
 

 1עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ָתְעִלים

 בניין חמישיתרגול הטיות פעלים 

 ישֻּלהטותֻּאתֻּהפעליםֻּולתרגם:ֻּ

ֻּ.אנ ֻּזְֻּ'ו ّג ֻּת ֻֻּּ–ֻּהתחתנו

ّו ְֻּתֻּנ ֻֻּּ–ֻּנצפה ֻּ.עק 

ّע ְֻּתֻּי ֻֻּּ–ֻּילמדו ֻּ.מּול 

ّע ְֻּתֻֻּּ–!ֻּלמד ֻּם!ל 

ّע ְֻּתֻּנ ֻֻּּ–ֻּנכירֻּאותו ֻּ.יהל ֻּפֻּע ֻּר 

ّנ ְֻּתֻֻּּ–!ֻּנשום ֻּס!פ 

ّח ְֻּתֻֻּּ–ֻּהתקלחתי ֻּ.תמְֻּמ 

ֻּי ّח ְֻּתֻּת ֻֻּּ–תתלבטיֻּ ֻּ.יר 

ّז ְֻּתֻֻּּ–נזכרתם?ֻּ ֻּ?תּוְרֻּכ 

ّמ ֻּאְתֻּב ֻֻּּ–אהנהֻּ ֻּ.עת 

ّע ְֻּתֻֻּּ–למדהֻּ ֻּ.תמ ֻּל 

ّג ֻּאְתֻּב ֻֻּּ–אניֻּמתאמןֻּ ֻּ.ם'ס 

ّו ְֻּתֻּת ֻּבְֻֻּּ–היאֻּתצפהֻּ ֻּ.עק 

ّו ֻּיְתֻּב ֻֻּּ–הםֻּיסתבכוֻּ ֻּ.טּור 

ّז ֻּאְֻּתֻּמ ֻֻֻּּּ-לאֻּזכרנוֻּ ֻּ.אשנ ְֻּרֻּכ 

ّח ֻּיְתֻּב ֻֻּּ–הםֻּזזיםֻּ ֻּ.וכר 

 

 



 

 2עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ָתְעִלים

 משפטים -תרגול

 ישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאים:ֻּ

 למה אתה מאחר?

ֻּר?'ّח ֻּא ְֻּתֻּת ֻּישֻּבְֻּל ֻּ

 לא התחתנתי כי אני צעיר.

ֻּ.אבّאֻּש ֻּנ ֻּאןֻּא ֻּש ֻּשֻּע ֻּת ֻּזְֻּ'ו ّג ֻּאְֻּתֻּמ ֻּ

 הם נהנו בחתונה מאוד! הייתה חגיגה גדולה.

ّמ ְֻּתֻּ ֻּה.יר ֻּב ֻּהֻּכְֻּל ֻּפְֻּתֻּח ֻּאנ ֻּכ ֻֻּּ!סְרֻּע ֻּלְֻּיֻּא ֻּירֻּפ ֻּת ֻּכְֻֻּּעּות 

 לא אכלתי בחתונה כי איחרתי.

ֻּ.תְרֻּ'ّח ֻּא ֻּאןְֻּתֻּש ֻּסֻּע ְֻּרֻּע ֻּלְֻּיֻּא ֻּשֻּפ ֻּתְֻּלְֻּכ ֻּאֻּא ֻּמ ֻּ

 היום חמש שעות בחדר כושר. היא התאמנה

ّג ְֻּתֻּ ֻּ.ידד ֻּח ֻּלְֻּתֻּא ֻּפ ֻּ'ְרֻּיֻּע ֻּאתֻּפ ֻּאע ֻּסֻּס ֻּ'מְֻּוםֻּח ֻּי ֻּלְֻּתֻּא ֻּמ ֻּ'ס 

 ציפינו שלא תאחר. איחרת והתחלנו לשחק.

ّא ְֻּתֻּאֻּת ֻּמ ֹֻֻּּונّאֻּא ֻּנ ֻּעְֻּק ֻּו ְֻּתֻּ ّא ֻּ'ר.ְֻּתֻּח  ّב ֻּתֻּּו'ְרֻּח  ֻּ.בע ֻּלְֻּאֻּנ ֻּנ ְֻּשֻּל 

 אמא שלי אמרה לי שאני צריך להתחתן.

ّא ֻּ ֻּ.ז'ו ّג ְֻּתֻּםֻּא ֻּאז ֻּל ֹֻֻּּונّיֻּא ֻּל ֻֻּּ-תכ ֻּיֻּח ֻּמ 

 אל תזוז! יש נחש שחור לידך.

ّח ְֻּתֻּת ֻּ ֻּ.אכר ֻּןֻּו ֻּאֻּמ ֻּד ֻּהֻּסֹוי ّיהֻּח ֻּש!ֻּפ ֻּכְֻּר 

 האמת? אני מתלבט מאוד איפה ללמוד.

ّ(ל)א ֻּ ّע ְֻּתֻּיןֻּא ֻּירֻּו ֻּת ֻּרֻּכְֻּי ّח ֻּאְתֻּאֻּב ֻּנ ֻּהֻּא ֻּאח ֻּר ֻּצ  ֻּ.םל 



 

 3עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ָתְעִלים

 משפטים -תרגול

 ישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאים:ֻּ

 הכרתי אותו לפני  הרבה שנים, במכללה.

ّע ְֻּתֻּ ّכ ֻּלְֻּיֻּא ֻּין,ֻּפ ֻּנ ֻּלֻּסְֻּב ֻּיהֻּק ֻּל ֻּתֻּע ֻּפ ֻּר  ֻּ.הי ّל 

 מישהו ראה איפה וסים? הוא הלך להתקלח.

ّח ְֻּתֻּאחֻּי ֻּים?ֻּר ֻּס ֻּיןֻּו ֻּאפֻּו ֻּאֻּש ֻּד ֻּח ֻּ ֻּ.םמ 

 היא התנהגה מוזר, אולי היא לא מרגישה טוב?

ّצ ְֻּתֻּ ֻּלֻּע ֻּכ ֻּש ֻּתֻּבְֻּפ ֻּר  ֻּיח?נ ֻּהֻּמְֻּס ֻּאסְֻּשֻּח ֻּזֻּמ ֻּיג'ּוב ֻֻּּ,יב'ר 

 שנה. 35אני ואשתי, התחתנו לפני 

ֻּ.הנ ֻּיןֻּס ֻּאת ֻּל ֻּת ֻּהֻּּוס ֻּ'מְֻּלֻּח ֻּב ֻּאֻּק ֻּנ ֻּזְֻּ'ו ّג ְֻּתֻֻּּית ֻּר ֻּמ ֻּאֻּּונ ֻּא ֻּ

 למה אתם לא מתרגשים?

ّח ְֻּתֻּת ֻּאֻּבְֻּישֻּמ ֻּל ֻּ ֻּ?שסּומ 

 היא למדה עם אחי ועם סמיר בכיתה.

ّע ְֻּתֻּ ّיֻּא ֻּירֻּפ ֻּמ ֻּס ֻּיֻּּוח'ּועֻּא ֻּתֻּמ ֻּמ ֻּל  ֻּ.פ)ל(צ 

 הוא ילמד בשנה הבאה בעזרת השם בלונדון מנהל עסקים.

ֻּ.אלמ ֻּעְֻּתֻּא ֻּאְרֻּד ֻּןֻּא ֻּד ֻּנְֻּיֻּל ֻּאיֻּפ ֻּ'ّתֻּא)ל(ג ֻּנְֻּס ֻּםֻּל ֻּע ְֻּתֻּאחֻּי ֻּר ֻּ

 .אח' שלי מתחתן בחודש מרץ

ֻּ.האת ֻּל ֻּרֻּת ֻּה ֻּש ֻּזֻּבְֻּ'ו ّג ֻּיְתֻּיֻּב ֻּח'ּוא ֻּ

 נעים להכיר!

ّש ֻּתְֻּ ֻּא!נ ֻּפְֻּר 



 

 4עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ָתְעִלים

 תרגום חופשי -תרגול סיכום

 בבנייניםֻֻּּישֻּלתרגםֻּאתֻּהסיפורֻּהבא.ֻּישֻּלהשתמשֻּבכלֻּהפעליםֻּהנלמדו

ֻּהשונים.ֻּישֻּלהקליטֻּאתֻּהנכתב:

ֻּלאֻּרציתיֻּלצאתֻּלמסיבהֻּעםֻּחבריםֻּשלי.ֻּ

ֻּאניֻּרקֻּרציתיֻּלישון.

ֻּיחיאֻּדיברֻּאיתיֻּבשעהֻּשמונהֻּואמרֻּליֻּ"סאמי,ֻּאלֻּתישן!ֻּבואֻּאיתנו".

ֻּיצאנוֻּלמסיבהֻּונהניתיֻּמאוד.ֻּכלֻּחברייֻּהיוֻּשם.ֻּ

ֻּבבוקרֻּראיתיֻּאתֻּהחדשותֻּושתיתיֻּקפה.ֻּ

ֻּבחדשותֻּדיברוֻּבנוגעֻּלשוקֻּהחדשֻּבמרכזֻּנצרת.ֻּ

ֻּאניֻּרוצהֻּלבקרֻּשם.ֻּ

ֻּאחריֻּהקפהֻּיצאתיֻּלעבודה,ֻּאניֻּעורךֻּדין.ֻּ

ֻּנכנסתיֻּלמשרדֻּוראיתיֻּשאיןֻּאנשיםֻּבמשרד.ֻּ

ֻּכולםֻּבחופשֻּורקֻּאניֻּבעבודה!

ֻּחזרתיֻּהביתהֻּוראיתיֻּאתֻּחדשותֻּהערב.ֻּ

ֻּאשתיֻּהכינהֻּארוחתֻּערבֻּיפהֻּואכלנוֻּביחד.ֻּ

ֻּיצאנוֻּעםֻּחברים.ֻּדיברנוֻּעלֻּהיוםֻּו

ֻּאתמולֻּיצאתיֻּעםֻּחברים,ֻּוהיוםֻּגם.

ֻּואני,ֻּאניֻּרקֻּרוצהֻּלישון.

 

 

 



 

 5עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ָתְעִלים

 פתרון

ّשֻּב ֻּאנְֻּאֻּכ ֻּמ ֻּ ֻּ.יאב ֻּח ֻּעֻּצְֻּהֻּמ ֻּל ֻּפְֻּח ֻּלְֻּאֻּא ֻּל ֻּעֻּע ֻּל ֻּטְֻּיֻּא ֻּד 

ّאןֻּב ֻּכ ֻֻּּסّב ֻּ ֻּאם.נ ֻּיֻּא ֻּד 

ֻּא".נ ֻּעְֻּאלֻּמ ֻּע ֻּ!ֻּת ֻּשאמְֻּנ ֻּיְֻּתֻּאמ ֻּיֻּ"ס ֻּאלֻּל ֻּק ֻּהֻּּוי ֻּאנְֻּמ ֻּהֻּת ֻּיע ֻּאֻּס ֻּל ֻּיֻּע ֻּע ֻּאֻּמ ֻּכ ֻּאֻּח ֻּי ֻּחְֻּי ֻּ

ّמ ְֻּתֻּהֻּּול ֻּפְֻּח ֻּלְֻּאֻּא ֻּל ֻּאֻּע ֻּנ ֻּעְֻּל ֻּטְֻּ ֻּ.אכנ ֻּה ֻֻּּאנּויֻּכ ֻּאב ֻּח ֻּצְֻֻּּלّיר,ֻּכ ֻּת ֻּתֻּכְֻּעְֻּת 

ّא ֻּ ְֻּשֻּארֻּּו'ב ֻּחְֻּא ֻּלְֻּתֻּא ֻּפְֻּחֻּש ֻּב ֻּ)ל(צ  ֻּ.ֻּהו ֻּהְֻּתֻּק ֻּבְֻּר 

ّב ֻֻּּּוכארֻּח ֻּ'ב ֻּחְֻּא ֻּאלְֻּב ֻּ ّא ֻּהֻּל ֻּב ֻּסְֻּא)ל(נ  ّיֻּא ֻּידֻּפ ֻּד ֻּ'ّ)ל(גְֻּקֻּא ֻּּו)ל(סّיֻּא ֻּארֻּפ ֻּיֻּצ ֻּל  ֻּ.הר ֻּאצְֻּ)ל(נ 

ֻּ.אכנ ֻּרֻּה ֻּזּויֻּא ֻּדّ ֻּב ֻּ

ّאֻּא ֻּל ֻּתֻּע ֻּעְֻּל ֻּהֻּטְֻּו ֻּהְֻּק ֻּלְֻּדֻּא ֻּע ֻּב ֻּ ֻּ.יאמ ֻּח ֻּאֻּמ ֻּנ ֻּל,ֻּא ֻּע' )ל(ש 

ֻּ.ֻּבת ֻּכְֻּמ ֻּלְֻּיֻּא ֻּאסֻּפ ֻּנ ֻֻּּשّאֻּפ ֻּמ ֹֻֻּּונّתֻּא ֻּפְֻּש ֻּּוֻּבת ֻּכְֻּמ ֻּלְֻּאֻּא ֻּל ֻּתֻּע ֻּ'לְֻּח ֻּד ֻּ

ّיֻּא ֻּאֻּפ ֻּנ ֻּא ֻֻּּסّב ֻּהֻּּול ֻּטְֻּע ֻּבְֻֻּּלّכ ֻּלְֻּא ֻּ ֻּ.לע' )ל(ש 

ֻּ.ֻּאס ֻּמ ֻּלְֻּארֻּא ֻּ'ב ֻּחְֻּא ֻֻּּתפְֻּש ֻּיתֻּּוב ֻּלְֻּאֻּא ֻּל ֻּתֻּע ֻּ'עְֻּג ְֻּרֻּ

ֻּ.צ'ע ֻּעֻּב ֻּאֻּמ ֻּנ ֻּלְֻּכ ֻּא ֻּאֻּּוש ֻּתֻּע ֻּר ֻּ'ّצ ֻּיֻּח ֻּת ֻּר ֻּמ ֻּ

ֻּ.אבח ֻּעֻּצְֻּאֻּמ ֻּנ ֻּעְֻּל ֻּטְֻּםֻּּויֹולְֻּןֻּא ֻּאֻּע ֻּינ ֻּכ ֻּח ֻּ

ֻּ.אןמ ֻּוםֻּכ ֻּי ֻּלְֻּא ֻּּוֻּאבח ֻּעֻּצְֻּתֻּמ ֻּעְֻּל ֻּחֻּטְֻּאר ֻּב ֻּמְֻּא ֻּ

ّנ ֻּא ֻּּו ّסֻּב ֻּאֻּב  ֻּאם.נ ֻּיֻּא ֻּד 

 


