
 5שיעור מספר 

 קורס ערבית מדוברת



 דרך התילוי

 בניין ראשון

או  " בדי"צורה זו מציינת את שם הפעולה ומגיעה אחרי מילים כמו 

 עתיד  \לאחר פועל ומהווה צורת בסיס להטיות ההווה

 (להכנסרציתי , שכחתי לשאול, רוצה לשתות)

סיומת \  XXְX + ן "אות אית     

 ְמֵסכיִ  - ִמֵסכ ְשָרביִ  -ִשֵרב  ֹל'ְדחי   –ל 'ָדחָ 



 ילִ 'ְדחֹ ת  

(נכנס) ֹל’ְדחי   –ל 'ָדחָ הטיית משקל    

 תילוי

 לְ 'ְדחֹ אָ  ָאָנא

 לְ 'ָדחֹ ת   ִאְנתֵ 

 ִאְנִתי

 ל'ְדחֹ י   ֹהוֵ 

 ל'ְדחֹ ת   ִהיֵ 

 ל'ְדחֹ נ   ִאְחָנא

 ּול'ְדח  ת   ִאְנתּו

 ּול'ְדחֹ י   ֹהםֵ 



 ְשָרִביִת 

(שתה)ְשָרביִ  –הטיית משקל ִשֵרב    

 תילוי

 ְשָרבאָ  ָאָנא

 ְשָרבִת  ִאְנתֵ 

 ִאְנִתי

 ְשָרביִ  ֹהוֵ 

 ְשָרבִת  ִהיֵ 

 ְשָרבנִ  ִאְחָנא

 ְשָרבּוִת  ִאְנתּו

 ְשָרבּויִ  ֹהםֵ 



 ְמֵסִכיִת 

(תפס)ְמֵסכיִ  – ִמֵסכהטיית משקל   

 ְמֵסכאָ  ָאָנא

 ְמֵסכִת  ִאְנתֵ 

 ִאְנִתי

 ְמֵסכיִ  ֹהוֵ 

 ְמֵסכִת  ִהיֵ 

 ְמֵסכנִ  ִאְחָנא

 ְמֵסכּוִת  ִאְנתּו

 ְמֵסכּויִ  ֹהםֵ 

 תילוי



 הטיית ההווה והעתיד

 בניין ראשון

עתיד של בניין ראשון\ישנם שלושה סוגי משקלים בהטיות ההווה  

סיומת \  XXְX + ן "אית אות+בְ      

הפועל" ע"ושלו  ן"האיתכל משקל שונה באופן ניקוד אות   

ֹל'ְדחי   –ל 'ָדחָ  ְשָרביִ  -ִשֵרב   ֵסכִיְמ  - ִמֵסכ   



 ִלי'ְדחֹ ְבת  

ֹל’ְדחי   –ל 'ָדחָ הטיית משקל    

עתיד\הווה  

 ל'ְדחֹ ְבאָ  ָאָנא

 ל'ָדחֹ ְבת   ִאְנתֵ 

 ִאְנִתי

 ל'ְדחֹ ְבי   ֹהוֵ 

 ל'ְדחֹ ְבת   ִהיֵ 

 ל'ְדחֹ ְמנ   ִאְחָנא

 ּול'ְדח  ְבת   ִאְנתּו

 ּול'ְדחֹ ְבי   ֹהםֵ 



 יְשָרבִ ְבִת 

ְשָרביִ  –הטיית משקל ִשֵרב    

עתיד\הווה  

 ְשָרבְבאָ  ָאָנא

 ְשָרבְבִת  ִאְנתֵ 

 ִאְנִתי

 ְשָרבְביִ  ֹהוֵ 

 ְשָרבְבִת  ִהיֵ 

 ְשָרבְמנִ  ִאְחָנא

 ּוְשָרבְבִת  ִאְנתּו

 ּוְשָרבְביִ  ֹהםֵ 



 יְמֵסכִ ְבִת 

ְמֵסכיִ  - ִמֵסכהטיית משקל   

 ְמֵסכְבאָ  ָאָנא

 ְמֵסכְבִת  ִאְנתֵ 

 ִאְנִתי

 ְמֵסכְביִ  ֹהוֵ 

 ְמֵסכְבִת  ִהיֵ 

 ְמֵסכְמנִ  ִאְחָנא

 ּוְמֵסכְבִת  ִאְנתּו

 ּוְמֵסכְביִ  ֹהםֵ 

עתיד\הווה  



 צורת הציווי

 בניין ראשון

"  א"הרלוונטית באות  ן"האיתבשימוש בצורת הציווי נחליף את אות 

ן"האיתונשאיר את הניקוד בו נוקדה אות   

סיומת \  XXְX + א      

ֹל'ְדחי   –ל 'ָדחָ  ְשָרביִ  -ִשֵרב   ְמֵסכיִ  - ִמֵסכ   
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 הטיית משקלי הבניין הראשון

 ציווי

 ְשָרבאִ  ִאְנתֵ 

 ִאְנִתי

 ִאְנתּו

ְשָרביִ  –ִשֵרב  ֹל’ְדחי   –ל 'ָדחָ      ְמֵסכיִ  - ִמֵסכ  

 ִאְנתֵ 

 ִאְנִתי

 ִאְנתּו

 יְשָרבִ אִ 

 ּוְשָרבאִ 

לְ 'ְדחֹ א    

ילִ 'ְדחֹ א    

ּול'ְדחֹ א    

 ִאְנתֵ 

 ִאְנִתי

 ִאְנתּו

ְמֵסכִא   

יְמֵסכִ ִא   

ּוְמֵסכִא   


