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ברכות וביטויים נפוצים
ַמְרַחַּבא – שלום, ברוכים הבאים

ַמְרַחְּבֵתין – שלום שלום, תשובה לַמְרַחַּבא )מילולית: שני שלומות(
ַמַראִחּב – שלומות

ֵא)ל(ַסّלַאם ַעלֵיּכֹם – שלום
תשובה: ּוַעלֵיּכֹם ֵא)ל(ַסّלַאם ]מילולית: ועליכם השלום[

ַאְהלַן וַַסְהלַן, ַאְהלֵין, ַהלַא, יַא ַהלַא – שלום!
ַאה – כן

ֻּכלّ ֵאלְִאְחִתַראם – כל הכבוד
ַקֵדّיׁש ֻעְמַרּכ? – בן כמה אתה? ]מילולית: כמה חייך?[

ַקֵדّיׁש ֻעְמֵרּכ? – בת כמה את?
ֻׁשְּכַרן – תודה

ֻׁשְּכַרן ְּכִתיר – תודה רבה
ִתְסלַם – תהיה בריא, תודה

ִתְסלִַמי - )לבחורה(
ִתְסלַמּו -  )לכמה חבר'ה(

ַעלַא ֵעינִי, ַעלַא ֵעינִי ּוַראִסי – בבקשה, על אחריותי ]מילולית: על העין שלי, על העין שלי 
והראש שלי[

ְתַׁשַרְّפנַא – נעים להכיר ]מילולית: התכבדנו[
ְפנַא ֵא)ל(ַׁשַّרף ִאלִי – הכבוד הוא שלי, תשובה ל ְתַׁשַרّ

לַאֵמה - להתראות ַמַע א)ל(ַסّ
יְִסלַמּו ִאיֵדיּכ – "שידיך יהיה שלמות/בריאות" – תודה רבה )כשנותנים לכם משהו עם היד(

ואיך אומרים "איך אומרים" בערבית? מספר דרכים:
ִּכיף ּבִּ)י(ְחּכּו? ִּכיף ֻמְמִּכן ַאקּול? שּו ִּב)י(ְחּכּו? ִּכיף ִּבִדّי ַאקּול?

ַּב)א(ְחִּכי ַעַרִּבי ַּבסّ ְשוַי, ִמשّ ְּכִתיר – אני מדבר/ת ערבית רק קצת, לא הרבה

מילות שאלה
ִּכיף? – איך?

יׁש? – כמה? )עבור שמות עצם בלתי ספירים, לשאול על כמות ולא על מספר, באנגלית:  ַקֵדّ
)how many-בניגוד ל ,how much

 How many ַאַכּםّ – כמה? )עבור שמות עצם ספירים, לשאול על מספר ולא על כמות. כמו
באנגלית(. 
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מיליות
לַ- – ל-, אל 

ִאלִי – שלי )שימו לב שכאן אין שדה על הלמ"ד, בניגוד לִאלִّי במשמעות אשר(

פעלים
ַחַּכא – דיבר, סיפר

ְּבִתְחִּכי – אתה מדבר, את מדברת
ְתַעלַّם – למד

ַּב)א(ְתַעלַّם – אני לומד
ְּבִתְתַעלַّם – אתה לומד

ְּבִתְתַעלְִّמי – את לומדת
קּול – אמור! תגיד! קּולי – אמרי! תגידי!

ִאְחִּכי לִי! - תגיד/י לי!
ַאקּול – אוַמר

ֻמְמִּכן ַאקּול – אני יכול לומר, אפשר לומר
ועוד פעלים מגזרת עו"י שהוזכרו בסרטון 4 ויורחב עליהם בהמשך: 

ַקאל = אמר, ַראח = הלך, ַשאף = ראה, ַּכאן = היה, ַצאר = נהיה, ַמאת = מת

מילים נוספות
עַֹמר - חיים

ַחִּכי - דיבור  ַחִּכי ַפאִצ'י – שטויות ]מילולית: דיבור ריק[
ַע'ה ֵאלְַעַרִּביֵّה( ַעַרִּבי – ערבי, השפה הערבית )קיצור של "השפה הערבית" -  ֵא)ל(לֻّ

ַעַרִּביֵّה – ערביה
ְׁשוַי – קצת, מעט; בסמיכות: ְׁשוַיֵת- , לדוגמה ְׁשוַיֵת ַמַצאִרי – מעט כסף. ְׁשוַי ְׁשוַי – לאט 

לאט
ִחלְו  )רבים:( ִחלְוִין – יפה, מתוק

ִאְקִתַצאד – כלכלה
מּוִסיַקא – מוזיקה

ַׁשַרף - כבוד
ֻמְמִּכן – אפשר, אפשרי   ִמשّ ֻמְמִּכן - לא אפשרי

ַמְענַא – משמעות, מובן; בסמיכות: ַמְענַאת-, לדוגמה ַמְענַאתֹו - משמעות הדבר )היא...(, 
זאת אומרת....

ִּביגַ'נֵّן – משגע, מגניב
יַא ַסלַאם! – איזה יופי! מגניב!

ַהאַדא – זה, הזה   ַהאי – זאת, הזאת
גם את ַהאַדא וגם את ַהאי אפשר לקצר לאות ַה המתחברת לשם העצם שאחריה, כמו ַעלַא 

המתקצרת ל-ַע.
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ׁשֹוּב – שרב, חום    ַהא)ל(ׁשֹّוּב – החום הזה
ְּכִתיר )רבים:( ְּכַתאר – רב, הרבה, מאוד

ַחלַאל - כשר )אסלאם(    ַחַראם - לא כשר
ַזלֵַמה ֻמְחַתַרם -  איש מכובד

ְמַעלֵّם - מורה, "גבר!", בוס    ִעלְם )רבים: ֻעלּום( – מדע, ידע

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


