
מדרסה
לימוד ערבית מדוברת

1( טבלת האותיות

האות המקבילה האותשם האות
בעברית

דוגמאותהגייה

- כעיצור- כאם אאַאלִף
קריאה: הופכת 

תנועת a לארוכה

ַאְחַמד )שם פרטי(
ַבּאּב - דלת

ַּבנְַטלֹון - מכנסייםכמו ּב דגושה בעבריתּב )b(ּבַּבא

- כמו ג' בעברית ג'ג'גִ'ים
)כמו במילה ג'לי(
- כמו ז' בעברית 

)כמו במילה בגאז'( 
תלוי בלהג בדובר 

ובמילה

גַ'ַמל - גמל

ַדאר - ביתכמו ד בעברית דדַדאל

ד' )במדוברת נכתוב ַד'אל
בד"כ ד או ז(

- בספרותית: כמו th אין
this במילה

- במדוברת: כמו 
ד או ז

ַד'ַהּב )בספרותית(  
-<ַדַהּב )במדוברת( 

- זהב 
ִתלְִמיד' )בספרותית(

-<ִתלְִמיז )במדוברת(
- תלמיד

כמו ה בעברית - ההַהא
בערבית מקפידים על 
הגייה שנשמעת כמו 

נשיפה

ַהאת - תן/תביא

כעיצור: כמו w. כאם וווַאו
קריאה: הופכת תנועת 

u או o לארוכה.

וַלִיד )שם פרטי( 
ַמגְ'נּון - משוגע הֹון 

- כאן

ַזאר - ביקרכמו ז בעבריתזזַזאי

כמו ח בהגייתם חחַחא
המקורית של בני 

עדות המזרח

ַחִּביִּבי - אהובי

כמו ח שנפוצה איןח'ַח'א
היום בקרב רוב 

הישראלים. מכונה 
לפעמים ח' מלוכלכת 

ַח'ִפיף - קל

ַטאלֵּב - סטודנטכמו ת עמוקהטטַטא

ט' )במדוברת נכתוב ַט'א
לפעמים כ-צ'(

- בספרותית: ד' אין
עמוקה - במדוברת: 

ז עמוקה או צ'

ֻט'ֵהר )בספרותית( 
-<ֻצ'ֵהר )במדוברת( 

- צהריים
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- כעיצור - כאם יייַא
קריאה: הופכת 
תנועת i לארוכה

יַאַפא - יפו ַרִפיק 
- חבר

ַּכלַאם - דיבורּכ דגושה בעבריתּכ )k(ּכַּכאף

לֵיש? - למה?כמו ל בעבריתלללַאם

ַמיّ - מיםכמו מ בעבריתממִמים

נּור - אורכמו נ בעבריתנננּון

ַסלַאם - שלוםכמו ס בעבריתססִסין

כמו ע בהגייתם עעַעיְן
המקורית של בני 

עדות המזרח

ַעאֵרף - יודע

ר גרונית - דומה איןע'ַע'יְן
מאוד להגיית ר 

בקרב רוב הישראלים

ַע'ֵזّה - עזה

פ תמיד רפה )לא פ )f(פַפא
דגושה(

ַפִקיר - עני

ַצַּבאח - בוקרס עמוקהצצַצאד

ַצ'ִעיף - חלשד עמוקה איןצ'ַצ'אד

ק )תמיד נכתוב ַקאף
אותה כך, גם כשהיא 

נהגית אחרת(

בספרותית: ק עמוקה  ק
במדוברת: ההגיה 

משתנה בהתאם 
ללהגים: לעיתים 

היא נהגית כמו 
בספרותית לפעמים 

היא נהגית כמו א
לפעמים היא נהגית 

כמו ג בעברית.
בלהג העירוני 

הירושלמי האות 
ק נהגית כמו א.

ַקאל - אמר

נהגית כמו ר ררַרא
בספרדית, איטלקית 

ורוסית

ַראס - ראׁש

ַשַּׁבאּב - נוערכמו ׁש בעבריתׁשׁשִשין

ַתַעאל - בואכמו ת בעבריתתתַתא

בספרותית: כמו איןת'ַת'א
 three במילה th

במדוברת: בדרך כלל 
כמו ת או ס בעברית

ַת'לַאֵת'ה )בספרותית( 
-< ַתלַאֵתה )מדוברת( 

- שלושה. 
ַמַת'לַן )בספרותית(  
-< ַמַסלַן )מדוברת( 

- למשל
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2( ַשַדّה

ַשַדّה )_ّ( מורה על הדגשת האות שמעליה היא מופיעה. ההדגשה באה לידי ביטוי בעיקר 
במשך ההגייה )ה"אורך" של האות( - האות נהגית למשך זמן רב יותר )אורך כפול(. חשוב 

מאוד להקפיד על הגיית ַשַדّה! אם לא תקפידו על כך, יכול להיות שלא יבינו מה אתם 
אומרים, או גרוע מכך - יבינו דבר שונה ממה שהתכוונתם להגיד!

3( אם קריאה )דומה ל- vowel באנגלית(

אם קריאה מסמנת תנועה )a/e/i/o/u(. האותיות א,ו,י יכולות להיות אמות קריאה.
לדוגמה:

ַּבאּב )דלת( 
ַמגְ'נּון )משוגע(

הֹון )כאן(
ַרִפיק )חבר(

כאשר מופיעה במילה אם קריאה, פעמים רבות היא תישמע ארוכה מהרגיל )ַמגְ'נוווווווּון(

האותיות א,ו,י יכולות לשמש גם כעיצורים )אותיות "רגילות"(
לדוגמה:

ַאְחַמד
וַלִיד

יַאַפא

 

)בתמונה: אם קריאה(
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4( תנועת ֵעֶזר

תנועת העזר היא תופעה העשויה להופיע כאשר נוצר רצף של שני שוואים, כלומר שני 
עיצורים ללא תנועה בזה אחר זה. אם מילה מתחילה בשווא, במיוחד כאשר לפניה מילה 

הנגמרת בהברה סגורה, עשויה להתווסף בתחילתה תנועת ֵא כדי להקל על ההגייה.
חשוב לציין שלא תמיד מוסיפים את תנועת העזר. זה תלוי במיקום המילה במשפט ומה בא 

לפניה )וגם בהעדפה האישית של הדובר ובדיאלקט(. אתם לא צריכים בינתיים להכיר את כל 
הכללים המפורטים! מספיק שתכירו את התופעה, כדי שלא תופתעו שתשמעו את הַאלִף הזו. 

לדוגמה:
ֵאְזִע'יר = ְזִע'יר )קטן, צעיר(

ֵאְּכִתיר = ְּכִתיר )הרבה(
ֵאְּכִּביר = ְּכִּביר )גדול(

תופעת תנועת העזר בעברית

במילים מסויימות בעברית, ובמיוחד מילים שמקורן בשפה זרה, קיימת גם כן תופעת תנועת העזר.

דוגמאות: 
את המילה היוונית ְסְטָרֶטגְיָה )strategy באנגלית( קלטה העברית כ- ַאְסְטָרֶטגְיָה.

את המילה היוונית ְסַטְדיֹון )stadium באנגלית( קלטה העברית כ- ִאְצַטְדיֹון. 
"ּוְביָד ֲחָזָקה ּוְבֶאְזרֹוַע נְטּויָה"- ירמיהו ל"ב כ"א )אזרוע = זרוע(

לקריאה נוספת על תופעה זו בעברית: 
https://www.safa-ivrit.org/dikduk/prosthetic.php

יש שאלות? אתם מוזמנים לכתוב לנו בדף הפייסבוק או באמצעות הדף "צרו קשר" באתר!


