
   

 1עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -ֻשֹע'ל

 בניין ראשון

 :יש להשלים את הטבלאות הבאות

 ִיְפָעל -משקל:  ִפֵעל

 ִיעָמל )עשה( -ִעֵמל

 

 הגוף

 

 עבר

 

 עתיד\הווה

עתיד מובהק+שם 

 הפועל

 

 ציווי

 ְעִמְלת ָאָנא

 

  ָאְעָמל ָבאְעָמל

 ְעִמְלת ִאְנתֵ 

 

 ִאְעָמל ִתְעָמל ְבִתְעָמל

 יְעִמְלִת  ִאְנִתי

 

 ִאְעָמִלי ִתְעָמִלי ְבִתְעָמִלי

 ִעֵמל ֹהֵוّ

 

  ִיְעָמל ִביְעָמל

 ִעְמָלת ִהֵיّ

 

 ְבִתְעָמל

 

 ִתְעָמל

 

 

 ְעִמְלָנא ִאְחָנא

 

  ִנְעָמל ְמִנְעָמל

 ְעִמְלתּו ִאְנתּו

 

 ִאְעָמלּו ִתְעָמלּו ְבִתְעָמלּו

  לּוִיְעמָ  ִביְעָמלּו ִעְמלּו ֹ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

 

 ָטָבְח'ת

 

 

 ָבאְטֹבח'

 

 ָאְטֹבח'

 

 

 ִאְנתֵ 

 

 ָטָבְח'ת

 

 

 ְבֻתְטֹבח'

 

 ֻתְטֹבח'

 

 ֻאְטֹבח'

 

 ִאְנִתי

 

 ָטָבְח'ִתי

 

 

 ְבֻתְטֹבִח'י

 

 ֻתְטֹבִח'י

 

 ֻאְטֹבִח'י

 

 ֹהֵוّ

 

 ָטָבח'

 

 

 ְביְֻטֹבח'

 

 יְֻטֹבח'

 

 

 ִהֵיّ

 

 ָטְבָח'ת

 

 

 ְבֻתְטֹבח'

 

 ֻתְטֹבח'

 

 

 ִאְחָנא

 

 ָטָבְח'ָנא

 

 

 ְמנְֻטֹבח'

 

 נְֻטֹבח'

 

 

 ִאְנתּו

 

 ָטָבְח'תּו

 

 

 ְבֻתְטֹבח'ּו

 

 

 ֻתְטֹבח'ּו

 

 ֻאְטֹבח'ּו

 

 ֹהֵםّ

 

 ָטָבח'ּו

 

 ח'ּוְביְֻטבֹ 

 

 יְֻטֹבח'ּו

 

 

 

 



   

 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

 

 מסכת

 

 

 ָבאְמֵסכ

 

 ָאְמֵסכ

 

 

 ִאְנתֵ 

 

 מסכת

 

 

 ְבִתְמֵסכ

 

 ִתְמֵסכ

 

 ִאְמֵסכּו

 

 ִאְנִתי

 

 מסכתי

 

 

 ִכיְבִתְמסֵ 

 

 ִתְמֵסִכי

 

 ִאְמֵסִכי

 

 ֹהֵוّ

 

 מסכ

 

 

 ְבִיְמֵסכ

 

 ִיְמֵסכ

 

 

 ִהֵיّ

 

 מסכת

 

 

 ְבִתְמֵסכ

 

 ִתְמֵסכ

 

 

 ִאְחָנא

 

 מסכנא

 

 

 ְמִנְמֵסכ

 

 ִנְמֵסכ

 

 

 ִאְנתּו

 

 מסכתו

 

 

 ְבִתְמֵסכּו

 

 ִתְמֵסכּו

 

 ִאְמֵסכּו

 

 ֹהֵםّ

 

 מסכו

 

 

 ְבִיְמֵסכּו

 

 ִיְמֵסכּו

 

 

 



   

 4עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -ֻשֹע'ל

 תרגול עבר

 תרגם את המשפטים הבאים לעברית: 

 .ָפָתְחִתי ָבאב ֵאְלָמְכָתב

 .פתחְת את דלת המשרד

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

 .אסמאעיל ונאדר נכנסו אל המכונית

  .ִאְמָבאֵרח ָרָכְצ'ָנא ְכִתיר

 .אתמול רצנו הרבה

 ֵאיְמָתא ְוִצְלתּו ָעָלא ֵא)ל(ֻשֹע'ל?

 .תם לעבודהמתי הגע

 .ִשיִרין ִשְרָבת ָקְהֵוה ָמִעי

 .שירין שתת קפה איתי

 ָעָלא ָאְי ֵסיָעה ְטִלְעתּו ִמן ֵאְלָמְכָתב?

 ?באיזה שעה יצאתם מהמשרד

 .ְוִצְלת ָעָלא ֵאְלָמְכָתב ּוָאָכְלת ָגאֹתו

 .למשרד ואכלת עוגה הגעתָ \הגעתי למשרד ואכלתי עוגה

 ְטִלְעִתי ָעָלא ֵא)ל(ֻשֹע'ל?

 ?לעבודה יצאְת 

 .ָפָתְחָנא ָמָחל ְג'ִדיד ִפי ָתל ָאִביב

 .פתחנו חנות חדשה בתל אביב

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

 .החבר'ה נכנסו אל החנות, אכלו פלאפל ושתו מיץ

 



   

 5עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -'לֻשעֹ 

 תרגול עבר

 תרגם את המשפטים הבאים לערבית: 

 ם מהבית?מתי יצאת

 ?יתבֵ לְ ן אֵ מִ  תּועְ לִ א טְ תָ ימְ אֵ 

 .הם שתו קפה במשרד

 .בתָ כְ מָ לְ י אֵ ה פִ וֵ הְ קָ  בּוְר ִש 

 למה נור פתחה את הדלת?

 ?אבבָ לְ ת אֵ חָ ְת ר פָ יש נּולֵ 

 שמעתם את החדשות ברדיו?

 ?יֹואְד )ל(ָרّי אֵ אר פִ 'בָ חְ אָ לְ אֵ  תּועְ מִ סְ 

 .נכנסנו למכונית ופתחנו את החלון

 .אכבָ )ל(ֻשّא אֵ נָ חְ תָ פָ ה ּוארָ ָיّ)ל(ָסّא אֵ לָ א עָ נָ 'לְ חָ דָ 

 .קילומטר 5היא חזרה מהעבודה יצאה מהבית ורצה 

 .ילֹוה כִ סֵ 'מְ 'ת חָ צְ כָ רָ ית ּובֵ לְ ן אֵ ת מִ עְ לִ ל, טְ ע'ֹ)ל(ֻשّן אֵ ת מִ 'עָ גְ ִר 

 .ישבתי מול המחשב וכתבתי אימייל

 .ילימֵ ת אִ בְ תָ כָ ר ּותֵ יּובְ מְ כָ לְ אם אֵ ָדّת קֻ ְד עָ קָ 

 את האימייל ששלחתי?קיבלתם 

 ?תְת עָ י בָ ִלّליל אִ ימֵ אִ לְ אֵ  תּו'ְד חָ אָ 

 הבנְת את המסמך?

 ?הקָ ְר וָ לְ י אֵ ִת מְ הִ פְ 

 למה הוא יצא מהמשרד? הוא הגיע עכשיו.

 ק.לָ ל הָ צֵ ב? וִ תָ כְ מָ לְ אֵ  ןע מִ לֵ יש טִ לֵ 

ֹֹֹֹ 



   

 6עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -'לֻשעֹ 

 אוצר מילים

 הבאים המשפטים את לתרגם יש: 

 .ֹבחֻצّ(ל)יָעה ָעַשַרה אֵסّ(ל)ע'ֹל אֻשّ(ל)ת ָעַלא אִאְמָבאֵרח ְוִצלְ 

 .הגעתי לעבודה בשעה עשר בבוקראתמול 

 .ְשָרֵבש ָקְהֵוהָאַנא ָמא בָ 

 .אני לא שותה קפה

 .ֵסהרָ ּוַלאִדי ָמא ִרְג'עּוש ִמן ֵאְלָמְד 

 .הילדים שלי לא חזרו מבית הספר

 .ז אְלָבָלדם ִפי ָמְרכָ עָ ִפי ֵאְלָמטְ  ֵוָّאִמיר ִמש ִפי אְלָמְכָתב הֹ 

 .אמיר לא במשרד הוא במסעדה במרכז העיר

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

 לא תחזור הביתה היום?

 .א ָמא ִוְצלּוִהים ּוָסאֵמר ִלָסֹّע'ל ָיא ִאְבִתָסאם? פָ ֻשّ(ל)אָלא ְוִצְלִתי עָ 

 ו.הגעת לעבודה אבתסאם? פהים וסאמר עדיין לא הגיע

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

 .איך שאחזור הביתה אשמע את החדשות

 אְלֹיום?אְדֹיו ָרّ(ל)ְלָאְח'ָבאר ִפי אְסִמְעתּו אֵ 

 ?שמעתם את החדשות ברדיו היום

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

 המסעדה, אתם נכנסתם? לא נכנסנו אל

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

 בבקשה שב איתי! נשתה קפה ביחד.

 



   

 7עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -'לֻשעֹ 

 שם הפועל

 הבאים המשפטים את לתרגם יש: 

 .רציתי ללכת

 .חרּוי אָ ִדّאן בִ כָ 

 .ץיצאתי לרו

 .צ'כֹ ְר ת אָ עְ לִ טְ 

 .פתחו להיכנס

 .'לּוחֹ ְד יֻ  חּותָ פָ 

 .בשלרצתה ל 

 .ח'בֹ טְ א תֻ הָ ְד אן בִ כָ 

 .הוא צריך להיכנס

 .ל'ֹח  ְד ו יֻ ֹדّבִ 

 .ישב לאכול

 .לאכֹ ד יָ עָ קָ 

 .חזרנו לכעוס

 .לעָ זְ א נִ נָ 'עְ גִ ְר 

 .רצו לשבור

 .רּוסֵ כְ ם יִ הֹ ְד אן בִ כָ 

 



   

 8עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -ֻשֹע'ל

 שם הפועל

 הבאים המשפטים את לתרגם יש: 

 רוצים לשתוק?

 ?תּוכֹ סְ ם תֻ כֹ ְד בִ 

 .אתם צריכים לשתות הרבה

 .'ירִת כְ  בּורָ ְש ם תִ כֹ ְד בִ 

 מה תרצו לעשות?

 ?לּומָ עְ ם ִת כֹ ְד בִ  שּו

 .הם ביקשו לבשל אורז

 .זّרֻ  ח'ּובֹ טְ יֻ  בּולָ טָ 

 .היא רק רצתה לשאול מה שלומו

 .אלֹויף חָ ל כִ אָ סְ א ִת הָ ְד אן בִ כָ 

 רוצים לרוץ ולחזור עוד חצי שעה?

 ?היעָ סֵ  צّאן נֻמָ כָ  ּו'עגָ ְר ִת ּו צ'ּוכֹ ְר ם תֻ כֹ ְד בִ 

 .לא רציתי לשתות מים, רק קולה

 .אלָ ס כֹו, בָ יّב מָ רָ ְש י אָ ִדّאן בִ א כָ מָ 

 למה צריך לאכול כשרעבים? 

 ?אן'עָ גֻ  הּוّל ּואכֹ יָ  דֹוד בִ אחָ ֵאְלוָ יש לֵ 

 



   

 9עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -ֻשֹע'ל

 אוצר מילים

 הבאים המשפטים את לתרגם יש: 

  .בתי אצל חבר שליאתמול יש 

 .ביִ אחְ ד צָ נְ ת עִ ְד עָ ח קָ ארֵ בָ מְ אִ 

 שמעָת שהמורה )נ( הגיעה לאוניברסיטה?

 ?העָ 'אמְ )ל(ָגّא אֵ לָ עָ ת לָ צְ ה וִ מֵ לְ עָ מְ לְ ו אֵ נّת אִ עְ מִ סְ 

 .מחר אחי ואני נשתה קפה עם הורינו

 .איָנّדֵ אלְ ע וָ ה מָ וֵ הְ ב קָ רָ ְש א נִ נָ אָ י ּוח'ּוא אָ רָ כְ בֻ 

 .ה לחזור הביתההמוכרת בחנות רוצ

 .יתבֵ לְ א אֵ לָ 'ע עָ גָ ְר א ִת הָ ְד ל בִ חָ מָ לְ י אֵ ה פִ אעָ ָיّבָ לְ אֵ 

  .אוניברסיטת יפו רחוקה מהחנויות במרכז העיר

 .דלָ בָ לְ ז אֵ כָ ְר י מָ את  פִ ָלّחָ מָ לְ ן אֵ ה עָ ידֵ עִ בָ  אאפָ ת יָ עָ 'אמְ גָ 

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

 .הטָ לָ יר סָ ִת כְ צ ּוֹמّל, חֻ אפֵ לָ ם? פָ יֹולְ ל אֵ אכֹ א נָ נָ ְד בִ  שּו

 .שברנו את רכבו של אחי אתמול

 .חארֵ בָ מְ י אִ ח'ּות אָ אְר ָיّא סָ נָ ְר סָ כָ 

 .חזרו מחר בבקשה בשעה תשע

 .העָ סְ ה ִת עָ יא סֵ לָ ם עָ יכֹ 'לִ חָ לה יִ ָלّא אָ רָ כְ בֻ  'עּוגָ ְר אִ 

 לע'ֹֻשّ(ל)א אֵ לָ עָ  עֵ טלִ  הּוّי וְ אמִ חָ י מֻ בּואָ  -אבי עורך דין והוא יצא לעבודה



   

 10עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -ֻשֹע'ל

 .אכלנו הרבה אבל לא שתינו הרבה

 .ירִת א כְ נָ בְ ִר א ְש ס מָ יר בָ ִת א כְ נָ לְ כָ אָ 

 .בשעה שמונה ואכלנו ביחדאבי חזר הביתה 

 .צ'עָ ע בָ א מָ נָ לְ כָ אָ ה ּויֵ אנְ מָ ה תָ עָ יא סֵ לָ ית עָ בֵ לְ אֵ א לָ 'ע עָ גֵ י ִר בּואָ 

 .חרי שתחזור מבית הספרבבקשה, מתי תרצה לאכול? אוקיי, א

 .הסֵ רָ ְד מָ לְ א אֵ לָ 'ע עָ גָ ְר א ִת ד מָ עָ בָ  יאִש מָ ל?, אכֹ כ תָ ָדّיש בִ ל אֵ 'ّצָ פָ ְת 

 באמצע היום שברתם את הדלת?

 ?אבבָ לְ אֵ  תּוְר סָ ם כָ יֹולְ אֵ  צّנֻבְ 

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

 ם?ֹוילְ ב אֵ רָ ְש אָ  יר! שּוצִ עָ לְ ל אֵ ב כֻ רֵ רי ִש 'אִ גָ 

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

 .יצ'ִר א מָ נָ אָ  עּומְ אן סִ שָ עָ  לּוצְ י וִ אבִ חָ ל צְ כֻ 

 ?המשרד דלת את נפתח מתי

 ב?תָ כְ מָ לְ אב אֵ ח בָ תָ פְ א נִ תָ ימְ אֵ 

 .עם חברים שלי מהאוניברסיטה העיר ברחובות הרבה רצתי

 .העָ 'אמְ )ל(ָגّן אֵ י מִ אבִ חָ צְ ע ד מָ לָ בָ לְ ע אֵ ארֵ וָ י שָ יר פִ ִת 'ת כְ צְ כָ רָ 

 .נומייל לאבי נואת המחשב וכתב נופתח

 .אנָ בּואָ יל לָ א מֵ נָ בְ תָ כָ ר ּותֵ יּובְ מְ כָ לְ א אֵ נָ חְ תָ פָ 

 !אמא כועסת מאודבבית?  ןאת החלו שברמי 

 יר!ִת ל כְ עָ זְ ִת א בְ אָמّית? יָ בֵ לְ אכ אֵ ָבّר שֻ סָ ין כָ מִ 

 



   

 11עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -ֻשֹע'ל

 מספרים

 המספרים הבאיםיש לתרגם את המשפטים /: 

 .ילדים 5יש לי 

 .אדלָ וְ ס אָ 'מְ י חָ ִד נְ יה עִ פִ 

 .3כמה בנות יש לך? 

 .האתֵ לָ כ? תָ דָ נְ יה עִ ת פִ נְ ם בִ כָ אָ 

 .מאה שקל

 .ליכֵ ית שֵ מִ 

 .500כמה )עולה( הכובע? 

 .הֵיّס מִ 'מָ ה? חָ ֵיّאִק )ל(ָטّיש אֵ ֵדّקָ 

 .שעות 5בשלתי 

 .את אעָ ס סָ 'מְ 'ת חָ חְ בָ טָ 

 .שעות 3כמה שעות רצתי? 

 .אתאעָ ת סָ לָ 'ת? תָ צְ כָ ה רָ אעָ ם סָ כָ אָ 

42. 

 .יןעִ בָ ְר אָ ין ּונֵ ְת 

85. 

 .יןאנִ מָ תָ ה ּוסֵ 'מְ חָ 

 



   

 12עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -ֻשֹע'ל

 מספרים

 המספרים הבאיםיש לתרגם את המשפטים /: 

94. 

 .יןעִ סְ ִת ע ּובָ ְר אָ 

245. 

 .יןעִ בָ ְר אָ ה ּוסֵ 'מְ חָ ין ּויתֵ מִ 

378. 

 .יןעִ בָ ְר אָ ה ּויֵ אנְ מָ תָ ה ּוֵיّמִ ְת לָ תָ 

995. 

 .יןעִ סְ ִת ה ּוסֵ 'מְ חָ ה ּוֵיّמִ עָ סְ ִת 

1,692. 

 יןעִ סְ ִת ין ּונֵ ְת ה ּוֵיّמִ ְת סִ ף ּולְ אָ 

11,952 

 ין.סִ 'מְ חָ ין ּונֵ ְת ה ּוֵיّמִ עְ סָ ִת ף ּולְ ר אָ שָ אעָ דָ חְ 

896,158. 

 .יןסִ 'מְ חָ ה ּויֵ אנְ מָ תָ ה ּוֵיّמִ ּו ףלְ אָ ין עִ סְ ִת ה ּוֵתّסִ ה ּויֵ מִ נְ מָ תָ 

108,708. 

 .היֵ אנְ מָ תָ ה ּוֵיّמִ עְ בָ ף, סָ לְ ה אָ יֵ אנְ מָ תָ ה ּוֵיّמִ 

 



   

 13עמוד  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=? 

 .יןִר ְש ע עֵ לָ יטְ ה בִ סֵ 'מְ י חָ ה פִ עָ בָ ְר אָ 

25:5=? 

 .הסֵ 'מְ ע חָ לָ יטְ ה בִ מסֵ 'ְא חָ לָ ין עָ ִר ְש עֵ ה ּוסֵ 'מְ חָ 

535+65=? 

 .הֵיّמִ ְת ע סִ לָ יטְ בִ  יןִתّסִ ה ּוסֵ 'מְ חָ ין ּואִת לָ תָ ה ּוסֵ 'מְ חָ ה ּוֵיّמִ סְ 'מָ חָ 

1000:10=? 

 .הֵיّע מִ לָ יטְ בִ  הרָ שָ א עָ לָ ף עָ לְ אָ 

2008+18=? 

 .הרָ שָ ע עָ לָ יטְ ש בִ אעְ טָ נְ מָ תָ ה ּויֵ אנְ מָ תָ ין ּופֵ לְ אָ 

6+20-6=? 

 .יןִר ְש ע עֵ לָ יטְ ה בִ ֵתّצ סִ אקֵ ין נָ ִר ְש עֵ ה ּוֵתّסִ 

999:99=? 

 .הרָ שָ ע עָ לָ יטְ ין בִ עִ סְ ִת ה ּועָ סְ א ִת לָ ין עָ עִ סְ ִת ה ּועָ סְ ִת ה ּוֵיّה מִ עָ סְ ִת 

 

 



   

 14עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -ֻשֹע'ל

 מספרים

 כתבו בערבית(:) פתרו את תרגילי החשבון הבאים 

1234-1233=? 

ע לָ יטְ ין בִ אִת לָ תָ ּוה אתֵ לָ תָ ין ּויתֵ מִ ף ּולְ צ אָ אקֵ ין נָ אִת לָ תָ ה ּועָ בָ ְר אָ ין ּויתֵ מִ ף ּולְ אָ 

 .דאחָ וָ 


