
   

 1עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 אְצָרהֵא)ל(ָנّ

'ֻּّם!יכ ֻּאֻּב ֻּב ֻּח ְֻּרֻּמ ֻּ:ֻּאְלֻח'ָצ'ְרִג'י צ  ב ְֻּתפ  ֻּם?כ ְֻּדֵّאישֻּב ֻֻּּאבלּוֻּש 

ֻּם?יֹולְֻּהֻּאֵֻּאכֵֻּו ֻּפ ֻּאֻּּור ֻּ''צְֻּח ֻֻּּכד ֻּנְֻּיהֻּע ֻּישֻּפ ֻּין!ֻּאֵֻּתֵֻּבְֻּח ְֻּרֻּ:ֻּמ ֻּאנָ ְח ִא 

'י ארֻּּוב ֻּיהֻּ:ֻּפ ֻּאְלֻח'ָצ'ְרִג'י ְלפּוףֻּח  הֻּּומ  ּّוב ְֻּנדֹור  פ  הֻּּות  אט  ּّוב ֻֻּּאחֻּּומֹוזֻּּוֵענ בט  ֻּיח'.ט 

ְלפּופְְֻּדّב ֻּ :ִאְחָנא ّב ֻּ ן,יתֵֻּנ אֻּמ  'הֻּּונ ְענ עט  ّ יח  ל  יכא  'ל  ח  ֻּ.להֻּי 

אְֻּיֵהְמّ :אְלֻח'ָצ'ְרִג'י עֻּב ֻּל ّם!ֻּכ ֻּכ ֻּו ל  צ'ֻּא ֻּוֻּמ  יןֵֻּשיכְֵֻּרב ֻּע  ֻּל.ע 

י?ֻּ:ֵֻּלישֵֻּהיכִאְחָנא 'אל  ֻּע 

יאְלֻח'ָצ'ְרִג'י אד  ّב ֻֻּּ:ֻּה  'הֻּכְֻּט  'ר?כ ְֻּדّיֵרה!ֻּב ֻּב ֻּיח  ְזע  ֻּםֻּא 

ם,ֻּב ִֻּאְחָנא י.ְדّ:ֻּנ ע  אד  ֻּנ אֻּה 

ّאְלֻח'ָצ'ְרִג'י ّ:ְֻּתו כ  ל  אֻּא  ל  ֻּלה!ֻּלֻּע 

ֻּק?ּוסّ(ל)יֻּאןֻּפ ֻּלֻּהֹואפֵֻּל ֻּפ ֻֻּּלّח ֻּיהֻּמ ֻּ:ֻּפ ִֻּאְחָנא

ֻֻּּ'ד.ֻּגֵֻּסְֻּמ ֻּלְֻּאֵֻֻּּב'מְֻּק,ֻּג ֻּּו)ל(סّאֵֻֻּּבלְֻּיֻּק ֻּן,ֻּפ ֻּןֻּהֹוע ֻּידֻּע ֻּשֻּב ֻּיד!ֻּמ ֻּכ ֻּ:ֻּא ֻּאְלֻח'ָצ'ְרִג'י

יֻּכ ֻּןֻּס ֻּחְֻּןֻּא ֻּלֻּהֹואפֵֻּל ֻּפ ֻּלְֻּ!ֻּאֵֻּלּו'ّצ ֻּפ ֻּ!ְֻּתֻּאבב ֻּיןֻּש ֻּלֵֻּהְֻּא ֻּ:ֻּאעָיֵّאְלבָ  אֵפלֻּפ  ל  ّ(ל)א לّפ  ה!נ  ֻּאְצר 

ّא ֻּ:ִֻּאְחָנא ّח ֻּלהֻּי ֻּל  יֵנהֻּּוב ֻּנ ְֻּדّב ֻֻּּ!יכ'ל  עְֻּטח  אֵפלֻּמ  ל  הֻּּואְֻּתֵניןֻּפ  ירֵֻּענ בל ֹֻּוכְנדֹור  צ  ֻּ.אֻּּוע 

ֻּّי!אס ֻּאֻּר ֻּל ֻּע ֻּ:ֻּאעֵאְלָבָיّ צ  ֻּ   'לּו!ְתפ 

כְִֻּאְחָנא ֵדיכ:ֻּש  מּוֻּאי  ְסל  ן,ֻּי  ֻּ!ר 

ّאעֵאְלָבָיّ ח  ֻּ  .ה:ֻּצ 

דִֵֻּّאְחָנא ֻּ   יש?:ֻּק 

יןֵֻּשיכֵֻּ :אעֵאְלָבָיّ ד.ֻּלّלֻּכ ֵֻּעְשר  ֻּו אח 

ֻּّ:ִאְחָנא עֵֻּא)ל(ס  אֵמה!מ  ֻּל 

 

ֻּ"אל'ז ֻּע ֹֻֻּּומّיןֻּא ֻּעֵֻּדֻּבְְֻּרֻּק ֻּלְֻּאֵֻּ"ֻּ:ָמָתל



   

 2עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 אְצָרהֵא)ל(ָנّ

ֻּבבקשהֻּחבר'הֻּמהֻּתרצו?:ֻּברוכיםֻּהבאים!ֻּהירקן

ֻּ:ֻּברוכיםֻּהנמצאים!ֻּמהֻּישֻּלךֻּירקותֻּופירותֻּהיום?אנחנו

ֻּואבטיחים.וענביםֻֻּּ:ֻּישֻּמלפפוניםֻּועגבניותֻּוכרוביםֻּותפו"אֻּותפוחיםֻּובננותהירקן

 :ֻּאנחנוֻּרוציםֻּשניֻּכרובים,ֻּאבטיחֻּונענעֻּאלוהיםֻּישמורֻּאותך.אנחנו

ֻּ:ֻּאלֻּתדאגו!ֻּהכלֻּביחדֻּארבעיםֻּשקל.הירקן

ֻּהֻּככהֻּיקר?:ֻּלמאנחנו

ֻּ:ֻּזהֻּאבטיחֻּגדול!ֻּרוציםֻּקטןֻּיותר?הירקן

ֻּ:ֻּכן,ֻּרוציםֻּאתֻּזה.אנחנו

ֻּ:ֻּסמוךֻּעלֻּהאל!ֻּ)איןֻּבעיה(.הירקן

ֻּ:ֻּישֻּמקוםֻּפלאפלֻּפהֻּבשוק?אנחנו

ֻּ:ֻּבטח!ֻּלאֻּרחוקֻּמפה,ֻּבלבֻּהשוק,ֻּלידֻּהמסגד.ֻּהירקן

ֻּ:ֻּשלוםֻּחבר'ה!ֻּהפלאפלֻּפהֻּהכיֻּטובֻּבכלֻּנצרת!המוכר

ֻּנחנוֻּרוציםֻּשנייםֻּפלאפלֻּעםֻּטחינהֻּ:ֻּאלוהיםֻּישמורֻּאותך!ֻּאאנחנו

ֻּומיץֻּענבים.ֻּוקולהֻּועגבניות

ֻּ:ֻּעלֻּהראשֻּשלי!ֻּבבקשה!ֻּהמוכר

ֻּ:ֻּתודה,ֻּיבורכוֻּידיך!אנחנו

ֻּ:ֻּבתיאבון!המוכר

ֻּ:ֻּכמה?אנחנו

ֻּ:ֻּעשריםֻּשקלֻּכלֻּאחד.המוכר

ֻּ:ֻּלהתראות!אנחנו

ֻּ"הקוףֻּבעיניֻּאמוֻּאייל":ֻּפתגם
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 אְצָרה)ל(ָנّאֵ 

 אוצר מילים

 עברית ערבית מס"ד

ֻּעצםֻּשמות

ְסו אקֻּ)ר( סּוק1ֻּ ֻּשוקֻּא 

ّא2ֵֻֻּּ ה)ל(נ  ֻּנצרתֻּאְצר 

ְסג3ֵֻֻּּ אגֵֻֻּּ)ר(ֻּ'דמ  ס  ֻּמסגדֻּ'דמ 

ב4ְֻֻּּ ֻֻּּןב ֻּל ֻֻּּי צ'א 

ّד 5ֻֻּּ כ ֻּ)ר(ֻֻּּהאנֵֻּכ  ֻּחנותֻּיןאכ ֻּד 

'צ'6ֻּ ֻּירקותֻּאר ֻּח 

ו אכ7ֵֻֻּּ ֻּפירותֻּהפ 

ְרכ 8ֻֻּּ ֻּמרכזֻּזמ 

'י אר9ֻּ ֻּמלפפוניםֻּח 

הְנדֹוב 10ֻֻּּ ֻּעגבניותֻּר 

ְלפּוף11ֻּ ֻּכרובֻּמ 

לב 12ֻֻּּ ֻּבצלֻּצ 

ְלפ13ֵֻֻּּ ֻּפלפלֻּלפ 

הב 14ֻֻּּ אט  ֻּתפוחֻּאדמהֻּט 

ّّת 15ֻֻּּ ֻּתפוחֻּאחפ 

ֻּבננהֻּזמֹו16ֻּ

ֻּענביםֻּנ בע17ֵֻֻּּ

ّב 18ֻֻּּ ֻּאבטיחֻּיח'ט 

ל19ֻּّ ח  ّ מ  ל  ח  ֻּמקוםֻּאת)ר(ֻּמ 

יןי ّב ֻֻּּ)ר(ֻּאעי ّב 20ֻֻּּ ֻּמוכרֻּאע 

'יֻּ)ר(ֵֻּי21ֻּّ 'ְרג  'צ  ֻּירקןֻּהח 

ב21ֻּّ ב ֻֻּּ)ר( ש  ֻּצעירֻּאבש 
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 אְצָרה)ל(ָנّאֵ  

 אוצר מילים

 

 עברית ערבית מס"ד

ّח 22ֻֻּּ ֻּחומוסֻּצמ 

ה23ֻּ ט  ל  אתֻּ)ר(ֻּס  ט  ל  ֻּסלטֻּס 

אח24ֵֻֻּּ אבֻּ)ר(ֻּבצ  ֻּחברְֻּצח 

יר25ֻּ צ  ֻּמיץֻּע 

ֵד26ֻּّ ֻּכמה?ֻּיש?ק 

דב 27ֻֻּּ אדבְֻֻּּ)ר(ֻּל  ֻּיישובֻּ)עיר,ֻּעיירה,ֻּכפר(ֻּל 

ֻּפעלים

ֻּרוציםֻּםכ ְֻּדّב 28ֻֻּּ

ֻּתוארֻּשמות

ירכ29ְֻֻּּ ארכְֻֻּּ)ר(ֻּת  ֻּהרבהֻּת 

ֻּגדולֻּארב ֻּכְֻֻּּ)ר(ֻּירב ֻּכ30ְֻֻּּ

לּו31ֻּ ין)ר(ֻֻּּח  ְלו  ֻּיפה,ֻּמתוקֻּח 

ֻּביטויים

ב 32ֻֻּּ ְרח  ֻּברוכיםֻּהבאיםֻּלכםֻּםיכ ֻּב ֻֻּּאמ 

ב33ְֻֻּּ ְרח  ֻּברוכיםֻּהנמצאיםֻֻּּיןתֵֻּמ 

34ֻּّ ל  ّ'ח ֻּלהֻּי ֻּא  ֻּאלוהיםֻּישמורֻּאותךֻּיכל 

ְّתפ 35ֻֻּּ ֻּהתכבדבבקשה,ֻֻּּל'צ 

יד36ֵֻֻּּ מּוֻּא  ְסל  ֻּושתייה(יבורכוֻּידיךֻּ)כמשגישיםֻּאוכלֻֻּּיכי 

יד37ֵֻֻּּ ֻּוידיךֻּ)תשובהֻּליבורכוֻּידיך(ֻּיכּוא 

38ֻּّ ח  ֻּלבריאותֻּהצ 

ְלב 39ֻֻּּ אֻּק  ל  ֻּעלֻּהלבֻּשלךֻּ)מענהֻּלבתיאבון(ֻּכע 

ֻּא40ֵֻֻּּ ע  ّמ  אמֵֻּ)ל(ס  ֻּלהתראותֻּהל 
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 אְצָרה)ל(ָנّאֵ 

 אוצר מילים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֻּ

 עברית ערבית מס"ד

 מילות יחס/ מיליות

י41ֻּ ֻּבתוךב...,ֻֻֻּּּפ 

ֻּב...,ֻּבתוךֻּב 42ֻֻּּ

יב43ֻּ ר  ןֻּק  ֻּקרובֻּמ..ֻּמ 

ןב44ְֻֻּּ ידֻּע  ֻּרחוקֻּמ..ֻּע 

ְנד45ֻּ ֻּאצל,ֻּברשותֻּע 

אןכ 46ֻֻּּ ֻּגםֻּכןֻּמ 

ֻּמהֻּישא47ֵֻֻּּ

ע48ֻּ ֻּעםֻּמ 

ֻּכל לّכ 49ֻֻּּ


