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 , אלה ולסטרה: איל אופקהכינו            
 הטובע נאחז בקש

 לה מדברות דולי ואצפו בסרטון שבו 

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

 (הפתרון בדף האחרון) :כל ביטוילפירוש כתבו 

 ةیِ كِ حْ غة مَ لُ  היֶ ּכִ חְ 'ה מַ רַ לֻ  . 1
 حىصْ غة فُ لُ  אחַ ֿסְ 'ה פֻ רַ לֻ  .2

 ةیِ رِ وْ ة فَ مِ جَ رْ تَ  היֶ ִר וְ ה פַ 'מֶ גַ ְר תַ  .3
 ثیرثیر مُ كْ  يلغُ شُ  'ירִת 'יר מֻ ִת י ּכְ 'לִ ְר שֻ  .4

 یاتكانِ ثیر إمْ كْ  אתיַ אנִ ּכַ מְ 'יר אִ ִת ּכְ  .5

 باراتعِ ثال وُ ضیف أمْ بَ  אתארַ ּבַ עִ 'אל ּותַ מְ יפ אַ ִ� ּבַ  .6

 مفاھُ تَ لْ ر لِ سِ جِ  םאהֻ פַ תַ לְ ר לַ 'סֶ גִ  .7
 لشاكِ فیھ مَ  לאּכֶ שַ יה מַ פִ  .8
 لمَ عَ الْ  نِ ل عَ عاطِ  למַ עַ ן (א)לְ ל עַ אטֶ עַ  .9

 ل الیومطِّ عَ مْ  وَّ ھُ  םיֹול (א)לְ ֶטّעַ מְ  ַוّהֻ  .10

 ھبِ تْ نِ م نِ الزِ  הּבִ ְת נִ ם נִ אזֶ לַ  .11
 ةمِ لْ كِ جي الْ تِ یاق بْ سِ  أيّ بِ  המֶ לְ ּכִ 'י (א)לְ גִ ִת אק ּבְ יַ סִ  יّאַ ּבִ  .12
 حةلَ صْ ه مَ دُ نْ عِ  החַ לַ ֿסְ מַ  דֹונְ עִ  .13

 جاية الْ لِ مْ إلجُ  ה'איֶ גַ ה (א)לְ לֶ 'מְ גֻ לְ אִ  .14

ّחַ י תַ ִד נְ עִ  .15  صصُّ خَ دي تَ نْ عِ  ֿס 'ֿסֻ
 ثحْ ك في بَ رِ تْ شْ ن یِ كِ مْ مُ  ת'חְ י ּבַ פִ  ּכרֶ תְ ְש ן יִ ּכֶ מְ מֻ  .16
 ةشِّ ق في قَ لَّ عَ یتْ ریق بِ إلغَ  הֶשّי קַ ק פִ ַלّעַ ְת ּבִ יק 'ִר לַרّאִ  .17
 یاردي خَ نْ ما عِ  אר'יַ י חַ ִד נְ א עִ מַ  .18

 هدُ صْ شو قَ  דֹוֿסְ קַ  שּו .19
 كنِّ ار مِ غبَ  ּכֶנّ'אר מִ רַ ּבַ  .20

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


 
 לפניכם משפטים שנאמרו בשיחה וליד כל משפט הדקה בה נאמר.

 אמרו את המשפטים בערבית כפי שנאמרו בשיחה.

 0:16 הכירי לנו את עצמך .1

 0:37 מתרגמת סימולטנית .2

 0:41 תרגום עוקב בבית חולים .3

 1:02 1שנים שאני מלמדת עם שפה 6כבר  .4

 1:12 יש בתכנית הרבה אפשרויות .5

  1:28 1מהתכנית שפהאחוז  שבעים .6

 1:40 הגשר מביא את ההבנה ההדדית .7

 1:43 חיים משותפים בין יהודים לערבים .8

 2:06 בעיות כאלה בעבודה שלך .9

 2:14 לדוגמה מהתקופה האחרונה של הקורונה .10

  2:32 אחד שבחופשה הוא אינו עובד .11

  3:34 י הוא לא עובדכל יום חמיש .12

 3:56 אנחנו צריכים לשים לב מה ההקשר של המילים .13

  4:30 אני צריכה לשים לב אם זה חנות או אינטרס .14

 5:18 למדנו, התאמנו והתמקצענוהשבח לאל,  .15

 5:35 אני מסכימה איתך לגמרי .16

 6:03 פעם תרגמתי לרופאת עור .17

 6:19 שאלה אותו אם הוא מסכים שבו ישתתף במחקר .18

 6:24 הוא לא ענה כן או לא .19

 7:02 צריכים להבין מה כוונתו .20

 7:25 מילים 30חוסך הסבר של  .21

 

 ל המילים החדשות שלמדתם בסרטון זה.ערכו מילון וכתבו בו את כ

 



 
 :לתרגיל הראשון פתרון

 שפה מדוברת لُغة َمْحِكیِة ֻלַר'ה ַמְחִּכֶיה . 1

ַחא .2  ספרותית لُغة فُْصحى ֻלַר'ה ֻפֿסְ

 תרגום סימולטני تَْرَجِمة فَْوِریِة ַתְרַג'ֶמה ַפְוִרֶיה .3

 עבודתי מאוד מעניינת ُشغُلي ْكثیر ُمثیر ֻשְר'ִלי ְּכִת'יר ֻמִת'יר .4

 הרבה אפשרויות ْكثیر إْمكانِیات ְּכִת'יר ִאְמַּכאִנַיאת .5

 מוסיפה פתגמים וביטויים بَضیف أْمثال ُوِعبارات ַּבִ�יפ ַאְמַת'אל ּוִעַּבאַראת .6

 גשר להבנה הדדית ِجِسر ِلْلتَفاُھم ִג'ֶסר ַלְלַתַפאֻהם .7

 תגריםיש בעיות/א فیھ َمشاِكل ִפיה ַמַשאֶּכל .8

 מובטל عاِطل َعِن اْلعََمل ַעאֶטל ַען (א)ְלַעַמל .9

 הוא לא עובד היום ُھوَّ ْمعَِطّل الیوم ל (א)ְליֹוםְמַעֶטّ ֻהַוّ .10

 צריך לשים לב الِزم نِنِتْبِھ ַלאֶזם ִנִנְתִּבה .11

 הקשר המילהבאיזה  بِأّي ِسیاق ْبتِجي اْلِكْلِمة ִסַיאק ְּבִתִג'י (א)ְלִּכְלֶמה ִּבַאיّ .12

ַלַחה .13  יש לו עסק ِعْنُده َمْصلَحة ִעְנדֹו ַמֿסְ

 המשפט הבא إلُجْمِلة اْلجاي ִאְלֻג'ְמֶלה (א)ְלַג'אֶיה .14

15. ّ  יש לי התמחות ِعْندي تََخصُّص ֿס ִעְנִדי ַתַח'ֿסֻ

 יכול להשתתף במחקר ُمْمِكن یِْشتِْرك في بَْحث ֻמְמֶּכן ִיְשְתֶרּכ ִפי ַּבְחת' .16

ة הק ִפי ַקֶשّ'ִריק ִּבְתַעַלִّאלַרّ .17  הטובע נאחז בקש إلغَریق بِیتْعَلَّق في قَّشِ

 אין לי ברירה ما ِعْندي َخیار ַמא ִעְנִדי ַח'ַיאר .18

 מה כוונתו شو قَْصُده דֹושּו ַקֿסְ  .19

 מקנאה בך بَغار ِمنِّك ּכַּבַר'אר ִמֶנّ .20


