
 

 1עמוד  מכינהֻּלערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 בניין שלישי

לאֻּפ ֻּ ֵֻּעלאֻּפ ֻּי ֻֻּּ-ע 

ֻּ

ֻּ

ֻּ

 )עזר( ִיָסאֵעד -ָסאָעד

 ציווי תילוי עתיד -הווה עבר הגוף

ְדֻּ ָאָנא אע  אֵעדאב ֻֻּּתס  ֻּ סאֵעדא ֻּ ס 

ְדֻּ ִאְנתֵ  אע  אֵעדְתֻּב ֻֻּּתס  אֵעדְתֻּ ס  אֵעד ס   ס 

ְדֻּ ִאְנִתי אע  יֻּס  אְעד ְֻּתֻּב ֻֻּּת  אְעד ְֻּתֻֻּּיס  אְעד ֻֻּּיס  ֻּיס 

ד ֹהֵוّ אע  אֵעדיב ֻּ ס  אֵעדיְֻּ ס  ֻּ ס 

ד ֻּ ִהֵיّ אע  אֵעדְתֻּב ֻֻּּתס  אֵעדְתֻּ ס  ֻּ ס 

ְדֻּ ִאְחָנא אע  נְַֻֻּּנאס  אֵעדמ  אֵעדנְֻּ ס  ֻּ ס 

ְדֻּ ִאְנתּו אע  אְעדְתֻּב ֻֻּּתּוס  אְעדְתֻֻּּּוס  אְעדֻּּוס  ֻּּוס 

ד ֹהֵםّ אע  אעְֻּיב ֻֻּּּוס  אעְֻּי ֻֻּּּודס  ֻֻּּּודס 
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 בניין שלישי

 

 ותהבאֻּהטיותישֻּלהשליםֻּאתֻּה:ֻּ

ֻּרּואפ ֻּס ֻֻּּ-נסענו

ֻּ'תג ֻּאל ֻּע ֻֻּּ-טיפלה

ֻּקּו'איְֻּיצ ֻּב ֻֻּּ-מציקים

ֻּפּו'אלְֻּיח ֻּב ֻֻּּ-יקנסו

ֻּ'אּואג ֻּפ ֻֻּּ-הפתיעו

ֻּאאו ֻּס ֻֻּּ-עשה

ֻּתאק ֻּל ֻֻּּ-מצאה

ֻּןארֵֻּק ֻּאְֻּתֻּה ְֻּדّב ֻֻּּ-רוצה להשוות היא

ֻּלאוֵֻּח ֻּאחֻּנְֻּר ֻֻּּ-הולכים לנסות

ֻּראפֵֻּיס ֻּב ֻֻּּ-נוסע

ֻּתסְֻּכ ֻּאע ֻֻּּ-התחלתי עם בחורה

ֻּאפְֻּס ֻֻּּ-!סעי ֻּ!יר 

ֻּ!ג'ּואלְֻּע ֻֻּּ-!טפלו

ֻּיאק ֻּל ֻּנְֻּמ ֻֻּּ-נמצא

ֻּדאעֵֻּיס ֻּב ֻֻּּ-עוזר
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 בניין שלישי

 אתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּישֻּלתרגם:ֻּ

 אתם רוצים לנסוע איתנו לחו"ל?

ֻּ?ג'ארֵֻּח ֻּלְֻּאֻּאֵֻּל ֻּאֻּע ֻּנ ֻּעְֻּמ ֻֻּּרּואפְֻּס ְֻּתֻּםֻּכ ְֻּדّב ֻּ

 למה אתם לא עוזרים לסבתא שלכם?

ֻּ?םכ ְֻּתّס ֻֻּּדּואעְֻּס ְֻּתֻּאֻּב ֻּמ ֻּישֻּלֵֻּ

 .ההורים שלי נסעו וחוזרים מחר

ֻּא.ר ֻּכְֻּב ֻֻּּ'עּוג ֻּיְרֻּב ֻּּוֻּרּואפ ֻּס ֻּיֻּינ ֻּדֵֻּאלְֻּו ֻּ

 .אני יוצא לעזור לסאמי בעבודה

ّ(ל)יֻּאֵֻּיֻּפ ֻּאמ ֻּדֻּס ֻּאעֵֻּס ֻּא ֻּעֻּל ֻּאטְֻּב ֻּ ֻּ'ל.ע ֻּש 

 .לא עזר לנוא עזרנו לו בגלל שהוא ל

ֻּא.נ ְֻּדֻּאע ֻּאֻּס ֻּמ ֵֻֻּּוّאןֻּה ֻּש ֻּאשֻּע ֻּנ ְֻּדֻּאע ֻּס ֻּאֻּמ ֻּ

 .אמרנו למדריך שיעזור לנו לחזור למלון

ֻּיל.תֵֹֻּואלְֻּאֻּאֵֻּל ֻּ'עֻּע ֻּג ְֻּרֻּאֻּנ ֻּנ ְֻּדֻּאעֵֻּס ֻּי ֹֻֻּּונّדֻּא ֻּש ְֻּרֻּמ ֻּלְֻּאֻּל ֻּאֻּנ ֻּלְֻּק ֻּ

 א קנס?השוטר קנס אותנו. אותכם הו

ّ(ל)אֵֻּ ֻּ?םכ ֻּפְֻּאל ֻּ'א.ֻּח ֻּנ ֻּפְֻּ'אל ֻּיֻּח ֻּט ְֻּרֻּש 

 חבר של בן דוד שלי מטפל בסבתא שלו.

ّןֻּע ֻּבֵֻּא ֻֻּּבאחֵֻּצ ֻּ ֻּ.ֹותّג'ֻּס ֻּאלֵֻּיע ֻּיֻּב ֻּמ 

 קרא למוחמד! אני צריך אותו דחוף!

ّח ֻּמְֻּיֻּאד ֻּנ ֻּ ֻּ'רּוצ ֻֻּּמֹואזְֻּל ֻֻּּ!דמ  ֻּ!יר 

 היא ניסתה להיכנס לקולנוע בחינם?

ّ(ל)אֵֻּאֻּל ֻּ'לֻּע ֻּח ְֻּדֻּת ֻּתֻּל ֻּאו ֻּח ֻּ ֻּ?אשל ֻּב ֻּהֻּב ֻּמ ֻּנֵֻּס 
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 בניין שלישי

 אתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּישֻּלתרגם:ֻּ

 אר?ָחאָוְלִתי ִתְרָג'ִעי ָעָלא א)ל(ָדّ

ֻּ?הספקתֻּלחזורֻּלדירהֻּניסית/

ּّוי בִ ָרא ָראח ְנָסאֵעד ָאבכְ ב    .ע'ֹלא)ל(ש 

ֻּנעזורֻּלאביֻּבעבודה.מחרֻּ

 .אָרהל א)ל(ָסָיّיָחאֵול ְיָשֵע'ִّרים בִ כָ 

ֻּמנסהֻּלהפעילֻּאתֻּהמכונית.כריםֻּ

 .ֵלסם ֵאְלָאָחד ָראח ְיָסאְפרּו ָעָלא ִרְחֵלה ִפי ָנאבְ ֹוי

ֻּיסעוֻּלטיולֻּבשכם.ֻּראשוןביוםֻּ

ّ(ל)אֵ   ?כפָ 'אלָ יש חָ ֵדّקָ ל. בִ יכֵ שֵ ית ִמ י בִ נִ פְ 'אלָ י חָ ִט ְר ש 

ֻּ?קנסֻּאותךבכמהֻּקנסֻּאותיֻּבמאהֻּשקל.ֻּהשוטרֻּ

 ? ֵאיש ָהאד?ְטָנכִפי בָ  ָצ'אֵיָקכִאִשי בִ 

ֻּ?זהמהֻֻּּ?מציקֻּלךֻּבבטןמהֻּ

 . ָתבח ָעָלא ֵאְלָמכְ בֹ ָנאָדת ָפִהים ֵאְליֹום ֵא)ל(צّ  ִתָסאם ִאבְ 

ֻּקראהֻּלפהיםֻּהיוםֻּבבוקרֻּלמשרד.אבתסאםֻּ

ְדסיָעאְלג'ּו ָאבבִ  ֹהֵםّ ְסָתְשָפא ָהָדאָסא ִפי ֵאְלק   .ּוי ִפי מ 

ֻּמטפליםֻּבאביֻּבביתֻּחוליםֻּהדסהֻּבירושלים.הםֻּ

 .ְתָהאֹאְח'ִתי ָקאָרָנת ָאָואִעיָהא ָמע ָצאְחבֵ 

ֻּהשוותהֻּבגדיהֻּעםֻּחברתה.אחותיֻּ

 ה.ִלֵיّי ִמן ֵאְלכ  ִמין ָפאָג'אִני ִפי ִעיד ִמיָלאִדי? ֵעיְלִתי ּוְצָחאבִ 

ֻּוחברייֻּמהמכללה.משפחתיֻֻּּ?הפתיעֻּאותיֻּביוםֻּהולדתימיֻּ
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 אוצר מילים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עברית ערבית

ֻּחו"לֻּג''ארֵֻּח ֻּ

ّס ֻֻּּ)ר(ֻּתّס ֻּ ֻּ,ֻּגברתסבתאֻּאתת 

ֻּמחרֻּאר ֻּכְֻּב ֻּ

ֻּעבודהֻּ'לע ֻּש ֻּ

יןֻּדשְֵֻּרֻּמ ֻּ ד  ְרש  ֻּמדריךֻֻּּ)ר(ֻּמ 

ֻּמלוןֻּילתֵֻּאֹו

יןֻּיט ְֻּרֻּש ֻּ י  ְרט  ֻּשוטרֻֻּּ)ר(ֻּש 

ֻּ'רּוצ ֻּ ֻּדחוףֻּיר 

ّב ֻּ ֻּ)אני(ֻּצריךֻּאותוֻֻּּאהי ّיֻּא ֻּד 

ֻּקולנועֻֻּּהמ ֻּנ ֻּיס ֻּ

ֻּבחינםֻּאשל ֻּב ֻּב ֻּ

ّ ֻּדירהֻֻּּר)ר(ֻּדּוֻּארד 

י ّ הס  ֻּמכוניתֻֻּּאתאר ֻּי ّ)ר(ֻּס ֻֻּּאר 

ְחֵלה ֻֻּּר  ֻּטיולֻֻּּאתל ֻּחְֻּ)ר(ֻּר 

ֻּבטןֻּןטֵֻּב ֻּ

כְֻּ במ  ֻּמשרדֻּבאתֵֻּכ ֻּ)ר(ֻּמ ֻֻּּת 
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 אוצר מילים

 

ֻּעבריתֻּערבית

אֻּ)ר(ֻּ ְשפ  ְסת  אי אתמ  ְשפ  ְסת  ֻּביתֻּחוליםֻּמ 

י ו אע  ֻּבגדיםֻּא 

אֵחב אבֻּצ  ֻּחברֻּ)ר(ְֻּצח 

אד יל  ידֻֻּּמ  ֻּיוםֻּהולדתֻּע 

י ל ֻּמשפחהֵֻּעיְלהֻּ)ר(ֻּע 

ֵיّכ ֻּ ֻּמכללהֻּהֻּל 


