
 
  8שיעור  -סיכום 

 ציווי

 זהו אחד משלושת משקלי הציווי של הבניין הראשון: דרוך! או: סע! תן גז! –ראינו את צורת הציווי ִאְדַעס! 

ֹתּב! אתה ֵזל! ֻאכְּ ַמע! ִאנְּ  ִאסְּ

ַמִעי! י!לִ זְּ ִאנִ  י!ּבִ תְּ ֻאכֻ  את  ִאסְּ

ַמעּו! !ּולְּ זְּ ִאנִ  ּו!ּבתְּ ֻאכֻ  אתם  ִאסְּ

המשקלים הוא בניקוד שלהם. הבה נבחין היטב בהבדלי הניקוד ביניהם, ובמקום ההבדל בין שלושת 

 ס.מ.ע, נכניס בכולם את השורש פ.ע.ל ונקרא אותם לעצמנו בקול: -השורשים כ.ת.ב, נ.ז.ל ו

 . ִאְפַעל!3. ִאְפֵעל! 2ֻאְפֹעל! . 1      

 .בהמשך עליהםאך נדבר צורות הציווי לגוף "את" ו"אתם" עוברות קצת שינויים, 

 הפועל בעתיד

 . ִיְסַמע3 לזֵ . ִינְ 2 ּבתֹ יֻכְ . 1 שלושת משקלי הפועל בעתיד/הווה בבניין ראשון:

מומלץ להקדיש גם כאן בדומה לשלושת משקלי הציווי ההבדל הוא בראש ובראשונה בתנועות, אז 

 הצורות בקול. מרובה לניקוד ולחזור על שלושתשומת לב 

 'ַוַלא' –שלילה מוחלטת 

מעניין של המילה 'וַַלא', שאינה באה כאן ניתן לראות בביטוי 'וַַלא ִאִשי' )=לא כלום, שום דבר( שימוש 

כשלילה רגילה, אלא כשלילה גורפת, מוחלטת. ניתן לתרגמה, לפי ההקשר המתאים כמובן, כ'אף', או 

 אף פעם –ה ַרّא מַ לַ וַ, אחדאף  –ד אחַ א וַ לַ וַ 'שום', כמו בדוגמאות הבאות:

האות למד, ומשמעות המילה  על אין דגש אלַ במקרה של וַה'. עם המילה 'וַאלַלّ ותבלבלשלא ת ימו לבש*

 אינה שבועה, אלא שלילה בלבד.

 צורת הזוגי

ין  בערבית, כדי לומר על שם עצם שבא פעמיים, משתמשים בצורת הזוגי, כלומר במוספית שמצטרפת  ֵ

 ם היחיד.בסוף שם העצ

 ֻאְסּבּוֵעין )=שבועיים(. - ֻאְסּבּוע )=שבוע( ִּבְנֵתין )=שתי ילדות(, -לדוגמה: ִּבְנת )=ילדה( 

ה )=מאה(, ִמיֵתין בצורת הזוגי, האות ה' בסופו תהפוך לת': ִמיֵّ באיש לשים לב שכאשר שם עצם בנקבה 

 ֵתין )שני רישיונות(. 'צְ )=רישיון(, ֻרחֻ  או ֻרְח'ַצה ֵתין )=פעמיים(ה )=פעם אחת(, ַמְרַّמַרّ )=מאתיים(,

ששמות עצם רבים שבעברית הם זכר, בערבית יהיו בנקבה, ולהיפך. כמו במילה 'רישיון'  שימו לב*

 היא נקבה. –ֻרְח'ַצה  –שבעברית המין הדקדוקי שלה הוא זכר, אך מקבילתה הערבית 

  



 
 חזרה על המספרים )אחדות, עשרות, מאות(

לכו לתרגל את המספרים  –הטבלה המקיפה הבאה תחכה לכם גם בדף אוצר המילים, ואם זה לא יספיק 

 בדף התרגול.

 אחדות

 ִתְסַעה 9 ַתַמאְניֵה 8 ַסְּבַעה 7 הִסֵתّ 6 ַח'ְמֵסה 5 ַאְרַּבַעה 4 ַתַלאֵתה 3 ְתֵנין 2 וַאַחד 1

 עשרות

10 

 ַעַשַרה
 ְשִריןעִ  20

30 

 ַתַלאִתין
 יןִסִתّ 60 ַח'ְמִסין 50 ַאְרַּבִעין 40

70 

 ַסְּבִעין
 ַתַמִנין 80

90 

 ִתְסִעין

 מאות

100 

 הִמיֵّ

200 

 ִמיֵתין

300 

 הת ִמיֵّלַ תַ 

400 

 הַאְרַּבע ִמיֵّ

500 

 הַח'ֵמס ִמיֵّ

600 

 הִמיֵّ ִסְתّ

700 

 הַסַּבע ִמיֵّ

800 

 הן ִמיֵַّתמַ 

900 

 הִתַסע ִמיֵّ

 -ה: ִמית*צורת הסמיכות של המילה ִמיֵّ

 100$ –מאה אלף, ִמית דֹוַלר  –ִמית ַאְלף 

 

 ימות השבוע

 הנה עוד טבלה שימושית שתחכה לכם גם בדף אוצר המילים:

 

 השימוש הכפול של ענד

נזכור כי למילה 'ענד' יש משמעות כפולה, התלויה בהקשר. כאשר המילה 'ענד' תבוא ללא הטייה, 

משמעותה תמיד תהיה 'אצל', אך בנטיותיה השונות, כמו 'ענדי', 'ענדו', המשמעות יכולה להיות או 'אצלי', 

 'יש לו'. הנה כמה דוגמאות לשימושים השונים:'אצלו', או 'יש לי', 

 החבר'ה אצל פראס –ַּבאּב ִעְנד ִפַראס ֵא)ל(ַשّ

 יש לו בית גדול –ִעְנדֹו ֵּבית ְכִּביר 

 הבת שלנו חיה אצלנו –א( נַ ְד נְ )=עִ   אִּבְנְתַנא ַעאְיֵשה ִעַנّ

 המחברת שלך אצלי –ַדְפַתַרכ ִעְנִדי 

 תיש לי מחבר –ִעְנִדי ַדְפַתר 
 
 

  

ּבּוע  ֻאסְּ  ימות השבוע سبوعأيام األַאַיאם ֵאלְּ

 שבת יום שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

ַאַחד ّ יֹום ֵאלְּ ַּבַעה ַלאֵתהיֹום ֵא)ל(ַתّ ֵניןיֹום ֵא)ל(תְּ ַארְּ ַח'ִמיס יֹום ֵאלְּ ַעהיֹום  יֹום ֵאלְּ ֻג'מְּ תיֹום ֵא)ל(ַסّ ֵאלְּ  ּבְּ



 
 נטייה מלאה בהווה/עתיד –ַּבאִג'י 

 זהו פועל מרכזי ונפוץ מאוד. חשוב שנכיר את נטיותיו השונות ונדע להשתמש בו:

 ֻהֵםّ ִאְנתּו ִאְחַנא ִהיֵّ ֻהוֵّ ִאְנִתי ִאְנתֵ  ַאַנא

ִת  ִג'יַּבא ִת  ִג'ייּבְּ ִת  ִג'יִּבי ִג'ייּבְּ נִ  ִג'ייּבְּ נִ יּבְּ ִת  ִג'ייִג'י / מְּ  ג'ּוִּבי ג'ּויּבְּ

 

 בונוס

 שהוזכר בסרטון: Apo & The Apostlesִג'י וֵיֵנכ" של להקת "ַּבא קישור לשיר

k1bPY-https://www.youtube.com/watch?v=dwS0q 

 כינוי הרמז:

, הזה' X-הזאת' או ה X-בערבית מדוברת לומר 'היש שלוש צורות אפשרויות ולסיום, עניין שימושי מאוד. 

 .והן מובאות בטבלה שלפניכם

 זכר נקבה

 תנְ ּבִ י אלְ אִד הַ . 1

 יאִד ת הַ נְ ּבִ לְ אֵ . 2

 תנְ ּבִ אלְ הַ . 3

 הילדה הזאת =

     ן'נּוגְ מַ לְ אֵ  אאדהַ . 1

 אאדן הַ 'נּוגְ מַ לְ אֵ . 2

 ן'נּוגְ מַ אלְ הַ . 3

= המשוגע 

 הזה

 

 

 ?יש שאלות

 !קבוצת תרגול" בפייסבוק –חפשו "מדרסה  –הפייסבוק של מדרסה  מוזמנים לשאול בקבוצת

https://www.youtube.com/watch?v=dwS0q-k1bPY
https://www.youtube.com/watch?v=dwS0q-k1bPY

