
   

 1עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ִרְחֵלה ִפי ָנאְבֵלס

ָّאָנא ד  אְפֵיה!ֻּשּוֻּח  ְֻּדתּוֵֻּאְליֹום?ֻּ:ֵֻּאְלע 

ّ:ִֻּיְחָיא ד  עֻּע ְֻּדנ אֻּאֵֻּח  אְליֹוםִֻּנְטל  ֻּס.לֵֻּהִֻּפיֻּנ אבְִֻּרְחלֵֻּ ל 

אז!ִֻּכיףָאָנא ְמת  עּו? :ֻּמ  ְֻּבִתְטל 

א:ִֻּבְדִّיְחָיא ל  ֻּّנ אְֻּנרּוחֻּע  ט  ח  ִזֵיֵّאְלמ  ְרכ  ֵוّהֵֻּאְלמ  אצ.הֻּּוְנד  אֵֻּאְלב  ל  ֻּרֻּע 

לּוִֻּפיֻּנ אְבֵלס?:ֻּּושּוִֻּבְדָّאָנא םִֻּתְעמ  ֻּכֹּ

ִّיְחָיא ו  ֵלّ:ֻּא  ְרִשדֻּּוִמְנב  ְענ אֻּמ  אחֵֻּא)ל(דִֻּّשֵֻּא)ל(ִרّלִֻּאִשיֻּמ  ל  אֵרעֻּצ  ֻּין.ְחֵלהִֻּבש 

ְעֵדין?ָאָנא ֻּ:ֻּּוב 

אֵֻּא)ל(סִّיְחָיא ל  ִוّ:ִֻּמְנפּותֻּע  אְלּّוקֻּּוִמְנס  ְרִשדֻּק  ִרי את.ֵֻּאְלמ  ְשת  ֹֻּוֻּנ אִֻּאנّיֻּמ 

ו אִעיִֻּפיהֵֻּא)ל(סّ ֵלֵّאְלא  אִֻּבְתכ  ֻּפְֻּכִתיר.ּוקֻּמ 

אן?ָאָנא ֻּ:ֻּּושּוֻּכ מ 

ִלִّיְחָיא ְסֵג'דֻּּוְנרּוחְֻּנשּופִֻּקְברֻּיּוֵסף!:ִֻּבְדנ אְֻּנצ  ֻּיִֻּבאְלמ 

ְיָّאָנא אֻּא  ל  הִֻּבְדֻּّ:ֻּּוע  אע  ְוّס  םְֻּתר  ֻּחּו?כֹּ

ִّיְחָיא 'ב  ְרִשדֻּח  'ְמֵסהִֻּבְדְّרנ אִֻּאנّ:ֵֻּאְלמ  אֻּח  ל  ֵוֹّוֻּע  ֻּח.נ אְֻּנר 

'ְרָّאָנא ّ:ִֻּאז אִֻּפיהֻּו ֵקת,ֻּג  תֵֻּא)ל(נ  'אְמע  ו אלִֻּפיֻּג  'אח.בּוְֻּתזּורּוֻּנ  ֻּג 

ִّיְחָיא ְאל  ֻּלה.:ִֻּאְנש 

ָّאָנא ّ:ְֻּתו כ  ל  אֻּא  ל  ֻּלהלֻּע 

ֻּ:ֻּּוִנֵעםֵֻּאְלו ִכיל.ִיְחָיא

 

ֻּ:ָמָתל

אִֻּג'ֵסם""ִאֵסםֻּב ֻּ ֻּל 

 



   

 2עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ִרְחֵלה ִפי ָנאְבֵלס

ֻּ:ֻּלבריאות!ֻּמהֻּקבעתםֻּהיום?אני

ֻּ:ֻּקבענוֻּהיוםֻּשנצאֻּלטיולֻּבשכם.יחיא

ֻּ:ֻּמעולה!ֻּאיךֻּתצאו?אני

ֻּ:ֻּנלךֻּלתחנהֻּהמרכזיתֻּונחפשֻּאתֻּהאוטובוס.יחיא

ֻּ:ֻּומהֻּתעשוֻּבשכם?אני

אחֻּיחיא ל  ֻּין.ֵא)ל(דִֻּّ:ֻּדברֻּראשוןֻּישֻּלנוֻּמדריךֻּונתחילֻּאתֻּהטיולֻּברחובֻּצ 

ֻּ:ֻּולאחרֻּמכן?אני

ֻּיםֻּבשוקֻּלאֻּדגֻּונעשהֻּקניות.ֻּהמדריךֻּאמרֻּלנוֻּשהב:ֻּנכנסֻּלשוקֻּיחיא

ֻּ)עולה(ֻּהרבה.ֻּעולים

ֻּ:ֻּומהֻּעוד?אני

ֻּ:ֻּנתפללֻּבמסגדֻּונלךֻּלראותֻּאתֻּקברֻּיוסף!יחיא

ֻּ:ֻּובאיזוֻּשעהֻּתלכוֻּהביתה?אני

ֻּ:ֻּהמדריךֻּהודיעֻּלנוֻּשבשעהֻּחמשֻּנלךֻּהביתה.יחיא

ّ:ֻּאםֻּישֻּזמן,ֻּנסוֻּאני 'אח.לבקרֻּאתֻּנואלֻּבאוניברסיטתֻּא)ל(נ  ֻּג 

ֻּ:ֻּבעזרתֻּהשם.יחיא

ֻּ:ֻּשיםֻּמבטחךֻּבאל.אני

ֻּעלֻּהאל(.סומךֻּ:ֻּוינעיםֻּעםֻּהסומךֻּ)יחיא

ֻּ

ֻּ:משל

ֻּ"שםֻּבליֻּגוף"

 



   

 3עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ִרְחֵלה ִפי ָנאְבֵלס

 אוצר מילים

 עברית ערבית מס"ד

 שמות עצם

ל1ֻּ ֻּטיולִֻּרְחֵלהֻּ)ר(ִֻּרח 

ֻּשכםֵֻּלסנ אב2ְֻֻּּ

הֻּ)ר(3ֻֻּּ נת  אתש  ְנת  ֻּתיק,ֻּילקוט,ֻּמזוודהֻּש 

אתאצֻּ)ר(ֻּב ֻּב 4ֻֻּּ ֻּאוטובוסֻּאצ 

5ֻּّ ט  ח  ّמֹּ ט  ח  ֻּתחנהֻּאתהֻּ)ר(ֻּמֹּ

ֵّאל6ְֻֻּּ ט  ח  ִזִיّמֹּ ְרכ  ֻּתחנהֻּמרכזיתֻּההֵֻּאְלמ 

ֵפיִרִי7ֻּّ ֵפירֻּ)ר(ֻּש  ֻּנהגֻּהש 

ְרִשִדין8ֻּ ְרִשדֻּ)ר(ֻּמ  ֻּמדריךֻּמ 

אֵרע9ֻּ ו אֵרע ש  ֻּרחובֻּ)ר(ֻּש 

ִאיִסי10ֻּ ֻּראשי,ֻּעקריֻּר 

ְסו אקֻּסּוק11ֻּ ֻּשוקֻּ)ר(ֻּא 

ֻּחולצהֻּאתלּוז ֻּלּוֵזהֻּ)ר(ֻּבְֻּב12ְֻֻּּ

לֹוןֻּ)ר(ֻּב ֻּב 13ֻֻּּ ֻּמכנסייםֻּנ אְטִליןְנט 

אִקֵי14ֻּّ ו אִקיט  ֻּכובעֻּהֻּ)ר(ֻּט 

אתְלֵסהֻּ)ר(כ ֻּכ 15ֻֻּּ ֻּגרבייםְֻּלס 

א16ֻּ ְמר  רֻּ)נ(ֻּח  ְחמ  ֻּאדוםֻּא 

א17ֻּ ְרק  קֻּ)נ(ֻּז  ְזר  ֻּכחולֻּא 

א18ֻּ ְפר  רֻּ)נ(ֻּצ  צפ  ֻּצהובֻֻּּא 

סו ד19ֻּ אֻּא  ֻּשחורֻּ)נ(ֻּסֹוד 

ו אכֵֵֻּשיכ20ֵֻֻּּ ֻּשקלֻּללֻּ)ר(ֻּש 

ף21ֻּ ס  ְלא  ֻּלמרבהֻּהצערֻּל 

דֻּ)ר(ֻּבְֻּב 22ֻֻּּ אדל  ֻּיישובֻּל 



   

 4עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ִרְחֵלה ִפי ָנאְבֵלס

 אוצר מילים

ֻּעבריתֻּערביתֻּמס"ד

 פעלים

23ֻּّ ד  ֻּקבעֻּדֻּח 

ֻּיצאֻּ(ֻּא ִֻּטֵלעֻּ)24ֻּ

25ֻּّ ת  ֻּסידרֻֻּּבר 

26ֻּّ ל  ֻּבירךֻּלשלוםֻּםֻּס 

ו 27ֻּّ ֻּחיפשֻּרֻּד 

חֻּ)28ֻּ ר  ֻּהסבירֻּ(א ֻּש 

29ֻּّ כ  ֻּסגרֻּרֻּס 

ו 30ֻּّ ֻּעשהֻּאס 

ّב 31ֻֻּּ ֻּהתחילֻּשֻּל 

אתֻּ)32ֻּ ֻּנכנסֻּ(ֻּא ֻּפ 

ّכ 33ֻֻּּ ֻּעלהֻּ)כסף(ֻּפֻּל 

34ֻּّ ל  ֻּהתפללֻּאֻּצ 

'י 35ֻּّ ֻּאיבדֻּעֻּצ 

36ֻּّ 'ב  ֻּהודיעֻּרֻּח 

ו 37ֻּّ ֻּהלךֻּהביתהֻּחֻּר 

38ֻּّ ק  ֻּמחאֻּכפייםֻּףֻּז 

 שמות תואר

ב 39ֻֻּּ ע  עְֻּת  ֻּעייףֻּאִניןב ֻּאןֻּ)ר(ֻּת 

 מילות יחס/ מיליות

ֻּאיפה?ֵֻּוין?40ֻּ

ֵדיןב 41ֻֻּּ ֻּלאחרֻּמכןֻּע 

ֻּ/ֻּאחריֻּש..ֻּיאחרֻּאֵעדֻּמ ֵֻּעד/ֻּב ֻּב 42ֻֻּּ

ֻּ


