• COMPREHENSIVE: Huge range of subjects to meet your learning needs (food, health,
clothes, sport, house, economy, culture, education, tourism, army, politics, sciences,
grammatical terms and much more). All terms are current and in daily use.
• LOGICAL: Subject-centered structure, proven to help you learn new words, and
develop verbal, written, listening and comprehension skills.
• UNIQUE: Context-based format enables users to ﬁnd the precise term they’re
seeking, quickly and easily. Verbs are given in both the inﬁnitive and 3rd person
past tense - great for verb conjugation! People & professionals are given in both
masculine and feminine forms.
• INVALUABLE: Helps with daily communication and practical needs, essay writing,
methodical revision and self-testing.
• FREE: Includes Audio CD of all vocabulary to improve authentic pronunciation
and conﬁdent spoken communication.
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aTeachers

aBeginners
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, ספורט, ביגוד, בריאות, מגוון נושאים רחב המכסה את עיקר תחומי החיים וצורכי הלמידה )מזון:• מקיף
. כל המונחים עדכניים ובשימוש יומיומי.( מדעים ועוד, פוליטיקה, צבא, תיירות, חינוך, תרבות, כלכלה,הבית
 ופיתוח יכולות, בניית אוצר מילים סביב נושאים היא שיטה מוכחת לסיוע בלמידת מילים חדשות:• הגיוני
. וההבנה, ההבעה,הכתיבה
 ושיפור, חלוקה לפי נושאים מאפשרת איתור קל ומהיר של התרגום המדויק למונח בתחום מסוים:• ייחודי
 כולל המילון אבחנה מקיפה, כמו כן.יכולת הביטוי ורמת הדיוק
UK: £16.99 ISR: ₪ 99 US: $24.99
. לנוחיות המשתמש ובהתאם לצרכיו,בין מונחים אמריקאיים לבריטיים
ISBN 978-965-90685-1-7
 כתיבת, מסייע בתקשורת יומיומית וצרכים פרקטיים:• שימושי
. שינון שיטתי ובחינה עצמית,חיבורים ועבודות
9 789659 068517

 אמצעי. דיסק שמע המכיל את כל המונחים בספר:• מצורף חינם
. איכויות התקשורת והביטחון העצמי,עזר לשיפור ההגייה
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עברית אנגלית לפי נושאים

?רוצים להעשיר את האנגלית שלכם? להשתמש בה בביטחון
 באמצעות הפורמט הידידותי.”עברית אנגלית לפי נושאים“ הוא כלי חסר תקדים ללמידה ולעיון
! קלה ואפקטיבית, למידת השפה האנגלית היא מהירה,ודיסק השמע המצורף חינם

ENGLISH HEBREW BY SUBJECT

Boost your Hebrew and use it conﬁdently with this unprecedented learning
and reference tool! With a user-friendly format & free Audio CD, learning
Hebrew is fast, easy and effective!

עבריתאנגלית
לפי נושאים
מילון תמטי ללמידה ולעיון

 פרץ.’חנה ג

