
   

 1עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ֻשֹע'ל

ב ֻּ :ָאָנא ירְלח ֻּאחֻּא ֻּצ  מ  ֻּ?כיפ ֻּ,ֻּכ ֻּ'ירֻּא 

ב ָֻּאִמיר ּّור!ֻּא ֻּ)ל(נّאחֻּא ֻּ:ֻּצ  ל  ל  ְמד  ّהֻּנ ְשכ ְֻּלח  ל  ֻּלה.רֻּא 

ֻּם?יֹולְֻּיתֻּא ֻּב ֻּלְֻּןֻּא ֻּתֻּמ ֻּעְֻּל ֻּאֻּטְֻּת ֻּימְֻּ:ֻּא ָֻּאָנא

ֻּ.הע ֻּבְֻּהֻּס ֻּאע ֻּאֻּס ֻּל ֻּיתֻּע ֻּב ֻּלְֻּןֻּא ֻּתֻּמ ֻּעְֻּל ֻּטְֻֻּּ:ָאִמיר

ّ(ל)א ֻֻּּיארֻּפ ֻּ'ב ֻּחְֻּא ֻּלְֻּתֻּא ֻּעְֻּמ ֻּסְֻּיר!ֻּּוכّ ֻּ:ֻּב ָֻּאָנא ֻּ?יֹוְדֻּאֻּר 

ّה,ֻּל ֻּ:ֻּא ָֻּאִמיר ّ(ל)תֻּא ֻּחְֻּת ֻּיֻּפ ֻּת ֻּאְרֻּי ّאֻּס ֻּל ֻּתֻּע ֻּ'לְֻּח ֻּאֻּד ֻּמ  ֻּאר.'ב ֻּחְֻּא ֻּלְֻּתֻּא ֻּעְֻּמ ֻּסְֻּוֻּּוי ֻּאְדֻּר 

ֻּ?בת ֻּכְֻּמ ֻּלְֻּאֻּא ֻּל ֻּתֻּע ֻּלְֻּצ ֻּאֻּוְֻּת ֻּימְֻּא ֻּ:ֻּּוָאָנא

ّתֻּה ֻּלְֻּצ ֻּ:ֻּוְָֻּאִמיר ّק!ֻּב ֻּל  ّיןֻּב ֻּד ֻּעְֻּב ֻּיֻּּוב ֻּת ֻּכְֻּחֻּמ ֻּת ֻּפְֻּיֻּא ֻּד  ֻּאן?מ ֻּכ ֻֻּּכְדّה,ֻּב ֻּו ֻּהְֻּק ֻֻּּבר ְֻּשֻּיֻּא ֻּד 

ّ:ָֻּאָנא ל  ְלמ ֻּלהֻּא  ס  אֻּב ֻּכי  ַנאֻּמ  ّ,ֻּא  ְשר ֻּד  ְהו ה.ֻּביֻּא  ֻּק 

ֻּיש?ל ֻּ:ָֻּאִמיר

בְָֻּאָנא יֻּא ֻּ:ְֻּשר  ְהו הֻּפ  ב ְֻּלב ֻּתֻּק  ֻּי.יב ֻּיתֻּח 

י.ָֻּאִמיר אש  ֻּ:ֻּמ 

יְָֻּّאָנא אֻּא  ל  ְמב ֻֻּּ:ֻּע  ְעתֻּא  הְֻּטל  יע  כְֻּס  ְלמ  ןֻּא  חֻּמ  באר  ֻּ?ת 

ָّאִמיר ת  הֻּס  יע  אֻּס  ל  ֻּה.ֻּ:ֻּע 

ְלת?ָאָנא ֻּ:ֻּּושּוְֻּעמ 

כ ָֻּאִמיר הֻּכ ֻּ:ֻּר  'ְמס  ְלב ֻּילֹו,ֻּב ְֻּצ'תֻּח  אֻּא  ל  'ְעתֻּע  יןְֻּרג  ד  ّע  ד  ַעְדתֻּק  ר,ֻּית,ֻּק  ְמְביּות  ְלכ  ֻּאםֻּא 

ְצתֻּבְֻּת ֻּכ ֻּ ח  הֻּּופ  את.תֻּו ְרק  יל  מ  'ְדתֻּא  ח  'אֻּא  ד  ֻּא 

לּוֻּכְָֻּאָנא כ:ֻּח  אר  יר,ְֻּנה  ֻּّת  ל  א  ְנש  ידֻּא  ע  ֻּלה!ס 

ֻּ

ّרּוחֻּב ֻּ:ֻּ"ָמָתל ְלב ֻּל  רטֻּא  ֻּ"ח 

 



   

 2עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ֻשֹע'ל

ֻּ:ֻּבוקרֻּטובֻּאמיר,ֻּמהֻּשלומך?אני

ֻּ:ֻּבוקרֻּאור!ֻּברוךֻּהשםֻּנודהֻּלאלוהים.אמיר

ֻּמתיֻּיצאתֻּמהביתֻּהיום?:ֻּאני

ֻּבשעהֻּשבע.יצאתיֻּמהביתֻֻּּ:אמיר

ֻּמוקדם!ֻּושמעתֻּאתֻּהחדשותֻּברדיו?:ֻּאני

ֻּכן,ֻּכשנכנסתיֻּלמכוניתיֻּפתחתיֻּאתֻּהרדיוֻּושמעתיֻּאתֻּהחדשות.ֻּ:אמיר

ֻּומתיֻּהגעתֻּלמשרד?:ֻּאני

ֻּהגעתיֻּעכשיו!ֻּאניֻּרוצהֻּלפתוחֻּאתֻּמשרדיֻּולאחרֻּמכןֻּלשתותֻֻּּ:אמיר

ֻּקפה,ֻּרוצהֻּגם?

ֻּאלוהיםֻּיברךֻּאותך,ֻּאניֻּלאֻּרוצהֻּלשתותֻּקפה.:ֻּאני

ֻּלמה?ֻּ:אמיר

ֻּשתיתיֻּקפהֻּבביתֻּחביבי.:ֻּאני

ֻּבסדר.ֻּ:אמיר

ֻּבאיזוֻּשעהֻּיצאתֻּאתמולֻּמהמשרד?:ֻּאני

ֻּבשעהֻּשש.ֻּ:אמיר

ֻּומהֻּעשית?:ֻּאני

ֻּהמחשב,ֻּלאחרֻּכןֻּחזרתיֻּהביתה,ֻּישבתיֻּמולֻּרצתיֻּחמישהֻּקילומטר,ֻֻּּ:אמיר

ֻּכתבתיֻּמסמךֻּובדקתיֻּאםֻּקיבלתיֻּאימיילים.

ֻּ:ֻּיפהֻּמאוד,ֻּשיהיהֻּלךֻּיוםֻּשמחֻּבעזרתֻּהשם!אני

ֻּ

ֻּ"לךֻּרצףֻּאתֻּהים"ֻּ:משל



   

 3עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ֻשֹע'ל

 אוצר מילים

 עברית ערבית מס"ד

 שמות עצם

ֻּאתמולֻּחאר ְֻּמב ֻּא 1ֻֻּּ

צ2ֻּّ ֻּאמצע,ֻּחצי נ 

י ֻּّ)ר(ֻּםיֹו3ֻּ ֻּיוםֻּאםא 

בְֻֻּּ)ר(ֻּאבב 4ֻֻּּ ֻּדלתֻּו אבא 

כ5ְֻֻּּ במ  כ ֻֻּּת  ב)ר(ֻּמ  ֻּמשרדֻּאת 

ְהו ה6ֻּ ֻּקפהֻּק 

ר ק7ֻּ יקֻּ)ר(ֻּט  ר  ֻּדרךֻּט 

את8ֻּ וֻּ)ר(ֻּה  אְדי  ֻּרדיוֻּר 

את9ֻּ וֻּ)ר(ֻּה  ֻּעוגהֻּג את 

ְטב 10ֻֻּּ אב ֻּמ  ט   מטבחֻּח'ח'ֻּ)ר(ֻּמ 

7ֻּّ י  ֻּמים מ 

ון8ֻּ ְזי  ְלפ  ונ אתֻּ)ר(ֻּת  ְזי  ְלפ  ֻּטלוויזיהֻּת 

ב9ְֻֻּּ 'הט  ֻּתבשילֻּח 

הס 10ֻֻּּ אתס ֻֻּּ)ר(ֻּיע  ֻּשעהֻּיע 

ה11ֻּ ְסע  ֻּתשעֻּת 

א12ֻּ ש  ֻּארוחתֻּערבֻּע 

אכְֻּב 13ֻֻּּ ֻּמחרֻּר 

ז אז14ֻּ ֻּזכוכיתֻּק 

'ר15ֻּ ג  'ארֻּ)ר(ֻּח  ֻּאבןְֻּחג 

 

 

 



   

 4עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ֻשֹע'ל

 אוצר מילים

 עברית ערבית מס"ד

 פעלים

צ 16ֻֻּּ ֻּהגיע    (א ֻּ)ֻּלו 

ח17ֻּ ת  ֻּפתחֻּ(א ֻּ)ֻּפ 

'ל18ֻּ ח  ֻּנכנסֻּ(א ֻּ)ֻּד 

ר 20ֻֻּּ ֻּשתהֻּ(א ֻּ)ֻּבש 

ד21ֻּ ע  ֻּישבֻּ(א ֻּ)ֻּק 

מ 22ֻֻּּ ֻּשמעֻּ(א ֻּ)ֻּעס 

מ 24ֻֻּּ ֻּעשהֻּ(א ֻּ)ֻּלע 

ל 29ֻֻּּ ֻּיצאֻּ(א)ֻּעט 

כ צ'30ֻּ ֻּרץֻּ(א)ֻּר 

ג 31ֻֻּּ ֻּחזרֻּ(א)ֻּ'ער 

ע 33ֻֻּּ ֻּכעסֻּ(א)ֻּלז 

ֻּשמות תואר

אן37ֻּ 'וע  ֻּרעבֻּג 

אן38ֻּ ְטש  ֻּצמאֻּע 

יצ'39ֻּ ר  ֻּחולהֻּמ 

ן40ֻּ ְחס  ֻּיותרֻּטובֻּא 

ֻּמילות יחס/ מיליות

'ו 42ֻּّ ֻּבפניםֻּאג 

ד 43ֻֻּּ ע  ֻּכך-אחרֻּיןב 

44ֻּّ ד  ֻּלפני,ֻּקדימהֻּאםק 

45ֻּّ נ  ֻּש..ֻּוא 

אן46ֻּ ש  ֻּבגללֻּע 



   

 5עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 ֻשֹע'ל

 אוצר מילים

ֻּמילות יחס/ מיליות

אןֻּה 47ֻֻּּ ש  ֻּבגללֻּזהֻּיכע 

אן48ֻּ מ  ֻּגםֻּכןֻּכ 

ע 49ֻֻּּ ֻּאחריֻּדב 

'א50ֻּ ד  ֻּאםֻּא 

51ֻּّ ר  ֻּבחוץֻּאב 

צ'52ֻּ ע  עֻּב  ֻּביחדֻּמ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֻּ


