
   

 1עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ֻעְטֵלה

ّ(ל):ֻּא ֻּנּור ֻּ?כת ֻּל ֻּטְֻּיֻּע ֻּלֻּפ ֻּמ ֻּעְֻּת ֻּבְֻֻּּיר!ֻּשּומ ֻּםֻּס ֻּכ ֻּיְֻּל ֻּאםֻּע ֻּל ֻּס 

ّ(ל)םֻּא ֻּיכ ֻּל ֻּע ֻּ:ֻּו ָֻּסִמיר ّאם!ֻּו ֻּל ֻּס  טֻּّנאכ  ֻֻּּםיֹולְֻּא ֻּלהֻּאל  יֻּש  ְלב ֻֻּּפ  רא  ֻּי?ת ֻּנְֻּיןֻּכ ֻּיֻּו ֻּת ֻּנְֻּא ֻּּו.ֻּח 

אנ ֻּיןֻּת ֻּיע ֻּדֻּס ֻּע ֻּ!ֻּב ֻּית ֻּבְֻּאח ֻּעֻּצ ֻּמ ֻֻּּרח ֻּב ֻּלְֻּא ֻֻּּטّיֻּש ֻּתֻּפ ֻּנְֻּאןֻּכ ֻּמ ֻּאֻּכ ֻּנ ֻּ:ֻּא ֻּנּור ְרנ אֻּג 'ע  ֻֻּּאתצ 

לّ       ח  אֻּמ  ל  ְחנ אֻּע  ֻּּّור  מ   ֻּצ.ח 

ّס ֻּיןֻּמְֻּנ ֻּחְֻּצ ֻּאֻּנ ֻּבְֻּל ֻּ:ֻּט ֻּנּור ֻּה.אפ ֻּנ ֻּלֻּכְֻּאכ ֻּנ ֻּאֻּנ ֻּחְֻּיןֻּר ֻּד ֻּעְֻּב ֻּהֻּּוח ֻּב 

ّב ֻֻּּאֻּשּור ֻּכְֻּב ֻּיר!ֻּּות ֻּכְֻֻּּלּו:ֻּח ֻּירִמ סָ  ֻּי?ל ֻּמ ֻּעְֻּת ֻֻּּכד 

ّ(ל)יֻּא ֻּפ ֻֻּּזי'ו ֻּתֻּג ֻּיל ֻּרֻּע ֻּזּוחֻּנְֻּרּואֻּנְֻּנ ְֻּדّאֻּב ֻּר ֻּכְֻּ:ֻּב ֻּרנּו ֻּא?ר ֻּכְֻּלֻּב ֻּמ ֻּעְֻּת ֻּבְֻֻּּשּוֻּ?ת ֻּנְֻּא ֻּאל.ֻּּומ ֻּש 

ّאֻּב ֻּר ֻּכְֻּ:ֻּב ָֻּסִמיר ֻּג ֻּעֻּםֻּמ ֻּע ֻּטְֻּאֻּמ ֻּל ֻּחֻּע ֻּרּויֻּא ֻּד  ֻּי.ֻּ'אר 

ֻּע?ּובסְֻּא ֻּלְֻּ'רֻּא ֻּאח ֻּיֻּא ֻּפ ֻֻּּלּומ ֻּעְֻּםֻּת ֻּכ ְֻּדّב ֻֻּּאז!ֻּשּות ֻּמְֻּ:ֻּמ ֻּנּור

ֻּא.אפ ֻּי ֻּאֻּינ ֻּמ ֻּאֻּּוצ ְֻּקֻּא ֻּלְֻּ'דֻּא ֻּג ֻּסְֻּפֻּמ ֻּשּונְֻּחֻּרּואֻּנְֻּנ ְֻּדّב ֻּ:ָֻּסִמיר

ّלה.ֻּקּואל ֻּש ֻּנְֻּ:ֻּא ֻּנּור ֻּס?ְדֻּק ֻּלְֻּאֻּא ֻּל ֻּםֻּע ֻּכ ֻּעְֻּחֻּמ ֻּרּוןֻּא ֻּכ ֻּמְֻּיֻּמ ֻּל 

ֻּח.ב ֻּצ ֻּ(ל)הֻּא ֻּי ֻּאנְֻּמ ֻּהֻּת ֻּאע ֻּאֻּס ֻּל ֻּהֻּע ֻּע ֻּמְֻּ'ّג ֻּ(ל)םֻּא ֻּיֹועֻּבְֻּל ֻּטְֻּנ ֻּאֻּמְֻּנ ֻּחְֻּה!ֻּא ֻּל ֻּכ ְֻּשֻּמ ֻֻּּשّ:ֻּפ ֻּירִמ סָ 

ֻּצ.נ הֻּּוע ֻּבְֻּהֻּס ֻּאע ֻּאֻּס ֻּל ֻּהֻּע ֻּז ֻּ'אהְֻּןֻּג ֻּּואכי!ֻּב ֻּאש ֻּ:ֻּמ ֻּנּור

ّש ֻּנְֻּהֻּא ֻּע ֻּמְֻּ'ّג ֻּ(ל)םֻּא ֻּיֹוֻּכפ ֻּשּו:ֻּנְָֻּסִמיר ّיֻּא ֻּאכ ֻּי ّח ֻּלה!ֻּאל  ֻּלה!ל 

ّ:ֻּא ֻּרנּו ّח ֻּלהֻּיְֻּל  ֻּ.יכי 

ֻּ

ָّמָתל ל  ّ:ֻּ"א  ל  ב ֻּיֻּע  ְרתֹלוֻּע  ְרפֻּצ  יֻּח  ֻּד"ְמנ 



   

 2עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ֻעְטֵלה

ֻּ:ֻּשלוםֻּעליכםֻּסמיר!ֻּמהֻּאתהֻּעושהֻּבחופשתך?נור

ֻּ:ֻּועליכםֻּהשלום!ֻּואללה,ֻּהיוםֻּהיינוֻּבחוףֻּהים.ֻּואתֻּאיפהֻּהיית?סמיר

ֻּ:ֻּאניֻּגםֻּכןֻּהייתיֻּבחוףֻּהיםֻּעםֻּחברתי!ֻּלאחרֻּשעתייםֻּנהיינוֻּרעבותֻּנור

ֻּוהלכנוֻּלמקוםֻּחומוס.ֻֻֻֻֻֻּּּּּּ

ّנור ב  הֻּולאחרמכןֻּהלכנוֻּלאכולֻּכנאפה.:ֻּביקשנוֻּשתיֻּצלחותְֻּמס  ֻּח 

ֻּ:ֻּיפהֻּמאוד!ֻּומחרֻּמהֻּאתֻּרוצהֻּלעשות?סמיר

ֻּ:ֻּמחרֻּהולכיםֻּלבקרֻּאתֻּמשפחתֻּבעליֻּבצפון.ֻּואתה?ֻּמהֻּאתהֻּעושהֻּמחר?נור

ֻּ:ֻּמחרֻּאניֻּרוצהֻּללכתֻּלמסעדהֻּעםֻּשכני.מירס

ֻּמהֻּאתםֻּרוציםֻּלעשותֻּבסוףֻּהשבוע?:ֻּמצויין!ֻּנור

אֻּונמלֻּיפו.סמיר ְקצ  ְלא  ֻּ:ֻּאנחנוֻּרוציםֻּלראותֻּאתֻּמסגדֻּא 

ֻּ:ֻּבעזרתֻּהשם.ֻּתגידֻּליֻּאפשרֻּללכתֻּאיתכםֻּלירושלים?נור

ֻּ:ֻּאיןֻּבעיה!ֻּאנחנוֻּיוצאיםֻּביוםֻּשישיֻּבשעהֻּשמונהֻּבבוקר.סמיר

ֻּאהיהֻּמוכנהֻּבשעהֻּשבעֻּוחצי.:ֻּבסדר!ֻּנור

ֻּ:ֻּנראהֻּאותךֻּיוםֻּשישיֻּבעזרתֻּהשם!ֻּאלוהיםֻּישמורֻּעלֻּחייך!סמיר

ֻּעלֻּעלֻּחייך!ֻּשומר:ֻּאלוהיםֻּנור

 

ֻּ"מיֻּשלימדֻּאותיֻּאות,ֻּנהייתיֻּלוֻּלעבד"ֻּ:פתגם
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 ֻעְטֵלה

 אוצר מילים 

 עברית ערבית מס"ד

 שמות עצם

ו 1ֻּّ ֻּשלשוםֻּחאר ְֻּמב ֻּא ֻּלֻּא 

ט2ֻּّ ֻּחוףֻֻּּש 

ֻּיםֻּרח ֻּב 3ֻֻּּ

4ֻּّ י  ֻּמים מ 

פ 5ֻֻּּ ְנש  נ אש ֻֻּּ)ר(ֻּהמ  ֻּמגבתֻּפמ 

ֻּשוקולדֻּהט ֻּאל ֹֻּוכשֹו6ֻּ

אבכ7ְֻֻּּ בכ ֻֻּּ)ר(ֻּת  ֻּרפ ֻּס ֻֻּּת 

י8ֻּ אל  ח  ֻּלבדיֻּל 

צ9ֻּّ ֻּחצי נ 

הס 10ֻֻּּ אתס ֻֻּּ)ר(ֻּיע  ֻּשעהֻּיע 

ב 11ֻֻּּ ֻּדודֻּ)מצדֻּאבא(ֻּ-בן םّןֻּע ֻּא 

ל12ֻּّ ח  ֻּّ)ר(ֻּמ  ל  ח  ֻּמקוםֻּאתמ 

13ֻּّ מ   ֻּחומוסֻּצח 

אח 14ֻֻּּ לֻּّבצ  ח  ְלמ  ֻּבעלֻּהמקום א 

אְלכ ֻּכ 15ֻֻּּ ֻּמהֻּמצבכםֻּ)שלומכם(?ֻּם?יףֻּח 

ב16ֻּّ ב ֻֻּּ)ר(ֻּש  ֻּצעירים/ֻּחבר'הֻּאבש 

ֻּפולֻּפּול17ֻּ

18ֻּّ ב  הְמס  ֻּמסבחהֻּח 

מּון19ֻּ ֻּלימוןֻּל 

מ 20ֻֻּּ ְחר  אר ֻֻּּ)ר(ֻּהמ  ח  ֻּממחטה,ֻּמפיתֻּםמ 

ח 21ֻֻּּ ֻּצלחתְֻּצחּוןֻּ)ר(ֻּןצ 

אב22ֻּ אב ֻּ)ר(ְֻֻּּחס  ֻּחשבוןֻּאתְחס 



   

 4עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ֻעְטֵלה

 אוצר מילים 

 עברית ערבית מס"ד

 פעלים

ֻּהיהֻּ(א ֻּ) אןכ 23ֻֻּּ

'אב24ֻּ ֻּהביאֻּ(א ֻּ)ֻּג 

אח25ֻּ ֻּהלךֻּ(א ֻּ)ֻּר 

כ 26ֻֻּּ ֻּאכלֻּ(א ֻּ)ֻּלא 

אפ27ֻּ ֻּראהֻּ(א ֻּ)ֻּש 

אל28ֻּ ֻּאמרֻּ(א ֻּ)ֻּק 

ֻּביקרֻּ(א ֻּ)ֻּז אר29ֻּ

אר30ֻּ ֻּנהיה,ֻּהתחילֻּ(א ֻּ)ֻּצ 

ֻּהוסיףֻּ(א ֻּ)ֻּז אד31ֻּ

ֻּישןֻּ(א ֻּ)ֻּנ אם32ֻּ

 שמות תואר

אן'ֹוג33ֻּ ֻּרעבֻּע 

ב34ְֻֻּּ אןש  ֻּשבעֻּע 

ֻּביטויים

ְמד ֻּא 35ֻֻּּ ְّלח  הל  ֻּהשבחֻּלאלֻּל 

יד 36ֻֻּּ מּוֻּא  ְסל  ֻּוידיך(ֻּ-יכיד ֻּא ֻּּוֻּ-יבורכוֻּידיךֻּ)התשובהֻּיכי 

ְח37ֻּّ אְפי ֻּת ֻּצ  עלֻֻּּ-כב ֻּלְֻּאֻּק ֻּל ֻּע ֻֻּּ-בתיאבוןֻּ)התשובהֻּהיןֻּּוע 

ֻּלבך(

38ֻּّ ל  יֻּע  ל  ְרפֻּא  יֻּח  ב ְֻּמנ  ֻּמיֻּשלימדֻּאותיֻּאות,ֻּנהייתיֻּלוֻּלעבדֻּדצ ְרתֹלוֻּע 

ֻּמילות יחס/ מיליות

אע ֻּב 39ֻֻּּ ֻּאחריֻּש..ֻּדֻּמ 

ל 40ֻֻּּ ע  ֻּסליחה,ֻּאיןֻּדבר,ֻּלאֻּנוראֻּישמ 

ֻּ


