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 בערבית מדוברת אישי בכיתה -שיח בין
 

 ז' ותכית
 

 
 

  + מילות נימוס ופנייה ברכות .א
 
 

 

 התשובה הברכה/מילת הנימוס
 

 ()בוקר אור ּורנַّצַבאִח )אל( )בוקר טוב(ֵח'יר ַצַבאִח )א(ל  
 

ֵתין  )שלום( ַמר ַחַבא ֵלין  )שלומות(ַמר ַחב   )שלום(/ ַאה 
 

ָך,שלוֵמך (ִכיף ַחאַלכ/ַחאֵלכ?   )טוב,מבסוט/ה, מרוצה(ַמב סּוט/ ַמב סּוַטה  )מה שלומ 
ֵח'יר   טוב(אני בסדר/)ַאַנא ב 

ד  ִאל    )תודה לאל, השבח לאל(אּה ִלַלّ-ַחמ 

ִני    )ככה(ַיע 
 ולך,בסדר,"המצב הולך"()הַמאִשי אל ַחאל 

 
ַראווַׁעֵליכ /ַעֵליִכי   ֵפכ  )כל הכבוד לך(ב  ַפכ/ ל ט  )זה מאדיבותך   ַהאַדא ִמן ל ט 

 תשובה למחמאה( –

 
 )להתראות(ַקאא  ִאַלא )אל(ִלّ

 
 )להתראות(ַסַלאַמאת 

כ ַרן   )תודה(ש 
 

וַן   )בבקשה(ַעפ 
כ ר ַעַלא ַואִג'ב   )על לא דבר(לא ש 

 ַלמּו ִאיֵדיכ/ ִאיֵדיִכיִיס  
 מה(-למישהו שמביא/מגיש לך דבר –)תודה 

 ּוִאיֵדיכ/ ּוִאיֵדיִכי
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  שיח עם חבר: היכרות-דו .ב

 
 

 התשובה השאלה
 

ֵמכ?  ַמכ/ִאס  ֵמך  שּו ִאס  ָך, ש   (?)מה ִשמ 
ַהא?  (?)מה שמו,שמה   שּו ִאס מֹו /ִאִסמ 

 

ִמי...אִ   ס 
מֹו...  ִאס 

 )היכן אתה גר?(וֵין ִאנ ֶת ַסאֵכן?
 (?)היכן את גרהוֵין ִאנ ִת ַסאכ ֶנה?  

 )אני גר ב...(ַאַנא ַסאֶכן ִפי...
וֶّ  )הוא גר ב...(ַסאֶכן ִפי... ה 

 )רחוב(ַשאֶרע...
   

 
 

  בני המשפחה הגרעינית .ג
 

 התשובה השאלה
 

 ?()מה שם אביך?  י/כּובם ַאסֶ אִ  שּו
 מך?()מה שם א? כֶמّ/ אִ כַמّם אִ סֶ אִ  שּו

 ?(יךח)מה שם אי? / כח'ּום ַאסֶ אִ  שּו
)מה שם  ? כ'תֶ ח  א  / כ'תַ ח  ם א  סֶ אִ  שּו

 חותך?(א
 

 (...)שם אבי ...ִאֶסם ַאבּוי
  (...אמישם ) ...יִאֶסם ִאִמّ

  (...אחישם  )...ִאֶסם ַאח'ּוי
'ִתי  (...אחותישם )...ִאֶסם א ח 

 ֵעיל ַתכ/ֵעיל ֵתכ כ ִביֶרה?
 (?גדולה תךמשפח)האם 

 גדולה( משפחתי) כ ִביֶרה יתִ יל  עֵ 
 קטנה( תימשפח) ז ִע'יֶרה יתִ יל  עֵ 

 
 ?כרֵ מ  /ע  כרַ מ  יש ע  ֵדّקַ 

 ?(/אתכמה אתה /בת)בן

ִרי  ...(/בת)...גילי, אני בןע מ 
 

 ( ?)מי זהא?ִמין ַהאדַ 

 (?)מי זאת ?ַהאי/ִמין ַהאִדי
 זה אבי(ַהאַדא ַאבּוי...)

 אמי(זאת ) יִאִמّ / ַהאייִאִמّ ַהאִדי
 

 ?כלֵ /אִ כלַ 'ת אִ ח  ח'/ א  ם ַאכַ ַא
 )כמה אחים/אחיות יש לך/לך?(

 /)שני אחים(ַאֵח'ין )יש לי( /ִאִליִענ ִדי
'ֵתין  )שתי אחיות(א ח 

ַנא ַתַלת...ִאח   ַנא/ִנח  'ֶוה/ַח'ַואת ִפי ִאח 
 )א(ל ֵעיֶלה

)אנחנו שלושה אחים/שלוש אחיות 
 במשפחה(
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 וחדריו הבית .ד
 

 התשובה השאלה
 

 ֵביַתכ/ֵביֵתכ כ ִביר ?
 )ביתך /ביתך גדול?(

 (ביתי גדולכן, ) ֵביִתי כ ִבירַנַעם/ַאא, 
 קטן(ביתי לא,)ז ִע'יר  יִתיבֵ ַלא, 

 
 ?ִפי ֵביַתכ/ֵביֵתכ אֹוַצ'הַאַכם ע 'ר ֶפה/

 ?()כמה חדרים יש בביתך

'ַרף/ ַוץ' ִפי ֵביִתי ַתַלת ע   א 
 )בביתי שלושה חדרים(

 
 -ִפי ֵביִתי  

 )סלון( ַצאלֹון

 )חדר שינה( ע 'ר ֶפת נֹום
 )חדר ילדים( ע 'ר ֶפִת ו ַלאד
ַבח'  )מטבח( ַמט 

 )אמבטיה( אםַחַמّ
 שירותים() ג''ארִ ית חַ /בֵ ית ַמיّבֵ 

 
 
 

  לשון-ומטבעות  פתגמים .ה
 

 התרגום הפתגם
 

 יום דבש ויום בצל  יֹום ַעַסל ּויֹום ַבַצל
 )יום טוב ויום רע(

 

ִל )א(ל ַכַלאםִא)ל(ַסّ  ברכת "שלום" קודמת לדיבור ַלאם ַקב 
 

 
 ַחב לֹו ַקִציר -ַאל ִכז ב

 
 

 י ַפאת ַמאתִאִלّ
 
 

 ידעִ אלב   כח'ּוא ַאלַ וַ  יברִ אלקַ  כ'ארַ גַ 
 
 

ּוק ַאַנא ַאִמיר ּוִאנ ֶת ַאִמיר ּוִמין י ס
 אלַחִמיר

 
 החבל שלו קצר –השקר 

 )לשקר אין רגליים(

 
 

 מת –מה שעבר 
 )אין בוכים על חלב שנשפך(

 
 

 שכנך הקרוב ולא אחיך הרחוק
 )טוב שכן קרוב מאח רחוק(

 
 את החמור? סיך ואתה נסיך ומי יובילנ אני

 (...?"העבודה השחורה"ׁ)מי יעשה את 

 

 

 


