
   

 1עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -ֻשֹע'ל

 בניין ראשון

 :יש להשלים את הטבלאות הבאות

 ִיְפָעל -משקל:  ִפֵעל

 ִיעָמל )עשה( -ִעֵמל

 ציווי עתיד הווה עבר הגוף

 

 ָאָנא

 

 

 

   

 

 ִאְנתֵ 

 

 

 

   

 

 ִאְנִתי

 

 

 

   

 

 ֹהֵוّ

 

 

 

   

 

 ִהֵיّ

 

 

 

   

 

 ִאְחָנא

 

 

 

   

 

 ִאְנתּו

 

 

 

   

 

 ֹהֵםّ

 

 

 

   

 

 

 



   

 2עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -ֻשֹע'ל

 

 בניין ראשון

 יש להשלים את הטבלאות הבאות:

 יְֻפֹעל -משקל:  ָפָעל

 )בישל( יְֻטֹבח' -ָטָבח'

 ציווי עתיד הווה עבר הגוף

 

 ָאָנא

 

 

 

   

 

 ִאְנתֵ 

 

 

 

   

 

 ִאְנִתי

 

 

 

   

 

 ֹהֵוّ

 

 

 

   

 

 ִהֵיّ

 

 

 

   

 

 ִאְחָנא

 

 

 

   

 

 ִאְנתּו

 

 

 

   

 

 ֹהֵםّ

 

 

 

   

 

 



   

 3עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -ֻשֹע'ל

 

 בניין ראשון

 יש להשלים את הטבלאות הבאות:

 ִיְפֵעל -משקל:  ָפָעל

 ִיְמֶסכ )תפס( -ִמֵסכ

 ציווי עתיד הווה עבר הגוף

 

 ָאָנא

 

 

 

   

 

 ִאְנתֵ 

 

 

 

   

 

 ִאְנִתי

 

 

 

   

 

 ֹהֵוّ

 

 

 

   

 

 ִהֵיّ

 

 

 

   

 

 ִאְחָנא

 

 

 

   

 

 ִאְנתּו

 

 

 

   

 

 ֹהֵםّ

 

 

 

   

 

 



   

 4עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -ֻשֹע'ל

 תרגול עבר

 תרגם את המשפטים הבאים לעברית: 

 .ָפָתְחִתי ָבאב ֵאְלָמְכָתב

_______________________________________________________________________ 

 .ָיאָרהִאְסָמאִעיל ּוָנאֵדר ָדָח'לּו ָעָלא ֵא)ל(ָסّ

_______________________________________________________________________ 

  .ִאְמָבאֵרח ָרָכְצ'ָנא ְכִתיר

_______________________________________________________________________ 

 ֵאיְמָתא ְוִצְלתּו ָעָלא ֵא)ל(ֻשֹע'ל?

_______________________________________________________________________ 

 .ִשיִרין ִשְרָבת ָקְהֵוה ָמִעי

_______________________________________________________________________ 

 ָעָלא ָאְי ֵסיָעה ְטִלְעתּו ִמן ֵאְלָמְכָתב?

_______________________________________________________________________ 

 .ָעָלא ֵאְלָמְכָתב ּוָאָכְלת ָגאֹתו ְוִצְלת

_______________________________________________________________________ 

 ְטִלְעִתי ָעָלא ֵא)ל(ֻשֹע'ל?

_______________________________________________________________________ 

 .ָפָתְחָנא ָמָחל ְג'ִדיד ִפי ָתל ָאִביב

_______________________________________________________________________ 

 .ֵא)ל(ָשָבאב ָדָח'לּו ָעָלא ֵאְלָמָחל, ָאָכלּו ָפָלאֵפל ּוִשְרבּו ָעִציר

_______________________________________________________________________ 

 



   

 5עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -'לֻשעֹ 

 תרגול עבר

  הבאים לערביתתרגם את המשפטים: 

 מתי יצאתם מהבית?

_______________________________________________________________________ 

 .הם שתו קפה במשרד

_______________________________________________________________________ 

 למה נור פתחה את הדלת?

_______________________________________________________________________ 

 שמעתם את החדשות ברדיו?

_______________________________________________________________________ 

 .נכנסנו למכונית ופתחנו את החלון

_______________________________________________________________________ 

 .קילומטר 5היא חזרה מהעבודה יצאה מהבית ורצה 

_______________________________________________________________________ 

 .ישבתי מול המחשב וכתבתי אימייל

_______________________________________________________________________ 

 תי?קיבלתם את האימייל ששלח

_______________________________________________________________________ 

 הבנְת את המסמך?

_______________________________________________________________________ 

 למה הוא יצא מהמשרד? הוא הגיע עכשיו.

_______________________________________________________________________ 

ֹֹֹֹ 



   

 6עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -'לֻשעֹ 

 אוצר מילים

 הבאים המשפטים את לתרגם יש: 

 .ֹבחֻצّ(ל)יָעה ָעַשַרה אֵסّ(ל)ע'ֹל אֻשّ(ל)ִאְמָבאֵרח ְוִצְלת ָעַלא א

_______________________________________________________________________ 

 .ְשָרֵבש ָקְהֵוהָאַנא ָמא בָ 

______________________________________________________________________ 

 .ֵסהרָ ּוַלאִדי ָמא ִרְג'עּוש ִמן ֵאְלָמְד 

_______________________________________________________________________ 

 .אְלָבָלדז ם ִפי ָמְרכָ ִפי ֵאְלָמְטעָ  ֵוָّאִמיר ִמש ִפי אְלָמְכָתב הֹ 

_______________________________________________________________________ 

 ְלֹיום?א ֵאְלֵבית אֵ לָ ִמש ָראח ִתְרָג'ע עָ 

_______________________________________________________________________ 

 .א ָמא ִוְצלּוֵמר ִלָסִّהים ּוָסאֹע'ל ָיא ִאְבִתָסאם? פָ ֻשّ(ל)אָלא ְוִצְלִתי עָ 

_______________________________________________________________________ 

אח ָאְסמָ ָלא ל ָמא ָאְרָג'ע עָ ָאָוّ  .ְלָאְח'ָבארע אֵ אְלֵבית ַרָ

_______________________________________________________________________ 

 אְלֹיום?אְדֹיו ָרّ(ל)ִפי אְלָאְח'ָבאר ְסִמְעתּו אֵ 

_______________________________________________________________________ 

 ִאְנתּו ָדָח'ְלתּו? ם,ְלָמְטעָ אֵ ָלא ָמא ָדָח'ְלָנאש עָ 

_______________________________________________________________________ 

 .ָמִעי! ִנְשָרב ָקְהֵוה ָמע ָבָעצ'ל ֻאְקֹעד ְתָפָצ'ّ

_______________________________________________________________________ 

 



   

 7עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -'לֻשעֹ 

 

 שם הפועל

 הבאים המשפטים את לתרגם יש: 

 _______________רציתי ללכת____________________________________________

 _______________________________________________יצאתי לרוץ_____________

 ______________________________________________פתחו להיכנס___________

 ______________רצתה לבשל____________________________________________

 ______________הוא צריך להיכנס________________________________________

 _______________________________________________שב לאכול_____________י

 _______________חזרנו לכעוס____________________________________________

 _______________רצו לשבור_____________________________________________

 _______________________רוצים לשתוק?__________________________________

 ____________אתם צריכים לשתות הרבה________________________________

 _____________מה תרצו לעשות?________________________________________

 ______________הם ביקשו לבשל אורז____________________________________

 ____________________________________היא רק רצתה לשאול מה שלומו___

 __________רוצים לרוץ ולחזור עוד חצי שעה?____________________________

 ____________לא רציתי לשתות מים, רק קולה____________________________

 ____________למה צריך לאכול כשרעבים?______________________________ 



   

 8עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -ֻשֹע'ל

 אוצר מילים

 הבאים המשפטים את לתרגם יש: 

  .אתמול ישבתי אצל חבר שלי

_______________________________________________________________________ 

 שמעָת שהמורה )נ( הגיעה לאוניברסיטה?

_______________________________________________________________________ 

 .נשתה קפה עם הורינו מחר אחי ואני

_______________________________________________________________________ 

 .המוכרת בחנות רוצה לחזור הביתה

_______________________________________________________________________ 

 .אוניברסיטת יפו רחוקה מהחנויות במרכז העיר

_______________________________________________________________________ 

 .מה נרצה לאכול היום? פלאפל, חומוס, והרבה סלט

_______________________________________________________________________ 

 .שברנו את רכבו של אחי אתמול

_______________________________________________________________________ 

 .חזרו מחר בבקשה בשעה תשע

_______________________________________________________________________ 

  .אבי עורך דין והוא יצא לעבודה

_______________________________________________________________________ 



   

 9עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -ֻשֹע'ל

 .הרבהאכלנו הרבה אבל לא שתינו 

_______________________________________________________________________ 

 .בשעה שמונה ואכלנו ביחדאבי חזר הביתה 

_______________________________________________________________________ 

 .בבקשה, מתי תרצה לאכול? אוקיי, אחרי שתחזור מבית הספר

_______________________________________________________________________ 

 באמצע היום שברתם את הדלת?

_______________________________________________________________________ 

 השכן שלי שתה את כל המיץ! מה אשתה כל היום?

_______________________________________________________________________ 

 .כל החברים שלי הגיעו בגלל ששמעו שאני חולה)מריצ'(

_______________________________________________________________________ 

 ?המשרד דלת את נפתח מתי

_______________________________________________________________________ 

 .עם חברים שלי מהאוניברסיטה העיר ברחובות הרבה רצתי

_______________________________________________________________________ 

 .נומייל לאבי נואת המחשב וכתב נופתח

_______________________________________________________________________ 

 !אמא כועסת מאודבבית?  ןאת החלו שברמי 

_______________________________________________________________________ 

 ? עם סוכר או בלי?לשתות מיץ ענבים או קפה רוָצה



   

 10עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -ֻשֹע'ל

 מספרים

 יש לתרגם את המשפטים/ המספרים הבאים: 

 _______________ילדים___________________________________________ 5יש לי 

 ____________________________________________________3יש לך? כמה בנות 

 _______________מאה שקל______________________________________________

 _______________________________________________500כמה )עולה( הכובע? 

 ______________שעות__________________________________________ 5בשלתי 

 ____________שעות_________________________________ 3כמה שעות רצתי? 

42____________________________________________________________________ 

85____________________________________________________________________ 

94____________________________________________________________________ 

245___________________________________________________________________ 

378___________________________________________________________________ 

995___________________________________________________________________ 

1,692__________________________________________________________________ 

11,952_________________________________________________________________ 

896,158_______________________________________________________________ 

108,708_______________________________________________________________ 

 



   

 11עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -ֻשֹע'ל

 מספרים

 כתבו בערבית(:) פתרו את תרגילי החשבון הבאים 

        חיבור   -" ּו"

 חיסור- "ָנאֵקצ"

 כפל- "ִפי"

    חילוק -"ָעָלא"

 =שווה"ִביְטָלע"

4X5=? 

_______________________________________________________________________ 

25:5=? 

_______________________________________________________________________ 

535+65=? 

_______________________________________________________________ 

1000:10=? 

_______________________________________________________________________ 

2008+18=? 

_______________________________________________________________________ 

6+20-6=? 

_______________________________________________________________________ 

999:99=? 

_______________________________________________________________________ 

1234-1233=? 

_______________________________________________________________________ 


