
 שכבה ח –האותיות, תא מרבוטה, הפועל בעבר  –דף תרגול וחזרה 

َاوب َأورَ ََاددَ وَ َََتَ ارَ زَ  .1

 הדגש בצבע אחד את האות זאי ובצבע אחר את האות רא. (א

 העתק מילה עם האות דאל _______ (ב

تَ   המילה (ג ار   מסתיימת באות ____ כתוב את צורתה התחילית ___ .ََز 

 _העתק את המילה שבה יש שדה ______ (ד

 תרגם את המשפט לעברית _________________________ (ה

َورن ََارَدَ ََاثث َأ .2

 א _______העתק מילה המסתיימת באות ת (א

 העתק מילה עם האות נון ______ (ב

 ______اردَ תרגם את המילה  (ג

َ

َموَ ي َوبَالَ ت َكَ مَ اَالَ هذَ َتَ بَ ت َكَ  .3

כתוב את צורתה והידיעה _______  "אהעתק מילה המתחילה בה (א

 כתוב את הכלל לגביה: ______________________. הנוספת ____

 העתק פועל מן המשפט ______ (ב

َ____َاهذَ כתוב את צורת הנקבה של המילה  (ג

 תרגם את המשפט לעברית _________________________ (ד

 

َان.يرَ ََإ َنَ مَ ََان َ؟َأتَ نَ ََأنَ يَ ََأ َنَ مَ  .4

ََأ ي نَ    הצירוף (א ن   מאיפה / איפה :תרגומו  م 

نَ   המילה (ב  מןَ/מי :תרגומה  م 

َאת/תרגומה אתה   أن تَ  המילה (ג

 ___________________________תרגם את המשפט לעברית (ד

 



ه َ .5 َك.نَ ةَب َيرَ دَ مَ َيَ ةَ,َهَ يرَ ب َكَ ََةيرَ دَ األمَمَ هذ 

 העתק מילה המסתיימת בתה מרבוטה _______ (א

 __________ 'זאת'העתק את המילה  (ב

 העתק מילה המסתיימת באות כאף ________  (ג

 ק מילה המתחילה באות מים _______העת (ד

 תרגם את המשפט לעברית ___________________________ (ה

 

 מתח קו בין המילה לתרגומה. .6

َاهَ مَ ََََََأ َكَ ت َيذَ مَ ل َت ََََََه َب َلَ يََََََكَ اب َت َكَ ََََََكَ مَ وَ ي َ

 כלבו            אמה        יומך          ספרי           תלמידתך

 

 כתוב בערבית את המילים הבאות בנטיית השייכות ותרגם לעברית. .7

 ( _________    _________שלה) كل َمَ 

 ( __________    __________שלי) وبت َكَ مَ 

 ( __________   __________שלך) دل َب َ

 ( __________   __________שלך)َمَ أ َ

ل د  שלו( ___________   ___________)َو 

 הבאות לנקבה.הפוך את המילים  .8

 _____   يبدَ أ ََ______  أ ب_____    يردَ مَ 

 ______ دل َوَ _____   يرزَ وَ ______   اهذَ 

 ציין לאיזה גוף יש להוסיף את המוספיות הבאות בעת נטיית פועל בעבר. .9

 לגוף _________َتَ הסיומת 

 לגוף _________ تَ َהסיומת

 לגוף _________ تَ  הסיומת



 _לגוף _______ تَ َהסיומת

 הגוף שאין מוסיפים לו כלום _____

 

 בחרו במילה המתאימה להשלמת המשפט. .10

َاد.دَ ب(َوَ َ,أ َمَ َ)أ َهَ هذَ  (1

َم.وَ ي َوبَالَ ت َكَ مَ الَ َ(َهَ اَ,هذَ )هذَ َتَ بَ ت َكَ  (2

َات.هَ مَ (َأ َنَ ت َنَ َ,أ َمَ ت َنَ )َأ َوَ َََأ م َتَ ن َأ َ (3

َ؟َمي َرَ اَمَ (َي ََتَ ل َكَ ,َأ َتَ ل َكَ )َأ ََااذَ مَ َ (4

 ציין מי עושה הפעולה. .11

 (היא,  הוא)  بَ ت َكَ  

 (אתה,  אני) تَ بَ ت َكَ  

 (את,  היא)  تَ ب َت َكَ 

 (אתה , הוא) تَ بَ ت َكَ 

 אתה( , )אתَتَ بَ ت َكَ 

 

 עבודה נעימה.

 

َ

َ


