
   

 1עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -פָתָערֻّ 

 זכר/ נקבה

 :יש לתרגם ולהשלים את המילים הבאות 

 : ִתְלִמיז, ִתְלִמיָזהתלמידה -תלמיד

 : ָטאֵלב, ָטאְלֵבהסטודנטית -סטודנט

 ה: ְכִביר, ְכִביֵרהדול ג  -גדול

 ֵזהז, ִמְתָג'ְוّ: ִמְתָג'וֵّ נשואה -נשוי

 : ְזִע'יר, ְזִע'יֵרהקטנה -קטן

 : ָאח', ֹאְח'תאחות -אח

 : ָוָלד, ִבְנתילדה -ילד

 האִבֵיّאבי, ָעָזّ: ָעָזّרווקה -רווק

 : ְג'ִדיד, ְג'ִדיֵדהחדשה -חדש

 : ָג'אר, ָג'אָרהשכנה -שכן

 : ָדְכתֹור, ָדְכתֹוָרהרופא -רופא )ָדְכתֹור(

 ִחְלֵוה: ִחלּו, יפה -יפה )ִחלּו(

 : ֻמָהְנֵדס, ֻמָהְנָדֵסהמהנדסת -מהנדס

 ֵמהם, ְמָעְלّ(: ְמָעֵלّמורה )נ -מורה )ז(

 : ָקִריב, ָקִריֵבהקרובה -קרוב

 : ְבִעיד, ְבִעיֵדהרחוקה -רחוק )ְבִעיד(



   

 2עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

ّ  תרגול -פָתָער ֻ

 כינויי גוף, 'ו' החיבור

 :יש לתרגם את המשפטים הבאים 

 : ָאָנא ּוִאְנתֵ אני ואת

 ּוֹהֵוّ ֹהֵםّ: הם והוא

 ּוִאְחָנא : ִהֵיّהיא ואנחנו

 : ִאְנֵת ּוִאְנתּואתה ואתם

 ּוִאְנתּו : ִאְחָנא ּוֹהֵםّאנחנו והם ואתן

 : ָאָנא, ּוִאְנֵת ּוֹהֵוّאני אתה והוא

 ּוִאְנתּו ּוֹהֵםّ : ִהֵיّהיא הן ואתן

 ָסאְכִנין ִפי ָיאָפא ּוָאָנא ָסאֵכן ָמע ָאח'ּוי : ֹהֵםّהם גרים ביפו ואני גר עם אחי

 ָואְלֵדין : ִאְחָנא ָאְוָלאד ּוֹהֵםّאנחנו ילדים והם הורים

 ְזִע'יר : ִאְנִתי ְכִביֵרה ּוֹהוֵّ את גדולה והוא קטן

 ָמע ָואְלֵדיְנָהא ָמע ֹאְח'תֹו ּוִהֵיّ : ֹהֵוّהוא עם אחותו והיא עם הוריה

 אבֻטָלّ : ִאְנתּו ָתָלאִמיז ּוֹהֵםّאתם תלמידים והם סטודנטים

 ִבְנת ָוָלד ּוִהֵיّ , ֹהֵוّ: ָאָנא ָאב, ִאְנִתי ֻאםّאני אבא, את אמא, הוא ילד והיא ילדה

 

 

 

 



   

 3עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

ّ  תרגול -פָתָער ֻ

 

 משפטים -אוצר מילים

 את המשפטים הבאים:יש לתרגם 

 אחותי סטודנטית ונשואה. -הזֵ 'ְוّגָ ְת מִ ה ּובֵ אלְ י טָ 'ִת חְ אֻ 

 קרוב.ביפו וביתנו  בני גר -וֵביְתָנא ָקִריב אאפָ י יָ ן פִ אכֵ י סָ נִ בְ אִ 

 ילדי סטודנט באוניברסיטה  -הסֵ דָ נְ ה  י מֻ ִת נְ בִ ה ּוע  אמְ 'ّגָ (ל)י אֵ ב פִ אלֵ י טָ ִד לָ וָ 

 ובתי מהנדסת.

 .מכוניתך מאוד יפה -הוֵ לְ יר חִ ִת כ כְ תָ אְר יָّ סָ 

 כן. ביתה ביפו וביתי גם -אןמ  י כָ יִת בֵ א ּואפָ י יָ א פִ הָ יְת בֵ 

 עשרים שנה, הוא ילד  (גילו)ילדי בן  -ירבִ ד כְ לָ וָ  ה, הּוֵّ נֵ סָ  ֵעְשִריןו רֹ מְ די עֹ לָ וָ 

 גדול.

 שנה. 35אחותו רווקה וגילה  -הנֵ סָ  35א הָ ְר מְ עֹ ה ּוֵיّאבִ זָ ו עָ 'תֹ חְ אֻ 

 הרופא שמו סאמי ועורך  -יאמִ ו רָ מֹ סְ י אִ אמִ חָ מֻ לְ אֵ י ּואמִ ו סָ מֹ סְ ור אִ תֹ כְ ָדّ(ל)אֵ 

 הדין שמו רמי.

 גילם עשר שנים והם  -ָתָלאִמיז ִפי ֵאְלָמְדָרֵסה ֹעֵמְרֹהם ָעָשר ְסִנין ּוֹהֵםّ

 תלמידים בבית הספר.

 הים ואמה שמה אביה שמו פ -ָהא ִאֵסְמָהא ָרִניןָאבּוָהא ִאְסמֹו ָפִהים ּוֻאְמّ

 רנין.


