נספח זה של דוגמאות לשיח בין-אישי מצורף לקובץ אוצר המילים והוא מיועד
לכיתות ז' – י"ב.
הנספח כולל מילים ,צרופים ומשפטים שישמשו כלי בידי המורה להוראת נושאי
השיח הבין-אישי המופיעים בתכנית הלימודים.
מטרת הנספח היא לסייע למורים לנהל שיח בכיתה בערבית ולפתח את
מיומנויות ההבעה בעל פה של התלמידים.
יש לציין כי הנספח כולל שיח בסיסי בלבד .רצוי להעשיר את השיח בכיתה
בנושאים הרלוונטיים לעולמם של התלמידים.
הערה :המילים מופיעות בתעתיק לעברית ובמקביל-בערבית המותאמת
להגייה ,אך לא מותאמת תמיד לצורת הכתיבה התקנית.

נספח שיח בין – אישי
כיתה ז'
ברכות  +מילות נימוס ופנייה
התלמידים מברכים זה את זה ועונים על ברכות בסיסיות:

הברכה/מילת הנימוס

התשובה

ַצבַאחִ (א)לחֵ 'יר

ַצבַאחִ (אל)נּّור

صباح اخلري

صباح النور

(בוקר טוב)

(בוקר אור)

מַ רחַ בַא

מַ רחַ בתֵ ין

مرحبا

مرحبتني

(שלום)

(שלומות ,שלום שלום)

ַאהלֵין

أهلني
(שלום)
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שֻ כ ַרן

עַ פו ַן

شكرا

عفوا

(תודה)

(בבקשה)

לַא שֻ כר עַ לַא ו ַאגֶ'ב

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

ַאהלַן

ַאהלַן פִיכ ,פִ יכִי

أهال

أهال فيك

(שלום-לאורח הבא אל ביתנו)

(שלום לָך,לְַך)

ַאהלַן ּוסַ הלַן

ַאהלַן בִכִ ,בכִי

أهال وسهال

أهال بك

)ברוך הבא)

(שלום לָך,לְַך)

מַ בסּוט /מַ בסּוטַ ה

مبسوط  /مبسوطة
(טוב,מבסוט/ה ,מרוצה)

כִיף חַ אלַכ/חַ אלֵכ?

ַאנַא בחֵ 'יר

كيف حالك؟

أنا خبري

(מה שלומָך,שלומֵ ְך)

(אני בסדר/טוב)

אִ לחַ מדֻ ִ -ל ַ ّלאה

احلمد هلل
(תודה לאל ,השבח לאל)

י ַענִי

يعين
(ככה)
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מַ אשִ י אלחַ אל

ماشي احلال
(הולך,בסדר",המצב הולך")

תפַדַ ّˉל  /תפַדַ ّˉלִי

יזִיד פַדˉלַכ/פַדˉלֵכ

تفضل  /تفضلي

يزيد فضلك

(בבקשה ,הואל/הואילי נא  -כשמזמינים

(אללה ירבה את חסדך)

אדם להיכנס ,לאכול ,לשבת וכדומה)

מַ ברּוכ

ַארכ פִ יכ  /פִ יכִי
ַאללַה יב ֶ

مربوك

اهلل يبارك فيك

(מזל טוב)

(יברכך האל)

אִ לַא (אל) ִ ّלקאא

סַ לַאמַ את

إىل اللقاء

سالمات

(להתראות)

(להתראות)

י ִסלַמּו אִ ידֵ יכ /אִ ידֵ יכִי

ּואִ ידֵ יכּ /ואִ ידֵ יכִי

يسلموا إيديك

وإيديك

(תודה – למישהו שמביא/מגיש לך דבר-
מה)

(וידיך)

3

דו-שיח עם חבר :היכרות
התלמידים מציגים את עצמם :

השאלה

התשובה

שּו אִ סמַ כ/אִ סמֵ כ?

אִ סמִ י...

شو امسك؟

إمسي...

(מה שִ מָך ,שמֵ ְך?)

אִ סמֹו ,...אִ סִ מהַ א

שּו אִ סמֹו /אִ סִ מהַ א?

إمسه...إمسها...

شو امسه  /امسها؟
(מה שמו,שמה?)

ו ֵין אִ נתֶ סַ אכֵן?

ַאנַא סַ אכֶן פִ י...

وين إنت ساكن؟

أنا ساكن يف...

(היכן אתה גר?)

(אני גר ב)...

ו ֵין אִ נתִ סַ אכנֶה?

הֻ ّו ֶ סַ אכֶן פִי...

وين إنت ساكنة؟

هو ساكن يف...

(היכן את גרה?)

(הוא גר ב)...

ארע
שַ ֶ

شارع
(רחוב)
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בני המשפחה הגרעינית:
התלמידים שואלים זה את זה על בני משפחתם:

השאלה

התשובה

שּו אִ סֶ ם אַ בּוכ/י ?

אִ סֶ ם אַ בּוי...

شو اسم أبوك؟

إسم أبوي

(מה שם אביך?)

(שם אבי)...

שּו אִ סֶ ם אִ מַ ّכ /אִ מֶ ّכ?

אִ סֶ ם אִ מִ ّי...

شو اسم إمك؟

إسم إمي

(מה שם אמך?)

(שם אמי)...

שּו אִ סֶ ם ַאח'ּוכ /י?

אִ סֶ ם ַאח'ּוי...

شو اسم أخوك؟

إسم أخوي

(מה שם אחיך?)

( שם אחי)...

שּו אִ סֶ ם אֻ ח'תַ כ /אֻ ח'תֶ כ?

אִ סֶ ם אֻ ח'תִ י...

شو اسم أختك؟

إسم أخيت

(מה שם אחותך?)

(שם אחותי)...

ִירה?
עֵ ילתַ כ/עֵ ילתֵ כ כב ֶ

ִירה
עֵ ילתִ י כב ֶ

عيلتك كبرية؟

عيليت كبرية

(האם משפחתך גדולה?)

(משפחתי גדולה)

'ירה
עֵ ילתִ י זעִ ֶ

عيليت زغرية
(משפחתי קטנה)
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קַ דֵ ّיש עֻ מ ַרכ/עֻ מ ֵרכ?

עֻ מ ִרי

قديش عمرك؟

عمري

(בן/בת כמה אתה/את?)

(...גילי ,אני בן/בת)...

מִ ין הַ אדַ א?

הַ אדַ א אַ בּוי...

مين هادا؟

هادا أبوي

(מי זה?)

(זה אבי)

מִ ין הַ אדִ י/הַ אי?

הַ אדִ י אִ מִ ّי /הַ אי אִ מִ ّי

مني هادي  /هاي؟

هادي إمي  /هاي إمي

(מי זאת?)

(זאת אמי)

אַ ַכם ַאח' /אֻ ח'ת אִ ַלכ/אִ ֵלכ?

עִ נדִ י/אִ לִי (יש לי) ַאחֵ 'ין (שני אחים)/

أكم أخ  /أخت إلك؟

אֻ ח'תֵ ין(שתי אחיות)

(כמה אחים/אחיות יש לך/לך?)

عندي  /إيل أخني  /أختني
אִ חנַא/נִחנַא תַ לַת...אִ ח'ו ֶה/חַ 'ו ַאת פִ י
(א)לעֵ ילֶה

إحنا  /حننا تلت ...إخوة  /خوات يف العيلة
(אנחנו שלושה אחים/שלוש אחיות
במשפחה)
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הבית וחדריו:
התלמידים מתארים את ביתם ואת חדרי הבית השונים:

השאלה

התשובה

בֵיתַ כ/בֵיתֵ כ כבִיר ?

נַעַ םַ/אא ,בֵיתִ י כבִיר (כן ,ביתי גדול)

بيتك كبري؟

نعم  /أا ,بييت كبري

(ביתך /ביתך גדול?)

לַא ,בֵיתִ י זעִ 'יר (לא ,ביתי קטן)

ال ,بييت زغري
אַ כַם עֻ 'רפֶה/אֹודַ ˉה פִי בֵיתַ כ/בֵיתֵ כ?

פִ י בֵיתִ י תַ לַת עֻ ַ'רף /אֻ ו ַדˉ

أكم غرفة  /أوضة يف بيتك؟

(בביתי שלושה חדרים)

يف بييت تلت غرف  /أوض

(כמה חדרים יש בביתך?)

פִ י בֵיתִ י -

يف بييت
צַאלֹון (סלון)

صالون
עֻ 'רפֶ ת נֹום (חדר שינה)

غرفة نوم
עֻ 'רפֶ תִ ולַאד (חדר ילדים)

غرفة والد
מַ טבַח' (מטבח)

مطبخ
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חַ מַ ّאם (אמבטיה)

حام
ֵבית מַ יّ/בֵית חַ ִ
'ארג' (שירותים)

بيت مي  /خارج

פתגמים ומטבעות-לשון :

הפתגם

התרגום

יֹום עַ סַ ל ּויֹום ַבצַל

יום דבש ויום בצל

يوم عسل ويوم بصل

(יום טוב ויום רע)

אִ (ל)סַ ّלַאם קַ ב ִל (א)ל ַכלַאם

ברכת "שלום" קודמת לדיבור

السالم قبل الكالم
אִ ִ ّלי פַאת מַ את

מה שעבר – מת

إيل فات مات

(אין בוכים על חלב שנשפך)
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כיתה ח'
ברכות  +מילות נימוס ופנייה

התלמידים מברכים זה את זה ועונים על ברכות בסיסיות:

התשובה

הברכה/מילת הנימוס
ַצ ַבאח (א)לחֵ 'יר

ַצבַאח (א)לו ַרד

صباح اخلري

صباح الورد
(בוקר של ורדים)

(בוקר טוב)

ַצבַאח (א)לפֻ לّ ו ִ(א)לי ַסמִ ין

صباح الفل واليامسني
(בוקר של פרחים)

מַ סַ א (א)לחֵ 'יר

מַ סַ א (אל)נּّור

مسا اخلري

مسا النور

(ערב טוב,משעה  12בצהריים)

(ערב אור)

ארכ ַ /אח'ב ֵ
שּו ַאח'ב ַ
ארכ?

כו ַי ֶס  /ה

شو اخبارك؟

كويس  /ة

(מה שלומך? .מה העניינים?)

מניח  /ה

منيح  /ة
תַ מאם

متام
(טוב ,בסדר)
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צַחّתֵ ין

עַ לַא קַ לבַכ,קַ לבֵכ

صحتني

على قلبك

(בתיאבון)

(על לבך ,תודה)

בחַ 'אט ַרכ /בחַ 'אט ֶרכ

מַ עַ (אל)סַ ّלַאמֶ ה

خباطرك

مع السالمة

(ברשותך,ברשותך -כשנפרדים ויוצאים
מבית המארח)

(לך לשלום)

ֻכלّ עַ אם ּואִ נתֶ ּ /ואִ נתִ י בחֵ 'יר

ּואִ נתֶ ּ /ואִ נתִ י בחֵ 'יר

كل عام وإنت خبري

وإنت خبري

(כל שנה ואת/ה בטוב -חג שמח -ברכה
לראש השנה ולחגים)

(ואת/ה בטוב -חג שמח)

ַאל ַלّה י ִנעַ ם עַ לֵיכ/עַ לֵיכִי

נַעִ ימַ ן

أهلل ينعم عليك

نعيما

(האל ישפיע עליך מכל טוב)

(הרגשה נעימה! -למישהו
שהסתפר,התקלח,התגלח)

תשַ ַרّפנַא

אִ (ל)שַ ַّרף אִ לִי /אִ לנַא

تشرفنا

إلشرف إيل  /إلنا

(התכבדנו-לכבוד הוא לנו -כשמכירים מישהו
חדש)

(הכבוד הוא שלי/שלנו)

זַאדנַא (אל)שַ ַّרף

زادنا الشرف
(זה מוסיף לנו כבוד)
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מקום מגורי :
התלמידים מציגים את עצמם ומספרים היכן הם גרים:

השאלה

התשובה

ו ֵין אִ נתֶ סַ א ֶכן?

ארע..נֻמ ַרה..
ַאנַא סַ אכֶן /סַ אכנֶה פִי ..שַ ֶ

وين إنت ساكن؟

أنا ساكن  /ة يف ...شارع ...منرة...

(איפה אתה גר?)

(אני גר/גרה ברחוב ...מספר)...

אִ חנַא/נִחנַא סַ אכנִין ,הֻ םֶ ّ סַ אכנִין
ו ֵין אִ נתִ י סַ אכנֶה?

إحنا  /حننا ساكنني  ,هم ساكنني

وين إنت ساكنة؟

(אנחנו גרים ,הם גרים)

(איפה את גרה?)

ַאנַא סַ אכֶן /סַ אכנֶה פִי עַ מַ ַ
ארה

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

ַאנַא סַ אכֶן /סַ אכנֶה פִי בֵית ַארדˉי

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

ַאנַא סַ אכֶן /סַ אכנֶה פִי א(ל)טַ ّאבֶק
(א)לַא ّו ַל

פִ י ַאיّ טַ א ֶבק?

يف أي طابق؟

أنا ساكن  /ة يف الطابق األول

(באיזה קומה)

(אני גר/גרה בקומה ראשונה)...
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בני המשפחה המורחבת :
התלמידים מציגים את בני משפחתם המורחבת ושמותיהם :

השאלה

התשובה

שּו/אֵ יש אִ סֶ ם עֵ ילתַ כ/עֵ ילתֵ כ?

אִ סֶ ם עֵ ילתִ י ...

شو  /إيش اسم عيلتك؟

إسم عيليت

(מה שם משפחתך?)

(שם משפחתי)

מִ ין אַ כבַר ו ַ ַלד ִ /בנת פִ י (א)לעֵ י ֵלה?

ַאנַא אַ כבַר מִ ן (אני יותר גדול מ)

مني أكرب ولد  /بنت يف العيلة؟

أنا أكرب من

(מי הילד  /ה גדול  /ה ביותר במשפחה?)

ַאנַא ַאזעַ 'ר מִ ן (אני יותר קטן מ)

أنا أزعر من
אַ כבַר ו ַ ַלד ִ /בנת פִ י (א)לעֵ י ֵלה הֻ ّו ֶ  /הִ ّי ֶ

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

אַ כַם עַ םّ/עַ מֶ ّה אִ לַכ

עִ נדִ י/אִ לִי תַ לַת ַאעמַ אם

أكم عم  /ة إلك؟

عندي  /إيل تلت أعمام

(כמה דודים יש לך מצד האב?)

(יש לי שלושה דודים מצד האב)

אַ כַם חַ 'אל/חַ 'אלֶה אִ לַכ?

עִ נדִ י/אִ לִי חַ 'אלתֵ ין

أكم خال  /ة إلك؟

عندي  /إيل خالتني

(כמה דודים יש לך מצד האם?)

(יש לי שתי דודות מצד האם)
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שּו אִ סֶ ם סִ ידַ כ /סִ ידֶ כ?

אִ סֶ ם סִ ידִ י  /גִ'דִ ّי....

شو اسم سيدك؟

إسم سيدي  /جدي

(מה שם סבך?)

(שם סבי)...

שּו אִ סֶ ם גִ'דַ ّכ /גִ'דֶ ّכ?

אִ סֶ ם סִ תִ ّי...

شو اسم جدك؟

إسم سيت

(מה שם סבך?)

(שם סבתי)...

שּו אִ סֶ ם סִ תַ ّכ /סִ תֶ ّכ?

شو اسم ستك؟
(מה שם סבתך?)

תיאור הכיתה:
התלמידים מנהלים שיח על תכולת הכיתה ועל סדר הישיבה בה:

התשובה

השאלה

מעַ ֶ ّלם/מעַ לّמֶ ה
אֵ יש/שּו ִב(אל) ַ ّצףّ?

معلم  /ة

إيش  /شو بالصف؟

(מורה)

(מה יש בכיתה?)

תִ למִ יז /תִ למִ יזֶה  /תַ לַאמִ יז

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

لوح
(לוח)

בַאב

باب
(דלת)

באכ/שַ בַאבִיכ
שֻ ַ ّ

شباك  /شبابيك
(חלון/חלונות)

ֻכרסִ י/כ ַַראסִ י

كرسي  /كراسي
(כיסא/כסאות)

טַ אולֶה /טַ אולַאת

طاولة  /طاوالت
(שולחן/שולחנות)

כתַ אב/כֻת ֹב
אֵ יש/שּו ִב(אל)שַ ّנתַ ה?

كتاب  /كتب

إيش  /شو بالشنتة؟

(ספר/ספרים)

(מה יש בתיק/בילקוט?)

דַ פתַ ר/דַ פַ אתִ ר

دفرت  /دفاتر
(מחברת/מחברות)

ראסֶ ה
ֻכ ַ ّ

كراسة
(חוברת)
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קַ לַםַ/אקלַאם

قلم  /أقالم
(עט/עטים)

קַ לַם רצַאץַ/אקלַאם רצַאץ

قلم رصاص  /أقالم رصاص
(עיפרון/עפרונות)

ַראי
בַّ

براي
(מחדד)

מַ חַ ّאי

ماي
(מחק)

הַ אתֶ ף מַ חמּולַ /ג' ّו ַאל

هاتف ممول  /جوال
(טלפון נייד)

מִ ין קַ אעֶ ד/קַ אעדֶ ה גַ'מבַכ /גַ'מ ֶבכ?

 ...קַ אעֶ ד /קַ אעדֶ ה גַ'מבי

مني قاعد  /ة مجبك؟

 ...قاعد  /ة مجيب

(מי יושב/ת לידך?)

(...יושב/ת לידי)

מִ ין קַ אעֶ ד /קַ אעדֶ ה קֻ דַ ّאמַ כ /קֻ דַ ّאמֶ כ?

 ...קַ אעֶ ד /קַ אעדֶ ה קֻ דַ ّאמי

مني قاعد  /ة قدامك؟

 ...قاعد  /ة قدامي

(מי יושב/ת מלפניך?)

(...יושב/ת לפניי)

באכ?
מִ ין קַ אעֶ ד /קַ אעדֶ ה גַ'מב (אל)שֻ ّ ַ ّ

 ...קַ אעֶ ד /קַ אעדֶ ה ו ַַראי

مني قاعد  /ة مجب الشباك؟

 ...قاعد  /ة وراي

(מי יושב/ת ליד החלון?)

(...יושב/ת מאחוריי)
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מִ ין קַ אעֶ ד /קַ אעדֶ ה ו ַַראכ/י?

באכ
...קַ אעֶ ד /קַ אעדֶ ה גַ'מב (אל)שֻ ّ ַ ّ

مني قاعد  /ة وراك؟

 ...قاعد  /ة مجب الشباك

(מי יושב מאחוריך?)

(...יושב/ת ליד החלון)

אנא קַ אעֶ ד /קַ אעדֶ ה לַחַ אלִי

أنا قاعد  /ة حلايل
(אני יושב/ת לבדי)

תיאור חדרי:
התלמידים מתארים את חדרם:

התשובה

השאלה

אֵ יש בִעֻ ִ'רפתַ כ/עֻ ִ'רפתֵ כ?

פִ י עֻ ִ'רפתִ י

إيش بغرفتك؟

يف غرفيت

אֵ יש בִ(א)לעֻ 'רפֶה תַ בַעַ כ/תַ בַעֶ כ?

(בחדרי):

إيش بالغرفة تبعك؟

פ ַראש/תַ חֶ 'ת

(מה יש בחדרך?)

فراش  /ختت
(מיטה)

כֻרסִ י

كرسي
(כיסא)
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מַ כתַ בֶה

مكتبة
(מכתבה)

מ ַראי ֶה

مراية
(ראי)

כ ֹמביּותֶ ר/חאסּוב

كمبيوتر  /حاسوب
(מחשב)

באכ
שֻ ַ ّ

شباك
(חלון)

בֻרדַ אי ֶה

برداية
(וילון)

חַ 'זַאנֶה

خزانة
(ארון)

ַרףّ-רפּוף

رف – رفوف
(מדף-מדפים)

בסַ אט

بساط
(שטיח)
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לַאמבַה

المبة
(מנורה)

כִיף עֻ ִ'רפתַ כ/עֻ ִ'רפתֵ כ

ִירה
עֻ ִ'רפתִ י כב ֶ

كيف غرفتك؟

غرفيت كبرية

(איך חדרך?)

(חדרי גדול)

'ירה
זעִ ֶ

زغرية
(קטן)

מ ַרתַ ّבֶה

مرتبة
(מסודר)

נדˉיפֶה

نضيفة (نظيفة)
(נקי)

חִ לו ֶה

حلوة
(יפה)

לשלילה :מִ ש  /מֻ ש

مش  /مش
מִ ש מ ַרתַ ّ ֶבה

مش مرتبة
(לא מסודר)
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חגים :
התלמידים מציינים שמות של חגים בדתות שונות:

שם החג

ממנהגי החג

עִ יד ַראס א(ל)סַ נֶה

פאח
פִ י עִ יד ַראס (אל)סַ נֶה בנ ֹאכ ֹל תֻ ַ ّ
בעַ סַ ל

عيد راس السنة

يف عيد راس السنة بناكل تفاح بعسل

(ראש השנה)

(בראש השנה אנו אוכלים תפוחים בדבש)

עִ יד אלעֻ 'פ ַראן

עִ יד (א)לעֻ 'פראן הֻ ّו ֶ יֹום צֹום ִללי ַהּוד

عيد الغفران

عيد الغفران هو يوم صوم لليهود

(יום הכיפורים)

(יום הכיפורים הוא יום צום ליהודים)

עִ יד (א)לעֻ רש

פִ י עִ יד (א)לעֻ רש בנֻקעֻ ד פי עֻ רש

عيد العرش

يف عيد العرش بنقعد يف عرش

(חג הסוכות)

(בחג הסוכות אנו יושבים בסוכה)

עִ יד (א)לַאנו ַאר

פִ י עיד (א)לַאנואר ִבנשַ עֵ ّל שַ מעַ דַ אן
ּובנ ֹאכ ֹל ַז ַלאבי ֶה

عيد األنوار

يف عيد األنوار بنشعل مشعدان وبناكل زالبية

(חג החנוכה)

(בחג החנוכה אנו מדליקים חנוכיה ואוכלים
סופגניה)

עִ יד (א)למַ סַ אחִ 'ר

פי עיד (א)למַ סַ אחֶ 'ר בנִתנַ ַ ّכר

عيد املساخر

يف عيد املساخر بنتنكر

(חג פורים)

(בחג הפורים אנו מתחפשים)
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עִ יד (א)לפִ צח

פי עיד (א)לפִ צח בנ ֹאכ ֹל פַ טיר/מַ תצא

عيد الفصح

يف عيد الفصح بناكل فطري  /متسا

(חג הפסח)

(בחג הפסח אנו אוכלים מצות)

עִ יד (א) ִל(א)סתִ קלַאל

פי עיד (א)לִ(א)סתִ קלאל בנִחתִ פל
ִבאסתִ קלאל דֹו ֵלת אִ סראאיל ּובנִר ַפע
(א)לַאע ַלאם

(יום העצמאות)

يف عيد االستقالل بنحتفل باستقالل دولة إسرائيل

عيد االستقالل

وبنرفع األعالم
(בחג העצמאות אנו חוגגים את עצמאות
מדינת ישראל ומניפים דגלים)

פי עיד (א)לעַ נ ַצרה בנ ֹאכ ֹל מַ נתּוג'את
(א)לחַ ליב

עִ יד אלעַ נצ ַַרה

عيد العنصرة

يف عيد العنصرة بناكل منتوجات احلليب

(חג השבועות)

(בחג השבועות אנו אוכלים מוצרי חלב)

עִ יד אלפִטר

עיד (א)לפִ טר פי נִהַ אי ַת שַ הר ַרמַ דַ ¯אן

عيد الفطر

عيد الفطر يف هناية شهر رمضان

(חג שבירת הצום -באסלאם)

חג שבירת הצום בסוף חודש רמדאן)

עיד (א)לַאד¯חא פִ י נִהַ אית (א)לחַ גّ'

עִ יד (א)לַאד¯חַ א

ִלמַ כّה

عيد األضحى

عيد األضحى يف هناية احلج ملكة

(חג הקורבן -באסלאם)

(חג הקורבן בסוף העלייה לרגל למכה)

(אל)דרּוז ִביזּורּו
ّ
פי האדא (א)לעיד
מַ קאם (אל) ّנַ ִביّ שֻ עֵ יב

עִ יד (אל) ّנַביّ שֻ עֶ יב

عيد النيب شعيب

يف هادا العيد الدروز بيزوروا مقام النيب شعيب

(חג הנביא יתרו – בדת הדרוזית)

(בחג הזה מבקרים הדרוזים בקבר של
הנביא יתרו)
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פי עיד (א)למילאד (א)למַ סיחִ יّין
ִביחתִ פלּו ּו ִבי ّו ַזעּו (א)להַ דַ איא

עִ יד (א)למִ ילַאד

عيد امليالد

يف عيد امليالد املسيحيني بيحتفلوا وبيوزعوا اهلدايا

(חג המולד – בנצרות)

(בחג המולד חוגגים הנוצרים ומחלקים
מתנות)

ימי השבוע :
התלמידים מציינים את שמות ימות השבוע בערבית:

יֹוםִ (א)לַאחַ ד

יום ראשון

يوم األحد
ל)תנֵין
יֹוםִ (א ّ

יום שני

يوم التنني
יֹוםִ (אל)תַ ّלַאתֶ א

יום שלישי

يوم التالتا
יֹוםִ (א)לַארבַעַ א

יום רביעי

يوم األربعا
יֹוםִ (א)לחַ 'מִ יס

יום חמישי

يوم اخلميس
יֹוםִ (אל) ֻّג'מעַ ה

יום שישי

يوم اجلمعة
יֹוםִ (אל)סַ ّבת

יום שבת

يوم السبت
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השעון :
התלמידים יידעו לשאול מה השעה ולענות:

קַ דֵ ّיש (אל) סֵ ّיעה?

מה השעה?

قديش السيعة؟
אִ (ל)סֵ ّיעה חַ 'מסֶ ה ִב(אל)זַّ ֶבט

השעה חמש בדיוק

السيعة مخسة بالزبط

חַ 'מסֶ ה ּוחַ 'מסֶ ה

חמש וחמש דקות

مخسة ومخسة
חַ 'מסֶ ה ּועַ שַ ַרה

חמש ועשר דקות

مخسة وعشرة
חַ 'מסֶ ה ּו ֻרבע

חמש ורבע

مخسة وربع

חַ 'מסֶ ה ּותִ לת

חמש ועשרים

مخسة وتلت
חַ 'מסֶ ה ּונֻץ אִ ַ ّלא חַ 'מסֶ ה

חמש עשרים וחמש

مخسة ونص إال مخسة
חַ 'מסַ ה ּונֻץّ

חמש וחצי

مخسة ونص
סִ תֶ ّה אִ ַ ّלא ֻרבע

רבע לשש

ستة إال ربع
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פתגמים ומטבעות-לשון :

הפתגם

התרגום

אִ סַאל עַ ן ִ(אל) ַّג'אר קַ ב ִל (אל)דַ ّאר

שאל על השכן לפני הבית

إسأل عن اجلار قبل الدار
פִ י (א)לחַ ַרכֶה ב ַַרכֶה

בתנועה יש ברכה

يف احلركة بركة
בֻכ ַרה פִי (א)למִ שמִ ש

מחר בעונת המשמשים (נאמר על הבטחה
שאין סיכוי שתמומש ,כפי שעונת המשמשים
היא קצרה ביותר)

אִ (ל) ַ ّצדִ יק ו ַקתִ (אל)דّ¯יק

ידיד (ניכר) בעת צרה

بكرة يف املشمش

الصديق وقت الضيق
(גם בספרותית)

כיתה ט'
ברכות  +מילות נימוס ופנייה :
התלמידים מברכים זה את זה ועונים על ברכות בסיסיות:

הברכה/מילת הנימוס

התשובה

ב ַראוו עַ לֵיכ /עַ לֵיכִי

הַ אדַ א מִ ן לֻטפַכ /לֻטפֵכ

برافو عليك

هادا من لطفك

(כל הכבוד לך)

(זה מאדיבותך – תשובה למחמאה)
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ֻכלّ (א) ִל(א)חתִ ראם

كل االحرتام
(כל הכבוד)

סַ לַאמתַ כ

ַאל ַלّה יסַ לّמַ כ /יסַ לّמֶ כ

سالمتك

أهلل يسلمك

(תהיה בריא -ברכה לחולה)

(אללה יתן לך שלום)

סַ לַאמתֶ כ אִ ן שַ אַא (אל) ַ ّלאּה

سالمتك إن شاء اهلل
(תהיה בריא אם ירצה השם )

ַאל ַלّה יסַ לّמַ כ /יסַ לّמֶ כ

אִ לחַ מדִ (אל) ַ ّלאה עַ (אל)סַ ّלַאמֶ ה

أهلل يسلمك

إحلمد هلل عالسالمة

(אללה יתן לך שלום)

(השבח לאל על השלמות/הבריאות)
ברכה למי שהחלים

ו ַאִ נתַ סַ אלֵם /ו ַאִ נתִ י סַ אלמֵ ה

כֻּל סַ נֵה ו ַאִ נתַ סַ אלֵם /ואִ נתִ י
סַ אלמֵ ה

وإنت سامل  /ة

كل سنة وإنت سامل  /ة

(חג שמח)

(חג שמח ,מזל טוב)

ּועֻ ק ַבא ַלכ

עֻ ק ַבאל (א)ל  120סַ נֶה

وعقبالك

عقبال ال  120سنة
(בקרוב שתגיע ל)120-

(ובקרוב אצלך)

צַחתֵ ין

עַ לַא קַ לבַכ  /עַ לַא קַ לבֵכ

على قلبك

صحتني

(על לבך)

(בתיאבון)
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בני המשפחה ועיסוקם :
התלמידים מציינים את בני משפחתם ומקצועם בערבית:

התשובה

השאלה

אַ בּויַ/אח'ּוי

أبوي  /أخوي
שּו בישתעֵ 'ל אַ בּוכ/אַ בּוכִי?

(אבי/אחי) :

شو بيشتغل أبوك؟

מֻ דִ יר בַנכ

مدير بنك

(במה עובד אביך?)

(מנהל בנק)

מֻ ו ַטַ ّ'ף

موظف
(פקיד)

ַרגֻ'ל ַאעמַ אל

رجل أعمال
(איש עסקים)

עַ אמֶ ל פִי מַ צנַע

عامل يف مصنع
(פועל במפעל)
מֻ חַ אמִ י

مامي
(עורך-דין)

מֻ דַ קִ ّק חִ סַ אבַאת/מֻ חַ אסֵ ב

مدقق حسابات  /ماسب
(רואה חשבון )
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צַאחֶ ב דֻ ַّכאנֶה

صاحب دكانة
(בעל חנות)

בּולִיס

بوليس
(שוטר)

אִ מִ ّי :

إمي:
שּו בתִ שתעֵ 'ל אִ מַ ّכ/אִ מֶ ّכ?

(אמי):

شو بتشتغل إمك؟

מעַ לّמֶ ה פי (א)למַ ד ַרסַ ה

(במה עובדת אמך?)

معلمة يف املدرسة
(מורה בבית הספר)

רצַ'ה/נֶרס פִי (א)למֻ סתַ שפַא
מֻ מ ִ ّ

ممرضة  /نرس يف املستشفى
(אחות בבית החולים)

ד ֹכ ַ
תֹורה

دكتورة
(רופאה)

מהַ נדִ סַ ה

مهندسة
(מהנדסת)

ַב ّי ַאעַ ה

بياعة
(מוכרת)
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סִ כ ֶרתֶ ַ
ירה

سكرترية
(מזכירה)

ירת חִ סַ אבַאת
מֻ דִ ֶ

مديرة حسابات
(מנהלת חשבונות)

בת בֵית
ַר ֶ ّ

ربة بيت
(עקרת-בית)

צבעים :

הצבע

התרגום

אַ בי ַד¯

לבן

أبيض
ַאסו ַד

שחור

أسود
ַאצפַר

צהוב

أصفر
ַאחמַ ר

אדום

أحر
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ַאז ַרק

כחול

أزرق
ַאח'דַ ¯ר

ירוק

أخضر
ו ַרדִ י/זַה ִרי

ורוד

وردي  /زهري
ַרמַ אדִ י

אפור

رمادي
ַבנַפסַ גִ'י

סגול

بنفسجي
ִב ّנִי

חום

بين
ֻברתקַ א ִלי ֻ /ברדקאני

כתום

برتقايل  /بردقاين
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פריטי לבוש -בסיסי :
התלמידים מציגים את פרטי הלבוש שלהם בפני חבריהם ואת צבעם:

שם

התרגום

ַאנא לא ֶבס  /ה

אני לובש  /ת

أنا البس  /ة
בַנטַ לֹון

מכנסיים

بنطلون
קַ מִ יץ

חולצה

قميص
בלּוזֶה

חולצת נשים

بلوزة
פֻ סתַ אן

שמלה

فستان
תַ נ ַ
ּّורה

חצאית

تنورة
ֻג'ר ַזאי ֶה

סוודר

جرزاية
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גַ'אכֵית

ג'קט/מעיל קצר

جاكيت
ַבאלטֹוַ /כאבּّוד

מעיל

بالطو  /كابود
טַ קִ יֶّה

כובע/כיפה

طقية
ֻכנדַ ַרה

נעליים

كندرة
ארוחת הבוקר :
התלמידים מספרים על מה שאכלו ושתו בבוקר:

התשובה

השאלה

ַאנַא אַ כַלת أكلت (אכלתי) /בַאכ ֹל باكل

שּו בתַ אכ ֹל/בתַ אכלִי (פִי) (אל) ֻ ّצבֶח?

(אני

אוכל)/בַפטַ ר/בַאפטַ ר بافطر (אוכל לארוחת

شو بتاكل  /ي (يف) الصبح؟

בוקר):

(מה אתה אוכל בבוקר?)

חֻ 'בֶז

שּו /אֵ יש ַאפטַ רת/י (א)ליֹום?

خبز

شو  /إيش أفطرت اليوم؟

(לחם)

(מה אכלת היום לארוחת הבוקר?)
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סַ נדו ִיש

سندويش
(כריך)

קֹורנפלֵקס
(קורנפלקס)

גִ'בנֶה

جبنة
(גבינה)

ד ַרה
חֻ ' ̄

خضرة
(ירקות)

פַ ו ַא ֶכה

فواكه
(פירות)

בֵידַ ̄ה

بيضة
(ביצה)

זִבדֶ ה

زبدة
(חמאה)

ַל ַבנֵה

لبنة
(לבן)
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עִ ֵّג'ה

عجة
(חביתה)

בא
תַ טלִי/מ ַר ַ ّ

تطلي  /مرب
(ריבה)

שּו ש ִרבת/י (מה שתית?)

ַאנַא ש ִרבת/בַש ַרב (בַאש ַרב):

شو شربت؟

أنا شربت  /بشرب  /باشرب:
(אני שתיתי /אני שותה):

שו בתִ ש ַרב/י (פִ י) (אל) ֻ ّצבֶח?

חַ לִיב

شو بتشرب  /ي (يف) الصبح؟

حليب

(מה את/ה שותה בבוקר?)

(חלב)

מַ יّ

مي
(מים)

עַ צִיר

عصري
(מיץ)

שֹוכֹולאתה

شوكوالتة
(שוקו)
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קַ הו ֶה

قهوة
(קפה)

שַ אי

شاي
(תה)

המספרים (: )1-10
התלמידים סופרים מאחד עד עשר:

שם המספר

התרגום

ו ַאחַ ד

אחד

واحد
תנֵין

שתיים

تنني
תַ לַאתֶ ה

שלוש

تالتة
ַארבעַ ה

ארבע

أربعة
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חַ 'מסֶ ה

חמש

مخسة
סִ תֶ ّה

שש

ستة

סַ בעַ ה

שבע

سبعة
תַ מַ אני ֶה

שמונה

متانية
תִ סעַ ה

תשע

تسعة
עַ שַ ַרה

עשר

عشرة

פתגמים ומטבעות-לשון :

התרגום

הפתגם

אַ כבַר מִ ّנַ ִכ ביֹום ַאח'בַר מִ ّנַ ִכ בסַ נֶה

أكرب منك بيوم أخرب منك بسنة

מי שגדול ממך ביום חכם/מנוסה ממך בשנה

מַ ן גַ'דّ וַגַ'ד (ספרותית)

יגעת ומצאת (מילולית :מי שמתאמץ מוצא)

من جد وجد
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ַ'רב וַלַא תִ סַאל חַ כִים
אִ סַא ִל מג ֶ ّ

שאל אדם מנוסה ואל תשאל חכם

إسأل جمرب وال تسأل حكيم

(אין חכם כבעל הניסיון)

אִ בעֵ ד עַ ן ִ(אל)שַ ّרّ ּועַ ' ّן ִ-לֹו

התרחק מהדבר הרע ושיר לו (התרחק
מאנשים לא הגונים או ממעשים לא נאים=
אל תכניס ראש בריא למיטה חולה)

ֻכלّ שִ י פִ י ו ַקתֹו חִ לּו

כל דבר בזמנו הוא טוב (כל דבר בעתו)

إبعد عن الشر وغين له
كل شي يف وقته حلو

כיתה י'
ברכות  +מילות נימוס ופנייה:

התלמידים מברכים זה את זה ועונים על ברכות:

הברכה/מילת הנימוס

התשובה

תִ צבַח/י עַ לַא חֵ 'יר

ּואִ נתֶ ּ /ואִ נתִ י מִ ן ַאהלֹו

تصبح  /ي على خري

وإنت من أهله

(ברכת לילה טוב  -תתעורר בבוקר על טוב)

(ואתה מבני ביתו של הטוב)

או -תלַאקִ י (א)לחֵ 'יר

تالقي اخلري
(תמצא טוב)
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ַאל ַ ّלה י ַעטִ י ִכ (א)לעַ אפי ֶה

ַאל ַ ّלה יעַ אפִ יכ ,יעַ אפִיכִי

أهلل يعطيك العافية

أهلل يعافيك

(האל יתן לך בריאות)

(האל יתן לך בריאות/יוסיף לך בריאות)

ברכת כוח ובריאות למישהו שעובד כרגע או
למישהו שעשה דבר-מה למענך

ּועַ לֵיכ ֹםִ (אל)סַ ّלַאם ַ
[ּורחמַ תֻ (אל) ַ ّלאה
וב ַַרכַאתֹו]

אֶ (ל)סַ ّלַאםִ עַ לֵיכ ֹם

إلسالم عليكم

وعليكم السالم (ورحة اهلل وبركاته)

(השלום עליכם) -ברכת שלום בין מוסלמים

(ועליכם השלום ורחמי האל וברכותיו)

בִ(אל)תַ ّופִ יק ו ִ(אל) ّנַגַ'אח

ַאל ַ ّלה יו ַפّקַ כ  /יו ַפّקֵ כ

بالتوفيق والنجاح

اهلل يوفقك

(בהצלחה)

( האל יצליח את דרכך)

או -שֻ כ ַרן

شكرا
(תודה)

מושגי

זמן:

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

שם

התרגום

אִ ליום

היום

إليوم
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ַארח
אִ מב ֶ

אתמול

إمبارح
בֻכ ַרה

מחר

بكرة
ַבעד ֻבכ ַרה

מחרתיים

بعد بكرة
קַ בֵל אֻ סבּוע/גֻ'מעַ ה

לפני שבוע

قبل أسبوع  /مجعة
פִ י (א)לאֻ סבּוע א(ל)גַ'אי

בשבוע הבא

يف األسبوع اجلاي
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לבוש וצבעים – הרחבה:
התלמידים מנהלים דו-שיח על קניית בגדים בחנות:

השאלה

התשובה

שּו אשתַ ֵרית/י (א)מב ֵ
ַארח?

אִ שתַ ֵרית בַנטַ לֹון ג'דִ יד

شو اشرتيت امبارح؟

إشرتيت بنطلون جديد

(מה קנית אתמול?)

(קניתי מכנסיים חדשים)

קַ דֵ ّיש דַ פַ עת/י מִ ן שַ אנֹו?

قديش دفعت من شانه؟

דַ פַ עת חַ 'מסִ ין שקל

دفعت مخسني شيكل

(כמה שילמת בשבילו?)

(שילמתי חמישים שקל)

קַ דֵ ّיש חַ קֹّו ?

חַ קֹّו חַ 'מסִ ין שקל

قديش حقه؟

حقه مخسني شيكل

(מה מחירו?)

(מחירו חמישים שקל)

ַאעטִ נִי קַ מִ יץ ִב ّנִי פַ אתֵ ח

תפַ דַ ّ¯ל/י

أعطيين قميص بين فاتح

تفضل  /ي

(תן לי/תני לי חולצה בחום בהיר)

(בבקשה)

עִ נדכ ֹם ַג'א ֵכית ַאח'דַ ¯ר עַ 'אמֵ ק?

ַאיו ַה أيوة

(כן) או-

ַאא أا

או -נַעַ ם نعم (כן)

عندكم جاكيت أخضر غامق؟

הֹון ,עַ (א)לי ַמִ ין

(יש אצלכם ג'קט בצבע ירוק כהה?)

هون ,عاليمني
(כאן ,מצד ימין)
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הֹון ,עַ
(אל)שמַ אל
ّ

هون ,عشمال
(כאן מצד שמאל)

(ב)קַ דֵ ّיש הַ אדַ א?
הַ אדַ א בסַ בעִ ין שקל

بقديش هادا؟

هادا بسبعني شيكل

(בכמה זה?)

(זה בשבעים שקל)

או -קַ דֵ ّיש חַ קّו?

قديش حقه؟
(מה מחירו?)

הַ אדַ א עַ 'אלִי

הַ אדַ א רחִ 'יץ

هادا رخيص

هادا غايل

(זה זול)

(זה יקר)

מֻ מכֵן ת ַראעִ נִי שוַיّ? /תסַ אי ִרנִי שוַיّ?

לַא .מֻ ש מֻ מכֵן

ممكن تراعين شوي  /تسايرين شوي؟

ال ,مش ممكن

(את/ה יכול/ה לעשות לי קצת הנחה?)

(לא ,אי אפשר)
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סדר יום :
התלמידים מספרים על סדר יומם בימי הלימודים:

השאלה

התשובה

אֵ ימתַ א בתִ צחַ א /בתִ צחִ י?

בַפִ יק/בַאפיק ַב ִّכיר

اميىت بتصحى  /بتصحي؟

بفيق  /بافيق بكري

(מתי אתה קם? /מתי את קמה?)

(אני מתעורר/ת מוקדם)

או – אֵ ימתַ א ִבתפִ יק/י

בַצחַ א/באצחא מִ תַאחֵ ّ'ר

اميىت بتفيق  /ي؟

بصحى  /باصحى متأخر

(מתי את/ה קמ/ה?)

(אני מתעורר/ת מאוחר)

או  -אֵ ימתַ א בִתקּום מִ ן (אל)נֹّום?

اميىت بتقوم من النوم؟
ַבעַ 'סֵ ّל/בַאעַ 'סֵ ّל ו ִשִ ّי /ו ִג'הִ י
שּו בתִ עמַ ל/י (פִ י) (אל) ֻצ ֵבח?

بغسل  /باغسل وشي  /وجهي

شو بتعمل /ي (يف) الصبح؟

(אני רוחצ/ת את פניי)

(מה את/ה עושה בבוקר?)

בַפַ רשִ /בַאפרשַ /בנַטֵ ّ'ף/בַאנַטֵ ّ'ף (א)סנַאנִי

بفرش  /بافرش  /بنظف  /بانظف سناين
(אני מצחצח/ת את שיניי)

בַאכ ֹל

باكل
(אני אוכל/ת)

בַפטַ ר/בַאפטֵ ר

بفطر  /بافطر
(אני אוכל/ת ארוחת בוקר)
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בַטלַע/בַאטלַע מִ ן (א)ל ֵבית

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

בַרכַב/בַארכַב (א)לבַאץ

بركب  /باركب الباص
(אני נוסע/ת באוטובוס)

בַוצַל/בַאוצַל עַ (א)למַ ד ַרסֶ ה

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

בַתעַ ַ ّלם ַ /באתעַ ַ ّלם

باتعلم
(אני לומד/ת)

בַרגַ'ע/בַארגַ'ע עַ (א)לבֵית

שּו בתִ עמַ ל/י ַבעד א(ל)ד̄הר?

برجع  /بارجع عالبيت

شو بتعمل  /ي بعد الضهر (الظهر)؟

(אני חוזר/ת הביתה)

(מה את/ה עושה אחר הצהריים?)

ַבתעַ 'דַ ّא/בַאתעַ 'דַ ّא بتغدى  /باتغدى
(אני אוכל/ת ארוחת צהריים)

ַבלעַ ב/בַאלעַ ב מַ ע (א)צחַ א ִבי

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

ַבחַ דֶ ّ¯ר/בַאחַ דֶ ّ¯ר (אל)דֻ ّרּוס

حبضر  /باحضر الدروس
(אני מכין את שיעורי הבית)
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בַעמַ ל  /בַאעמַ ל ו ַטַ 'איפִי

بعمل  /باعمل وظايفي
(אני עושה את שיעורי הבית שלי)

פח עַ לא (א)לאִ נתֶ רנֶת
בַתצַפַ ّחַ /באת ַצ ַ ّ

بتضفح  /باتصفح على النرتنت
(אני גולש באינטרנט)

ַבתחַ מַ ّם/בַאתחַ מַ ّם

بتحمم  /باحتمم
(אני מתקלח)
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מאכלים שונים :
התלמידים מספרים על מאכלים שונים שהם אוכלים בביתם בארוחת הצהריים וארוחת
הערב:

התשובה

השאלה

בַאכ ֹל/בַתעַ 'דַ ّא/בַאתעַ 'דַ ّא:

باكل  /بتغدى  /باتغدى

שּו בתַ אכ ֹל /בתַ אכלִי פִ י (א)לעַ 'דַ א?

(אני אוכל /ת בצהריים)

شو بتاكل  /ي يف الغدا؟

לַחמֶ ה

שּו בתִ תעַ 'דַ ّא/בתִ תעַ 'דִ ّי?

حلمة

شو بتتغدى  /بتتغدي؟

(בשר)

(מה את/ה אוכל/ת לארוחת הצהריים?)

סַ מַ כ

مسك
(דגים)

גַ'אגֵ'ה

جاجة
(עוף)

שנִיצֶל

شنيتسل
(שניצל)

כֻפתַ א

كفتة
(קציצות)

נַקנִיק

نقنيق
(נקניק)
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ַ
שֹורבַה

شوربة
(מרק)

חֻ 'ד̄ ַרה מַ טבּוחַ 'ה

خضرة مطبوخة
(ירקות מבושלים)

מַ עכַרּונֶה

معكرونة
(מקרוני,פסטה)

סַ לַטַ ה

سلطة
(סלט)

רֹזّ

رز
(אורז)

בַטַ אטַ א

بطاطا
(תפו"א)

ַאנַא נַבַאתִ י /נַבַאתִ ّי ֶה

أنا نبايت  /ة
(אני צמחוני/ת)
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שּו בתַ אכ ֹל/בתַ אכלִי פִי (א)לעַ שַ א?

בַאכ ֹל/בַתעַ שַ ّא/בַאתעַ שַ ّא:

شو بتاكل  /ي يف العشا؟

باكل  /تبعشى  /باتعشى:

שּו בתִ תעַ שַ ّא/בתִ תעַ שִ ّי?

(אני אוכל /ת בערב):

شو بتتعشى  /بتتعشي؟

חֻ 'בֶז

(מה את/ה אוכל/ל לארוחת הערב?)

خبز
(לחם)

גִ'בנֶה

جبنة
(גבינה)

זִבדֵ ה

زبدة
(חמאה)

ֵביד̄ה מַ סלּוקַ ה

بيضة مسلوقة
(ביצה קשה)

ֵביד̄ה מַ ק ִלי ֵה

بيضة مقلية
(ביצה מטוגנת)

סַ לַטֵ ת חֻ 'ד̄ ַרה

سلطة خضرة
(סלט ירקות)

חֻ מֻ ّץ

حص
(חומוס)
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טחִ ינֶה

طحينة
(טחינה)

פתגמים ומטבעות-לשון :

התרגום

הפתגם

אֻ טֹל ִב (א)לעִ לם וַלַו פִ י (אל) ִ ّצין

בקש דעת – ואפילו בסין

أطلب العلم ولو يف الصني

(עשה כל מאמץ להרחיב את השכלתך)

אִ לכַסַ ל לַא י ִטעֶ םִ (א)לעַ סַ ל

העצלות אינה מאכילה דבש

الكسل ال يطعم العسل
עַ צפּור בִ(א)לאִ יד וַלַא עַ שַ ַרה עַ לַא
(אל)שַ ّג ַ
ַ'רה

(טוב)ציפור ביד ולא עשר על
העץ

عصفور باإليد وال عشرة على الشجرة
אִ לעַ גַ'לֶה מִ ן א(ל)שִ ّיטַ אן וא(ל)תַ ַّא ّנִי
ַ
א(ל)רחמַ אן
מִ ן

العجلة من الشيطان والتأين من الرحان

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

ברכות ואיחולים ,ביטויי פנייה ונימוס (מסלול ערבית מדוברת):
התלמידים מברכים זא"ז ,עונים על הברכות ומשתמשים במילות נימוס:

האיחול/הברכה/מילת הנימוס

התשובה

ַצבַאחִ (א)לחֵ 'יר

ַצבַאחִ (אל)נּّור

صباح اخلري

صباح النور

(בוקר טוב)

(בוקר אור)

מַ סַ א (א)לחֵ 'יר

מַ סַ א (אל)נּّור

مسا اخلري

مسا النور

(ערב טוב)

(ערב אור)

ברכה הנאמרת משעה  12בצהריים

תִ צבַח/י עַ לַא חֵ 'יר

ּואִ נתֶ ּ /ואִ נתִ י מִ ן ַאהלֹו

تصبح  /ي على خري

وإنت من أهله

(תתעורר בבוקר בטוב)

(ואתה מבני ביתו של הטוב)

ברכת לילה טוב

או -תלַאקִ י (א)לחֵ 'יר

تالقي اخلري
(תמצא טוב)

מַ רחַ בַא

מַ רחַ בתֵ ין

مرحبا

مرحبتني

(שלום)

(שלומות)
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או ַ -אהלֵין

أهلني
(שלום)

כִיף חַ אלַכ/חַ אלֵכ?

מַ בסּוט /מַ בסּוטַ ה

كيف حالك؟

مبسوط  /ة

(מה שלומָך,שלומֵ ְך)

(טוב,מבסוט/ה ,מרוצה)

אוַ -אנַא בחֵ 'יר

أنا خبري
(אני בסדר/טוב)

או -אִ לחַ מדֻ ִ -ל ַ ّלאה
إلحمد هلل
(תודה לאל ,השבח לאל)

או -י ַענִי

يعين
(ככה)

או -מַ אשִ י (א)לחַ אל

ماشي احلال
(הולך,בסדר",המצב הולך")

בחַ 'אט ַרכ /בחַ 'אט ֶרכ

מַ עַ (אל)סַ ّלַאמֶ ה

خباطرك

مع السالمة

(ברשותך,ברשותך)

(לך לשלום)

כשנפרדים ויוצאים מבית המארח

אוַ -אללّה מַ עַ כ/מַ עֵ כ

أهلل معك
(האל עמך)
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אִ לַא (אל) ִ ّלקַ אא

סַ לַאמַ את

إىل اللقاء

سالمات

(להתראות)

(להתראות)

תפַ ד̄ל /תפַ ד̄לִי

יזִיד פַ ד̄לַכ /יזִיד פַ ד̄לֵכ

تفضل  /ي

يزيد فضلك

(בבקשה,הואל/הואילי נא)

(אללה ירבה את חסדָך,חסדֵ ְך)

כשמזמינים אדם להיכנס ,לאכול

שֻ כ ַרן

עַ פו ַן

شكرا

عفوا

(תודה)

(בבקשה)

או -לא שֻ כר עַ לַא ו ַאגִ'ב

ال شكر على واجب
(על לא דבר)

י ִסלַמּו אִ ידֵ יכ /אִ ידֵ יכִי

ּואִ ידֵ יכּ /ואִ ידֵ יכִי

يسلموا إيديك

وإيديك

(תודה/יבורכו ידיך)

(וידיך)

למישהו שמביא/מגיש לך דבר-מה

צַחתֵ ין

עַ לַא קַ לבַכ,קַ לבֵכ

صحتني

على قلبك

(בתיאבון)

(על לבך)

ֻכלّ עַ אם ּואִ נתֶ ּ /ואִ נתִ י בחֵ 'יר

ּואִ נתֶ ּ /ואִ נתִ י בחֵ 'יר

كل عام وإنت خبري

وإنت خبري

(כל שנה ואת/ה בטוב -חג שמח)

(ואת/ה בטוב -חג שמח)

ברכה לראש השנה ולחגים
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מַ ברּוכ

ַארכ פִ יכ/י
ַאל ַלّה יב ֶ

مربوك

أهلل يبارك فيك

(מזל טוב)

(יברכך האל)

סַ לַאמתַ כ

ַאל ַלّה יסַ לّמַ כ /יסַ לّמֶ כ

سالمتك

أهلل يسلمك

(תהיה בריא)

(אללה יתן לך שלום)

ברכה לחולה

סַ לַאמתֶ כ אִ ן שַ אַא (אל) ַ ّלאּה

سالمتك إن شاء اهلل
(תהיה בריא אם ירצה השם)

אִ לחַ מדִ (אל) ַ ّלאה עַ (אל)סַ ّלַאמֶ ה

ַאל ַלّה יסַ לّמַ כ /יסַ לّמֶ כ

احلمد هلل عالسالمة

أهلل يسلمك

(השבח לאל על השלמות/הבריאות)

(אללה יתן לך שלום)

ברכה למי שהחלים

עַ אש מִ ין שַ אפַ כ/שַ אפֵ כ

תעִ יש

عاش مني شافك

تعيش

(יחיה מי שרואה אותך)

(תחייה)

ברכה הנאמרת כשנפגשים אחרי פרידה
ממושכת
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תעודת זהות – על עצמי ,משפחתי ,ביתי וחדריו :

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

השאלה

התשובה

שּו אִ סמַ כ/אִ סמֵ כ?

אִ סמִ י...

شو امسك؟

إمسي

(מה שִ מָך ,שמֵ ְך?)

(שמי)...

שּו אִ סמֹו /אִ סִ מהַ א?

אִ סמֹו...

شو امسه  /امسها؟

إمسه

(מה שמו,שמה?)

(שמו)...

שּו אִ סֶ ם עֵ ילתַ כ/עֵ ילתֵ כ?

אִ סֶ ם עֵ ילתִ י ...

شو اسم عيلتك؟

إسم عيليت
(שם משפחתי)

(מה שם משפחתך?)

קַ דֵ ّיש עֻ מ ַרכ/עֻ מ ֵרכ?

עֻ מ ִרי...

قديش عمرك؟

عمري...

(בן כמה אתה/את?)

(גילי ,אני בן)...

ִירה?
עֵ ילתַ כ/עֵ ילתֵ כ כב ֶ

ִירה
עֵ ילתִ י כב ֶ

عيلتك كبرية؟

عيليت كبرية

(האם משפחתך גדולה?)

(משפחתי גדולה)
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'ירה
לַא ,עֵ ילתִ י זעִ ֶ

ال ,عيليت زغرية
(משפחתי קטנה)

עִ נדִ י/אִ לִי ַאחֵ 'ין
אַ ַכם ַאח' /אֻ ח'ת אִ ַלכ /אִ ֵלכ?

عندي  /إيل أخني

أكم أخ أخت إلك؟

(יש לי שני אחים)/

(כמה אחים/אחיות יש לך?)

אֻ ח'תֵ ין
أختين
(שתי אחיות)

אִ חנַא/נִחנַא תַ לַת...אִ ח'ו ֶה/חַ 'ו ַאת
פִ י (א)לעֵ ילֶה
إحنا  /حننا تلت ...إخوة  /خوات يف العيلة
(אנחנו שלושה אחים/שלוש אחיות
במשפחה)

מִ ין אַ כבַר ו ַאחַ ד בֵין אלאִ ח'ו ֵה?

ַאנַא אַ כבַר מִ ן...

مني أكرب واحد بني اإلخوة؟

أنا أكرب من...
(אני יותר גדול מ)...

(מי הכי גדול מבין האחים?)

ַאנַא ַאזעַ 'ר מִ ן...

أنا أزغر من...
(אני יותר קטן מ)...

אַ כבַר ו ַאחַ ד פִ י (א)לעֵ ילֵה הּו...

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

שּו אִ סֶ ם אַ בּוכ/י ?

אִ סֶ ם אַ בּוי...

شو اسم إبوك؟

إسم أبوي

(מה שם אביך?)

(שם אבי)...

שּו אִ סֶ ם אִ מַ ّכ /אִ מֶ ّכ?

אִ סֶ ם אִ מִ ّי...

شو اسم إمك؟

إسم إمي

(מה שם אמך?)

(שם אמי)...

שּו אִ סֶ ם ַאח'ּוכ /י?

אִ סֶ ם ַאח'ּוי...

شو اسم أخوك؟

إسم أخوي

(מה שם אחיך?)

( שם אחי)...

שּו אִ סֶ ם אֻ ח'תַ כ /אֻ ח'תֶ כ ?

אִ סֶ ם אֻ ח'תִ י...

شو اسم أختك؟

إسم أختي
(שם אחותי)...

(מה שם אחותך?)

שּו אִ סֶ ם סִ ידַ כ /סִ ידֶ כ?

אִ סֶ ם סִ ידִ י...

شو اسم سيدك؟

إسم سيدي...

(מה שם סבך?)

(שם סבי)...

שּו אִ סֶ ם גִ'דַ ّכ /גִ'דֶ ّכ?

אִ סֶ ם גִ'דִ ّי...

شو اسم جدك؟

إسم جدي...

(מה שם סבך?)

(שם סבי)...

שּו אִ סֶ ם סִ תַ ّכ /סִ תֶ ّכ?

אִ סֶ ם סִ תִ ّי...

شو اسم ستك

إسم سيت

(מה שם סבתך?)

(שם סבתי)...
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אַ כַם עַ םّ/עַ מֶ ّה אִ לַכ

עִ נדִ י/אִ לִי תַ לַת ַאעמַ אם

أكم عم  /ة إلك؟

عندي  /إيل تلت أعمام

(כמה דודים יש לך מצד האב?)

(יש לי שלושה דודים מצד האב)

אַ כַם חַ 'אל/חַ 'אלֶה אִ לַכ

עִ נדִ י/אִ לִי חַ 'אלתֵ ין

أكم خال  /ة إلك؟

عندي  /إيل خالتني

(כמה דודים יש לך מצד האם?)

(יש לי שתי דודות מצד האם)

קַ דֵ ّיש עֻ מר אַ בּוכ /אִ מַ ّכַ /אח'ּוכ/
אֻ ח'תַ כ?

אַ בּוי עֻ מרֹוַ /אח'ּוי עֻ מרֹו /אִ מִ ّי עֻ מֻ רהַ א/
אֻ ח'תִ י עֻ מֻ רהַ א

قديش عمر أبوك  /إمك  /أخوك  /أختك؟

أبوي عمره  /أخوي عمره  /إمي عمرها  /أخيت
عمرها

(בן כמה אביך/אמך/אחיך/אחותך?)

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

ארע..נֻמ ַרה..
ַאנַא סַ אכֶן /סַ אכנֶה פִי ..שַ ֶ

أنا ساكن /ة يف ...شارع ...منرة...

ו ֵין אִ נתֶ סַ אכֵן?

(אני גר/גרה ברחוב ...מספר)...

وين إنت ساكن؟

אִ חנַא/נִחנַא סַ אכנִין ,הֻ םֶ ّ סַ אכנִין

(היכן אתה גר?)

ו ֵין אִ נתִ סַ אכנֶה?

إحنا  /حننا ساكنني ,هم ساكنني

وين إنت ساكنة؟

(אנחנו גרים ,הם גרים)

ַאנַא סַ אכֶן /סַ אכנֶה פִי עַ מַ ַ
ארה

(היכן את גרה?)

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

ַאנַא סַ אכֶן /סַ אכנֶה פִי בֵית ַארד̄י

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

פִ י ַאיّ טַ א ֶבק אִ נתֶ סַ אכֵן  /אִ נתִ סַ אכנֶה?

ַאנַא סַ אכֶן /סַ אכנֶה פִי (אל)טַ ّאבֶק
(א)לַא ّו ַל

يف أي طابق إنت ساكن  /ة ؟

أنا ساكن  /ة يف الطابق األول

(באיזה קומה את/ה גר/ה?)

(אני גר/גרה בקומה ראשונה)...

אַ כַם עֻ 'רפֶה/אֹוד̄ה פִ י בֵיתַ כ/בֵיתֵ כ?

פִ י בֵיתִ י תַ לַת עֻ ַ'רף /אֻ ו ַד̄

أكم غرفة  /أوضة يف بيتك؟

يف بييت تلت غرف  /أوض

(כמה חדרים יש בביתך?)

(בביתי שלושה חדרים)

פִ י בֵיתִ י :
يف بييت :
(בביתי):
צַאלֹון صاون (סלון)

עֻ 'רפֶ ת נֹום غرفة

نوم (חדר שינה)

עֻ 'רפֶ תִ ולַאד غرفة والد (חדר ילדים)
מַ טבַח' مطبخ (מטבח)

חַ מַ ّאם حام
ֵבית מַ יّ بيت
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(אמבטיה)

مي (שירותים)

בית הספר -תיאור בית הספר ,הכיתה והחפצים בה ,פירוט הנושאים
הנלמדים
התלמידים מתארים את בית ספרם ,את סדר הישיבה בכיתה ,את תכולת הכיתה ואת
המקצועות שהם לומדים השנה בבית הספר.

השאלה

התשובה

ו ֶין (א)למַ ד ַרסֶ ה?

ארע...
אִ למַ ד ַרסֶ ה פִי שַ ֶ

وين املدرسة؟

إملدرسة يف شارع...

(היכן בית הספר?)

(ביה"ס ברחוב)...

אִ למַ ד ַרסֶ ה קַ ִריבֶה מִ ן בֶיתַ כ/בֶיתֶ כ?

נַעַ םַ/איו ַה( ,א)למַ ד ַרסֶ ה קַ ִריבֶה מִ ן בֶיתִ י

املدرسة قريبة من بيتك؟

نعم  /أيوة ,املدرسة قريبة من بييت

(האם ביה"ס קרוב לביתך?)

(כן ,ביה"ס קרוב לביתי)

אִ למַ ד ַרסֶ ה בעִ ידֶ ה עַ ן בֶיתַ כ/בֶיתֶ כ?

לַא( ,א)למַ ד ַרסֶ ה בעִ ידֶ ה עַ ן בֶיתִ י

املدرسة بعيدة عن بيتك؟

ال ,املدرسة بعيدة عن بييت

(האם ביה"ס רחוק מביתך?)

(לא ,ביה"ס רחוק מביתי)

ִירה
לַא( ,א)למַ ד ַרסֶ ה מֻ ש כב ֶ
ִירה?
אִ למַ ד ַרסֶ ה כב ֶ

ال ,املدرسة مش كبرية

املدرسة كبرية؟

(לא ,ביה"ס לא גדול)

(האם ביה"ס גדול?)

'ירה
אִ למַ ד ַרסֶ ה זעִ ֶ

املدرسة زغرية
(ביה"ס קטן)

ִירה
נַעַ םַ/איו ַה( ,א)למַ ד ַרסֶ ה כב ֶ

نعم  /أيوة ,املدرسة كبرية
(כן ,ביה"ס גדול)
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מעַ ֶ ّלם/מעַ לّמֶ ה

معلم  /ة
אֵ יש בִ(אל) ַ ّצףّ?

(מורה)

ايش بالصف؟

תִ למִ יז /תִ למִ יזֶה  /תַ לַ(א)מִ יז

(מה יש בכיתה?)

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

לֹוח

لوح
(לוח)

בַאב

باب
(דלת)

באכ/שַ בַאבִיכ
שֻ ַ ّ

شباك  /شبابيك
(חלון/חלונות)

ֻכרסִ י/כ ַַראסִ י

كرسي  /كراسي
(כסא/כסאות)

טַ אולֶה /טַ אולַאת

طلولة  /ات
(שולחן/שולחנות)

מֻ ַכ ّי ֶף הַ ו ַא

مكيف هوا
(מזגן)
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כתַ אב/כֻת ֹב

كتاب  /كتب
אֵ יש פִי בִ(אל)שַ ّנתַ ה?

(ספר/ספרים)

ايش بالشنتة؟

דַ פתַ ר/דַ פַ אתִ ר

(מה יש בתיק/בילקוט?)

دفرت  /دفاتر
(מחברת/מחברות)

קַ לַםַ/אקלַאם

قلم  /أقالم
(עט/עטים)

קַ לַם רצַאץַ/אקלַאם רצַאץ

قلم رصاص  /أقالم رصاص
(עיפרון/עפרונות)

ַראי
בַّ

براي
(מחדד)

מַ חַ ّאי

ماي
(מחק)

מִ ין קַ אעֶ ד/קַ אעדֶ ה גַ'מבַכ /גַ'מ ֵבכ?

 ...קַ אעֶ ד /קַ אעדֶ ה גַ'מבי

مني قاعد  /ة مجبك؟

...قاعد  /ة مجيب

(מי יושב/ת לידך?)

(...יושב/ת לידי)

מִ ין קַ אעֶ ד /קַ אעדֶ ה קֻ דַ ّאמַ כ /קֻ דַ ّאמֵ כ?

 ...קַ אעֶ ד /קַ אעדֶ ה קֻ דַ ّאמי

مني قاعد  /ة قدامك؟

...قاعد  /ة قدامي

(מי יושב/ת מלפניך?)

(...יושב/ת לפניי)
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באכ?
מִ ין קַ אעֶ ד /קַ אעדֶ ה גַ'מב א(ל)שֻ ّ ַ ّ

באכ
...קַ אעֶ ד /קַ אעדֶ ה גַ'מב א(ל)שֻ ّ ַ ّ

مني قاعد مجب الشباك؟

...قاعد  /ة مجب الشباك

(מי יושב/ת ליד החלון?)

(...יושב/ת ליד החלון)

מִ ין קַ אעֶ ד /קַ אעדֶ ה ו ַַראכ/י?

 ...קַ אעֶ ד /קַ אעדֶ ה ו ַַראי

مني قاعد  /ة وراك؟

...قاعد  /ة وراي

(מי יושב מאחוריך?)

(...יושב/ת מאחוריי)

אנא קַ אעֶ ד /קַ אעדֶ ה לַחַ אלִי

أنا قاعد  /ة حلايل
(אני יושב/ת לבדי)

בַדר ֹס/בַאדרס/בַתעַ ַ ّלם/בַאתעַ ַ ّלם:

بدرس  /بادرس  /بتعلم  /باتعلم
שּו בתִ תעַ ַ ّלם/בתִ תעַ ַ ّלמִ י פִי
(א)למַ ד ַרסֶ ה?

עַ ַרבִי عريب (ערבית)

עִ ב ַראני ִ عرباين

شو بتتعلم  /ي يف املدرسة؟
שּו בתֻ דר ֹס/בתֻ ד ֹרסִ י פִי (א)למַ ד ַרסֶ ה?

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

(עברית)

תַ ו ַראה توراة

(תורה,תנ"ך)

תַ א ִריח' تاريخ

(היסטוריה)

ִרי ַאצִ'י ַאת رياضيات (מתימטיקה)

הַ נדַ סַ ה هندسة

(גיאומטריה)

ג'ּוע ַ'ראפי ַה جغرافية
חַ אסּוב حاسوب

(מדעי המחשב)

ִרי ַאד̄ה رياضة
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(גיאוגרפיה)

(ספורט)

שעות הפנאי -פעילויות אחרי שעות הלימודים ,תחביבים שונים

התלמידים מספרים על פעילויותיהם אחר הצהריים ועל תחביביהם.

השאלה

התשובה

שּו בִתסַ ّו ִי/בתִ עמַ ל בַעדִ (אל)דֻ ̄הֶ ר?

ַאנַא בַחִ בّ/בַאחִ בّ ַארתַ אח

شو بتسوي  /بتعمل بعد الضهر (الظهر)؟

أنا حبب  /باحب أرتاح

(מה אתה עושה אחה"צ?)

(אני אוהב/ת לנוח)

ַאנַא בַפַ דֵ ّ¯ל/בַאפַדֵ ّ¯ל ַאחד̄ר
(א)למֻ סַ לסַ ַלאת ִב(אל)תֶ ّלפִ זיֹון

أنا بفضل  /بأفضل أحضر املسلسالت بالتلفزيون

שּו בִתחִ בّ תִ עמַ ל  /תסַ וִّי בַעדִ
(אל)דֻ ّ¯הֶ ר?

( אני מעדיף לצפות בסדרות בטלוויזיה)

בַחַ דֵ ّ¯ר/בַאחַ דֵ ّ¯ר (אל)דֻ ّרּוס

شو بتحب تعمل  /تسوي بعد الضهر(الظهر)؟

حبضر  /باحضر الدروس

(מה את/ה אוהב/ת לעשות אחה"צ?)

(אני מכינ/ה את שיעורי הבית)

ַבלעַ ב/בַאלעַ ב בִ(א)לכֻמביּותֵ ר

بلعب  /بالعب بالكمبيوتر
(אני משחק במחשב)

ַבפּות/בַאפּות עַ (א)לאִ נתֵ רנֵת

بفوت  /بافوت عاإلنرتنت
(אני נכנס/ת לאינטרנט)
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ַבק ַרא/בַאק ַרא ג ַ
ַ'ראי ֶד

بقرا  /باقرا جرايد
(אני קורא/ת עיתונים)

ַבלעַ ב/בַאלעַ ב מַ עַ ַאצחַ אבִי/צַאחבַאתִ י

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

אל)סו ַאקַ ה
ّ
ַבתעַ ַ ّלם/בַאתעַ ַ ّלם (

بتعلم  /باتعلم السواقة
(אני לומד/ת נהיגה)

ַבק ַראַ /באקרא כֻת ֹב

بقرا  /باقرا كتب
(אני קורא/ת ספרים)

בַג'מַ עַ /באג'מע (אל)טַ ّו ַאבִע

جبمع  /بامجع الطوابع
(אני אוספ/ת בולים)

ַבדֻ קַّ /באדֻ קّ עַ לַא (א)ל ִבי ַאנֹו

بدق  /بادق على البيانو
(אני מנגנ/ת בפסנתר)

ַבסמַ עַ /באסמַ ע מּוסִ יקַ א

بسمع  /بامسع موسيقى
(אני שומע/ת מוסיקה)

בַמַ ֵ
(אל)רי ַאד̄ה
ִّ
ארסַ /באמַ אֶ רס

مبارس  /بامارس الرياضة
(אני עושה ספורט)
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בת ַ
פַרג' עַ (א)לַאפלַאם פִי
פַרّג'/בַאת ַ ّ
(אל)סִ ّינַמַ א

بتفرج  /باتفرج عاألفالم يف السينما
(אני צופה בסרטים בקולנוע)

תכניות לעתיד:

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

התשובה

השאלה

ִבדִ ّי ַאח'דֵ ם בִ(א)ל ֵג'יש
שּו ב ַַראמגַ'כ/ב ַַראמגֵ'כ לַלמֻ סתַ קבַל?

بدي أخدم يف اجليش

شو براجمك للمستقبل؟

(אני רוצה לשרת בצבא)

אריעַ כ/מַ שַ ִ
שּו מַ שַ ִ
אריעֵ כ לַלמֻ סתַ קבַל?

ִבדִ ّי ַאדר ֹסַ/אתעַ ַ ّלם פִ י (א)ל ַג'אמעַ ה

شو مشاريعك للمستقبل؟

بدي أدرس  /أتعلم يف اجلامعة

(מה תכניותיך לעתיד?)

(אני רוצה ללמוד באוניברסיטה)

ִבדִ ّי ַאדר ֹסַ/אתעַ ַ ّלם פִ י (א)ל ֻכ ִ ّל ّי ֵה

بدي أدرس  /أتعلم يف الكلية
(אני רוצה ללמוד במכללה)

ִבדִ ّי ַאצִיר

بدي أصري
(אני רוצה להיות):
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דַ כתֹור دكتور(רופא) /מֻ דִ יר مدير(מנהל)/

מחַ אמִ י مامي (עורך-דין) /מעַ ֶ ّלם معلم
(מורה) /מהַ נדֶ ס مهندس
(מהנדס)/שֻ רטִ י/בולִיס شرطي  /بوليس
(שוטר)...

בִדִ ّי ַאתעַ ַ ّלם צַנעַ ה

بدي أتعلم صنعة
(אני רוצה ללמוד מקצוע/מלאכה)

עיר מגורי -הרחוב הראשי ,הנסיעה באוטובוס ,אתרים מיוחדים בעיר,
מוסדות (עירייה ,בנקים ,דואר ,קניון ,מרפאה ועוד):

התלמידים מתארים את הרחוב הראשי בעירם ואת האתרים המיוחדים שם:

התשובה

השאלה

ַ
פִ י (אל)שַ ֵ
(אל)ראִ יסִ י :
ארע

يف الشارع الرئيسي:
אִ חכִי לִי עַ ן (אל)שַ ّ ֵ
(אל)ראִ יסִ י פִי
ַّ
ארע
ַבלַדַ כַ /בלַדֵ כ

(ברחוב הראשי):

בַנכ

إحكي يل عن الشارع الرئيسي يف بلدك

بنك

(ספר/י לי על הרחוב הראשי בעירך)

(בנק)
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אֵ יש פִי (אל)שַ ّ ֵ
(אל)ראִ יסִ י?
ַّ
ארע

דַ כַאכִין

ايش يف الشارع الرئيسي؟

دكاكني

(מה יש ברחוב הראשי?)

(חנויות)

מַ חַ ַ ّלאת תִ ג ִ
ַ'אר ّי ֵה

مالت جتارية
(בתי כלבו/מסחר)

מֻ גַ'מַ ّע

جممع
(קניון)

מַ חַ טַ ّת בַאצַאת

مطة باصات
(תחנת אוטובוסים)

מַ טעַ ם

مطعم
(מסעדה)

עַ מַ ֵ
ארת (א)ל ַבלַדִ ّי ֵה

عمارة البلدية
(בניין העירייה)

בֹוצטַ ה

بوصطة
(דואר)
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פִ י ַבלַדִ י:

אִ חכִי-לִי עַ ן (א)למַ חַ ַ ّלאת /אלַאמַ אכֵן
(א)לחַ 'א ַ ّצה(/א)למֻ הִ מֵ ّה פִי ַבלַדַ כַ /בלַדֵ כ

يف بلدي:

إحكي يل عن احملالت  /األماكن اخلاصة  /املهمة

(בעירי):

يف بلدك

ַאמַ אכֵן/מַ חַ ַ ّלאת מֻ קַ דַ ّסֵ ה

(ספר/י לי על המקומות המיוחדים/החשובים
בעירך)

أماكن  /مالت مقدسة
(מקומות קדושים)

מַ ו ַאקֵ ע תַ א ִריחִ ' ّי ֵה

مواقع تارخيية
(אתרים היסטוריים)

שַ טّ בַחר

شط حبر
(חוף ים)

מַ תחַ ף

متحف
(מוזיאון)

מדינת (א)למַ לַאהִ י

مدينة املالهي
(לונה פארק)

פַ נַאדֶ ק/אֹותִ ילַאת

فنادق  /أوتيالت
(בתי מלון)

חַ דִ יקֵ ת חַ יו ַאנַאת

حديقة حيوانات
(גן חיות)
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סִ ינַמַ א

سينما
(בית קולנוע)

מֻ תַ נַ ַّזה

متنزه
(טיילת)

במסעדה – סוגי מסעדות ומאכלים ,נסיבות הבילוי במסעדה

התלמידים מספרים על נסיבות הבילוי במסעדה ,איזו מסעדה הם מעדיפים ומה הם מזמינים
במסעדה או בבית הקפה.

התשובה

השאלה

ַבפַ דֶ ّ̄ל/בַאפַדֶ ّ¯ל
ַאנּוַ/איّ מַ טעַ ם בִתפַ ד̄ל  /בִתפַ ד̄לִי?

بفضل  /بافضل

أنو  /أي مطعم بتفضل  /ي؟

(אני מעדיפ/ה)

(איזו מסעדה את/ה מעדיפ/ה?)

מַ טעַ ם שַ רקִ י

مطعم شرقي
(מסעדה מזרחית)

מַ טעַ ם אִ יטַ אלִי/תִ לי ַאנִי

مطعم إيطايل  /تلياين
(מסעדה איטלקית)
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מַ טעַ ם צִינִי

مطعم صيين
(מסעדה סינית)

מַ טעַ ם נַבַאתִ י

مطعم نبايت
(מסעדה צמחונית)

אַ כל סַ ִריע

أكل سريع
(מזון מהיר)

בַחִ בّ  /בַאחִ בّ ַאאכ ֹל

אֵ יש בִתחִ בّ תַ אכ ֹל  /תַ אכלִי פִי
(א)למַ טעַ ם?

حبب  /باحب آكل

ايش بتحب تاكل  /ي يف املطعم؟

(אני אוהב/ת לאכול):

(מה את/ה אוהב/ת לאכול במסעדה?)

לַחמֶ ה

حلمة
(בשר)

סַ מַ כ

مسك
(דגים)

שנִיצֶל

شنيتسل
(שניצל)

ַ
שֹורבַה

شوربة
(מרק)
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סַ לַטַ את

سلطات
(סלטים)

בַטַ אטַ ה

بطاطة
(תפו"א)

הַ מבּורגֵר
(המבורגר)

חֻ מֻ ّץ

حص
(חומוס)

מַ ַכאבִיס

مكابيس
(חמוצים)

מַ חַ אשִ י

ماشي
(ממולאים)

מַ שַ או ִי

مشاوي
(על האש )

בַטַ אטַ ה מַ ק ִל ّי ֵה/צִ'יפס

بطاطة مقلية  /تشيبس
(צ'יפס ,טוגנים)

ַאנַא ַבטֹלב  /בַאטלב:
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שּו בתֻ טֹלב/בתֻ טֻ לבִי פִי (א)לקַ הו ֵה?

أنا بطلب  /باطلب:

شو بتطلب  /ي يف القهوة؟

(אני מזמינ/ה):

(מה את/ה מזמין בבית הקפה?)

פִנגַ'אן קַ הו ֶה

فنجان قهوة
(ספל קפה)

באי ֶת שַ אי
ֻכ ַ ّ

كباية شاي
(כוס תה)

כַעכֶה

كعكة
(עוגה)

בּוזַה

بوزة
(גלידה)

גִ'ב לִי מִ ן פַ צ'לַכ

כִיף בתֻ טֹלב/בתֻ טֻ לבִי אִ שִ י מִ ן ִ
(א)לכַרסֹון(/אל)סֻ ّפ ַרגִ'י?

جب يل من فضلك

كيف بتطلب إشي من الكرسون  /السفرجي؟

(הבא לי בבקשה)

(איך את/ה מבקש/ת דבר-מה מן המלצר?)

לַו סַ מַ חת בִדִ ّי...

لو مسحت بدي
(בבקשה ,אם אפשר אני רוצה)...

ַאעטִ ינִי (א)לחִ סַ אב

أعطيين احلساب
(תן לי את החשבון)
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אֵ ימתַ א בִתרּוח עַ (א)למַ טעַ ם?

ַאנַא בַרּוח/בַארֹוח עַ (א)למַ טעַ ם פִי:

اميىت برتوح عاملطعم؟

أنا بروح  /باروح عاملطعم يف:

(מתי את/ה הולכ/ת למסעדה?)

(אני הולכ/ת למסעדה ב:)...
עִ יד מִ ילַאדִ י

בִַאיّ מֻ נַאסַ אבַאת בִתרּוח/י
עַ (א)למַ טעַ ם?

عيد ميالدي

بأي مناسبات برتوح  /ي عاملطعم؟

(יום הולדתי)

עִ יד מִ ילַאד ַאצחַ אבִי

(באילו נסיבות את/ה הולכ/ת למסעדה?)

عيد ميالد صحايب
(יום הולדת של חבריי)

חַ פַ לַאת

حفالت
(מסיבות)

העיתון – סוגי עיתונים ומדורים שונים:
התלמידים מספרים אלו עיתונים הם קוראים ומתארים את המדורים השונים שיש בעיתון:

השאלה

התשובה

ַאיّ ג ִ
ַ'רידֵ ה בִתחִ בّ /י תִ ק ַרא  /י?

ַאנַא בַחִ בّ/בַאחִ בّ ַאק ַרא:

أي جريدة بتحب  /ي تقرا  /ي؟

أنا حبب  /باحب أقرا:

(איזה עיתון את/ה אוהב/ת לקרוא?)

(אני אוהב/ת לקרוא):
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ג ִ
ַ'רידֵ ת...
ב/י תִ ק ִרא /י?
ַאיّ מַ גַ' ֵ ّלה בִתחִ ִ ّ

جريدة

أي جملة بتحب  /ي تقرا  /ي

(עיתון)...

(איזה כתב-עת את/ה אוהב/ת לקרוא?)

מַ גַ' ֵ ّלת...

جملة
(כתב-עת)..

ג ַ
ַ'ראי ֵד עַ לַא אלאִ נתֵ רנֵת

جرايد على اإلنرتنت
(עיתונים באינטרנט)...

ַאנַא בַפַ דֶ ّ̄ל/בַאפַדֶ ّ¯ל ַאק ַרא:
ַאנּוַ/איّ קִ סֵ ם פִי (א)לג ִ
ַ'רידֵ ה
בִתפַ דّ̄ל/בִתפַ דّ̄לִי

أنا بفضل  /بافضل أقرا:

תִ ק ַרא/תִ ק ִרי?

(אני מעדיפ/ה לקרוא):

أنو  /أي قسم يف اجلريدة بتفضل  /ي تقرا  /ي؟

אל)ראִ יסִ ّי ֶה
ַّ
אלעַ נַאו ִין (

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

العناوين الرئيسية

אִ ח ִכ/י לִי אֵ יש פִי (א)לג ִַ'רידֵ ה ?

(הכותרות הראשיות)

إحكي يل ايش يف اجلريدة؟

א(ל) ַ ّצפחַ ה (א)לאּולַא

(ספר/י לי מה יש בעיתון?)

الصفحة األوىل
(העמוד הראשון)

א(ל) ַ ّצפַ חַ את (אל)דַ ّאחִ ' ִל ّי ֶה

الصفحات الداخلية
(העמודים הפנימיים)
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כ ִַריכַתֵ ר

كاريكتري
(קריקטורה)

סִ י ַאסֶ ה

سياسة
(פוליטיקה)

אִ קתִ צַאד

إقتصاد
(כלכלה)

פַ ןّ

فن
(אומנות)

ַאדַ ב

أدب
(ספרות)

מַ ו ַאדִ ̄יע אִ ג'תִ מַ אעִ י ֶה

مواضيع اجتماعية
(נושאים חברתיים)

ִרי ַאד̄ה

رياضة
(ספורט)

מַ קַ אל  -מַ קאלאת

مقال  -مقاالت
(מאמר  -מאמרים)
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ַאח'בַאר (א)לעַ אלַם

أخبار العامل
(חדשות העולם)

אִ עלַאנַאת

إعالنات
(מודעות)

כִלמֶ ת (אל)תַ ّח ִריר

كلمة التحرير
(מאמר המערכת)

הטלוויזיה -הרגלי צפייה ,תכניות שונות ,תכניות חביבות עלי ומדוע
התלמידים מספרים מה הן התכניות שהם אוהבים לצפות בהן ומדוע:

התשובה

השאלה

ַאנַא בַחִ בّ/בַאחִ בّ ַאחד̄ר...

انا حبب  /باحب أحضر
שּו בִתחִ בّ/י תִ חד̄ ִר/י עַ (אל)תִ ّלפִ זיֹון?

(אני אוהב/ת לצפות ב)...

شو بتحب حتضر  /ي عالتلفزيون؟

אִ לַאח'בַאר

(מה את/ה אוהב/ת לצפות בטלוויזיה?)

األخبار
(החדשות)

בַרנַאמֶ ג'...

برنامج
(תכנית)...
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ב ַַראמֶ ג' תַ ס ִלי ֶה

برامج تسلية
(תכניות בידור)

ַאפלַאם

أفالم
(סרטים)

מֻ סַ לסַ לַאת

مسلسالت
(סדרות)

קַ נַאת (א)לַאטפַ אל

قناة األطفال
(ערוץ הילדים)

ַאפלַאם ו ַתַ 'אִ אקִ יה

أفالم وثائقية
(סרטים תיעודיים)

ַאפלַאם אֵ קשֵ ן

أفالم اكشني
(סרטי פעולה)

ַאפלַאם ֻרעב

أفالم رعب
(סרטי אימה)

בַרנַאמג' ו ַאקִ עִ י

برنامج واقعي
(תוכנית ראליטי)
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לֵיש בִתחִ בّ/י הַ (א)לב ַַראמֵ ג'?

ַאנַא בַחִ בّהַ א/בַאחִ בّהא לִַא ّנַהַ א:

ليش بتحب  /ي هالربامج؟

أنا حببها  /باحبها ألهنا:

(מדוע את/ה אוהב/ת את התכניות האלה?)

מֻ תִ ַ
'ירה

مثرية
(מעניינות)

חִ לו ֵה

حلوة
(יפות)

מֻ ו ַתִ ّ ַרה

موترة
(מותחת)

מזג האוויר -עונות השנה ,מזג האוויר עתה:

התלמידים מתארים את מזג האוויר היום ומספרים על עונות השנה:

התשובה

השאלה

אִ (ל)טַ ّקֶ ס חִ לּו
כִיף (אל)טַ ّקֶ ס (א)ליֹום?

الطقس حلو

كيف الطقس اليوم؟

(מזג האוויר יפה ,נעים)

(איך מזג האוויר היום?)

אִ (ל)דִ ّני ַא שֹוב/חַ םّ
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الدنيا شوب  /حم
(מזג האוויר [העולם] חם)

אִ (ל)דִ ّני ַא משַ מّסֶ ה

الدنيا مشمسة
(יש שמש)

אִ (ל)טַ ّקֶ ס ַצאפִ י

الطقس صايف
(מזג האוויר בהיר)

מעַ ' ّי ַם

مغيم
(מעונן)

מעַ ' ّי ַם שוַי ֶה

مغيم شويه
(קצת מעונן ,מעונן חלקית)

ֻבכ ַרה פִ יה :
כִיף (א)לַאחו ַאל (א)לגַ'ו ִ ّי ַה ֻבכ ַרה?

بكرة فيه:

كيف األحوال اجلوية بكرة؟

(מחר יש:)..

)מה תחזית מזג האוויר מחר?)

הַ ו ַא

هوا

כִיף (אל)טַ ّקֶ ס ֻבכ ַרה?

(רוח)

كيف الطقس بكرة؟

הַ ו ַא לַטִ יף

(מה מזג האוויר מחר?)

هوا لطيف
(רוח קלה)
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אִ ח ִכ/י-לִי עַ ן פֻ צּול (אל)סַ ّנֵה

פֻ צּול (אל) סַ ّנֵה הִ ّי ֵ :

إحكي يل عن فصول السنة

فصول السنة هي:

(ספר/י לי על עונות השנה)

(עונות השנה הן):

ר ִביע
א(ל) ַ ّ
ַאיّ פַ צל בִתחִ בّ אַ כתַ ר?

الربيع

أي فصل بتحب أكرت؟

(אביב)

(איזו עונה את/ה אוהב/ת יותר?)

א(ל) ֵ ّציף

الصيف
(קיץ)

אִ לחַ ִ'ריף

اخلريف
(סתיו)

א(ל)שִ ّתַ א

الشتا
(חורף)

ַאנַא ַבפַ דֶ ّ¯ל/בַאפַדֶ ّ¯ל (אל)שִ ّתַ א ִלַאנֹّו:

أنا بفضل  /بافضل الشتا ألنه:
(אני מעדיף/ה את החורף מכיוון ש:)...

א(ל)דִ ّני ַא בַרד

الدنيا برد
(מזג האוויר [העולם] קר)
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א(ל)דִ ّני ַא שִ תַ א

الدنيا شتا
(יורד גשם [העולם חורף])

ִבינזֶל מַ טַ ר

بينزل مطر
(יורד גשם)

ִבינזֶל תַ לג'

بينزل تلج
(יורד שלג)

אופנה – בגדים וצבעים:
התלמידים מספרים מה הם אוהבים ללבוש ואיזה צבע הם מעדיפים:

השאלה

התשובה

שּו בִתחִ ב/בִתחִ בּّי תִ לבֵס/י?

בַחִ בّ  /בַאחִ בّ ַאלבֵס:

شو بتحب  /ي تلبس  /ي؟

حبب  /باحب ألبس:

(מה את/ה אוהב/ת ללבוש?)

(אני אוהב/ת ללבוש):

בַנטַ לֹון
שּו אִ נת ַלא ֶבס/ה?

بنطلون

شو إنت البس  /ة؟

(מכנסיים)

קַ מִ יץ

(מה את/ה לובש/ה?)

قميص
(חולצה)
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בלּוזֶה

بلوزة
(חולצת נשים)

תַ נّ ַ
ּורה

تنورة
(חצאית)

פֻ סתַ אן

فستان
(שמלה)

ַאו ַאעִ י ספֹורט

أواعي سبورت
(בגדי ספורט)

גַ'אכֵית

جاكيت
(מעיל קצר)

כֻנדַ ַרה
كندرة
(זוג נעליים)

בֹוט

بوط
(נעליים גבוהות)

גַ'זמֶ ה

جزمة
(מגפיים)

גֻ'רבַאן/כַלסַ את

جربان  /كلسات
(גרביים)
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טַ קִ ّי ֶה

طقية
(כובע,כיפה)

אַ בי ַד¯

أبيض

בִַאיّ לֹון בִדַ ّכ אל...

(לבן)

بأي لون بدك ال...

ַאסו ַד

(באיזה צבע את/רוצה את ה)?...

أسود
(שחור)

ַאצפַר

أصفر
(צהוב)

ַאחמַ ר

أحر
(אדום)

ַאז ַרק

أزرق
(כחול)

ַאח'דַ ¯ר

أخضر
(ירוק)

ו ַרדִ י/זַה ִרי

وردي  /زهري
(ורוד)
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ַרמַ אדִ י

رمادي
(אפור)

ַבנַפסַ גִ'י

بنفسجي
(סגול)

ִב ّנִי

بين
(חום)

בֻרתֻ קַ אלִי

برتقايل
(כתום)

פַ אתֶ ח

فاتح
(בהיר)

עַ 'אמֶ ק

غامق
(כהה)
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אקטואליה (נושא בולט בחדשות):

עיסוק בנושא בולט בחדשות מתוך נושאים שוטפים פוליטיים וחברתיים:

התשובה

השאלה

קַ ֵרית בִאל ַ
ג'ראי ֵד אִ נֹّו...
שּו כַאן ַאהַ םّ חַ 'בַר הַ אי (אל)סַ ّנֵה?

قريت باجلرايد إنه

شو كان أهم خرب هاي السنة؟

(קראתי בעיתונים ש)...

(מה היתה הידיעה החשובה ביותר השנה?)

חד̄רת עַ (א)לתִ ّלפִ זיֹון אִ נֹّו...

حضرت عالتلفزيون إنه
(ראיתי בטלוויזיה ש)...

קַ ֵרית עַ (א)לאִ נתֵ רנֵת אִ נֹّו...

قريت عاإلنرتنت إنه
(קראתי באינטרנט ש)...
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