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 בטיחות -ָאָמאֵנה

 ֵאְלָעאְפֵיה, שּו ִאְסָמכ? :ָאָנא

 לה.לה ָיָעִפיכ. ִאְסִמי ָח'אֵלד ִמן ָרָמאָלָّאָלّ :ָח'אֵלד

 ִאְנֵת ְג'ִדיד הֹון? :ָאָנא

 ְוִצֵלת ִאְמָבאֵרח. ,ָנָעם :ָח'אֵלד

 ְסֵבה ָלאְלָאָמאן?ִבא)ל(ִנّ ָחָדא ָחָכא ָמָעאכ :ָאָנא

 ה ּוְבִדית ָאְשְתֵע'ל.ָלא, ָאָעטּוִני ֵאְלִעֵדّ :ָח'אֵלד

 אֹוֵקה, ָתָעאל, ָבְחִכיכ. :ָאָנא

 ל ִאִשי, ִאִנְתֵבה ָדאְיָמן ֵוין ִאְנֵת ָמאִשי.ָאָוّ :ָאָנא

 . ָבאָלכִדיר  -את ּוָכָזאִבאְלָמְוֵקע ֵאְלֻבָנא ִפיה ְתָרְכֹתָראת, ָראְפָעאת, ְתָרָכّ :ָאָנא

  את ָמע ָאְכָתר ָח'ָטר ָזְיّכמאן ִאִנְתֵבה ָאְכָתר ִבאְלָמָחָלّ :ָאָנא

 ּו.ְפָתאת ּוֵוין ָמא ִבֻצבֵّאְלְסָקאָלאת, ֵא)ל(ִלّ

 ָמְג'בּור ִתְמִשי ִבאְלָמְוֵקע  -הְח'ִצֵיّה ֵא)ל(ָשְّסֵבה ָלאְלִעֵדִّבא)ל(נִّ  :ָאָנא

 'ָראת ְסכ, ִאְלֵבס ָנָטְّבִתְשְתֵע'ל ִבא)ל(ִדّה ּוְכפּוף. ִאָד'א ָמע ָטִקֵיّ

 ְדֵניָנכ. ּוִסדّ

 ה ָאְו ִמש ָמְרבּוט, ָבָעִטיכ ָאה, וִאָד'א ָשאְיָפכ ִבדּון ָטִקֵיّ :ָאָנא

 ֵהיכ ֵאְלָקנּון. ָג'ָזא.

 ֻע'ל.א)ל(ֻשّ-, ֻמְמִכן ִתְרָג'ע עָ ָהאָדא ֹהֵוّ :ָאָנא

 ֻשְכָרן, מיה באלמיה. :ָח'אֵלד

 

 "אל'זָ עָ  ֹומّין אֻ עֵ ד בְ ְר ִק לְ אֵ ": מתל
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 תרגום -ָאָמאֵנה

 שתהיה בריא! מה שמך? :אני

 אלוהים יברך אותך. שמי ח'אלד מרמאללה. :ח'אלד

 אתה חדש פה?: אני

 כן, הגעתי אתמול.: ח'אלד

 משהו דיבר איתך בקשר לבטיחות?: אני

 לא, נתנו לי את הכלים והתחלתי לעבוד.: ח'אלד

 אוקי, בוא אני אעביר לך. :אני

 דבר ראשון, שים לב תמיד איפה שאתה הולך. :אני

 הזהר. -באתר יש טרקטורים, מנופים, משאיות ועוד :אני

 כמובן שתשים לב יותר באזורים עם סכנה גדולה יותר כמו : אני

 הפיגומים, המעליות ואיפה  שיוצקים.       

 חובה להסתובב באתר עם קסדה וכפפות.  -לגבי הציוד האישי: אני

 אם אתה עובד עם דיסק לבש משקפיים ואטמי אוזניים.       

 אה, ואם אראה אותך ללא קסדה או לא קשור אתן לך : אני

 קנס. זהו החוק.

 זהו, אתה יכול לחזור לעבודה.: אני

 100%תודה רבה,  :ח'אלד

 

 "הקוף בעיני אמו אייל: "משל
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 אוצר מילים -ָאָמאֵנה

 עברית ערבית  מס"ד

 שמות עצם

ִרכ את 1  חברה ִשְרֵכהֻּ)ר(ֻּש 

אֵרח 2  אתמול ִאְמב 

אֵנה 3 מ  אן/ֻּא  מ   בטיחות א 

 כלים הִעֵדّ 4

ן 5 אְימ   תמיד ד 

נ א 6 ְוֵקעֻּב   אתרֻּבנייה מ 

את 7 ְכֹתר  ְכֹתרֻּ)ר(ְֻּתר   טרקטור ְתר 

את 8 אְפע  הֻּ)ר(ֻּר  אְפע   מנוף ר 

כّ 9 ְֻּّתר  כ   משאית את)ר(ְֻּתר 

ר 10 'ט   סכנה ח 

את 11 אל  אֵלהֻּ)ר(ְֻּסק   פיגום ְסק 

את 12  מעלית ִלְפתֻּ)ר(ִֻּלְפת 

אִלי 13  גבוה ע 

ְג'בּוִריןֻּ 14 ְג'בּורֻּ)ר(ֻּמ   חובה מ 

אֻּטּול 15 ל   מיד ע 

ְח'ִצי 16  אישי ש 

ףّ 17  כףֻּיד,ֻּכפפה )ר(ְֻּכפּוףֻּכ 

 דיסק ִדְסכֻּ)ר(ִֻּדְסכ את 18

19 ّ אתנ ט   משקפיים 'ר 
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אןֻּ)ר(ְֻּדֵנין 20  אוזן ד 

 שלם כ אֵמל 21

ֻּפעלים

טּוִני 24 ע  ֻּנתנוֻּליֻּא 

ֻּהתחלתיְֻּבִדית 25

ְשְתֵע'ל 26 ֻּאאעבודֻּא 

ְחִכיכ 27 ֻּאספרֻּלךֻּב 

ֻּשיםֻּלב!ִֻּאִנְתֵבה 28

ֵתّ 29 ֻּפתחֻּעיניך!ֻּחפ 

בّ 30 ֻּיוצקיםֻּּוִבצ 

ְרבּוט 31 ֻּקשורֻּמ 

ֻּלבש,ֻּחבוש!ִֻּאְלֵבס 32

ֻּחסום!ִֻּסדّ 33

ֵכّ 34 ֻּחשוב!ֻּרפ 

כ 35 ְוִעד  ֻּמבטיחֻּלךֻּב 

ֻּמילות יחס ומילות שאלה

ֻּבקשרֻּל..ְֻּסֵבהִבא)ל(ִנّ 36

ז א 37 ֻּוכו'ֻּכ 

ֻּחוץֻּמזהֵֻּע'ירֹו 38

רّ ֻּ 39 ֻּנעיםֻּלהכירְֻּפנ אְתש 

 

 


