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Hebrew Number Words & Phrases
Worksheet

by Linguajunkie.com

Practice writing out the Hebrew words and phrases on the line below. There's plenty of room so you
can write more than once.
This PDF is good for writing practice. But if you want to learn to speak and understand real Hebrew...
I recommend HebrewPod101 — a Hebrew learning system where you can learn Hebrew
the fast, fun and easy way with bite-sized audio/video lessons by real teachers,
Go to HebrewPod101.com (click here) and sign up for a FREE Lifetime Account.

Bonus Resources for learning Hebrew words:
- FREE Hebrew Word of the Day Lessons
- FREE Hebrew Vocabulary Cheat Sheets

English

Hebrew

1 How old are you?

?בן כמה אתה

2 I am 17 years old

17 אני בן

3 I am 21 years old

21 אני בן

4 I am 25 years old

25 אני בן

5 I am 30 years old

30 אני בן

6 I am 34 years old

34 אני בן
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7 I am 35 years old

 שנים35 אני

8 I am 39 years old

 שנים39 אני

9 What's your phone number?

?מה מספר הטלפון שלך

10 My phone number is...

מספר הטלפון שלי הוא...

11 I live on the second floor.

אני גר בקומה השנייה.

12 I live on the third floor.

אני גר בקומה השלישית.

13 You live on the fourth floor.

אתה גר בקומה הרביעית.

14 We live on the fifth floor.

אנחנו גרים בקומה החמישית.

15 Two plus two equals four

שתיים ועוד שתיים שווה ארבע

16 Four minus two equals two.

ארבעה מינוס שתיים שווה שניים.

17 Two times two equals four.

שתי פעמים שתיים שווה ארבע.

18 Four divided by two equals 2.

2 ארבעה חלקי שתיים שווה.
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19 What time is it?

?מה השעה

20 it's 5 o'clock.

 בערב5 זה.

21 It's 10 o'clock.

 בצהריים10 זה.

22 It's 10:30.

10:30 זה.

23 It's 4:25.

04:25 זה.

24 How many apples do you have?

?כמה תפוחים יש לך

25 I have two apples.

יש לי שני תפוחים.

26 I have five apples.

יש לי חמישה תפוחים.

27 How much is this?

?כמה זה עולה

28 This is six dollars.

זהו שישה דולרים.

29 This is ten dollars.

זהו עשרה דולרים.

30 one

אחד
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31 two

שתיים

32 three

שלוש

33 four

ארבעה

34 five

חמש

35 six

שש

36 seven

שבע

37 eight

שמונה

38 nine

תשע

39 ten

עשר

40 eleven

אחד עשר

41 twelve

שתיים עשרה

42 thirteen

שלוש עשרה
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43 fourteen

ארבעה עשר

44 fifteen

חמש עשרה

45 sixteen

שש עשרה

46 seventeen

שבע עשרה

47 eighteen

שמונה עשרה

48 nineteen

 עשר- תשעה

49 twenty

עשרים

50 thirty

שלושים

51 fourty

ארבעים

52 fifty

חמישים

53 sixty

שיש

54 seventy

שבעים
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55 eighty

שמונים

56 ninety

תשעים

57 one hundred

מאה

58 one thousand

אלף

59 ten thousand

עשרת אלפים

60 hundred thousand

מאה אלף

61 million

מיליון
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If you want a Hebrew learning program/app with lessons by real teachers,
Go to HebrewPod101.com (click here) and sign up for a FREE Lifetime Account.

