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ָ ָגָ ָבּוא  ָ'מ  ָכָ ילָ:ש  ָןר 

ָ ָ'יב:ָכָ גָ נָ ָבּוא  ָגָ ָבּוכָא ָאלָ יפָח  ָיל'מ 

ָ ָגָ ָבּוא  ָ'מ  ָלָ יל:ָא  ָח  ָמ  ָّ  לָ לָ ד  ָטסּובָ הָמ 

ָלָ וָ  ָגָ ָבּויד:ָא  יל'מ   

ָ ָגָ ָבּוא  ָ'מ  ָיל:ָא  ָס  ָיָיָ חָלָ מ  ָ'יבגָ נָ ָבּואָא 

ָָיד:ָשּולָ וָ  ָגָ ָבּואָא ָאָיָ אד ָה  ָָילָשּו'מ  ָאד ָה  ָאָפ ָאד ָא?ָה  ל?ב ָות   

ָ ָגָ נָ ָבּוא  ָוָ יָ 'יב:ָא  ָאָפ ָאד ָהָה  לב ָת   

ָ ָגָ ָבּוא  ָיל:ָלָ 'מ  ָאד ָא,ָה  ָשָפ ָאָמ  לב ָת   

ָלָ וָ  ָיד:ָה  ָוןָזָ י ָזָ פ ָלָ אדאָת  'ירע   

ָ ָגָ ָבּוא  ָיל:ָלָ 'מ  ָאד ָא,ָה  ָאָמ  ָוןָזָ י ָזָ פ ָלָ שָת  'ירָע   

ָלָ וָ  ָיד:ָה  ָאד  ָיכָזָ אָד  ָָ'יר?ָשּוע  ָגָ ָבּואָא ָאד ָה  ָָילָשּו'מ  א?אד ָה   

ָ ָגָ נָ ָבּוא  יّ  פ ָיכָ ידָבָ לָ צָוָ 'לָ 'יב:ָח   

ָ ָגָ ָבּוא  ָ'מ  ָיל:ָה  ָאד  צפ ָאָק   

ָלָ וָ  ָיד:ָה  ָאד  רפּוצ ָאָע   

ָ ָגָ ָבּוא  ָ'מ  ידלָ 'לָוָ צ ָפ ָיל:ָת   

ָלָ וָ  ָכָ יד:ָש  ָגָ ָבּוןָא ָר  ָיל'מ 

ָ ָמ  ָר  ָّ  'צ ָפ ָה:ָת  ָגָ ָבּולָא  ָ'מ  ָיל,ָא  ָש  ָר  ָבָק  ָהוָ ה 

ָגָ ָבּוא ָ ָ'מ  ָכָ יל:ָש  ָןר 

ָ ָמ  ָר  ָלّ  'צ ָפ ָה:ת 

ָ 'יב:גָ נָ ָבּוא ָ ָכָ ש  ָןר 



ָ ָגָ ָבּוא  ָ'מ  ָיל:ָק  ָוָ ה  ָהָמ  ָמ  ָהאזָ ת 

ָ ָמ  ָה:ָצ ָר  ָח  ָיןת 

ָיד:ָוָ לָ וָ  ָ'גָ ָבּואבָא ָבָ לָ יןָא  ָילמ 

ָ ָג'ָ  ּובא  ָמ  ָיל:ָה  ָאבבָ לָ אָא ָאד 

ָלָ וָ  ָיד:ָה  ָאבָזָ אָבָ אד  ָ'ירע 

ָ ָ'גָ ָבּוא  ָמ  ָיל:ָה  ָאד  ָרָזָ פּוצ ָאָע  ָע  ָיר.בָ שָכָ 'יר,ָמ 

ָא ָָת:ָשּונָ בָ  ָומ ָס 

ָלָ וָ  ָיד:ָא  ָמ ָס  ָוָס  ָע  ָיד,ס  ָידע 

ָ ָגָ ָבּוא  ָ'מ  ָיל:ָא  ָמ ָס  ָוָס  ָיד,ָבָ ע  ָח  ָ'אט  ָםכ ָר 

ָוָ 'יב:ָלָ גָ נָ ָבּוא ָ ָגָ ָבּויןָא  ָיל?'מ 

ָ ָגָ ָבּוא  ָ'מ  לָ אָלָ יל:ָע  ָיתבָ א 

ָ ָגָ נָ ָבּוא  ָיָ 'יב:ט  ָבָמ  ָלָ עָס  ָהָאמ 

ָ ָמ  ָנָ ה:ָא ָר  ָָת  ָת  ָאן?בָ ע 

ָגָ נָ ָבּוא ָ ָאלָ הָוָ 'יב:ָא  ָלהָת  ָאן,ָא ָבָ ע  ָס  ָיחָלָ מ 

ָ ָגָ ָבּוא  ָ'מ  ָגָ נָ ָבּויל:ָא  ָ'יב?ָא  ָס  ָיחָלָ מ 

ָ ָגָ נָ ָבּוא  ָ'יב:ָמ  ָלָ עָס  ָהאמ 

 

 

 

 

 

 

 



 תרגום

 

ילָ: 'מ  בּוָג  ָתודהָא 

ָמהָשלומךָאבוָג'מיל?'יב:ָגָ נָ ָבּוא ָ

ָגָ ָבּוא ָ ָהשבחָלאל,ָמבסוטָיל:'מ 

ָלָ וָ  ָגָ ָבּויד:ָא  יל'מ   

ָ ָגָ ָבּוא  ָ'יבגָ נָ ָבּוא ָָסלחָלייל:ָ'מ 

מהָזהָאבוָג'מילָמהָזה?ָזהָכדורגל?יד:ָלָ וָ   

ָ כדורגל!כןָזהָ'יב:ָגָ נָ ָבּוא   

ָ ָגָ ָבּוא  לאָזהָלאָכדורגליל:ָ'מ   

זוָטלוויזיהָקטנה?ָיד:לָ וָ   

ָ ָגָ ָבּוא  ָלאָזוָלאָטלוויזיהָקטנהיל:ָ'מ   

?זהָתרנגולָקטן?ָמהָזהָאבוָג'מילָמהָזהיד:ָלָ וָ   

ָ דיָולידָמספיק'יב:ָגָ נָ ָבּוא   

ָ ָגָ ָבּוא  זהָכלוביל:ָ'מ   

זוָציפוריד:ָלָ וָ   

ָ ָגָ ָבּוא  בבקשהָולידָיל:'מ   

ָתודהָאבוָג'מיליד:ָלָ וָ 

ָ ָמ  ָבבקשהָאבוָג'מילָשתהָקפהה:ָר 

ָגָ ָבּוא ָ ָתודהיל:ָ'מ 

ָ ָמ  ָבבקשהָה:ר 

ָתודה 'יב:גָ נָ ָבּוא ָ

ָגָ ָבּוא ָ ָקפהָמצוייןיל:ָ'מ 



ָ ָמ  ָלבריאותה:ָצר 

ָאיפהָהדלתָאבוָג'מיל?יד:ָלָ וָ 

ָג'ָ  ּובא ָ ָזוָהדלתיל:ָמ 

ָזוָדלתָקטנהיד:ָלָ וָ 

ָ ָ'גָ ָבּוא  ָזוָציפורָקטנה,ָלאָגדולהיל:ָמ 

ָאיךָקוראיםָלו?ת:ָנָ בָ 

ָקוראיםָלוָסעיד,ָסעידיד:ָלָ וָ 

ָגָ ָבּוא ָ ָשמוָסעיד,ָברשותכם.יל:ָ'מ 

ָלאןָאבוָג'מיל?'יב:ָגָ נָ ָבּוא ָ

ָגָ ָבּוא ָ ָהביתה.יל:ָ'מ 

ָָבסדר,ָלהתראות.ָ'יב:גָ נָ ָבּוא ָ

ָ ָמ  ָאתהָעייף?ה:ָר 

ָכן,עייףָסלחָלי!'יב:ָגָ נָ ָבּוא ָ

ָגָ ָבּוא ָ ָ'מ  ָסלחָלי!ָ'יב?ָגָ נָ ָבּויל:ָא 

ָלהתראות!ָ'יב:ָגָ נָ ָבּוא ָ

ָ

 מיליםָחדשות

 

 

 

 

 

 

 עברית ערבית

ח הרשה מ  ח-ס  מ  ס  י   

ב ל כדורגל ת   פ 

י ון טלוויזיה ז  פ  ל  את\ת   

יכ תרנגול יּוכ\ד  ד   

יّ  פ ָיכָ בָ  מספיק  

ָ כלוב ָ\צפ ָק  צאפ ָק   

ָבָ  ברשותך ָח  ָ'אט  כר   



 


