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 מתח קו בין האות בערבית לבין האות המקבילה לה בעברית:  . 1

 ת   ب

 ב   ز

 ד   ذ 

 ו   ث 

 י   و 

 נ   د 

  ד'           ت 

 ז   أ

 ר   

 א   
לא נכון( אבל  / _______________. הן מוכנות שיתחברו אליהן )נכון זכתוב את אותיות דוד' אר

 אחריהן צריך להפסיק את רצף הכתיבה )נכון/ לא נכון(. 

    

    פעמיים ת'אהקף את המילה שבה מופיעה האות -זיהוי אותיות   .3

 

 َأَثاث     َرَباب    وُروبَّاأُ     َثْور     َثْوب   ُتوت   َأب
 
    השלם את ההיגדים הבאים :  .4

 
מתוכם משתייכות לקבוצת דוד' ארז והן מתאפיינות בכך שהן  6בערבית יש ____ אותיות * 

______________________________________________________ 

 

 אִלף עיצורית נכתבת כך _____ או כך ______ ואילו אִלף אם קריאה תכתב כך____.* 

 

 ي  .  \ا   \و   כדי להאריך את תנועת  הפתחה  לתנועה ארוכה ) צליל ארוך ( נוסיף את האות* 

 ي .  \ا   \و    לתנועה ארוכה ) צליל ארוך ( נוסיף את האות  -* כדי להאריך את תנועת  הדמה 

 .ي   \ا  \و   לתנועה ארוכה ) צליל ארוך ( נוסיף את האות -* כדי להאריך את תנועת  הכסרה 

 

 

 



 

 פניך  ?בצירוף של   ד'אלתוב בספרה הערבית כמה פעמים מופיעה האות  כ  .5

 _______بد ذ ا ذبيذ ذ ب   
     )ישנה מילה מיותרת( מתח קו בין התמונה לבין המלה  .6

 د    َباب    َأب    ُتوت    َبرَّا

 

 

 
 (העזר במילון בסוף הספר או בחוברת): הצירופים הבאים  את לעבריתתרגם   .7

     َأب  َداُود        ُروت    َأُبو
       دِبَبرَّا   ُتوت        ُدُروز  ُدور
          َوَوْرد ْرزأَ        َدار َباب

 ____________  _______   ِبَدار  َثْوب 
 ب ______________وْ ثَ  اد   وَ رَّ بَ  وَ   َرَباب

 ________  __وت______تُ   وْ أَ    درْ وَ    وْ أَ ز  رْ أَ 
 _________________  ِوَداد  َداربِ   َثاثأَ 
 
  ם הבאים בערביתרשום את הצירופי .8

 _______________________________________ באירופה אב .1

 ______________)את ( בבית ודאד ____________ דוד האם ביקר .2

 ______________, בתים ודלתות  ___________________ גדב .3

 _____________________________________  רבאב אבדאוד  . 5

   __________________________ רותהתחיל תור )של(   .  6

 

 

 

 

 



      הבנת הנקרא  ':בחלק 

 לפניך סיפור במשפטים מבולבלים. עליך לסדר את המשפטים לסיפור הגיוני.

 ِبَدار ُروت  َبرَّاد

 َزاَر َداُود َدار ُروت 

 َداُود َوَرَباب َوُروت ُدُروز

 َوَزاَرْت َرَباب َدار ُروت

 َدار ُروت ِبُأوُروبَّا
 
 

 


