
מדרסה
לימוד ערבית מדוברת

ברכות וביטויים נפוצים

)PEACE( ַסלַאם - שלום
ֵא)ל(ַסّלַאם ַעלֵיֻּכם - שלום

לַאם - תשוּבה לֵא)ל(ַסّלַאם ַעלֵיֻּכם וַַעלֵיֻּכם ֵא)ל(ַסّ
ִּכיף ַחאלַּכ ? - מה שלומך? ]מילולית: איך מצבך?[

ֵאלְַחְמֻד לִלַّה - השבח לאל, תודה לאל )משמש גם כתשובה ל-ֵאלְַחְמֻד לִלַّה(
ַתַמאם - ּבסדר, טוב 

יּכ - תהיה בריא. בעל מספר משמעותיות נוספות, כגון תודה, בבקשה וכו'  ַאללַّה יִַח'לִّ
]מילולית: שאללה ישאיר אותך )בעולם הזה([

ַאְהלֵין - אהלן, שלום
ֻפְרַצה ַסִעיֵדה - נעים להכיר!  ]מילולית: הזדמנות שמחה )להכיר אותך([

אפשר לומר גם: ְתַׁשַרְפנַא - לכבוד הוא ]לנו[!
ַאללַّה ַמַעאּכ - שאללה יהיה איתך, נאמר בעת פרידה. 

ִאנְַשׁאללַّה - הלוואי, אם ירצה השם, בעזרת השם
]המילה מורכבת מ-3 מילים בערבית ספרותית ִאן )אם( + ַשׁאַא )ירצה( + אללה[

וַאללַّה - ּבחיי, ת'אמת, ואללה
מילות השאלה
ִּכיף? - איך?

ׁשּו=ֵאיׁש - מה?
וֵין? - איפה?

ִמין? - מי?
 

מיליות

ִמן -  מן, מ...
ִפי -  ּב...

ּו - ו )ו החיבור(
לַא - לא

ִמׁש -  מילית שלילה, דומה ל- not באנגלית )נרחיב על השימוש בהמשך(
וִלַّא -  או )לדוגמה: ַקְהוֵה וִלַّא ַׁשאי- קפה או תה?(

אוצר מילים

אוצר מילים שיעור 1 / שיחה בין מחמוד וגילעד
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אוצר מילים
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אוצר מילים שיעור 1 / שיחה בין מחמוד וגילעד

מילים נוספות

ַעאיֵׁש )רבים:( ַעאיְִשׁין - חי
ַזאֵכּר )רבים:( זאְכִּרין - זוכר.

ַסאֵכּן )רבים:( ַסאְכּנִין - שוכן, גר
 

ַצאֵחּב )רבים:( ְצַחאּב - חבר
ַעַרִּבי )רבים:( ַעַרּב - ערבי

יַהּוִדי )רבים:( יַהּוד - יהודי
 

ֵאלְֻקְדס - ירושלים )מילולית: הקֹדש(
וַאִדי ֵא)ל(גّ'ֹוז - שכונה במזרח ירושלים

ֵא)ל(ֵׁשّיח' גַ'ַרّאח - שכונה במזרח ירושלים
 

ַכַּמאן - גם, גם כן, עוד
ִחלּו - יפה, מתוק

ֻהנַאּכ - שם
ַקְהוֵה - קפה

ַׁשאי - תה
ִענְִדי - יש לי, אצלי

ַּבסّ - רק, אבל, מספיק
ַטיֵּّב - טוב
ִאֵסם - שם

ַח'אל -  דוד )אח של האם(
ַחאל - מצב

ַאְצל - מקור, שורש
ַמַרّה - פעם

ִּבִדّّי - אני רוצה, אני צריך, אני אמור...
ַארּוח - אלך

ִּבִדّّי ַארּוח - אני רוצה ללכת
נְׁשּוף - נראה

ַתאנִי - שני, נוסף, אחר

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


