
7שיעור מספר   

 קורס ערבית מדוברת



 השעון



א"גזרת ע  

נטה את הפעלים  , מאריכיתמכיוון שאחת מאותיות השורש היא אות 

 מגזרה זו באופן שונה

פעלים בעלי : עד עכשיו למדנו על פעלים שלמים בבניין ראשון

 שלוש אותיות שורש שלמות

.הפועל היא א' א הם פעלים בהם ע"פעלי גזרת ע  

(הביא) אב'ג    



עבר-א"גזרת ע  

 :סוגי המשקלים בעתיד

והם תלויים  , לגזרה זו ישנם שני משקלים בהטיית העבר

 .במשקלי העתיד עליהם נלמד בהמשך

גם בגזרה זו ישנם הבדלים בין הטיות הגופים הנסתרים  

 והנוכחים

יב'יג – אב'ג  

Xִ 

ירוח - ראח  

Xֻ 
אפ'יח – אפ'ח  

ָX 



עבר- יב'ְיג  -אב'ג  הטיית משקל   

עבר-א"גזרת ע  

בעבר תתבצע לפי התבנית   יב'ְיג  -אב'ג  הטיית הפעלים במשקל 

:הבאה  

X Xְ+נוכחים סיומת 

 סיומת+X אX נסתרים



יבְ 'ג    ת 

עבר-א "הטיית גזרת ע  

(הביא) יב'ְיג   -אב'ג    

נ א  תבְ 'ג   א 

ְנת    תבְ 'ג   א 

י ְנת   א 

ّ  ֹהו    אב'ג 

י   ّ  ה   תאב  'ג 

ְחנ א  נ אבְ 'ג   א 

ְנתּו  תּובְ 'ג   א 

ّ  ֹהם    ּואב'ג   



עבר- אפ'ְיח  -אפ'ח  הטיית משקל   

עבר-א"גזרת ע  

בעבר תתבצע לפי התבנית  אפ'יח-אפ'חהטיית הפעלים במשקל 

:הבאה  

X Xְ+נוכחים סיומת 

 סיומת+X אX נסתרים



יפְ 'ח    ת 

עבר-א "הטיית גזרת ע  

(פחד)אפ 'ְיח   -אפ'ח    

נ א  תפְ 'ח   א 

ְנת    תפְ 'ח   א 

י ְנת   א 

ّ  ֹהו    אפ'ח   

י   ّ  ה   תאפ  'ח   

ְחנ א  נ אפְ 'ח   א 

ְנתּו  תּופְ 'ח   א 

ّ  ֹהם    ּואפ'ח   



אחהטיית משקל  עבר- ְירּוח-ר   

עבר-א"גזרת ע  

אחהטיית הפעלים במשקל  בעבר תתבצע לפי התבנית  ְירּוח-ר 

:הבאה  

XXְֻ+נוכחים סיומת 

 סיומת+X אX נסתרים



יֻרחְ   ת 

עבר-א "הטיית גזרת ע  

אח (הלך) ְירּוח -ר   

נ א  תֻרחְ  א 

ְנת    תֻרחְ  א 

י ְנת   א 

ّ  ֹהו   אח   ר 

י   ّ  ה  אח     תר 

ְחנ א  נ אֻרחְ  א 

ְנתּו  תּוֻרחְ  א 

ّ  ֹהם   אח   ּור 



 כינויי מושא
 . המושא הינו העצם עליו מבוצע הפועל? מהו מושא

 העצם עליו מבוצע הפועל מצטרף ישירות לפועל -מושא ישיר

  .האכלתי -את הבננה אכלתי    ניהכניסי -אותי הכניסי

 העצם עליו מבוצע הפועל מצטרף באמצעות מילת   -מושא עקיף

  יחס לפועל

  עליוישבתי  ,להם פתח, לו אמרו



 כינויי מושא

 המושא העקיף בערבית מתנהג באופן דומה לעברית

 :לעברית דומה באופן מתנהג בערבית הישיר המושא

 ִניָשאפ   = אותיראה 

ישנם פעלים  יוצאים מן הכלל שבעברית יוצאים למושא עקיף אך  

 .יש להכיר מהו המושא, על כן. ולהפך! בעברית מקבלים מושא ישיר

נִ 'צ: בערבית        ליהרביץ : בעברית  יָָרב 

ת  :  = לואמרתי   ֹלו-ֻקל 



 ָפָחְצִני

 כינויי מושא
 סיומות המושאים

 מושא עקיף מושא ישיר

 ָאָנא

(ָפָחצ.. )ָבָדק את (ָפָתח.. )ָפָתח ל     

ת    ִאנ 

ִתי  ִאנ 

ّ  ֹהו    

ّ  ִהי    

ָנא  ִאח 

תּו  ִאנ 

ّ  ֹהם    

 ילִ -ָפָתח  

 ָלכ-ָפָתח  

כ-ָפָתח    ל 

 לֹו-ָפָתח  

ָהא-ָפָתח    ל 

ָנא-ָפָתח    ל 

ֹכם-ָפָתח    ל 

ֹהם-ָפָתח    ל 

 ִניָפָחצ  

 כָפָחצָ 

 כָפָחצ  

וָפָחצֹ   

ָהאָפָחצ    

ָנאָפָחצ    

ֹכםָפָחצ    

 ֹכםָפָחצ


