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 9שיעור  –פתרון תרגול 

 כם:שימושלאוצר מילים 

 בוא – ַתַעאלאחורה ||  – ַוַרא חלב || – ַחִליּב||  נושא – ַמְוצ'ּועפגישה ||  – ִלַקאאהפתעה ||  – ֻמַפאַג'ַאה

 דקה –)רבים: ַדַקאיֵק(  ַדִקיַקה מוכן || – ַג'אֵהזמחר ||  – ֻּבְכַראמקרר ||  – אֵג'הַתַלّקדימה ||  – אםֻקַדّ

 טוב, יפה – ִחלּו||  קפה, בית קפה - ַקְהֵוה. לא מרגיש טוב || 2. עייף 1 – ַתְעַּבאן

 . חמוד/ה שלי )כשאם פונה לילדיה(2. אמא )כשילד פונה לאימו( 1 – ַיאַמא

 פעלים:

 Iתנועת  
 הזקין/שיערו הלבין-ַשאּב||  הביא–ַג'אּב

 -נעשה, נהיה ל ,הפך – ַצאר
 Uתנועת 

 היה–ַכאן || נכנס–ַפאת || נהג–ַסאקאמר || –ַקאל

 , פגשראה–ַשאף הלך ||–ַראח||  מת–ַמאת||  בגד–ַח'אן

 מספרים:

 10-1  

 (:עצם ברבים)לפני שם  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 רַעְש  ַסעתִ  ַתַמן ַסֵבע ִסתّ ַח'ְמס ַאְרַבע ַתַלת ְתֵנין וַאַחד

 ועשרות 29-11 

 עצם ביחיד(:)לפני שם  
11 12 13 14 15 16 17 18 

 ְתַמְנַתְעַשר ַסַבְעַתְעַשר ְעַשרִסַתّ ַח'ֵמְסַתְעַשר ַאְרַבְעַתְעַשר ַלַתְעַשרתַ  ְתַנְעַשר ֵאְחַדְעַשר

19 20 21 22 23 24 25 26 
 ּוִעְשִריןה ִסֵתّ ּוִעְשִריןַח'ְמֵסה  ּוִעְשִריןַאְרַבַעה  ּוִעְשִריןְתַלאֵתה  ּוִעְשִריןְתֵנין  ְשִריןוַאַחד ּועִ  ְשִריןעִ  ֵתְסַעַתְעַשר

27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 
 ְסִעיןת ַתַמִנין ַסְבִעין יןִסִתّ ַח'ְמִסין ַאְרַבִעין ַתַלאִתין ּוִעְשִריןִתְסַעה  ּוִעְשִריןַתַמאְניֵה  ּוִעְשִריןַסְבַעה 

 

1. 

עתיד )עם הקידומת ב( לפי הגוף הנתון, -את הפועל בהווהבמקום המתאים בעמודה הימנית ו הרכיב .א

 (.Iאו תנועת  Uצורת המקור של הפועל והתנועה שהוא מקבל )או תנועת 

 את הפועל שהרכבתם בעמודה השנייה )הווה/עתיד( בעבריתתרגמו לזמן המבוקש  .ב

 תרגום הרכבת פעלים

 נוהג)הווה( הוא  (U, תנועת ַסאק) ִּביסּוק ֻהוֵّ

 נהיה)עתיד( אנחנו  (U, תנועת ַכאן)  ִּבְנכּון/ִמְנכּוןִאְחַנא 

 נכנסים)הווה( הם  (U, תנועת ַפאת)  ִּביפּותּו ֻהֵםّ

 מביאה)הווה( היא  (I, תנועת ַג'אּב) ִּבְתִג'יּב ִהיֵّ

 רואה)הווה( אני  (U, תנועת ַשאף) ַּבאשּוףַאַנא 

 בוגדים)הווה( אתם  (U, תנועת ַח'אן) ִּבְתח'ּונּוִאְנתּו 

 תהפכי)עתיד( את  (Iתנועת  ַצאר,) ִּבְתִציִריִאְנִתי 

 ימות)עתיד( הוא  (U, תנועת ַמאת) ִּבימּות ֻהוֵّ

 תזדקן)עתיד( אתה  (I, תנועת ַשאּב) ִּבְתִשיּבִאְנֵת 
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2. 

 ונאג'י. תרגמו אותם לעברית בעזרת אוצר המילים שבעמוד הראשון.של ת'נאא  הנה קטעים משיחת החולין

 . צריך2. רוצה 1י" יכול להיתרגם במספר דרכים, לפי ההקשר: * זיכרו כי "ִבִדّ

"ב" יכולה לשמש הן כהווה והן כעתיד קרוב או וודאי, ותרגמו אותה לזמן עתיד עם קידומת -* זיכרו שצורת ההווה

 ההווה או העתיד בעברית בהתאם להקשר.

 תרגום לעברית ערבית 

ִלַקאא ִפי )א(ְלַקְהוֵה ַכַמאן ַתַלאִתין ַדִקיֵקה.  ִפיה ת'נאא:
 ֹהם ְירּוחּו.ַבאב ִבְדֵّא)ל(ַשّ

 דקות.יש פגישה בבית הקפה עוד שלושים 
 החבר'ה רוצים ללכת.

 יפה. את רוצה ללכת? כ ְתרּוִחי?ִחלּו. ִאְנִתי ִבֵדّ נאג'י:

 כן, אני רוצה לפגוש אותם, ופראס רוצה להביא לי משהו. ֹו ְיִג'יב ִלי ִאִשי.שּוְפֹהם, ּוִפַראס ִבדّי אַ ַאה, ִבִדّ ת'נאא:

 אני רוצה לראות מה הוא רוצה להביא לך. ֵלכ.ֹו ְיִג'יב י ַאשּוף ֵאיש ִבדִّבִדّ נאג'י:

 ֹו ֻמַפאַג'ַאה.ִאנّ ִביקּולי ִמש ַעאְרֵפה. ּוְחיַאת ַרִבّ ת'נאא:

 ַקאא?ִאְנֵת ְבִתיִג'י ַע )אל(ִלّ

 בחיי שאני לא יודעת. הוא אומר שזה הפתעה.

 אתה תבוא לפגישה?

ַהא ְתרּוח ַעַלא קופת חולים י ִבְדַّלא, ַבאִג'יש. ִאִמّ נאג'י:

 ַאסּוק ַעַשאְנַהא.ּוַלאֵזם 

לא, אני לא אבוא. אמא שלי צריכה ללכת לקופת חולים 

 ואני צריך לנהוג בשבילה.

 הכל בסדר? ִאִשי ַתַמאם? כֻלّ ת'נאא:

 אבל מה שיהיה יהיה. היא קצת לא מרגישה טוב, י ִביִציר ִביִציר.ִאִלّ ְשוַי, ַבסّ ַתְעַבאֵנה ִהיֵّ נאג'י:

 בעזרת השם. הִאְנַשאלַלّ ת'נאא:

 

3 . 

 את הצורה המתאימה ביותר להשלמת המשפט ותרגמו אותו.מתוך הסוגריים בחרו 

 /ְתקּוִלי( ֵלכ ִאִשי. ַאקּול______ ) ייַאַמא, ִבִדّ

  אמא, אני רוצה לומר לך משהו. תרגום:

 (?ִּבְתשּופֹו)ִבישּופּו/ ______ ֵאְלַחִליב ִמן ְשַמאַלכ, ִאְנֵת ַמא

 החלב משמאלך, אתה לא רואה אותו? תרגום:

 ישּופּוַהא./וַַרא(, ַעַשאן ֵאְלכֻל אםֻקַדַّדאְיַמן ִבְתרּוח ַל______ ) ִהיֵّ

 היא תמיד הולכת קדימה, כדי שכולם יראו אותה. תרגום:

 /ִבְתרּוִחי( ַעַלא רוטשילד, ֻח'ִדי יִַמיֵנכ ּוַבַעֵדין ְשַמאֵלכ. ְתרּוִחיכ _______ )ִאַזא ִבֵדّ

 אם את רוצה ללכת לרוטשילד, קחי ימינה ואחר כך שמאלה. תרגום:

 משפט בונוס:

 אֵג'ה, יַאַמא.ַלّ/ִכיף( ֵאְלַחִליב? ִפי )אל(ַתֵّויןיַאַמא, ______ )

 אמא, איפה החלב? במקרר, חמוד. תרגום:
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4 . 

-היכן שיש פעלים, כיתבו את צורת ההווה .במקומות החסרים ותרגמו אותם את המשפטים הבאים השלימו

 :עתיד שלהם בהתאם לגוף ועם/בלי קידומת בהתאם להקשר במשפט

 ּוַאַנא ַמַעִכי, ַחִביְבִתי., 'הזדקן'( = 'שיערו הלבין' I)ַשאב  ַאִשיּבי ִבִדّ

 איתך, אהובתי. כשאני אני רוצה להזדקן תרגום:

 = ראה, פגש(. U)ַשאף  ֹכםְנשּופְ ַנא ַתַעאלּו ֻבְכַרא! ִבְדّ

 בואו מחר! אנחנו רוצים לפגוש אתכם. תרגום:

 .ַג'אְהֵזה ּון)חמישים דקות( ּוִבְתכ ַדִקיֵקה ְמִסין'חַ ַהא ֻאְח'ִתי ִבְדّ

 אחותי צריכה חמישים דקות והיא תהיה מוכנה  תרגום:

 .)א(ְלַמְוצ'ּועה= 'נכנס', ובהשאלה 'התעסק'( בִ  U)ַפאת  ַּבאפּוֵתש ַמא/ ַּבאפּוֵתש/ ַּבאפּות ַמאַאַנא ַמא 

 אני לא מתעסק בנושא הזה. תרגום:

5 . 

(, אלא באמצעות שמות 1,2,3לא באמצעות ספרות ) כתבו כמה פריטים יש בכל אחת מהתמונות הבאות.

 המספר )אחד, שניים, שלושה(:

 

 כַֻרה =
 כדור

 
כַֻראת = 

  כדורים

 כְֻרִסי = כסא 

 ַכַראִסי = כיסאות

 

 ַקְלב =
 לב
 

ֻקלּוב = 

  לבבות

 אַחהתפוח = ֻתַפّ

 אחתפוחים = ֻתַפّ

 

 ַתאבספר = כְ 

 בספרים = כֻתֹ 

 ֻכֹתּב ַאְרַּבע אחר ֻתַפّשַ ִתְסַעַתעְ  ְשִרין ַקְלּבעִ  ַכַראִסי ַתַמן ַאְרַּבַעה ּוֵעְשִרין ֻכַרה

 


