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ֶחְבָרה ְוַתֲעסּוָקה 
ֶאל-ֻמְג'ַתַמע ֶו-(א)ְל-ַעַמל 

אס ף ַעַלא(אל)-ַנّ ַעֻרّ ֶא(ל)-ַתّ רּות  ֶהּכֵ
ַלא ֻזְע'ַרא?) ׁשּו ִאְסַמּכ / ִאְסֶמּכ? (ּבַ  ?ֵמ ְ ְמ / ׁשּ ִ ַמה ּשׁ

ַאַנא ִאְסִמי... ִמי...  ׁשְ
יף ַחאַלּכ / ַחאֶלּכ? ּכִ  ?לֹוֵמ ְ לֹוְמ / ׁשּ ְ ַמה ּשׁ

ה, ּוִאְנֶת? סּוט, ֶאְל-ַחְמֻד-ִל-(אל)-ַלّ ַמּבְ ה?  טֹוב, ּתֹוָדה. ְוַאּתָ
ה! ֶאְל-ַחְמֻד ִל-(אל)-ַלّ ם!  ֵ רּו ַהּשׁ ּבָ

... תّ ף ַעַלא (א)ְל-ֻאְסַתאז / (אל)-ִסّ ְתַפַצّ'לְת ַעַרّ יר ֶאת ַמר / ָמַרת...  ָנא ְלַהּכִ
ְפַנא ַרّ ְתׁשַ  .יֵר יְר / ְלַהּכִ ָנִעים ְמאֹד ְלַהּכִ

ׁשּוַפּכ י ּבַ ַאַנא ַפְרַחאן ִאִנّ  .ָאִני ָשֵֹמַח ִלְראֹוְת
ְתקּול! ׁשּו ּבִ ה ָסח!  ָמה ַאּתָ
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אַנת ִרִחְלַתּכ? יף ּכַ ּכִ  ?ָעְבָרה ְנִסיָעְת ֵאי

ִמין ִאְנֶת? ה?  ִמי ַאּתָ
ּוִמין ַהאַדא / ַהאִדי? ּוִמי ֶזה / זֹו? 

ד / ֶאְל-ֻאְסַתאז... ַהאַדא (אל)-ַסִّיّ ֶזהּו ַמר... 
ד ַסִיّ ָאדֹון 

ַיא ַסִיד (בפנייה אליו)  
תّ ֶא(ל)-ִסّ ֶבֶרת  ּגְ

ַיא ִסת (בפנייה אליה)  
ֶאְל-ַאאְנֶסה ֶבֶרת (לא ְנׂשּוָאה)  ּגְ

ֹו ִתיר ַענّ ְסִמְעת ּכְ י ַרּבֹות אֹודֹוָתיו.  ַמְעּתִ ׁשָ
ַקֵדّיׁש ַצאר ַלּכ הֹון? אן?  ה ִנְמָצא ּכָ ה ְזַמן ַאּתָ ּמָ ּכַ

ְהר יֹום / ֻאְסּבּוע / ׁשַ בּוַע / חֶֹדׁש  - יֹום / ׁשָ
ִג'ית אִתי...  ּבָ

אן ֻעְטֶלה ִמן ׁשַ ה  - ְלֻחְפׁשָ
ְע'ל ّ אן ֶא(ל)-ׁשֻ ִמן ׁשַ - ְלצֶֹר ֲעָסִקים 

י אן ֶאל-ִעַלאג' ֶא(ל)ִצִّחّ ִמן ׁשַ ִריאּוִתי  - ְלִטּפּול ּבְ
ֻע'ל? ّ יף ֶא(ל)-ׁשֻ ּכִ ֵאי ָהֲעָסִקים? 

ֻמְמַתאז ִנים  ְמֻצּיָ
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ִמי ַעַלא... ם / ַסְלّ ַסֶלّ לֹום ְל...  ת ׁשָ ִריׁשַ ּדְ

את ֻלַע'ִוֶיّה ֻצעּוּבַ ֵיי ָשָֹפה  ְקׁשָ
י... ִתְחּכִ ִאְנֶת ּבְ ר...?  ה ְמַדּבֵ ַהִאם ַאּתָ

ִאְנְגִליִזי ִלית  - ַאְנּגְ
ַאְלַמאִני ְרָמִנית  - ּגֶ

ְפַרְנַסאִוי - ָצְרָפִתית 
ְניֹוִלי ְסּבַ ית  - ְסָפַרּדִ

י ַעַרּבִ - ַעְרִבית 
ִטְלַיאִני - ִאיַטְלִקית 

ַראִני י ִעּבְ ְחּכִ ַאַנא ּבַ ר ִעְבִרית.  ֲאִני ְמַדּבֵ
י...? ִיְחּכִ ִפיה הֹון ַחַדא ּבְ ר...?  ַדּבֵ ּמְ הּו ׁשֶ אן ִמיׁשֶ ֵיׁש ּכָ

ַוֶיّה... ְפַהם ׁשְ ּבַ ֲאִני ֵמִבין / ְמִביָנה ְמַעט. 
ַדן ִמׁש ַפאֶהם ַאּבַ ָלל א ֵמִבין.  ֲאִני ּכְ

י ַעַלא ַמְהַלּכ, ִמן ַפְצ'ַלּכ ִאְחּכִ ה יֹוֵתר ְלַאט.  ׁשָ ַבּקָ ר ּבְ ּבֵ ּדַ
ן ִתְתַהַגّ'א ַהאַדא? ֻמְמּכִ ת זֹאת?  ֲהתּוַכל ְלַאּיֵ
ֻתּב ַהאַדא, ִמן ַפְצ'ַלּכ ֻאּכְ תֹב זֹאת.  א ּכְ ָאּנָ
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אִני? ִתְקַדר ְתַתְרִג'ם ַהאַדא ִמן ׁשַ ּבְ ם זֹאת ֲעבּוִרי?  ֲהתּוַכל ְלַתְרּגֵ

ן ְתִעיד? ֻמְמּכִ  ? ֲהתּוַכל ַלֲחזֹר ַעל ּכָ
ֵאיׁש ַקאל? ָמה הּוא ָאַמר? 

ִאְנֶת ַפאֶהם ַעַליّ? ה ֵמִבין אֹוִתי?  ַאּתָ
י. לّ ִאׁשִ ְפִהְמת ּכֻ י ַהּכֹל.  ֵהַבְנּתִ

ְלֻפט' ַהאַדא ַמְזּבּוט? ּבַ א זֹאת ָנכֹון?  ַהִאם ֲאִני ְמַבּטֵ
ּכّ ַלְפִט'י ַע'ִריּב ִמן ֵע'יר ׁשַ ה.  ּנֶ ַטח ְמׁשֻ י ּבֶ ּלִ ְבָטא ׁשֶ ַהּמִ

ְלֶמה? ַתְעִני ַהאִדי (א)ְל-ּכִ ׁשּו ּבְ ה ַהּזֹו?  ּלָ רּוׁש ַהּמִ ַמה ּפֵ
יקּולּו? יף ּבִ ּכִ ֵאי אֹוְמִרים...? 

ְלֶמה / ֶאְל- ַתאּב ֶאְל-ּכִ יִני ִפי (א)ִל-ּכְ ִמן ַפְצ'ַלּכ ַוִרّ ט.  ּפָ ׁשְ ה / ַהּמִ ּלָ ֶפר ֶאת ַהּמִ ּסֵ א ַהְרֵאה ִלי ּבַ ָאּנָ
ֻג'ְמֶלה.

ֶאְל-ֻעְמר ּו-(א)ְל-ֵעיֶלה ָחה  ּפָ יל ּוִמׁשְ ּגִ
ִטְפל ינֹוק  ּתִ

ברבים: ַאְטַפאל  
ְנת ַוַלד / ּבִ ה  ֶיֶלד / ַיְלּדָ

ַנאת ברבים: אּוַלאד / ּבַ  
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ֶיّה י / ַצּבִ ַצּבִ ַנַער / ַנֲעָרה 

אַיא ַיאן / ַצּבַ ברבים: ִצּבְ  
ה ַצאֶחּב / ַצאְחּבֶ ָחֵבר / ֲחֵבָרה 

את ברבים: ְצַחאּב / ַצאְחּבַ  
ַאח' ָאח 

ברבים: ִאְח'ֶוה  
ֻאְח'ת ָאחֹות 

ברבים: ַח'ַואת  
ַאּב ָאב 

ַיאת ّ ַّהאת, ַאּבַ ברבים: ַאּבַ  
ֻאםّ ֵאם 

אַיאת ַהאת, ִאַמّ ברבים: ִאַמّ  
ֹו, ִסידֹו ִג'דّ ָסָבא 

שים לב: כינוי הגוף משתנה לפי הצורך  
ֹו ִסתّ א  ַסְבּתָ

שים לב: כינוי הגוף משתנה לפי הצורך  
ַעםّ / ַעֶמّה ּדֹוד / ּדֹוָדה (מצד האב) 

את ברבים: ְעַמאם / ַעַמّ  
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ַח'אל / ַח'אֶלה ּדֹוד / ּדֹוָדה (מצד האם) 

ברבים: ְח'ַואל / ַח'אַלאת  
ַאַנא... ֲאִני... 

ֶזה) ז (ִמְתַג'ְוّ ִמְתַג'ֶוّ - ָנׂשּוי (ְנׂשּוָאה) 
ֶיّה) אּבִ י (ַעַזّ אּבִ ַעַזّ ָקה)  ק (ַרּוָ - ַרּוָ
ַקה) ק (ְמַטַלّ ְמַטַלّ ה)  רּוׁשָ רּוׁש (ּגְ - ּגָ

ַאְרַמל (ַאְרַמֶלה) - ַאְלָמן (ַאְלָמָנה) 
יׁש ֻעְמַרּכ / ֻעְמֶרּכ? ַקֵדّ  ? ה ַאּתְ ּמָ ת ּכַ ה / ּבַ ה ַאּתָ ּמָ ן ּכַ ּבֶ

ִרין ַסֶנّה ֻעְמִרי ִעׁשְ ָנה.  ן 20 ׁשָ ֲאִני ּבֶ
ֻעְמִרי ְתֵנין ּוַתַלאִתין ַסֶנّה ָנה.  ת 32 ׁשָ ֲאִני ּבַ

ְוִלְדת ַעאם ַאְלף ִתַסע-ִמֶיّה ּוַתַמאִנֶיה ּוְתַלאִתין ַנת 1938.  ׁשְ י ּבִ נֹוַלְדּתִ
י ֵעיְלַתּכ? ם ַנַפר ִפִ ּכַ  ? ְחּתְ ּפַ ִמׁשְ ה ְנָפׁשֹות ּבְ ּמָ ּכַ

ע ַאְנַפאר ִפי ֵעיִלְתַנא ַאְרּבַ ת 4 ְנָפׁשֹות.  נּו ּבַ ְחּתֵ ּפַ ִמׁשְ
ְנת ִאִלי ַוַלֵדין ּוּבִ ִנים ּוַבת.  ֵני ּבָ ֵיׁש ִלי ׁשְ

ר? ּכֶ ַנּכ ֶאְל-ּבִ ַקֵדّיׁש ֻעֻמר ִאּבְ כֹור?  ְנ ַהּבְ ה ּבִ ּמָ ן ּכַ ּבֶ
ִע'יֶרה? ְנַתּכ ֶא(ל)-ְזّ יׁש ֻעֶמר ּבִ ַקֵדّ ִעיָרה?   ַהּצְ ּתְ ה ּבִ ּמָ ת ּכַ ּבַ

ַנּכ, ׁשּו ִאְסמֹו? ִאּבְ  ?ְנ ל ּבִ מֹו ׁשֶ ְ ַמה ּשׁ


