
מדרסה
לימוד ערבית מדוברת

פתרון תרגול שיעור 10 
מוזיקת הפופ הערבית 

פתרון תרגול שיעור 10 / מוסיקת הפופ הערבית

תרגמו לעברית את המשפטים הבאים.
ַאנַא ַעאיִֵשה ִפי ַסְחר ֻחַּבּّכ ּוַּב)א(ַפֵּכّר ִפיּכ ַע-טּול.  .1

אני חיה בכישוף של אהבתךָ ואני חושבת עליךָ כל הזמן.  
ִהיֵّ ַחַּכת-לִי ִאנֹّו ְעיּונִי ַדוַּّבּוַהא ּוַחסַّת ִאנִّי )שאני( נִַציְּבַהא ּוַּבְעֵדין )אחר כך( נְִסיְַתנִי.  .2

היא אמרה לי שהעיניים שלי המסו אותה והיא הרגישה שאני הגורל שלה, ואחר כך שכחה אותי.  
ַּבִחֵּבּّכ מֹות, נְַט'ַראֵתּכ ִבּיוַלְّעּו )מציתים( נַאר ִפי ַקלְִּבי.  .3

אני אוהב/ת אותךְ, מבטייךְ מציתים אש בליבי.  
ַאנַא ְּבַחאגֵ'ה לַַהוַאּכ.  .4

אני זקוק/ה לאהבתךָ.  
ַּבכַּّאנִי )א(לְַחנִין, וַַחְّשִתינִי ּוַאנַא ֻמְחַתאגֵ'ה-לֵּכ.  .5

הגעגועים גרמו לי לבכות, אני מתגעגעת אליךְ וזקוקה לךְ.  
ַחַראם ַעלֵיּכ יַא ַמגְ'נּון! ֵאלְַחיַאה ַטוִילֵה )ארוך( ּוִאנְֵת ַרח )קידומת עתיד( ִתִתלַאִקי )תפגוש(    .6

ִּבנְת גַ'ִמילֵה ַתאנִיֵה.  
חבל עליך, יא משוגע! החיים ארוכים ואתה תפגוש בחורה יפה אחרת.  

וַלַא ַמרַّה ַחסֵّית ַהאַדא )א(לְִאְחַסאס.  .7
אף פעם לא הרגשתי את הרגש הזה.  

ֻּכלّ ַחיַאִתי ַמְעַהא ַּבאדּוּב ִמן ִעְשק ּוַע'ַראם.  .8
כל החיים שלי איתה אני נמס/ה מאהבה ותשוקה.  

ַפַּכְّרת ִפיּכ טּול )לאורך, כל..( ֵא)ל(לֵّיל ּוַמא ַע'ַמֵّצ'ת ))ַע'ַמّצ'=עצם( ְעיּונִי.  .9
חשבתי עליךָ כל הלילה ולא עצמתי את עיני.  

תרגמו לערבית את המשפטים הבאים. 
)U אתה צריך )לַאֵזם( להגיד לה איך הרגשת. )הפועל ַקאל הוא מקבוצת  .1

לַאֵזם ְתקּול-לְַהא ִּכיף ַחסֵّית.  
אני לא מסוגל להגיד לה אף מילה!  .2

ַאנַא ִמש ַקאֵדר ַאקּול-לְַהא וַלַא ִּכלְֵמה!  
י( והגעגוע המיס את ליבי. את רחוקה ממני )ַענִّ  .3

ּב ַקלְִּבי. י ּו)אל(שֹّוק/ּו)א(לְַחנִין ַדוַّ ִאנְִתי ְּבִעיֵדה ַענִّ  
תרגיע אותי ותגיד לי שאתה )ִאנַכּّ( מתגעגע!  .4

י ּוקּול-לִי ִאנַכּّ ֻמְשַתאק! ַטֵמנִّ  
חיים שלי, נשמה שלי, תביא לי מים בבקשה )ִמן ַפְצ'לַּכ(.  .5

יַא ֻעְמִרי, יַא רּוִחי, גִ'יּב לִי ַמיّ ִמן ַפְצ'לַּכ.  
אני עסוקה כל )טּול( היום באוניברסיטה.  .6
ַאנַא ַמְשע'ּולֵה טּול ֵאלְיֹום ִפי )א(לְגַ'אְמַעה.  
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לבי התבלבל מהחיוך של אהובתי.  .7
ַקלְִּבי ִאְחַתאר ִמן ַּבְסֵמת ַחִּביְּבִתי.  

היא מכשפה שהשכיחה )נַַסّת( ממני את גורלי.  .8
י ַקְדִרי. ִהיֵّ ַסַחّאֵרה נַַסّת ִמנִّ  

השלימו את המשפטים בעברית בהתאם למשפטים בערבית. 
למעוניינים, מצורפים לינקים לשירים מהם נלקחו המשפטים.

ַסלְַמא ְעיּונֵּכ יִשּופּו )א(לְֵח'יר יִשּופּו ֻאֵמּّכ ִּבְתַצלִّי.  .1
סלמא עינייך רואות את הטוב, רואות את אימך מתפללת.

ּוְּבַאְעלַא צֹוְתַהא ַרח )קידומת של עתיד( ִתְחִּכי ַאנַא ַּב)א(ִחּבֵّכ יַא ֻאִמّי  .2
ובקול גדול היא תאמר אני אוהבת אותך יא אמי.

https://www.youtube.com/watch?v=WBgh21Cc6O8

ֻּכל ַמא יְִחִּכי )א(לְַקלְּב ַמא ּביְִסַמע ַחַדא.  .3
את כל מה שאומר הלב איש אינו שומע. 

5uGDoCFxT4w=https://www.youtube.com/watch?v

ֻמש ַקאְדֵרה )א(ְסַתנַّא יֹום ַּכַמאן.  .4
לא יכולה לחכות )אפילו( עוד יום.

וַַחְّשְתנִי ַחִּביִּבי ְּבגַד ֵעינֵיּכ.  .5
גרמת לי להתגעגע, אהובי, ברצינות שבעיניך.

0Y-https://www.youtube.com/watch?v=itEBx1ZW

הביאו שלוש דוגמאות למילים נרדפות )או כמעט נרדפות( שלמדנו בשיעור.
ַקְדר, נִַציּב   .1
ַחנִין, שֹוק  .2
ַקאל, ַחַּכא  .3

ִאְּבִתַסאם, ַּבְסֵמה  .4
ֻחּבّ, ַהוַא, ַע'ַראם, ִעְשק  .5

ֻעְמר, ַחיַאה  .6
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אתגר למעוניינים: הכרות עם הלהג המצרי
תרגמו את המשפטים הבאים לעברית, ואחר כך כתבו אותם בערבית, בלהג המצרי.

נֹّו?    שּו ִּבֵדּّכ ִמִ  .1
תרגום –  מה את רוצה ממנו? 

בלהג המצרי עלינו להשתמש במילה "ַעאיֵז" במקום "ִּבִדّי ". לנקבה, נגיד "ַעאיְַזה". כעת 
תרגמו!

נֹّו ֵאיה? בלהג מצרי – ַעאיְַזה ִמִ
ֵאלְַכּלַאם ַהאַדא ִחלּו ּכִתיר.   .2

תרגום – הדברים האלה / המילים האלה יפים/יפות מאוד. 
בלהג המצרי נשתמש במילה שאנו מכירים מספרותית "גַ'ִמיל" במקום "ִחלּו" )ואיך היא נהגית 
במצרית?(, וכדי להגיד "ְּכִתיר" ניתן להשתמש במילה שאנו מכירים מפלסטינית למילה חזק: 

"ַקוִי" )ואיך היא נהגית במצרית?(. נסו כעת! בלהג מצרי - ֵאלְַּכלַאם ַדה גִַמיל ַאוי!

זיהוי מילים בשיר
האזינו לשיר "ַעאיֵַשאלַּכ" של ֵאלִיַסא, ונסו לזהות כמה שיותר מילים שלמדנו בשיעור.

2EhC-tMcXUo=https://www.youtube.com/watch?v
בשיר מופיעות כמה וכמה מהמילים שלמדנו:

ַעאיֵַשה-לַּכ  - חיה למענך – למילה ַעאיֵַש נוספו כאן ה' של נקבה והכינוי לַּכ.   -
ֻעְמר - חיים  -

ֵעין – עין   -
ְבַּקלְִּבי – בליבי  -
ַחנִין - געגועים  -

ַע'ַראם – אהבה, תשוקה  -
ַהַואּכ – אהבתך  -

ַחִּביּב, ַחִּביִּבי – אהוב, אהובי  -
שֹוִקי ִאלֵיּכ – הגעגועים שלי אליך )במבטא לבנוני(  -

נִַסّינִי – השכח ממני, גרום לי לשכוח  -
רּוִחי – נשמתי  -

ַקלְִּבי ְּכִתיר ַמְשע'ּול – ליבי עסוק מאד  -


