
   

 1עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -אְצָרהֵא)ל(ָנّ

 

 יחס מילות

 :יש לתרגם את המילים/ המשפטים הבאים 

 ________________ממנו__________________________________________________

 _______________מהם______________________________________________קרוב 

 _______________הרכב ממני_____________________________________________

 _______________כלנו עמכם_____________________________________________

 __________________יש לי אח ואחות_____________________________________

 ______________הפלאפל "עלינו"_________________________________________

 _________________עליְך ______________________________________ֹֹֹֹֹֹ___________

 ________________בתוכה________________________________________________

  ____________________________________________________הילד אצלי_________

 _______________הבת אצֵלְך_____________________________________________

 _______________הורי אצלהם____________________________________________

 _______________יש לי רכב______________________________________________

 _______________עימכם_________________________________________________

 ________________עימם__________________________________________________

 _______________כלכם כאן?_____________________________________________

 ________________________________________הוא בבית והם ביפו____________



   

 2עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -אְצָרהֵא)ל(ָנّ

 

 / אב+אח'ִבדّ

 :יש לתרגם את המילים/ המשפטים הבאים 

 ________________אבא שלכן_____________________________________________

 _______________אח שלו________________________________________________

 _______________רצתה______________________________________________היא 

 _______________אנחנו רוצים____________________________________________

 _______________אח שלהם______________________________________________

 __________________אבא שלה___________________________________________

 _______________הם ירצו________________________________________________

 _______________אביו רוצה מלפפון_______________________________________

 ___________אחינו רצה חומוס עם טחינה________________________________

 ______________אבטיח?___________________________________________רוצים 

 ____________אבא ואח שלה רוצים פלאפל_______________________________

 ______________רציתם מיץ?_____________________________________________

 _____________אני רוצה מאבא שלי רכב__________________________________

 _______________מה רִציָת?______________________________________________

 ____________הצעירים היום רוצים בננות_________________________________

 _________אבא שלכם ואח שָלְך רוצים הרבה חברים_____________________



   

 3עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -אְצָרהֵא)ל(ָנّ

 ההפלגהערך היתרון ו

 יש לתרגם את המשפטים הבאים: 

 .הבית שלי יותר גדול מהבית שלך

_______________________________________________________________________ 

 .הבית שלי הכי גדול

_______________________________________________________________________ 

 .הכלב שלי יותר קטן מהכלב שלך

_______________________________________________________________________ 

 .המכונית שלך יותר איטית מהמכונית שלי

_______________________________________________________________________ 

 .המכונית שלי הכי איטית בעולם

_______________________________________________________________________ 

 .המסגד הכי מכובד בעולם הוא מסגד אלחרם

_______________________________________________________________________ 

 .הבת שלי יותר גבוהה מהבת שלהם

_______________________________________________________________________ 

 .גדולה בישראל היא נצרתהעיר הערבית הכי 

_______________________________________________________________________ 

 .החנות של יוסף יותר טובה מהחנות של אבו רמזי

_______________________________________________________________________ 

 .הפלאפל של סמיר הכי טוב בעולם

_______________________________________________________________________ 

 .השוק ביפו יותר יפה מהשוק בנצרת



   

 4עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -אְצָרהֵא)ל(ָנّ

 משפטים -אוצר מילים

 :יש לתרגם לעברית את המשפטים הבאים 

 .יכלה ִיָח'ִלّיָח'ה ּוָנְעָנע ָאָלִّבִדי ָבִטّ

_______________________________________________________________________ 

 .ּוקסّ(לְ )ֵאְלָפָלאֵפל ָקִריב ִמן אֵ  ָמָחלّ

_______________________________________________________________________ 

 .ּוקסّ(ל)אֵנת ֻח'ָצ'ָרה ּוָפָואֵכה ִפי ָמְרָכז אֵ ִפיה ֻדָכّ

_______________________________________________________________________ 

 .יָח'ה ְזִע'יֵרהָהא ָבִטִّבְדّ י ָמְלפּוֵפין ּוָבָצל, ּוִהֵיִّבִדّ

_______________________________________________________________________ 

וז ּוִעָנב ּוִפְלֵפל ֻדّ(ל)ִפי אֵ  וָרהָכאֵנה ִפיָהא מֹֹ  .ּוָבְנדֹֹ

_______________________________________________________________________ 

 יכ!ָח'לִّ יֵ  להי ָפָלאֵפל ָמע ְכִתיר ְטִחיֵנה ּוָסָלָטה ָאָלִّבִדّ

_______________________________________________________________________ 

ם! ְתָפָצ'ّא)ל(ָסّ ם?לּו ָשָבאב ֵאיש ִבְדָّלאם ָעָלְיכֹֹ  כֹֹ

_______________________________________________________________________ 

 ֵליש ֵאְלָפָלאֵפל ֵהיכ ָע'אִלי?

_______________________________________________________________________ 

 ל ִיְסָלמּו ִאיֵדיכ!ָאִח'י? ְתָפָצ'ّיָ יש ָקֵדّ

_______________________________________________________________________ 

 .אְצָרהָנّ(ל)וק ִפי אֻסّ(ל)ם ָסאֵמר ִפי אי ּוִאְבִני ִפי ָמְטעָ ּוח'אָ 

_______________________________________________________________________ 

 אב?ִאְנתּו ֻטָלّאְמָעה? 'ّגָ (ל)ֵליש ִאנתּו ִפי אֵ 

_______________________________________________________________________ 



   

 5עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -אְצָרהֵא)ל(ָנّ

 משפטים -אוצר מילים

 :יש לתרגם לערבית את המשפטים הבאים 

 .אני רוצה בננה

_______________________________________________________________________ 

 .יש הרבה חנויותבשוק 

_______________________________________________________________________ 

 .אחי עם אבי ואמי במסגד

_______________________________________________________________________ 

 .המוכרת בחנות נשואה

_______________________________________________________________________ 

 .אוניברסיטת יפו רחוקה מבית הספר החדש

_______________________________________________________________________ 

 .כל שנה סבי וסבתי רוצים פירות וירקות מהשוק

_______________________________________________________________________ 

 .פלפל, הסטודנטית רצתה עגבנייההשכן רצה 

_______________________________________________________________________ 

 .כל הדירות בנצרת יפות

_______________________________________________________________________ 

 .אני רוצה בבקשה בצל, בננות, אבטיח וכרוב

_______________________________________________________________________ 

 .היא רוצה בית ספר עם הרבה תלמידים

_______________________________________________________________________ 

 



   

 6עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -אְצָרהֵא)ל(ָנّ

 .המהנדס רוצה סלט

_______________________________________________________________________ 

 .אחיְך הקטן גר קרוב לדואר

_______________________________________________________________________ 

 .הרבה צעירים גרים רחוק מהוריהם

_______________________________________________________________________ 

 .ש לנו שני בניםרצינו בת וילד, י

_______________________________________________________________________ 

 .הם רצו משפחה קטנה, יש להם משפחה גדולה ברוך השם

_______________________________________________________________________ 

 .המוכר רוצה ירקות לפלאפל

_______________________________________________________________________ 

 .בבית הספר בנצרת יש סטודנטים מכל העולם )ָעאָלם(

_______________________________________________________________________ 

 .היא רוצה פלאפל עם טחינה וכרוב

_______________________________________________________________________ 

 .כל משפחתי ברכב שלי. בני הקטן, בתי הגדולה ואשתי

_______________________________________________________________________ 

 .אצלנו במשפחה יש ארבעה בנים ושלוש בנות

_______________________________________________________________________ 

 .היום )יֹום( בבית ספר התלמידים הם המורים

_______________________________________________________________________ 

 


