
 
 

 8שיעור  - אוצר מילים

  ביטויים

 בבקשה, התכבד! –'ל ְתַפַצّ

 'לּו'ִלי )רבים:( ְתַפַצّ)נקבה:( ְתַפַצّ

 בבקשה )לשון נימוס( –ַלְו ַסַמְחת 

 )נקבה:( ַלְו ַסַמְחִתי )רבים:( ַלְו ַסַמְחתּו

למה אתה מצוברח  –ֵליׁש ַקאֵלּב ּבּוַזּכ 

 ( )מילולית: למה ]אתה[ הופך את פיך? 

 משהו כזה, פחות או יותר –ֵהיּכ ִאִשי 

 הישאר בשלך, אל תתערב –יּכ ִפי ַחאַלּכ ַח'ִלّ

 גם כן אתה! –אִני ִאְנֵת )אל(ַתّ

 

  מילים נוספות

 ֻג'ְמַעה = ֻאְסּבּוע = שבוע

 מונית –ַתְּכִסי 

 ֻׁשֵפיר = סואק = נהג

 צחוק –ַצ'ְחֵּכה 

 מונה –אד ַעַדّ

 מספר –ַעַדד 

 מהירות –ֻסְרַעה 

 רישיון -ֻרְח'ַצה  

 משבר כלכלי –ה ַאְזֵמה ִאְקִתַצאִדֵיّ

 

 חוטם הכלב –ּבּוז 

. פקקים 2. משבר 1 –ַאְזֵמה 

 )בכביש(

 אהוב  –ַחִּביּב 

 בחור, נער, צעיר – ַׁשאּבّ

בחורים, צעירים,  –ַׁשַּבאּב 

 חבר'ה

 במהירות, מהר –ְּבֻסְרַעה 

 מכונית –אַרה ַסַיّ

 קודם כל, דבר ראשון לפני...  –ל ְלַאַוّ)א(ּבִ 

 אצל -ִעְנד 

 . יש לי2. אצלי 1 –ִעְנִדי 

 = ַצִחיח = נכון ַצחّ

 רגיל, בסדר, בקטנה –ַעאִדי 

 שום דבר, כלום –ַוַלא ִאִשי 

 אף אחד –ַוַלא ַואַחד 

 אף פעם –ה ַמַרַّוַלא 

   מילות השאלה

 how many כמה? – םּכַ 

 how much כמה? – יׁשֵדّקַ 

 לאן? – יןוֵ לַ 

 מאיפה? – יןן וֵ מִ 

 איפה? – יןוֵ 

 איך? – יףּכִ 

 מה?  – יׁשאֵ  / ּוׁש

 למה? – יׁשלֵ 

 איזה? – ַאְיّ

 )לזכר, ונקבה( איזה? – /ַאִנינּואַ 

 מתי? –ְמַתא / ֵויְנַתא יאִ 

 למי? –ַלִמין 

 

 

 



 
 

  פעלים

 ספר – ַעדّ

 נתן –ַאְעַטא 

 הרגע! –ִאְהַדא! 

 תן לי –ַאְעִטיִני 

 !)ציווי( סע, תן גז – !ִאְדַעס

 )נקבה:( ִאְדַעִסי

 )רבים:( ִאְדַעסּו

 אני בא, אבוא –ַּבאִג'י 

 

 

 המספרים:

 אחדות

 ַסְּבַעה 7 הִסֵתّ 6 ַח'ְמֵסה 5 ַאְרַּבַעה 4 ַתַלאֵתה 3 ְתֵנין 2 ַואַחד 1
8 

 ַתַמאְנֵיה
 ִתְסַעה 9

 עשרות

11 
 ַעַׁשַרה

 ֵעְׁשִרין 21
31 

 ַתַלאִתין
 ַתַמִנין 81 ַסְּבִעין 71 יןִסִתّ 61 ַח'ְמִסין 51 ַאְרַּבִעין 41

91 
 ִתְסִעין

 מאות

111 
 הִמֵיّ

211 
 ִמיֵתין

311 
 הת ִמֵיַّתלַ 

411 
 הַאְרַּבע ִמֵיّ

511 
 הס ִמֵיַّח'מְ 

611 
 הִמֵיّ ִסְתّ

711 
 הע ִמֵיַّסּבְ 

811 
 הן ִמֵיַّתמַ 

911 
ִתַסע 

 הִמֵיّ

 -ה: ִמית*צורת הסמיכות של המילה ִמֵיّ
 111$ –מאה אלף, ִמית דֹוַלר  –ִמית ַאְלף 

 

 ימות השבוע ַאַיאם ֵאְלֻאְסּבּוע

 שבת שישי יום יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 יֹום ֵאְלַאַחד
יֹום 
 ֵניןֵא)ל(ְתّ

 יֹום ֵאְלַאְרַּבַעה ַלאֵתהיֹום ֵא)ל(ַתّ
יֹום 

 ֵאְלַח'ִמיס
 ְּבתיֹום ֵא)ל(ַסّ יֹום ֵאְלֻג'ְמַעה


