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פעלים
למדנו נטייה של שני פעלים בזמן הווה/עתיד. אנחנו רואים שהמשותף לכל הצורות הוא 

שכולן פותחות בעיצור "ּב" – סממן של זמן הווה/עתיד. בנוסף, בהשוואה לעברית – אנו 
רואים את הדמיון באותיות האית"ן שתואמות לכל גוף כמו בעברית. למעשה, בעברית הפועל 

בעתיד ניטה עם אותיות אית"ן )ילך, ירקוד, נשמיע, יחפשו, אצליח( אך בערבית הצורות 
האלה מסמלות גם את העתיד וגם את ההווה.  

הצורה הראשונה היא בבניין 1 ומגזרת לו"י שעוד נלמד בהמשך לעומק, והיא נראית כך:
ִּב)י(ְחִּכי )מדבר(.

ידברִּב)י(ְחִּכיגוף
אדברַּב)א(ְחִכּי ַאנַא )אני(

תדברְּבִתְחִכּיִאנְֵת )אתה(
תדבריְּבִתְחִכּיִאנְִתי )את(

ידברִּב)י(ְחִּכיֻהוֵّ )הוא(
תדברְּבִתְחִּכיִהיֵّ )היא(

נדברְּבנְִחִּכי / ְמנְִחִּכיִאְחנַא )אנחנו( 
תדברוְּבִתְחּכּוִאנְתּו )אתם( 

ידברוִבּ)י(ְחּכּוֻהֵםّ )הם( 

ראו את הדמיון של האותיות המודגשות! ממש כמו בעברית.
צורה נוספת בזמן הווה/עתיד שלמדנו: ִּב)י(ְתַעלַّם )לומד(, שהיא מבניין 5 – אנו רואים את 

מאפיין זמן הווה/עתיד גם כן - "ּב" + אותיות אית"ן בהתאם לגוף.
ם )למד(, וגוף ראשון )אני(: ְתַעלְַّמת )למדתי(( )טעימה קטנה מצורות העבר של גוף שלישי נסתר )הוא(: ְתַעלַّ

ילמדִּב)י(ְתַעלַّםגוף
אלמדַבּ)א(ְתַעלַّםַאנַא )אני(

תלמדְּבִתְתַעלַّםִאנְֵת )אתה(
תלמדיְּבִתְתַעלִַّמיִאנְִתי )את(

ילמדִּב)י(ְתַעלַّםֻהוֵّ )הוא(
תלמדְּבִתְתַעלַّםִהיֵّ )היא(

נלמדְמנְִתַעלַّםִאְחנַא )אנחנו( 
תלמדוְבִּתְתַעלְّמּוִאנְתּו )אתם( 

ילמדוִּב)י(ְתַעלְّמּוֻהֵםّ )הם( 



ציווי
כדי ליצור את צורות הציווי של פעלים מהצורה של ַקאל )אמר(, נחליף את ע' הפועל או 
בתנועה U או I. איך נדע איזה מהם? עלינו להכיר את הפועל, ממש כמו שאנחנו יודעים 

בעברית שאומרים "לרוץ" ולא "לריץ", ואנחנו יודעים שהציווי הוא "רוץ" ולא "ריץ". כך אנו 
יודעים גם שאומרים "לשיר", ושהציווי הוא "שיר!" ולא "שור!". כדי לצוות על נוכחת, נוסיף 

ממש כמו בעברית י' לצורה של הזכר. לנוכחים/נוכחות: נוסיף ו בסוף הציווי, מאוד פשוט:

לנוכח          לנוכחת      לנוכחים/ות
—< קּולִי! )ִאְמִרי! / ַתגִיִדי!(      —< קּולּו! )אמרו!( ַקאל —< קּול! )אמור! / תגיד!( 

—< גִיּבי! )תביאי!(           —< גִיּבּו! )תביאו!( גַ'אּב —< גִיב! )תביא!(   
 

צורות תילוי
הפועל בצורות תילוי הוא נושא רציני בשפה הערבית שצריך ללמוד, ולכן אין זה המקום לפרט 

עליו כאן. לעומת זאת, לאלה שלא מתאפקים )ואנחנו בטוחים שאתם ממש במתח לדעת מה 
זה תילוי(, אפשר להגיד שפעלים בצורת התילוי שלהם משמשים כמו שם פועל )ללכת( או כמו 

פעלים עם ש בהתחלה )שאלך(. לכן, כשנדע להשתמש בפעלים אלו נוכל להגיד "אני רוצה 
ללכת, אתה רוצה שאלך" וכו'. הסתכלו בטבלה שיש בדף "חומר לימוד" של מדרסה כדי לקבל 

מושג ראשוני איך הפעלים האלה נראים. 

איך אומרים "איך אומרים?"
בסרטון שם ורג'אא תוהים איך אומרים את התואר שלהם בערבית. רג'אא משתמשת בפועל 

חכא ִּכיף ִבּ)י(ְחּכּו ִּבאלְַעַרִּבי...? ושם שאל ִּכיף ֻמְמִּכן ַאקּול מגניב?
אבל יש עוד דרכים לשאול את אותה השאלה. תרגלו אותן:

)? X איך אני יכול להגיד( ? X ִּכיף ֻמְמִּכן ַאקּול
ִּכיף ִּביְחּכּו X? )איך אומרים X ?( – שימו לב שהפעלים גם בעברית וגם בערבית הן בגוף 

סתמי. הם לא מצביעים על "אנשים" או על "הם" ספציפיים.
)? X מה/איך אומרים( ? X שּו ִּביְחּכּו

)? X איך אני יכול להגיד( ? X י ַאקּול ִּכיף ִּבִדّ

כינוי רמז
השיעור למדנו שבערבית המדוברת אנחנו יכולים להקדים שם עצם לכינוי רמז )אלְוַלַד 

ַהאַדא(, אך בספרותית וגם במדוברת נוכל למצוא מבנה, בדומה לאנגלית, בו כינוי הרמז מגיע 
.This boy, This girl – לפני שם העצם, כלומר "זה הילד", "זו הילדה" או

עוד למדנו – שכאשר כינוי הרמז אכן קודם לשם העצם, נוכל לקצר אותו, ובלי להתאים למין 
שם העצם אותו הוא מתאר, נאמר רק "ַהא" ונחבר ל-אל הידיעה: ַה)א(לְוַלַד.
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נסכם זאת בטבלה:
כינוי הרמז קודם כינוי הרמז

לשם העצם
שם העצם קודם בקיצור

לכינוי הרמז
אלְוַלַד ַהאַדאַה)א(לְוַלַדַהאַדא )א(לְוַלַדַהאַדא )זה(

אלְִבּנְת ַהאִדיַה)א(לְִבּנְתַהאִדי )א(לְִבּנְתַהאִדי )זאת(
אלְאּולַאד ַהדֹולַה)א(לְאּולַאדַהדֹול )א(לְאּולַאדַהדֹול )אלה/אלו(

מספרים מורכבים

עשרות
בחלק ב' של השיעור הרביעי למדנו לספור עד 10 ואיך לומר מספרים עגולים בין 100-10, 

כלומר – את ה"עשרות". )10, 20, 30...(.
בשיעור הזה למדנו איך להגיד 24 – כלומר, מספר המורכב מעשרות ומאחדות. 

נזכור את החוק: בערבית נמנה קודם כל את ספרת האחדות ולאחר מכן את העשרות, כמו 
שאמר שם בסרטון: ַאְרַּבַעה ּוִעְשִרין. קל! תרגלו בדף התרגול!

מילת השאלה: כמה?
יש? Vs. ַאַכּםّ?  ַקֵדّ

.How many לבין How much בערבית קיימת הבחנה הדומה להבחנה באנגלית - בין
כפי שבאנגלית נשתמש ב-How many לדברים ספירים דוגמת ילדים, בקבוקים, חדרים 

וכדומה, וב-How much לשמות קיבוציים יותר כמו מים, מחיר, זמן וכדומה )שאם נהפוך 
יש לבין ַאַכּםّ.  אותם ל'רבים' לא נוכל לשאול עליהם "כמה"( כך נבדיל בבחירה בין ַקֵדّ

למשל, נוכל לשאול:
how much money does it cost?

אך לא נשאל: 
*how much moneys does it cost? 

ונוכל לשאול:
How many balloons Itamar got?

How much-יש מקביל ל ַקֵדّ אם כן, ניתן לומר בגדול כי: 
How many-ַאַכּםّ מקביל ל       

נדגים:
בשביל לשאול "בן כמה אתה?", שבערבית נאמר באופן מילולי "כמה חייך?", נשתמש בצורה 

יש עְֹמַרּכ? יש: ַקֵדّ ַקֵדّ
: ַאַכּםّ ְּכַּתאּב ַקַרְאת? בשביל לשאול "כמה ספרים קראת?" נשתמש בצורה ַאַכּםّ

יש שאלות? אתם מוזמנים לכתוב לנו בדף הפייסבוק או באמצעות הדף "צרו קשר" באתר!


