
   

 1עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 פָתָעֹרّ

ֻּّ:ָאִמין ֵליכ ֵֻּא)ל(ס  אםֻּע  ֻּ ם.ל 

ָّנאֵדר םֵֻּא)ל(ס  ֵליכ  אם.:ֻּו ע  ֻּל 

כֻּי אִח'י?ָאִמין ֻּ:ֻּשּוִֻּאְסמ 

 ִרים.ִאְסִמיֻּנ אֵדרֵֻּאְלכ ֻּ:ָֻּנאֵדר

ָّאִמין ר  אֵכן?:ְֻּתש  ִמין,ֵֻּויןִֻּאְנֵתֻּס  נ אִֻּאְסִמיֻּא  ְֻּפנ א!ֻּא 

אכֵֻּ :ָנאֵדר נ אֻּס  א.א  ֻֻּּןִֻּפיֻּי אפ 

'ֵוָّאִמין ّ:ִֻּאְנֵתִֻּמְתג  ّזִֻּול  ז  ֻּאִבי?אֻּע 

'ֵוָّנאֵדר נ אִֻּמְתג  ّ:ֻּא  ִלל  ְמד  ִתיֻּי ְסִמיןֻּּוִהֵיّזֵֻּאְלח  ר  אִמֵיֻּّה,ִֻּאֵסםֻּמ  ח   ה.מ 

םָֻּאִמין אד?:ִֻּעְנְדכ  ְול  ֻּא 

ֵדה.ָנאֵדר ם,ִֻּעְנְדנ אִֻּבְנתֻּו אח  הֻּ:ֻּנ ע  אֻּנ ִעימ  הֻּּוִהֵיّ ,ִאֵסְמה  ר  ש  אֻּע  ֵמְרה  ֻֻּּע 

ֵסהִתְלִמיז ֻּ ְדר  ֻּ.הִֻּפיֵֻּאְלמ 

ָّאִמין ל  'ִלّ:ֻּא  כִֻּאי ّלהִֻּיח  ֵדّיל  א!ֻּּוק  כ?אה  ְמר  ֻּישֻּע 

ֵנה.ָנאֵדר ְרְבִעיןֻּס  ְמִריֻּא  ֻּ:ֻּע 

אכְָֻּאִמין אןֻּס  מ  כֻּכ  א?:ֵֻּעיְלת  ֵֻּנהִֻּפיֻּי אפ 

ן!ָֻּנאֵדר ְבע  אןֻּלّכ ֻּ:ֻּט  בֻּ.ֵאְלֵעיֵלהִֻּג'יר  ִמֻּּّויא  אןֻֻּּיּוא  ח'ּויֻּּוכ מ  ֻּ.יִסיִדיֻּּוִסִתּّוא 

ֻּ:ֻּּושּוְֻּבִתְשְתֵע'לֻּי אֻּנ אֵדר?ָאִמין

ֵלָّנאֵדר נ אְֻּמע  ביב.:ֻּא  לֻּא  תֻּת  'אְמע  ֻּםִֻּפיֻּג 

ֵיָّאִמין ִביב:ֻּט  ֻּّבֻּח  ל  ְלִבי,ֻּא  אְפֵיה!להֻּק  ִטיכֵֻּאְלע  ֻּי ע 

ָّנאֵדר ל  ִפיכ!:ֻּא  ֻּלהֻּי ע 

ֻּ

ّ :ָמָתל ןֵֻּא)ל(ג  לֻּע  בֵֻּ"ִאְסא  ّ'ארֻּק  ֻּאר"לֵֻּא)ל(ד 



   

 2עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 פָתָעֹרّ

ֻּ:ֻּשלוםֻּעליכם.יןִמ אָ 

ֻּעליכםֻּהשלום.ו:ֻּראדֵ נָ 

ֻּ:ֻּמהֻּשמךֻּאחי?יןִמ אָ 

ֻּ:ֻּשמיֻּנאדרֻּאלכרים.ראדֵ נָ 

ֻּ:ֻּנעיםֻּלהכיר!ֻּשמיֻּאמין,ֻּאיפהֻּאתהֻּגר?יןִמ אָ 

ֻּביפו.ֻּ:ֻּאניֻּגרראדֵ נָ 

ֻּ:ֻּאתהֻּנשויֻּאוֻּרווק?יןִמ אָ 

ֻּ:ֻּאניֻּנשויֻּברוךֻּהשם,ֻּשםֻּאשתיֻּיסמיןֻּוהיאֻּעורכתֻּדין.ראדֵ נָ 

ֻּ:ֻּישֻּלכםֻּילדים?יןִמ אָ 

ֻּנוֻּבתֻּאחת.ֻּשמהֻּנעימה,ֻּגילהֻּעשרֻּוהיאֻּתלמידהֻּבביתֻּלֻֻּּ:ֻּכן,ֻּישראדֵ נָ 

ֻּהספר.

ֻּ:ֻּאלוהיםֻּישמורֻּלךֻּעליה!ֻּובןֻּכמהֻּאתה?יןִמ אָ 

ֻּ:ֻּגיליֻּארבעיםֻּשנה.ראדֵ נָ 

ֻּ:ֻּמשפחתךֻּגםֻּכןֻּגרהֻּביפו?יןִמ אָ 

ֻּכןֻּסביֻּוסבתי.ֻּ:ֻּכמובן!ֻּכלֻּהמשפחהֻּשכנה.ֻּאבי,ֻּאמיֻּואחיֻּוגםראדֵ נָ 

ֻּ:ֻּובמהֻּאתהֻּעובדֻּיאֻּנאדר?יןִמ אָ 

ֻּ:ֻּאניֻּמורהֻּבאוניברסיטתֻּתלֻּאביב.ראדֵ נָ 

ֻּ:ֻּטובֻּאהובֻּליבי,ֻּאולוהיםֻּיתןֻּלךֻּבריאות!יןִמ אָ 

ֻּ:ֻּאלוהיםֻּיברכך.ראדֵ נָ 

ֻּ

 "שאלֻּאודותֻּהשכןֻּלפניֻּהדירה"ֻֻּּמשל:



   

 3עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 פָתָעֹרّ

 אוצר מילים

 עברית ערבית מס"ד

 שמות עצם

אְאִֻֻּּאֵסם1ֻּ ְסמ  ֻּשםֻּ)ר(ֻּא 

אכ2ֵֻֻּּ אכְֻֻּּ)ר(ֻּןס  ֻּגרִֻּניןס 

א3ֻּ ֻּיפוֻּי אפ 

ֵמר4ֻּ ֻּגיל,ֻּחייםֻּע 

ֵנה5ֻּ ֻּשנהְֻּסִנין)ר(ֻֻּּס 

'ֵו6ֻּّ 'ְוّ)ר(ֻֻּּזִמְתג  ֻּנשויֻּיןזִִֻּמְתג 

ֵל7ֻּّ ְלֻּّ)ר(ֻּםְמע  ֻּמורהֻּיןמְִֻּמע 

ה8ֻּ 'אְמע  ֻּאוניברסיטהֻֻּּג 

ה9ֻּ ר  ֻּאישהֻּמ 

אִמי10ֻּ ח  אִמֵיֻּّ)ר(ֻּמ  ח  ֻּעורךֻּדיןֻּהמ 

ד11ֻּ אדֻּ)ר(ֻּו ל  ְול  ֻּילדֻּא 

ֻּבתֻּנ אתב ֻֻּּ)ר(ְֻּנתב12ִֻֻּּ

ֻּתלמידֻּזִמיאל ֻּת ֻּ)ר(ִֻּתְלִמיז13ֻּ

ֵסה14ֻּ ְדר  אֵרסֻּמ  ד  ֻּביתֻּספרֻּ)ר(ֻּמ 

ב15ֻּ ֻּבאֻּא 

ֻּםא םّא 16ֻֻּּ

ח'17ֻּ ֻּאחִֻּאְח'ו אןֻּ)ר( א 

ְח'ת18ֻּ 'ו אתֻּ)ר(ֻּא  ֻּאחותֻּח 

19ֻּّ ז  ّ)ר(ֻֻּּיאבִֻּע  ז  ֻּרווקֻּהֵיّאבִֻּע 

ְנֵדסמ 20ֻֻּּ ִסיןמ ֻֻּּ)ר(ֻּה  ְנד  ֻּמהנדסֻּה 

אֵלב21ֻּ ّט ֻֻּּ)ר(ֻּט  ֻּסטודנטֻּבאל 

ֻּהוריםְֻּלֵדיןאֻּו 22ֻֻּּ

 



   

 4עמוד  ערביתֻּמדוברתֻּלמתחיליםֻּ-אנ ְֻּלّכ ֻּ

 

 פָתָעֹרّ

 אוצר מילים

 עברית ערבית מס"ד

ֻּ,ֻּאדוןסבאִֻּסיד23ֻּ

ֻּסבתא,ֻּגברת ִסת24ֻּّ

ֻּמשפחהֻּ)ר(ִֻּעי ל ֵעיֵלה25ֻּ

'אר26ֻּ אןֻּ)ר( ג  ֻּשכןִֻּג'יר 

אֵרע27ֻּ ו אֵרעֻּש  ֻּרחובֻּ)ר(ֻּש 

 שמות תואר

ֻּגדולֻּארב ֻּכְֻֻּּ)ר( ירבִֻּכ28ְֻֻּּ

'ארֻּ)ר(ְֻּזִע'יר29ֻּ ֻּקטןְֻּזע 

ֻּביטויים

30ֻּّ ֵליכ ֵֻּא)ל(ס  אםֻּע  ֻּשלוםֻּעליכםֻּםל 

31ֻּّ ןֵֻּא)ל(ג  לֻּע  בִֵֻּאְסא  לֻּ'ארֻּק 

ّ ֻּארֵא)ל(ד 

(ֻּעלֻּשאלֻּעלֻּהשכןֻּלפניֻּ)שאתהֻּשואל

ֻּהדירה

 מילות יחס/ מיליות

אןכ 32ֻֻּּ ֻּגםֻּכןֻּמ 

ֻּאצלִֻּעְנד33ֻּ

ע34ֻּ ֻּעםֻּמ 

ֻּמ..ִֻּמן35ֻּ

ן36ֻּ ֻּאודותֻּע 

ב37ֵֻֻּּ ֻּלפניֻּלק 

ֻּ,ֻּישב..,ֻּבתוךִֻּפי38ֻּ

ִריב39ֻּ ֻּקרובֻּק 

 

ֻּ


