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 הערבים הנוצרים בישראל
https://www.youtube.com/watch?v=EQo3DnIcnOQ 

 צפו בסרטון שבו מדברת הדיל עם אלה ובחרו מהו התרגום הנכון לכל מילה או צירוף:

 דרך המלך דרך אגב דרך השפה ה רַ ּכְ א פִ לַ עַ  .1

 שיעור  חופשה טיול ה לֶ טְ עֻ  .2

 נצרת נוצריה נוצרים ה יֶ יחִ סִ מַ  .3

 נחה ביום מקדמת את היום מבלה את היום ם יֹוי (א)לְ ִ�ّקַ ּבַ  .4

 קרא ל...  כפרים כפר א רַ קֻ  .5

 רוב כפרים הרבה ה יֶ ִר תַ ּכְ אַ  .6

 ערבית מדוברת ערבי שמחקה ערבי שמחכה ה יֶ ּכִ חְ י מַ ּבִ רַ עַ  .7

 בכנות באמת ברצינות ה אחַ רַ ֿסַ  .8

 רוצים ללמוד שכחו מה שלמדו בחרו ללמוד  מּוַלّעַ ְת יִ  ארּו'תַ חְ אִ  .9

 גברים חזקים מוכרחים ין ִר ּו'ּבגְ מַ  .10

 הנאה עייפות תאווה ה עַ ְת מֻ  .11

 

 .בעברית מדוע היא יוצאת דופןסמנו את המילה יוצאת הדופן  והסבירו 

  דּוּבַ  אם לַ סְ אִ  ה יֶ יחִ סִ מַ  .1

 ................................................................................................. 

 יןִד  ה מֶ ְלّעַ מְ  ס ְר דַ  .2

 ................................................................................................ 

 ייחִ סִ ן מַ ּוּכיִ  י יחִ סִ יר מַ ֿסִ יְ  י יחִ סִ אר מַ ֿסַ  .3

 ................................................................................................ 

 דאמּועַ (א)לְ  אּבּבַ  ה יֶ ִד מּועְ מַ  אד מַ עִ  .4

 ................................................................................................ 

https://www.youtube.com/watch?v=EQo3DnIcnOQ


ה רַ ּכְ ס ּבֻ ְק ַטّ(ל)אִ  ה יסֶ נִ ּכַ  י ינִ ס ִד ְק טַ  .5
 ................................................................................................ 

 ס ְד קֻ (א)לְ   הרַ אֿסַ (ל)ַנّאִ   ןדֻ ְר אֻ ר (א)לְ הְ נַ  ייח פִ סִ מַ (א)לְ  דּוַמّעַ  .6

 ................................................................................................ 

ִّק  .7 ה יֶ ּכִ חְ מַ  ה איֶ ּכַ חִ  ה ֿסַ
 ................................................................................................ 

'ד גֶ סְ מַ  'אם אחַ חַ  י ִר ח'ּו .8
 ................................................................................................  

ס ַדّקַ מְ  ן אַ ְר קֻ  'יל גִ נְ אִ  .9
 ................................................................................................ 

 ה רַ וְ תַ  'יל גִ נְ אִ  ית' ִד חַ ד (א)לְ הְ עַ לְ אִ  .10

 ................................................................................................ 

 

 בחרו את התשובה הנכונה

 ? יّמַ א (א)לְ לַ א עַ ַלّין ֿסַ מִ  .1

 אהַ 'ְת חְ ן אֻ ּבֶ אִ   ילִד 'ת הַ חְ אֻ  יִר ח'ּולְ אִ  

 י? ִר ח'ּוס (א)לְ 'ַטّין רַ מִ  .2

 ילִד 'ת הַ חְ אֻ  ילִד הַ  אדלַ וְ לִ אִ  

 אד?   לַ וְ אס (א)לִ א רַ לַ י עַ ִר ח'ּום (א)לְ סַ רַ  שּו .3

 . יּבלִ ֿסַ  יחסִ מַ ם (א)לְ סֶ רַ  ס, ַדّקַ ית מְ זֵ  

 ס?  ְק ד (אל)ַטّעְ אד ּבַ לַ וְ (א)לִ  סּוַּבّלַ  שּו .4

 ה.וֶ לְ י חִ אעִ וַ אַ   ה ּבֶ ַתّרַ י מְ אעִ וַ אַ   הידֶ 'ִד י גְ אעִ וַ אַ  

 ?הארַ שַ ּבְ ת (א)לִ יסֶ נִ י ּכְ ס פִ ְק (אל)ַטّד עְ ּבַ  אחּוין רַ וֵ לַ  .5

 י ִר ח'ּוית (א)לְ ּבֵ   יתּבֵ (א)לְ עַ  'עּוגְ ִר  ם עַ טְ מַ  

 ם?  הֹ אְד לַ וְ ה לַ יֶ ִד מּועְ מַ ין (א)לְ יִ יחִ סִ מַ (א)לְ  לּומַ עְ 'יל יִ גִ  יّאַ ּבִ  .6

      ֹודّא ּבִ מַ  יّ'יל זַ גִ אר (א)לְ 'תַ חְ ד יִ אחַ ל וַ ּכֻ   'אררַ זְ  םّא הֻ ַמّלַ  

 י. ִש ל אִ ּכֻ  מּוהַ פְ יִ ּו רּוּבַ ּכְ אד יִ לַ וְ א (א)לִ ַמّלַ  

 

 



   א?הַ נְ ּבִ יל אִ ִד ת הַ דַ ַמّ'יל עַ גִ  יّאַ ּבִ  .7

  הנֶ סַ  רֹומְ אן עֻ א ּכַ ַמّלַ  יןתֵ נְ סַ  רֹומְ אן עֻ א ּכַ ַמّלַ  

 ס. ְק (אל)ַטّ ַוّהֻ  ם שּוהַ פְ אר יִ ֿסַ יר ּוּבִ ּכְ אן א ּכַ ַמّלַ  

 ? אארַ ֿסַ אן נַ מַ ּכַ ין יִ יחִ סִ מַ (א)לְ  אדּונַ יש יִ לֵ  .8

 ה נוצרימֶ לְ ּכִ ם (א)לְ סֶ א אִ לַ עַ    עסּויַ  םّם אֻ יַ ְר ם מַ סֶ א אִ לַ עַ  

 ה.רַ אֿסְ ת (אל)ַנّינֶ ִד ם מַ סֶ א אִ לַ עַ  

 ?   הרֶ אֿסְ ן (אל)ַנّמִ  לֹוֿסְ ין אַ מִ  .9

 ין)מִ לְ סִ מִ (א)לְ  לּוקּוא יִ מַ  יّא זַ יסַ י עִ נִ עְ ע (יַ ּוסיַ    א רַ 'ְד עַ ם (א)לְ יַ ְר מַ  

 יל. לִ 'חַ ים (א)לְ אהִ רַ ּבְ אִ  

 ? יּכה הֵ ארַ שַ ּבְ ת (א)לִ יסֶ נִ ּכְ  ּומّיש סַ לֵ  .10

 עסּות יַ דַ לְ וִ  אּכנַ אן הֻ שַ עַ  לאמֶ א חַ הַ נְ ם אִ יַ ְר מַ  רּושַّ ּבַ  אּכנַ אן הֻ שַ עַ  

 היֶ ִד מּועְ מַ ס (א)לְ ְק טַ  לּומְ עִ  אּכנַ אן הֻ שַ עַ  

 

 אמרו את המשפטים האלה בקול, מומלץ להקליט

 אנחנו רוצים להתוודע אליך  .1

 אני מאד אוהבת את עבודתי כמורה לערבית  .2

 יום ראשון הוא יום קדוש לנוצרים ולכן הוא חופשה  .3

 ביום ראשון הדיל מבלה עם משפחתה  .4

 עילבון הוא כפר מעורב (מוח'תלט) נוצרים ומוסלמים  .5

 דקות מטבריה  10הכפר עילבון נמצא בצפון הארץ  .6

 בעילבון למשל גרים אך ורק נוצרים  .7

 בעילבון הרוב הם נוצרים ומוסלמים שרובם בדויים  .8

 רים ערבית מדוברת אני מלמדת ילדים ערבית ספרותית ומבוג .9

 הדיל יותר אוהבת ללמד מבוגרים מכיוון שהם בוחרים ללמוד  .10

 ערכו מילון של כל המילים הנזכרות בשיחה ושייכות לנצרות.

 פה מהו טקס ההטבלה בנצרות.-ספרו בעל

 ספרו את כל הפרטים שלמדתם על הדיל (פירוש השם: המיית היונה).


