
 

 1עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ
 

 להִזָיאָרה ִפי ָרָמאָלّ

 משפטים -תרגול

 :ֻּישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּלעברית

 יל.א)ל(ֵלّ ָאּבּוי ָחָכא ָמְעָנא ִפי נֻצّ

ֻּאביֻּדיברֻּעמנוֻּבאמצעֻּהלילה.

 'ְמָעה.א ִעְנד ֵאְלֵעיֵלה ֹיום ֵא)ל(ֻגֻّכָנّ

ֻּהיינוֻּאצלֻּהמשפחהֻּביוםֻּשישי.

 אֹכל ִאִשי?ְכש תָ כ ָתאֹכל? ָמא ִּבָדֵّאיש ִּבָדّ

ֻּמהֻּתרצהֻּלאכול?ֻּאתהֻּלאֻּרוצהֻּלאכולֻּמשהו?

 ִריק.ְרָנאה ִפי א)ל(ָטָּّבְנָשר ָמָעאָנא ֵאְלָעָג'ל ּוָע'ָיّ

ֻּהתפנצ'רֻּלנוֻּהגלגלֻּוהחלפנוֻּאותוֻּבדרך.

 ָּבאּב ָעָזמּוָנא ָעָלא ָע'ָדא ֻמְחָתָרם.ֵא)ל(ָשّ

ֻּהחבר'הֻּהזמינוֻּאותנוֻּלארוחתֻּצהרייםֻּמכובדת.

 אָרה.ה ָמע א)ל(ָסָיّי ֻמָסאָעֵדה ָצ'רּוִרֵיָّכז ֵאְלָּבָלד ּוִּבִדָّאָנא ִפי ָמְר 

ֻּאניֻּבמרכזֻּהעירואניֻּצריךֻּעזרהֻּדחוףֻּעםֻּהרכב.

 א ָלא?שּו ָצאר ִּבאְלָאאֵח'ר? ָּבְנָשר ָמָעכ ֵאְלָעָג'ל ִוָלّ

ֻּמהֻּקרהֻּבסוף?ֻּהתפצ'רֻּלךֻּהגלגלֻּאוֻּלא?

 ָח'ָמס ָדָקאֵיק.י ָאְטָלע ָכָמאן ָתָעאלּו ְּבֻסְרָעה! ִּבִדّ

ֻּבואוֻּבמהירות!ֻּאניֻּצריךֻּלצאתֻּבעודֻּחמשֻּדקות.

 



 

 2עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ
 

 להִזָיאָרה ִפי ָרָמאָלّ

 משפטים -תרגול

 :ישֻּלתרגםֻּאתֻּהמשפטיםֻּהבאים 

 הוא סיפר לי מה קרה לו כשביקר את משפחתו.

ֹֻּّהֵוّ מ  עֹוֻּל  ארֻּמ  כ אִליֻּשּוֻּצ  ֻּאֻּז ארֵֻּעיְלתֹו.ח 

 ה.במשך שנה לא ראיתי אותו כי הוא היה חול 

נֵֻּ אלֻּס  ֻּיצ'.ִרֻּאןֻּמ ֻּאןֻּכ ֻּש ֻּע ֻֻּּתֹופְֻּאֻּש ֻּהֻּמ ִֻּח'ל 

 מי עשה תאונה? באמת? והכל בסדר ברוך השם?

'דّ ןֻּג  אֵדס?ֻּע  ו אֻּח  ّ?ֻּּוכ לִّמןֻּס  ִלל  ְמד  אםֵֻּאְלח  מ  ֻּה?ּוֻּת 

 אני צריך אותך דחוף בבית, צריך עזרה במשהו.

ֵדהִֻּבִאִשֻּ אע  ס  אֵזםֻּמ  'רּוִריִֻּפיֵֻּאְלֵבית,ֻּל  כֻּצ  ְאזמ  ֻּי.ל 

 כמובן שאבוא לבקר אותך מחר!

א! ְכר  כֻּב  זּור  אִג'יֻּא  ןֻּא  ְבע  ֻּט 

 הוא ממהר? שיזמין נהג מונית לכאן.

הֹון. ְכִסיֻּל  ֵפירֻּת  ְעֵג'ל?ֻּי ְטֹלבֻּש  ִֻּמְסת 

 נפלה. תביא לי מסמר בבקשה, התמונה

כ,ֵֻּא)ל(צّ ְצ'ל  ארִֻּמןֻּפ  ְסמ  ת.ִג'יְבִליֻּמ  הִֻּוְקע  ֻּּור 

 י אתה בפקק? בסדר.למה אתה לא מגיע? כ

אִשי. אנ כִֻּפיֻּז ְחֵמה?ֻּמ  ש  'אי?ֻּע  ֵֻּלישִֻּאְנֵתִֻּמשֻּג 

 אם הוא עצבני, שלא יגיע ככה או שילך הביתה.

ֵוִֻּّאז אֹֻּהֵוّ ְוִֻּיר  אִֻּייִג'יֵֻּהיכֻּא  ִבי,ֻּמ  צ  ֻּח.ע 

 



 

 3עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ
 

 להִזָיאָרה ִפי ָרָמאָלّ

 תרגום

 :ֻּישֻּלתרגםֻּאתֻּהסיפורֻּהבאֻּלערבית

ֻּהעבודהֻּשלי.ֻּהיוםֻּאניֻּרוצהֻּלספרֻּלכםֻּעל

ֻּאניֻּעובדֻּבמשרדֻּהפניםֻּבירושלים.

ֻּכלֻּיוםֻּמגיעיםֻּאנשיםֻּלמשרדֻּומתלוננים.

ֻּאומריםֻּלמהֻּככהֻּולמהֻּככה.

ֻּקשהֻּליֻּלשמועֻּאתֻּהסיפוריםֻּבגללֻּשאניֻּרוצהֻּלעזורֻּלהם.

ֻּכלֻּיוםֻּאניֻּמגיעֻּלעבודהֻּבשמונהֻּוהולךֻּהביתהֻּבחמש.

ֻּבשעהֻּשתייםֻּעשרהֻּאנחנוֻּאוכליםֻּצהרייםֻּביחד.

ֻּבמשרדֻּקטןֻּבקומהֻּהשנייה.אניֻּעובדֻּ

ֻּלפניֻּשבועייםֻּהגיעֻּאחדֻּזקן.

ֻּשאלֻּאותיֻּאםֻּאניֻּמבסוטֻּבעבודה.

ֻּאמרתיֻּלוֻּשכן,ֻּברוךֻּהשםֻּמבסוט.

ֻּאךֻּכמובןֻּשמעדיףֻּלעבודֻּבמרכזֻּבגללֻּשאניֻּמיפו.

ֻּמאותוֻּהיוםֻּאניֻּחושבֻּעלֻּזה.

ֻּאוליֻּיותרֻּטובֻּליֻּלעבודֻּבמרכז?

ֻּאתמולֻּהגיעֻּאותוֻּהזקןֻּעודֻּפעם.

ֻּשאלֻּאותיֻּאתֻּאותהֻּהשאלה.

ֻּמהֻּדעתכם?ֻּמהֻּאניֻּצריךֻּלעשות?

 



 

 4עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ
 

 להִזָיאָרה ִפי ָרָמאָלّ

 פתרון

ְע'ִלי.ֵאְליֹוםִֻּבִדّ ןֻּש  ְחִכיְלֹכםֻּע  ֻּיֻּא 

ّ בֵֻּא)ל(ד  ְכת  אְשְתֵע'לִֻּפיֻּמ  נ אֻּב  ֻּה.אִח'ִלֵיّא 

בֻּּוִבְשכּו.ֻּכ לّ ְכת  אֵֻּאְלמ  ל  'אִייןֻּנ אסֻּע  ֻּיֹוםֻּג 

ֻּיכֻּּוֵלישֵֻּהיכ.ִבקּולּוֵֻּלישֻּהֵֻּ

יّ ל  ֵעבֻּע  אןִֻּבִדֻּّצ  ש  צֻּע  צ  עֵֻּאְלק  ְסמ  אֵעְדֹהם.א  ס  ֻּיֻּא 

אֵֻּא)ל(שّ ֻֻּּכ לّ ל  'איֻּע  נ אֻּג  ֵוّיֹוםֻּא  ר  אְנֵיהֻּּוב  מ  אֻּת  ל  'לֻּע  'ְמֵסה.ע  אֻּח  ל  ֻּחֻּע 

ّ 'ד  שִֻּאְחנ אְֻּמִנְתע  הְֻּתנ ע  אֵֻּסיע  ל  צ'.ע  ע  עֻּב  ֻּאֻּמ 

בֻּ אְשְתֵע'לִֻּפיֻּּמְכת  נ אֻּב  ّא  ְّזִע'ירִֻּפיֵֻּא)ל(ט  ֻּאִני.אֵבקֵֻּא)ל(ת 

דֵֻּח'ְתי אר. 'אֻּו אח  ג  ְסבּוֵעיןֻּא  ֵבלֻּא  ֻּק 

ְבסּוטִֻּפיֵֻּא)ל(שّ ֻּ נ אֻּמ  ְלִניִֻּאז אֻּא  א  'ל.ס  ֻּע 

ّ ִלל  ְמד  ה,ֵֻּאְלח  ְלְתלֹוֻּא  ְבסּוט.ק  ֻּהֻּמ 

סّ צֵֻֻּּّב  פ  ןֻּב  ְבע  א.ט  אִניִֻּמןֻּי אפ  ש  זֻּע  ְרכ  ְשְתֵע'לִֻּפיֵֻּאְלמ  ֻּ'לֻּא 

ֵכִֻּّמן אפ  אכֵֻּאְליֹוםֻּב  ד  א.ה  ֻּרִֻּפיה 

ז? ְרכ  ְשְתֵע'לִֻּפיֵֻּאְלמ  ְנִליֻּא  ְחס  ִֻּיְמֵכןֻּא 

ّ ר  אןֻּמ  'אֻּנ ְפסֵֻּאְלֵח'ְתי ארֻּכ מ  ג  אֵרחֻּא  ֻּה.ִאְמב 

ְלִניֻּנ ְפסֵֻּא)ל(סّ א  ֻּאל.א ֻּּוס 

ֻּי?אוִֻּס ֻּםֻּא ֻּאזֵֻּל ֻֻּּם?ֻּשּוכֹֻּאיְֻּר ֻֻּּשּו

 

 



 

 5עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ
 

 להִזָיאָרה ִפי ָרָמאָלّ

 תרגום חופשי

 ֻֻּּאתֻּהקטעֻּהבאֻּלערבית:ישֻּלתרגם

ֻּסעידֻּוסאמרֻּתמידֻּמאחרים!ֻּ

ֻּהםֻּלאֻּהשתתפוֻּבפגישהֻּאחתֻּהשנה.ֻּ

ֻּאניֻּהולךֻּלדברֻּעםֻּמנהלֻּהחברהֻּולהגידֻּלוֻּהכלֻּבנוגעֻּלהתנהגותֻּשלהם.

ֻּשנה.20ֻֻּּאניֻּעובדֻּבחברהֻּ

ֻּאתֻּכלֻּהחבריםֻּשעובדיםֻּאיתי.ֻֻּּאניֻּאוהבֻּאתֻּהמקוםֻּומכבדֻּמאוד

ֻּמצפהֻּשחברייֻּיאהבוֻּויכבדוֻּאתֻּהמקוםֻּכמוני.ֻּאני

ֻּלהֻּמאוד.ֻּאנחנוֻּעובדיםֻּבחברהֻּגדו

ֻּעובדים.150ֻֻּּלחברהֻּישֻּ

ֻּהתחלתיֻּלעבודֻּבחברה,ֻּהייתיֻּילדֻּקטן.1997ֻֻּּבשנתֻּ

ֻּמאזֻּקניתיֻּבית,ֻּמכונית,ֻּהתחתנתיֻּוישֻּליֻּשניֻּילדיםֻּקטנים.ֻּ

ֻּלשמועֻּאוֻּלהיותֻּאחראיים. הצעיריםֻּהיוםֻּלאֻּאוהביםֻּלעבודֻּולאֻּאוהביםֻּללמוד,

ֻּאנחנוֻּצריכיםֻּעובדיםֻּטוביםֻּעםֻּכלֻּהכבוד...

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ



 

 6עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתקדמיםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ
 

 להִזָיאָרה ִפי ָרָמאָלّ

 תרגום חופשי

ّא ְֻּתֻּיןֻּבמ ֻּאיְֻּרֻּד ֻּאמֵֻּס ֻּידֻּּועִֻּס ֻּ ֻּ!'רּוח 

ّאעֻּה ֻּמ ֻּ'ִתֻּגְֻּאֻּאִֻּל ֻּיֻּו ֻּפִֻֻּּּוכר ֻּת ְֻּשֻּאֻּאִֻּמ ֵֻֻּּםّהֹֻּ ֻּה.נֵֻּא)ל(ס 

ّצ ֻּת ֻּהֻּל ֻּבֵֻּסְֻּא)ל(נִֻּّבִֻֻּּילּוכִֻּחְֻּא ֻּהֻּּוכְֵֻּרֻּ)ל(ִשّירֻּאִֵֻּדֻּעֻּמ ֻּיֻּמ ֻּכִֻּחְֻּחֻּא ֻּאיֵֻּר ֻּ ֻּ.םהְֹֻּתֻּפ ֻּר 

ֻּה.נֵֻּיןֻּס ִֻּרְֻּשֻּהֻּעֵֻּכְֵֻּרֻּ)ל(ִשّיֻּאֵֻּ'לֻּפִֻּעְֵֻּתֻּאְשֻּאֻּב ֻּנ ֻּא ֻּ

ّאֵֻֻּּלّירֻּכ ִֻּתֻּםֻּכְֻּרְֵֻּתֻּאחְֻּב ֻּּוֻּלّח ֻּמ ֻּלְֻּאֵֻֻּּבّאחִֻּאֻּב ֻּנ ֻּא ֻּ ֻּי.עִֻּמ ֻֻּּ'לּועְֻּת ֻּיְשֻּיֻּבִִֻּלّהֻּאִֻּאע ֻּ'מ ֻּ)ל(ג 

ّו ְֻּתֻּאב ֻּ ֻּ.יְֻּّז ֻֻּּלّח ֻּמ ֻּלְֻּאֵֻֻּּמּוְרִֻּתֻּחְֻּיִֻּּוֻּּובّחִֻּיֻּיִֻּאבִֻּח ֻּצְֹֻֻּּונّאִֻּעֻּק 

ֻּיר.ִתֻּהֻּכְֻּירֵֻּבִֻּהֻּכְֻּכְֵֻּרֻּיִֻּשֻּלֻּפִֻּ'עְֵֻּתְֻּשֻּנִֻּמְֻּ

ֻּל.אמֵֻּע ֻּיןֻּסִֻּ'מְֻּח ֻּהֻּּוֵיّיֻּמִֻּהֻּפִֻּכְֵֻּרֻּשִֻּّ(ל)אֵֻּיֻּפִֻּ

ֻּר.'יעִֻּזְֻֻּּדל ֻּתֻּו ֻּנְֻּה,ֻּכ ֻּכְֵֻּרִֻּשّ(ל)יֻּאֵֻּ'לֻּפִֻּעְֵֻּתְֻּשֻּיתֻּא ִֻּדֻּיןֻּבְֻּעִֻּסְִֻּתֻּהֻּּוע ֻּבְֻּהֻּס ֵֻּיّמִֻּע ֻּסְֻּףִֻּתֻּלְֻּא ֻּיֻּפִֻּ

ֻּ'אר.ע ֻּאדֻּזְֻּל ֻּוְֻּיןֻּא ֻּנֵֻּיְֻּתִֻּדֻּנְֻּעִֻּתֻּּוזְֻּ'ו ّג ֻּה,ְֻּתֻּאר ֻּי ّית,ֻּס ֻּיתֻּבֵֻּרֵֻּת ְֻּשֻּםֻּאִֻּיֹולְֻּאֵֻֻּּאכד ֻּה ֻּןֻּמִֻּ

ّע ְֻּתֻּיִֻֻּּּובّחִֻּאֻּבִֻּמ ֻּּוֻּ'לּועְִֻּתְֻּשֻּיִֻֻּּּובّיחִֻּאֻּבִֻּםֻּמ ֻּיֹולְֻּאֵֻֻּּאבב ֻּש ֻּ ֻּה.ֵיّלִֻּאּוסְֻּמ ֻֻּּ'דּואחְֻּי ֻֻּּוְֻּא ֻֻּּעּומ ֻּסְֻּ,ֻּיִֻּמּול 

ّןֻּע ֻּּוכנְֻּםֻּאזֵֻּל ֻּ ֻּאם...ר ִֻּתֻּחְֻּאִֻּלְֻּאֵֻֻּּלّעֻּכ ֻּאחֻּמ ֻּנ ֻּאלֻּמְֻּמ 

 


