
 

 1עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 נקבהזכר/

ֻּ=ֻּש"עֻּבנקבה.ֻּ'ה'ש"עֻּבזכרֻּ+ֻּ

ֻֻּּדוגמאות:

 )תלמידה(.ֻּה=ִתְלִמיז ֻּ 'ה'ִתְלִמיזֻּ+ֻּ .1

 )חדשה(.ֻּ ה=ְֻּג'ִדיד ֻֻּּ'ה'ְג'ִדידֻּ+ֻּ .2

3. ّ ל  ְלֻּّ'ה'םֻּ+ְֻּמע   )מורה(.ֻּהמ ֻּ=ְֻּמע 

4. ّ י   )רכב(.ֻּהאר ֻּס 

ס ֻּ .5 ְדר   )ביתֻּספר(.ֻּהמ 

דֻּ)יישוב(.ב ֻּ .6  ל 

ִריקֻּ)דרך(. .7  ט 

 'ָתא ָמְרבּוָטה'

ֻֻּּ'ת'בסוףֻּש"ע/תוארֻּממיןֻּנקבהֻּאשרֻּמשתנהֻּלאותֻֻּּ'ה'זוהיֻּהאותֻֻּּ-'תא מרבוטה'

ֻּבעיקרֻּבמקריםֻּהבאים:

 .כינויֻּשייכות/קניין .1

ֻּדוגמא:ֻּ

 . יתתלמידֻּ-התלמידֻּ:עברית

ֻּיִתְִתְלִמיזֻּ–ֻּהערבית:ִֻּתְלִמיז ֻּ

ֻּ

ֻּ.סמיכות .2

ֻֻֻּּּ,ֻּתלֻּאביבֻּתאוניברסיטֻּ-האוניברסיטֻּ:עבריתֻּדוגמא:

'אְמע ֻֻּּ-הג' אְמע ֻֻּּ:ערבית ִביב.ֻּתג  לֻּא  ֻּת 



 

 2עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 זכר/ נקבה

 :ֻּישֻּלתרגםֻּולהשליםֻּאתֻּהמיליםֻּהבאות

 _____________________________תלמידה___________________________________ֻּ-תלמיד

ֻּ____________________________סטודנטית_________________________________ֻּ-סטודנט

ֻּ______________________________________גדולה_______________________________ֻּ-גדול

ֻּ________________________נשואה____________________________________________ֻּ-נשוי

ֻּ_____________________________________________________קטנה________________ֻּ-קטן

ֻּ__________________________________אחות____________________________________ֻּ-אח

ֻּ___________________________________________ילדה____________________________ֻּ-ילד

ֻּ_________________________________________________רווקה___________________ֻּ-רווק

ֻּ____________________________________________________________________חדשהֻּ-חדש

ֻּ__________________________________שכנה___________________________________ֻּ-שכן

כְֻּ ֻּ________________________רופא____________________________________ֻּ-תֹור(רופאֻּ)ד 

ֻּ_______________________יפה__________________________________________ֻּ-יפהֻּ)ִחלּו(

ֻּ_____________________________________מהנדסת__________________________ֻּ-מהנדס

ֻּ__________________________________________________________________ה__מור ֻֻּּ-המור ֻּ

ֻּ________________________קרובה___________________________________________ֻּ-קרוב



 

 3עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 'תא' מרבוטה

 ֻּיםהבאֻּהמשפטיםישֻּלתרגםֻּולהשליםֻּאת:ֻּ

ֻּ.תחנתֻּדלק

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.המכוניתֻּשלֻּאחי

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.יאסיןמשפחתֻּ

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.אוניברסיטתֻּחיפה

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.ביתֻּהספרֻּאורט

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.חנותֻּבגדים

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.סלטֻּעגבניות

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.שעתיים

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ



 

 4עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 כינויי השייכות/קניין

ֻּייכות.סיומתֻּלשמותֻּעצםֻּשבאהֻּלבטאֻּש

ֻּ.נו,ֻּאביה,ֻּאחותו,ֻּאשתך,ֻּביתיביתֻּדוגמאותֻּבעברית:

 אָרה )מכונית(ָסָיّ ית )בית(ב   של? הגוף

ֻּ

נ א ֻּא 

ֻּ

ֻּשלי

ֻּ

ֻּייִתֻּב ֻּ

ֻּ

י ّ ֻּיאְרִתֻּס 

ֻּ

ִֻּאְנת ֻּ

ֻּ

ֻּשלָך

ֻּ

ֻּּכית ֻּב ֻּ

ֻּ

י ّ ֻּּכאְרת ֻּס 

ֻּ

ִֻּאְנִתי

ֻּ

ְך ֻּשל 

ֻּ

ֻּּכית ֻּב ֻּ

ֻּ

י  ّ ֻּּכאְרת ֻּס 

ֻּ

 ֹהו ّ

ֻּ

ֻּשלו

ֻּ

ֹֻּויתב ֻּ

ֻּ

י ّ ֹֻּואְרתס 

ֻּ

 ִהי ّ

ֻּ

ֻּשלה

ֻּ

ָֻּהאיְתֻּב ֻּ

ֻּ

י ّ ָֻּהאאְרְתֻּס 

ֻּ

ִֻּאְחנ א

ֻּ

ֻּשלנו

ֻּ

ָֻּנאיְתֻּב ֻּ

ֻּ

י ّ ָֻּנאאְרְתֻּס 

ֻּ

ִֻּאְנתּו

ֻּ

ֻּשלכם

ֻּ

ֻּםּכ  יְתֻּב ֻּ

ֻּ

י ّ ֻּםּכ  אְרְתֻּס 

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

ֻּשלהם

ֻּ

םיְתֻּב ֻּ ֻּה 

ֻּ

י ّ םאְרְתֻּס  ֻּה 

 



 

 5עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 כינוי שייכות/ קניין

 :ישֻּלהשליםֻּאתֻּהטבלהֻּהבאה 

ֻּ

פֹון )פלאפון(ב   של? הגוף  (כוס) אי הָבּّכ   ל 

ֻּ

נ א ֻּא 

ֻּ

ֻּשלי

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ّ ֻּיאְיִתֻּכ ב 

ֻּ

ִֻּאְנת ֻּ

ֻּ

ֻּשלָך

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנִתי

ֻּ

ְך ֻּשל 

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ

 ֹהו ّ

ֻּ

ֻּשלו

ֻּ

פֹונ ל  ֹֻּוב 

ֻּ

ֻּ

 ִהי ّ

ֻּ

ֻּשלה

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְחנ א

ֻּ

ֻּשלנו

ֻֻּּ

ֻּ

ִֻּאְנתו

ֻּ

ֻּשלכם

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

ֻּשלהם

ֻּ

ֻּ

ֻּ

 

 



 

 6עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 הטיות כינויי השייכות/ קניין לשמות המסתיימים באותיות א,ו,י

 

ֻּ

ֻּהגוף

ֻּ

ֻּשייכות

שםֻּמסתייםֻֻּּ'אמסתייםֻּב'שםֻּ

ֻּ'וב'

שםֻּמסתייםֻּ

ֻּ'יב'

ע ֻּ בֻּ)עם(ֻּאמ  אֻּ)אבא(ֻּּוא  ל  ֻּ)על(ֻּע 

ֻּ

נ א ֻּא 

ֻּ

ֻּשלי

ֻּ

ע ֻּ ֻּיאמ 

ֻּ

בּו ֻּיא 

ֻּ

ל ֻּ ֻּיّע 

ֻּ

ִֻּאְנת ֻּ

ֻּ

ֻּשלָך

ֻּ

ע ֻּ ֻּּכאמ 

ֻּ

בּו ֻּּכא 

ֻּ

י ל  ֻּּכע 

ֻּ

ִֻּאְנִתי

ֻּ

ך ֻּשל 

ֻּ

ע ֻּ ֻּיּכ  אמ 

ֻּ

בּו ֻּיּכ  א 

ֻּ

י ל  ֻּיּכ  ע 

ֻּ

 ֹהו ّ

ֻּ

ֻּשלו

ֻּ

ע ֻּ ְֻּה אמ 

ֻּ

בּו ְֻּה א 

ֻּ

י ל  ְֻּה ע 

ֻּ

 ִהי ّ

ֻּ

ֻּשלה

ֻּ

ע ֻּ ָֻּהאאמ 

ֻּ

בּו ָֻּהאא 

ֻּ

י ל  ָֻּהאע 

ֻּ

ִֻּאְחנ א

ֻּ

ֻּשלנו

ֻּ

ע ֻּ ָֻּנאאמ 

ֻּ

בּו ָֻּנאא 

ֻּ

י ל  ָֻּנאע 

ֻּ

ִֻּאְנתּו

ֻּ

ֻּשלכם

ֻּ

ע ֻּ ֻּםּכ  אמ 

ֻּ

בּו  םּכ  א 

ֻּ

י ל  ֻּםּכ  ע 

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

ֻּשלהם

ֻּ

ע ֻּ םאמ  ֻּה 

ֻּ

בּו םא  ֻּה 

ֻּ

י ל  םע  ֻּה 

 



 

 7עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 הטיות כינויי השייכות/ קניין לשמות המסתיימים באותיות א,ו,י

 ֻּהמילים/ֻּהמשפטיםֻּהבאים:ישֻּלתרגםֻּאת 

ֻּ.בתוכנו

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.אחֻּשלה

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.עליכם

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.אבאֻּשלי

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.עימָך

________________________________________________________________________________ֻּ

ך ֻּ.עימ 

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.עמהם

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.אחֻּשלו

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.ליהםע

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ



 

 8עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

דّ -רוצה  ב 

 

 עבר הווה/ עתיד הגוף

נ א ֻּיִדّאןֻּבִֻּכ ֻֻּּיִדّבִֻֻּּא 

ّאןֻּבִֻּכ ֻֻּּּכ ّדבִִֻֻּּאְנת ֻּ ֻּּכד 

ّבִִֻֻּּאְנִתי ّאןֻּבִֻּכ ֻֻּּּכד  ֻּּכד 

ֹֻּודّאןֻּבִֻּכ ֻֻּּ ודّבִֻּ ֹהו ّ

ָֻּהאדְֻּّאןֻּבִֻּכ ָֻֻּּהאדְֻּّבִֻּ ִהי ّ

ָֻּנאדְֻּّאןֻּבִֻּכ ָֻֻּּנאְדّבִִֻֻּּאְחנ א

ֻּםּכ  דְֻּّאןֻּבִֻּכ ֻֻּּםּכ  דְֻּّבִִֻֻּּאְנתּו

ّ םדְֻּّבִֻּ ֹהם  םדְֻּّאןֻּבִֻּכ ֻֻּּה  ֻּה 

ֻּ

 

 

 



 

 9עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

דّ -רוצה  ב 

 :ישֻּלתרגםֻּאתֻּהמילים/ֻּהמשפטיםֻּהבאים 

ֻּ__________________________________________________________________אניֻּרוצהֻּבננה

ֻּ_______________________________________________________________רציתיֻּסלטֻּירקות

ֻּ____________________________היאֻּרצתה__________________________________________

ֻּ________________________אנחנוֻּרוצים____________________________________________

ֻּ___________________________________________________________________רצינוֻּאחֻּקטן

ֻּ________________________________________________________________מהֻּאתםֻּרוצים?

ֻּ__________________________________________________________מכוניתֻּחדשהֻּהםֻּירצו

ֻּ_______________________________________________אביוֻּרוצהֻּמלפפון________________

ֻּ__________________________אחינוֻּרצהֻּחומוסֻּעםֻּטחינה__________________________

ֻּ_______________________רוציםֻּאבטיח?___________________________________________

ֻּ_________________________________אבאֻּואחֻּשלהֻּרוציםֻּפלאפל___________________

ֻּ________________________רציתםֻּמיץ?____________________________________________

ֻּ______________________אניֻּרוצהֻּמאבאֻּשליֻּרכב__________________________________

______________________________________________? ֻּ________________________מהֻּרִצית 

ֻּ_____________________________________________________לרקודהצעיריםֻּהיוםֻּרוציםֻּ

ְךֻּרוציםֻּהרבהֻּחברים_____________________ ֻּ__________________אבאֻּשלכםֻּואחֻּשל 



 

 10עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 

 ריבוי בערבית

ֻּבערביתֻּישֻּשניֻּסוגיֻּריבוי:ֻּריבויֻּשלםֻּוריבויֻּשבור.

 ריבוי שלם. .1

ֻּבריבויֻּהשלם,ֻּשםֻּהעצםֻּביחידֻּנשאר.ֻּ

   דוגמאות:

ّ  ין.אח  ָָלّפֻּ-אחָפָלّין,ֻּמ  ְמָעְלֻּّ-םְמָעל 

ֻּ"יןנוסיףֻּסיומתֻּ" זכרלריבויֻּממיןֻּ

ֻֻּּ"אתנוסיףֻּסיומתֻּ" נקבהלריבויֻּממיןֻּ

ֻּّ:דוגמאות ל  ְלֻּّ-םְמע  ّיןמְִֻּמע  ב  ֻּّ-אח',ֻּט  ב  ֻּיןאִח'ט 

ְלֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻּּּּּּּּּּּּּּّ הְמע  ְלֻּّ-מ  י ֻּّ,אתמ ְֻּמע  הס  י ֻּّ-אר  ֻּאת אר ֻּס 

 חזרה על החומר

 ריבוי שבור. .2

ֻּבריבויֻּהשבור,ֻּש"עֻּמשתנה.ֻּ        

ֻּדוגמאות:ֻּ

ית יּותֻּ-ב  ّ,ֻּב  כ  כ אִכין.ֻּ-אןד  ֻּד 

 

 

 

 

 



 

 11עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 

 ישנן מספר תבניות לפיהן ניתן לדעת את הריבוי השבור. .3

ֻּדוגמאות:

'רֻּ:עיסוקים אג  ֻּّ-ת  ג  בת  אל  ֻּّ-'אר,ֻּט  ל  ֻּאב.ט 

ה: מקומות ס  ְדר  ח'ֻּ-מ  ְטב  ס,ֻּמ  אר  ד  בֻּ-מ  ְכת  ח',ֻּמ  אב  ט  ב,ֻֻּּ-מ  כ את                      מ 

ם ְטע  ם.ֻּ-מ  אע  ט  ֻּמ 

אד,ְֻּכִבירֻּ-שמותֻּתואר:ְֻּג'ִדיד אר,ְֻּזִע'ירֻּ-ְג'ד  'אר.ֻּ-ְכב  ְֻּזע 

ֻּ

 זוגי

ֻּלמילה.ֻּיים XXXבעבריתֻּבכדיֻּלצייןֻּשםֻּעצםֻּזוגי,ֻּנוסיףֻּהסיומתֻֻּּ

ֻּלדוגמא:ֻּ

ְגל ֻֻּּ-רגל ת ֻֻּּ-,ֻּשעהייםְשנ ת ֻֻּּ-,ֻּשנהייםי ד ֻֻּּ-יד,ֻּייםר  ע  ֻּ.ייםש 

ֻּ

ֻּלמילה.ֻּין XXXבערביתֻּבכדיֻּלצייןֻּשםֻּעצםֻּזוגי,ֻּנוסיףֻּהסיומתֻּ

ֻּלדוגמא:

נ ה ְנת ֻֻּּ-ס  ח'יןס  'ֻּ-,ֻּא  ח  דיןא  ّ, יןו אְלד ֻֻּּ-,ֻּו אל  י  הס  י ֻּّ-אר  ֻּ.יןאְרת ֻּס 

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ
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 חזרה על החומר

 ריבוי

 ֻּותהבאֻּהמיליםישֻּלתרגםֻּאת: 

 ריבוי שלם

ֻּ.מורים

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.מהנדסים

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.רעבות

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.צמאים

________________________________________________________________________________ֻּ

 ריבוי שבור

ֻּ.חלונות

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.ילדים

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.בתיֻּספר

________________________________________________________________________________ֻּ

 .גדולים
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 חזרה על החומר

ֻּזוגי

 ֻּותהבאֻּהמיליםישֻּלתרגםֻּאת: 

ֻּ.שנתיים

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.יומיים

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.ידיים

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.רגליים

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.חודשיים

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.שניֻּאחים

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.שתיֻּבנות

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.זוגֻּהורים

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.שניֻּרכבים

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.שתיֻּחולצות
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 חזרה על החומר

 

 כינויי הרמז

ֻּ

ֻּהרמזֻּלרחוקֻֻּּלקרובֻּכינויֻּ

ֻּההואֻּ-ָהָדאכֻֻֻֻֻּּּּּזהֻּ-ָהאָדא 

י                                      יכ          ֻּזאתֻּ-ָהאד  ֻּההיאֻּ-ָהד 

ֻּההםֻּ-ָהדֹוָלאכ       ֻּאלהֻּ-ָהאדֹול                                     

ֻּ

 .ֻּשםֻּהעצםֻּהנרמזֻּברובֻּהמקריםֻּיהיהֻּמיודע

 .ֻּכינוייֻּהרמז,ֻּהקרוביםֻּוהרחוקיםֻּיכוליםֻּלבואֻּלפניֻּואחריֻּשםֻּהעצם

 "ֻֻּּלהשתמשֻּבאות ֻּניתן ֻּהקרובים, ֻּהרמז ֻּכקיצורֻּלכינוייֻּהבעתֻּשימושֻּבכינויי "

 .הרמז

ֻּ

ֻּדוגמאות:

ר ָהאָדאֻּ-הילדֻּהזהֻּחכם אט  דֻּש  ְלו ל  דֻֻּּ\א  ְלו ל  ר ָהאָדאא  אט  ֻֻּּ\ש 

רֻּ)קיצור(הָ ֻֻֻֻֻֻּּּּּּ אט  דֻּש  ֻּ.אְלו ל 

ֻּ

יֻּ-הרכבֻּהזהֻּמהיר ّ ָהאד  הא)ל(ס  ִריע  הֻּס  ֻּّ\י אר  הֻּא)ל(ס  יי אר  ה ָהאד  ִריע  ֻֻּּ\ֻּס 

ّהָ         י  הֻּ)קיצור(א)ל(ס  ִריע  הֻּס  ֻּאר 

ֻּ

ֻּ

ֻּ
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 חזרה על החומר

ֻּ

 ערך היתרון וההפלגה

ֻּ

 XXְָX-תבנית השימוש: אָ 

Xאותיותֻּהשורשֻּבשםֻּהעצם=.ֻּ

ֻּ

ֻּ:היתרוןֻּבערךֻּשימוש

ֻּתבניתֻּלערךֻּהיתרון:ֻּ

ֻּ+ִֻּמןֻּ+ֻּש"עֻּ)שייכות(XXְָXֻּ-אָ ש"עֻּ)שייכות(ֻּ+ֻּ

ֻּ

ִדיֻּ כָֻּאְטָולו ל  ד  ֻּמהילדֻּשלךֻּגבוהֻּיותרהילדֻּשליֻֻּּ-ִמןֻּו ל 

י ّ י ָֻּّאְסָרעאְרִתיֻּס  כִמןֻּס  ֻּשלךמהרכבֻֻּּמהירֻּיותרהרכבֻּשליֻֻּּ-אְרת 

ֻּ

ֻּ:ההפלגהֻּבערךֻּשימוש

ֻּתבניתֻּלערךֻּהיתרון:ֻּ

ֻּ+ֻּש"עֻּ+ִֻּפיֻּ+ֻּמקורֻּהשוואהXXְָXֻּ-אָ ש"עֻּ)שייכות(ֻּ+ֻּ

ֻּ

ִדֻּ ָֻּّאְטָוליֻּו ל  ֻּבכיתהֻּגבוהֻּהכיהילדֻֻּּהילדֻּשלי-פו ַלדִֻּפיֻּאלצ 

י ّ י ָֻּّאְסָרעאְרִתיֻּס  ّס  הִֻּפיֻּאלד  ֻּבעולם.ֻּמהירֻּהכיהרכבֻּהרכבֻּשליֻֻּּ-אְני ֻּאר 

ֻּ

ֻּ
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 חזרה על החומר

ֻּ

ֻּ:דוגמאותֻּנוספות

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ

 שם התואר

 בעברית

 שם התואר

 בערבית

 ערך היתרון וההפלגה

כְֻֻּּירבִֻּכְֻֻּּגדול ֻּרב ֻּא 

'רְֻּזִע'ירֻּקטן ְזע  ֻּא 

ִריעֻּמהיר ְסַרעֻּס  ֻּא 

בְִֻֻּּטיאב ֻֻּּאיטי אא  ֻּט 

י בֻּטוב ְחַסןֻּט   ֻּא 

ִוילֻּגבוה ְטַולַֻּט  ֻּא 

ִריףֻּמכובד ְשַרףֻּש  ֻּא 
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 חזרה על החומר

 היתרון וההפלגהערך כינויי הרמז ו

 ישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאים:ֻּ

ֻּ.יותרֻּגדולֻּמהביתֻּשלךהזהֻּהביתֻּ

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.הכיֻּגדולההואֻּהביתֻּ

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּההיא.ֻּהמהכלבהכלבֻּשליֻּיותרֻּקטןֻּ

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּהזאת.המכוניתֻּשלךֻּיותרֻּאיטיתֻּמהמכוניתֻּ

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.תֻּבעולםוהכיֻּאיטיֻּהאלהתֻּוהמכוני

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.המסגדֻּהכיֻּמכובדֻּבעולםֻּהואֻּמסגדֻּאלחרם

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.הבתֻּשליֻּיותרֻּגבוההֻּמהבתֻּשלהם

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.העירֻּהערביתֻּהכיֻּגדולהֻּבישראלֻּהיאֻּנצרת

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.החנותֻּשלֻּיוסףֻּיותרֻּטובהֻּמהחנותֻּשלֻּאבוֻּרמזי

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.הפלאפלֻּשלֻּסמירֻּהכיֻּטובֻּבעולם



 

 18עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 מילות שאלה

ֻּ

 דוגמאות ערבית דוגמאות עברית ערבית עברית

יןֻּזה?ֻֻּּמיִֻּמין?ֻּמי? א?ֻּמ  אד  ֻּה 

ת?ֻֻּּשּוֻּאמרת?ֻֻּּמהֻּשּו?ֻֻּּמה? ל  ֻּק 

יש?ֻּמה? ישֻּרצית?ֻּמהֻּא  ّאןֻּבִֻּכ ֻֻּּא  ֻּ?כד 

א?ֻּמתי? יְמת  יְמָתאֻּהמשחק?ֻּמתיֻּא  )ל(לֹֻּّא  ה?א  ֹֻּעב 

ד?ֻּו יןֻּהילד?ֻּאיפהֻּו ין?ֻּאיפה? ְלו ל  ֻּא 

ןֻּאתה?ֻּמהיכןִֻּמןֻּו ין?ֻּמהיכן? ? ו יןֻּמ  ִֻּאְנת 

ו ין?ֻּלאן? אי ח?ָֻּלו יןֻּאתהֻּהולך?ֻּלאןֻּל  ֻּר 

כֻּיףּכ  ֻּשלומך?ֻּאיךֻּיף?כִֻֻּּאיך? אל  ֻּ?ח 

ְיֻּّאיזה? ְליֹום?ָֻּאְיֻּّיוםֻּהיום?ֻּאיזהֻּ?א  ֻּיֹוםֻּא 

ֻּّכמה? ד  ֻּّאתה?ֻֻּּכמהבןֻֻּּיש?ֻּק  כֻּישָקד  ֻּ?ֹֻּעְמר 

כ ֻֻּּכמה? כֻּםָאּכָ ֻּילדיםֻּישֻּלך?ֻּכמהֻּם?א  דִֻּפיהִֻּעְנד  ֻּ?ו ל 

יש?ֻּלמה? ישֻּככה?ֻּלמהֻּל  יֻּל  ֻּ?כה 

ֻּ
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 חזרה על החומר

 מילות שאלה

 

 ערבית עברית ערבית עברית

ֻֻּּ?ֻּהילדֻּזהֻּמיִֻּמין?ֻּמי?

ֻֻּּ?ֻּשמוֻּמהֻּשּו?ֻֻּּמה?

יש?ֻּמה? ֻֻּּ?םרציתֻּמהֻּא 

א?ֻּמתי? יְמת  ֻֻּּ?השיעורֻּמתיֻּא 

ֻֻּּ?אתהֻּאיפהֻּו ין?ֻּאיפה?

ֻֻּּאתה?ֻּמהיכןִֻּמןֻּו ין?ֻּמהיכן?

ו ין?ֻּלאן? ֻֻּּ?הלךֻּלאןֻּל 

ֻֻּּ?אתהֻּהיוםֻּאיךֻּיף?כִֻֻּּאיך?

ְיֻּّאיזה? ֻֻּּ?מקוםֻּאתהֻּאיזהבֻּ?א 

ֻּّכמה? ד  ֻֻּּ?ֻּאתֻּכמהבןֻֻּּיש?ֻּק 

כ ֻֻּּכמה? ֻֻּּישֻּלך?ֻּרכביםֻּכמהֻּם?א 

יש?ֻּלמה? ֻֻּּככה?ֻּלמהֻּל 
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 חזרה על החומר

ֻּ

 הפעלים בנייני

ֻּמבוא

חלפותֻּבהֻּאךֻּורקֻּאותיותֻּתקבועהֻּאשרֻּמ=ֻּתבניתֻּלשוניתֻֻּּבנייןֻּשלֻּפועל

ֻּהשורשֻּאשרֻּיוצרותֻּפעליםֻּשונים.

"ֻּכיווןֻּשלצורהֻּזוֻּאיןֻּ"הואֻּעברֻּ-שמםֻּשלֻּהבנייניםֻּנקבעֻּעלֻּפיֻּצורתֻּהיסוד

ֻּמוספיותֻּאךֻּחשובֻּמזה,ֻּכךֻּהמילוןֻּעובד.

הבנייניםֻּהמדוברים9ֻֻּּבמסגרתֻּהקורסֻּלמתחיליםֻּבביתֻּספרנו,ֻּלמדנוֻּמתוךֻּ

ֻּ.2,ֻּגזרתֻּע"אֻּובנייןֻּמס'1ֻּבעבריתֻּאתֻּבנייןֻּמס'ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ
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 חזרה על החומר

ֻּ

 טבלאות סיכום בניין ראשון

ל לֻּ-משקל:ִֻֻּּפע  ִֻּיְפע 

ב ר  ְשָרב -ש   )שתה( י 

 ציווי התילוי עתיד-הווה עבר הגוף

ֻּ

נ א ֻּא 

ֻּ

ֻּתְשִרבְֻּ

ֻּ

בָבא ְֻּשר 

ֻּ

באָ  ְֻּשר 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנת ֻּ

ֻּ

ֻּתְשִרבְֻּ

ֻּ

בְבת   ְֻּשר 

ֻּ

בת   ְֻּשר 

ֻּ

בא   ְֻּשר 

ֻּ

ִֻּאְנִתי

ֻּ

יְשִרבְֻּ ֻּת 

ֻּ

בְִֻּבת   ֻּיְשר 

ֻּ

בִֻּת   ֻּיְשר 

ֻּ

בִֻּא   ֻּיְשר 

ֻּ

 ֹהו ّ

ֻּ

ב ִֻּשר 

ֻּ

י בב  ְֻּשר 

ֻּ

בי   ְֻּשר 

ֻּ

ֻּ

 ִהי ّ

ֻּ

ֻּתִשְרב ֻּ

ֻּ

בְבת   ְֻּשר 

ֻּ

בת   ְֻּשר 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְחנ א

ֻּ

ָֻּנאְשִרבְֻּ

ֻּ

בְמנ   ְֻּשר 

ֻּ

בנ   ְֻּשר 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנתּו

ֻּ

ֻּתּוְשִרבְֻּ

ֻּ

בְבת   ֻּּוְשר 

ֻּ

בת   ֻּּוְשר 

ֻּ

בא   ֻּּוְשר 

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

ֻּּוִשְרב

ֻּ

י בב  ֻּּוְשר 

ֻּ

בי   ֻּּוְשר 

ֻּ
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 חזרה על החומר

 

 טבלאות סיכום בניין ראשון

ל ע  ֻּי ְפֹעלֻּ-משקל:ֻֻּּפ 

'ל -ָדָח'ל  )נכנס( י ְדח 

 ציווי התילוי עתיד -הווה עבר הגוף

ֻּ

נ א ֻּא 

ֻּ

'לְֻּ ח  ֻּתד 

ֻּ

ְֻּדֹח'לָבא

ֻּ

ְֻּדֹח'לאָ 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנת ֻּ

ֻּ

'לְֻּ ח  ֻּתד 

ֻּ

ְֻּדֹח'לְבת  

ֻּ

ְֻּדֹח'לת  

ֻּ

ְֻּדֹח'לא  

ֻּ

ִֻּאְנִתי

ֻּ

'לְֻּ ח  יד  ֻּת 

ֻּ

ֻּיְדֹח'לְִֻּבת  

ֻּ

ֻּיְדֹח'לִֻּת  

ֻּ

ֻּיְדֹח'לִֻּא  

ֻּ

 ֹהו ّ

ֻּ

'ל ח  ֻּד 

ֻּ

ֹֻּח'לְדְֻּבי  

ֻּ

ְֻּדֹח'לי  

ֻּ

ֻּ

 ִהי ّ

ֻּ

ְח'ל ֻּ ֻּתד 

ֻּ

ְֻּדֹח'לְבת  

ֻּ

ְֻּדֹח'לת  

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְחנ א

ֻּ

'לְֻּ ח  ָֻּנאד 

ֻּ

ְֻּדֹח'לְמנ 

ֻּ

ְֻּדֹח'לנ 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנתּו

ֻּ

'לְֻּ ח  ֻּתּוד 

ֻּ

ֹֻּח'לּוְדְֻּבת  

ֻּ

ֻּּוְדֹח'לת  

ֻּ

ֻּּוְדֹח'לא  

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

'ל ח  ֻּּוד 

ֻּ

ְֻּדֹח'לּוְבי  

ֻּ

ֻּּוְדֹח'לי  

ֻּ



 

 23עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 

 טבלאות סיכום בניין ראשון

ל ע  לֻּ-משקל:ֻֻּּפ  ִֻּיְפע 

ּכְ  -ָסרּכָ  רי   )שבר( ס 

 ציווי התילוי עתיד -הווה עבר הגוף

ֻּ

נ א ֻּא 

ֻּ

ְרֻּכ ֻּ ֻּתס 

ֻּ

רכְָֻּבא ֻּס 

ֻּ

רכְֻּאָ  ֻּס 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנת ֻּ

ֻּ

ְרֻּכ ֻּ ֻּתס 

ֻּ

רכְְֻּבת   ֻּס 

ֻּ

רכְֻּת   ֻּס 

ֻּ

רכְֻּא   ֻּס 

ֻּ

ִֻּאְנִתי

ֻּ

ְרֻּכ ֻּ יס  ֻּת 

ֻּ

ִרֻּכְְֻּבת   ֻּיס 

ֻּ

ִרֻּכְֻּת   ֻּיס 

ֻּ

ִרֻּכְֻּא   ֻּיס 

ֻּ

 ֹהו ّ

ֻּ

רכ ֻּ ֻּס 

ֻּ

י רכְֻּב  ֻּס 

ֻּ

רכְֻּי   ֻּס 

ֻּ

ֻּ

 ִהי ّ

ֻּ

ֻּתְסר ֻּכ ֻּ

ֻּ

רכְְֻּבת   ֻּס 

ֻּ

רכְֻּת   ֻּס 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְחנ א

ֻּ

ְרֻּכ ֻּ ָֻּנאס 

ֻּ

רכְְֻּמנ   ֻּס 

ֻּ

רכְֻּנ   ֻּס 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנתּו

ֻּ

ְרֻּכ ֻּ ֻּתּוס 

ֻּ

רכְְֻּבת   ֻּּוס 

ֻּ

רכְֻּת   ֻּּוס 

ֻּ

רכְֻּא   ֻּּוס 

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

רכ ֻּ ֻּּוס 

ֻּ

י רכְֻּב  ֻּּוס 

ֻּ

רכְֻּי   ֻּּוס 

ֻּ



 

 24עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 תרגול עבר

 תרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּלעברית:ֻּ

ְחִתיֻּב ֻּ ת  כְֻֻּּאבפ  ְלמ  בא  ֻּ.ת 

_______________________________________________________________________ֻּ

ّ )ל(ס  אֻּא  ל  'לּוֻּע  ח  רֻּד  אִעילֻּּונ אד  הִאְסמ  ֻּ.י אר 

_______________________________________________________________________ֻּ

כ ִֻּאְמב ֻּ חֻּר  ֻֻּּ.ִתירְצ'נ אֻּכְֻּאר 

_______________________________________________________________________ֻּ

ֹע'ל? )ל(ש  אֻּא  ל  אְֻּוִצְלתּוֻּע  יְמת  ֻּא 

_______________________________________________________________________ֻּ

ִעיִשיִריןִֻּשְרב ֻּ ְהו הֻּמ  ֻּ.תֻּק 

_______________________________________________________________________ֻּ

כְֻּ ְלמ  הְֻּטִלְעתּוִֻּמןֻּא  יע  ְיֻּס  אֻּא  ל  בע  ֻּ?ת 

_______________________________________________________________________ֻּ

כְְֻֻּּוִצְלת ְלמ  אֻּא  ל  בע  כ ֻֻּּת  אֹתוּוא  ֻּ.ְלתֻּג 

_______________________________________________________________________ֻּ

ֹע'ל? )ל(ש  אֻּא  ל  ְֻּטִלְעִתיֻּע 

_______________________________________________________________________ֻּ

ִביב לֻּא  לְֻּג'ִדידִֻּפיֻּת  ח  ְחנ אֻּמ  ת  ֻּ.פ 

_______________________________________________________________________ֻּ

ב ֻּ )ל(ש  כ ֻֻּּאבא  ל,ֻּא  ח  ְלמ  אֻּא  ל  'לּוֻּע  ח  לֻּּוִשְרבד  אפ  ל  ִצירלּוֻּפ  ֻּ.ּוֻּע 



 

 25עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 תרגול עבר

 תרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּלערבית:ֻּ

ֻּמתיֻּיצאתםֻּמהבית?

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.הםֻּשתוֻּקפהֻּבמשרד

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּלמהֻּנורֻּפתחהֻּאתֻּהדלת?

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּשמעתםֻּאתֻּהחדשותֻּברדיו?

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.נכנסנוֻּלמכוניתֻּופתחנוֻּאתֻּהחלון

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.קילומטר5ֻּהיאֻּחזרהֻּמהעבודהֻּיצאהֻּמהביתֻּורצהֻּ

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.ישבתיֻּמולֻּהמחשבֻּוכתבתיֻּאימייל

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּקיבלתםֻּאתֻּהאימיילֻּששלחתי?

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּהבנְתֻּאתֻּהמסמך?

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּלמהֻּהואֻּיצאֻּמהמשרד?ֻּהואֻּהגיעֻּעכשיו.



 

 26עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 עתיד -הווהתרגול 

 תרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּלעברית:ֻּ

חִֻּפְְֻּבִתֻּ כְֻֻּּאביֻּב ֻּת  ְלמ  בא  ֻּ.ת 

_______________________________________________________________________ֻּ

רֻּ אִעילֻּּונ אד  ח'ְֹבי ִֻּאְסמ  ّד  )ל(ס  אֻּא  ל  הלּוֻּע  ֻּ.י אר 

_______________________________________________________________________ֻּ

א ְכר  ֻֻּּ.ִתירכְֻֻּּ'צכְֹֻּרְֻּמנ ֻּב 

_______________________________________________________________________ֻּ

אֻּ יְמת  ّצְֹֻּוְְֻּבתא  )ל(ש  אֻּא  ל  ֹֻּע'ל?לּוֻּע 

_______________________________________________________________________ֻּ

ִעיֻּבר ְֻּשְֻּבתִִֻּשיִריןֻּ ְהו הֻּמ  ֻּ.ק 

_______________________________________________________________________ֻּ

הֻּ יע  ְיֻּס  אֻּא  ל  כְֻּעְטל ְֻּבִתֻּע  ְלמ  בּוִֻּמןֻּא  ֻּ?ת 

_______________________________________________________________________ֻּ

ל ְוצ  כְֻֻּּב  ְלמ  אֻּא  ל  בע  אֹתוֻּלאכֹֻּב ֻּּוֻּת  ֻּ.ג 

_______________________________________________________________________ֻּ

ִעי ְֻּّבִתְטל  )ל(ש  אֻּא  ל  ֹֻּע'ל?ע 

_______________________________________________________________________ֻּ

ח לְֻּّמִנְפת  ח  בִֻֻּּמ  לֻּא  ֻּ.יבְג'ִדידִֻּפיֻּת 

_______________________________________________________________________ֻּ

ّ )ל(ש  לّח'ְֹדְֻּבי ֻֻּּאבב ֻּא  ח  ְלמ  אֻּא  ל  כְְֻּבי ֻּ,ֻּלּוֻּע  לֻּּוֻּּולא  אפ  ל  ִצירבִשר ִֻּביפ  ֻּ.ּוֻּע 



 

 27עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 עתיד -הווהתרגול 

 תרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּלערבית:ֻּ

ֻּמהבית?ֻּתצאומתיֻּ

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.קפהֻּבמשרדֻּישתוהםֻּ

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּאתֻּהדלת?ֻּתפתחלמהֻּנורֻּ

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּאתֻּהחדשותֻּברדיו?ֻּאתםֻּשומעים

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.אתֻּהחלוןֻּותחיםלמכוניתֻּופֻּהםֻּנכנסים

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.קילומטר5ֻֻּּתרוץמהביתֻּוֻּותצאמהעבודהֻֻּּתחזורהיאֻּ

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.אימיילֻּאכתובמולֻּהמחשבֻּוֻּאשב

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּ?אשלחאתֻּהאימיילֻּשֻּמתיֻּתקבלו

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּאתֻּהמסמך?ֻּמבין

_______________________________________________________________________ֻּ

ֻּצאֻּמהמשרד?ֻּהואֻּהגיעֻּעכשיו.ולמהֻּהואֻּי



 

 28עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 שם הפועל -תילוי

 הבאיםֻּהמשפטיםֻּאתֻּלתרגםֻּיש:ֻּ

ֻּ____________________________רציתיֻּללכת________________________________________

ֻּ________________________________________________________יצאתיֻּלרוץ_____________

ֻּ___________________________________________________________להיכנס__________רצוֻּ

ֻּ_______________________רצתהֻּלבשל____________________________________________

ֻּ_______________________הואֻּצריךֻּלהיכנס________________________________________

ֻּ________________________________________________________ישבֻּלאכול_____________

ֻּ________________________חזרנוֻּלכעוס____________________________________________

ֻּ_________________________רצוֻּלשבור_____________________________________________

ֻּ________________________רוציםֻּלשתוק?__________________________________________

ֻּ_____________________אתםֻּצריכיםֻּלשתותֻּהרבה________________________________

ֻּ______________________מהֻּתרצוֻּלעשות?________________________________________

ֻּ___________________________________________________________הםֻּביקשוֻּלבשלֻּאורז

ֻּ____________________היאֻּרקֻּרצתהֻּלשאולֻּמהֻּשלומו____________________________

ֻּ____________________רוציםֻּלרוץֻּולחזורֻּעודֻּחציֻּשעה?____________________________

ֻּ__________________________________לאֻּרציתיֻּלשתותֻּמים,ֻּרקֻּקולה_______________

 ______________________למהֻּצריךֻּלאכולֻּכשרעבים?______________________________



 

 29עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

ֻֻּּגזרת ע"א – פעלים בניין ראשון

אל  ִיפּולֻּ-משקל:ֻֻּּפ 

כאשרֻּאחתֻּמשלושֻּאותיותֻּהשורשֻּ)פ.ע.ל(ֻּהיאֻּאחתֻּמהאותיותֻֻּּ?גזרהֻּמהי

ֻּ.כעיצורֻּמתפקדותֻּולא)או"י(ֻּהמאריכיותֻּ

רּוח -ָראח    )הלך(  י 

 ציווי עתיד הווה עבר הגוף

נ א חְֻֻּּא  ֻֻּּרּוחאָ ֻּרּוחאבָ ֻּתר 

חְִֻֻּּאְנת ֻּ ֻּרּוחֻּרּוחְת ֻּרּוחְת ב  ֻּתר 

חְִֻֻּּאְנִתי יר  ֻּירּוחִֻֻּּירּוחְִֻּת ֻּירּוחְִֻּת ב  ֻּת 

אח ֹהו ّ ֻֻּּרּוחיֻּרּוחיב  ֻּר 

אח ֻּ ִהי ّ ֻֻּּרּוחְת ֻּרּוחְת ב  ֻּתר 

חְִֻֻּּאְחנ א נְ ָֻּנאר  ֻֻּּרּוחנְ ֻּרּוחמ 

חְִֻֻּּאְנתּו ֻּּורּוחֻּּורּוחְת ֻּּורּוחְת ב  ֻּתּור 

ّ אח ֹהם  ֻֻּּּורּוחי  ֻּּורּוחיב  ֻּּור 

 



 

 30עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

ֻּ

 גזרת ע"א – פעלים בניין ראשון

אל ִֻּיִפילֻּ-משקל:ֻֻּּפ 

'יב -ָג'אב ג   )הביא( י 

 ציווי עתיד הווה עבר הגוף 

ֻּ

נ א ֻּא 

ֻּ

ֻּתִג'בְֻּ

ֻּ

ִֻּג'יבאבָ 

ֻּ

ִֻּג'יבאָ 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנת ֻּ

ֻּ

ֻּתִג'בְֻּ

ֻּ

ִֻּג'יבְת ב  

ֻּ

ִֻּג'יבְת 

ֻּ

ִֻּג'יב

ֻּ

ִֻּאְנִתי

ֻּ

יִג'בְֻּ ֻּת 

ֻּ

ֻּיִג'יבְִֻּת ב  

ֻּ

ֻּיִג'יבְִֻּת

ֻּ

ֻּיִג'יבִֻּ

ֻּ

 ֹהו ّ

ֻּ

'אב ֻּג 

ֻּ

ִֻּג'יביב  

ֻּ

ִֻּג'יבי  

ֻּ

ֻּ

 ִהי ّ

ֻּ

'אב ֻּ ֻּתג 

ֻּ

ִֻּג'יבְת ב  

ֻּ

ִֻּג'יבְת 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְחנ א

ֻּ

ָֻּנאִג'בְֻּ

ֻּ

נְ  ִֻּג'יבמ 

ֻּ

ִֻּג'יבנְ 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנתּו

ֻּ

ֻּתּוִג'בְֻּ

ֻּ

ֻּּוִג'יבְת ב  

ֻּ

ֻּּוִג'יבְת 

ֻּ

ֻּּוִג'יב

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

'אב ֻּּוג 

ֻּ

ֻּּוִג'יביב  

ֻּ

ֻּּוִג'יבי  

ֻּ



 

 31עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

ֻּ

 גזרת ע"א – פעלים בניין ראשון

אל אלֻּ-משקל:ֻֻּּפ  ִֻּיפ 

ָנאם -ָנאם  )ישן( י 

 ציווי עתיד הווה עבר הגוף

ֻּ

נ א ֻּא 

ֻּ

ֻּתִנמְֻּ

ֻּ

ֻּנ אםאבָ 

ֻּ

ֻּנ אםאָ 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנת ֻּ

ֻּ

ֻּתִנמְֻּ

ֻּ

ֻּנ אםְת ב  

ֻּ

ֻּנ אםְת 

ֻּ

ֻּרּוחֻּנ אם

ֻּ

ִֻּאְנִתי

ֻּ

יִנמְֻּ ֻּת 

ֻּ

ֻּיְנ אמְִֻּת ב  

ֻּ

ֻּינ אמְִֻּת 

ֻּ

ֻּינ אמִֻֻּּירּוחִֻּ

ֻּ

 ֹהו ّ

ֻּ

ֻּנ אם

ֻּ

ֻּנ אםיב  

ֻּ

ֻּנ אםי  

ֻּ

ֻּ

 ִהי ّ

ֻּ

ֻּתנ אמ ֻּ

ֻּ

ֻּנ אםְת ב  

ֻּ

ֻּנ אםְת 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְחנ א

ֻּ

ָֻּנאִנמְֻּ

ֻּ

נְ  ֻּנ אםמ 

ֻּ

ֻּנ אםנְ 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנתּו

ֻּ

ֻּּוִנְמת

ֻּ

ֻּּונ אמְת ב  

ֻּ

ֻּּואמְָתנ

ֻּ

ֻּּונ אמֻּּורּוח

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

ֻּּונ אמ

ֻּ

ֻּּואמיב

ֻּ

נָ  ֻּּואמי 

ֻּ
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 חזרה על החומר

 אוצר מילים

 שֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאיםי: 

ֻּ.הבאתיֻּהביתהֻּחברהֻּמביתֻּהספר

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.לאֻּראיתיֻּטלוויזיהֻּאתמולֻּבגללֻּשאביֻּכעס

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.הואֻּלאֻּיביאֻּבננותֻּמחרֻּלחנות,ֻּהואֻּיביאֻּרקֻּסלט

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.כשראיתיֻּאתֻּאמי,ֻּהלכתיֻּלדלת

________________________________________________________________________________ֻּ

לאֻּישנתיֻּכלֻּהלילהֻּכיֻּהייתיֻּרעבֻּוצמא!ֻּ

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.רצינוֻּללכתֻּהרבהֻּבטיולֻּאבלֻּהמורהֻּאמרהֻּשנהיהֻּעייפיםֻּ

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּהשעהֻּתשעֻּואניֻּעייף.ֻּנהיהֻּאמצעֻּהיום?

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.לאֻּחזרנוֻּלישוןֻּאחריֻּאתמול

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּשמעְתֻּמהֻּבעלֻּהמקוםֻּאמר?ֻּלא.ֻּמהֻּהואֻּאמר?

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ.בעלֻּהמקוםֻּאמרֻּשמחמדֻּראהֻּאתֻּבןֻּדודֻּשלו

________________________________________________________________________________ֻּ
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 חזרה על החומר

 בניין שני

ّ ע  ֻּّ-למשקל:ֻֻּּפ  ע  ֻּלִיפ 

ّ -רָסָּכّ ָסּכ   ר )סגר(י 

 ציווי התילוי עתיד -הווה עבר הגוף

ֻּ

נ א  א 

ֻּ

ّ כ  ֻּתְרֻּס 

 

ֻּ

ָّבא כ   רס 

ֻּ

ّאָ  כ   רס 

 

ֻּ

 ִאְנת ֻּ

ֻּ

ّ כ  ֻּתְרֻּס 

 

ֻּ

ְת  ّב  כ   רס 

ֻּ

ְّת  כ   רס 

ֻּ

ّ כ   רס 

ֻּ

 ִאְנִתי

ֻּ

ّ כ  יְרֻּס  ֻּת 

 

ֻּ

ְת  ְכّב   ִריס 

ֻּ

ְכְّת   יִרֻּס 

ֻּ

ְכّ  יִרֻּס 

ֻּ

 ֹהו ّ

ֻּ

ّ כ  ֻּרס 

 

ֻּ

י ّב  כ   רס 

ֻּ

ّי   כ   רס 

 

ֻּ

 ִהי ّ

ֻּ

ّ כ  ֻּתר ֻּס 

 

ֻּ

ְת  ّב  כ   רס 

ֻּ

ְّת  כ   רס 

 

ֻּ

 ִאְחנ א

ֻּ

ّ כ   ָנאְרס 

 

ֻּ

נְ  ّמ  כ   רס 

ֻּ

ّנְ  כ   רס 

 

ֻּ

 ִאְנתּו

ֻּ

ّ כ  ְֻּתּורס 

 

ֻּ

ְת  ְכّב   ּורס 

ֻּ

ְכְّת   ּורס 

ֻּ

ְכّ  ּורס 

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

ّ כ  ֻּּורס 

 

ֻּ

י ְכّב   ּורס 

ֻּ

ְכّי    ּורס 

 

ֻּ

ֻּ
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 חזרה על החומר

 בניין שני

 :ֻּישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאים

ّ ת  כֻּי אֻּנ ו אל?ר  ת  ְנט  ְֻּבִתיֻּש 

________________________________________________________________________________ֻּ

ّ ד  ַלّק  אְלְבלּוז ה?ישֻּכ  כֻּה  ת  ֻּפ 

________________________________________________________________________________ֻּ

ّ ל  'דֻּאלְג'ّצ  ְסג  ّיתּוִֻּבאְלמ  ה?ִדידִֻּפיֻּאלנ  ֻּאְצר 

________________________________________________________________________________ֻּ

ّ כַֻּّי ְّטִלְעתּוִֻּמןֻּא)ל(ס  אֻּס  הֻּּומ  אבאר  ְֻּרתּוֻּאְלב 

________________________________________________________________________________ֻּ

ّ ל  הֻּכ  ְנת  יכ לאלש  ְתִניַֻּאבּוִֻּמיתֻּש  ֻּפ 

________________________________________________________________________________ֻּ

ו ّ ישִֻּבְתד  ִלים?ֻּאְלב ֻּא  ّרֻּי אֻּס  ט  ח  ֻּה!אצִֻּבאְלמ 

________________________________________________________________________________ֻּ

אז!ֻּכ ְלّ ְמת  דֻּכ אןֻּמ  ְרש  ַקִّאְלמ  ֹֻּלו!-ְפנ אנ אֻּז 

________________________________________________________________________________ֻּ

ִّבְדّ ל  ّאלִרّשֻּנאְֻּנב  הֻּא)ל(צ  הִֻּסת  יע  ַלאֻּס  הֻּע  ֹֻּבחְחל 

________________________________________________________________________________ֻּ

ّ 'ב  אב?ח  ב  ִליֻּּונ ַואלֻּי אֻּש  ְֻּרתּוֻּע 

________________________________________________________________________________ֻּ

 



 

 35עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 החומרחזרה על 

 בניין שני

 :ֻּישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאים

 אחפשֻּמחרֻּאתֻּהתיקֻּבתחנהֻּהמרכזית.

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּסידרתֻּאתֻּהמקום?ֻּנראהֻּיפהֻּמאוד!

________________________________________________________________________________ֻּ

נ סֻּלעירֻּהעתיקה?ֻּאניֻּרוצהֻּלהגידֻּשלוםֻּלחברֻּשלי.ֻּ ֻּמתיִֻּנכ 

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּמיֻּשרוצהֻּלהתפללֻּבמסגד,ֻּאיןֻּבעיה.

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּסגורֻּאתֻּהדלתֻּשלֻּהרכב!

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּהייתםחיפשתיֻּאתכםֻּבמרכזֻּהעירֻּולאֻּ

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּלאֻּהודעתיֻּלמדריךֻּוגםֻּלאֻּראיתיֻּאתֻּהאוטובוס

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּהיאֻּסידרהֻּאתֻּהחדרֻּשלהֻּלפניֻּשיצאהֻּלביתֻּהספר

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּבירכנוֻּלשלוםֻּאתֻּחברנוֻּשנסעֻּלאיטליה

________________________________________________________________________________ֻּ

ֻּ

 


