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לימוד ערבית מדוברת

הטו את שמות העצם הבאים בהתאם לשלבים שלמדנו:
החיוך )ַּבְסֵמה( שלו:  .1  

ַּבְסֵמה -< ַּבְסֵמת -<  ַּבְסֵמתֹו -<  ַּבְסְמתֹו -<  ַּבִסְמתֹו
הצורך )ַחאגֵ'ה( שלנו:  .2  

ַחאגֵ'ה -<  ַחאגֵ'ת -<  ַחאגֵ'ְתנַא -<  ַחאגְ'ְתנַא -< ַחאגִ'ְתנַא
המכונית )ַסיַّאַרה( שלי:  .3  

ַסיַّאַרה -<  ַסיַّאַרת -<  ַסיַّאַרִתי -<  ַסיַّאְרִתי
המכונית )ַסיַّאַרה( שלהם:  .4  

ַסיַّאַרה -<  ַסיַّאַרת -<  ַסיַّאַרְתהֹם -<  ַסיַّאְרְתהֹם -<  ַסיַّאִרְתהֹם
ההתנגדות )ֻמַעאַרַצ'ה( שלה  .5  

ֻמַעאַרַצ'ה -<  ֻמַעאַרַצ'ת -<  ֻמַעאַרַצ'ְתַהא -<  ֻמַעאַרְצ'ְתַהא -<  ֻמַעאַרִצ'ְתַהא
הרישיון )ֻרְח'ַצה( שלךְ  .6  

ֻרְח'ַצה -<  ֻרְח'ַצת -<  ֻרְח'ַצֵתּכ -<  ֻרְח'ְצֵתּכ -<  ֻרִח'ְצֵתּכ
הרישיון )ֻרְח'ַצה( שלכם  .7  

ֹּם ֹּם -<  ֻרְח'ִצְתכ ֹּם -<  ֻרְח'ְצְתכ ֻרְח'ַצה -<  ֻרְח'ַצת -<  ֻרְח'ַצְתכ
הסיפור )ֻקַצّה( שלךָ  .8  

ַתּכ ת -<  ֻקַצַّתּכ -<  ֻקְצّ ה -<  ֻקַצّ ֻקַצّ

הטו את המילה ַקנִינֵה )בקבוק( בכל הגופים.
 

ַקנִינְִתיהבקבוק שלי
ַקנִינְַתּכהבקבוק שלךָ
ַקנִינְֵתּכהבקבוק שלךְ
ַקנִינְתֹוהבקבוק שלו
ַקנִינְִתַהאהבקבוק שלה
ַקנִינְִתנַאהבקבוק שלנו

ַקנִינְִתּכֹםהבקבוק שלכם
ַקנִינְִתהֹםהבקבוק שלהם
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הפכו את צורות הבינוני הפועל לנקבה\זכר.
שימו לב לבחור את התנועה הנכונה בהתאם לכלל המופיע בסיכום השיעור.

ַאאֵסף – מצטער ; ַאאְסֵפה – מצטערת  .1  
ַטאלֵע – יוצא ; ַטאלְַעה – יוצאת  .2  

ַּבאיֵח' – מעפן ; ַּבאיְַח'ה – מעפנה  .3  
ַסאֵּכן – גר ; ַסאְּכנֵה – גרה  .4  

ַשאיֵף – רוֶאה ; ַשאיְֵפה – רוָאה  .5  
ַראיֵח – הולך ; ַראיְַחה – הולכת  .6  

נסחו את המבעים הבאים בשלילה ותרגמו:
1. ַּבאִחבּّ ַאסּוק ַסיַّאְרִתי.

ש ַאסּוק ַסיַّאְרִתי. ש / ַּבאִחְּבّّ ַמא ַּבאִחּבّ / ַמא ַּבאִחְּבّّ
אני לא אוהב/ת לנהוג במכונית שלי.

2. ַאנַא ַסאְּכנֵה ִפי )א(לְֻקְדס.
ַאנַא ִמש ַסאְּכנֵה ִפי )א(לְֻקְדס.

אני לא גרה בירושלים.
3. ַאִּכיד ֻהוֵّ ְמַּכיֵّף.

ַאִּכיד ֻהוֵّ ִמש ְמַּכיֵّף.
בטוח שהוא לא נהנה.

4. ִּבדֹّו יִזּור ִסידֹו.
ַמא ִּבדֹّו / ַמא ִּבדֹّוש / ִּבדֹّוש יִזּור ִסידֹו.

הוא לא רוצה לבקר את סבא שלו.
5. ֻאְח'ְתי ִפי )א(לְֻפנְֻדק.

ֻאְח'ְתי ִמש ִפי )א(לְֻפנְֻדק.

אחותי לא נמצאת במלון.

הוסיפו לפעלים בהווה-עתיד את הקידומת המתאימה במקרה הצורך, השאירו אותם ללא 
קידומת במקרה שאין צורך, ותרגמו את המשפטים:

1. ִאנְֵת ַמא ְּבִתְקַדר )יכול( ְתרּוח ַע-)א(לְַמְדַרֵסה ַעַשאנַּכ ַמִריץ' )חולה(.
אתה לא יכול ללכת לבית הספר כי אתה חולה.

2. ִפְקת ִמְתַאַחّ'ר ּוַהלַّק ַעםّ ַּבאּכֹל )א(לְִפטּור )ארוחת הבוקר(.
התעוררתי מאוחר ועכשיו אני אוכל/ת את ארוחת הבוקר.

3. ִּבדֵּّכ ַאגִ'יּב-לֵּכ ַקְהוֵה?
את רוצה שאביא לך קפה?

4. ֻהוֵّ ַעםّ ִּביזּור ַרִפיף ַהלַّק. ֻהוֵّ ִּביזּורהא ֻּכלّ יֹום-יּוֵמין ַּבסّ ַמא ִּביקּול-לְַהא ִאנוֹّ ִּביִחְּבַّהא. 
הוא מבקר עכשיו את רפיף. הוא מבקר אותה כל יום-יומיים אבל הוא לא אומר לה שהוא אוהב אותה.
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5. לַאֵזם )צריך( נְִחִּכי ַמעֹו ַעַשאן יְִרגַ'ע )יחזור( ַע-אלְֵּבית!
אנחנו צריכים לדבר איתו כדי שיחזור הביתה!

6. ַען גַ'דّ )ברצינות( ִּבְתַפֵּכّר )אתה חושב( ִאנִّי ַאקּול ִאִשי ַזיְ ֵהיּכ??!
ברצינות אתה חושב שאגיד דבר כזה?!

7. ַהאַדא )א(לְוַלַד ִּבדֹّו יְִציר ִּבנְת.
הילד הזה רוצה להיות )או להפוך להיות( בת.

תרגמו לערבית:
1. המכונית שלי יותר טובה )ַאְחַסן( מהמכונית שלה!

ַסיַّאְרִתי ַאְחַסן ִמן ַסיַّאִרְתַהא!
2. הוא אמר שאתה לא יודע לנהוג.

ַקאל ִאנַּّכ ַמא ְּבִתְעֵרף ְתסּוק.
3. החדר שלךָ גדול יותר )ַאְּכַּבר( מהחדר שלנו.
ֻע'ִרְפַתּכ/אֹוְצ'ַתּכ ַאְּכַּבר ִמן ֻע'ְרִפְתנַא/אֹוִצ'ְתנַא.

4. אני לא יודע מה היא רוצה ממני.
ִמש ַעאֵרף שּו ִּבְדַّהא ִמנִّי.

5. מצטערת שבאתי )גִ'ְאת( מאוחר.
ַאאְסֵפה ִאנִّי גִ'ית ִמְתַאחְّ'ֵרה.

6. אם )בערבית: האם( שבתה מצליחה )מצליח – נַאגֵ'ח( תמיד )דאימן( אומרת שהיא שמחה.
ִי ִּבנְְתַהא נַאגְ'ַחה ַדאיְַמן ִּבְתקּול ִאנְַّהא ַפְרַחאנֵה. ֵאלְִאםّ ִאלّ

7. מי שרוצה להפוך למפורסם )ַמְשהּור(, צריך לנהוג במכונית )בערבית: לנהוג מכונית( 
גדולה.

ֹّו יִִציר ַמְשהּור לַאֵזם יִסּוק ַסיַّאַרה ְּכִּביֵרה. ִי ִּבד ִאלّ
8. אפשר )ֻמְמֵּכן( לדבר )ַאְחּכי( איתו עכשיו? הוא לא נוהג? 

ק? ִמש ַעםّ ִּביסּוק? ֻמְמֵּכן ַאְחִּכי ַמעֹו ַהלַّ
9. איפה הילד שהיה פה? הנה הוא בחדר שלו!
י ַּכאן הֹון? ַהיְֹّו ִפי ֻע'ִרְפתֹו/אֹוְצ'תֹו! וֵין ֵאלְוַלַד ִאלִّ

10. כבי את האור )ַצ'וְ(! עוד מעט הוא יבוא )ִּביגִ'י( ואנחנו רוצים להיות מוכנים! )גַ'אֵהז = 
מוכן(

ִאְטִפי ֵא)ל(ַצّ'ו! ַּכַמאן ְשוַיְ ִּביגִ'י ּוִּבְדّנַא נְּכּון גַ'אְהִזין!

 


