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 תרגול -ֻּפָתָעֹרّ

 זכר/ נקבה

ִויל( ִוילֻּ-גבוההֻּ-גבוהֻּ)ט  ִויֵלהֻּ-ט  ֻּט 

ֻּו אְטֵיהֻּ-ו אִטיֻּ-נמוכהֻּ-)ו אִטי( נמוך

ְֻּכִביֵרהֻּ-ְכִבירֻּ-גדולהֻּ-גדול

'ֵוֻּّ-נשואהֻּ-נשוי 'ְוֻּّ-זִמְתג  ֵֻּזהִמְתג 

ְֻּזִע'יֵרהֻּ-ְזִע'ירֻּ-קטנהֻּ-קטן

ח'ֻּ-ותאחֻּ-אח ֹֻּאְח'תֻּ-א 

דֻּ-ילדהֻּ-ילד ִֻּבְנתֻּ-ו ל 

ֻּّ-רווקהֻּ-רווק ז  זّ ֻֻּּ-אִביע  ֻּהאִבֵיّע 

ְֻּג'ִדיֵדהֻּ-ְג'ִדידֻּ-(חדשהֻּ)ְג'ִדיֵדהֻּ-חדש

הֻּ-נ אֵצחֻּ-שמנה-שמןֻּ)נ אֵצח( ֻּנ אְצח 

ְכתֹור( ְכתֹורֻּ-רופאהֻּ-רופאֻּ)ד  הֻּ-ד  ְכתֹור  ֻּד 

הֻּ-י ֵפהֻּ)ִחלּו( ִֻּחְלֵוהֻּ-ִחלּוֻּ-י פ 

ְנֵדסֻּ-מהנדסתֻּ-מהנדס ה  ֵסהֻּ-מ  ְנד  ה  ֻּמ 

הֻּ-מֹוֵרה ֵלֻּّ-מֹור  ְלֻּّ-םְמע  ֵֻּמהְמע 

ִריב( ִריבֻּ-קרובהֻּ-קרובֻּ)ק  ִריֵבהֻּ-ק  ֻּק 

ְֻּבִעיֵדהֻּ-ְבִעידֻּ-רחוקהֻּ-רחוקֻּ)ְבִעיד(
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 כינויי גוף, 'ו' החיבור

 :ישֻּלתרגםֻּלערביתֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאים 

נ אֻּּוִאְנִתיֻּ-אניֻּואת ֻּא 

 ּוֹהֵוֹֻּّהֵםֻּّ-הםֻּוהוא

ֻּּוִאְחנ אִֻּהֵיֻּّ-היאֻּואנחנו

ִֻּאְנֵתֻּּוִאְנתּוֻּ-אתהֻּואתם

ֻּּוִאְנתּוִֻּאְחנ אֻּּוֹהֵםֻּّ-אנחנוֻּוהםֻּואתן

נ אִֻּאְנֵתֻּּוֹהֵוֻּّ-אניֻּאתהֻּוהוא  א 

ֻּּוִאְנתּוֹֻּהֵםִֻּّהֵיֻּّ-היאֻּהןֻּואתן

ֻּיּובעֻּא ֻּןֻּמ ֻּאכֵֻּאֻּס ֻּנ ֻּא ֻּאֻּּואפ ֻּיֻּי ֻּיןֻּפִֻּנִֻּאכְֻּס ֵֻֻּּםّהֹֻֻּּ-הםֻּגריםֻּביפוֻּואניֻּגרֻּעםֻּאבי

ֻּאןמ ֻּכ ֵֻֻּּםّהֹֻּאדֻּּול ֻּוְֻּאֻּא ֻּנ ֻּחְֻּאִֻֻּּ-גםאנחנוֻּילדיםֻּוהםֻּ

ֻּ'ירעִֻּזְֵֻֻּּוّהֹֻּהֻּּויר ֻּבִֻּיֻּכְִֻּתֻּנְֻּאִֻֻּּ-אתֻּגדולהֻּוהואֻּקטן

ֻּאה ֻּינְֻּדֵֻּאלְֻּעֻּו ֻּמ ֵֻֻּּיّהִֻּּוֻּ'תֹוחְֻּעֻּאֹֻּמ ֵֻֻּּוّהֹֻֻּּ-הואֻּעםֻּאחותוֻּוהיאֻּעםֻּהוריה

ֻּאדל ֻּוְֻּא ֵֻֻּּםّהֹֻּיןֻּּוסִֻּדֵֻּנְֻּה ֻּמ ֻֻּּתּונְֻּאִֻֻּּ-אתםֻּמהנדסיםֻּוהםֻּילדים

ֻּתנְֻּבִֵֻֻּּיّהִֻּדֻּּול ֻּו ֵֻֻּּוّ,ֻּהֹֻּםّיֻּא ִֻּתֻּנְֻּ,ֻּאִֻּבאֻּא ֻּנ ֻּא ֻֻּּ-אניֻּאבא,ֻּאתֻּאמא,ֻּהואֻּילדֻּוהיאֻּילדה
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 תרגול -פ ָעֹרّתָ 

 אוצר מילים

 ֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאיםלעבריתֻּישֻּלתרגם:ֻּ

נ אתִעְנִדֻּ תֻּב  ל  ֵדיןֻּּות  אד.ֻּו ל  ְול  'ְמסֻּא  ֻּבניםֻּושלושֻּבנותשניֻּישֻּליֻּחמישהֻּילדים.ֻֻּּ-יֻּח 

ֻּ?איפהֻּקסדתךֻּ-?כת ִֻּקיְֻּّיןֻּט ֻּוֵֻּ

ֻּ?לאֻּיודעהֻּאתֻּ?מהיכןֻּהםֻּ-?פרֵֻּעְִֻּתֻּאֻּבְֻּ?ֻּמ ֵֻּםִّמןֵֻּויןֻּהֹֻּ

'ֵדתֻּאֵֻּ ח  ّא  ֻּקיבלתיֻּאתֻּהפטיש,ֻּאלֻּתדאגֻּ-כמّ ֻּהֵֻּאֻּיֵֻּל ֻּש,ֻּו ֻּכּו)ל(ש 

ֵנהֻּרש ֻּע ֻּת ֻּל ֻּת ֹֻֻּּוֹעְמִרֻּ ֻּגילוֻּשלושעשרהֻּשנהֻּ-ס 

'וְֵֻֻּּّיّהִֻּ ّזִֵֻּמְתג  ִלל  ְמד  ֵֻּّוّהֹֻּהֻּּוהֵֻּאְלח  ז  ֻּהיֻּנשואהֻּברוךֻּהשםֻּוהואֻּרווקֻּ-יאבִֻּע 

ֻּ?מהֻּשםֻּילדיךֻּ-?כאד ֻּל ֻּוְֻּםֻּא ֻּשּוִֻּאסֵֻּ

כ םֻּ ֻּ?כמהֻּפטישיםֻּישֻּבמחסןֻּ-?ן'ז ֻּחְֻּמ ֻּאלְֻּבִֻֻּּהִפיֻּשכּוש ֻּא 

ֻּّ-יהאפִֻּע ֻּלְֻּיכֻּאֵֻּטִֻּע ֻּי ֻּ ְלל  ִפיכא  ֻּבריאותֻּ(לךֻּיתן)םֻּאלוהיֻּ-יתןֻּלךֻּבריאותֻּ-הֻּי ע 

ֻּ?למעלהֻּ?איפהֻּהכליםֻּ-?קפֹוה?ֵֻּאְלִעֵדֻּّיןוֵֻּ

אחֵֻּאְלִח'יר,ֻּכִֻּ ב  ֻּ?בוקרֻּטוב,ֻּמהֻּשלומכםֻּ-?םכֹֻּאלְֻּיףֻּח ֻּצ 

אִקֵיّיִֻּדֻּנְֻּעִֻּ כּוּוֻּהט  ֻֻּּישליֻּקסדהֻּופטיש,ֻּרקֻּבביתֻּ-יתבֵֻּאלְֻּבִֻֻּּסّّש,ֻּב ֻּש 

ֵדّ ֻּ?בןֻּכמהֻּבנךֻּהגדולֻּ-?ירבִֻּכְֻּלְֻּכֻּאֵֻּנ ֻּבְֻּאִֻֻּּישֹֻּעֵמרק 

ّי ֻּ ֻּ!יאללה,ֻּלךֻּמפהֻּ-!ןןֻּהֹומִִֻּאְמִשיֻֻּּלה,אל 

ֻּّי,ֻּכ לّיבִֻּבִֻּח ֻּ ִלל  ְמד  אםֵֻּאְלח  מ  ֻּ?ברוךֻּהשםהכלֻּבסדרֻֻּּחביבי,ֻּ-?הִשיֻּת 

ّיֻּאֵֻּפִֻֻּּתֵֻּנְֻּאִֻּ תמשיךֻֻּּ?אתהֻּבעבודהֻּ-יתבֵֻּלְֻּאֻּאֵֻּל ֻּע ֻֻּּאלע ֻּת ֻּכֻּּו'ל ֻּעְֻּלֻּש ֵֻּמّ'ל?ֻּכ ֻּע ֻּ)ל(ש 

ֻּואֻּהביתהבעבודתךֻּות

ֻּשמיֻּעארףֻּחמדאןֻּואניֻּמשכםֻּ-סלֵֻּאבְֻּןֻּנ ֻּאֻּמִֻּנ ֻּא ֻּאןֻּּוד ֻּמְֻּףֻּח ֻּארִֵֻּאְסִמיֻּע ֻּ
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 צר מיליםאו

ֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאים:לערביתֻּישֻּלתרגםֻּ

ֻּ?כר ֻּמְֻּישֻּעֵֹֻּדّד,ֻּק ֻּל ֻּו ֻֻּּ-?ילד,ֻּבןֻּכמהֻּאתה

חְֻּ ן'ישֻּכליםֻּבמחסןֻּ)מ  ֻּן'ז ֻּחְֻּמ ֻּלְֻּיֻּאֵֻּהֻּפִֵֻּדّיֻּעִֻּפִֻֻּּ-(ז 

ֻּאםמ ֻּיֻּת ִֻּשֻֻּּלّה,ֻּכ ֵֻּיّאִקֻּתֻּט ֻּ'דֵֻּח ֻּא ֻֻּּ-קיבלתיֻּקסדה,ֻּהכלֻּבסדר

ّאֻּע ֻּנ ֻּא ֻֻּּ-?יֻּרווק,ֻּבסדראנ ֻּ?יאִשֻּי,ֻּמ ֻּאבִֻּז 

ֻּיןתֵֻּנְֻּיֻּבִִֻּדֻּנְֻּעִֻּזֻּּו'ֵוّג ְֻּתֻּאֻּמִֻּנ ֻּא ֻֻּּ-אניֻּנשויֻּוישֻּליֻּשתיֻּבנות

ֻּ?אר'ב ֻּחְֻּא ֻּלְֻּאֵֻֻּּשּוֻּ-?מהֻּחדש

ֻּ?כמ ֻּסְֻּאִֻֻּּשּוֻּ-?איךֻּקוראיםֻּלך

ֻּיל'לִֻּח ֻּלְֻּןֻּאֵֻּאֻּמִֻּנ ֻּא ֻֻּּ-אניֻּמחברון

ّ(ל)יֻּאֵֻּבֻּפִֻּ'ֵרّג ֻּאֻּמְֻּנ ֻּא ֻֻּּ-אניֻּמנוסהֻּבעבודה ֻּ'לע ֻּש 

ֻּ?סלֵֻּאבְֻּנ ֻּןֻּמִֻֻּּ?תּונְֻּיןֻּאִֻּןֻּוֵֻּמִֻֻּּ-?מאיפהֻּאתם?ֻּמשכם

ّ(ל)לֻּאֵֵֻּמّכ ֻֻּּ-!סייםֻּאתֻּהעבודה ֻּ!'לע ֻּש 

ֻּתנְֻּבִֻּדֻּּול ֻּיֻּו ִֻּדֻּנְֻּעִֻֻּּ-ישֻּליֻּילדֻּוילדה

ֻּאנ ֻּחְֻּאִֻּּוֵֻּיّהִֵֻֻּּםّהֹֻֻּּ-הםֻּהיאֻּואנחנו

ֻּהֵלّלִֻּד ֻּמְֻּח ֻּלְֻּאםֻּאֵֻּמ ֻּיֻּת ִֻּשֻֻּּלّכ ֻֻּּ?אר'ב ֻּחְֻּא ֻּלְֻּאֵֻֻּּשּוֻּ-מהֻּחדש?ֻּהכלֻּבסדרֻּברוךֻּהשם

ֻּיתבֵֻּלְֻּיֻּאֵֻּהֻּפִֵֻּיّאִקֻּט ֻּּו שּוכיֻּש ִֻּדֻּנְֻּעִֻֻּּ-יֻּפטישֻּוקסדהֻּבביתישֻּל

ֻֻּּסְדֻּק ֻּלְֻּאֵֻֻּּןמִֻֻּּ?ֵםّיןֻּהֹֻּןֻּוֵֻּמִֻֻּּ-מאיפהֻּהם?ֻּמירושלים

ّ(ל)אֵֻּןֻּמִֻֻּּיֵֻּהִֻּאֻּּואפ ֻּןֻּי ֻּמִֵֻֻּּוّהֹֻֻּּ-(הר ֻּאצְֻּ)ל(נ ّא(ֻּוהיאֻּמנצרתֻּ)אֵֻּאפ ֻּהואֻּמיפוֻּ)י ֻּ ֻּהר ֻּאצְֻּנ 

ֻּ?היע ֵֻּסّ(ל)ישֻּאֵֵֻּדّ'יר,ֻּק ֻּחִֻּלְֻּאחֻּאֵֻּב ֻּצ ֻֻּּ-ה(?יע ֻּבוקרֻּטוב,ֻּמהֻּהשעהֻּ)סֵֻּ


