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מיועד מצורף לקובץ אוצר המילים והוא  אישי-זה של דוגמאות לשיח בין נספח

 י"ב. –לכיתות ז' 

משו כלי בידי המורה להוראת נושאי שהנספח כולל מילים, צרופים ומשפטים שי

 אישי המופיעים בתכנית הלימודים.-השיח הבין

לסייע למורים לנהל שיח בכיתה בערבית ולפתח את היא  מטרת הנספח

 מיומנויות ההבעה בעל פה של התלמידים. 

בכיתה רצוי להעשיר את השיח בלבד.  יבסיס כולל שיח הנספחיש לציין כי 

 .בנושאים הרלוונטיים לעולמם של התלמידים

בערבית המותאמת -הערה: המילים מופיעות בתעתיק לעברית ובמקביל

 מותאמת תמיד לצורת הכתיבה התקנית. להגייה, אך לא

 

 אישי –נספח שיח בין 

 'כיתה ז

 + מילות נימוס ופנייה ברכות

 התלמידים מברכים זה את זה ועונים על ברכות בסיסיות:

 

 התשובה הברכה/מילת הנימוס

 

 ֵח'יר ַצַבאִח )א(ל  

 صباح اخلري
 )בוקר טוב(

 ּורַצַבאִח )אל(נّ

  صباح النور
 )בוקר אור(

ַחַבא   ַמר 

 مرحبا
 )שלום(

ֵתין  ַחב   ַמר 

 مرحبتني
  (, שלום שלום)שלומות

ֵלין   ַאה 

 أهلني
 )שלום(
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ַרן  ֻשכ 

 شكرا
 (תודה)

 

וַן   ַעפ 

 عفوا
 (בבקשה)

  בוַאֶג' ַעַלא ֻשכ ר ַלא

 ال شكر على واجب
 (דבר-לא-על/מה-בעד אין)

ַלן   ַאה 

 أهال
 לאורח הבא אל ביתנו( -)שלום

ַלן  ַלןַאה   ּוַסה 

 أهال وسهال
 ברוך הבא(( 

ַלן ִפיכ, ִפיִכי   ַאה 

 أهال فيك
ָך,ַלְך(  )שלום ל 

ַלן ִבכ, ִבִכי   ַאה 

 أهال بك
ָך,ַלְך(  )שלום ל 

 

 

 

 ִכיף ַחאַלכ/ַחאֵלכ?

  كيف حالك؟
ָך,שלוֵמְך(  )מה שלומ 

סּוַטה  סּוט/ ַמב   ַמב 

 مبسوط / مبسوطة
 )טוב,מבסוט/ה, מרוצה(

ֵח'יר   ַאנַא ב 

 أنا خبري
 )אני בסדר/טוב(

דֻ ִאל     אהִלַלّ-ַחמ 

 احلمد هلل
 )תודה לאל, השבח לאל(

נִי   יַע 

 يعين
  )ככה(
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ַחאל   ַמאִשי אל 

 ماشي احلال
 )הולך,בסדר,"המצב הולך"(

 

ַפַדّ ַפַדّ/  לˉת   ִליˉת 

 ليل / تفض  تفض  
 כשמזמינים - נא הואילי/הואל, בבקשה)

 (וכדומה לשבת, לאכול, להיכנס אדם

 

 ֵלכˉַלכ/ַפד  ˉַפד   י ִזיד

 يزيد فضلك
 (חסדך את ירבה אללה)

רּוכ   ַמב 

 مربوك
 )מזל טוב(

 

 ַאלַלה י ַבאֶרכ ִפיכ / ִפיִכי

 اهلل يبارك فيك

 )יברכך האל(

 

  אאקִאַלא )אל(ִלّ

 إىل اللقاء

 )להתראות(

 

 ַלאַמאת סַ 

 سالمات

 )להתראות(

ַלמּו   ִאיֵדיכ/ ִאיֵדיִכייִס 

 يسلموا إيديك
-למישהו שמביא/מגיש לך דבר –)תודה 

 מה(

 ּוִאיֵדיכ/ ּוִאיֵדיִכי

 وإيديك
 (וידיך)
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  שיח עם חבר: היכרות-דו

 

 התלמידים מציגים את עצמם :

 

 התשובה השאלה

 

ֵמכ? ַמכ/ִאס   שּו ִאס 

 شو امسك؟
ֵמְך  ָך, ש   (?)מה ִשמ 

מֹו  ַהא?שּו ִאס      /ִאִסמ 

 شو امسه / امسها؟
 (?)מה שמו,שמה

 

ִמי...  ִאס 

 إمسي...

מֹו... ַהאִאס   , ִאִסמ 

 إمسه...إمسها...

 וֵין ִאנ ֶת ַסאֵכן?

 وين إنت ساكن؟
 )היכן אתה גר?(

 וֵין ִאנ ִת ַסאכ נֶה?  

 وين إنت ساكنة؟
 (?)היכן את גרה

 ַאנַא ַסאֶכן ִפי...

 أنا ساكن يف...
 ב...()אני גר 

 ַסאֶכן ִפי... ֻהוֶّ

 هو ساكن يف...
  )הוא גר ב...(

 ַשאֶרע

 شارع
   )רחוב(

 

  



5 

 

  :בני המשפחה הגרעינית

 :בני משפחתם התלמידים שואלים זה את זה על

 

 התשובה השאלה

 

 ?  י/כּובם אַ סֶ אִ  שּו

 شو اسم أبوك؟
 ?()מה שם אביך

 ? כֶמّ/ אִ כַמّם אִ סֶ אִ  שּו

 ك؟م  شو اسم إ
 מך?(שם א)מה 

 י? / כח'ּום ַאסֶ אִ  שּו

 شو اسم أخوك؟
 ?(יךח)מה שם א

  ?כ'תֶ ח  אֻ / כ'תַ ח  ם אֻ סֶ אִ  שּו

 شو اسم أختك؟
 חותך?()מה שם א

 

  ...ִאֶסם ַאבּוי

 إسم أبوي
 (...)שם אבי

  ...יִאֶסם ִאִמّ

 يم  إسم إ
  (...אמישם )

 ...ִאֶסם ַאח'ּוי

 إسم أخوي
  (...אחישם  )

'ִתי  ...ִאֶסם ֻאח 

 إسم أخيت
 (...אחותישם )

ֵתכ כ ִביֶרה? ַתכ/ֵעיל   ֵעיל 

 عيلتك كبرية؟
 (?גדולה תךמשפח)האם 

ִתי   כ ִביֶרה ֵעיל 

 عيليت كبرية
 גדולה( משפחתי)

ִתי   ז ִע'יֶרה ֵעיל 

 عيليت زغرية
 קטנה( תי)משפח
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 ?כרֵ מ  /עֻ כרַ מ  יש עֻ ֵדّקַ 

 يش عمرك؟قد  
 )בן/בת כמה אתה/את?(

ִרי  ֻעמ 

 عمري
 ...(/בת)...גילי, אני בן

  ִמין ַהאַדא?

 مين هادا؟

 (?)מי זה

  ?/ַהאיִמין ַהאִדי

 مني هادي / هاي؟
 (?)מי זאת

 

 ַהאַדא ַאבּוי...

 هادا أبوي

 זה אבי()

  יִאִמّ / ַהאייִאִמّ ַהאִדי

 يم  ي / هاي إهادي إم  
 אמי(זאת )

 

 ?כלֵ /אִ כלַ 'ת אִ ח  ח'/ אֻ ם ַאכַ אַ 

 إلك؟أكم أخ / أخت 
 )כמה אחים/אחיות יש לך/לך?(

 /)שני אחים( ַאֵח'ין )יש לי( /ִאִליִענ ִדי

'ֵתין  )שתי אחיות(ֻאח 

 ختنيأخني / أعندي / إيل 

'וֶה/ַח'וַאת ִפי  נַא ַתַלת...ִאח  נַא/נִח  ִאח 

ֵעיֶלה  )א(ל 

 إحنا / حننا تلت... إخوة / خوات يف العيلة
)אנחנו שלושה אחים/שלוש אחיות 

 במשפחה(
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  :וחדריו הבית

 חדרי הבית השונים:ביתם ואת התלמידים מתארים את 

 

 התשובה השאלה

 

 ֵביַתכ/ֵביֵתכ כ ִביר ?

 بيتك كبري؟
 )ביתך /ביתך גדול?(

 ביתי גדול(כן, ) ֵביִתי כ ִבירנַַעם/ַאא, 

 نعم / أا, بييت كبري

 ביתי קטן( לא,)ֵביִתי ז ִע'יר ַלא, 

 زغريال, بييت 

 

ֶפה/  ִפי ֵביַתכ/ֵביֵתכ? הˉדַ אֹוַאַכם ֻע'ר 

 أكم غرفة / أوضة يف بيتك؟
 )כמה חדרים יש בביתך?(

 ˉדֻאוַ  ִפי ֵביִתי ַתַלת ֻע'ַרף/

 )בביתי שלושה חדרים(

 يف بييت تلت غرف / أوض

 -ִפי ֵביִתי  

 يف بييت

 )סלון( ַצאלֹון

 صالون

ֶפת נֹום  )חדר שינה( ֻע'ר 

 غرفة نوم

ֶפִת ו ַלאד  )חדר ילדים( ֻע'ר 

 غرفة والد

ַבח'  )מטבח( ַמט 

 مطبخ
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 )אמבטיה( אםַחַמّ

 امح  

 )שירותים( /ֵבית ַח'אִרג'ית ַמיّבֵ 

 / خارج بيت مي  

 

 

 

 :  לשון-ומטבעות  פתגמים

 

 התרגום הפתגם

 

 יֹום ַעַסל ּויֹום ַבַצל

 يوم عسل ويوم بصل

 יום דבש ויום בצל 

 רע()יום טוב ויום 

 

ַכַלאםִא)ל(ַסّ ִל )א(ל   ַלאם ַקב 

 السالم قبل الكالم

 ברכת "שלום" קודמת לדיבור

 

 

 י ַפאת ַמאתִאִלّ

  فات ماتإيل  

 

 

 מת –מה שעבר 

 )אין בוכים על חלב שנשפך(
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 'כיתה ח

 + מילות נימוס ופנייה ברכות 

 

 התלמידים מברכים זה את זה ועונים על ברכות בסיסיות:

 

 התשובה הברכה/מילת הנימוס

 

 'ירחֵ אח )א(ל  בַ צַ 

 صباح اخلري
 )בוקר טוב(

ד(א) ַצַבאח וַר    ל 

 صباح الورد
 (ורדים של בוקר)

פֻ (א) ַצַבאח ִמין(א)וִ  לّל  יַס    ל 

 مسنياوالي صباح الفل  
 (פרחים של בוקר)

 

ֵח'יר   ַמַסא )א(ל 

 مسا اخلري
 בצהריים( 12)ערב טוב,משעה 

 ּורַמַסא )אל(נّ

 مسا النور
 )ערב אור(

 ?כארֵ 'בח  / ַא כארַ 'בח  ַא שּו

 شو اخبارك؟
 (?. מה העניינים?)מה שלומך

 ס / היֶ וַ כ  

 س / ةكوي  

 ניח / המ  

 منيح / ة

 מאםתַ 

 متام
 )טוב, בסדר(
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ّ   ֵתיןַצח 

 صحتني
 (בתיאבון)

 

ֵבכ ַבכ,ַקל   ַעַלא ַקל 

 على قلبك
 (, תודהעל לבך) 

ֶרכ  ַח'אט  ַרכ/ ב  ַח'אט   ב 

 خباطرك
כשנפרדים ויוצאים  -)ברשותך,ברשותך

 מבית המארח(

 ַמַע )אל(ַסַّלאֶמה 

 مع السالمة
 )לך לשלום(

ֵח'יר ֻכלّ  ַעאם ּוִאנ ֶת/ ּוִאנ ִתי ב 

 عام وإنت خبري كل  
ברכה  -חג שמח -)כל שנה ואת/ה בטוב

 לראש השנה ולחגים(

ֵח'יר   ּוִאנ ֶת/ ּוִאנ ִתי ב 

 وإنت خبري
 (חג שמח -)ואת/ה בטוב

 

 נִַעיַמן 

 نعيما
למישהו -)הרגשה נעימה! 

 שהסתפר,התקלח,התגלח( 

 

 ַאלַלّה יִנ ַעם ַעֵליכ/ַעֵליִכי 

 أهلل ينعم عليك
 )האל ישפיע עליך מכל טוב(

 

נַא ַשַרّפ    ת 

 فناتشر  
מישהו כשמכירים  -לכבוד הוא לנו-)התכבדנו

 (חדש

נַא   ִא)ל(ַשַّרף ִאִלי/ ִאל 

 إلشرف إيل / إلنا
 )הכבוד הוא שלי/שלנו( 

נַא )אל(ַשַّרף   ַזאד 
 زادنا الشرف

 )זה מוסיף לנו כבוד(
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 :י מקום מגור  

 את עצמם ומספרים היכן הם גרים:  מציגים התלמידים

 

 התשובה השאלה
 

  ן?אכֶ סַ  תֶ נ  ין אִ וֵ 

 وين إنت ساكن؟
 )איפה אתה גר?( 

 

  ה?נֶ אכ  י סַ תִ נ  ין אִ וֵ 

 وين إنت ساكنة؟
 )איפה את גרה?(

 

ַרה..ַשאֶרע.. ִפי ַסאכ נֶה/ ַסאֶכן ַאנַא  .. נֻמ 

 أنا ساكن / ة  يف... شارع... منرة...
 (...מספר... ברחוב גרה/גר אני)

נַא ַסאכ נִין, ֻהֶםّ נַא/נִח   ַסאכ נִין  ִאח 

 هم ساكننيإحنا / حننا ساكنني , 
 אנחנו גרים, הם גרים()

 ַעַמאַרה  ַאנַא ַסאֶכן/ ַסאכ נֶה ִפי

 أنا ساكن / ة يف عمارة
 )אני גר/גרה בבניין(

ד ַאנַא ַסאֶכן/ ַסאכ נֶה ִפי  י ˉֵבית ַאר 

 أنا ساكن / ة  يف بيت أرضي
 )אני גר/גרה בבית קרקע(

 ק?אבֶ טַ  יّי ַאפִ 

 طابق؟ يف أي  
 )באיזה קומה(

 אֶבקַסאֶכן/ ַסאכ נֶה ִפי א)ל(ַטّ ַאנַא

ַאוַّ(א)   לל 

 لأنا ساكن / ة  يف الطابق األو  
 בקומה ראשונה...()אני גר/גרה 
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 :בני המשפחה המורחבת 

 : המורחבת ושמותיהם התלמידים מציגים את בני משפחתם

 

 התשובה השאלה

 

ֵתכ? ַתכ/ֵעיל   שּו/ֵאיש ִאֶסם ֵעיל 

 عيلتك؟شو / إيش اسم 
 )מה שם משפחתך?(

ִתי ...  ִאֶסם ֵעיל 

 سم عيليتإ
 )שם משפחתי(

 

 ה?ילֵ עֵ י )א(ל  ת פִ נ  ד / בִ לַ וַ ִמין ַאכ ַבר 

 مني أكرب ولد / بنت يف العيلة؟
 ?(/ ה ביותר במשפחה גדול)מי הילד / ה 

 

  יותר גדול מ(אני )ַאכ ַבר ִמן ַאנַא 

 أنا أكرب من

 יותר קטן מ(אני ) ַאז ַע'ר ִמןַאנַא 

 أنا أزعر من

ֶّלֵעילֵ (א)ִפי  תנ  ד / בִ לַ ַאכ ַבר וַ  ֶّ/ הִ  ה ֻהו   י

 أكرب ولد / بنت يف العيلة هو / هي
 (.../ היא במשפחה הוא / ה הכי גדול)

 

 ה ִאַלכ /ַעֶמַّאַכם ַעםّ

 / ة إلك؟ أكم عم  
 )כמה דודים יש לך מצד האב?(

  ?ַאַכם ַח'אל/ַח'אֶלה ִאַלכ

 خال / ة إلك؟أكم 
 )כמה דודים יש לך מצד האם?(

 

ַמאם   ִענ ִדי/ִאִלי ַתַלת ַאע 

 يل تلت أعمامإعندي / 
 )יש לי שלושה דודים מצד האב(

ֵתין   ִענ ִדי/ִאִלי ַח'אל 

 عندي / إيل خالتني
 )יש לי שתי דודות מצד האם(
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 שּו ִאֶסם ִסיַדכ/ ִסיֶדכ? 

 شو اسم سيدك؟

 )מה שם סבך?(

 כ? כ/ ִג'ֶדִّג'ַדّשּו ִאֶסם 

 ك؟شو اسم جد  

 )מה שם סבך?(

 כ? כ/ ִסֶתّשּו ִאֶסם ִסַתّ

 ك؟شو اسم ست  

 )מה שם סבתך?(

 

  י....ִג'ִדّ/  ִאֶסם ִסיִדי

 يسم سيدي / جد  إ
 )שם סבי...(

 י...ִאֶסם ִסִתّ

 إسم سيت  

 )שם סבתי...(

 

 

 

  הכיתה:תיאור 

 :סדר הישיבה בהועל  תכולת הכיתה נהלים שיח עלהתלמידים מ

 

 התשובה השאלה

 

 

 ? ףّאל(ַצّ)שּו  בִ /ֵאיש

 إيش / شو بالصف؟

 )מה יש בכיתה?(

ַעֶלّ ّמ  ַעל   ֶמהם/מ 

 م / ةمعل  

 )מורה( 

ִמיזֶה / ַתַלאִמיז  ִמיז /ִתל   ִתל 

 تلميز / ة / تالميز

 (תלמיד/,תלמידה/תלמידים)
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  לֹוח

 لوح

 )לוח(

  ַבאב

 باب

 )דלת(

 /ַשַבאִביכאכֻשַבّ

 اك / شبابيكشب  

 )חלון/חלונות( 

ִסיכֻ   /ַכַראִסי ר 

 كرسي / كراسي

 סא/כסאות(י)כ

 / ַטאו ַלאת ַטאו ֶלה

 طاولة / طاوالت

 )שולחן/שולחנות(

 

 נ ַתה? אל(ַשّ)ֵאיש/שּו בִ 

 إيش / شو بالشنتة؟

 )מה יש בתיק/בילקוט?(

  /ֻכתֹבכ ַתאב

 كتاب / كتب

 )ספר/ספרים(

ַתר  /ַדַפאִתר ַדפ 

 دفرت / دفاتر

 )מחברת/מחברות(

 ה אסֶ ַרّכֻ 

 اسةكر  

 )חוברת(
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ַלאם   ַקַלם/ַאק 

 قلم / أقالم

 )עט/עטים(

ַצאץ ַלאם ר  ַצאץ/ַאק    ַקַלם ר 

 قلم رصاص / أقالم رصاص

 )עיפרון/עפרונות(

 אי ַבַרّ

 ايبر  

 )מחדד(

 איַמַחّ

 ايم  

 )מחק( 

מּול ףַהאתֶ  ַّ'גַ /ַמח    אלו

 الممول / جو  هاتف 

 (נייד טלפון)

דֶ ִמין ַקאֶעד/ ַבכַקאע  בֶ  /ה ַג'מ   ?כַג'מ 

 مني قاعد / ة مجبك؟

 (?לידך /ת)מי יושב

דֶ  ִמין ַקאֶעד/  ?כאמֶ ֻקַדّ /אַמכה ֻקַדַّקאע 

 امك؟مني قاعد / ة قد  

 (?מלפניךמי יושב/ת )

דֶ  ִמין ַקאֶעד/ ב ה ַקאע   ? אכַבّאל(ֻשّ) ַג'מ 

 اك؟ة مجب الشب  مني قاعد / 

 (?ליד החלוןמי יושב/ת )

דֶ  ַקאֶעד/...  ב הַקאע   י ַג'מ 

 ... قاعد / ة مجيب

 )...יושב/ת לידי(

דֶ  ַקאֶעד/...   י אמֻקַדّ הַקאע 

 امي... قاعد / ة  قد  

 )...יושב/ת לפניי(

דֶ  אֶעד/קַ ...   וַַראי  הַקאע 

 ... قاعد / ة  وراي

 )...יושב/ת מאחוריי(
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דֶ  ִמין ַקאֶעד/   ?/יה וַַראכַקאע 

 مني قاعد / ة  وراك؟

 (?מאחוריךמי יושב )

 

דֶ  ַקאֶעד/... ב ה ַקאע   אכַבّאל(ֻשّ) ַג'מ 

 اك... قاعد / ة مجب الشب  

 )...יושב/ת ליד החלון(

 

דֶ  ַקאֶעד/אנא   ַלַחאִלי הַקאע 

 أنا قاعد / ة حلايل

 לבדי(אני יושב/ת ) 

 

 

 

  חדרי:תיאור 

 את חדרם:התלמידים מתארים 

 

 התשובה השאלה

 

 

ֵתכ? ַתכ/ֻע'ִרפ   ֵאיש  ִבֻע'ִרפ 

 بغرفتك؟ إيش 

ֶפה ַתַבַעכ/ַתַבֶעכ?  ֵאיש ִב)א(לֻע'ר 

 تبعك؟ إيش بالغرفة 
 )מה יש בחדרך?(

 

ִתי    ִפי ֻע'ִרפ 

 يف غرفيت
 )בחדרי(:

ַראש/ַתֶח'ת  פ 

 فراش / ختت 
 )מיטה(

ִסי   ֻכר 

 كرسي 
 סא(י)כ



17 

 

  ַמכ ַתֶבה

 مكتبة
 )מכתבה(

ַראיֶה   מ 
 مراية

 )ראי( 

יּוֶתר ב   ב/חאסּוכֹמ 
 كمبيوتر / حاسوب 

 )מחשב(

 אכֻשַבّ

 اكشب   
 )חלון(

ַדאיֶה   ֻבר 

 برداية
 )וילון(

  ַח'ַזאנֶה
 خزانة
 )ארון(

פּוף-ַרףّ  ר 
 رفوف – رف  

 מדפים(-)מדף 

ַסאט   ב 
 بساط
 )שטיח(
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ַבה   ַלאמ 
 المبة

 )מנורה(

 

 

ֵתכִכיף  ַתכ/ֻע'ִרפ   ֻע'ִרפ 

 كيف غرفتك؟
 )איך חדרך?( 

 

ִתי כ ִביֶרה   ֻע'ִרפ 

 غرفيت كبرية
 )חדרי גדול(

 ז ִע'יֶרה    

 زغرية
 )קטן(

ַרַתّ          ֶבהמ 

 بةمرت  
 )מסודר( 

  יֶפהˉדנ    

 (نظيفة) نضيفة

 )נקי(

וֶה  ִחל 

 حلوة
 )יפה( 

  / ֻמש שמִ  לשלילה:

 مش / مش

 ה בֶ ַתّרַ ש מ  מִ 

 بةمرت   مش
 לא מסודר()
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 : חגים

 התלמידים מציינים שמות של חגים בדתות שונות:

 

 ממנהגי החג שם החג

 ִעיד ַראס א)ל(ַסנֶה

 عيد راس السنة

 (ראש השנה)

ֹ ה ב  נֶ אס )אל(סַ יד רַ י עִ פִ  ֹ נ אח ַפّל תֻ אכ

 לסַ עַ ב  

 اح بعسليف عيد راس السنة بناكل تف  
 (בראש השנה אנו אוכלים תפוחים בדבש)

ַראן ֻע'פ   ִעיד אל 

 عيد الغفران

 (יום הכיפורים)

 דהּויַ ל  ם לִ ם צֹויֹו וֶّראן הֻ 'פ  עֻ יד )א(ל  עִ 

 عيد الغفران هو يوم صوم لليهود
 (יום הכיפורים הוא יום צום ליהודים)

ש(א)ִעיד  ֻער   ל 

 عيد العرش 
 (חג הסוכות)

 שר  ד פי עֻ עֻ ק  נֻ ש ב  ר  עֻ יד )א(ל  י עִ פִ 

 يف عرشيف عيد العرش بنقعد 
 (בחג הסוכות אנו יושבים בסוכה)

 

ַאנ וַאר(א)ִעיד   ל 

 عيد األنوار

 (חג החנוכה)

 אןדַ עַ מ  שַ  לֵעّשַ נ  ואר בִ נ  ַאי עיד )א(ל  פִ 

ֹ ב  ּו ֹ נ  היֶ אב  לַ ל זַ אכ

 ل مشعدان وبناكل زالبيةيف عيد األنوار بنشع  
ואוכלים  בחג החנוכה אנו מדליקים חנוכיה)

 (סופגניה

ַמַסאִח'ר(א)ִעיד   ל 

 عيد املساخر
 (חג פורים)

 

 רַכّנַ ת  נִ 'ר ב  אחֶ סַ מַ פי עיד )א(ל  

 ريف عيد املساخر بنتنك  
 (בחג הפורים אנו מתחפשים)
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 לִפצ ח(א)ִעיד 

 عيد الفصح

 (חג הפסח)

ֹ ח ב  צ  פִ פי עיד )א(ל   ֹ נ צאַפטירל אכ  /ַמת 

 يف عيد الفصح بناكل فطري / متسا
 (ותמצבחג הפסח אנו אוכלים )

ַלאל)א(לִ (א)ִעיד  ִתק   ס 

 عيد االستقالل
 (יום העצמאות)

 

ל פ  תִ ח  נִ לאל ב  ק  תִ ס  (אפי עיד )א(ִל)

ע פַ ר  נִ ב  ּו סראאילת אִ לֵ לאל דֹוק  תִ אס  בִ 

 אםלַ ע  ַא)א(ל  

إسرائيل  يف عيد االستقالل بنحتفل باستقالل دولة
 وبنرفع األعالم

בחג העצמאות אנו חוגגים את עצמאות )

 (ומניפים דגלים ישראלמדינת 

ַענ ַצַרה  ִעיד אל 

 عيد العنصرة
 (חג השבועות)

ֹ רה ב  צַ נ  עַ עיד )א(ל  פי  ֹ נ ג'את תּונ  ל מַ אכ

 ליבחַ )א(ל  

 منتوجات احلليبيف عيد العنصرة بناكل 
 (בחג השבועות אנו אוכלים מוצרי חלב)

ר  ִעיד אלִפט 

 عيد الفطر
 (באסלאם -חג שבירת הצום)

 

 אן¯דַ מַ ר רַ ה  ת שַ איַ הַ פי נִ ר ט  פִ עיד )א(ל  

 عيد الفطر يف هناية شهر رمضان
 (חג שבירת הצום בסוף חודש רמדאן

 ַחא¯דלַא(א)ִעיד 

 عيد األضحى
 (באסלאם -חג הקורבן)

 

' גّחַ ית )א(ל  אהַ י נִ חא פִ ¯ד  ַאעיד )א(ל  

 הכّמַ לִ 

 ةملك   عيد األضحى يف هناية احلج  
 (חג הקורבן בסוף העלייה לרגל למכה)

 ֻשֶעיב ביّל(נִַّעיד )א

 عيد النيب شعيب

 (בדת הדרוזית –חג הנביא יתרו )

ّעל  (א)האדא פי   רּויזּוז בִ רּויד )אל(ד 

 יבעֵ שֻ  יّבִ קאם )אל(נַّמַ 

 يف هادا العيد الدروز بيزوروا مقام النيب شعيب

בחג הזה מבקרים הדרוזים בקבר של )

 (הנביא יתרו
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ִמיַלאד(א)ִעיד   ל 

 عيد امليالد

 (בנצרות –חג המולד )

ין יّסיחִ מַ מילאד )א(ל  פי עיד )א(ל  

 איאדַ הַ )א(ל   עּוז  יוַّבִ ּו לּופ  תִ יח  בִ 

 يف عيد امليالد املسيحيني بيحتفلوا وبيوزعوا اهلدايا

בחג המולד חוגגים הנוצרים ומחלקים )

 (מתנות

 

 : השבוע יימ

 וע בערבית:ימות השב שמות התלמידים מציינים את

 

ַאַחדיֹוִם   )א(ל 

 يوم األحد

 יום ראשון

 

ّא)יֹוִם   נֵיןל(ת 

 يوم التنني

 יום שני 

 

 אַלאתֶ ל(ַתّא)יֹוִם 

 يوم التالتا

 יום שלישי

 

ַבַעא(א)יֹוִם  ַאר   ל 

 يوم األربعا

 יום רביעי

 

ַח'ִמיס(א)יֹוִם   ל 

 يوم اخلميس

 יום חמישי

 

ַעהֻגّ(אל)יֹוִם   'מ 

 يوم اجلمعة

 יום שישי

 

 תב  אל(ַסّ)יֹוִם 

 يوم السبت

 יום שבת
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 :השעון 

 ידים יידעו לשאול מה השעה ולענות:התלמ

 יעה?יש )אל( ֵסֵّדّקַ 

 يش السيعة؟قد  

 מה השעה?

סֶ 'יעה חַ (ֵסّל)אִ   טבֶ )אל(זַّבִ  המ 

 السيعة مخسة بالزبط

 

 בדיוק השעה חמש

סֶ 'חַ  סֶ 'חַ ּו המ   המ 
 

 مخسة ومخسة

 דקות שוחמ חמש

סֶ 'חַ   ַעַשַרהּו המ 
 

 مخسة وعشرة

 דקות ועשר חמש

סֶ 'חַ  עּו המ   ֻרב 

 مخسة وربع

 

 ורבע חמש

סֶ 'חַ  תּו המ   ִתל 
 

 مخسة وتلت

 

 ועשרים חמש

סֶ 'חַ  סֶ 'חַ  אִאַלّ ץנֻ ּו המ   המ 
 

 مخسة مخسة ونص إال  

 

 וחמש עשרים חמש

ַסה'חַ   ץّנֻ ּו מ 
 

 مخسة ونص

 

 וחצי חמש

 עב  א רֻ ַלّה אִ ֶתّסִ 
 

 ربع ستة إال  

 רבע לשש
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 : לשון-ומטבעות  פתגמים

 

 התרגום הפתגם

 

ַאל ַעןִ  לִ אל(ַגّ)ִאס   אראל(ַדّ) 'אר ַקב 

 إسأل عن اجلار قبل الدار

אל על השכן לפני הבית  ש 

 

ַחַרֶכה ַבַרֶכה  ִפי )א(ל 

 يف احلركة بركة

 בתנועה יש ברכה

 

ִמש הֻבכ רַ  ִמש   ִפי )א(ל 

 بكرة يف املشمش

מחר בעונת המשמשים )נאמר על הבטחה 
שאין סיכוי שתמומש, כפי שעונת המשמשים 

 היא קצרה ביותר(
 

ִת ִא)ל(ַצّ  יק¯דّאל()ִדיק וַק 

 الصديق وقت الضيق
 )גם בספרותית(

 ידיד )ניכר( בעת צרה

 

 

 

 כיתה ט'

 :+ מילות נימוס ופנייה ברכות 

 בסיסיות:התלמידים מברכים זה את זה ועונים על ברכות 

 

 התשובה הברכה/מילת הנימוס

 

ַראוו  ַעֵליכ /ַעֵליִכי  ב 

 برافو عليك
 )כל הכבוד לך(

 

ֵפכ  ַפכ/ ֻלט     ַהאַדא ִמן ֻלט 

 هادا من لطفك
 תשובה למחמאה( –)זה מאדיבותך 
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 ראםתִ ח  (א))א(לִ  לّכֻ 

 كل االحرتام
 )כל הכבוד( 

ַתכ   ַסַלאמ 

 سالمتك
 לחולה(ברכה  -)תהיה בריא

ֶתכ ִאן ַשאַא )אל(ַלّ   אּהַסַלאמ 

 سالمتك إن شاء اهلل
 ()תהיה בריא אם ירצה השם 

ّ ַّאלַלّה י ַסל   ֶמכַמכ/ י ַסל 

 مكأهلل يسل  
 )אללה יתן לך שלום(

דִ  ַחמ   ַלאֶמה אה ַע)אל(ַסّ)אל(ַלّ ִאל 

 إحلمد هلل عالسالمة
 )השבח לאל על השלמות/הבריאות(

 למי שהחליםברכה 

ّ ַّאלַלّה י ַסל   ֶמכַמכ/ י ַסל 

 مكأهلل يسل  
 )אללה יתן לך שלום(

 

 /וִאנ ִתי ַסאֵלם וִַאנ תַ  ַסנֵה ֻכּל 

ֵמה  ַסאל 

  كل سنة وإنت سامل / ة
 (חג שמח, מזל טוב)

 

ֵמה /וִַאנ ִתי ַסאֵלם וִַאנ תַ   ַסאל 

 وإنت سامل / ة
 (חג שמח)

 הנֶ סַ  120 ל  (א) אלבַ ק  עֻ 

 سنة 120عقبال ال 
 (120-בקרוב שתגיע ל)

 כאלַ בַ ק  עֻ ּו

 وعقبالك
 )ובקרוב אצלך(

ֵתין  ַצח 

 صحتني
 (בתיאבון) 

 

ַבכ ַעַלא ֵבכ ַעַלא/  ַקל    ַקל 

 على قلبك
 (לבך על)
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 :בני המשפחה ועיסוקם 

 ינים את בני משפחתם ומקצועם בערבית:התלמידים מצי

 

 התשובה השאלה
 

 

 

ֵע'ל  ת   ַאבּוכ/ַאבּוִכי?שּו ביש 

 شو بيشتغل أبوك؟
 )במה עובד אביך?(

 

 

 

 

 

 

 ַאבּוי/ַאח'ּוי 

 أبوي / أخوي

 )אבי/אחי( :

  ֻמִדיר ַבנ כ

 مدير بنك
 (מנהל בנק)

 'ףֻמוַַטّ

 فموظ  
  )פקיד( 

ַמאל   ַרֻג'ל ַאע 

 رجل أعمال
 )איש עסקים( 

נַע מַ ַעאֶמל ִפי   צ 

 عامل يف مصنع

  ()פועל במפעל

 ֻמַחאִמי

 مامي
 דין(-)עורך 

  ק ִחַסאַבאת/ֻמַחאֵסבֻמַדִקّ

 ق حسابات / ماسبمدق  

 ( )רואה חשבון
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 אנֶה ַצאֶחב ֻדַכّ

 انةصاحب دك  
  )בעל חנות(

 בּוִליס

 بوليس
 )שוטר( 

 

 

 

ֵע'ל ִאַמّ ת  ִתש   כ?כ/ִאֶמّשּו ב 

 ك؟م  إبتشتغل  شو
 )במה עובדת אמך?(

 

 :י ִאִמّ

 :يإم  

 (:)אמי

ّ ַעל  ַרַסה (א)ֶמה פי מ  ַמד   ל 

 مة يف املدرسةمعل  
 )מורה בבית הספר(

ִרّ ס ִפי ֻממ  ַפא(א)ַצ'ה/נֶר  ַתש  ֻמס    ל 

 ضة / نرس يف املستشفىممر  
  )אחות בבית החולים(

 דֹכ תֹוַרה 

 دكتورة
  )רופאה(

ַהנ ִדַסה   מ 

 مهندسة
 )מהנדסת(

 אַעה ַביַّ

 اعةبي  
 )מוכרת(
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 ִסכ ֶרֶתיַרה 

 سكرترية
  )מזכירה(

 ֻמִדיֶרת ִחַסאַבאת 

 مديرة حسابات
 )מנהלת חשבונות(

 ת ֵבית ַרֶבّ

 ة بيترب  
 בית(-)עקרת

 
 

  

 :צבעים 

 

 התרגום הצבע

 

יַ   ¯דַאב 

 أبيض

 לבן

וַד  ַאס 

 أسود

 שחור

ַפר  ַאצ 

 أصفر

 צהוב

ַמר  ַאח 

 أحر

 אדום
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 ַאז ַרק

 أزرق

 כחול

'  ר¯דַ ַאח 

 أخضر

 ירוק

ִרי ִדי/ַזה   וַר 

 وردي / زهري

 ורוד

 ַרַמאִדי

 رمادي

 אפור

ַסִג'י  ַבנַפ 

 بنفسجي

 סגול

 יִבנִّ

 بين

 חום

 קאניד  ר  / בֻ  ילִ אקַ ת  ר  בֻ 

 برتقايل / بردقاين

 כתום
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 :בסיסי   -פריטי לבוש

 התלמידים מציגים את פרטי הלבוש שלהם בפני חבריהם ואת צבעם:

 

 התרגום שם

 

 ס / הנא לאבֶ ַא

 أنا البس / ة

 

  אני לובש / ת

 ַבנ ַטלֹון

 بنطلون

 

 מכנסיים

 ַקִמיץ

 قميص

 

 חולצה

לּוֶזה  ב 

 بلوزة                       

 

 חולצת נשים

ַתאן  ֻפס 

 فستان

 

 שמלה

 ַתנּّוַרה 

 ورةتن  

 

 חצאית

 האיֶ זַ 'ר  גֻ 

 جرزاية

 דרוסו
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 ַג'אֵכית

 جاكيت

 

 ג'קט/מעיל קצר

 דּואבّ/ כַ טֹואל  בַ 

 ودبالطو / كاب  

 

 מעיל

 ַטִקיֶّה 

 ةطقي  

 

 כובע/כיפה

 הרַ דַ נ  כֻ 

 كندرة

 נעליים

 

 :ארוחת הבוקר 

 התלמידים מספרים על מה שאכלו ושתו בבוקר:

 

 התשובה השאלה
 

 

ַתאכ ִלי  ַתאכֹל/ב   ֶבח?ֻצّ(אל) (ִפי)שּו ב 

 شو بتاكل / ي )يف( الصبح؟
 )מה אתה אוכל בבוקר?(

 

ת/יֵאיש  /שּו ַטר   ליֹום?(א) ַאפ 

 شو / إيش أفطرت اليوم؟
 )מה אכלת היום לארוחת הבוקר?(

 

ת  )אני  باكل / ַבאכֹל )אכלתי( أكلتַאנַא ַאַכל 

ַטראוכל( ַטר//ַבפ  אוכל לארוחת ) بافطر ַבאפ 

 בוקר(:

 

 ֻח'ֶבז 

 خبز
 )לחם(
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וִיש   ַסנ ד 

 سندويش
 )כריך(

ס ֵלק  נ פ    קֹור 

 )קורנפלקס(

נֶה   ִג'ב 

 جبنة
 )גבינה(

ֻ̄ח'  ַרה ד 

 خضرة
 )ירקות(

 האכֶ ַפוַ 

 فواكه
 )פירות( 

 ה ֵביַד̄

 بيضة
 )ביצה(

ֶדה   ִזב 

 زبدة
 )חמאה(

 ַלַבנֵה 

 لبنة
 )לבן(
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 'ה ִעֵגّ

 ةعج  
 )חביתה(

 

ִלי/מ    א ַבّרַ ַתט 

 تطلي / مرب  
 )ריבה(

 

 

ת/י  ִרב   )מה שתית?(שּו ש 

 شو شربت؟

 

ַרב/י  ִתש   ֶבח?ֻצّ(אל) (ִפי)שו ב 

 شو بتشرب / ي )يف( الصبح؟
 )מה את/ה שותה בבוקר?(

 

 

ַרב ת/ַבש  ִרב  ַרב( ַאנַא ש   :)ַבאש 

 :أنا شربت / بشرب / باشرب

 )אני שתיתי/ אני שותה:( 

 ַחִליב 

 حليب
 )חלב(

 ַמיّ

 مي  
 )מים( 

 ַעִציר 

 عصري
 )מיץ(

  לאתהֹושֹוכ

 شوكوالتة
 )שוקו(

 



33 

 

וֶה   ַקה 

 قهوة
 )קפה(

 

  ַשאי

 شاي
 )תה(

 

 

 

  

 :( 1-10המספרים )

 התלמידים סופרים מאחד עד עשר:

 

 התרגום שם המספר

 

 וַאַחד

 واحد

 אחד

נֵין  ת 

 تنني

 שתיים

 ַתַלאֶתה

 تالتة

 שלוש

ַעה ב   ַאר 

 أربعة

 

 ארבע
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ֶסה  ַח'מ 

 مخسة

 חמש

 הִסֶתّ

 ةست  

 שש

 

 

 

ַעה  ַסב 

 سبعة

 שבע

 ַתַמאנ יֶה

 متانية

 שמונה

ַעה  ִתס 

 تسعة

 תשע

 ַעַשַרה

 عشرة

 עשר

  

 

 :  לשון-ומטבעות  פתגמים

 

 התרגום הפתגם

 

'ַבר ִמנַַّאכ ַבר ִמנַّ יֹום ַאח  ַסנֶהִכ ב   ִכ ב 

 أكرب منك بيوم أخرب منك بسنة

 

 מי שגדול ממך ביום חכם/מנוסה ממך בשנה

 )ספרותית(וַַג'ד  ַמן ַג'דّ

 وجد جد  من 

 יגעת ומצאת )מילולית: מי שמתאמץ מוצא(
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ַג'ֶרّ ַאִל מ  ַאל ַחִכיםִאס   ב וַַלא ִתס 

 ب وال تسأل حكيمإسأل جمر  

אל אדם מנוסה ואל תשאל חכם  ש 

 )אין חכם כבעל הניסיון(

ֵעד ַעןִ )אל(ַשّ ִּّוַע' רִّאב   לֹו-ן

 له وغين   إبعد عن الشر  

ק התרחק מהדבר הרע ושיר לו )התרח

מאנשים לא הגונים או ממעשים לא נאים= 

 אל תכניס ראש בריא למיטה חולה(

 לּוחִ  תֹוק  י וַ י פִ שִ  לّכֻ 

 شي يف وقته حلو كل  

 תו(הוא טוב )כל דבר בעכל דבר בזמנו 

 

 

 

 כיתה י'

 

 :+ מילות נימוס ופנייה ברכות

 

 :תהתלמידים מברכים זה את זה ועונים על ברכו

 

 התשובה הברכה/מילת הנימוס

 

ַבח/י  ַעַלא ֵח'יר   ִתצ 

 تصبح / ي على خري
 תתעורר בבוקר על טוב( -)ברכת לילה טוב 

לֹו  ּוִאנ ֶת/ ּוִאנ ִתי ִמן ַאה 

 وإنت من أهله
 )ואתה מבני ביתו של הטוב(

ַלאִקי  -או  לֵח'יר (א)ת 

 تالقي اخلري
 )תמצא טוב(
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יֶה ַאלַלّ ַעאפ  ִטיִכ )א(ל   ה יַע 

 العافيةيك أهلل يعط
 )האל יתן לך בריאות(

או  ברכת כוח ובריאות למישהו שעובד כרגע

 מה למענך-למישהו שעשה דבר

 ה י ַעאִפיכ, י ַעאִפיִכיַאלַלّ

 فيكيعا أهلل
 )האל יתן לך בריאות/יוסיף לך בריאות(

 

 

 ַלאִם ַעֵליכֹם )ל(ַסّ אֶ 

 إلسالم عليكم
 ברכת שלום בין מוסלמים -)השלום עליכם(

 

ַמֻת )אל(ַלּّוַעֵליכִֹם )אל(ַסّ  אהַלאם ]ּוַרח 
  וַבַרַכאתֹו[

 وعليكم السالم )ورحة اهلل وبركاته(
 )ועליכם השלום ורחמי האל וברכותיו(

 

 

 ַג'אח ו ִפיק וִ)אל(נִַّב)אל(ַתّ

 بالتوفيق والنجاح
 )בהצלחה(

 

ַّאלַלّ ّה י וַפ   ֵקכַקכ / י וַפ 

 اهلل يوفقك
 דרכך(אל יצליח את ה) 

ַרן -או   ֻשכ 

 شكرا
  )תודה(

 

 :מושגי זמן

 היום, אתמול, מחר: -התלמידים מציינים מושגי זמן כמו

 

 התרגום שם

 

 יוםל  אִ 

 إليوم

 היום
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ַבאֶרח  ִאמ 

 إمبارح

 אתמול

 הֻבכ רַ 

 بكرة

 מחר

 הרַ כ  ד בֻ ע  בַ 

 بعد بكرة

 מחרתיים

ַעה בּוע/ֻג'מ   ַקֵבל ֻאס 

 قبل أسبوع / مجعة

 לפני שבוע

בּוע א)ל(ַג'אי(א)ִפי  ֻאס   ל 

 يف األسبوع  اجلاي

 בשבוע הבא
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 :הרחבה –בוש וצבעים ל

 :שיח על קניית בגדים בחנות-התלמידים מנהלים דו

 

 התשובה השאלה
 

ַתֵרית/י  ַבאֵרח?(א)שּו אש   מ 
 

 شو اشرتيت امبارح؟
 )מה קנית אתמול?(

 

ַתֵרית ַבנ ַטלֹון ג 'ִדיד  ִאש 

 

 إشرتيت بنطلون جديد
 )קניתי מכנסיים חדשים(

ת/יַקֵדّ  ִמן ַשאנֹו? יש ַדַפע 

 يش دفعت من شانه؟قد  
 )כמה שילמת בשבילו?(

 ? ֹוַחקّ ישַקֵדّ 

 ه؟قديش حق  
 )מה מחירו?(

 
ִסין שקל ת ַח'מ   ַדַפע 

 دفعت مخسني شيكل
 )שילמתי חמישים שקל(

ִסין שקל ֹוַחקّ  ַח'מ 

 ه مخسني شيكلحق  
 חמישים שקל()מחירו 

 חאתֵ י פַ יץ ִבנִّמִ י קַ נִ טִ ע  ַא
 

  فاتحين قميص بين  يأعط
 חולצה בחום בהיר(תן לי/תני לי )

 

 /יל¯ַדّפַ ת  

 ل / يتفض  
 )בבקשה(

 

ֹ ד  נ  עִ   ק?'אמֵ ר עַ ¯דַ 'ח  ית ַא'אכֵ ם גַ כ

 عندكم جاكيت أخضر غامق؟
 ?(כהה ירוק בצבע קט'ג אצלכם יש)

 أا ַאא  -או )כן(أيوة ה וַ י  ַא

 )כן(نعم ם עַ נַ  -או

 ין מִ יַ ל)א(ן, עַ הֹו

 هون, عاليمني
 )כאן, מצד ימין(
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ّן, עַ הֹו  אל מַ )אל(ש 

 شمالهون, ع
 )כאן מצד שמאל(

(ַקֵדّ   יש ַהאַדא?)ב 

 يش هادا؟بقد  
 )בכמה זה?(

  ו?ַחקّ  ישַקֵדّ -או

 ه؟يش حق  قد  
 )מה מחירו?(

 

 
ַסב    ִעין שקלַהאַדא ב 

 هادا بسبعني شيكل
 בשבעים שקל()זה 

  ַהאַדא ַע'אִלי

 هادا غايل
 יקר(זה )

ַראעִ  ֵכן ת  וַיֻّממ  וַיّ?נִי ש  נִי ש   ?/ תַסאיִר 

 ممكن تراعين شوي / تسايرين شوي؟
 לעשות לי קצת הנחה?( /הה יכול/)את

 

חִ   יץ 'ַהאַדא ר 

 هادا رخيص
 (זולזה )

 

ֵכן   ַלא. ֻמש ֻממ 

 ال, مش ممكن
 )לא, אי אפשר(
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  :סדר יום 

 התלמידים מספרים על סדר יומם בימי הלימודים:

 התשובה לההשא
 

 ?יחִ צ  תִ ב   /אחַ צ  תִ א ב  תַ ימ  אֵ 

 اميىت بتصحى / بتصحي؟
 (/ מתי את קמה?)מתי אתה קם?

  /ייקפִ ת  א בִ תַ ימ  אֵ  –או 

 اميىت بتفيق / ي؟
 ?(מ/הה ק/)מתי את

קּום ִמן )אל(נّ אתַ ימ  אֵ   -או   ֹום?ִבת 

 بتقوم من النوم؟ اميىت

 יר ִכّבַ  /ַבאפיקַבִפיק

 ريبفيق / بافيق بك  
 (מוקדם אני מתעורר/ת)

 

 'ר ֵחַّאת  מִ  /באצ חאַבצ ַחא

 ربصحى / باصحى متأخ  
 מאוחר( )אני מתעורר/ת

 
 ח?בֵ צֻ ל(א) (יפִ )ל/י מַ ע  תִ ב   שּו

 

 شو بتعمل /ي )يف( الصبح؟
 )מה את/ה עושה בבוקר?(

 וִג 'ִהי  /יִשّוִ  ל/ַבאַע'ֵסّל'ֵסّעַ בַ 

 ي / وجهيل وش  ل / باغس  بغس  
 )אני רוחצ/ת את פניי(

 

שִ  ש//ַבַפר   יאנִ נַ ס  (א) 'ף/ַבאנֵַטّ'ףֵטّנַ בַ ַבאפר 

 ف سناينف / بانظ  بفرش / بافرش / بنظ  

 )אני מצחצח/ת את שיניי(

 ַבאכֹל 

 باكل
 )אני אוכל/ת(

טַ  ֵטררַבפ    /ַבאפ 

 بفطر / بافطر
 אני אוכל/ת ארוחת בוקר()
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ַלע ַלעַבט    יתבֵ ל  (א)ן מִ  /ַבאט 

 بطلع / باطلع من البيت
 מהבית( אני יוצא/ת)

ַכב ַכבַבר  ַבאץ  /ַבאר   )א(ל 

 بركب / باركب الباص
 )אני נוסע/ת באוטובוס(

ַרֶסה)א(ל  עַ  /ַבאו ַצלַבו ַצל   ַמד 

 بوصل / باوصل عاملدرسة
 הספר(לבית אני מגיע/ה )

ַעַלّ ַעַלّאבַ ם / ַבת   םת 

 مباتعل  
 (אני לומד/ת) 

 

 
 ר?ה  ד̄(ל)ד אע  בַ  /ילמַ ע  תִ ב שּו

 

 ؟)الظهر( شو بتعمل / ي بعد الضهر
 אחר הצהריים?( את/ה עושה)מה 

 
ַג'ע ַג'עַבר  ֵבית  /ַבאר   ַע)א(ל 

 برجع / بارجع عالبيت
 )אני חוזר/ת הביתה(

 

ַע'ַדّא'ַדّעַ ת  בַ   ىى / باتغد  بتغد   א/ַבאת 

 )אני אוכל/ת ארוחת צהריים(

ַעבבעַ ל  בַ   יאבִ חַ ע )א(צ  מַ  /ַבאל 

 بلعب / بالعب مع صحايب
 )אני משחק/ת עם חבריי( 

  סרּו)אל(ֻדّ ר¯/ַבאַחֶדّר¯ֶדّחַ בַ 

 ر الدروسر / باحض  حبض  
 )אני מכין את שיעורי הבית(

 

 



42 

 

 

ַמל  ַמל ַבע   וַַט'אי ִפי/ ַבאע 

 باعمل وظايفيبعمل / 
 )אני עושה את שיעורי הבית שלי( 

ַצַפّ   תנֶ ר  תֶ נ  אִ לא )א(ל  ח עַ ַפّצַ את  בַ ח/ַבת 

 ح على النرتنتبتضفح / باتصف  
 )אני גולש באינטרנט(

ַחַמّםַמّחַ ת  בַ   ם/ַבאת 

  مم / باحتم  بتحم  
 )אני מתקלח(
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 : מאכלים שונים

בארוחת הצהריים וארוחת  התלמידים מספרים על מאכלים שונים שהם אוכלים בביתם
 :הערב

 התשובה השאלה
 

 
 
 

ֹ תַ ב   שּו ַתאכ ִלי/ לאכ  א?'דַ עַ ל  (א)י פִ  ב 

 شو بتاكل / ي يف الغدا؟

ַע'ִדّא'ַדّעַ ת  תִ ב   שּו ִתת   ?י/ב 

 ي؟ى / بتتغد  شو بتتغد  
 ה אוכל/ת לארוחת הצהריים?(/)מה את

ַע'ַדّ ַע'ַדّאַבאכֹל/ַבת   :א/ַבאת 

 ىى / باتغد  باكل / بتغد  
 )אני אוכל /ת בצהריים(

ֶמה  ַלח 

 حلمة
 )בשר( 

 ַסַמכ

 مسك
 )דגים(  

 ַג'אֵג'ה 

 جاجة
 )עוף(

נִיֶצל   ש 

 شنيتسل
 )שניצל(

ַתא   ֻכפ 

 كفتة
 )קציצות(

נִיק   נַק 

 نقنيق
 )נקניק(
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 שֹוַרַבה 

 شوربة
 )מרק(

̄ בּוַח'ה ֻח'ד   ַרה ַמט 

 خضرة مطبوخة
 )ירקות מבושלים(

ַכרּונֶה   ַמע 

 معكرونة
 )מקרוני,פסטה(

 ַלַטה סַ 

 سلطة
 )סלט(

  רֹזّ

 رز  
 )אורז(

 אַבַטאטַ 

 ابطاط

 )תפו"א(

ֶّ  ה ַאנַא נַַבאִתי/ נַַבאִתי

 أنا نبايت / ة
 )אני צמחוני/ת(
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ַתאכ ִלי ִפי  ַתאכֹל/ב   לַעַשא?(א)שּו ב 

 شو بتاكل / ي يف العشا؟

ַעִשّאַשّעַ ת  תִ ב   שּו ִתת   ?י/ב 

 ي؟ى / بتتعش  شو بتتعش  
 )מה את/ה אוכל/ל לארוחת הערב?( 

 

ַעַשّ ַעַשّאַבאכֹל/ַבת   :א/ַבאת 

 :ىى / باتعش  باكل / تبعش  
 :)אני אוכל /ת בערב(  

  ֻח'ֶבז

 خبز
 )לחם( 

נֶה   ִג'ב 

 جبنة
 )גבינה(

ֵדה   ִזב 

 زبدة
 )חמאה(

לּוַקהיד̄בֵ   ה ַמס 

 بيضة مسلوقة
 )ביצה קשה( 

ִליֵהיד̄בֵ   ה ַמק 

 بيضة مقلية
 )ביצה מטוגנת( 

 ַרה 'דַ̄סַלֵטת חֻ 

 سلطة خضرة
 )סלט ירקות(

 ץ ֻחֻמّ

 صح  
 )חומוס(
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ִחינֶה   ט 

 طحينة
 )טחינה(

 
 

 : לשון-ומטבעות  פתגמים

 

 התרגום הפתגם

 

ם וַַלו  ִפי )אל(ִצّ ֹלִב )א(לִעל   ין ֻאט 

 أطلب العلم ولو يف الصني
 ואפילו בסין   –בקש דעת 

 )עשה כל מאמץ להרחיב את השכלתך(

 

ֶעִם  ַכַסל ַלא יִט  ַעַסלִאל    )א(ל 

 الكسل ال يطعم العسل

 העצלות אינה מאכילה דבש

ִאיד וַַלא ַעַשַרה ַעַלא  ַעצ פּור ִב)א(ל 

 ַג'ַרה)אל(ַשّ

 عصفور باإليد وال عشرة على الشجرة

 )טוב(ציפור ביד ולא עשר על

 העץ

ַעַג'ֶלה ִמן י ַאנִّיַטאן  וא)ל(ַתّל(ִשّ)א ִאל 

ַמאן  ִמן א)ל(ַרח 

  من الرحانوالتأين   العجلة من الشيطان

 

 

 הפזיזות,החיפזון מן השטן והמתינות מהאל
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 יח"ל( 5 –י"ב -)כיתות י"אמסלול ערבית מדוברת 

 

 :()מסלול ערבית מדוברתברכות ואיחולים, ביטויי פנייה ונימוס 

 :התלמידים מברכים זא"ז, עונים על הברכות ומשתמשים במילות נימוס

 

 התשובה הנימוסהאיחול/הברכה/מילת 

 

 ַצַבאִח )א(לֵח'יר 

 صباح اخلري
 )בוקר טוב(

 ּורַצַבאִח )אל(נّ

 صباح النور
 )בוקר אור( 

 

ֵח'יר   ַמַסא )א(ל 

 مسا اخلري
 ()ערב טוב

 בצהריים 12משעה ברכה הנאמרת 

 

 ּורַמַסא )אל(נّ

 مسا النور
 )ערב אור(

ַבח/י  ַעַלא ֵח'יר   ִתצ 

 على خري / ي تصبح
 (בטובתתעורר בבוקר )

 ברכת לילה טוב

לֹו  ּוִאנ ֶת/ ּוִאנ ִתי ִמן ַאה 

 وإنت من أهله
 )ואתה מבני ביתו של הטוב(

ַלאִקי  -או  לֵח'יר (א)ת 

 تالقي اخلري
 )תמצא טוב(

 

ַחַבא  ַמר 

 مرحبا
 )שלום( 

ֵתין  ַחב   ַמר 

 مرحبتني
   )שלומות(
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ֵלין  -או   ַאה 

 أهلني
 )שלום(

 

 ִכיף ַחאַלכ/ַחאֵלכ? 

 كيف حالك؟
ָך,שלוֵמְך(  )מה שלומ 

סּוַטה  סּוט/ ַמב   ַמב 

 مبسوط / ة
 )טוב,מבסוט/ה, מרוצה(

ֵח'יר  -או  ַאנַא ב 

 أنا خبري
 )אני בסדר/טוב(

דֻ  -או   אהִלַלّ-ִאלַחמ 

 إلحمد هلل

 )תודה לאל, השבח לאל(

נִי -או   יַע 

 يعين
 )ככה(

ַחאל (א)ַמאִשי  -או  ל 

 ماشي احلال
 )הולך,בסדר,"המצב הולך"(

ֶרכ  ַח'אט  ַרכ/ ב  ַח'אט   ב 

 خباطرك
 ()ברשותך,ברשותך

 כשנפרדים ויוצאים מבית המארח 

 ַמַע )אל(ַסַّלאֶמה 

 مع السالمة
 )לך לשלום(

 ה ַמַעכ/ַמֵעכַאללّ -או

 هلل معكأ
 )האל עמך(
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 ַקאא  ִאַלא )אל(ִלّ

 إىل اللقاء
 )להתראות(

 ַסַלאַמאת 

 سالمات
 )להתראות(

פַ  פַ ד̄ת   ִליד̄ל/ ת 

 ل / يتفض  
 ()בבקשה,הואל/הואילי נא

 כשמזמינים אדם להיכנס, לאכול 

 ֵלכדַ̄לכ/ י ִזיד פַ ד̄י ִזיד פַ 

 يزيد فضلك
 )אללה ירבה את חסדָך,חסֵדְך(

 

 ֻשכ ַרן 

 شكرا
 )תודה(

 

וַן   ַעפ 

 عفوا
 )בבקשה(

 לא ֻשכ ר ַעַלא וַאִג'ב  -או

 ال شكر على واجب
 )על לא דבר(

ַלמּו ִאיֵדיכ/ ִאיֵדיִכי  יִס 

 يسلموا إيديك
 )תודה/יבורכו ידיך(

 מה-למישהו שמביא/מגיש לך דבר

 ּוִאיֵדיכ/ ּוִאיֵדיִכי

 وإيديك
 )וידיך(

ֵתין   ַצח 

 صحتني
 (בתיאבון)

 

ֵבכ ַבכ,ַקל   ַעַלא ַקל 

 على قلبك 
 (לבךעל )

ֵח'יר ֻכלّ  ַעאם ּוִאנ ֶת/ ּוִאנ ִתי ב 

 عام وإنت خبري كل  
 חג שמח(  -)כל שנה ואת/ה בטוב

 ברכה לראש השנה ולחגים

ֵח'יר   ּוִאנ ֶת/ ּוִאנ ִתי ב 

 وإنت خبري
 (חג שמח -)ואת/ה בטוב
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רּוכ   ַמב 

 مربوك
 )מזל טוב( 

 

  /יַאלַלّה י ַבאֶרכ ִפיכ

 أهلل يبارك فيك
 )יברכך האל(

ַתכ   ַסַלאמ 

 سالمتك
  ()תהיה בריא

 ברכה לחולה

ֶתכ ִאן ַשאַא )אל(ַלّ   אּהַסַלאמ 

 سالمتك إن شاء اهلل
 ()תהיה בריא אם ירצה השם

ّ ַّאלַלّה י ַסל   ֶמכַמכ/ י ַסל 

 أهلل يسلمك
 )אללה יתן לך שלום(

דִ  ַחמ   ַלאֶמה אה ַע)אל(ַסّ)אל(ַלّ ִאל 

 احلمد هلل عالسالمة
 )השבח לאל על השלמות/הבריאות(

 למי שהחליםברכה 

ّ ַّאלַלّה י ַסל   ֶמכַמכ/ י ַסל 

 أهلل يسلمك
 )אללה יתן לך שלום(

 

  ַעאש ִמין ַשאַפכ/ַשאֵפכ

 عاش مني شافك
 )יחיה מי שרואה אותך( 

ברכה הנאמרת כשנפגשים אחרי פרידה 

 ממושכת

ִעיש   ת 

 تعيش
 )תחייה( 

 

 

 

 

 

 

  



51 

 

 

 : על עצמי, משפחתי, ביתי וחדריו –תעודת זהות 

 

 :התלמידים מספרים על עצמם, על משפחתם הגרעינית והמורחבת ועל החדרים בביתם

 

 התשובה השאלה

 

ֵמכ?  ַמכ/ִאס   שּו ִאס 

 شو امسك؟
ֵמְך ָך, ש   (?)מה ִשמ 

ַהא? מֹו /ִאִסמ      שּו ִאס 

 ا؟شو امسه / امسه
 (?)מה שמו,שמה

 

ִמי...  ִאס 

 إمسي
 )שמי...(

מֹו...  ִאס 

 إمسه
 )שמו...(

ֵתכ? ַתכ/ֵעיל   שּו ִאֶסם ֵעיל 

 شو اسم عيلتك؟

 )מה שם משפחתך?(

ִתי ...  ִאֶסם ֵעיל 

 إسم عيليت
 )שם משפחתי(

 

 ?כרֵ מ  /עֻ כרַ מ  יש עֻ ֵדّקַ 

 يش عمرك؟قد  
 )בן כמה אתה/את?(

ִרי  ...ֻעמ 

 عمري...
 )גילי, אני בן...(

 

ֵתכ  ַתכ/ֵעיל   כ ִביֶרה?ֵעיל 

 عيلتك كبرية؟
 )האם משפחתך גדולה?(

ִתי   כ ִביֶרה ֵעיל 

 عيليت كبرية
 גדולה( משפחתי)
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ִתי   ז ִע'יֶרה ַלא, ֵעיל 

 ال, عيليت زغرية
 קטנה( תי)משפח

 

 

 ?כלֵ אִ  /כלַ 'ת אִ ח  ח'/ אֻ ם ַאכַ אַ 

 أكم أخ أخت إلك؟
 )כמה אחים/אחיות יש לך?(

 ַאֵח'ין /ִאִליִענ ִדי

 / إيل أخنيعندي 

 /שני אחים( )יש לי 

 ֵתין'ֻאח  
 أختين

 )שתי אחיות(

נַא נַא/ִאח   וַאת'חַ /וֶה'ִאח  ...ַתַלת נִח 
ֵעיֶלה(א) ִפי  ל 

 إحنا / حننا تلت... إخوة / خوات يف العيلة
)אנחנו שלושה אחים/שלוש אחיות 

 במשפחה(

 

'וֵה? ִמין ַאכ ַבר וַאַחד ִאח    ֵבין אל 

 اإلخوة؟مني أكرب واحد بني 

 )מי הכי גדול מבין האחים?(

  ...ַאכ ַבר ִמןַאנַא 

 أنا أكرب من...
  (...יותר גדול מאני )

 ... ַאז ַע'ר ִמןַאנַא 

 أنا أزغر من...
 (...יותר קטן מאני )

 לֵעיֵלה הּו... (א)ִפי  ַאכ ַבר וַאַחד

 أكرب واحد يف العيلة هو...
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 (במשפחה הוא...  הכי גדול)

 ?  י/כּובאַ ם סֶ אִ  שּו

 شو اسم إبوك؟
 ?()מה שם אביך

 ? כֶמّ/ אִ כַמّם אִ סֶ אִ  שּו

 ك؟م  إشو اسم  
 מך?()מה שם א

 י?/ כח'ּום ַאסֶ אִ  שּו

 شو اسم أخوك؟
 ?(יךח)מה שם א 

 ? כ'תֶ ח  אֻ / כ'תַ ח  ם אֻ סֶ אִ  שּו

 شو اسم أختك؟
 חותך?()מה שם א 

 

 ...ִאֶסם ַאבּוי

 إسم أبوي
 (...)שם אבי

  ...יִאִמִّאֶסם 

 يم  إإسم 
  (...אמישם )

 ...ִאֶסם ַאח'ּוי

 إسم أخوي
  (...אחישם  )

'ִתי  ...ִאֶסם ֻאח 

 إسم أختي

 (...אחותישם )

 שּו ִאֶסם ִסיַדכ/ ִסיֶדכ?

 دك؟شو اسم سي

 )מה שם סבך?( 

 כ?כ/ ִג'ֶדّשּו ִאֶסם ִג'ַדّ

 ك؟شو اسم جد  

 )מה שם סבך?( 

 כ?כ/ ִסֶתّשּו ִאֶסם ִסַתّ

  كشو اسم ست  

 )מה שם סבתך?(

 

 ִאֶסם ִסיִדי...

 إسم سيدي...

 )שם סבי...( 

 י...ִאֶסם ִג'ִדّ

 ي...إسم جد  

 )שם סבי...(

 י...ִאֶסם ִסִתّ

 إسم سيت  

 )שם סבתי...(
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 ה ִאַלכ /ַעֶמַّאַכם ַעםّ

 / ة إلك؟ أكم عم  

 )כמה דודים יש לך מצד האב?(

 ַאַכם ַח'אל/ַח'אֶלה ִאַלכ 

 خال / ة إلك؟أكم 

 )כמה דודים יש לך מצד האם?(

 

ַמאם   ִענ ִדי/ִאִלי ַתַלת ַאע 

 عندي / إيل تلت أعمام

 )יש לי שלושה דודים מצד האב(

ֵתין   ִענ ִדי/ִאִלי ַח'אל 

 عندي / إيل خالتني

 )יש לי שתי דודות מצד האם(

ר ישֵדّקַ  / כח'ּו/ ַאכַמّאִ  ַאבּוכ/ ֻעמ 

 ?כ'תַ ח  אֻ 

 ك / أخوك / أختك؟م  إيش عمر أبوك / قد  

 )בן כמה אביך/אמך/אחיך/אחותך?(

רֹו/ רֹו/ ַאח'ּוי ֻעמ  ַהא/ִאִמّ ַאבּוי ֻעמ   י ֻעֻמר 

ַהא  'ִתי ֻעֻמר   ֻאח 

ي عمرها / أخيت م  إأبوي عمره / أخوي عمره / 
 عمرها

 )אבי בן../אחי בן../ אמי בת.../ אחותי בת..(

 

 

 וֵין ִאנ ֶת ַסאֵכן?

 إنت ساكن؟وين 
 )היכן אתה גר?(

 וֵין ִאנ ִת ַסאכ נֶה?  

 وين إنت ساكنة؟
 (?)היכן את גרה

ַרה..ַשאֶרע.. ִפי ַסאכ נֶה/ ַסאֶכן ַאנַא .. נֻמ 

 أنا ساكن /ة يف... شارع... منرة...
 (...מספר... ברחוב גרה/גר אני)

 

נַא ַסאכ נִין, ֻהֶםّ נַא/נִח   ַסאכ נִין  ִאח 

 ساكنني, هم ساكننيإحنا / حننا 
 אנחנו גרים, הם גרים()

 ַעַמאַרה  ַאנַא ַסאֶכן/ ַסאכ נֶה ִפי

 أنا ساكن / ة  يف عمارة
 )אני גר/גרה בבניין(

 י דֵ̄בית ַאר   ַאנַא ַסאֶכן/ ַסאכ נֶה ִפי

 أنا ساكن / ة  يف بيت أرضي
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 )אני גר/גרה בבית קרקע(

 ַסאכ נֶה? ִאנ תִ  / ַסאֵכן ִאנ תֶ  קאבֶ טַ  יّי ַאפִ 
 

 طابق إنت ساكن / ة ؟ يف أي  
 (את/ה גר/ה? )באיזה קומה

 אֶבקאל(ַטّ)ַאנַא ַסאֶכן/ ַסאכ נֶה ִפי 

ַאוַّ(א)   לל 

 لأنا ساكن / ة  يف الطابق األو  
 בקומה ראשונה...()אני גר/גרה 

 
ֶפה/  ִפי ֵביַתכ/ֵביֵתכ? הד̄אֹוַאַכם ֻע'ר 

 أكم غرفة / أوضة يف بيتك؟
 חדרים יש בביתך?( )כמה

 דֻ̄אוַ  ִפי ֵביִתי ַתַלת ֻע'ַרף/

 يف بييت تلت غرف / أوض
 )בביתי שלושה חדרים(

 

  :ִפי ֵביִתי 

 : يف بييت

 )בביתי(:

 )סלון( صاون ַצאלֹון

ֶפת נֹום  )חדר שינה( غرفة نوم ֻע'ר 

ֶפִת ו ַלאד  )חדר ילדים(غرفة والد  ֻע'ר 

ַבח'  )מטבח( مطبخ  ַמט 

 )אמבטיה(ام ح   אםַחַמّ

 )שירותים( بيت مي    ית ַמיّבֵ 
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תיאור בית הספר, הכיתה והחפצים בה, פירוט הנושאים  -בית הספר

  הנלמדים

הכיתה ואת  תכולתסדר הישיבה בכיתה, את  מתארים את בית ספרם, אתהתלמידים 

 המקצועות שהם לומדים השנה בבית הספר.

 

 התשובה השאלה

 

ַרֶסה?(א)וֶין  ַמד   ל 

 وين املدرسة؟
 )היכן בית הספר?(

ַרֶסה ַקִריֶבה ִמן ֶביַתכ/ֶביֶתכ? ַמד   ִאל 

 املدرسة قريبة من بيتك؟
 )האם ביה"ס קרוב לביתך?(

ִעיֶדה ַען ֶביַתכ/ֶביֶתכ? ַרֶסה ב  ַמד   ִאל 

 املدرسة بعيدة عن بيتك؟
 )האם ביה"ס רחוק מביתך?(

ַרֶסה ִפי  ַמד   ַשאֶרע...ִאל 

 إملدرسة يف شارع...
 )ביה"ס ברחוב...(

ַרֶסה ַקִריֶבה ִמן ֶביִתי)א(נַַעם/ַאי וַה,  ַמד   ל 

 نعم / أيوة, املدرسة قريبة من بييت
 )כן, ביה"ס קרוב לביתי(

ִעיֶדה ַען ֶביִתי)א(ַלא,  ַרֶסה ב  ַמד   ל 

 ال, املدرسة بعيدة عن بييت
 )לא, ביה"ס רחוק מביתי(

 

ַרֶסה כ ִביֶרה? ַמד   ִאל 

 املدرسة كبرية؟
 )האם ביה"ס גדול?(

ַרֶסה ֻמש כ ִביֶרה)א(ַלא,  ַמד   ל 

 ال, املدرسة مش كبرية
 )לא, ביה"ס לא גדול(

ַרֶסה ז ִע'יֶרה ַמד   ִאל 

 املدرسة زغرية
 )ביה"ס קטן(

ַרֶסה כ ִביֶרה)א(נַַעם/ַאי וַה,  ַמד   ל 

 نعم / أيوة, املدرسة كبرية
 ביה"ס גדול( )כן,
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 ? ףֵّאיש ִב)אל(ַצّ

 ايش بالصف؟
 )מה יש בכיתה?(

ַעֶלّ ّמ  ַעל    ֶמהם/מ 

 م / ةمعل  
 )מורה(

ִמיזֶה / ַתַל)א(ִמיז  ִמיז /ִתל   ִתל 

 تلميز / ة / تالميز
 (תלמיד/,תלמידה/תלמידים)

  לֹוח

 لوح
 )לוח(

 ַבאב

 باب
 )דלת( 

 /ַשַבאִביכאכֻשַבّ

 اك / شبابيكشب  
 )חלון/חלונות( 

ִסיכֻ   /ַכַראִסי ר 

 كرسي / كراسي
 )כסא/כסאות(

 / ַטאו ַלאת ַטאו ֶלה

 طلولة / ات
 )שולחן/שולחנות(

 ף ַהוַאֻמַכיֶّ

 ف هوامكي  
 )מזגן( 
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 נ ַתה? ֵאיש ִפי ִב)אל(ַשّ

 ايش بالشنتة؟
 )מה יש בתיק/בילקוט?(

 /ֻכתֹבכ ַתאב

 كتاب / كتب
 )ספר/ספרים( 

ַתר  /ַדַפאִתר ַדפ 

 دفرت / دفاتر
 )מחברת/מחברות(

ַלאם   ַקַלם/ַאק 

 قلم / أقالم
 )עט/עטים(

ַצאץ ַלאם ר  ַצאץ/ַאק         ַקַלם ר 

 قلم رصاص / أقالم رصاص
 )עיפרון/עפרונות(

 אי ַבַרّ

 ايبر  
 )מחדד(

 אי ַמַחّ

 ايم  
 )מחק(

 

דֶ ִמין ַקאֶעד/ ַבכַקאע  בֵ  /ה ַג'מ   ?כַג'מ 

 مجبك؟مني قاعد / ة 
 (?לידך /ת)מי יושב

דֶ  ִמין ַקאֶעד/   ?כאמֵ ֻקַדّ /אַמכה ֻקַדַّקאע 

 امك؟مني قاعد / ة قد  
 (?מלפניךמי יושב/ת )

 

דֶ  ַקאֶעד/...  ב הַקאע   י ַג'מ 

 ...قاعد / ة  مجيب
 )...יושב/ת לידי(

דֶ  ַקאֶעד/...   י אמֻקַדّ הַקאע 

 امي...قاعد / ة قد  
 )...יושב/ת לפניי(
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דֶ  ִמין ַקאֶעד/ ב ה ַקאע   ? אכַבّל(ֻשّ)א ַג'מ 

 اك؟مني قاعد مجب الشب  
 (?ליד החלוןמי יושב/ת )

דֶ  ִמין ַקאֶעד/   ?/יה וַַראכַקאע 

 وراك؟مني قاعد / ة  
 (?מאחוריךמי יושב )

 

דֶ  ַקאֶעד/... ב ה ַקאע   אכַבّל(ֻשّ)א ַג'מ 

 اك...قاعد / ة  مجب الشب  
 ליד החלון(...יושב/ת )

דֶ  ַקאֶעד/...   וַַראי  הַקאע 

 ...قاعد / ة  وراي
 )...יושב/ת מאחוריי(

 

דֶ  ַקאֶעד/אנא   ַלַחאִלי הַקאע 

 أنا قاعد / ة  حلايل
 לבדי(אני יושב/ת ) 

 

 

 

ַעַלّ ִתת  ַעַלّשּו ב  ִתת  ִמי ִפי ם/ב 

ַרֶסה? ַמד   )א(ל 

 م / ي يف املدرسة؟شو بتتعل  

ִסי ִפי  ֻתדֹר  רֹס/ב  ֻתד  ַרֶסה?שּו ב  ַמד   )א(ל 

 شو بتدرس / ي يف املدرسة؟
 )מה את/ה לומד/ת בבית הספר?(

רֹס/ רס/ַבד  ַעַלַّבאד  ַעַלّםַבת   :ם/ַבאת 

 مم / باتعل  بدرس / بادرس / بتعل  

 )ערבית( عريب ַעַרִבי 

ַראניִ   )עברית( عرباين ִעב 

 )תורה,תנ"ך(  توراة  ַראהו  תַ 

ִריח'  )היסטוריה( تاريخ   ַתא 

 )מתימטיקה(  رياضيات ִריַאִצ'יַאת 

 )גיאומטריה( هندسة  ַהנ ַדַסה

יַה 'ַראפ   )גיאוגרפיה( جغرافية  ג'ּוע 

 )מדעי המחשב(  حاسوب   ַחאסּוב

 )ספורט(  رياضة ה דִ̄ריַא
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 פעילויות אחרי שעות הלימודים, תחביבים שונים -עות הפנאיש

 

 .הצהריים ועל תחביביהםהתלמידים מספרים על פעילויותיהם אחר 

 

 התשובה השאלה

 

 

ִّ ַסו ִד )אשּו ִבת  ַמל ַבע  ִתע   ֶהר?ֻד̄ל(י/ב 

 ؟)الظهر( ي / بتعمل بعد الضهرشو بتسو  
 )מה אתה עושה אחה"צ?(

 

 

 

ַמל  ִחבّ ִתע  ִד שּו ִבת  ִّי ַבע  ַסו / ת 

 ?ֶהר¯)אל(ֻדّ

 ؟)الظهر(ي بعد الضهرتعمل / تسو   شو بتحب  

 לעשות אחה"צ?( /תה אוהב/)מה את

 

 

ַתאח ַא /ַבאִחבַّאנַא ַבִחבّ  ר 

 أرتاح / باحب   أنا حبب  
 (אוהב/ת לנוח אני)

ר דַ̄אח   ל¯ל/ַבאַפֵדّ¯ֵדַّאנַא ַבפַ 

מֻ  ִפז יֹון אל(ֶתّ)בִ   אתלַ סַ ל  סַ )א(ל   ל 

 ل أحضر املسلسالت بالتلفزيونل / بأفض  أنا بفض  
 לצפות בסדרות בטלוויזיה(אני מעדיף ) 

  רּוס)אל(ֻדّ ר¯/ַבאַחֵדّר¯ַבַחֵדّ

 ر الدروسر / باحض  حبض  
 )אני מכינ/ה את שיעורי הבית(

ַעבבַ  ַעבל  ביּוֵתר   /ַבאל  ֻכמ   ִב)א(ל 

 بلعب / بالعب بالكمبيوتر
 שחק במחשב(אני מ)

נֵת  /ַבאפּותפּותבַ  ִאנ ֵתר   ַע)א(ל 

 بفوت / بافوت عاإلنرتنت
 לאינטרנט( אני נכנס/ת)
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ַראבַ  ַראק   ַג'ַראיֶד  /ַבאק 

 بقرا / باقرا جرايد
 עיתונים( אני קורא/ת)

ַעבבַ  ַעבל  ַבאִתיַמַע ַאצ ַחאִבי /ַבאל    /ַצאח 

 بلعب / بالعب مع صحايب / صاحبايت
 (/חברותייעם חברייאני משחק/ת )

ַעַלّבַ  ַעַלّםת  ّ) ם/ַבאת   וַאַקה אל(ס 

 م السواقةم / باتعل  بتعل  
 נהיגה( לומד/תאני )

 

ַראבַ    ֻכתֹב  אקרא/בַ ק 

 بقرا / باقرا كتب
 ספרים( אני קורא/ת)

 וַאִבע )אל(ַטّ 'מעאג  /בַ ַבג 'ַמע

 جبمع / بامجع الطوابع
 )אני אוספ/ת בולים(

 ִביַאנֹול  (א)ַעַלא  קّאדֻ /בַ ֻדקّבַ 

 على البيانو / بادق   بدق  

 בפסנתר( אני מנגנ/ת) 

ַמעבַ    אִסיקַ ּומ עמַ אס  /בַ ס 

 بسمع / بامسع موسيقى
 מוסיקה( אני שומע/ת)

 ה אד̄יַ )אל(ִרّ רסאֶ אמַ /בַ ַבַמאֵרס

 مبارس / بامارس الرياضة
 )אני עושה ספורט(
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ַפַרّג'ב ַפַרّת  ַלאם)א(עַ  ג'/ַבאת  ַאפ  ִפי  ל 

 ינַַמא)אל(ִסّ

 ج عاألفالم يف السينماج / باتفر  بتفر  
 (בקולנוע בסרטיםצופה )אני 

 

 

 :ת לעתידותכני

 

 :התלמידים מספרים על תכניותיהם לעתיד לאחר סיום לימודיהם בבית הספר התיכון

 

 התשובה השאלה

 

 

 

ַבל? ַתק  ֻמס  ֵג'כ ַלל  ַג'כ/ַבַראמ   שּו ַבַראמ 

 شو براجمك للمستقبل؟

ַבל? ַתק  ֻמס   שּו ַמַשאִריַעכ/ַמַשאִריֵעכ ַלל 

 تقبل؟سمشو مشاريعك لل
 לעתיד?( )מה תכניותיך

 

 

 

 

 

  'ישגֵ ל  (אִב)ם 'דֵ ח  י ַאִדّבִ 

 بدي أخدم يف اجليش
 )אני רוצה לשרת בצבא(

ֹ ד  י ַאִדّבִ    העַ 'אמ  גַ ל  (א)י ם פִ ַלّעַ ת  ס/ַאר

 م يف اجلامعةبدي أدرس / أتعل  
 )אני רוצה ללמוד באוניברסיטה(

ֹ ד  י ַאִדّבִ   ה יֵֻّכִלّל  (א)י ם פִ ַלّעַ ת  ס/ַאר

 ةي  يف الكل  م بدي أدرس / أتعل  
 )אני רוצה ללמוד במכללה(

 י ַאִציר ִדّבִ 

 ي أصريبد  
  :)אני רוצה להיות(
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/ )מנהל(مدير / ֻמִדיר)רופא(دكتور ַדכ תֹור

ַחאִמי ַעֶלّדין(-)עורך مامي מ   ممعل   ם/ מ 
ַהנ ֶדס)מורה(  مهندس / מ 

ִטי)מהנדס(  شرطي / بوليس ִליסוב//ֻשר 

 )שוטר(...

ַעַלִّבִדّ  ַצנ ַעהם י ַאת 

 م صنعةي أتعل  بد  
 )אני רוצה ללמוד מקצוע/מלאכה(

 

 

 

 

הרחוב הראשי, הנסיעה באוטובוס, אתרים מיוחדים בעיר,  -יר מגוריע

 :מוסדות )עירייה, בנקים, דואר, קניון, מרפאה ועוד(

 

 :התלמידים מתארים את הרחוב הראשי בעירם ואת האתרים המיוחדים שם

 

 התשובה השאלה

 

 

ִכי ִאיִסי ִפי אֵרע )אל(ַרִّלי ַען )אל(ַשّ ִאח 

 ַבַלַדכ/ַבַלֵדכ

 يل عن الشارع الرئيسي يف بلدك  يإحك
 )ספר/י לי על הרחוב הראשי בעירך(

 

 

 :ִפי )אל(ַשאֵרע )אל(ַרִאיִסי 

 :الرئيسييف الشارع 
 )ברחוב הראשי(:

 ַבנ כ  

 بنك
 )בנק( 
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 ִאיִסי?אֵרע )אל(ַרֵّאיש ִפי )אל(ַשّ

 ايش يف الشارع الرئيسي؟
 )מה יש ברחוב הראשי?(

 

 

 

 

 ַדַכאִכין

 دكاكني
 )חנויות( 

ֵַّמַחַלّ  ה את ִתַג'אִרי

 ت جتاريةمال  
 )בתי כלבו/מסחר(

 עֻמַג'ַמّ

 عجمم  
 )קניון( 

 ת ַבאַצאת ַמַחַטّ

 ة باصاتمط  
 )תחנת אוטובוסים(

ַעם  ַמט 

 مطعم
 )מסעדה( 

ֵّ  ה ַעַמאֵרת )א(לַבַלִדי

 عمارة البلدية
 )בניין העירייה(

ַטה   בֹוצ 

 بوصطة
 )דואר(
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ִכי ַמַחַלّ ִלי ַען-ִאח  את/ אלַאַמאֵכן )א(ל 

ַח'אַצّ ֻמִהֵמّ)א(ל   ה ִפי ַבַלַדכ/ַבַלֵדכה/)א(ל 

ة ة / املهم  ت / األماكن اخلاص  يل عن احملال   يإحك
 يف بلدك

)ספר/י לי על המקומות המיוחדים/החשובים 

 בעירך(

 

 

 :ִפי ַבַלִדי

 :يف بلدي

 :בעירי() 

 ֵסה את ֻמַקַדַّאַמאֵכן/ַמַחַלّ

 سةت مقد  أماكن / مال  
 )מקומות קדושים(

ֵّ ִריִח'י  ה ַמוַאֵקע ַתא 

 مواقع تارخيية
 )אתרים היסטוריים(

ר  ַשטّ  ַבח 

 حبر شط  
 )חוף ים(

ַחף   ַמת 

 متحف 
 )מוזיאון(

ַמַלאִהי   מדינת )א(ל 

 مدينة املالهي
 )לונה פארק(

 ַפנַאֶדק/אֹוִתיַלאת 

 فنادق / أوتيالت
 )בתי מלון(

 נַאת את ַחי וַ יקֵ דִ חַ 

 حديقة حيوانات
 )גן חיות(
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 א מַ ינַ סִ 

 سينما
 )בית קולנוע(

 הֻמַתנַַזّ

 همتنز  
 )טיילת( 

  

 

 סוגי מסעדות ומאכלים, נסיבות הבילוי במסעדה –במסעדה 

 

במסעדה, איזו מסעדה הם מעדיפים ומה הם מזמינים התלמידים מספרים על נסיבות הבילוי 

 .במסעדה או בבית הקפה

 

 התשובה השאלה

 

 

 

פַ  ַאנּו/ַאיّ ַעם ִבת  פַ  / לדַ̄מט   ִלי? דִ̄בת 

 ل / ي؟أنو / أي مطعم بتفض  
 מסעדה את/ה מעדיפ/ה?( ו)איז

 

 

 

 

 

  ל¯/ַבאַפֶדّלֶדّ̄פַ בַ 

 ل ل / بافض  بفض  
 )אני מעדיפ/ה(

קִ  ַעם ַשר   יַמט 

 مطعم شرقي
 )מסעדה מזרחית( 

ַעם ִאיַטאִלי יַאנִיַמט   /ִתל 

 مطعم إيطايل / تلياين
 )מסעדה איטלקית( 
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ַעם ִצינִי  ַמט 

 مطعم صيين
 )מסעדה סינית( 

ַעם  נַַבאִתי  ַמט 

 مطعم نبايت
 )מסעדה צמחונית(

 ַאכ ל ַסִריע

 أكل سريع
 )מזון מהיר( 

 

ִחבّ ִפי  ַתאכ ִלי / ַתאכֹל ֵאיש ִבת 

ַעם? ַמט   )א(ל 

 تاكل / ي يف املطعم؟ تحب  ب ايش
 )מה את/ה אוהב/ת לאכול במסעדה?(

 

 

 

 

 

 ַאאכֹל  / ַבאִחבّ ַבִחבّ

 آكل / باحب   حبب  
 )אני אוהב/ת לאכול(:

ֶמה   ַלח 

 حلمة
 )בשר(

 ַסַמכ

 مسك
  )דגים( 

נִיֶצל  ש 

 شنيتسل

 )שניצל(

 שֹוַרַבה 

 شوربة
 )מרק(
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 אתַלטַ סַ 

 سلطات
 (ים)סלט 

  ַבַטאַטה

 بطاطة

 )תפו"א( 

ֵגר בּור   ַהמ 

 )המבורגר( 

 ץֻמّחֻ 

 صح  
 )חומוס( 

 ִביס אַמכַ 

 مكابيس
 )חמוצים(

 ַמַחאִשי 

 ماشي
 )ממולאים(

 ַמַשאוִי

 مشاوي
 )על האש ( 

ֵّ הַבַטאטַ  ִלי ס ַמק   ה/ִצ'יפ 

 بطاطة مقلية / تشيبس
 (, טוגנים)צ'יפס

 

לב בֹלט  א בַ נַ ַא    :/ ַבאט 
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וֵה?שּו  ַקה  ִבי ִפי )א(ל  ֻתֻטל  ֹלב/ב  ֻתט   ב 

 شو بتطلب / ي يف القهوة؟
 )מה את/ה מזמין בבית הקפה?(

 :أنا بطلب / باطلب

 :מזמינ/ה()אני 

וֶה   ִפנ ַג'אן ַקה 

 فنجان قهوة
 ספל קפה()

 איֶת ַשאי ֻכַבّ

 ياكباية ش
 )כוס תה(

ֶכה  ַכע 

  كعكة
 )עוגה(

 בּוַזה 

 بوزة
 )גלידה(

 

 

 ִ ִבי ִאִשי ִמן ֻתֻטל  ֹלב/ב  ֻתט   ִכיף ב 

סֹון/)אל(ֻסّ ַכר  ַרִג'י?)א(ל   פ 

 كيف بتطلب إشي من الكرسون / السفرجي؟
 מה מן המלצר?(-)איך את/ה מבקש/ת דבר

 

 

'ַלכ  ִג'ב ִלי ִמן ַפצ 

 كضلجب يل من ف
 )הבא לי בבקשה( 

ת ִבִדّ  י... ַלו  ַסַמח 

 يلو مسحت بد  
 אם אפשר אני רוצה...( )בבקשה,

טִ  ִחַסאבנִי יַאע    )א(ל 

 ين احلسابيأعط
 (את החשבון  )תן לי
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ַעם? ַמט  רּוח ַע)א(ל  ַתא ִבת   ֵאימ 

 اميىت برتوح عاملطعم؟
 מסעדה?()מתי את/ה הולכ/ת ל

 

רּוח/י  ִבַאיّ ֻמנַאַסאַבאת ִבת 

ַעם? ַמט   ַע)א(ל 

 مناسبات برتوح / ي عاملطعم؟ بأي  
 )באילו נסיבות את/ה הולכ/ת למסעדה?(

 

ַעם ִפי:עַ  /ַבארֹוחַאנַא ַברּוח ַמט   )א(ל 

 :أنا بروح / باروح عاملطعم يف

 :(...)אני הולכ/ת למסעדה ב

 ִעיד ִמיַלאִדי 

 عيد ميالدي
 )יום הולדתי(

ַחאִבי   ִעיד ִמיַלאד ַאצ 

 عيد ميالد صحايب
 של חבריי()יום הולדת 

 ַחַפַלאת 

 حفالت
 )מסיבות(

 

 

 

 :סוגי עיתונים ומדורים שונים –העיתון 

 :תלמידים מספרים אלו עיתונים הם קוראים ומתארים את המדורים השונים שיש בעיתוןה

 

 התשובה השאלה

 

 

ִחבّ ַאיّ ַרא  י /ַג'ִריֵדה ִבת   ?/ י ִתק 

 / ي تقرا / ي؟ حب  بتجريدة  أي  
 לקרוא?( /תה אוהב/)איזה עיתון את

 

ַרא: /ַבאִחבַّאנַא ַבִחבّ  ַאק 

 :أقرا / باحب   أنا حبب  

 )אני אוהב/ת לקרוא(:
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ִחִבַّמַג'ֵלّ ַאיّ רִ /ה ִבת   י?א /י ִתק 

 / ي تقرا / ي ة بتحب  جمل   أي  
 ת לקרוא?(/אוהב /העת את-)איזה כתב

 

 ַג'ִריֵדת...

 جريدة
 )עיתון...(

 ת...ַמַג'ֵלّ

 ةجمل  
 עת..(-)כתב

נֵתַג'ַראיֵד ַעַלא אלִאנ תֵ    ר 

 جرايد على اإلنرتنت
 )עיתונים באינטרנט...(

 

 

ַג'ִריֵדה (א)ִקֵסם ִפי  ַאנּו/ַאיّ ל 

פַ  פַ דִّ̄בת   ִלידّ̄ל/ִבת 

ִרי? ַרא/ִתק   ִתק 

 ي؟ ل / ي  تقرا /قسم يف اجلريدة بتفض   أنو / أي  

 )איזה מדור בעיתון את/ה מעדיפ/ה לקרוא?(

 

כִ  ַג'ִריֵדה ?/ִאח   י ִלי ֵאיש ִפי )א(ל 

 يل ايش يف اجلريدة؟ يإحك
 )ספר/י לי מה יש בעיתון?(

 

 

 

 

 

 

ַרא ל¯/ַבאַפֶדّלֶדַّ̄אנַא ַבפַ   :ַאק 

 :ل أقرال / بافض  أنا بفض  

 )אני מעדיפ/ה לקרוא(:

 

 ה ִאיִסיֶّאל(ַרّ)אלַענַאוִין 

 العناوين الرئيسية
 )הכותרות הראשיות(

ַחהַצّ(ל)א   לאּוַלא(א) פ 

 الصفحة األوىل
  )העמוד הראשון(

 האִח'ִליֶّאל(ַדّ)ַחאת פַ א)ל(ַצّ

 الصفحات الداخلية
 )העמודים הפנימיים( 
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 ר ַכִריַכתֵ 

 كاريكتري
 )קריקטורה(

 ִסיַאֶסה 

 سياسة
 )פוליטיקה(

תִ   ַצאד ִאק 

 إقتصاد
 )כלכלה(

  ַפןّ

 فن  
  מנות(ו)א

 ַאַדב 

 أدب
 )ספרות(

 יע ִאג 'ִתַמאִעיֶה ִד̄אַמוַ 

 مواضيع اجتماعية
 )נושאים חברתיים( 

 הדִ̄ריַא

 رياضة
 )ספורט( 

 ַמקאלאת - ַמַקאל

 مقاالت - مقال
 (מאמרים - )מאמר 
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'ַבאר   לַעאַלם (א)ַאח 

 أخبار العامل
 )חדשות העולם(

ַלאנַאת   ִאע 

 إعالنات
 )מודעות( 

ֶמת  ִריר ל(ַתّא)ִכל   ח 

 كلمة التحرير
  המערכת()מאמר 

 

 

 הרגלי צפייה, תכניות שונות, תכניות חביבות עלי ומדוע -הטלוויזיה

 :התלמידים מספרים מה הן התכניות שהם אוהבים לצפות בהן ומדוע

 התשובה השאלה

 

 

 

 

ִחבّ ִפז יֹון?ל(ִתّאִר/י ַע)דִ̄תח   /ישּו ִבת   ל 

 حتضر / ي عالتلفزيون؟ شو بتحب  
 בטלוויזיה?()מה את/ה אוהב/ת לצפות 

 

 

 

 

 ר...ד̄ח  ַא /ַבאִחבַّאנַא ַבִחבّ

 أحضر / باحب   انا حبب  
 )אני אוהב/ת לצפות ב...(

'ַבארל  אִ   ַאח 

 األخبار

 החדשות()

נַאֶמג'  ...ַבר 

 برنامج
 (...)תכנית
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ִליֶה   ַבַראֶמג' ַתס 

 برامج تسلية
 )תכניות בידור(

ַלאם   ַאפ 

 أفالم
 (ים)סרט

ַסַלאת   ֻמַסל 

 مسلسالت
 )סדרות(

ַפאל(א)ַקנַאת    לַאט 

  قناة األطفال
 )ערוץ הילדים(

ַלאם  ה וַַת'ִאאִקי ַאפ 

 يةقأفالم وثائ
 (םייתיעוד ים)סרט

ֵשן  ַלאם ֵאק   ַאפ 

 أفالم اكشني
 )סרטי פעולה(

ב ַלאם ֻרע   ַאפ 

 بعأفالم ر 
 )סרטי אימה( 

נַאמג' וַאִקִעי   ַבר 

 برنامج واقعي
 )תוכנית ראליטי(
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ִחבّ ַבַראֵמג'?ֵליש ִבת   /י ַה)א(ל 

 / ي هالربامج؟ ليش بتحب  
 )מדוע את/ה אוהב/ת את התכניות האלה?(

 

 

 

 

ّ ַّהאַאנַא ַבִחב   ַהא:ִלַאנַّ הא/ַבאִחב 

 :ها ألهناها / باحب  أنا حبب  

 ֻמִת'יַרה 

 مثرية
 (ת)מעניינו

וֵה   ִחל 

 حلوة
 )יפות(

 הרַ ֻמוִַתّ

 رةموت  
 )מותחת( 

 

 

 

 :עונות השנה, מזג האוויר עתה -האוויר מזג

 

 :התלמידים מתארים את מזג האוויר היום ומספרים על עונות השנה

 

 התשובה השאלה

 

 

 

יֹום?ֶקס אל(ַטִّכיף )   )א(ל 

 كيف الطقس اليوم؟
 )איך מזג האוויר היום?(

 

 ֶקס ִחלּו )ל(ַטّאִ 

 الطقس حلو
 )מזג האוויר יפה, נעים(

  ַחםّ/שֹובנ יַא )ל(ִדّאִ 
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 الدنيا شوب / حم
 )מזג האוויר ]העולם[ חם(

ّ)ל(ִדّאִ  ַשמ   ֶסהנ יַא מ 

 سةالدنيا مشم  
 )יש שמש( 

 יאפִ ֶקס צַ )ל(ַטّאִ 

 الطقس صايف
 (בהיר)מזג האוויר  

ַע'יַّ  ם מ 

 ممغي  
 )מעונן(

ַّ ַע'י וַיֶה מ   ם ש 

 م شويهمغي  
 )קצת מעונן, מעונן חלקית(

 

 

וַאל  ַאח  ִַّכיף )א(ל  ַג'וִי  ?הרַ כ  בֻ ה )א(ל 

 ة بكرة؟ي  كيف األحوال اجلو  
 מה תחזית מזג האוויר מחר?((

 

 ?הרַ כ  ֶקס בֻ אל(ַטִّכיף )

 كيف الطقس بكرة؟
 )מה מזג האוויר מחר?(

 :יה פִ  הרַ כ  בֻ 

 :بكرة فيه

 :)מחר יש..(

 אוַ הַ 

 هوا
 )רוח( 

 ַהוַא ַלִטיף 

 هوا لطيف
 )רוח קלה(
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כִ   נֵהֻפצּול )אל(ַסִّלי ַען -י/ִאח 

 يل عن فصول السنة  كيإح
 )ספר/י לי על עונות השנה(

 

ִחבّ ַאיّ ל ִבת   ַאכ ַתר?  ַפצ 

 أكرت؟ بتحب  فصل  أي  
 )איזו עונה את/ה אוהב/ת יותר?(

 

 

 

 

 

 

 

 : יֵّה הִ נֵ ל )אל( ַסّצּופֻ 

 :فصول السنة هي

 :)עונות השנה הן(

  יעבִ א)ל( ַרّ

 الربيع
 )אביב(

  יףא)ל(ֵצّ

 الصيف
 )קיץ(

 יף'רִ חַ ל  אִ 

 اخلريف
 )סתיו( 

 אתַ א)ל(ִשّ

  الشتا
 )חורף(

 

 :ֹונַّאא לִ תַ )אל(ִשّ ל¯/ַבאַפֶדّל¯ֶדّפַ א בַ נַ ַא

 :هل الشتا ألن  ل / بافض  أنا بفض  
 :/ה את החורף מכיוון ש...()אני מעדיף

 

דא)ל(ִדّ  נ יַא ַבר 

 الدنيا برد
 )מזג האוויר ]העולם[ קר(
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 נ יַא ִשַתא א)ל(ִדّ

 الدنيا شتا
 )יורד גשם ]העולם חורף[(

 נ ֶזל ַמַטר יבִ 

 بينزل مطر
 )יורד גשם(

ג'יבִ   נ ֶזל ַתל 

  بينزل تلج
 )יורד שלג(

 

 

 :בגדים וצבעים –פנה וא

 :התלמידים מספרים מה הם אוהבים ללבוש ואיזה צבע הם מעדיפים

 

 התשובה השאלה

 

ִחב ִחבّשּו ִבת  ֵבס/י?ּי /ִבת   ִתל 

 ؟/ ي / ي تلبس شو بتحب  
 )מה את/ה אוהב/ת ללבוש?( 

 

 ס/ה?אבֶ ת לַ נ  שּו אִ 

 شو إنت البس / ة؟
 ?()מה את/ה לובש/ה

 

 

 

ֵבס / ַבאִחבّ ַבִחבّ  :ַאל 

 :ألبس / باحب   حبب  

 :)אני אוהב/ת ללבוש(

 
 ַבנ ַטלֹון

 بنطلون
 )מכנסיים( 

 
  ַקִמיץ

 قميص
 )חולצה(
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לּוֶזה  ב 

 بلوزة
 )חולצת נשים( 

 

  ּוַרהַתנّ

 ورةتن  
 (חצאית)

 

ַתאן  ֻפס 

 فستان
 )שמלה( 

 

 ט ר  פֹוי ס  אעִ וַ ַא

 أواعي سبورت
 )בגדי ספורט(

 

 ַג'אֵכית

 جاكيت
 )מעיל קצר( 

 

  ֻכנ ַדַרה

 كندرة
 )זוג נעליים(

 

 בֹוט

 بوط
 )נעליים גבוהות( 

 ַג'ז ֶמה 

 جزمة
 )מגפיים(

 

ַסאת ַבאן/ַכל    ֻג'ר 

 جربان / كلسات
 )גרביים(
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ֶّ  ה ַטִקי

 ةطقي  
 )כובע,כיפה(

 

 

 

 

 כ אל...לֹון ִבַדّ ִבַאיّ

 ك ال...لون بد   بأي  
 )באיזה צבע את/רוצה את ה...?(

 

 

 

 

יַ   ¯דַאב 

 أبيض
 )לבן( 

וַד   ַאס 

 أسود
 )שחור(

ַפר   ַאצ 

 أصفر
 )צהוב(

ַמר  ַאח 

 أحر
 )אדום( 

 ַאז ַרק

 أزرق
 )כחול( 

'   ר¯דַ ַאח 

 أخضر
 )ירוק(

ִרי ִדי/ַזה   וַר 

 وردي / زهري
 )ורוד( 
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 ַרַמאִדי

 رمادي
 )אפור( 

ַסִג'י  ַבנַפ 

 بنفسجي
 )סגול( 

 יִבנִّ

 بين  
 )חום( 

ֻתַקאִלי  ֻבר 

 برتقايل
 )כתום( 

 ַפאֶתח

 فاتح
  )בהיר( 

  ַע'אֶמק

 غامق
 )כהה(
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 :קטואליה )נושא בולט בחדשות(א

 

 :נושאים שוטפים פוליטיים וחברתייםעיסוק בנושא בולט בחדשות מתוך 

 

 התשובה השאלה

 

 

 נֵה?ַח'ַבר ַהאי )אל(ַסّ שּו ַכאן ַאַהםّ

 خرب هاي السنة؟ شو كان أهم  
 )מה היתה הידיעה החשובה ביותר השנה?(

 

ג'ַראיֵד ִאנّ ַקֵרית   ֹו...ִבאל 

 هقريت باجلرايد إن  
 )קראתי בעיתונים ש...(

ת ַע)א(לִתّד̄ח   ִפז יֹון ִאנّר   ֹו...ל 

 هحضرت عالتلفزيون إن  
 )ראיתי בטלוויזיה ש...(

נֵת ִאנّ ַקֵרית ִאנ ֵתר   ֹו...ַע)א(ל 

 هقريت عاإلنرتنت إن  
 )קראתי באינטרנט ש...(

 

 

 

 

 

 


