
מדרסה
לימוד ערבית מדוברת

1( אודות השפה הערבית- ענו על השאלות הבאות:
שפת הדיבור היומיומי היא ערבית ספרותית/מדוברת.

מתי נהוג להשתמש בערבית הספרותית?
א. כשקוראים בקוראן ובשאר כתבי הקודש

ב. באמצעי התקשורת
ג. כשדוברי להגים שונים מנסים לגשר על פערי השפה

ד. כל התשובות נכונות

בערבית מדוברת, מה הן הדרכים השונות להגות את האות ק?

2( היכרות- השלימו את המשפט הבא: 
ִאְסִמי __________ ּוַאנַא )ַסאֵּכן / ַסאְכּנֵה( ִפי __________.

3( ברכות:
מלאו את הטבלה הבאה )אם יש כמה אפשרויות, בחרו אחת(:

תרגום / מתי הברכה נאמרת?התשובההברכה
כשפוגשים אדם ורוצים  

לברכו לשלום
 ִּכיף ַחאלַּכ?

4( כינויי שייכות )שלי, שלךְ, שלךָ, שלכם וכו'(
תרגמו את המילים הבאות לערבית. שימו לב לכינויי השייכות:

מצבכם - _________________

כלבּה )הכלב שלה( - _________________

המקור שלי - _________________

חבריכם )החברים שלכם(- _________________

דודךְ - _________________ 

מצבךָ - _________________ 
תרגול שיעור 1 / שיחה בין מחמוד וגילעד

תרגול השיעור

שיעור 1 - שיחה בין מחמוד וגילעד
תרגול



מדרסה
לימוד ערבית מדוברת

תרגול שיעור 1 / שיחה בין מחמוד וגילעד
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5( תרגום משפטים
תרגמו את המשפטים הבאים מערבית לעברית ולהפך. שימו לב לכל הנושאים שנלמדו בשיעור.

א. ִאְסְמַהא נּור

_____________________________
ב. ִאְחנַא ַזאְכִּרין ֵא)לְ(ַכּלְּב

_____________________________
ג. ֻהםّ ִמׁש ַסאְכּנִין ֻהנַאּכ 

_____________________________
ד. יש לי חברים ערבים ויהודים

_____________________________
ה. הוא לא זוכר את שמי

_____________________________

6( מלאו את הטבלה הבאה- תרגמו את המילים מערבית לעברית ולהפך

עבריתערבית
 ַאללַّה ַמַעאּכ

הלוואי, אם ירצה השם
 ׁשּו
 ִמין
 ִמן

 ַעאיְִשׁין
 טוב
 פעם

7( דברו ערבית!
נסו להשתמש במילים ובנושאים שלמדתם כשאתם מדברים ערבית )לא נורא אם היא תהיה 

מעורבבת עם קצת עברית(. כדאי לכם גם לקיים את השיחה שלמדנו בשיעור עם חבריכם או 
עם תלמידים נוספים בקבוצת הפייסבוק שלנו! פשוט רשמו פוסט כמו: "שלום, שמי _____ 

ואשמח לתרגל את סרטון מס' 1". אנחנו בטוחים שאנשים יפנו אליכם!

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


