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  Pronouns                       Unit 1 –כינויי גוף 
כינויי גוף הם מילים הבאות במקום שם של אדם מסוים או במקום חפץ. כשמספרים על מישהו 

  מסוים בפעם הראשונה משתמשים בשם עצם ואחר כך משתמשים בכינויי הגוף. 

  לדוגמה: 

   Dror and Keren live in Israel. They have three children.  

  כינויי הגוף הם:

   -   Pronouns כינויי גוף פירוש

 I  .1  אני

 She  .2  היא

 He  .3  הוא

  It  .4  זה (בעל חיים או חפץ ביחיד)

  You  .5  את, אתה, אתם, אתן

 We  .6  אנחנו

הם, הן  (אנשים, בעלי חיים או חפצים 

  ברבים)
7.  They 

  

  . כתבו את כינויי הגוף.1

   -   Pronouns כינויי גוף פירוש

  .1  אני

   .2  היא

   .3  הוא

    .4  זה ( בעל חיים או חפץ ביחיד)

   .5  את, אתה, אתם, אתן

  .6  אנחנו

הם, הן (אנשים, בעלי חיים או חפצים 

  ברבים)
7.    
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  ? it -מתי משתמשים ב

 .במקום בעל חיים או חפץ דומם. כלומר, שם עצם ביחיד שאינו אדם 
  לדוגמה:

.fatis  It. in the zoo elephant  naThere is       

  נכתוב  מסוימת כאשר מדובר בחיית מחמד אבלhe / she. 

  לדוגמה:

.brownis  He is . Skippy is my dog      

 .אם זהו שם עצם שלא ניתן לספור אותו. לדוגמה: מים, קפה, סוכר 
  לדוגמה:

                                                     .tasty It is .is tasty The coffee   

  שם עצם ברבים שלhe, she, it  הופך ל- they. 

        cats -  theyלדוגמה:

.are big Theyare big.  catsThe            

  ניתן להחליף מילה בכינוי הגוףyou  רק אם המילה"you" .כתובה  

   are happy Youare happy.  Gal and you            .לדוגמה:     

  

  ניתן להחליף מילים בכינוי הגוףWe  רק אם המילים"I"  

  כתובות.  "me"או                   

  are happy Weare happy.  Dan and I            .לדוגמה:

.            are in the park Weare in the park.  IDana and               

  115מבדקים  בעמוד  
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  בעמודות המתאימות.סדרו את המילים . 1

   Fill in the words in the correct place. 

 
 
 
 
 

He She It 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

You We They 

 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

Gal• pens• boy • book • cat •cows • father • Sharon •boys • Galit • 
chair • house • Dan and you • dad and me • Gal and me • mother • 

mom and dad • my friends and I • brother • mom and you•  
Sharon and I • Gil and you • woman • you and Dan  
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  .. כתבו את כינוי הגוף בו ניתן להחליף את הנושאים הבאים2    

   Choose the correct pronoun from the word bank. 
  
  

 
it 1. a peach     

  2. Dan and I   
  3. you and Dana  
  4. my father   
  5. my sister and I   
  6. the door 
  7. an apple  
  8. the girl 
  9. books  
  10. my mother 
  11. you and the teacher 
  12. you and I 
  13. you and Dana 
  14. cats 
  15. grandmother 
  16. my grandparents 
  17. a room 
  18. Gal and me 
  19. elephants 
  20. my friend and I 
  21. the schoolbag 
  22. mother and father 

  

  

  

 

 

 

 

he • she • it • you • we • they 
 


