
מדרסה
לימוד ערבית מדוברת

תרגול פעלים
לפני שנעבור לתרגילים מגניבים יותר, חשוב שנתאמן עוד קצת על הנושא הטכני-יחסית של 

הטיית פעלים בהווה-עתיד. לפניכם פעלים להטייה בכל הגופים.
עבור כל פועל, זהו את הגיזרה והטו את הפועל בכל הגופים.

טיפ: היעזרו בטבלת נטיית הפועל בהווה-עתיד, וזהו את המשקל של הפועל לפני שאתם מתחילות להטות.

*לתרגול נוסף, השתמשו ברשימת הפעלים לתרגול!

דוגמא:
יְּכּון – יהיה
גזרה–עו״י

משקל– כמו:ַראח – יְרּוח

 ַאּכּוןַאנַא )אני(
 ְתּכּוןִאנְֵת )אתה(
 ְתּכּונִיִאנְִתי )את(

 יְְּכּוןֻהוֵّ )הוא(
 ְתּכּוןִהיֵّ )היא(

ִאְחנַא 
)אנחנו(

 נְּכּון

 ְתּכּונּוִאנְתּו )אתם(
 יְּכּונּוֻהֵםّ )הם(

יְִמִשי = ילך )ברגל(
גזרה– שלמים/עו"י/לו"י/

כפולים
משקל– כמו: ַחַּכא - יְִחִּכי

ַאְמִשיַאנַא )אני(
ִתְמִשיִאנְֵת )אתה(
ִתְמִשיִאנְִתי )את(

יְִמִשיֻהוֵّ )הוא(
ִתְמִשיִהיֵّ )היא(

ִאְחנַא 
)אנחנו(

נְִמִשי

ִתְמשּוִאנְתּו )אתם(
יְִמשּוֻהֵםّ )הם(

יְֻקעֹד - ישב
גזרה–שלמים/עו״י/לו״י/

כפולים
משקל– כמו: ַקַתל - יְֻקתֹל

 ַאְקעֹדַאנַא )אני(
 ֻתְקעֹדִאנְֵת )אתה(
 ֻתֻקְעִדיִאנְִתי )את(

 יְֻקעֹדֻהוֵّ )הוא(
 ֻתְקעֹדִהיֵّ )היא(

ִאְחנַא 
)אנחנו(

 נְֻקעֹד

 ֻתֻקְעדּוִאנְתּו )אתם(
 יֻֻקְעדּוֻהֵםّ )הם(

יְִציר = קרה, היה, נהיה
גזרה– שלמים/עו"י/לו"י/

כפולים
משקל– כמו: גַ'אּב – יְגִ'יּב

ַאִצירַאנַא )אני(
ְתִצירִאנְֵת )אתה(
ְתִציִריִאנְִתי )את(

יְִציִרֻהוֵّ )הוא(
ְתִצירִהיֵّ )היא(

ִאְחנַא 
)אנחנו(

נְִציר

ְתִצירּוִאנְתּו )אתם(
יְִציִרּוֻהֵםّ )הם(

יְִשםّ = יריח
גזרה– שלמים/עו״י/לו״י/

כפולים
משקל– כמו: ַחּבّ - יְִחּבّ

 ַאִשםַّאנַא )אני(
 ְתִשםִّאנְֵת )אתה(
 ְתִשִמّיִאנְִתי )את(

 יְִשםֻّהוֵّ )הוא(
 ְתִשםִّהיֵّ )היא(

ִאְחנַא 
)אנחנו(

 נְִשםّ

 ְתִשמּّוִאנְתּו )אתם(
 יְִשמּّוֻהֵםّ )הם(

ולסיום – בחנו את עצמכן על 
נטיית הפועל המיוחד ַאגַא – 

יִיגִ'י:
יִיגִ'י = יבוא

ַאאגִ'יַאנַא )אני(
ִתיגִ'יִאנְֵת )אתה(
ִתיגִ'יִאנְִתי )את(

יִיגִ'יֻהוֵّ )הוא(
ִתיגִ'יִהיֵّ )היא(

ִאְחנַא 
)אנחנו(

נִיגִ'י

ִתיג'ּוִאנְתּו )אתם(
יִיג'ּוֻהֵםّ )הם(
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תרגום משפטים לעברית

לא זוכרות מילה כלשהי? נסו לחפש אותה במילון הערבית המדוברת. 

ַאח'ּוי ַאְכַּּבר ִמנִّי ַּבסّ ַאנַא ַאְשַטר ִמנֹّו.  רמז: ַשאֵטר = פיקח  .1
 אחי יותר גדול ממני, אבל אני יותר פיקח ממנו.

ַתַעאלִי! עםّ ְמנְִעֵזף ִפי )א(לְַּבַרנְַדה.  .2
 בואי! אנחנו מנגנים במרפסת.

ַתַעאל! ִּבְדّנַא נְֻקעֹד נַאּכֹל*.  .3
בוא! אנחנו רוצים לשבת לאכול.

ֹּל. * יַאּכֹל היא צורת ההווה-עתיד של הפועל ַאַּכל. זוהי צורה קצת מיוחדת שעוד לא נתקלנו בה. ניתן לשמוע גם יֹאכ

ִאְּבנִי ַדאיְַמן )תמיד( ִבּיקּול-לִי ִאנֹّו ִּבדֹّו יְּכּון ַסוַّאק ַתכְִּסי ַּבסّ ַאנַא ַּבאקּול-לֹו ִאנֹّו ַרח יְִציר דֹּכתֹור.  .4

הבן שלי תמיד אומר לי שהוא רוצה להיות נהג מונית, אבל אני אומר/ת לו שהוא יהיה רופא.

שּו ִּבְדّנַא נְִעֵמל ַמַעאִּכי? ַּבַעֵדין ַמַעאִּכי*?  .5
מה אנחנו אמורים לעשות איתךְ? מה יהיה איתךְ?

*ביטוי נחמד משיעור 4! 

ּכֹם ִמש ַרח ִתיג'ּו ִתְדַפעּו. ִח'ְפת )פחדתי( ִאנְّ  .6
פחדתי שלא תבואו לשלם.

ִּביקּולּו-לִי ַשְע'לַאת ִחלְוֵה ּוַאנַא ַּבאנְַסא ֻכּלّ ִאִשי.  .7
הם אומרים לי דברים יפים ואני שוכח/ת הכל. 

ילֵה? ִמש ַרח ִתְטלַעּו ִתְסַהרּו ֵא)ל(לֵّ  .8
אתם לא תצאו לבלות הלילה?

יַאַרה.  ִּבְדַّהא ְתַסאֵפר )לנסוע( ַעלַא ַאְמִריַּכא ּוַאנַא ַרח ַאַצ'לّנִי הֹון! ַהלַّק ַעםّ ְּבֻתְדחֹ'ל ֵא)ל(ַטّ  .9
היא עומדת לנסוע לאמריקה ואני אשאר כאן! עכשיו היא נכנסת למטוס.

ַדאר ַצאְחִּבי ְזִע'יֵרה ּוִפיש ִפיַהא ְמַּכיֵّף ּוַעַשאן היֵּכ )בגלל זה( ִּביגִ'י ַמַרّאת יְנַאם ִענְִדי. ַטְּבַען   .10
)כמובן( ַאנַא ַּבאְסַאל ִאִמّי לַַמّא ֻהוֵّ יְֻטלֹּב יִיגִ'י, ּוִהיֵّ ַדאיְַמן ִּבְתקּול: "ִמש ֻמְשִּכלֵה".  

הבית של חבר שלי קטן ואין בו מזגן. בגלל זה הוא בא לפעמים לישון אצלי. כמובן שאני 
שואל/ת את אמא שלי כשהוא מבקש לבוא, והיא תמיד אומרת: "אין בעיה".
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תרגום משפטים לערבית

הוא רוצה להיות נהג מונית כי הוא אוהב מכוניות )בערבית: את המכוניות(.  .1
ִבּדֹّו יִּכּון ַסוַّאק ַתְּכִסי לִַאנֹّו ִּביִחּבّ ֵא)ל(ַסّיַّאַראת.

זה החדר הקטן ביותר בבית ובגלל זה השוכר שגר )ְּביְֻסּכֹן( כאן משלם פחות ממני.   .2
ַהאִדי ַאְזַע'ר ֻע'ְרֵפה/אֹוֵצ'ה ִפי )אל(ַדّאר ּוַעַשאן ֵהיּכ ֵאלְִמְסַתְאגֵר ִאלִّי ְּביְֻסּכֹן הֹון ִּביְדַפע ַאַקלّ ִמנִّי.

לפעמים אני מדבר/ת איתו והוא לא עונה.  .3
ַמַרّאת ַּבאְחִּכי ַמעֹו ּוֻהוֵّ ַמא ִבּיֻרְדّש.

אני מדבר/ת איתךְ )עכשיו(! למה את לא עונה?  .4
ַעםّ ַּבאְחִּכי ַמֵעּכ! לֵיש ַמא ִּבְתֻרִדّי / ִמש ַעםّ ִבְּתֻרִדّי? 

אני יודע/ת שאני אדבר איתה והיא לא תקשיב )תשמע(.   .5
ַּבאְעֵרף ִאנֹّו ַרח ַאְחִּכי ַמְעַהא ּוִהיֵّ ִמש ַרח ְתֻרדّ.

אני רוצה לדבר עם אחותי, אבל היא תמיד אומרת שהיא עסוקה.   .6
ִבִּדّי ַאְחִּכי ַמע ֻאְח'ִתי ַּבסّ ַדאיְַמן ִּבְתקּול ִאנְַّהא ַמְשע'ּולַה

רוצים שנשב )או: רוצים לשבת( על המרפסת עם הדרבוקה? זורם. אנחנו יודעים לנגן קצת.   .7
ֹּם נְֻקעֹד ַע-אלְַּבַרנְַדה ַמע ֵא)ל( ֻדְרַּבֵכּّה? ִּבינְַפע. ְמנְִעֵרף נְִעֵזף ְשוַיְ. ִּבְדכ

אנחנו שותים בירה כל יום, ועכשיו אתה אומר לי שזה לא בריא?  .8
ִאְחנַא ְמנְִשַרּב ִּביַרה ֻּכלّ יֹום, ּוִאַסّא ַעםّ ִּבְתקּול-לִי ִאנֹّו ַהאַדא ִמש ִצִחّי?

אני צריך/להחזיר תשובה לנרמין אבל אני לא יכול/ה לדבר איתה.   .9
לַאֵזם ַאֻרדّ גַ'וַאּב ַעלַא נְַרִמין ַּבסّ ַּבאְקַדְרש ַאְחִכּי ַמְעַהא.

אל תדאג, היא לא תשכח להחזיר להחזיר לך תשובה.  .10
וַלַא יִִהַמּّכ, ִהיֵّ ִמש ַרח ִתנְַסא ְתֻרדّ ַעלֵיּכ גַ'וַאּב.

מה אתה עושה שם )עכשיו(? אתה צריך להיות בבית הספר!  .11
תזכורת: שם = ֻהנַאּכ

ֵאיש ַעםّ ְּבִתְעֵמל ֻהנַאּכ? לַאֵזם ְתּכּון ִפי )א(לְַמְדַרֵסה!

מי )ִמין( אמר לךְ שאני יודע לנגן? –לא יודעת.   .12
ִמין ַקאל-לֵּכ ִאנִّי ַּבאְעֵרף ַאְעֵזף? – ַּבאְעֵרֵפש.

אמא שלי אומרת לי כל יום שהיא אוהבת אותי.  .13
ִאִמّי ִּבְתקּול-לִי ֻּכלّ יֹום ִאנְַّהא ִּבְתִחּבְّנִי. 
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אתגר:
כתבו 4 משפטים שמתארים את החדר בתמונה. אפשר לכתוב אם הוא יפה או לא )זכרו 

ששמות תואר נשללים בעזרת ִמש!(, מה יש ומה אין )ַמא ִפיש( בו, איפה הדברים נמצאים 
ועוד, כיד הדמיון הטובה עליכםן.

כמה מילות יחס מועילות: ֻקַדّאם=מול/לפני; פֹוק=מעל; גַ'נְּב=ליד

מוזמנים ומוזמנות לשלוח לנו תוצרים, ואפילו תמונות ותיאורים של החדר שלכםן בבית, 
ואנחנו נפרסם בפייסבוק!

משפטים אפשריים:
ַהאיְ ֵאלְֻע'ְרֵפה ִמש ְזִע'יֵרה, ַּבסّ ִהיֵّ ַאְזַע'ר ִמן ֻע'ִרְפִתי.   -

ַּבאּכ.  אוְלֵה ֻקדַّאם ֵא)ל(ֻשّ ֵא)ל(ַטّ  -
ִפיה ַתלַת ֻצוַّר ִבּ)א(לְאֹוַצ'ה: ִפיה צּוַרה פֹוק ֵא)ל(ַתֵّח'ת ּוצּוַרה פֹוק ֵאלְַח'ַזّאנֵה ּוצּוַרה גַ'ְמּב     -

ֵא)ל(ֻשַּّבّאּכ.  
אוְלֵה ְזִע'יֵרה. ֵא)ל(ַתֵّח'ת ִפי ַהאיְ ֵאלְֻע'ְרֵפה ְּכִּביר, ַבּסّ ֵא)ל(ַטّ  -


