
 

 1עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ָחִדיְקת ֵאְלָחְיָואָנאת

 גזרת הכפוליםתרגול הטיות פעלים 

 ישֻּלהטותֻּאתֻּהפעליםֻּולתרגם:ֻּ

ֻּّ–ֻּאהבתי בֵּ ֻּ.יתח 

ֻּ.םّאש ֻּב ֻֻּּ–ֻּאריח

טֻּّ–!ֻּהנח ֻּ!ח 

ֻּّ–ֻּהניחי! ט  ֻּ!יח 

בّב ֻֻּּ–ֻּיאהב ֻּ.יח 

בֻּّ–ֻּנאהב ְנח  ֻּ.מ 

ֻּّ–ֻּאהבנו בֵּ ֻּ.ינ אח 

ֻּّ–ֻּהניחה ט  ֻּ.תח 

ֻּّ–ֻּהֻּאותוחיהנ ט  ֻּ.תֹוח 

מֻּّ–ֻּנריחֻּאותו ְנש  ֻּ.ֹומ 

סֻּّ–ֻּהרגישו ֻּ.ּוח 

סّב ֻֻּּ–ֻּירגישו ֻּ.ּויח 

דְّתֻּב ֻֻּּ–ֻּתחסום ֻּ.ס 

דֻּّ–ֻּחסמו! ֻּ!ּוס 

'לֻּّ–ֻּאשאר אצ  ֻּ.ב 

ֻּّ–ֻּתשארי 'ל  ֻּ.יצ 

 

 



 

 2עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ָחִדיְקת ֵאְלָחְיָואָנאת

 משפטים -תרגול

 :ֻּישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּלערבית

 מאוד. אני אוהב אותך

ّאח ֻּב ֻּ ֻּ.ירת ֻּכֻּכְֻּבֵּ

 אני רוצה להריח את התבלינים בבקשה.

ّב ֻּ ّאתֻּא ֻּאר ֻּה ֻּבְֻּלְֻּאֵֻֻּּּםّש ֻּיֻּא ֻּד  ّח ֻּלהֻּיְֻּל  ֻּ.יכ'ל 

 חסום את הכביש! הגמלים באים.

ّאֵֻֻּּּדّס ֻּ ֻּ)ל(ט  ֻּ.יג'ּואלֻּב ֻּמ ֻּ'ّגְֻּ(ל)יקֻּאֵֻּּר 

 את הרכב שלך ברחוב הראשי. חניְת 

ّצ ֻּ ّיֻּאֵֻּּפ ֻֻּּכת ֻּאְרֻּי ّיתֻּס ֻּפֵּ ّעֻּאֵֻּּארֵֻּּ)ל(ש  ֻּ.ייס ֻּא ֻּ)ל(ר 

 מי דופק על הדלת? בבקשה, כנס!

ֻּ.'שّלֻּח ֻּ'ّצ ֻּפ ְֻּתֻּ?ֻּאבב ֻּלְֻּאֻּאֵֻּּל ֻּע ֻֻּּקّיד ֻּיןֻּב ֻּמ ֻּ

 אחותי שמה את הילדים אצלך.

ّיֻּח ֻּ'ת ֻּחְֻּא ֻּ ֻּ.כד ֻּנְֻּאדֻּע ֻּל ֻּוְֻּא ֻּלְֻּתֻּאֵֻּּט 

 הניחי את התיק בבקשה ליד החדר ובואי לאכול.

ّח ֻּ ّיֻּאֵֻּּט  ّהֻּא ֻּת ֻּנְֻּ)ל(ש  ّח ֻּלהֻּיְֻּל  ֻּ.יל ֻּאכְֻּיֻּת ֻּאל ֻּע ֻּת ֻּהֻּו ֻּפֵֻּּ'ְרֻּע ֻּלְֻּאֵֻֻּּּב'מְֻּיֻּג ֻּיכ ֻּ'ל 

 למה לא חנית את הרכב?

ֻּה?אר ֻּי ֻּ)ל(ס ֻּשֻּא ֻּיתְֻּפֵֻּּאֻּצ ֻּישֻּמ ֻּל ֻּ

 אם אתה קרוב לדירה שלו, דפוק על הדלת ותעיר אותו.

ֻּק ֻֻּּתֵֻּּנְֻּאֻּא ֻּז ֻּא ֻּ ֻּ.יהח ֻּצ ֻּּוֻּאבב ֻּלְֻּאֻּאֵֻּּל ֻּע ֻֻּּקّד ֻֻּּיתֹוןֻּבֵֻּּמ ֻֻּּיבר 



 

 3עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ָחִדיְקת ֵאְלָחְיָואָנאת

 משפטים -אוצר מילים

 :ֻּישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּלערבית

 אני לא אוהב פירות וירקות.

ֻּ.אר ֻּ''צְֻּח ֻּּוֻּהאכֵֻּּו ֻּפ ֻּ שְבّאח ֻּב ֻּ

 את התבלינים במלון ויצאנו.שמנו 

ّח ֻּ ֻּ.אנ ֻּעְֻּל ֻּטְֻּילֻּּותֵֻּּאֹואלְֻּאתֻּב ֻּאר ֻּה ֻּבְֻּלְֻּאֻּאֵֻּּנ ֻּיטֵּ

 הרחנו את התבלינים ולא אהבנו את הריח.

ّש ֻּ ّאֻּח ֻּמ ֻּאתֻּּואר ֻּה ֻּבְֻּלְֻּאֻּאֵֻּּינ ֻּמֵּ ّ(ל)אשֻּאֵֻּּינ ֻּבֵּ ֻּ.היח ֻּר 

 לא נחנה את הרכב באדום לבן, אל תדאג. יקנסו אותנו.

ّה ֻּאֻּיְֻּל ֻּצ'ֻּו ֻּי ֻּבְֻּא ֻּרֻּּומ ֻּחְֻּא ֻּהֻּב ֻּאר ֻּי ّ(ס ֻּל)שֻּאְֵֻּּפّצ ֻּנְֻּאֻּמ ֻּמ ֻּ ֻּ.אנ ֻּפּו'אלְֻּיח ֻּ.ֻּב ֻּכמ 

 בחו"ל החולצות זולות יותר.

ֻּ.'צח ְֻּרֻּזֻּא ֻּאיֵֻּּל ֻּב ֻּלְֻּג'ֻּאֵֻּּ'ארֵֻּּח ֻּלְֻּיֻּאֵֻּּפ ֻּ

 !אני מריח תבשיל? יופי! אני רעב

ֻּ!אןע ֻּאֻּג'ֹונ ֻּא ֻֻּּלּו'ה?ֻּח ֻּח ֻּבְֻּט ֻֻּּםّאש ֻּב ֻּ

 אני לא מרגיש טוב ואני ברכבת. איפה אתה?

ֻּ?כינ ֻּין.ֻּוֵֻּּרֵֻּּא)ל(ְתّאֻּב ֻּנ ֻּא ֻּיחֻּּונ ֻּמְֻֻּּסّאח ֻּאֻּב ֻּמ ֻּ

 בגלל הגשם חסמו את כל הכבישים.

ّאֵֻֻּּּלّכ ֻֻּּּודّרֻּס ֻּט ֻּמ ֻּלְֻּאןֻּאֵֻּּש ֻּע ֻּ ֻּ.קר ֻּ)ל(ט 

 צלצתי אליו אבל הוא לא ענה לי.

ّר ֻּ ّמ ֻֻּּסّיהֻּב ֻּלֵֻּּיתֻּע ֻּנֵּ ֻּ.יّל ֻּדֻּע ֻּאֻּר 


