
   

 1עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -אְצָרהֵא)ל(ָנّ

 

 יחס מילות

 :יש לתרגם את המילים/ המשפטים הבאים 

 .וִמֹנّ – ממנו

 .ָקִריב ִמְנֹהם – קרוב מהם

 .יאָרה ִמִנָّיّא)ל(ָסّ – הרכב ממני

 .םֻכְלָנא ָמְעכ -  כלנו עמכם

 .ִפיה ִעְנִדי ָאְח' ּוֻאְח'ת  - יש לי אח ואחות

 .ֵאְלָפָלאֵפל ָעֵליָנא – הפלאפל "עלינו"

 .ָעֵליִכי –עליְך 

 .ִפיָהא – בתוכה

 . ֵאְלָוָלד ִעְנִדי – הילד אצלי

 .ֵאְלִבְנת ִעְנֵדכ – הבת אצֵלְך

 .ָואְלֵדיִני ִעְנְדֹהם – הורי אצלהם

 .אָרהָמִעי ָסָיّ – יש לי רכב

 .ָמְעֹכם – עימכם

 .ָמְעֹהם – עימם

 ֻכְלֹכם ֹהון? – כלכם כאן?

 .ִפי ָיאָפא ִפי ֵאְלֵבית ּוִהֵיّ הּוّ – הוא בבית והם ביפו



   

 2עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -אְצָרהֵא)ל(ָנّ

 

 / אב+אח'ִבדّ

 :יש לתרגם את המילים/ המשפטים הבאים 

 .ָאבּוֹכם – אבא שלכן

 .הח'ּואָ  – אח שלו

 .ָכאן ִבְדָהא – היא רצתה

 .ִבְדָנא – אנחנו רוצים

 .ָאח'ּוֹהם – אח שלהם

 .ָאבּוָהא -  אבא שלה

 .ִבְדֹהם – הם ירצו

 .ו ְח'ָיאָרהָאבּוה ָכאן ִבֹדّ –ן אביו רוצה מלפפו

 .צ ָמע ְטִחיֵנהו ֻחֹמָّאח'ּוָנא ָכאן ִבֹדّ – אחינו רצה חומוס עם טחינה

 יָח'ה?ִבְדֹכם ָבִטّ – רוצים אבטיח?

 .ָפָלאֵפל ָאבּוָהא ּוָאח'ּוָהא ִבְדֹהם -  אבא ואח שלה רוצים פלאפל

 ָכאן ִבְדֹכם ָעִציר? -  רציתם מיץ?

 .אָרה ִמן ָאבּויי ָסָיִّבִדّ – אני רוצה מאבא שלי רכב

 כ?שּו ָכאן ִבָדّ – מה רִציָת?

 .ָבאב ֵאְלֹיום ִבְדֹהם ֹמוזא)ל(ָשّ  - הצעירים היום רוצים בננות

יר ִת כְ ם הֹ ְד ם בִ כֹ ח'ּואָ ם ּוכֹ בּואָ  – אבא שלכם ואח שָלְך רוצים הרבה חברים

 .אבחָ צְ 



   

 3עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -אְצָרהֵא)ל(ָנّ

 ערך היתרון וההפלגה

 .הבית שלי יותר גדול מהבית שלך

 .ֵביִתי ָאְכָבר ִמן ֵביָתכ

 .הבית שלי הכי גדול

 .ֵביִתי ָאְכָבר ֵבית

 .הכלב שלי יותר קטן מהכלב שלך

 .ָכְלִבי ָאְזָע'ר ִמן ָכְלָבכ

 .איטית מהמכונית שליהמכונית שלך יותר 

 .אְרִתי אבטא מן סיארתכָסָיّ

 .המכונית שלי הכי איטית בעולם

 .אָרה ִפי ֵאְלָעאָלםאְרִתי ָאְבָטא ָסָיָّסָיّ

 .המסגד הכי מכובד בעולם הוא מסגד אלחרם

 .ָמְסֵג'ד ֵאְלָחָרם ְנָיא הּוָّאְשָרף ָמְסֵג'ד ִפי ֵא)ל(ֻדّ

 .הבת שלי יותר גבוהה מהבת שלהם

 .ִבְנִתי ָאְטָול ִמן ִבְנְתֹהם

 .העיר הערבית הכי גדולה בישראל היא נצרת

 .אְצָרהה ִפי ִאְסָראִאיל ֵא)ל(ָנָّאְכָבר ָבָלד ָעָרִבֵיّ

 .החנות של יוסף יותר טובה מהחנות של אבו רמזי

 .ו ָלָאבּו ָרְמִזיָמָחֹלו ָליּוֵסף ָאְחָסן ִמן ָמָחלֹّ

 .הפלאפל של סמיר הכי טוב בעולם

 .אֵפל ָסִמיר ָאְחָסן ָפָלאֵפל ִפי ֵאְלָעאָלםָפלָ 

 .השוק ביפו יותר יפה מהשוק בנצרת

 .אְצָרהּוק ִפי ֵא)ל(ָנּّוק ִפי ָיאָפא ָאְחָלא ִמן ֵא)ל(סֵّא)ל(סّ



   

 4עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -אְצָרהֵא)ל(ָנّ

 משפטים -אוצר מילים

 .יכִיָח'ִלّלה יָח'ה ּוָנְעָנע ָאָלִّבִדי ָבִטّ

 .אני רוצה אבטיח ונענע בבקשה

 .ּוקסّ(לְ )ֵאְלָפָלאֵפל ָקִריב ִמן אֵ  ָמָחלّ

 .חנות הפלאפל קרובה אל השוק

 .ּוקסّ(ל)אֵנת ֻח'ָצ'ָרה ּוָפָואֵכה ִפי ָמְרָכז אֵ ִפיה ֻדָכّ

 .יש חנות ירקות ופירות במרכז השוק

 .ְזִע'יֵרה יָח'הָהא ָבִטִّבְדّ י ָמְלפּוֵפין ּוָבָצל, ּוִהֵיִّבִדّ

 .אני רוצה שני כרובים ובצל והיא רוצה אבטיח קטן

 .ָכאֵנה ִפיָהא ֹמוז ּוִעָנב ּוִפְלֵפל ּוָבְנֹדוָרהֻדّ(ל)אֵ 

 .בחנות יש בננות, וענבים ופלפל ועגבניות

 יכ!ָח'לִّ יֵ  להי ָפָלאֵפל ָמע ְכִתיר ְטִחיֵנה ּוָסָלָטה ָאָלִّבִדّ

 !בבקשהאני רוצה פלאפל עם הרבה טחינה וסלט 

 ֹכם?לּו ָשָבאב ֵאיש ִבְדָّלאם ָעָלְיֹכם! ְתָפָצ'ّא)ל(ָסّ

 שלום! בבקשה חבר'ה מה תרצו?

 ֵליש ֵאְלָפָלאֵפל ֵהיכ ָע'אִלי?

 ?למה הפלאפל כזה יקר

 ל ִיְסָלמּו ִאיֵדיכ!ָאִח'י? ְתָפָצ'ّיָ יש ָקֵדّ

 כמה אחי? בבקשה יבורכו ידיך!

 .אְצָרהָנّ(ל)וק ִפי אֻסّ(ל)ִפי א ם ָסאֵמרי ּוִאְבִני ִפי ָמְטעָ ּוח'אָ 

 .אחי ובני במסעדת סאמר במרכז השוק בנצרת

  אב?אְמָעה? ִאְנתּו ֻטָלّ'ّגָ (ל)ֵליש ִאנתּו ִפי אֵ 

 למה אתם באוניברסיטה? אתם סטודנטים?



   

 5עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -אְצָרהֵא)ל(ָנّ

 משפטים -אוצר מילים

 :יש לתרגם לערבית את המשפטים הבאים 

 .אני רוצה בננה

 .הזֵ י מֹוִדّבִ 

 .בשוק יש הרבה חנויות

 .אתָלّחָ יר מָ ִת יה כְ ק פִ ּוי א)ל(סّפִ 

 .אחי עם אבי ואמי במסגד

 .'דגֵ סְ מָ לְ י אֵ י פִ ִמّאֻ י ּובּוע אָ י מָ ח'ּואָ 

 .המוכרת בחנות נשואה

 .הזֵ 'וְ גָ ְת מִ  לّחָ מָ לְ י אֵ ה פִ אעָ ָיّבָ לְ אֵ 

 .אוניברסיטת יפו רחוקה מבית הספר החדש

 .הידֵ 'ִד גְ (ל)ה אֵ סֵ רָ ְד מָ לְ ן אֵ ה עָ ידֵ עִ א בָ אפָ ת יָ עָ 'אמְ גָ 

 .כל שנה סבי וסבתי רוצים פירות וירקות מהשוק

 .קּו)ל(סֻ ן אֵ א מִ 'רָ 'צְ חֻ ה ּואכֵ וָ ם פָ הֹ ְד י בִ ִתّסִ י ּויִד ה סִ נֵ ל סָ כֻ 

 .השכן רצה פלפל, הסטודנטית רצתה עגבנייה

 .הרָ דֹונְ בָ א הָ ְד אן בִ ה כָ בֵ אלְ )ל(ָטّל אֵ פֵ לְ ו פִ ֹדّאן בִ אר כָ 'ّ)ל(גָ אֵ 

 .כל הדירות בנצרת יפות

 .אתוָ לְ ה חִ רָ אצְ )ל(ָנّי אֵ ר פִ ּו)ל(דّל אֵ כֻ 

 .אני רוצה בבקשה בצל, בננות, אבטיח וכרוב

 .יכ'ִלّחָ לה יִ ָלّף אָ פּולְ מָ 'ה ּויחָ ִטّבָ ז ּומֹול ּוצָ י בָ ִדّבִ 

 .היא רוצה בית ספר עם הרבה תלמידים

 .יזאמִ לָ יר תָ ִת ע כְ ה מָ סֵ רָ ְד א מָ הָ ְד בִ 

 



   

 6עמוד  ערבית מדוברת למתחילים -כלנא

 

 תרגול -אְצָרהֵא)ל(ָנّ

 .המהנדס רוצה סלט

 הטָ לָ ו סָ ֹדّס בִ דֵ נְ הָ מֻ לְ אֵ 

 .אחיְך הקטן גר קרוב לדואר

 ידִר בָ לְ ן אֵ יב מִ ִר ן קָ אכֵ 'יר סָ עִ זְ י אלִ כִ ּו'חאָ 

 .הרבה צעירים גרים רחוק מהוריהם

 םהֹ ינְ דֵ אלְ ן וָ יד עָ עִ ין בָ נִ אכְ אב סָ בָ יר שָ ִת כְ 

 .רצינו בת וילד, יש לנו שני בנים

 יןדֵ לָ א וָ נָ ְד נְ יה עִ , פִ דלָ וָ ת ּונְ א בִ נָ ְד אן בִ כָ 

 .הם רצו משפחה קטנה, יש להם משפחה גדולה ברוך השם

 הּّללִ דֻ מְ חָ לְ ה אִ ירֵ בִ ה כְ ילֵ ם עֵ הֹ ְד נְ יה עִ ה, פִ 'ירֵ עִ ה זְ ילֵ ם עֵ הֹ ְד אן בִ כָ 

 .המוכר רוצה ירקות לפלאפל

 לאפֵ לָ פָ לְ א לָ 'רָ 'צְ חֻ  דוֹّ אע בִ ָיّבָ לְ אֵ 

 .יש סטודנטים מכל העולם )ָעאָלם(בבית הספר בנצרת 

 םאלָ עָ לְ ל אֵ ן כֻ אב מִ ָלّיה טֻ ה פִ רָ אצְ )ל(ָנّי אֵ ה פִ סֵ רָ ְד מָ לְ י אֵ פִ 

 .היא רוצה פלאפל עם טחינה וכרוב

 ףפּולְ מָ ה ּוינֵ חִ ע טְ ל מָ אפֵ לָ א פָ הָ ְד בִ 

 .כל משפחתי ברכב שלי. בני הקטן, בתי הגדולה ואשתי

 יִת רָ מָ ה ּוירֵ בִ כְ לְ י אֵ ת  נְ 'יר, בִ עִ זְ י אלִ נִ בְ י. אִ ִת אְר ָיّי סָ פִ י ִת ילְ ל עֵ כֻ 

 .אצלנו במשפחה יש ארבעה בנים ושלוש בנות

 אתנָ ת בָ לָ תָ אד ּולָ ע ּובָ ְר יה אָ ה פִ ילֵ עֵ לְ י אֵ א פִ נָ ְד נְ עִ 

 .היום )יֹום( בבית ספר התלמידים הם המורים

 יןמִ לְ עָ מְ לְ ם אֵ יז הֻ אמִ לָ )ל(ָתّה אֵ סֵ ְר דָ מָ לְ י אֵ ם פִ יֹולְ אֵ 

 


