶבֶת אֶת הַשִׂמְלָה הַשְחֹוָרה

24. ?אֵיזֶה חֲתוּלִים אַת אֹוהֶבֶת
.אֲנִי אֹוהֶבֶת אֶת כָּל הַחֲתוּלִים
?אֵיזֶה צַעֲצוּעִים אַתָה אֹוהֵב

.אֲנִי אֹוהֵב אֶת כָּל הַצַעֲצוּעִים

25. .הַחַלֹון ּפָתוּחַ
.הֶַדלֶת סְגוָּרה
.הַסֵפֶר ּפָתוּחַ
.הַסֵפֶר סָגוּר

המשך4.4

20. .כמה מהילדים יושבים
.כל הילדים יושבים

.אף אחד מהילדים לא יושב

21. .אף אחד מהפרחים לא מפלסטיק
.כמה מהפרחים מפלסטיק

.כל הפרחים מנייר
.כמה מהפרחים מנייר

22. .המטבעות האלה באותו צבע,.אבל בגדלים
.שונים

.המטבעות האלה באותו גודל,.אבל
.בצבעים שונים

.חולצות-הטי שלנו באותו צבע,.אבל
.בגדלים שונים

.חולצות-הטי שלנו באותו גודל,.אבל
.בצבעים שונים

23. ?איזה שמלה את אוהבת יותר
.אני אוהבת את השמלה האדומה יותר

.מאשר את השמלה הכחולה
?איזה שמלה את הכי אוהבת

.אני הכי אוהבת את השמלה השחורה

24. ?איזה חתולים את אוהבת
.אני אוהבת את כל החתולים
?איזה צעצועים אתה אוהב

.אני אוהב את כל הצעצועים

25. .החלון פתוח
.הדלת סגורה
.הספר פתוח
.הספר סגור
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26. .הֶַדלֶת ּפְתוּחָה
.הֶַדלֶת סְגוָּרה
.הַחַלֹון ּפָתוּחַ
.הַחַלֹון סָגוּר

27. .חֲנוּת הַתְַכשִיטִים ּפְתוּחָה
.חֲנוּת הַסְפִָרים ּפְתוּחָה
.בֵּית-הַמְֶרקַחַת סָגוּר

.חֲנוּת הַצַעֲצוּעִים סְגוָּרה

28. .הַסוּּפְֶרמְַרקֶט ּפָתוּחַ
.הַסוּּפְֶרמְַרקֶט סָגוּר

.הַמַאֲפִיָה ּפְתוּחָה
.הַמַאֲפִיָה סְגוָּרה

29. ?אַת רֹוצָה עוּגָה
.כֵּן

.תֹוָדה
.בְּבַקָשָה

30. ?ְסלִיחָה,.הַסוּּפְֶרמְַרקֶט ּפָתוּחַ
.כֵּן. הַסוּּפְֶרמְַרקֶט ּפָתוּחַ

!תֹוָדה
!בְּבַקָשָה

31. .תֹוָדה
.בְּבַקָשָה
.תֹוָדה

.בְּבַקָשָה

המשך4.4

26. .הדלת פתוחה
.הדלת סגורה
.החלון פתוח
.החלון סגור

27. .חנות התכשיטים פתוחה
.חנות הספרים פתוחה
.בית-המרקחת סגור

.חנות הצעצועים סגורה

28. .הסופרמרקט פתוח
.הסופרמרקט סגור

.המאפיה פתוחה
.המאפיה סגורה

29. ?את רוצה עוגה
.כן

.תודה
.בבקשה

30. ?סליחה,.הסופרמרקט פתוח
.כן. הסופרמרקט פתוח

!תודה
!בבקשה

31. .תודה
.בבקשה
.תודה

.בבקשה
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32. .הַיֹום אֲנִי בֶּן אְַרבַּע. אֲנִי רֹוצֶה עוּגָה
?עוּגָה בְּאֵיזֶה צֶבַע אַתָה רֹוצֶה

.אֲנִי רֹוצֶה עוּגָה כְּחוּלָה
?עוּגָה בְּאֵיזֶה גֹוֶדל אַתָה רֹוצֶה

.אֲנִי רֹוצֶה אֶת הַעוּגָה הֲכִי גְדֹולָה

33. .הַיֹום הַבֵּן שֶלִי בֶּן אְַרבַּע. אֲנִי צְִריכָה עוּגָה
?עוּגָה בְּאֵיזֶה צֶבַע אַת צְִריכָה

.אֲנִי צְִריכָה עוּגָה כְּחוּלָה
?עוּגָה בְּאֵיזֶה גֹוֶדל אַת צְִריכָה

.אֲנִי צְִריכָה אֶת הַעוּגָה הֲכִי גְדֹולָה

34. .זֹאת הָעוּגָה הַכְּחוּלָה הֲכִי גְדֹולָה
?כַּמָה הִיא עֹולָה

.הִיא עֹולָה עֶשְִׂרים וְחֲמִישָה דֹולָר
.תֹוָדה

.בְּבַקָשָה

המשך4.4

32. .היום אני בן ארבע. אני רוצה עוגה
?עוגה באיזה צבע אתה רוצה

.אני רוצה עוגה כחולה
?עוגה באיזה גודל אתה רוצה

.אני רוצה את העוגה הכי גדולה

33. .היום הבן שלי בן ארבע. אני צריכה עוגה
?עוגה באיזה צבע את צריכה

.אני צריכה עוגה כחולה
?עוגה באיזה גודל את צריכה

.אני צריכה את העוגה הכי גדולה

34. .זאת העוגה הכחולה הכי גדולה
?כמה היא עולה

.היא עולה עשרים וחמישה דולר
.תודה

.בבקשה
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צִיוּן ֶדֶרך4.5

01. !שָלֹום
!שָלֹום

02. ?כָּל הַּפְָרחִים בְּאֹותֹו צֶבַע
.לֹא,.לֹא כָּל הַּפְָרחִים בְּאֹותֹו צֶבַע

03. ?אֵיזֶה ּפְָרחִים ַאתָה רֹוצֶה
.אֲנִי רֹוצֶה ּפְָרחִים אֲדוּמִים

04. ?כַּמָה אַתָה רֹוצֶה
.אֲנִי רֹוצֶה שְלֹושִים וְחֲמִישָה

05. !תֹוָדה
!בְּבַקָשָה

06. !בֹּוקֶר טֹוב
!בֹּוקֶר טֹוב

07. ?אַתָה מֹוכֵר בֵּיצִים
.כֵּן,.אֲנִי מֹוכֵר בֵּיצִים

08. ?כַּמָה בֵּיצִים אַתָה צִָריך
.אֲנִי צִָריך אְַרבָּעִים וְשְמֹונֶה בֵּיצִים

09. !תֹוָדה
!בְּבַקָשָה

10. !שָלֹום
!שָלֹום

11. ?כַּמָה עֹולֶה הַכִּיסֵא הַזֶה
.הַכִּיסֵא הַזֶה עֹולֶה חֲמִישִים דֹולָר

12. .ַאתָה רֹוצֶה לְשַלֵם בְּמְזוּמָן אֹו בְּכְַּרטִיס
?אַשְַראי

.אֲנִי רֹוצֶה לְשַלֵם בְּכְַּרטִיס אַשְַראי

ציון דרך4.5

01. !שלום
!שלום

02. ?כל הפרחים באותו צבע
.לא,.לא כל הפרחים באותו צבע

03. ?איזה פרחים אתה רוצה
.אני רוצה פרחים אדומים

04. ?כמה אתה רוצה
.אני רוצה שלושים וחמישה

05. !תודה
!בבקשה

06. !בוקר טוב
!בוקר טוב

07. ?אתה מוכר ביצים
.כן,.אני מוכר ביצים

08. ?כמה ביצים אתה צריך
.אני צריך ארבעים ושמונה ביצים

09. !תודה
!בבקשה

10. !שלום
!שלום

11. ?כמה עולה הכיסא הזה
.הכיסא הזה עולה חמישים דולר

12. .אתה רוצה לשלם במזומן או בכרטיס
?אשראי

.אני רוצה לשלם בכרטיס אשראי
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הֶמְשֵך4.5

13. !תֹוָדה
!בְּבַקָשָה

14. !שָלֹום
!שָלֹום

15. ?אֵיזֶה חֲלִיפֹות אַתָה אֹוהֵב
.אֲנִי אֹוהֵב חֲלִיפֹות שְחֹורֹות

16. ?הַחֲלִיפָה גְדֹולָה מִיַדי
.כֵּן,.הַחֲלִיפָה גְדֹולָה מִיַדי

17. ?יֵש לְךָ חֲלִיפָה יֹותֵר קְטַנָה
.כֵּן,.יֵש לִי חֲלִיפָה יֹותֵר קְטַנָה

18. ?הִיא מַתְאִימָה
.כֵּן,.הִיא מַתְאִימָה

19. !תֹוָדה
!בְּבַקָשָה

20. ?הַמִסְעָָדה ּפְתוּחָה
.כֵּן,.הַמִסְעָָדה ּפְתוּחָה

המשך4.5

13. !תודה
!בבקשה

14. !שלום
!שלום

15. ?איזה חליפות אתה אוהב
.אני אוהב חליפות שחורות

16. ?החליפה גדולה מידי
.כן,.החליפה גדולה מידי

17. ?יש לך חליפה יותר קטנה
.כן,.יש לי חליפה יותר קטנה

18. ?היא מתאימה
.כן,.היא מתאימה

19. !תודה
!בבקשה

20. ?המסעדה פתוחה
.כן,.המסעדה פתוחה
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