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שיעור 11 - אוצר מילים
סקייפ בין אח לאחות

שמות עצם:
ֻאְח'ת – אחות

ַתְאִח'יר – עיכוב, דיליי
ֻע'ְרֵפה – חדר
אֹוַצ'ה - חדר
אֵֹתיל – מלון
ֻפנְֻדק – מלון

ַסיַّאַרה – מכונית
ַּבְחר - ים

ֻּבַחיְַרה – אגם
ַסוַّאק – נהג 

ִסתّ – גברת, סבתא
ִסיד – אדון, סבא

ִרַסאלֵה – מכתב, הודעת סמס
ֻשְע'ל – עבודה 

יֹוֵמין/יּוֵמין – יומיים
ַּבַרّא – בחוץ

גֻ'וַّא – בפנים
נֵת – אינטרנט

ַשְע'לֵה – עניין, דבר

תארים:
ַפְרַחאן – שמח

ַמשע'ּול – עסוק
ְצ'ִעיף – חלש

ַקוִי – חזק

צורות בינוני פועל )שגם הן לעיתים קרובות תארים(:
ַסאֵמע – שומע
ַעאֵמל – עושה
ַעאֵרף – יודע

ַאאֵסף –מצטער
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ַּבאיֵח' – עלוב, גרוע, מעפן
ַחאֵצ'ר – מילולית: נוכח. בהשאלה: בסדר, אני מסכים

ִמְתַאֵחّ'ר – מאוחר
ִמְרַתאח – רגוע, נהנה

ְמַּכיֵّף – עושה כיף, נהנה
ַאִּכיד – בטוח, בטח, ודאי, כמובן ש...

פעלים:
ַקַטע \ ַקאַטע – חתך, חצה כביש, הפסיק, קטע

ַפאק )I(– התעורר
ִעֵרף – ידע

ַסאק )U(– נהג
ַזאר )U( – ביקר

ַצאר )I( – היה, נהיה, הפך, קרה, התחיל )לעשות משהו(, כבר )משהו(
ַקאל )U( – אמר

קּול! – אמור! )ציווי(
ִאְטִפי! – כבה/כבי! )ציווי( 

ִאנְַּבַסט - נהנה
ִאנְִּבֵסט! – תיהנה! )ציווי(

מיליות
ִאנֹّו – ש... 
ַכַּמאן – גם 

לֵיש / לֵיה – למה?
ֵאיש / ֵאיה – מה?

ִאלִّי – אשר, מי ש..., מה ש..., זה ש...
ַהיְّ / ַהאיְ – הנה, בדיוק עכשיו, בזה הרגע

ַע- – קיצור של ַעלַא – על, אל.
ַעַשאן – כי, בגלל, כדי

ַטּב / ַטיֵּّב – טוב, בסדר

ביטויים:
שּו )א(לְוְַצ'ע? – מה המצב?

ַח'לַץ – מספיק 
ַח'לַץ ְתַקאֵטְענִי!– די לקטוע אותי!
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שּו ַעאֵמל – מה אתה עושה? מה נשמע? מה המצב?
ַעאש ִמין ִסֵמע צֹוַתּכ – איזה כיף לשמוע אותך! )מילולית: חי מי ששמע את קולך(

שּו ִּבַדּّכ ִמנִّי? – מה אתה רוצה ממני?
ֵא)ל(ַצַّראַחה ַראַחה – מילולית: "הכנות היא מרגוע", כלומר תמיד עדיף לדבר בכנות

ְّ – עוד מעט, תיכף ַּכַמאן ְשוַי
ַמא ַאְחלַאה! - איזה יופי!

ַמא ַאְחלַאִּכי! - איזה יפה את!
ַמא ַאְחלַאּכ! - איזה יפה אתה!

ַסוַّאק ַתְּכִסי – נהג מונית
ַּבַרّאת )א(לְִּבלַאד – חוץ לארץ

ַצאר לֹו X –כבר X )זמן כלשהו( שהוא...
שּו יְַענִי – מה זאת אומרת?, מה הכוונה?

ְע'לֵה ַהאיְ? – מה זה העניין הזה?  שּו ַה)אל(ַשّ
ִדיר ַּבאלַּכ – תיזהר, שים לב

ִדיר ַּבאלַּכ ַע-ַחאלַּכ – שמור על עצמך
ִמנְּכּון ַעלַא ִאִתַّצאל – נהיה בקשר


