
  

  

  לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה

  מילון כיס

  המילון מחולק לנושאים אותם הילדים לומדים בבתי הספר.

חלק גדול מדפי העבודה מבוסס על המילון. אפשר לתת לילדים להיעזר במילון בדפי העבודה 

  ובשיעורי הבית.

  , הדפסה דו צדדית. 2להדפיס החל מעמוד את המילון יש 

  באמצע, לקפל את כל העמודים לשניים, ולשדך באמצע.לגזור בקו יש  

  אחרי שגוזרים, על כל חצי עמוד יופיע מספר אי זוגי מצד ימין למעלה. זה הסדר של המילון.
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  מילו� כיס

  

Dictionary 

  

 :Name____________ שם:

  

  

  מיקום

   
 next to                                   ליד           

   near                                    קרוב        

 far                                     רחוק                         

 under                                      מתחת    

 on/ on top of                            על/מעל     

 in front of                             לפני/מול    

 behind                             אחרי             

                                               betweenבין     

 in/ insideב/ בתוך                                  

                                                  outside בחוץ 

  firstראשון                                           

  last                    אחרון                                    

  

3  

  ועוד קצת מספרים

   Eleven                                                                 11 

  Twelve                                                                 12      

  Thirteen                                                              13    

  Fourteen                                                             14 

  Fifteen                                                                 15 

  Sixteen                                                                16 

  Seventeen                                                          17 

  Eighteen                                                              18  

  Nineteen                                                             19 

  Twenty                                                                 20  

 Twenty one, twenty two, twenty three…  21,22,23 

 Thirty                                                                   30 

 Forty                                                                     40 

 Fifty                                                                       50 

  

  

  

  דברי בית ספר:

  
                                                      pencil boxקלמר      

 pencilעפרון                                                       

 penעט                                                              

 eraserמחק                                                        

 markersטושים                                                  

 scissorsמספריים                                               

 pencil sharpener  מחדד                                      

  computerמחשב                                               

 

 

  



  

  

  ועוד דברי בית ספר:

  
 rulerסרגל                                                       

 glueדבק                                                         

 back-packילקוט                                               

 classכיתה                                                       

 lesson         שיעור                                            

  teacher      מורה                                            

 school       בית ספר                                        

  crayon                  צבעים                                  

                             

 מספרים

One                                                        1  

Two                                                       2 

Three                                                     3 

Four                                                      4 

Five                                                       5 

Six                                                         6 

Seven                                                    7 

Eight                                                     8 

Nine                                                      9 

Ten                                                      10 

  

  

  

  פעלים
  

 takeלקחת                              walkללכת           

   driveלנהוג                             run לרוץ             

   writeלכתוב                                    jump  לקפוץ

 cookלבשל                                          play לשחק

 readלקרוא                                        laugh לצחוק 

           drink לשתות                     fly  לטוס             

 take           לקחת                             swim  לשחות

 like             לאהוב                   learn ללמוד         

 sing לשיר            

  talk לדבר           

 eat           לאכול 

  

  

 colors צבעים:
  

 green           ירוק                                              

 blue              כחול                                            

    red             אדום                                            

  yellow                                                             צהוב    

  white          לבן                                                

 purple     סגול                                                  

  black    שחור                                                   

  pink     וד                                                ור    

                                                                brown חום    

 orangeכתום                                                     

  grayאפור                                                       
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  משפחה:

 mother/mom                                   אמא             

  father/ dad                אבא                                   

 brother                                          אח                

 sister                                                    אחות      

 uncleדוד                                                             

 auntדודה                                                            

 cousin                           בן/בת דודה                     

 familyמשפחה                                                     

 husband     בעל                                                  

   wife                      אישה                                    

                                        children/kids   ילדים               

 grandfather/grandpa                                 סבא         

 grandmother/ grandma    סבתא                           

 grandson                         נכד                              

 grand-daughter             נכדה                               

   

  

  

  כלי תחבורה
  

 carאוטו                                                             

 busאוטובוס                                                        

                                                            air plane מטוס    

                                                                 trainרכבת     

                                                bike/ bicycleאופניים     

 boat סירה                                                          

 truckמשאית                                                      

 taxiמונית                                                           
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  ועוד חיות

  
 bird                                                         ציפור

 mouse                                                    עכבר 

                                                                hamster אוגר

 rabbitארנב                                                      

 spiderעכביש                                                    

 lion                                                         אריה

 bear                                                         דוב 

  wolf                                                         זאב

 fox                                                          שועל

 snake                                                       נחש

 horseסוס                                                        

 tiger                      נמר                                   

  
    

  

  

  ירקות ופירות

  
 vegetablesירקות                                                

                                                                  saladסלט     

 tomatoעגבנייה                                                  

 cucumberלפפון                                           מ    

 carrotגזר                                                          

 pepperפלפל                                                      

 cabbageכרוב                                                     

  fruit            פירות                                            

 fruit saladסלט פירות                                         

 lemonלימון                                                       

 appleתפוח                                                       

 peach             אפרסק                                       

 grapesענבים                                                     

  orangeתפוז                                                      



  

  

  ועוד קצת פירות

  
                                                                    melonמלון 

                                                           strawberryתות 

 mango                 מנגו                                     

 banana              בננה                                      

  ועוד אוכל שחשוב להכיר

 dessert                    קינוח                                 

 chocolate     שוקולד                                          

 candy        סוכרייה                                            

 cake     עוגה                                                     

 pizza                            פיצה                             

 burger             המבורגר                                    

  French fries       צ'יפס                                        

 pasta            פסטה                                           

  

  

  

  חיות

  
 animalsחיות                                                     

  zooגן חיות                                                      

 petsחיות מחמד                                               

 dog                                                      כלב    

 cat                                                     חתול    

 fish                                                 דג/דגים    

 cow                                                     פרה    

 pig                                                      חזיר    

 sheep                                      כבשה/כבשים    

 goat                                                       עז    

  giraffeג'ירפה                                                  

 monkeyקוף                                                     

 chicken                                           תרנגולת    

    duckברווז                                                      

  

  

  

  ארוחות:
  

 food          אוכל                                                

 drinkה                                                       ישתי

 breakfast     ארוחת בוקר                                    

 lunch       ארוחת צהרים                                     

 dinner      ארוחת ערב                                        

  

  

  

  בשבוע:ימים 

 sunday               ראשון                                      

 monday                שני                                       

 tuesday                שלישי                                    

 wednesday                 רביעי                               

 thursday                       חמישי                            

 friday                            שישי                             

saturday                         שבת                           

  

 week                                                   שבוע     

 month                                                  חודש    

 year                                                        שנה    
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  רגשות

Happy                 שמח  

Sad                     עצוב  

                    Angry כועס  

                   Crying בוכה  

                 Excited  מתרגש  

           Cheerful  מעודד/שמח  

 

  

  מקצועות

 teacherמורה                            

 doctorרופא                             

 nurseאחות                              

 firemanכבאי                            

 singerזמר                               

 soldierחייל                              

 actorשחקן                               

 actressשחקנית                          

 soccer playerכדורגלן                  

 dancer                     רקדן         

 judgeשופט                               

 engineerמהנדס                         

 builder                              בנאי

  

  

  מיותר  מיותר



  

  איברי גוף

 head                                 ראש

                                          hair שיער

 noseאף                                  

 eyesעיניים                                

 mouthפה                                 

  hand                                    יד

 fingersאצבעות                         

  nailsציפורניים                           

 leg                                    רגל

 back                                    גב

 stomach/ tummy                בטן

 back                                   גב  

  foot                               כף רגל                 

 earsאוזניים                                                

  feet                        כפות רגליים

  

To be 

            

  גופים To be  שייכות (שלי)

mine am I      אני 

yours are You  אתה  

his Is He  הוא  

hers Is  She  היא  

its  Is It    זה  

ours are We   אנחנו 

yours are You  אתם  

theirs are They  הם 

                 

  מיותר  מיותר

 


