
1. eraser: מחק
2. desk: שולחן כתיבה
3. book: ספר
4. notebook: מחברת
5. pencil: עפרון
6. picture: תמונה
7. chair: כסא
8. door: דלת
9. window: חלון
10. dirty: מלוכלך
11. clean: נקי
12. short: נמוך
13. tall: גבוה
14. long: ארוך
15. short: קצר
16. eat: לאכול
17. sleep: לישון
18. walk: ללכת
19. play: לשחק
20. watch TV: לצפות בטלוויזיה
21. table: שולחן
22. television: טלויזיה
23. computer: מחשב
24. bed: מיטה
25. in: בתוך / ב
26. on: על
27. under: מתחת
28. next to: צמוד ל
29. near: ליד
30. month: חודש
31. year: שנה
32. hear: לשמוע
33. birthday: יום הולדת
34. How old are you?: בת כמה את?
35. When is your birthday?: מתי יום ההולדת שלך?
36. o'clock: שעה
37. half past: וחצי
38. begin: להתחיל
39. What's the time?: מה השעה?
40. Do you know?: האם אתה יודע?
41. classroom: כתה
42. shelf: מדף
43. shelves: מדפים
44. folder: תיקיה
45. scissors: מספריים

46. glue: דבק
47. special: מיוחד
48. learn: ללמוד
49. hard: קשה
50. give: לתת
51. lunch: ארוחת צהריים
52. English: אנגלית
53. important: חשוב
54. clean: לנקות
55. every day: כל יום
56. home: בית
57. rich: עשיר
58. poor: עני
59. people: אנשים
60. young: צעיר
61. old: זקנה
62. new: חדש
63. old car: מכונית ישנה
64. live: לחיות / לגור
65. welcome: ברוכים הבאים
66. bedroom: חדר שינה
67. bathroom: חדר אמבטיה
68. living room: סלון
69. dining room: חדר אוכל
70. kitchen: מטבח
71. toilet: שירותים
72. garden: גינה
73. lamp: מנורה
74. rug: שטיח
75. cupboard: ארון
76. sofa: ספה
77. always: תמיד
78. tidy: מסודר
79. build: לבנות
80. use: להשתמש
81. water: מים
82. sometimes: לפעמים
83. grandparents: סבים
84. remember: לזכור
85. ruler: סרגל
86. math: מתמטיקה
87. round: עגול
88. apartment: דירה
89. environment: סביבה
90. electricity: חשמל
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91. gas: גז


