
 

 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(. .6 ל   ב 

ִריקֻּ)דרך(. .7  ט 

 'ָתא ָמְרבּוָטה'

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

ֻּבעיקרֻּבמקריםֻּהבאים:

 .כינויֻּשייכות/קניין .1

ֻּדוגמא:ֻּ

 . יתתלמידֻּ-התלמידֻּ:עברית

ֻּיִתְִתְלִמיזֻּ–ֻּהערבית:ִֻּתְלִמיז ֻּ

ֻּ

ֻּ.סמיכות .2

ֻֻֻּּּ,ֻּתלֻּאביבֻּתאוניברסיטֻּ-האוניברסיטֻּ:עבריתֻּדוגמא:

'אמְֻֻּּ-הג' אְמע ֻֻּּ:ערבית ִביב.ֻּתע ֻּג  לֻּא  ֻּת 



 

 2עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 זכר/ נקבה

 :ֻּישֻּלתרגםֻּולהשליםֻּאתֻּהמיליםֻּהבאות

 :ִֻּתְלִמיז,ִֻּתְלִמיז התלמידהֻּ-תלמיד

הסטודנטיתֻּ-סטודנט אְלּב  ּב,ֻּט  אל  ֻּ:ֻּט 

הגדולהֻּ-גדול ֻּ:ְֻּכִּביר,ְֻּכִּביר 

'וّ ֻּנשואהֻּ-נשוי 'ְוّ:ִֻּמְתג  ֻּז הז,ִֻּמְתג 

הקטנהֻּ-קטן ֻּ:ְֻּזִע'יר,ְֻּזִע'יר 

ח',ֹֻּאְח'תחותאֻּ-אח ֻּ:ֻּא 

ד,ִֻּּבְנתילדהֻּ-ילד ֻּ:ֻּו ל 

ّרווקהֻּ-רווק ז  ّ:ֻּע  ז  ֻּהאִּבי ّאִּבי,ֻּע 

החדשהֻּ-חדש ֻּ:ְֻּג'ִדיד,ְֻּג'ִדיד 

השכנהֻּ-שכן 'אר  'אר,ֻּג  ֻּ:ֻּג 

הרופאֻּ-רופא )ָדְכתֹור( ְכתֹור  ְכתֹור,ֻּד  ֻּ:ֻּד 

ֻּ:ִֻּחלּו,ִֻּחְלו היפה -יפה )ִחלּו(

המהנדסת -מהנדס ס  ְנד  ה  ס,ֻּמ  ְנד  ה  ֻּ:ֻּמ 

 ֵמהם, ְמָעְלّמורה )נ(: ְמָעֵלّ -ורה )ז(מ

הקרובה -קרוב ִריּב  ִריּב,ֻּק  ֻּ:ֻּק 



 

 3עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 'תא' מרבוטה

 ֻּיםהבאֻּהמשפטיםישֻּלתרגםֻּולהשליםֻּאת:ֻּ

 .תחנת דלק

ّ ט  ח  ְנִזין.מ  ֻּתֻּּב 

 .המכונית של אחי

ّ י  ח'ּוי.ס  ֻּאְרתֻּא 

 .יאסיןמשפחת 

יְלתֻּי אִסין. ֻּע 

 אוניברסיטת חיפה

תֻּח ֻּ 'אְמע  א.ג  ֻּיפ 

 .בית הספר אורט

תֻּאֹוְרט. ס  ְדר  ֻּמ 

 .חנות בגדים

ّ כ  ו אִעי.ד  ֻּאנ תֻּא 

 .סלט עגבניות

ה. ְנדֹור  תֻּּב  ְלט  ֻּס 

 .שעתיים

ין. ת  יע  ֻּס 

ֻּ



 

 4עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 כינויי השייכות/קניין

ֻּסיומתֻּלשמותֻּעצםֻּשבאהֻּלבטאֻּשייכות.

ֻּ.נו,ֻּאביה,ֻּאחותו,ֻּאשתך,ֻּביתיביתֻּדוגמאותֻּבעברית:

 אָרה )מכונית(ָסָיّ ת )בית(ֵבי של? הגוף

ֻּ

נ א ֻּא 

ֻּ

ֻּשלי

ֻּ

יִתֻּ ֻּיב 

ֻּ

י ّ ֻּיאְרִתֻּס 

ֻּ

ִֻּאְנת ֻּ

ֻּ

ֻּשלָך

ֻּ

ית ֻּ ֻּכב 

ֻּ

י ّ ֻּכאְרת ֻּס 

ֻּ

ִֻּאְנִתי

ֻּ

ְך ֻּשל 

ֻּ

ית ֻּ ֻּכב 

ֻּ

י  ّ ֻּכאְרת ֻּס 

ֻּ

 ֹהו ّ

ֻּ

ֻּשלו

ֻּ

ית ֹֻּוב 

ֻּ

י ّ ֹֻּואְרתס 

ֻּ

 ִהי ّ

ֻּ

ֻּשלה

ֻּ

יְתֻּ ָֻּהאב 

ֻּ

י ّ ָֻּהאאְרְתֻּס 

ֻּ

ִֻּאְחנ א

ֻּ

ֻּשלנו

ֻּ

יְתֻּ ָֻּנאב 

ֻּ

י ّ ָֻּנאאְרְתֻּס 

ֻּ

ֻּתּוִאנְֻּ

ֻּ

ֻּשלכם

ֻּ

יְתֻּ ֹֻּכםב 

ֻּ

י ّ ֹֻּכםאְרְתֻּס 

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

ֻּשלהם

ֻּ

יְתֻּ ֹֻּהםב 

ֻּ

י ّ ֹֻּהםאְרְתֻּס 

 



 

 5עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 כינוי שייכות/ קניין

 :ישֻּלהשליםֻּאתֻּהטבלהֻּהבאה 

ֻּ

 (כוס) אֵיהֻכָבّ ֵלפֹון )פלאפון(בֵ  של? הגוף

ֻּ

נ א ֻּא 

ֻּ

ֻּשלי

ֻּ

פֹוִני ל  ֻּּב 

ֻּ

ّ ֻּאְיִתיכ ּב 

ֻּ

ִֻּאְנת ֻּ

ֻּ

ֻּשלָך

ֻּ

פֹונ כ ל  ֻּּב 

ֻּ

ّ ככ ּב  ֻּאְית 

ֻּ

ִֻּאְנִתי

ֻּ

ְך ֻּשל 

ֻּ

פֹונ כ ל  ֻּּב 

ֻּ

ّ ככ ּב  ֻּאְית 

ֻּ

 ֹהו ّ

ֻּ

ֻּשלו

ֻּ

פֹונֹו ל  ֻּּב 

ֻּ

ّ ֻּאְיתֹוכ ּב 

ֻּ

 ִהי ّ

ֻּ

ֻּשלה

ֻּ

א פֹוְנה  ל  ֻּּב 

ֻּ

ّ אכ ּב  ֻּאְיְתה 

ֻּ

ִֻּאְחנ א

ֻּ

ֻּשלנו

ֻּ

ّ פֹונ  ל  ֻּאּב 

ֻּ

ّ ֻּאְיְתנ אכ ּב 

ֻּ

ִֻּאְנתו

ֻּ

ֻּשלכם

ֻּ

פֹוֹכם ל  ֻּּב 

ֻּ

ّ ֻּאְיְתֹכםכ ּב 

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

ֻּשלהם

ֻּ

ל ֻּ ֻּפֹוְנֹהםּב 

ֻּ

ّ ֻּאְיְתֹהםכ ּב 

 

 



 

 6עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

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

 

ֻּ

ֻּהגוף

ֻּ

ֻּשייכות

שםֻּמסתייםֻֻּּ'אשםֻּמסתייםֻּב'

ֻּ'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 ֻּ ֻּיּכִ אמ 

ֻּ

בּו ֻּיּכִ א 

ֻּ

י ל  ֻּיּכִ 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 ֻּ ֻּםּכֹ אמ 

ֻּ

בּו  םּכֹ א 

ֻּ

י ל  ֻּםּכֹ ע 

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

ֻּשלהם

ֻּ

ע ֻּ ֹֻּהםאמ 

ֻּ

בּו ֹֻּהםא 

ֻּ

י ל  ֹֻּהםע 

 



 

 7עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

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

 :ישֻּלתרגםֻּאתֻּהמילים/ֻּהמשפטיםֻּהבאים 

 .בתוכנו

ִֻּפינ א.

 .אח שלה

א. ח'ּוה  ֻּא 

 .עליכם

יֹכם. ל  ֻּע 

 .אבא שלי

בּוי. ֻּא 

 .עימָך

אכ. ע  ֻּמ 

 .עיֵמך

אִכי. ע  ֻּמ 

 .עמהם

אֹהם. ע  ֻּמ 

 .אח שלו

ח'ּוה. ֻּא 

 .עליהם

יֹהם. ל  ֻּע 

ֻּ



 

 8עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 ִבדّ -רוצה

 

 עבר הווה/ עתיד הגוף

נ א ֻּיִדّאןֻּּבִֻּכ ֻֻּּיִדּّבִֻֻּּא 

ّאןֻּּבִֻּכ ֻֻּּּכ ّדּבִִֻֻּּאְנת ֻּ ֻּּכד 

ּّבִִֻֻּּאְנִתי ّאןֻּּבִֻּכ ֻֻּּּכד  ֻּּכד 

ֹֻּודّאןֻּּבִֻּכ ֹֻֻּּודּّבִֻּ ֹהו ّ

ָֻּהאדְֻּّאןֻּּבִֻּכ ָֻֻּּהאדְֻּּّבִֻּ ִהי ّ

ָֻּנאדְֻּّאןֻּּבִֻּכ ָֻֻּּנאְדּّבִִֻֻּּאְחנ א

ֻּםּכֹ דְֻּّאןֻּּבִֻּכ ֻֻּּםּכֹ דְֻּּّבִִֻֻּּאְנתּו

ّ ֹֻּהםאןִֻּבדְֻּّכ ֹֻֻּּהםדְֻּּّבִֻּ ֹהם 

ֻּ

 

 

 



 

 9עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 ִבדّ -רוצה

 :ישֻּלתרגםֻּאתֻּהמילים/ֻּהמשפטיםֻּהבאים 

ֻּיֻּמֹוז.ּבִדֻּّ-אני רוצה בננה

ה.כ אןִֻּּבִדّ-רציתי סלט ירקות תֻּח' ְצ'ר  ְלט  ֻּיֻּס 

א.ְדّכ אןֻּּבִֻֻּּ-היא רצתה ֻּה 

ֻּנ א.ִּבְדֻּّ-אנחנו רוצים

אןִֻּּבְדֻּّ-רצינו אח קטן ח'ְֻּזִע'יר.כ  ֻּנ אֻּא 

ֹֻּכם?שּוִֻּּבְדֻּّ-?מה אתם רוצים

י ִּّבְדֻּّ-הם ירצו מכונית חדשה ה.ֹהםֻּס  הְֻּג'ִדיד  ֻּאר 

בּוהִֻּּבדֻּّ-אביו רוצה מלפפון ֹֻּוִֻּח'י אר.א 

ח'ּונ אֻּכ אןִֻּּבדֻּّ-אחינו רצה חומוס עם טחינה ّא  מ  עְֻּטִחינ ה.ֹוֻּח  ֻּצֻּמ 

ִטִּّבְדֻּّ-?רוצים אבטיח 'ה?ֹכםֻּּב  ֻּיח 

אִֻּּבّדְֻֻּּ-אבא ואח שלה רוצים פלאפל ח'ּוה  אֻּּוא  ּבּוה  ל.א  אפ  ל  ֹֻּהםֻּפ 

אןִֻּּבְדֻּّ-?רציתם מיץ ִציר?כ  ֹֻּכםֻּע 

י ִּّבִדֻּّ-אני רוצה מאבא שלי רכב ּבּויֻּס  ה.יִֻּמןֻּא  ֻּאר 

ֻּّ-?מה רִציתָ  ישֻּכ אןִֻּּבד  ֻּכ?א 

ְליֹוםִֻּּבّדְֻֻּּّ-ם רוצים לרקודהצעירים היו אּבֻּא  ּב  ֹֻּהםֻּי ְרֹקצּו.ש 

ח'ּוִכיִֻּּבְדֻּّ-אבא שלכם ואח שָלְך רוצים הרבה חברים ּבּוֹכםֻּּוא  אּב.א  ֹֻּהםְֻּכִתירְֻּצח 



 

 10עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 

 ריבוי בערבית

ֻּבערביתֻּישֻּשניֻּסוגיֻּריבוי:ֻּריבויֻּשלםֻּוריבויֻּשבור.

 ריבוי שלם. .1

ֻּדֻּנשאר.ֻּבריבויֻּהשלם,ֻּשםֻּהעצםֻּביחי

   דוגמאות:

 ין.אִח ָָלّפֻּ-אחָפָלّין,ִֻּמ ְמָעְלֻּّ-םְמָעֵלّ

ֻּ"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 

 החומר חזרה על

 ריבוי שבור. .2

ֻּבריבויֻּהשבור,ֻּש"עֻּמשתנה.ֻּ        

ֻּדוגמאות:ֻּ

ית יּותֻּ-ב  ّ,ֻּב  כ  כ אִכין.ֻּ-אןד  ֻּד 
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 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  ְטב ֻֻּּ-מ  ס,ֻּמ  אר  ד  בֻּ-ח'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 ֻֻּּ-שעה,ֻּייםְשנ ת ֻֻּּ-,ֻּשנהייםי ד ֻֻּּ-,ֻּידייםר  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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 ריבוי

 ֻּותהבאֻּהמיליםישֻּלתרגםֻּאת: 

 ריבוי שלם

 .מורים

ְלّ ִֻּמין.ְמע 

 .מהנדסים

ְנד ֻּ ה  ִֻּסין.מ 

 .רעבות

אנ את. ֻּג'ֹוע 

 .צמאים

אנ את. ְטש  ֻּע 

 ריבוי שבור

 .חלונות

אִּביכ. ּב  ֻּש 

 .ילדים

אד. ְול  ֻּא 

 .בתי ספר

ס. אר  ד  ֻּמ 

 .גדולים

אר. ְֻּכּב 
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 חזרה על החומר

ֻּזוגי

 ֻּותהבאֻּהמיליםישֻּלתרגםֻּאת: 

 .שנתיים

ין. ְנת  ֻּס 

 .יומיים

ין. ֻּיֹומ 

 .ידיים

ין. ִֻּאיד 

 .רגליים

ין. ִֻּאְג'ר 

 .חודשיים

ין. ְהר  ֻּש 

 .שני אחים

'ין. ח  ֻּא 

 .שתי בנות

ין. ִֻּּבְנת 

 .זוג הורים

ין. ֻּו אְלד 

 .שני רכבים

ّ י  ין.ס  ֻּאְרת 

ין.ֻּ-שתי חולצות ְֻּּבלּוְזת 
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 חזרה על החומר

 

 כינויי הרמז

ֻּ

ֻּהרמזֻּלרחוקֻֻּּלקרובֻּכינויֻּ

ֻּההואֻּ-ָהָדאכֻֻֻֻֻּּּּּזהֻּ-ָהאָדא 

ֻּההיאֻּ-ָהִדיכ          ֻּזאתֻּ-ָהאִדי                                     

ֻּההםֻּ-ָהדֹוָלאכ       ֻּאלהֻּ-ָהאדֹול                                     

ֻּ

 .ֻּשםֻּהעצםֻּהנרמזֻּברובֻּהמקריםֻּיהיהֻּמיודע

 .ֻּכינוייֻּהרמז,ֻּהקרוביםֻּוהרחוקיםֻּיכוליםֻּלבואֻּלפניֻּואחריֻּשםֻּהעצם

 "ֻֻּּלהשתמשֻּבאות ֻּניתן ֻּהקרובים, ֻּהרמז ֻּכקיצורֻּהבעתֻּשימושֻּבכינויי לכינוייֻּ"

 .הרמז

ֻּ

ֻּדוגמאות:

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

רֻּ)קיצור(הָ ֻֻֻֻֻֻּּּּּּ אט  דֻּש  ֻּ.אְלו ל 

ֻּ

ّ ָהאִדיֻּ-הרכבֻּהזהֻּמהיר הא)ל(ס  ִריע  הֻּס  ֻּّ\י אר  הֻּא)ל(ס  ה ָהאִדיי אר  ִריע  ֻֻּּ\ֻּס 

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

ֻּ

ֻּ

ֻּ
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 מרחזרה על החו

ֻּ

 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  ֻּמהרכבֻּשלךֻּמהירֻּיותרכבֻּשליֻּהרֻּ-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

רְֻּכִבירֻּגדול ְכב  ֻּא 

'רְֻּזִע'ירֻּקטן ְזע  ֻּא 

ִריעֻּמהיר ְסַרעֻּס  ֻּא 

ִטיאֻּאיטי אֻּב  ְבט  ֻּא 

י בֻּטוב ְחַסןֻּט   ֻּא 

ִוילֻּגבוה ְטַולַֻּט  ֻּא 

ִריףֻּמכובד ְשַרףֻּש  ֻּא 



 

 17עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 ערך היתרון וההפלגהכינויי הרמז ו

 ישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאים:ֻּ

ֻּ.יותרֻּגדולֻּמהביתֻּשלךהזהֻּהביתֻּ

ית ְלּב  אֻּא  אד  כְֻֻּּה  כרִֻּמןֻּּב ֻּּב ֻּא  ֻּ.ית 

ֻּ.הכיֻּגדולההואֻּהביתֻּ

ית. רֻּּב  ְכּב  יתֻּא  ְלּב  אכֻּא  ד  ֻּה 

ֻּההיא.ֻּההכלבֻּשליֻּיותרֻּקטןֻּמהכלב

ְלכ לְֻּ ִדיכֻּא  'רִֻּמןֻּה  ְזע  ְלִּביֻּא  ה.כ  ֻּּב 

ֻּהזאת.המכוניתֻּשלךֻּיותרֻּאיטיתֻּמהמכוניתֻּ

י ّ )ל(סّ ֻּס  אִדיֻּא  אִֻּמןֻּה  ְּבט  כֻּא  ה.י ّאְרת  ֻּאר 

ֻּ.תֻּבעולםוהכיֻּאיטיֻּהאלהתֻּוהמכוני

)ל(סّ ֻּ דֹולֻּא  ّי ّה  י  אֻּס  ְּבט  אתֻּא  ם.אר  אל  ְלע  אתִֻּפיֻּא  ֻּאר 

ֻּ.המסגדֻּהכיֻּמכובדֻּבעולםֻּהואֻּמסגדֻּאלחרם

ّ )ל(ד  'דִֻּפיֻּא  ְסג  ףֻּמ  ְשר  ם.ֻּאֻּהּוְّני ֻּא  ר  ְלח  'דֻּא  ְסג  ֻּמ 

ֻּ.הבתֻּשליֻּיותרֻּגבוההֻּמהבתֻּשלהם

ְטו לִֻּמןֻּּבִֻּּבִֻּ ְֻּנְתֹהם.ְנִתיֻּא 

ֻּ.העירֻּהערביתֻּהכיֻּגדולהֻּבישראלֻּהיאֻּנצרת

כְֻּ ִבי ّרֻּּב ֻּּב ֻּא  ר  דֻּע  ّל  )ל(נ  אִאילֻּא  ה.הִֻּפיִֻּאְסר  ֻּאְצר 

ֻּ.החנותֻּשלֻּיוסףֻּיותרֻּטובהֻּמהחנותֻּשלֻּאבוֻּרמזי

ְחס ֻּ ףֻּא  יּוס  ֹלוֻּל  ח  לֹّמ  ח  ּבןִֻּמןֻּמ  א  ְמִזי.וֻּל  ֻּּוֻּר 

ם.ֻּ-הפלאפלֻּשלֻּסמירֻּהכיֻּטובֻּבעולם אל  ְלע  לִֻּפיֻּא  אפ  ל  ןֻּפ  ְחס  ִמירֻּא  לֻּס  אפ  ל  ֻּפ 



 

 18עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 מילות שאלה

ֻּ

 דוגמאות ערבית דוגמאות עברית ערבית עברית

א?ִֻּמיןֻּזה?ֻֻּּמיִֻּמין?ֻּמי? אד  ֻּה 

ת?ֻֻּּשּוֻּאמרת?ֻֻּּמהֻּשּו?ֻֻּּמה? ל  ֻּק 

יש?ֻּמה? ֵֻּّאישֻּרצית?ֻּהמֻּא  ֻּכ?כ אןִֻּבד 

א?ֻּמתי? יְמת  )ל(לֵֹֻּّאיְמָתאֻּהמשחק?ֻּמתיֻּא  ה?א  ֹֻּעב 

ד?ֵֻּויןֻּהילד?ֻּאיפהֻּו ין?ֻּאיפה? ְלו ל  ֻּא 

? ו יןִֻּמןֻּאתה?ֻּמהיכןִֻּמןֻּו ין?ֻּמהיכן? ִֻּאְנת 

ו ין?ֻּלאן? אי ח?ָֻּלֵויןֻּאתהֻּהולך?ֻּלאןֻּל  ֻּר 

כ?ִֻּכיףֻּשלומך?ֻּאיךִֻּכיף?ֻּאיך? אל  ֻּח 

ְיֻּّאיזה? ְליֹום?ָֻּאְיֻּّיוםֻּהיום?ֻּאיזהֻּ?א  ֻּיֹוםֻּא 

ֻּّכמה? ד  כ?ֻֻּּישָקֵדֻּّאתה?ֻֻּּכמהבןֻֻּּיש?ֻּק  ֹֻּעְמר 

כ ם?ֻּכמה? כ?ָֻּאָכםֻּילדיםֻּישֻּלך?ֻּכמהֻּא  דִֻּפיהִֻּעְנד  ֻּו ל 

יש?ֻּלמה? יכ?ֵֻּלישֻּככה?ֻּלמהֻּל  ֻּה 

ֻּ
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 מילות שאלה

 

 ערבית עברית ערבית עברית

אד ֻֻּּ?ֻּהילדֻּזהֻּמיִֻּמין?ֻּמי? ד?ִמןֻּה  ְלו ל  ֻּאֻּא 

ֻּשּוִֻּאְסמֹו?ֻּ?ֻּשמוֻּמהֻּשּו?ֻֻּּמה?

יש?ֻּמה? אןִֻּּבְדֻּّ?םרציתֻּמהֻּא  ישֻּכ  ֹֻּכם?א 

א?ֻּמתי? יְמת  ֻּّ?השיעורֻּמתיֻּא  )ל(ד  אֻּא  יְמת  ְֻּרס?ֻּא 

ֻּו ינ כ?ֻּ?אתהֻּאיפהֻּו ין?ֻּאיפה?

?ֻּאתה?ֻּמהיכןִֻּמןֻּו ין?ֻּמהיכן? ִֻּמןֻּו יןִֻּאְנת 

ו ין?ֻּלאן? אח?ֻּ?הלךֻּלאןֻּל  ו יןֻּר  ֻּל 

ְליֹום?ֻּ?אתהֻּהיוםֻּאיךִֻּכיף?ֻּאיך? כֻּא  ִֻּכיפ 

ְיֻּّאיזה? ְיֻּّ?מקוםֻּאתהֻּאיזהבֻּ?א  לִֻּّפיֻּא  ח  ?ֻּמ  ִֻּאְנת 

ֻּّכמה? ד  ֻּّ?ֻּאתֻּכמהבןֻֻּּיש?ֻּק  ד  כ?ק  ֻּישֹֻּעְמר 

כ ם?ֻּכמה? י ֻּّישֻּלך?ֻּרכביםֻּכמהֻּא  כ םֻּס  כ?א  הִֻּעְנד  ֻּאר 

יש?ֻּלמה? יכ?ֻּככה?ֻּלמהֻּל  ישֻּה  ֻּל 
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 חזרה על החומר

ֻּ

 הפעלים ייניבנ

ֻּמבוא

חלפותֻּבהֻּאךֻּורקֻּאותיותֻּת=ֻּתבניתֻּלשוניתֻּקבועהֻּאשרֻּמֻּבנייןֻּשלֻּפועל

ֻּהשורשֻּאשרֻּיוצרותֻּפעליםֻּשונים.

"ֻּכיווןֻּשלצורהֻּזוֻּאיןֻּ"הואֻּעברֻּ-שמםֻּשלֻּהבנייניםֻּנקבעֻּעלֻּפיֻּצורתֻּהיסוד

ֻּמוספיותֻּאךֻּחשובֻּמזה,ֻּכךֻּהמילוןֻּעובד.

הבנייניםֻּהמדוברים9ֻֻּּמתוךֻֻּּבמסגרתֻּהקורסֻּלמתחיליםֻּבביתֻּספרנו,ֻּלמדנו

ֻּ.2,ֻּגזרתֻּע"אֻּובנייןֻּמס'1ֻּבעבריתֻּאתֻּבנייןֻּמס'ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ
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 חזרה על החומר

ֻּ

 טבלאות סיכום בניין ראשון

ל לֻּ-משקל:ִֻֻּּפע  ִֻּיְפע 

 )שתה( ִיְשָרב -ִשֵרב

 ציווי התילוי עתיד-הווה עבר הגוף

ֻּ

נ א ֻּא 

ֻּ

ֻּתְשִרּבְֻּ

ֻּ

ּבָבא ְֻּשר 

ֻּ

ּבאָ  ְֻּשר 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנת ֻּ

ֻּ

ֻּתּבְְֻּשִרֻּ

ֻּ

ּבְבִת  ְֻּשר 

ֻּ

ּבִת  ְֻּשר 

ֻּ

ּבִא  ְֻּשר 

ֻּ

ִֻּאְנִתי

ֻּ

ִֻּתיְשִרּבְֻּ

ֻּ

ּבְִֻּבִת  ֻּיְשר 

ֻּ

ּבִִֻּת  ֻּיְשר 

ֻּ

ּבִִֻּא  ֻּיְשר 

ֻּ

 ֹהו ّ

ֻּ

ּב ִֻּשר 

ֻּ

ּבִבי ְֻּשר 

ֻּ

ּביִ  ְֻּשר 

ֻּ

ֻּ

 ִהי ّ

ֻּ

ֻּתִשְרּב ֻּ

ֻּ

ּבְבִת  ְֻּשר 

ֻּ

ּבִת  ְֻּשר 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְחנ א

ֻּ

ָֻּנאְשִרּבְֻּ

ֻּ

ּבְמנִ  ְֻּשר 

ֻּ

ּבנִ  ְֻּשר 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנתּו

ֻּ

ֻּתּוְשִרּבְֻּ

ֻּ

ֻּּוּבְשר ְֻּבִת 

ֻּ

ּבִת  ֻּּוְשר 

ֻּ

ּבִא  ֻּּוְשר 

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

ֻּּוִשְרּב

ֻּ

ּבִבי ֻּּוְשר 

ֻּ

ּביִ  ֻּּוְשר 

ֻּ
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 חזרה על החומר

 

 טבלאות סיכום בניין ראשון

ל ע  ֻּי ְפֹעלֻּ-משקל:ֻֻּּפ 

 )נכנס( יְֻדֹח'ל -ָדָח'ל

 ציווי התילוי עתיד -הווה עבר הגוף

ֻּ

נ א ֻּא 

ֻּ

'לְֻּ ח  ֻּתד 

ֻּ

ְֻּדֹח'לָבא

ֻּ

ְֻּדֹח'לאָ 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנת ֻּ

ֻּ

'לְֻּ ח  ֻּתד 

ֻּ

ְֻּדֹח'לְבתֻ 

ֻּ

ְֻּדֹח'לתֻ 

ֻּ

ְֻּדֹח'לאֻ 

ֻּ

ִֻּאְנִתי

ֻּ

'לְֻּ ח  ִֻּתיד 

ֻּ

ֻּיְדֹח'לְִֻּבתֻ 

ֻּ

ֻּיְדֹח'לִֻּתֻ 

ֻּ

ֻּיְדֹח'לִֻּאֻ 

ֻּ

 ֹהו ّ

ֻּ

'ל ח  ֻּד 

ֻּ

ֹֻּח'לְדְֻּביֻ 

ֻּ

ְֻּדֹח'ליֻ 

ֻּ

ֻּ

 ִהי ّ

ֻּ

ְח'ל ֻּ ֻּתד 

ֻּ

ְֻּדֹח'לְבתֻ 

ֻּ

ְֻּדֹח'לתֻ 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְחנ א

ֻּ

'לְֻּ ח  ָֻּנאד 

ֻּ

ְֻּדֹח'לְמנֻ

ֻּ

ְֻּדֹח'לנֻ

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנתּו

ֻּ

'לְֻּ ח  ֻּתּוד 

ֻּ

ֻּּוֹח'לְדְֻּבתֻ 

ֻּ

ֻּּוְדֹח'לתֻ 

ֻּ

ֻּּוְדֹח'לאֻ 

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

'ל ח  ֻּּוד 

ֻּ

ְֻּדֹח'לּוְביֻ 

ֻּ

ֻּּוְדֹח'ליֻ 

ֻּ
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 חזרה על החומר

 

 טבלאות סיכום בניין ראשון

ל ע  לֻּ-משקל:ֻֻּּפ  ִֻּיְפע 

 )שבר( ֵסרִיּכְ  -ָסרּכָ 

 ציווי התילוי עתיד -הווה עבר הגוף

ֻּ

נ א ֻּא 

ֻּ

ְרֻּכ ֻּ ֻּתס 

ֻּ

רכְָֻּבא ֻּס 

ֻּ

רכְֻּאָ  ֻּס 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנת ֻּ

ֻּ

ְרֻּכ ֻּ ֻּתס 

ֻּ

רכְְֻּבִת  ֻּס 

ֻּ

רכְִֻּת  ֻּס 

ֻּ

רכְִֻּא  ֻּס 

ֻּ

ִֻּאְנִתי

ֻּ

ְרֻּכ ֻּ ִֻּתיס 

ֻּ

ִרֻּכְְֻּבִת  ֻּיס 

ֻּ

ִרֻּכְִֻּת  ֻּיס 

ֻּ

ִרֻּכְִֻּא  ֻּיס 

ֻּ

 ֹהו ّ

ֻּ

רכ ֻּ ֻּס 

ֻּ

רכְִֻּבי ֻּס 

ֻּ

רכְֻּיִ  ֻּס 

ֻּ

ֻּ

 ִהי ّ

ֻּ

ֻּתְסר ֻּכ ֻּ

ֻּ

רכְְֻּבִת  ֻּס 

ֻּ

רכְִֻּת  ֻּס 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְחנ א

ֻּ

ְרֻּכ ֻּ ָֻּנאס 

ֻּ

רכְְֻּמנִ  ֻּס 

ֻּ

רכְֻּנִ  ֻּס 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנתּו

ֻּ

ְרֻּכ ֻּ ֻּתּוס 

ֻּ

רכְְֻּבִת  ֻּּוס 

ֻּ

רכְִֻּת  ֻּּוס 

ֻּ

רכְִֻּא  ֻּּוס 

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

רכ ֻּ ֻּּוס 

ֻּ

רכְִֻּבי ֻּּוס 

ֻּ

רכְֻּיִ  ֻּּוס 

ֻּ
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 חזרה על החומר

 תרגול עבר

 תרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּלעברית:ֻּ

 .ָתבֵאְלָמּכְ  אבָפָתְחִתי בָ 

ֻּפתחתֻּאתֻּדלתֻּהמשרד.

 .ָיאָרהִאְסָמאִעיל ּוָנאֵדר ָדָח'לּו ָעָלא ֵא)ל(ָסّ

ֻּאסמעילֻּונאדרֻּנכנסוֻּלמכונית.

  .ִתירְצ'ָנא ּכְ אֵרח ָרּכָ ִאְמבָ 

ֻּאתמולֻּרצנוֻּהרבה.

 ֵאיְמָתא ְוִצְלתּו ָעָלא ֵא)ל(ֻשֹע'ל?

ֻּמתיֻּהגעתםֻּלעבודה?

 .ת ָקְהֵוה ָמִעיִשיִרין ִשְרבָ 

ֻּשיריןֻּשתתהֻּקפהֻּעימי.

 ?ָתבָעָלא ָאְי ֵסיָעה ְטִלְעתּו ִמן ֵאְלָמּכְ 

ֻּבאיזוֻּשעהֻּיצאתםֻּמהמשרד?

 .ְלת ָגאֹתוּוָאּכָ  בתָ ְוִצְלת ָעָלא ֵאְלָמּכְ 

ֻּהגעתיֻּלמשרדֻּואכלתיֻּעוגה.

 ְטִלְעִתי ָעָלא ֵא)ל(ֻשֹע'ל?

ֻּיצאתֻּלעבודה?

 .ָפָתְחָנא ָמָחל ְג'ִדיד ִפי ָתל ָאִביב

ֻּפתחנוֻּמקוםֻּחדשֻּבתלֻּאביב.

 .ּו ָעִצירלּו ָפָלאֵפל ּוִשְרבָדָח'לּו ָעָלא ֵאְלָמָחל, ָאּכָ  אבֵא)ל(ָשבָ 
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 חזרה על החומר

 תרגול עבר

 רגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּלערביתת:ֻּ

 מתי יצאתם מהבית?

ְלּב ֻּ אְֻּטִלְעתּוִֻּמןֻּא  יְמת  ֻּית?א 

 .הם שתו קפה במשרד

כְִֻּשְרּב ְלמ  ְהו הִֻּפיֻּא  ּבּוֻּק  ֻּ.ת 

 למה נור פתחה את הדלת?

ְלּב ֻּ תֻּא  ְתח  ישֻּנּורֻּפ  ֻּ?אּבל 

 שמעתם את החדשות ברדיו?

ְח'ּב ֻּ ְלא  ְّסִמְעתּוֻּא  )ל(ר  ֻּאְדיֹו?ארִֻּפיֻּא 

 .נכנסנו למכונית ופתחנו את החלון

ّ )ל(ס  אֻּא  ל  'ְלנ אֻּע  ח  ّי ّד  )ל(ש  ְחנ אֻּא  ת  הֻּּופ  ֻּ.אכּב ֻּאר 

 .קילומטר 5עבודה יצאה מהבית ורצה היא חזרה מה

ّ )ל(ש  תִֻּמןֻּא  ְלּב ִֻּרְג'ע  כ ֻּע'ֹל,ְֻּטִלְעתִֻּמןֻּא  הֻּכְִֻּצ'תֻּיתֻּּור  'ְמס  ֻּילֹו.ח 

 .ישבתי מול המחשב וכתבתי אימייל

ّ ד  ְדתֻּק  ע  ְלכ ֻּק  רֻּּוכ ְֻּמּבְֻּאםֻּא  ּבְֻּיּות  יל.ת  ֻּתִֻּאימ 

 קיבלתם את האימייל ששלחתי?

ילִֻּאלִלّ ְלִאימ  'ְדתּוֻּא  ח  ְתת?יֻּּב ֻּא   ע 

 הבנְת את המסמך?

ה? ְלו ְרק  ְֻּפִהְמִתיֻּא 

עִֻּמןֻּ-הוא יצא מהמשרד? הוא הגיע עכשיו למה ישִֻּטל  כְֻּ ל  ְלמ  ּבא  ק.ת  ל  לֻּה  ֻּ?ִֻּוצ 
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 חזרה על החומר

 עתיד -הווהתרגול 

 תרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּלעברית:ֻּ

 .ָתבְלָמּכְ אֵ  אבי בָ ָתִח פְ ְבִת 

ֻּדלתֻּהמשרד.תפתחיאתֻּ

 .ָיאָרהלּו ָעָלא ֵא)ל(ָסָّדח'ְֹביֻ ִאְסָמאִעיל ּוָנאֵדר 

ֻּונאדרֻּנכנסיםֻּלמכונית.אסמעילֻּ

  .ִתירּכְ  'צּכֹ ְר ְמנֻ ֻבְּכָרא

ֻּנרוץֻּהרבה.מחרֻּ

 ֹע'ל?לּו ָעָלא ֵא)ל(ֻשّצְ ֹוְ ְבתֵאיְמָתא 

ֻּ?לעבודהתגיעוֻֻּּמתי

 .ָקְהֵוה ָמִעי בָר ְש ְבִת ִשיִרין 

ֻּשותהֻּקפהֻּעימי.שיריןֻּ

 ?ָתבּו ִמן ֵאְלָמּכְ עְטלָ ְבִת ָעָלא ָאְי ֵסיָעה 

ֻּ?שעהֻּאתםֻּיוצאיםֻּמהמשרדבאיזוֻּ

 .ָגאֹתו לאּכֹ בָ ּו ָתבָעָלא ֵאְלָמּכְ  ָבְוָצל

ֻּלמשרדֻּואוכלֻּעוגה.אגיעֻּ

 ֹע'ל?ָעָלא ֵא)ל(ֻשّ ְבִתְטָלִעי

ֻּ?יוצאתֻּלעבודהאתֻּ

 .יבְג'ִדיד ִפי ָתל ָאבִ  ָמָחלّ ְמִנְפָתח

ֻּמקוםֻּחדשֻּבתלֻּאביב.נפתחֻּ

 .ּו ָעִצירבִשָר ִביָפָלאֵפל ּו ּולָאּכְ ְביָ , לּו ָעָלא ֵאְלָמָחלّח'ֹדְ ְביֻ  אבבָ ֵא)ל(ָשّ
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 חזרה על החומר

 עתיד -הווהתרגול 

 תרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּלערבית:ֻּ

 מהבית? תצאומתי 

אֻּ יְמת  ְלּב ֻֻּּעּול ֻּטְִֻּתֻּּבְֻּא  ֻּית?ִמןֻּא 

 .קפה במשרד ישתוהם 

כְֻּּבר ְֻּשֻּיּבִֻּ ְלמ  ְהו הִֻּפיֻּא  ּבּוֻּק  ֻּ.ת 

 את הדלת? תפתחלמה נור 

ישֻּנּורֻּ ְלּב ֻֻּּחת ֻּפְִֻּתֻּּבְֻּל  ֻּ?אּבא 

 את החדשות ברדיו? אתם שומעים

ְח'ּב ֻֻּּעּומ ֻּסְִֻּתֻּּבְֻּ ְלא  ّא  )ל(ר  ֻּאְדיֹו?ארִֻּפיֻּא 

 .את החלון ותחיםלמכונית ופ יםהם נכנס

ֻּّלּו'חְֹֻּדֻּי ֻּּבְֻּ )ל(ס  אֻּא  ל  הֻּּוי ّע  ֻּّחּות ֻּיפְֻּּבִֻּאר  )ל(ש  ֻּ.אכּב ֻּא 

 .קילומטר 5 תרוץמהבית ו ותצאמהעבודה  תחזורהיא 

ֻּّ'עג ְֻּרִֻּתֻּאחֻּר ֻּ )ל(ש  ְלּב ֻּעֻּל ֻּטְִֻּתֻּּבְֻּּוֻּע'ֹלִמןֻּא  הֻּכִֻֻּּצ'כְֹֻּרֻּת ֻּּבְֻּיתֻּּוִמןֻּא  'ְמס  ֻּילֹו.ח 

 .אימייל אכתובמול המחשב ו אשב

ֻּّדעְֹֻּקֻּא ֻּאחֻּר ֻּ ד  ְלכ ֻּק  רֻּּוְמּבְֻּאםֻּא  יל.ֻּּבתֹֻּאכְֻּּב ֻּיּות  ִֻּאימ 

 ?אשלחאת האימייל ש מתי תקבלו

ילִֻּאלִלֻּّ'דּואחְֻּאחֻּת ֻּר ֻּאֻּת ֻּמְֻּיא ֻּ ְלִאימ   ?תע ֻּּבְֻּא ֻּיֻּא 

 את המסמך? מבין

ה?ֻּםה ֻּפְִֻּתֻּּבְֻּ ְלו ְרק  ֻּא 

ישֻֻּּ-צא מהמשרד? הוא הגיע עכשיוווא ילמה ה כְֻּ עִֻּמןל ֻּטְֻּיּבִֻּל  ְלמ  ּבא  ק.ת  ל  לֻּה  ֻּ?ִֻּוצ 
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 חזרה על החומר

 שם הפועל -תילוי

 הבאיםֻּהמשפטיםֻּאתֻּלתרגםֻּיש:ֻּ

ֻּ.חרּויֻּא ִֻּדّאןֻּּבִֻּכ ֻֻּּ-ללכתֻּרציתי

ֻּ.צ'כְֹֻּרֻּתֻּא ֻּעְֻּלִֻּטְֻֻּּ-לרוץֻּיצאתי

ֻּ.'לּוחְֹֻּדֻּםֻּי ֻּהְֹֻּדّאןֻּּבִֻּכ ֻֻּּ-נסלהיכֻּרצו

ֻּ.ח'ּבֹֻּטְֻּאֻּת ֻּה ְֻּדّאןֻּּבִֻּכ ֻֻּּ-לבשלֻּרצתה

ֻּ.ל'ֹח ְֻּדֻּוֻּי ֹֻּדּّבִֻֻּּ-להיכנסֻּצריךֻּהוא

ֻּ.לאכֹֻּדֻּי ֻּע ֻּק ֻֻּּ-לאכולֻּישב

ֻּ.לע ֻּזְֻּאֻּנִֻּנ ֻּ'עְֻּגְִֻּרֻֻּּ-לכעוסֻּחזרנו

ֻּ.רּוס ֻּכְֻּםֻּיִֻּהְֹֻּדّאןֻּּבִֻּכ ֻֻּּ-לשבורֻּרצו

ֻּ?תּוכֹֻּסְֻּםֻּת ֻּכְֹֻּדּّבִֻֻּּ-?לשתוקֻּרוצים

ֻּ.ירִתֻּכְֻֻּּּוּבר ְֻּשֻּםֻּתִֻּכְֹֻּדּّבִֻֻּּ-הרבהֻּלשתותֻּצריכיםֻּאתם

ֻּ?לּומ ֻּעְֻּםִֻּתֻּכְֹֻּדּّבִֻֻּּשּוֻּ-?לעשותֻּתרצוֻּמה

ֻּ.זّר ֻֻּּח'ּובֹֻּטְֻּי ֻֻּּבּול ֻּט ֻֻּּ-אורזֻּלבשלֻּביקשוֻּהם

ֻּ.אלֹויףֻּח ֻּלֻּכִֻּא ֻּסְֻּאִֻּתֻּה ְֻּדّאןֻּּבִֻּכ ֻֻּּ-שלומוֻּמהֻּלשאולֻּרצתהֻּרקֻּהיא

ֻּ?היע ֻּס ֻֻּּצّאןֻּנ מ ֻּכ ֻֻּּ'עּוג ְֻּרִֻּתֻּּוֻּצ'ּוכְֹֻּרֻּםֻּת ֻּכֹֻּّדְֻּּבִֻֻּּ-?רוצים לרוץ ולחזור עוד חצי שעה

ֻּ.אל ֹֻּוסֻּכ,ֻּּב ֻּיّמ ֻֻּּּבר ְֻּשֻּיֻּא ִֻּדّאןֻּּבִֻּאֻּכ ֻּמ ֻֻּּ-לא רציתי לשתות מים, רק קולה

ְלו ֻּישֻּל ֻֻּּ-?רעביםלמה צריך לאכול כש  ?אן'ע ֻּג ֻֻּּהּוّלֻּּואכֹֻּי ֹֻֻּּודّדֻּּבִֻּאח ֻּא 
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 חזרה על החומר

ֻֻּּגזרת ע"א – פעלים בניין ראשון

אל  ִיפּולֻּ-משקל:ֻֻּּפ 

כאשרֻּאחתֻּמשלושֻּאותיותֻּהשורשֻּ)פ.ע.ל(ֻּהיאֻּאחתֻּמהאותיותֻֻּּ?גזרהֻּמהי

ֻּ.כעיצורֻּמתפקדותֻּולא)או"י(ֻּהמאריכיותֻּ

 )הלך(  ִירּוח -ָראח  

 ציווי עתיד ווהה עבר הגוף

נ א חְֻֻּּא  ֻֻּּרּוחאָ ֻּרּוחאבָ ֻּתר 

חְִֻֻּּאְנת ֻּ ֻּרּוחֻּרּוחְת ֻּרּוחְת בִ ֻּתר 

חְִֻֻּּאְנִתי ֻּירּוחִֻֻּּירּוחְִֻּת ֻּירּוחְִֻּת בִ ִֻּתיר 

אח ֹהו ّ ֻֻּּרּוחיֻּרּוחיבִ ֻּר 

אח ֻּ ִהי ّ ֻֻּּרּוחְת ֻּרּוחְת בִ ֻּתר 

חְִֻֻּּאְחנ א ֻֻּּרּוחנְ ֻּרּוחִמנְ ָֻּנאר 

חְִֻֻּּאְנתּו ֻּּורּוחֻּּורּוחְת ֻּּורּוחְת בִ ֻּתּור 

ّ אח ֹהם  ֻֻּּּורּוחיִ ֻּּורּוחיבִ ֻּּור 
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 חזרה על החומר

ֻּ

 גזרת ע"א – פעלים בניין ראשון

אל ִֻּיִפילֻּ-משקל:ֻֻּּפ 

 )הביא( ִיִג'יב -ָג'אב

 ציווי עתיד הווה עבר הגוף 

ֻּ

נ א ֻּא 

ֻּ

ֻּתִג'ּבְֻּ

ֻּ

ִֻּג'יּבאבָ 

ֻּ

ִֻּג'יּבאָ 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנת ֻּ

ֻּ

ֻּתִג'ּבְֻּ

ֻּ

ִֻּג'יּבְת בִ 

ֻּ

ִֻּג'יּבְת 

ֻּ

ִֻּג'יּב

ֻּ

ְֻּנִתיאִֻּ

ֻּ

ִֻּתיִג'ּבְֻּ

ֻּ

ֻּיִג'יּבְִֻּת בִ 

ֻּ

ֻּיִג'יּבְִֻּת

ֻּ

ֻּיִג'יּבִֻּ

ֻּ

 ֹהו ّ

ֻּ

'אּב ֻּג 

ֻּ

ִֻּג'יּביבִ 

ֻּ

ִֻּג'יּביִ 

ֻּ

ֻּ

 ִהי ّ

ֻּ

'אּב ֻּ ֻּתג 

ֻּ

ִֻּג'יּבְת בִ 

ֻּ

ִֻּג'יּבְת 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְחנ א

ֻּ

ָֻּנאִג'ּבְֻּ

ֻּ

ִֻּג'יּבִמנְ 

ֻּ

ִֻּג'יּבנְ 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנתּו

ֻּ

ֻּתּוִג'ּבְֻּ

ֻּ

ֻּּוִג'יּבְת בִ 

ֻּ

ֻּּוִג'יּבְת 

ֻּ

ֻּּוִג'יּב

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

'אּב ֻּּוג 

ֻּ

ֻּּוִג'יּביבִ 

ֻּ

ֻּּוִג'יּביִ 

ֻּ
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 חזרה על החומר

ֻּ

 גזרת ע"א – פעלים בניין ראשון

אל אלֻּ-משקל:ֻֻּּפ  ִֻּיפ 

 )ישן( ִיָנאם -ָנאם

 ציווי עתיד הווה עבר הגוף

ֻּ

נ א ֻּא 

ֻּ

ֻּתִנמְֻּ

ֻּ

ֻּנ אםאבָ 

ֻּ

ֻּנ אםאָ 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנת ֻּ

ֻּ

ֻּתִנמְֻּ

ֻּ

ֻּנ אםְת בִ 

ֻּ

ֻּנ אםְת 

ֻּ

ֻּרּוחֻּנ אם

ֻּ

ִֻּאְנִתי

ֻּ

ִֻּתיִנמְֻּ

ֻּ

ֻּיְנ אמְִֻּת בִ 

ֻּ

ֻּיאמִֻּנ ְֻּת 

ֻּ

ֻּינ אמִֻֻּּירּוחִֻּ

ֻּ

 ֹהו ّ

ֻּ

ֻּנ אם

ֻּ

ֻּנ אםיבִ 

ֻּ

ֻּנ אםיִ 

ֻּ

ֻּ

 ִהי ّ

ֻּ

ֻּתנ אמ ֻּ

ֻּ

ֻּנ אםְת בִ 

ֻּ

ֻּנ אםְת 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְחנ א

ֻּ

ָֻּנאִנמְֻּ

ֻּ

ֻּנ אםִמנְ 

ֻּ

ֻּנ אםנְ 

ֻּ

ֻּ

ִֻּאְנתּו

ֻּ

ֻּּוִנְמת

ֻּ

ֻּּונ אמְת בִ 

ֻּ

ֻּּואמְָתנ

ֻּ

ֻּּונ אמֻּּורּוח

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

ֻּּונ אמ

ֻּ

ֻּּואמיב

ֻּ

ֻּּואמִינָ 

ֻּ
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 חזרה על החומר

 אוצר מילים

 אתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּשֻּלתרגםי: 

 .הבאתי הביתה חברה מבית הספר

אְחּב ִֻּג'ּבְֻּ ִעיֻּצ  ה.תֻּמ  ס  ְדר  ְלמ  ֻּהִֻּמןֻּא 

 .לא ראיתי טלוויזיה אתמול בגלל שאבי כעס

ְלִפְזיֹוןֻּ ְפתֻּת  אֻּש  ּבִאְמּב ֻּמ  אןֻּא  ש  חֻּע  ל.אר  ֻּּויִֻּזע 

 .ביא בננות מחר לחנות, הוא יביא רק סלטהוא לא י

אחְֻּיִג'יּב לّכְֻּמֹוזֻּּב ִֻֻּּמשֻּר  ח  ְלמ  אֻּל  אחְֻּיִג'יּבר  ה.ֻּסּّב ֻֻּּ,ֻּר  ט  ל  ֻּס 

 .כשראיתי את אמי, הלכתי לדלת

ّ מ  ִמّל  ְפתֻּא  ְלּב ֻּאֻּש  אֻּא  ל  ְחתֻּע  ֻּ.אּביֻּר 

 ל הלילה כי הייתי רעב וצמא! לא ישנתי כ

שֻּכ ֻּ אִֻּנְמת  ֻּّלّמ  )ל(ל  אןֻּכ ֻּא  ש  הֻּע  אן!יל  ְטש  אןֻּּוע  ְֻּנתֻּג 'ע 

 ייף. נהיה אמצע היום?השעה תשע ואני ע

ّ )ל(ס  ְעּב ֻּא  נ אֻּת  הֻּּוא  הִֻּתְסע  ארֻּנ צّיע  ְליֹום?ֻּאן.ֻּצ  ֻּא 

 .לא חזרנו לישון אחרי אתמול

אְֻּרִג'ְענ אשְֻּננ אםֻּּב ֻּ דִֻּאְמּב ֻּמ  ח.ע  ֻּאר 

 שמעְת מה בעל המקום אמר? לא. מה הוא אמר?

ּב אח  לְֻּّסִמְעִתיֻּשּוֻּצ  ח  ְלמ  אל?ֻּא  ישֻּק  א.ֻּא  אל?ֻּל  ֻּק 

 .בעל המקום אמר שמחמד ראה את בן דוד שלו

ּב אח  אלִֻּאנֻּّצ  לֻּק  ח  ְלמ  ֹّוֻּא  מ  אפִֻּאּב ֻֻּּדְמח  מֹו.ש  ֻּןֻּע 



 

 33עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 בניין שני

ّ ע  ֻּّ-למשקל:ֻֻּּפ  ע  ֻּלִיפ 

 ר )סגר(ֵּכִّיסָ  -רָסָּכّ

 ציווי התילוי עתיד -הווה עבר הגוף

ֻּ

נ א  א 

ֻּ

ّ כ  ֻּתְרֻּס 

 

ֻּ

ָّבא כ   רס 

ֻּ

ّאָ  כ   רס 

 

ֻּ

 ִאְנת ֻּ

ֻּ

ّ כ  ֻּתְרֻּס 

 

ֻּ

ִّבְת  כ   רס 

ֻּ

ְّת  כ   רס 

ֻּ

ّ כ   רס 

ֻּ

 ִאְנִתי

ֻּ

ّ כ  ִֻּתיְרֻּס 

 

ֻּ

ְכִّבְת   ִריס 

ֻּ

ְכְّת   יִרֻּס 

ֻּ

ְכّ  יִרֻּס 

ֻּ

 ֹהו ّ

ֻּ

ّ כ  ֻּרס 

 

ֻּ

ִّבי כ   רס 

ֻּ

ّיִ  כ   רס 

 

ֻּ

 ִהי ّ

ֻּ

ّ כ  ֻּתר ֻּס 

 

ֻּ

ִّבְת  כ   רס 

ֻּ

ְّת  כ   רס 

 

ֻּ

 ִאְחנ א

ֻּ

ّ כ   ָנאְרס 

 

ֻּ

ִّמנְ  כ   רס 

ֻּ

ّנְ  כ   רס 

 

ֻּ

 ִאְנתּו

ֻּ

ّ כ  ְֻּתּורס 

 

ֻּ

ְכִّבְת   ּורס 

ֻּ

ְכְّת   ּורס 

ֻּ

ְכّ  ּורס 

ֻּ

ّ  ֹהם 

ֻּ

ّ כ  ֻּּורס 

 

ֻּ

ְכִّבי  ּורס 

ֻּ

ְכّיִ   ּורס 

 

ֻּ

ֻּ
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 חזרה על החומר

 בניין שני

 ֻּים:ישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבא

 ְבִתי ָשְנָטֵתּכ ָיא ָנָואל?ָרָתّ

ֻּ?אתֻּהתיקֻּשלךֻּיאֻּנואלסדרתֻּ

 ָפָתּכ ָהאְלְבלּוֵזה?יש ָּכַלָّקֵדّ

ֻּ?עלתהֻּלךֻּהחולצהֻּהזוכמהֻּ

 אְצָרה?ָנّ(ל)ִדיד ִפי אְג'ّ(ל)ְסֵג'ד אֵ יתּו ִבאְלמָ ָצֵלّ

ֻּ?במסגדֻּהחדשֻּבנצרתהתפללתםֻּ

 .ְרתּו אְלָבאבאָרה ּוָמא ָסּכַّ ָיְّטִלְעתּו ִמן א)ל(ָסّ

ֻּמהמכוניתֻּולאֻּסגרתםֻּאתֻּהדלת.םֻּיצאת

 .ָפְתִני ַאבּו ִמית ֵשיֵּכלְנָתה ָּכָלָّשّ(ל)אֵ 

ֻּעלהֻּליֻּבערךֻּמאהֻּשקל.התיקֻּ

 ה!ר ָיא ָסִלים? אְלָבאצ ִבאְלָמָחָטֵّאיש ִבְתָדֵוّ

ֻּ!בתחנההאוטובוסֻֻּּ?מחפשֻּסליםֻּהאתמהֻּ

 ֹלו!ְפָנא ָנא ָזַקְّלֻמְרֵשד ָּכאן ֻמְמָתאז! ֻּכְלّאֵ 

ֻּ!מחאנוֻּלוֻּכפייםֻּוכלנֻּ!היהֻּמצוייןהמדריךֻּ

 ֹבחה א)ל(ֻצّא ֵסיָעה ִסֵתְّחֵלה ָעלָ ִרّ(ל)ש אֵ נא ְנָבֵלִّבְדّ

ֻּבבוקר.ֻּששהטיולֻּבשעהֻּאתֻּנתחילֻּ

 ְרתּו ָעִלי ּוָנַואל ָיא ָשָבאב?ָח'ָבّ

ֻּ?לעליֻּונואלֻּחבר'ההודעתםֻּ

 



 

 35עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 חזרה על החומר

 בניין שני

 :ֻּישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאים

 אחפש מחר את התיק בתחנה המרכזית.

ّ(ל)אֻּא ֻּר ֻּכְֻּּב ֻּרֻּו ّאד ֻּּב ֻּ ّח ֻּמ ֻּלְֻּיֻּא ֻּהֻּפִֻּת ֻּנְֻּש  ֻּה.י ّזִֻּכ ְֻּרֻּמ ֻּלְֻּהֻּא ֻּט 

 סידרת את המקום? נראה יפה מאוד!

ّר ֻּ ّגִֻֻּּלּוחִֻּןֻּי ּّב ֻּמְֻֻּּ?לّח ֻּמ ֻּלְֻּא ֻּתֻּּבְֻּת  ֻּ!ן'ד 

 מתי ִנָכֵנס לעיר העתיקה? אני רוצה להגיד שלום לחבר שלי. 

ّס ֻּא ֻּיִֻּדּّבִֻֻּּ?הימ ִֻּדֻּק ֻּלְֻּהֻּא ֻּד ֻּלְֻּּב ֻּלְֻּאֻּא ֻּל ֻּ'לֻּע ֻּחְֹֻּדֻּנ מְֻּאֻּת ֻּמְֻּיא ֻּ ֻּי.ּבִֻּאחְֻּםֻּצ ֻּל 

 מי שרוצה להתפלל במסגד, אין בעיה.

ֻּה.ל ֻּכְִֻּשֻּמ ֻֻּּשّ'ד,ֻּפִֻּג ֻּסְֻּמ ֻּלְֻּיֻּא ֻּיֻּפִִֻּלّצ ֻּיִֹֻֻּּודּّבִֻּליֻּלְִֻּאִֻּ

 סגור את הדלת של הרכב!

ّס ֻּ ّ(ל)א ֻֻּּאּבּב ֻּרֻּכ  ֻּ!האר ֻּי ّס 

 חיפשתי אתכם במרכז העיר ולא הייתם

ֻּש.תּונְֻּאֻּכ ֻּמ ֻּדֻּּול ֻּּב ֻּלְֻּזֻּא ֻּכ ְֻּרֻּיֻּמ ֻּםֻּפִֻּיכֹֻּל ֻּע ֻּתְֻּרֻּו ّד ֻּ

 וטובוסלא הודעתי למדריך וגם לא ראיתי את הא

ّ'ח ֻּאֻּמ ֻּ ֻּאצ.ּב ֻּלְֻּתֻּא ֻּפְֻּאֻּש ֻּאןֻּמ ֻּמ ֻּכ ֻּּודֻּש ְֻּרֻּמ ֻּלְֻּשֻּא ֻּת ְֻּרֻּּב 

 היא סידרה את החדר שלה לפני שיצאה לבית הספר

ّר ֻּ ֻּה.ס ֻּר ְֻּדֻּמ ֻּלְֻּאֻּא ֻּל ֻּתֻּע ֻּע ֻּלְֻּאֻּטִֻּלֻּמ ֻּב ֻּאֻּק ֻּה ְֻּתֻּפ ֻּ'ְרֻּע ֻּתֻּב ֻּת 

 בירכנו לשלום את חברנו שנסע לאיטליה

ّס ֻּ ֻּה.י ֻּאלְֻּיט ֻּאֻּאִֻּל ֻּעֻּע ֻּל ֻּטִֹֻֻּּונّאֻּאִֻּנ ֻּּבְֻּאח ֻּצ ֻּאֻּנ ֻּמְֻּל 

 


