
 האותיות בערבית -حروف الهجاء بالعربية  
 
 

 ב'.-האותיות בערבית לפי סדר הא' 88לפניכם 

 במהלך השנה נסמן כל אות שנלמד בדף זה.
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 תרגיל : -تمرين 

 חפשו על גבי עטיפות מזון שונות בביתכם כיתוב בערבית.

 גזרו את הכיתוב מהמוצר והדביקו אותו כאן :



 הכתב הערבי : -ألخط العربي 
 
 

 מאפייני הכתב הערבי:

 תרגיל : -تمرين 

 כתב הערבי ?וכתבו מהם, לדעתכם,  מאפייני ההקודם התבוננו בעמוד 

 ) התייחסו למספר אותיות, כיוון הכתיבה, סימנים מיוחדים ועוד...(

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 תרגיל : -تمرين 

 השלימו את המלים החסרות בקטע הבא בעזרת מחסן המלים שלמטה :

 

 א כתב _________ ברובו.הכתב הערבי הו

 בערבית כותבים מצד ___________  לצד ____________.

בשפה הערבית קיימות __________ אותיות, ומתוכן __________ אותיות אשר 

 אינן מתחברות לאות שבאה ___________.

 בערבית קיימות אותיות __________המובדלות בעזרת נקודות.

 ________.נקודות אלה נקראות ניקוד ___

 האותיות המתחברות ____________ את צורתן בהתאם ל ___________ במלה.

 

 מחסן המלים : 

 מיקומן אינן משנות אחריהן משנות

 מחובר מקושט 88 ימין

 גדולות מפריד מבחין 86

 6 מקוטע ניקודן 4

 דומות 88 שמאל לפניהן



 אפס בערבית=ִצְפר

 הספרות בערבית : –أألرقام بالعربية

 

 בערבית : לפניכם הספרות

 

 

 : 1תרגיל  –تمرين 

 כתבו כל ספרה שורה שלימה לפי הדוגמא :

    ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________        -דואח

   ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________         -ּתנין

   ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________      -ּתלאתה

   ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________      -ארבעה

   ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________      -חמסה

   ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________         -סּתה

ה חמסה ארבעה תלאתה ּתֵנין ואחד  ה ִסּת   עשרה ִּתסעה ּתמאניה ַסבע 

 בערבית

          

 11 9 8 7 6 5 4 3 8 1 בעברית



   ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________       -סּבעה

   ____________________________________________________ 

 ___________________________________________________     -ּתמאניה

   ____________________________________________________ 

 _______________________________ֹ___________________        -ּתסעה

   ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________     -עשרה

 :8תרגיל  - تمرين 

 בשורה שלפניכם )נסו לעשות זאת מהזיכרון( : 11עד  1-אמרו וכתבו את הספרות מ

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 : 3תרגיל  -تمرين 

 נכתבים בדיוק באותה שיטה כמו בעברית . 11-גם מספרים הגדולים מ

 ٢       -נכתב בערבית כך  158למשל : המספר  

 מספרים הבאים לעברית :א. תרגמו את ה

   ٢       ,    

٢      ٢    ,    

 

 ב. כתבו את המספרים הבאים בערבית :

 68   75  39  48  67  13 

  ___ ___        ___         ___          ___         ___ 



 אזור החיוג

 

418  13938  13111  833511 183687        138513878 

       ____ ________     ______       ______         _____        _____ 

 :4תרגיל  - تمرين 

 מספר טלפון נכתב משמאל לימין באותה שיטה כמו בעברית.

   -נכתב בערבית כך :                 10-5091889למשל : מס' הטלפון 

 :כתבו בערבית את מספרי הטלפון שלכם ושל בני משפחתכם 

 ___________________________________ -בית 

 _____________________ -טלפון נייד שלי )אם יש( 

 ______________________________ -טלפון נוסף 



 :5תרגיל  -تمرين  

 תרגילי חשבון בערבית נכתבים מימין לשמאל .

 =  +כותבים בערבית כך :         8+  84=  84למשל : את התרגיל  

 

 פתרו את תרגילי החשבון הבאים )שימו לב לחיבור או חיסור( :
 

 +  =    +   = 

 

 +  =    -     = 

 

 +  =    -  ٢ = 

 

 :6תרגיל  -تمرين  

 ٢תאריך בערבית כותבים כך :         

 

 

 היום והשנה החליפו מקום !!

 

 את תאריך יום הולדתכם בעברית : ________________כתבו 

 

 בערבית : ________________                                                   

 

 בדקו בבית וכתבו את תאריכי יום ההולדת של בני משפחתכם :

 ________________________ -אמא

 ________________________ -אבא 

 _________________________ -אח 

 שנה יום



 _______________________ -אחות 

 תאריכים נוספים : ________________________________________________

 

 


