
 

 1עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ְכתֹורִזָיאָרה ִעְנד ֵא)ל(ָדّ

 תרגול הטיות פעלים בניין שלישי

 ֻּישֻּלהטותֻּאתֻּהפעליםֻּולתרגם

ֻּדּואעְֻּיס ֻּב ֻֻּּ-יעזרו

ֻּתד ֻּאעְֻּס ֻֻּּ-ֻּהר ֻּזְֻּע ֻּ

ֻּתּוְרֻּאפ ֻּס ֻֻּּ-ֻּנסעתם

ֻּג'אל ֻּאע ֻּב ֻֻּּ–ֻּאטפל

ֻּפ'אל ֻּח ְֻּתֻּב ֻֻּּ–ֻּתקנוס

ֻּ!פֹו'אלְֻּח ֻֻּּ-!אותוֻּקנוס

ֻּ!יד ֻּאעְֻּס ֻֻּּ–ֻּעזרי!

ֻּ!רּואפְֻּס ֻֻּּ–ֻּסעו!

ֻּות ְֻּדֻּאע ֻּס ֻֻּּ-ֻּעזרתיֻּלו

ֻּאה ֻּעְֻּתֻּמ ְֻּרֻּאפ ֻּס ֻֻּּ–ֻּנסעתיֻּעמה

ֻּא'ה ֻּגְֻּאל ֻּע ֻּנְֻּמ ֻֻּּ–ֻּנטפלֻּבה

ֻּלּואו ֻּח ֻֻּּ-ניסו

ֻּדּואעְֻּיס ֻּב ֻֻּּ-ֻּיעזרו

ֻּדאע ֻּס ֻּנְֻּמ ֻֻּּ-ֻּאנחנוֻּעוזרים

ֻּ!דּואעְֻּס ֻֻּּ–!ֻּעזרו

ֻּראפ ֻּס ֻֻּּ-ֻּנסע
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 ְכתֹורִזָיאָרה ִעְנד ֵא)ל(ָדّ

 משפטים -תרגול

 :ישֻּלתרגםֻּהמשפטיםֻּהבאים 

 העתיקה.ביום הראשון ניסע ברכבת לעיר 

ֻּ.הימ ֻּד ֻּק ֻּלְֻּהֻּא ֻּד ֻּלְֻּב ֻּלְֻּאֻּא ֻּל ֻּיןֻּע ֻּר ֻּא)ל(ְתّרֻּב ֻּאפ ֻּס ֻּנְֻּדֻּמ ֻּח ֻּא ֻּלְֻּוםֻּא ֻּי ֻּ

 ראיתי את המדריך נכנס לאוטובוס.

ֻּ.אצב ֻּלְֻּאֻּא ֻּל ֻּלֻּע ֻּח'ְּדֻּי ֻּדֻּבְֻּש ְֻּרֻּמ ֻּלְֻּתֻּא ֻּפְֻּש ֻּ

 ניסיתי לפתוח את הדלת.

ֻּ.אבב ֻּלְֻּחֻּא ֻּת ֻּפְֻּתֻּא ֻּלְֻּאו ֻּח ֻּ

 הם ניסו לעזור לילד להגיע הביתה.

ֻּ.יתב ֻּלְֻּאֻּא ֻּל ֻּלֻּע ֻּצ ֻּוְֻּדֻּי ֻּל ֻּו ֻּלְֻּא ֻֻּּדּואעְֻּס ֻּיְֻֻּּלּואו ֻּח ֻּ

 למה אתה נותן לי קנס?

ֻּי?נ ֻּפְֻּ'אל ֻּח ְֻּתֻּישֻּב ֻּל ֻּ

 המורה אמר לי לנסות עוד פעם.

ّע ֻּמְֻּלְֻּא ֻּ ֻּ.הר ֻּאןֻּמ ֻּמ ֻּלֻּכ ֻּאו ֻּח ֻּוֻּא ֻּנ ֻּיֻּא ֻּאלֻּל ֻּק ֻֻּּםל 

 למה אתה מציק לי?

ֻּ?ינ ְֻּקֻּ'אי ֻּצ ְֻּתֻּישֻּב ֻּל ֻּ

 סמיר לא רוצה לנסוע לתל אביב, הוא מתנגד.

ֻּ.צ'אר ֻּיע ֻּ,ֻּב ֻּיבב ֻּלֻּא ֻּאֻּת ֻּל ֻּרֻּע ֻּאפ ֻּס ֻּיְֻֻּּדֹואֻּב ֻּירֻּמ ֻּמ ֻּס ֻּ

 אתה לא יכול להשוות בין המסעדה של אחמד והמסעדה של מחמוד.

ֻּ.דמּוחְֻּםֻּמ ֻּע ֻּטְֻּמ ֻּדֻּּומ ֻּחְֻּםֻּא ֻּע ֻּטְֻּיןֻּמ ֻּןֻּב ֻּאר ֻּק ֻּןְֻּתֻּכ ֻּמְֻּמ ֻּשֻּמ ֻּ
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 ְכתֹורִזָיאָרה ִעְנד ֵא)ל(ָדّ

 משפטים -תרגול

 :ישֻּלתרגםֻּהמשפטיםֻּהבאים 

 שלום! מה שלומך היום?

ّא ֻּ ֻּום?י ֻּלְֻּא ֻֻּּכאל ֻּיפֻּח ֻּםֻּכ ֻּכ ֻּיְֻּל ֻּאםֻּע ֻּל ֻּ)ל(ס 

 שלום! תודה לאל מצוין! מה שלומכם היום?

ّםֻּא ֻּיכ ֻּל ֻּע ֻּו ֻּ ّל ֻּד ֻּמְֻּח ֻּלְֻּאםֻּא ֻּל ֻּ)ל(ס  ֻּום?י ֻּלְֻּםֻּא ֻּכ ֻּאלְֻּיפֻּח ֻּאם!ֻּכ ֻּמ ֻּהֻּת ֻּל 

 השבח לאל! אנחנו רוצים לנסוע לטיול.

ّל ֻּד ֻּמְֻּח ֻּלְֻּא ֻּ ֻּל ֻּרֻּע ֻּאפ ֻּס ֻּאֻּנְֻּנ ְֻּדّה!ֻּב ֻּל  ֻּ.הל ֻּחְֻּאֻּר 

 אתם רוצים לנסוע?מעולה! לאן 

ֻּ?רּואפְֻּס ֻּםְֻּתֻּכ ֻּّדְֻּיןֻּב ֻּאֻּו ֻּל ֻּאז!ֻּע ֻּת ֻּמְֻּמ ֻּ

 .אנחנו לא יודעים.. אנחנו רוצים לנסוע למקום יפה וזול )ְרִח'יצ(

ֻּ.'יצח ְֻּרֻּּוֻּלּוח ֻֻּּלّח ֻּאֻּמ ֻּל ֻּרֻּע ֻּאפ ֻּס ֻּאֻּנְֻּנ ְֻּדّפ..ֻּב ֻּר ֻּעְֻּנ ֻּאֻּמְֻּמ ֻּ

 .הבנתי, אני אבדוק לכם במחשב ואחזור מיד )ָעָלא טּול(

ֻּ.לאֻּטּול ֻּ'עֻּע ֻּג ֻּאְרֻּב ֻּרֻּּות ֻּיּובְֻּמְֻּכ ֻּאלְֻּםֻּב ֻּכ ֻּלְֻּ-צ ֻּח ֻּאפְֻּם,ֻּב ֻּיכ ֻּל ֻּתֻּע ֻּמְֻּה ֻּפְֻּ

 תודה רבה לך אדוני!

ֻּ!ייד ֻּס ֻֻּּכל ֻּןֻּא ֻּר ֻּכְֻּש ֻּ

 יש לי טיול לשבוע לאסטנבול, מלון מעולה בעיר, ויש גם ארוחת בוקר, מה אתם אומרים?

ֻּד ֻּנְֻּיהֻּע ֻּפ ֻּ ֻּ?תּולְֻּק ֻֻּּר.ֻּשּוטּואןֻּפְֻּמ ֻּיהֻּכ ֻּפ ֻּדֻּּול ֻּב ֻּלְֻּיֻּא ֻּפ ֻֻּּיחנ ֻּילֻּמְֻּת ֻּל,ֻּאֹוּובנְֻּט ֻּסְֻּאֻּא ֻּל ֻּאןֻּע ֻּמ ֻּעֻּז ֻּּובסְֻּא ֻּהֻּל ֻּל ֻּחְֻּיֻּר 

 מעולה! כמה הטיול עולה?

ّכ ְֻּתֻּישֻּב ֻּד ֻּאז.ֻּק ֻּת ֻּמְֻּמ ֻּ ّפֻּא ֻּל  ֻּה?ל ֻּחְֻּ)ל(ר 


