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 בערבית מדוברת אישי בכיתה -שיח בין
 

 'ח ותכית
 
 

 + מילות נימוס ופנייה ברכות  .א
 
 

 התשובה /מילת הנימוסהברכה
 

 ַמַסא )א(ְלֵח'יר 

 בצהריים( 21)ערב טוב,משעה 
 )ערב אור(ּורנַّמַסא )אל(

 לאורח הבא אל ביתנו( -)שלוםַאְהַלן 

 ברוך הבא(( ַאְהַלן ּוַסְהַלן
 )שלום ְלָך,ַלְך( ִפיּכ, ִפיִּכיַאְהַלן 

 )שלום ְלָך,ַלְך(ַאְהַלן ִבּכ, ִבִּכי 
 ְבַח'אְטַרּכ/ ְבַח'אְטֶרּכ 

כשנפרדים ויוצאים מבית  -)ברשותך,ברשותך
 המארח(

 לך לשלום()ַמַע )אל(ַסַّלאֶמה 

 ַעאם ּוִאְנֶת/ ּוִאְנִתי ְבֵח'יר ּכֻּלّ
ברכה  -חג שמח -)כל שנה ואת/ה בטוב

 לראש השנה ולחגים(

 ּוִאְנֶת/ ּוִאְנִתי ְבֵח'יר 
 (חג שמח -)ואת/ה בטוב

 
 ְלֶמה ֶנה ּוִאְנֶת ַסאֶלם/ּוִאְנִתי ַסאסַ  ּכֻּלّ

-חג שמח -)כל שנה ואת/ה בריא/ ושלמ/ה
 ולדת(ברכה לחגים ולימי ה

 ּוִאְנֶת ַסאֶלם/ּוִאְנִתי ַסאְלֶמה 
 (חג שמח -)ואת/ה בריא/ ושלמ/ה

 
  ְתַשַרְّפַנא

כשמכירים מישהו  -לכבוד הוא לנו-)התכבדנו
 (חדש

 ַרף ִאִלי/ ִאְלַנא ִא)ל(ַשّ
 )הכבוד הוא שלי/שלנו( 

 )זה מוסיף לנו כבוד( ַרףַזאְדַנא )אל(ַשّ
 

 
 

 מקום מגורי  .ב
 
 

 התשובה השאלה
 

  ן?אּכֶ סַ  תֶ נְ ין אִ וֵ 
  )איפה אתה גר?(

  ה?נֶ אּכְ י סַ תִ נְ ין אִ וֵ 
 )איפה את גרה?(

 

.. נְֻּמַרה..ַשאֶרע.. ִפי ַסאְּכֶנה/ ַסאֶּכן ַאַנא
 (...מספר... ברחוב גרה/גר אני)..

ֶםّ  ִנין ַסאּכְ  ִאְחַנא/ִנְחַנא ַסאְּכִנין, הֻּ
 אנחנו גרים, הם גרים()

 ַעַמאַרה  ַאַנא ַסאֶּכן/ ַסאְּכֶנה ִפי
 )אני גר/גרה בבניין(

 ֵבית ַאְרִצ'י  ַאַנא ַסאֶּכן/ ַסאְּכֶנה ִפי

 )אני גר/גרה בבית קרקע(
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 ק?אבֶ טַ  יّי ַאפִ 
 )באיזה קומה(

 אֶבקַאַנא ַסאֶּכן/ ַסאְּכֶנה ִפי א)ל(ַטّ
  לאְלַאוַّ

 מה ראשונה...(בקואני גר/גרה )
 

 
 

 בני המשפחה המורחבת  .ג
 

 התשובה השאלה
 

 ִאֶסם ֵעיְלַתּכ/ֵעיְלֵתּכ? ישאֵ שּו/
 )מה שם משפחתך?(

 )שם משפחתי(ִאֶסם ֵעיְלִתי ...
 

א(ְלִאְח'ֵוה ַואַחד ֵבין )ִמין ַאְּכַבר 
  אְלִאְח'ַואן?

 ?(מבין האחים הכי גדול )מי
 ִמין ַאְּכַבר ַואַחד ִפיּכו
 ׁ)מי הכי גדול אצלכם?(

 

  יותר גדול מ(אני )ַאְּכַבר ִמן ַאַנא 
 יותר קטן מ(אני ) ַאְזַע'ר ִמןַאַנא 

 ִפי אלֵעיֵלה הּו  ַאְּכַבר ַואַחד

 (משפחה הוא...ב  הכי גדול)
 

 ה ִאַלּכ /ַעֶמַّאַּכם ַעםّ
 מצד האב?( לך )כמה דודים יש

 ַאַּכם ַח'אל/ַח'אֶלה ִאַלּכ 

 )כמה דודים יש לך מצד האם?(
 

 ִעְנִדי/ִאִלי ַתַלת ַאְעַמאם 
 )יש לי שלושה דודים מצד האב(

 ִעְנִדי/ִאִלי ַח'אְלֵתין 

 )יש לי שתי דודות מצד האם(

 )מה שם סבך?(שּו ִאֶסם ִסיַדּכ/ ִסיֶדּכ? 
 סבך?( )מה שםּכ? ּכ/ ִג'ֶדّשּו ִאֶסם ִג'ַדّ
 )מה שם סבתך?(ּכ? ּכ/ ִסֶתّשּו ִאֶסם ִסַתّ

 

 )שם סבי...( ִאֶסם ִסיִדי...
 )שם סבי...(י....ִאֶסם ִג'ִדّ
 )שם סבתי...(י....ִאֶסם ִסִתّ

 
 
 

 הכיתהתיאור  .ד

 

 התשובה השאלה
 

  ?שּו  ִבא)ל(ַצףّ/ֵאיש
 )מה יש בכיתה?(

 מורה() ם/ְמַעְלֶמהְמַעֶלّ
ִתְלִמיז /ִתְלִמיֶזה / ַתַל)א(ִמיז 

 (תלמיד/,תלמידה/תלמידים)

 )לוח( לֹוח
 )דלת( ַבאב

ַבّ  )חלון/חלונות(/ַשַבאִביּכ אּכשֻּ
 )כסא/כסאות(/ַּכַראִסי ְרִסיּכֻּ 

 )שולחן/שולחנות(/ ַטאְוַלאת ַטאְוֶלה
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  ֵאיש/שּו ִבא)ל(ַשְנַתה?

 )מה יש בתיק/בילקוט?(
 )ספר/ספרים( /ּכֻּתֹבְּכַתאב

 )מחברת/מחברות(/ַדַפאִתר ַדְפַתר
 )עט/עטים(ַקַלם/ַאְקַלאם 

 ַקַלם ְרַצאץ/ַאְקַלאם ְרַצאץ

 )עיפרון/עפרונות(
 )מחדד(אי ַבַרّ
 )מחק(אי ַמַחّ

 ?ּכַג'ְמבֶ  /ה ַג'ְמַבּכַקאְעדֶ ִמין ַקאֶעד/
 (?לידך /ת)מי יושב

ַדַّקאְעדֶ  ִמין ַקאֶעד/ ַדّ /אַמּכה קֻּ  ?ּכאמֶ קֻּ

 (?מלפניךמי יושב/ת )

ّ)א ַג'ְמב ה ַקאְעדֶ  ִמין ַקאֶעד/ ? אּכַבّל(שֻּ
 (?ליד החלוןמי יושב/ת )

  ?/יה ַוַראּכַקאְעדֶ  ִמין ַקאֶעד/

 (?מאחוריךמי יושב )
 

 י ַג'ְמב הַקאְעדֶ  ַקאֶעד/... 
 )...יושב/ת לידי(

ַדّ הַקאְעדֶ  ַקאֶעד/...   י אמקֻּ

 )...יושב/ת לפניי(
 ַוַראי  הַקאְעדֶ  ַקאֶעד/... 

 )...יושב/ת מאחוריי(
ّ)א ַג'ְמב ה ַקאְעדֶ  ַקאֶעד/...  אּכַבّל(שֻּ

 ()...יושב/ת ליד החלון
 
 

 ַלַחאִלי הַקאְעדֶ  ַקאֶעד/אנא 
 לבדי(אני יושב/ת ) 

 
 
 

 חדריתיאור  .ה
 

 התשובה השאלה
 

 
'ִרְפַתּכֵאיש    /עֻּ'ִרְפֵתּכ?ִבעֻּ

'ְרֶפה ַתַבַעּכ/ַתבַ   ֶעּכ?ֵאיש ִב)א(לעֻּ
 )מה יש בחדרך?(

 
 )בחדרי(: ִפי עֻּ'ִרְפִתי

 )מיטה( ְפַראש/ַתֶח'ת
 )כסא(ּכְֻּרִסי 
 )מכתבה( ַמְּכַתֶבה

 )ראי(ְמַראֶיה 
 )מחשב(ּכְֹמְביּוֶתר 
ַבאּכ   )חלון(שֻּ

ְרַדאֶיה   )וילון(בֻּ
 )ארון( ַח'ַזאֶנה

 מדפים(-)מדף ְרפּוף-ַרףّ
 )שטיח( ְבַסאט

 )מנורה(ַלאְמַבה 
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'ִרְפֵתּכ ּכִ  'ִרְפַתּכ/עֻּ 'ִרְפִתי ְּכִביֶרה  )איך חדרך?(יף עֻּ  )חדרי גדול(עֻּ
 )קטן(ְזִע'יֶרה    
 )מסודר( ֶבהְמַרַתّ        
 )נקי( ְנִצ'יֶפה  

 )יפה( ִחְלֶוה
 

 
 

  חגים .ו
 

 ִעיד ַראס א)ל(ַסֶנה
 

 ראש השנה

'ְפַראן  ִעיד אְלעֻּ
 

 יום הכיפורים

 ִעיד אְלעְֻּרש
 

 חג הסוכות

 ִעיד אְלַאְנַואר
 

 חג החנוכה

 חג פורים ִעיד אְלַמַסאִח'ר
 

 ִעיד אלִפְצח
 

 חג הפסח

 ִעיד אלִאְסִתְקַלאל
 

 יום העצמאות

 יד אְלַעְנַצַרהעִ 
 

 חג השבועות

 באסלאם -חג שבירת הצום ִעיד אלִפְטר
 

 ִעיד אלַאְצ'ַחא
 

 באסלאם -חג הקורבן
 

 

ֶעיב ִעיד א)ל(ַנביّ  שֻּ
 

 בדת הדרוזית –חג הנביא יתרו 

 ִעיד אְלִמיַלאד
 

 בנצרות -חג המולד 
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  השבוע יימ .ז
 

 יום ראשון יֹוִם )א(ְלַאַחד
 

 יום שני  ֵניןל(ֶתّ)אִם יֹו
 

 יום שלישי אַלאתֶ ל(ַתّא)יֹוִם 
 

 יום רביעי ְלַאְרַבַעאיֹוִם א
 

 יום חמישי ְלַח'ִמיסיֹוִם א
 

 יום שישי 'ְמַעהגֻּّ(ל)יֹוִם א
 

 יום שבת תבְ ל(ַסّ)איֹוִם 
 

 
 לשון-ומטבעות  פתגמים .ח

 
 התרגום הפתגם

 
ְּכַרא ִפי )א(ְלִמְשִמש  בֻּ

 
 
 

 ןִ עַ ּו ארל(ַדّ)א 'אר ַקְבלִ ל(ַגّ)אִאְסַאל ַעןִ 
 יקרִ טַ (ל)א לַ בְ יק קַ פִ רַ (ל)א

 

מחר בעונת המשמשים )נאמר על הבטחה 
שאין סיכוי שתמומש, כפי שעונת המשמשים 

 היא קצרה ביותר(
 
 

ועל החבר  ְשאל על אודות השכן לפני הבית
 לפני היציאה לדרך

 

 
י ַאִנַّטאן  וא)ל(ַתّיל(ִשّ)אִאְלַעַג'ֶלה ִמןׁ

 ִמן א)ל(ַרְחַמאן
 

ַלא ַעְצפּור ִב)א(ְלִאיד ַוַלא ַעַשַרה עַ 
 ַג'ַרה)אל(ַשّ
 

 

 
 הפזיזות,החיפזון מן השטן והמתינות מהאל

 
 
 

 )טוב(ציפור ביד ולא עשר על
 העץ

 וצא )מצליח(מי שמתאמץ מ )ספרותית(ַוַג'ד   - ַמן ַג'דّ
 (תאמין-)יגעת ומצאת  

 

 
 

 בע'ּורְ ע מַ נּומְ ל מַ ּכֻּ 
 

 הֶבّה קֻּ ֶבّן אלחַ ל מִ מַ עְ תִ 

 
 

 כל דבר אסור הוא רצוי
 ()מים גנובים ימתקו

 
  שה מזבוב פיל(ו)ע עושה מהגרגיר כיפהאתה 

  
 


