
 

 1עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

יד ית ְג'דֵּ  בֵּ

 י"זרת לוגתרגול הטיות פעלים 

 ישֻּלהטותֻּאתֻּהפעליםֻּולתרגם:ֻּ

ֻּ.יתכ ֻּח ֻֻּּ– סיפרתי

ֻּ.יכ ֻּחְֻּנ ֻּמְֻֻּּ–ֻּנספר

ֻּפּויטְֻּב ֻֻּּ-יכבוֻּ

ֻּ.י'ו ֻּצְֻּנ ֻּמְֻֻּּ–נדליקֻּ

ֻּ.תכ ֻּח ֻֻּּ–סיפרהֻּ

ֻּ.לֹו-ּוכח ֻֻּּ–סיפרוֻּלוֻּ

ֻּ.אינ ֻּר ֻּק ֻֻּּ–קראנוֻּ

ֻּ.אינ ֻּס ֻּנְֻֻּּ–שכחנוֻּ

ֻּ.אד ֻּבְֻּת ֻּבְֻֻּּ–היאֻּתתחילֻּ

ֻּ.אח ֻּצְֻּנ ֻּמְֻֻּּ–נתעוררֻּ

ֻּ.תי ֻּסְֻּנ ֻֻּּ–שכחהֻּ

ֻּיפ ֻּטְֻּא ֻֻּּ-כבה!ֻּ

ֻּ.יכ ֻּחְֻּא ֻֻּּ–דברי!ֻּ

ֻּ.ּוכחְֻּא ֻֻּּ–דברו!ֻּ

ֻּ.ינ ֻּבְֻּנ ֻּמְֻֻּּ–נבנהֻּ



 

 2עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

יד ית ְג'דֵּ  בֵּ

 משפטים -תרגול

 :ֻּישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּלערבית

 סיפרתי לו את מה שהיא אמרה לי.

ّא ֻֻּּלֹוֻּ-יתכ ֻּח ֻּ ֻּ.יל ֻּ-תכ ֻּיֻּח ֻּל 

 למה היא לא כיבתה את האור במדרגות? לא חבל?

ّיֻּא ֻּוֻּפ ֻּ'ّ)ל(צ ֻּשֻּא ֻּתְֻּפ ֻּט ֻֻּּאישֻּמ ֻּל ֻּ ֻּאם?ר ֻּשֻּח ֻּג'?ֻּמ ֻּר ֻּ)ל(ד 

 היא כיבתה, אנחנו הדלקנו מיד אחרי שהיא יצאה.

ֻּ.תעְֻּל ֻּאֻּטְֻּלֻּמ ֻּו ֻּא ֻֻּּאינ ֻּ'ו ֻּאֻּצ ֻּנ ֻּחְֻּא ֻֻּּ,תפ ֻּט ֻֻּּי ֻּה ֻּ

 נבנה בית אנשאללה בעוד שנה בכפר שלי.

ّא ֻּש ֻּנְֻּיתֻּא ֻּיֻּב ֻּנ ֻּבְֻּנ ֻּמְֻּ ֻּ.ית ֻּי ְֻּרֻּיֻּק ֻּהֻּפ ֻּנ ֻּאןֻּס ֻּמ ֻּלהֻּכ ֻּל 

 לי. שחכתי כל מה שהיא אמרה

ّא ֻֻּּלّיתֻּכ ֻּס ֻּנְֻּ ֻּ.יל ֻּ-תכ ֻּיֻּח ֻּל 

 הוא רוצה לזרוק אבן? למה? על מי?

ֻּין?אֻּמ ֻּל ֻּיש?ֻּע ֻּה?ֻּל ֻּ'ר ֻּג ֻּיֻּח ֻּמ ְֻּרֻּאֻּת ֻּה ְֻּדّב ֻּ

 בוא בבקשה תעזור לי למחוק את הלוח.

ّאלֻּא ֻּע ֻּת ֻּ ّח ֻּלהֻּיְֻּל  ֻּ.הח ֻּ)ל(לֹויֻּא ֻּח ֻּמְֻּיֻּא ֻּדנ ֻּאע ֻּס ֻֻּּיכ'ל 

 איפה מדליקים פה את האור? משהו יודע?

ֻּפ?ר ֻּיעְֻּאֻּב ֻּד ֻּ?ֻּח ֻּ'וּויצְֻּיןֻּב ֻּו ֻּ
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יד ית ְג'דֵּ  בֵּ

 משפטים -תרגול

 :ֻּישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּלערבית

 הקפה רתח! תוריד אותו מהאש חביבי.

ّה!ֻּנ ֻּו ֻּהְֻּק ֻּלְֻּתֻּא ֻּי ֻּ'לְֻּע ֻּ ֻּ.ייב ֻּב ֻּאֻּח ֻּה ֻּלְֻּז 

 הוא בכה כי הוא לא רצה ללכת לבית ספר היום.

ֻּ.םיֹולְֻּהֻּא ֻּס ֻּר ְֻּדֻּמ ֻּלְֻּאֻּא ֻּל ֻּחֻּע ֻּרּויְֹֻֻּּודّאןֻּב ֻּאֻּכ ֻּאןֻּמ ֻּש ֻּיֻּע ֻּכ ֻּב ֻּ

 הוא התעורר? הוא צריך ללכת להתפלל במסגד.

ّצ ֻּחֻּיְֻּרּויְֹֻֻּּודّי?ֻּב ֻּח ֻּצ ֻּ ֻּ.'דג ֻּסְֻּמ ֻּלְֻּיֻּא ֻּיֻּפ ֻּל 

 התחלת היום עבודה חדשה? יפה מאוד? באיזו חברה?

ֻּה?כ ְֻּרֻּיֻּש ֻּיֻּא ֻּיר!ֻּפ ֻּת ֻּכְֻֻּּלּויד?ֻּח ֻּ'ד ֻּלֻּגְֻּע' וםֻּש ֻּי ֻּלְֻּיתֻּא ֻּד ֻּבְֻּ

 חתום בבקשה על הדפים. פה ופה.

ֻּ.ןהֹוןֻּּואק.ֻּהֹור ֻּּולְֻּאֻּא ֻּל ֻּע ֻֻּּתחְֻּמ ֻּס ֻֻּּוְֻּ'יֻּל ֻּצ ֻּמְֻּא ֻּ

 יאללה, דבר, מה יש לך?

ّי ֻּ ֻּ?כע ֻּארֻּמ ֻּצ ֻֻּּי,ֻּשּוכ ֻּחְֻּלה,ֻּא ֻּאל 

 אל תדאגו, תכף יספרו לכם את כל הסיפור, סבלנות!

ّק ֻּלְֻּםֻּא ֻּכ ֻּלְֻּ-ּוכחְֻּי ֻֻּּיְֻּו ֻּאןְֻּשֻּמ ֻּם,ֻּכ ֻּכ ֻּמְֻּה ֻּאֻּיְֻּל ֻּו ֻּ ّא,ֻּח ֻּה ְֻּלّהֻּכ ֻּצ  ֻּאבְֻּםֻּצ ֻּיכ ֻּ'ל  ֻּ.יןר 

 מלוכלך!זרוק את מה שיש לך ביד, זה 

ّיֻּא ֻּמ ְֻּרֻּא ֻּ  .כיד ֻּיֻּא ֻּיֻּפ ֻּל 


