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דוגמאות אופן ההגייה האות

ל 'ג   (הר)ב  באנגליתJכמו  'ג

(צום)צֹום  ס כבדה מהגרון צ

צ   מ  (חודש הרמדאן)אן 'ר  ד כבדה מהגרון 'צ

(פחד)ף א'ח  
" מלוכלכת"ח 

רגילה כמו עברית
'ח

ח   (בדק)ץ פ 
גרונית  " נקייה"ח 

כמו התימנים
ח

(מערב)ְרב 'ע   ר צרפתית 'ע

ד  ל  (ילד)ו  w ו

הגיית האותיות



נטיית שם העצם בנקבה נטיית שם העצם בזכר ערבית עברית

ִמִעְדִתי ִביַקלְ  ַאַנא אני

ִמִעְדַתכ ַבּכַקלְ  ִאְנת   אתה

כִמִעְדת   ּכַקלְ  ב  ִאְנִתי את

ִמִעְדתֹו בֹוַקלְ  ֻהו   הוא

ִמְעִדְתַהא ַקְלְבַהא ִהי   היא

ִמְעִדְתַנא ַנאַקְלבְ  נאִאחְ  אנחנו

ם ְתּכֹּ ִמְעד  םַקְלְבּכֹּ  ִאְנתּו אתם

ְתהֹּ  םִמְעד  םַקְלבְ  הֹּ ֻהם   הם

לְ  קיבה= הִמְעד  לב= ב ק 



פעלים במשקל קל והטייתם לפי הגופים בכל הזמנים
ל ע  ח  משקל פ  בדק= ץ פ 

ציווי עתיד\הווה  עבר גוף

ְפַחץב   תַפַחצ   נ א א 

ְפַחץִא  ִתְפַחץבְ  תַפַחצ   ִאְנת  

יְפַחצִ ִא  ִתְפַחִציבְ  ִתיַפַחצְ  ִאְנִתי

ַחץפְ בִ  ַפַחץ ֻהו  

ִתְפַחץבְ  ַפְחַצת ִהי  

ַחץִנפְ מְ  ַנאַפַחצְ  ִאְחנ א

ּוְפַחצִא  ִתְפַחצּובְ  תּוַפַחצְ  ִאְנתּו

ְפַחצּובִ  ּוַפַחצ ֻהם  



ל משקל ִפע 

ציווי עתיד\הווה  עבר גוף

ַלעטְ ב   תְטִלע   נ א א 

ְטַלעִא  ִתְטַלעבְ  תְטִלע   ִאְנת  

יעִ ְטלַ ִא  ִתְטַלִעיבְ  יִת ְטִלעְ  ִאְנִתי

ַלעטְ בִ  ע ִטל  ֻהו  

ִתְטַלעבְ  ִטְלַעת ִהי  

ַלעִנטְ ְמ  ַנאְטִלעְ  ִאְחנ א

ּוְטַלעִא  ִתְטַלעּובְ  תּוְטִלעְ  ִאְנתּו

ַלעּוטְ בִ  וִטְלע ֻהם  

ע יצא= ִטל 



ְח -אדום  רא  מ 
ְח –ירוק  ר'צ  'א 
ר-צהוב  ְצפ  א 
ק-כחול  ְזר  א 
ְסו  -שחור  דא 
ְבי ץ-לבן  'א 
ֻבִני-חום 

אלִ -כתום  יֻבְרְתק 
ְרִדי-ורוד  ו 
א-אפור  מ  ִדיר 
גִ -סגול  אְפס  נ  י'ב 
א-תכלת  מ  ִויס 

אלואן-צבעים 



ה–המשפחה  יל  ל ע  א 
o   אם–ִאם

o  בת–ִבְנת

o אחות–ת'ֻאְח

o ה מ  דודה מצד האב–ע 

o  מצד האםדודה–ה אל  'ח

o ִה 'ג סבתא–ד 

oִפי ה ח  נכדה–ד 

o ה ר  אישה–מ 

o  ב אב–א 

o בן–ִאְבן

oח אח–' א 

o  ם דוד מצד האב–ע 

o  דוד מצד האם–ל א'ח

o ִסב–ד 'ג

o ִפ נכד–יד ח 

oבעל–ז ֹו'ג





ְוקאת-זמנים  א 

o ח  –מאוחר ר                            'ִמְתא 
o ִכיר                                  –מוקדם ב 
o ק–עכשיו ל  ית                      \ה  ְלק  ה 
o ֻצבֹּח–בוקר
o ר         הֹּ 'טֻ –צהריים
o ְעִד א–אחרי הצהריים רהֹּ 'טֻ -ב 
o  א–ערב ס  מ 
o יל–לילה ל 
o ח–אתמול אר  ִאְמב 
o ל –שלשום ו  חא  אר  ִאְמב 
o א–מחר ֻבְכר 
o ד –מחרתיים ע  אב  ֻבְכר 

o  ה                          –דקה ְדִקיק 
o ה–שעה יע  ס 
o ה–רבע שעה יע  ֻרבֹּע ס 
o ה–חצי שעה יע  נֻץ ס 
o ¾ א–שעה ְלִתְרב  הת  יע  ע ס 
o ר–חודש ה  ש 
o ה  –שנה ִסנ 
o ֻאְסבּוע–שבוע
o    יֹום          –יום



י  –ימי שבוע  לא  עֻאְסבּואם א 

oל ד יֹום א  ח  'יום א–א 

o  ין -יֹום א 'יום ב–ְתנ 

o  ה -יֹום א את  ל  'יום ג–ת 

oל ה יֹום א  ע  ְרב  'יום ד–א 

oל 'יום ה–ִמיס'ח  יֹום א 

oל ה 'גֻיֹום א  'יום ו–ְמע 

o  ְבת -יֹום א יום שבת–ס 

o ֻאְסבּוע–שבוע
o ר–חודש ה  ש 
o ִסנ ה–שנה





ערביתעבריתד"מס

סרק\אבל 1 ב 

ד אחרי ש2 ע  אב  מ 

יאיזה3 א 

ִכיףאיך4

יןאיפה5 ו 

ל במקום ש6 ד  אב  מ 

אןעוד\גם 7 מ  כ 

ן-החל מ8 אר  ִמןִאְעִתב 

יתי א הלוואי9 ר 



ערביתעבריתד"מס

אהרי10 הּומ 

אי ההתחלה11 ִבד 

אכאשר12 מ  ל 

אןבשביל\כדי 13 ִמְנש 

נֹוכי14 ִלא 

כמה15
ם לפני דברים ספירים-כ 

יש ד  לפני דברים לא ספירים-ק 

י כמו ש16 אז  ל \מ  אִמת  מ 

אן לכן17 יכִמְנש  ה 

ישלמה18 ל 



ערביתעבריתד"מס

ל לפני ש19 ב  אק  מ 

את לפעמים20 ר  ְחי אנ  \מ  ןא 

יש\שּומה21 א 

ִמיןמי22

אמתי23 יְמת  א 

אי הסוף24 ִנה 

אעד מתי25 יְמת  א  ל 

ת  אפילו\עד ש26 אח 





ערביתעבריתד"מס

אן'גֻארנק1 ְזד 

אבגדים2 ו  א\ִעי א  ל  סמ  ב 

אתגרביים3 ְלס  כ 

ִמיץחולצה4 ק 

ם'ח  טבעת5 את 

ה'ג  כיס6 יב 

לֹוןמכנסיים7 ְנט  ב 

צ  משקפיים8 את'נ  אר 

הנעליים9 ר  ֻכְנד 

השעון10 יע  ס 

אלשרשרת11 ִסְנס 

ְלסֹוןתחתונים12 כ 





ערביתעבריתד"מס

אןאוזן1 ין–ד  ִדנ 

אר'ֻמְנח  אף2

ע אצבע3 ע–ֻאְצב  אב  צ  א 

ןבטן4 ט  ב 

ר'ט  גב5 ה 

ה'ְמגֻ'גֻגולגולת6 מ 

ְלקגרון7 ח 

םדם8 ד 

אעזרוע9 ְדר 

ןזקן10 ק  ד 



ערביתעבריתד"מס

רחזה11 ִצד 

אלְטח  טחול12

יןִאיד  –ִאיד יד13

דכבד14 ִכב 

ף כתף15 אףְכת  –ִכת 

ְלבלב16 ק 

כלסת17 פ 

אןלשון18 ְלס 

'ֻמחמוח19

אןמעיים20 ֻמְצר 



ערביתעבריתד"מס

העור21 ְשר  ב 

ין עין22 ֻעיּון–ע 

ב עצב23 צ  ְעצ  –ע  אבא 

צ  עצם24 ְעצ  –ם 'ע  אם'א 

ֻתםפה25

ִושפנים26

הצוואר27 ְקב  ר 

צ  –ר פ  'צ  צפורן28 רא'א  פ 

הקיבה29 ִמְעד 

אסראש30 ר 

ין'ִאגְ –ר 'ִאג  רגל31 ר 

ה ריאה32 אתִרא  –ִרא 

אן–ִסן שן33 ְסנ 

רשיער34 ע  ש 

בשפם35 אר  ו  ש 





ערביתעברית ד"מס

ץ(בבית חולים)אחות /אח1 ר  ִרצ  \' ֻממ  ה'ֻממ 

אִסי האלרגיה2 ס  ח 

אְנסאמבולנס3 ל  ְמב  א 

סיק  'ִד אסטמה4 פ  ת נ 

ט  ארגון הבריאות העולמי5 ת'ֻמנ  ל -א  מ  ה א  ח  ִמי הצ  אל  ע 

אבית חולים6 ְשפ  ֻמְסת 

ִלי הבית מרקחת7 ְיד  צ 

אג  דחוף8 ל'ע 

אִדי אִליז  דיאליזה9

אבדלקת10 ִאְלִתה 

גְ דרכי השתן11 א'מ  לר  בֹולא 

העקיצה/הכשה12 ְרצ  ק 

להסהר האדום13 אלא  לִהל  רא  ְחמ  א 

ִלי-א  הצלב האדום14 לצ  רב א  ְחמ  א 

נְ הרדמה15 'גב 



ערביתעברית ד"מס

ִת הרוג16 ְת -ילק  אק  ל 

אתהתכווצויות17 ֻלצ  ק  ת 

ץחובש18 ר  צִ -'ֻממ  ר  ין'ֻממ 

ִריץחולה19 ְרצ  -'מ  א'מ 

ם חום20 א\ח  ר  הח  ר 

ְריּולחלוק21 מ 

אגטיפול רפואי22 ִטִבי' ִעל 

ג  כאב23 ְוג  -ע 'ו  אע'א 

ם-ט א  'עְ 'צ  לחץ דם24 ד 

המחט25 ִאְבר 

ץמחלה26 ר  אץ-' מ  ְמר  'א 

ץמחלה סופנית27 ר  'ִבית'ח  ' מ 

ְח מיטת חולה28 ִריץ'ת  'ת מ 

ְוִר מיידי29 יפ 

ִטיר'ח  מסוכן30



ערביתעברית ד"מס

ה ִעי אמרפאה31 ףֻמְסת  \ד  ְוצ 

ןמשקל32 ז  ו 

ִלי הניתוח33 מ  ע 

ִריסכרת34 ֻסכ 

אןסרטן35 ט  ר  ס 

ִליִאְסע  עזרה ראשונה36 ו  אף א 

אְרח  'ג  -ִריח'ג  פצוע37

ִביברופא38 ט 

ר שבר39 ס  ֻכסּור-כ 

ו  תרופות/תרופה40 ְד -אד  ִוי הא 





ערביתעברית ד"מס

לשּו?מתי? איזה מחלות היו לך1 יְמַתא? ִעְנַדכַכאַנתִאלִלי ' ַאְמַראץ אל ?אל

ְסַתְשַפאכְֻּנת ַמַרה ִפי אל?ח"האם שכבת פעם בבי2 ?מֻּ

ת ַעַמִלֶיה?איזה ניתוח? האם עברת פעם ניתוח3 ?ַאי ַעַמִלֶיה? ְעִמלל

ל' ַאְמַראץמחלות ילדים4 ַאְוַלאדאל

האדמת5 ַחְצבל

ים'ְדעל ַאבּו חזרת6

ַהַואִר אלְד 'גַ אבעבועות רוח7

ַקַחהשעלת8

ַאְטַפאלַשַלל פוליו9

ִדְפִתיְרַיאדיפטריה10

יןִאְלִתַהאבדלקת ריאות11 ִרַאאתל

ַסלשחפת12

ת ַנַפסיקל 'ִד אסטמה13

ית'ְברֹוְנִח ברונכיט14

ִתיפֹוס-אל ' ַמַרץטיפוס הבטן15



ערביתעברית ד"מס

ַבאַאִמיאמבה16

הַזְנַטִריל דיזנטריה17

יַר כולירה18 אֹכלל

אןַסַרטַ סרטן19

ְרַחהאולקוס20 קֻּ

ִצירַבַואטחורים21

ה ַסכְ התקפת לב22 ילהַקְלבִ תל

בַקלְ ַהאב ִבאל ִאְלִת דלקת בלב23

לִמ ב ַקלְ ל אל ' ַמַרץמום לב מלידה24 ִוַלאֶדהן אל

ה אבנים בדרכי השתן25 ל בֹולאִר 'ַמגַ י פִ ַחְצול י אל

ִויַכַלאַהאב ִאְלִת דלקת כליות26

לאִר 'ַמגַ ַהאב ִאְלִת דלקת בדרכי השתן27 בֹולי אל

אןִסלַ זיבה28

ִלסִספְ ספליס29

ַיאִבְלַהאְרזְ בילהרציה30



ערביתעברית ד"מס

ַכִריסכרת31 סֻּ

ַעאִליַדם ט'עְ 'צַ לחץ דם גבוה32

לַמַפאַהאב ִבאל ִאְלִת דלקת פרקים33 צל

ַשַללשיתוק34

ִמְעִדילה' אץַאְמַר מחלות מדבקות35

עֹ יַ ַמַלאְר קדחת מערות36 ר'א מֻּ

ןַטאעּודבר37

ארא ַאְנהַ יַ ַמַלאְר קדחת הנהרות38

אַחְמַר קדחת האודמים39

ארַאְנהַ ס ִתיפֹוטיפוס הנהרות40

יַק \ַצַפִרי צהבת41 אןרל





ערביתעברית ד"מס

ין ינִ 'ַפְרגִ תראה לי איפה כואב לך הכי הרבה1 יִאִש ַאְכַתר כעַ 'ִבְוגַ י ול

יש ?כמה זמן אתה סובל מהכאבים2 ?כעַ 'ִבְוגַ כ ִאלַ ַקדל

יְמ מתי התחילו הכאבים3 ?אע'ַאְוגַ לאל ַתא ִבְדיּו אל

ל?האם הכאב תמיד באותו מקום או נודד4 ?ְו ִבְנְתֶקלַא ַמַחל לאל ַמן ִפי ַנְפס ַדאיְ ע 'ַוגַ אל

ל ?האם הכאב הוא כל הזמן או הולך ובא5 ?י'גִ וִֻּבים ִוַלא ִברּוח ַדאיֶ ע 'ַוגַ אל

ל 'ִביגִ א ַלמַ ?כמה זמן הוא נמשך, כשהכאב בא6 יש , ע'ַוגַ י אל ?דְבֹיְקעֹ ַקדל

ַעַין ִאללִ 'ַוצל ִפיה ?האם יש מצב שגורם להקלת הכאבים7 ל פֶ 'י ִבחַ ע מֻּ ?ע'ַוגַ ף אל

ל ?האם הכאב מעיר אותך בלילה8 יל-י אל פִ כ ִבַפְיַק ע 'ַוגַ אל ?לל

?ַשִהֶיה\ַנְפס כִאלַ ?יש לך תיאבון9

?אע'ַאְוגַ ל אל ִמְנַשאן ל אף תֹאכֹ 'ִבְתחַ ?אתה פוחד לאכול בגלל הכאבים10

11
האם המשקל שלך עלה או ירד בזמן  

?האחרון
ֶדה'ַאאחל ץ א ַנַק ד ִולַ ַזאכ ַוְזנַ  ?  ר מֻּ

קהקאה12 ת  נ 

?ְנֹתקְבתֻּ ל יֹום כֻּ ם ַמַרה כַ ?כמה פעמים ביום אתה מקיא13

ל פֶ 'ִבחַ קַנתל -אל ?האם ההקאה מפחיתה את הכאבים14 ?אע'ַאְוגַ ף אל



ערביתעברית ד"מס

יש מעט, הרבה? מה כמות ההקאה15 ְנתֹ ַקדל ַקִליל, רְכִתי? קְבתֻּ

ק-אל  לֹון שּו?מה צבע ההקאה16 ?ַנתל

ת ?האם ראית דם בהקאה17 פל ק-ם ִבאדַ שֻּ ?ַנתל

ק ַאֶכל ִמן -ִפיה ִבא?האם יש בהקאה אוכל מהיום הקודם18 ?אֶרחִאְמבַ ַנתל

הצרבת19 ְרק  ח 

?אִני ִמן ַחְרַקהִבְתעַ ?האם אתה סובל מצרבת20

ל ַחְרַקה ַקֶבל ִוַלא ַבֶעד ?האם הצרבת לפני או אחרי האוכל21 ?ל ַאֶכלאל אל

ל ַחְרַקה ַלמַ ?הצרבת מתגברת, כשאתה שוכב22 ?ִזידִבְת ם עַ א ִבְתַנאם אל

עֻצעּוב  קשיי בליעה23 ל  את ִבאל ב 

עּוכ ִעְנדַ ?נוזלי\יש לך קשיים בבליעת אוכל מוצק 24 ?ַמי\י ל ַקאִס ַאכֶ ַלע ְבִתבְ א ה ַלמַ בֶ צֻּ

ְצַבעַ י ינִ 'ַפְרגִ הראה באצבע איפה נתקע25 ין ִבאֻּ ?ֶלקִבעְ כ ול

אלִאְסה  שלשול26

?ִהרִבְת ם ַמַרה ִבאל יֹום כַ ?כמה פעמים ביום אתה משלשל27

ל ?האם השלשול מימי28 ?ל ַמיאל אל ִמְתל ִאְסהַ אל

ל ?האם השלשול דומה למי אורז29 ל ִאְסהַ אל זַמיל אל ִמתל ?ת רֻּ
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?אלִאְסהַ ִפיה ַדם ִבאל ?האם השלשול מכיל דם30

ל שּו?מה צבע השלשול31 ?אלִאְסהַ  לֹון אל

?אלִאְסהַ ל אל ְו ִפי ַוְקת ַא כ ַקֶבל עַ 'ִביּוגַ ?האם כואב לך לפני או בזמן היציאה32

ל ?האם הכאב חולף לאחר היציאה33 ל בַ ע ִברּוח 'ַוגַ אל ?אלִאְסהַ ֶעד אל

34
אתה מרגיש רצון ליציאה  , אחרי היציאה

?נוספת
ר ַמַרה  ְתִה כ ִבדַ ִאנֹו ס ִח ִבְת , אלִאְסהַ ל אל ַבֶעד 

ְח  ?אַר 'אֻּ

?אלֶבב ִאְסהַ ִאלִלי ִבסַ אַדוַ ד ֹ'ְבַתאח?האם אתה משתמש בתרופות משלשלים35

אכעצירות36 ִאְמס 

י?כל כמה זמן יש לך יציאה באופן נורמלי37 ?יַעאִד ' גרּו'חֻּ כ ש ִעְנדַ כֻּל ַקדל

יְמַתא ַכאן ִעְנַדכ חֻּ ?מתי היתה היציאה האחרונה38 ?ר ַמַרה'ַאאחֶ ' רּוג'אל

?אז'ִבְטַלע עַ ?האם יוצאים גזים39

?האם יש לך עצירות שלשול לסירוגין40
ת  ְטַרא'וֻּחַ כ ִאְמַסאכ ִעְנדַ ן ִבכּואת ְטַר 'חַ 

?אלִאְסהַ 
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ס'ִד קוצר נשימה1 פ  ת נ  יק 

?ת ַנַפסיֶק 'ִד כ ִעְנדַ ִפיה ?האם יש לך קוצר נשימה2

?ַעבְבִתְת א ַלמַ כ י'ִבִתיגִ ?האם הוא מופיע במאמץ3

?הַראחַ -אל אן ַוְקת ַכמַ י 'גִ ְבִתי?האם הוא מופיע גם במנוחה4

?ִזידִבְת א ִבְתַנאם ַעם ַלמַ ?זה גובר, כשאתה שוכב5

יל-אל כ ִפי ס ִבְתַפְיַק ַנפַ -אל ת יֶק 'ִד ?האם זה מעיר אותך בלילה6 ?לל

ל ִבְת תל ה ִאנְ ם ַמַר כַ ?כמה פעמים אתה משתין בלילה7 יל-י אל פִ ַבול ?לל

ה ִבְתַנאם'ְמחַ ם כַ א ַעלַ ?על כמה כריות אתה שוכב8 ?דל

י'ִאגְ ?האם הרגליים מנופחות9 ?אתַואְרמַ כ רל

ְלבדפיקות לב10 את ק  ק  ד 

?ֶיהַעאלִ \הַסִריעַ ב ַקלְ את ַדַק ִחס ִבְת ?האם אתה מרגיש דפיקות לב מהירות11
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יְמ , אַא אִאזַ ?מתי וכמה זמן זה נמשך, אם כן12 ?ל'יש ִבְתצַ ַתא וַֻּקדל אל

ְוג  כאבי חזה13 ראע'א  ִצד 

?ִצֶדר-אל ִפי אע'כ ַאְוגַ ִעְנדַ ?האם יש לך כאבים בחזה14

ין ינִ 'ַפְרגִ הראה לי איפה זה כואב בדיוק15 טבְ 'צַ -אבִ כ עַ 'ִבְוגַ י ול

ל ?האם הכאב עובר למקום אחר בגוף16 ל פִ ַחל ַתאִני ַלמַ ֶקלע ִבְנְת 'ַוגַ אל ?םסֶ 'גִ י אל

יְמ ִמן ?ממתי אתה סובל מכאבי חזה17 ?ִצֶדראע'ַאְוגַ כ ִעְנדַ ַתא אל

יש ?כמה זמן נמשך כאב החזה כשהוא מגיע18 ?י'ִביגִ א ר ַלמַ ִצדֶ -ע אל 'ַוגַ ד ִביְֻּקעֹ ַקדל

19
\הולך \האם הכאבים מופיעים כשאתה רץ 

?שוכב\יושב \עובד 
ל  ְרכֹ א ַלמַ י 'ִביגִ ע 'ַוגַ אל ל  'ְבִתְשְתעל \ְמִשי ְבִת \ד ְבתֻּ

ְקעֹ \ ?ִבְתַנאם\ד ְבתֻּ

ל ִבְת , א ִבְתַנאםַלמַ ?הכאבים עוברים, האם כשאתה שוכב20 ?אע'ַאְוגַ רּוח אל
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ם חום1 א\ח  ר  הח  ר 

?ִפיה ִעְנַדכ ַחם ַעאִלי?האם יש לך חום גבוה2

יְמ ?מתי התחיל החום3 ?ַחםלאל ַתא ִבִדי אל

?םיֹוַקֶבל ?לפני יום4

5
האם החום עולה ויורד או שהוא קבוע כל  

?הזמן
ל ַחם  תת אבֶ 'ַת ִוַלא ל ְנזל ע ְובִ לַ ִבְט אל ל ַוקל ?טּול אל

6
? האם הוא עולה ביום,כשהחום עולה

?בלילה
לאַלמַ  -ִבא? ַהארנְ -אע בִ ִבְרְתפֶ , עִבְרְתפֶ ַחם אל

יל ?לל

?ף'ִתְרגֶ ִציר ִבְת , כ ַחםִעְנדַ ן ִבכּוא ַלמַ ?האם החום מלווה בצמרמורת7

,  אמבטיה? מה עשית כדי להוריד את החום8
?האם זה עזר? תרופות

יתשּו לְתַנזֶ אן ַעשַ ַסול ?  אַדוַ , ַחַמאם? ַחםל אל
הַפאיְ ַכאן ִפיה  ?דל 9

ג  כאבי גרון10 ְלק'ו  ע ח 
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יש ַצאר? כַחְלַק ע ִפי 'ַוגַ כ ִעְנדַ ?כמה זמן? האם יש לך כאבי גרון11 ?לֹו-ַקדל

?כ ִבאל ַבֶלעִבַדאְיַק ?האם זה מפריע לך לבלוע12

השיעול13 ח  ק 

חִבְת ?האם אתה משתעל14 ?קֻּ

15
?  בבוקר? מתי אתה משתעל הכי הרבה

?בלילה? בערב
יְמ  ח ַאְכַתר ִבְת ַתא אל בֹ -עא? יִאִש קֻּ לַעא? חצֻּ

יל-ִבא? ֶרב'ַמעְ  ?לל

ל ַקַחהמַ ק ְבַזאַלע ח ִבְט קֻּ ִבְת א ַלמַ ?האם אתה פולט כיח עם השיעול16 ?ַע אל

17
?  כמה כיח אתה פולט ואיזה צבע יש לו

יותר  ? כוס? חצי כוס, חום, לבן, ירוק, צהוב
?מכוס

י ,  ר'צַ 'ַאְח , ַפרַאצְ ? ּו ַשְכלֹווֻּשק ְבַזאַלע ש ִבְט ַקדל
ִני', ץַאְביַ  ַאְכַתר ִמן  ? כַֻּבאילה? ץ כַֻּבאילהנֻּ , בֻּ

?כַֻּבאילה

?קְבַזאַע אִל מַ ִפיה ַדם ?האם יש דם בכיח18

חִבְת א  ַלמַ כִבְוַגעַ כ ִצְדַר ?האם כואב לך בחזה כשאתה משתעל19 ?קֻּ

20
?  האם כואב לך בחזה כשאתה נושם עמוק

האם הכאב חד  . הראה לי איפה הכאבים
?או ממושך( כמו סכין)

ל  ינִ 'ַפְרגִ ? יקַעִמ ַנַפסְבִתְת א ַלמַ כ ִבְוַגעַ כ ִצְדַר  ין אל י ול
ל . אע'ַאְוגַ  ל )ה ַחאדל אע'ַאְוגַ אל ִוַלא  ( ִסִכינה-אִמתל

?ֶמהַדאיְ 
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ג  כאב1 ע'ו 

?רצל 'חַ לאל ַקת ִמְנטַ אע'ַאְוגַ כ ִעְנדַ ?המתנייםהאם יש לך כאבים באזור 2

ל ?האם הכאבים חולפים כלפי מטה3 ?ַלַתְחתל ְתקל ְבִתנְ אע'ַאְוגַ אל

ל ?האם הכאבים באים בגלים4 '?גַאְמַואי 'ְבִתיגִ אע'ַאְוגַ אל

יש ?כמה זמן נמשך הכאב כשהוא מופיע5 ל ֹבְק ַקדל ?י'ִביגִ א ַלמַ ע 'ַוגַ ֹעד אל

ְנתֹ ?האם אתה מקיא6 ?קְבתֻּ

חִבְת א  ַלמַ כעַ 'ִבְוגַ ?האם יש לך כאבים כשאתה מטיל שתן7 '?שֻּ

בֹולשתן8

חִבְת א ַלמַ כ ִבִחְרַק ?האם שורף לך כשאתה מטיל שתן9 '?שֻּ

'?חְתשֻּ אן ַעשַ ר ְכִתירּוח ִבְת ?האם אתה הולך הרבה פעמים להשתין10

יש ?כל כמה זמן אתה צריך ללכת להשתין11 '?  חְתשֻּ כ ִבדַ כֻּל ַקדל

'?חְתשֻּ אן יל ַעשַ לל -קּום ִבאִבְת ?האם אתה קם בלילה להטיל שתן12
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יש ?בקבוק, כוס, מעט? כמה שתן יוצא בכל פעם13 חִבְת ַקדל ?הַקִנינֶ , כַֻּבאֶיה, יְ ְשוַ ? כֻּל ַמַרה' שֻּ

?ַע ַרְעֶוהמַ ,רִעכְ , חַפאֶת , קאמֶ 'עַ ל ִאְלבֹו?עם קצף, עכור, בהיר, האם השתן כהה14

תַעְטשַ ִחס ִבְת ?האם אתה צמא כל הזמן15 ל ַוקל ?אן טּול אל

?ִפיה ַדם ִבאל בֹול?האם יש לך דם בשתן16

'?חְתשֻּ ַדא ִתבְ א ל מַ ַלע ַאוַ ם ִבְט דַ -אל ?האם הדם מופיע בהתחלת מתן השתן17

ל בֹולל ַלע כֻּ ִיְט ל 'ם ִבצַ דַ -אל ?האם הדם מופיע במשך כל מתן השתן18 ?ַוְקת אל

?ה'ַשחַ 'ְשְח -ר אל 'ַאאחל י פִ ַלע ם ִבְט דַ -אל ?האם הדם מופיע בסוף מתן השתן19

ַק ?האם יש קרישים בשתן20 ?ֶיה ִבאל בֹולף ַקאְס ִפיה שֻּ

ל בֹולמַ ם דַ ַלע ִבְט א ַלמַ אע'ַאְוגַ ִחס ִבְת ?האם יש כאבים בזמן השתן עם הדם21 ?ע אל

ְנס'גִ מין22

23

באיזה  ? האם יש לך הפרשות מאיבר המין
?צבע

?ַהאלֹונְ שּו? אֹסלַתנַ -אל ּו 'עֻּצַזאת ִמן ִאְפַראכ ִעְנדַ 

?אֹסלַתנַ -אל ּו 'עֻּצי פִ כ ַחב ִעְנדַ ?האם יש לך פצעים באיבר המין24

25

האם אתה מתגרד באזורי המפסעות ואיברי 
?המין

יִבְתחֻּ  י'ן ִאגְ כ בל ?ְנס'גִ -אל אא'י ַאְעצַ כ וֻּפִ רל
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אן התמצאות במקום ובזמן1 כ  ל מ  ת א  ְקתִואִמִעְרפ  ל ו 

2
,  רביעי, שלישי,שני , ראשון? איזה יום היום

שבת, שישי, חמישי

ל? ַנא אל יֹוםִאְח שּו ין-אל , ַאַחדיֹום אל -אל , ְתנל
ל ַאְרַבַעה, ַתַלאֶתה ל , אל ל , יסִמ 'חַ אל -אל , הְמעַ 'גֻּאל

?ַסְבת

ין ?איפה אתה נמצא עכשיו3 יתּו' ַמְוגֶת ִאנְ ול ?ד ַהְלקל

ג  כאב ראש4 אס'ו  ע ר 

?כעַ 'ִבְוגַ כ ַראסַ ?כואב לך הראש5

יש ַצאר לֹו ?כמה זמן יש לך כאבי ראש6 ?כעַ 'ִבְוגַ כ ַראסַ ַקדל

ין ?איפה כאבי הראש7 ?כ ַראסַ כעַ 'ִבְוגַ ול

ל ?איזה צד? האם הכאב הוא רק בצד אחד8 ?ההַ 'גִ ַאְי ? ַהה ַוַחֶדה'ְבגִ ד ּו'ַמְוגע 'ַוגַ אל

ל ?האם הכאב הולך ממקום למקום9 ל ִמן ַמחַ 'ַוגַ אל ?ַחלל ַלמַ ע ִבְנְתקל

ל ?האם הכאב בא לעיתים או ממושך10 ?םַדאיֶ ִוַלא ת י ַמַרא'ִביגִ ע 'ַוגַ אל

?אןַזמַ ע 'ַוגַ ל אל כ ַנְפס ן ִעְנדַ ַכא?האם היה לך כאב כזה בעבר11

ל ק ְנתֹ ְבתֻּ ?האם הכאב מלווה בהקאות12 ?ע'ַוגַ ַוְקת אל
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א'ִאעְ איבוד הכרה והתכווצויות13 ֹלְא מ  ק  אתוֻת  צ 

ה ְר 'ל צַ ַאכַ ?האם הוא קיבל מכה בראש14 ?ֹוַראסי פִ בל

ַעַיןַדוַ ד 'בֹאחֹ ?האם הוא לוקח תרופות כלשהן15 ?א מֻּ

ַעַיןַדוַ ד 'ַאחַ ?האם הוא לקח תרופות כלשהן16 ?א מֻּ

י?כמה זמן נמשך חוסר ההכרה17 ןְמַצפְ ד ש ַקעַ ַקדל ?רל

?ַנַתק?האם היו הקאות18

י'יה וִֻּאגְ ְבִאידל ( ַצאתַתַקלֻּ )ה 'ַרגֶ ֹוַצאר ִעְנד?האם היו התכווצויות בגפיים19 ?הרל

?ף'ן ִיְרגֶ א ַכאמַ ת ַוְק ַאְו ַבַול ' ַשח?האם הטיל צואה ושתן בזמן ההתכווצות20

י?כמה זמן נמשכו ההתכווצויות21 ?(ַצאתַתַקלֻּ -אל )את 'ַרגַ -אל דּו ש ַקעַ ַקדל

22
מתי פעם ראשונה בחייו היו לו  

?התכווצויות
יְמ  ?ה'ַרגֶ ֹואתֹו ַצאר ִעְנדה ְבַחיַ ַתא ַאַול ַמַר אל

?נֹוֶבה-אל תֹו ַצאבַ א ה ַלמַ ַרח ַמַר 'ִאְנגַ ?האם הוא נפצע באחד מההתקפים23

לשיתוקים24 ל  ש 

?לַשלַ ִעְנדֹו ן ַכא?האם היה שיתוק25

י? ִפי ַאְי ַמַחל?כמה זמן נמשך? באיזה מקום26 ?דש ַקעַ ַקדל
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ל המחזור החודשי1 אד  א  ְהִרי ה-א  ה ע  ש 

יְמ ?באיזה גיל הייתה הוסת הראשונה2 ל ֶת 'ַאגַ ַתא אל ?ה ַאַול ַמַרהַעאדֶ כ אל

יש ?כל כמה זמן יש לך מחזור3 ל יכִ 'ְבִתיגִ כֻּל ַקדל ?הַעאדֶ י אל

?לם ִיְנזל דַ -אל ל 'ִבצַ ם יֹום כַ ?כמה זמן נמשך הדימום4

?רְכִתיל ַדם ִבְנזל ?האם הדימום גדול5

?ְיִרי ִבאל יֹום'ִבְתעַ ֶפה ַלַפאם כַ ?כמה תחבושות את מחליפה ביום6

?ַדם-אל ַע מַ את ְלטַ 'גַ ִפיה ?האם יש קרישים7

?הַעאדֶ ל אל ַוְקת אע'ַאְוגַ כ ִעְנדל ?האם יש כאבים בזמן המחזור8

9
האם את נוקטת אמצעי זהירות למניעת  

?איזה? הריון
לִאִש ִעְמִלי ְבִתְסַת  ל ַחבל ?י ִלַמְנע אל

י?האם את מדממת בין מחזורים10 ?כ ַדםִעְנדל ל ִבְנזל ֶדה וַֻּעאה ן ַעאדֶ בל

ל הריונות ולידות11 ב  הוִֻול  ח  אד 

?לַחאמל י ִאְנִת ?האם את בהריון12

יְמ ?מתי הייתה הוסת האחרונה13 ל ֶת 'ַאגַ ַתא אל ?ר ַמַרה'ַאאחֶ ה ַעאדֶ כ אל

?ם ַמַרה ְחִבְלִת כַ ?כמה הריונות היו לך14

?ם ַמַרהכַ ? הַמַר ְטִרְחִת ?כמה פעמים? הפלת פעם15
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?יַחאלִ ל אל ם ִבאל ַחֶבל דַ ִנֶזל ?האם היה דימום בהריון הנוכחי16

?ִת בְ 'גִ ם ַמַרה כַ ?כמה לידות היו לך17

?הַטִביִעיֶ ת ִוַלאֶדה א ַכאנַ הַ כֻּלְ ?כולן היו לידות טבעיות18

יִת ?האם בניתוח19 יַצִר  ַעַמִלֶיה ַסול ?ילהקל

יש ?כמה זמן נמשכו הלידות20 ?ִוַלאֶדהל ת כֻּ אְסַתַמַר ַקדל

?ל ִוַלאֶדהאל ר ַבֶעד ְכִתים דַ ִנֶזל ?האם היה דימום ארוך אחרי הלידה21

ל ַוַלד ?האם הילד יצא מהראש או מהרגליים22 ?יהרל 'ִאגְ ן ִמ ֹו ִוַלא ַראסע ִמן ִטלֶ אל

ל?האם היו תאומים במשפחה23 יֶלהִפיה תֹום ִפי אל ?על

?ל ַחֶבלאל ה ַוְקת 'ִת ַמִריצַ כֻּנְ ?האם היית חולה בזמן ההריון24

לאל א ַוְקת ַדוַ י ִש ְדִת 'ַאחַ ?האם לקחת תרופות בזמן ההריון25 ?ל ַחבל

?ַתןַעאדַ כ ַאְוַלאדל י עִ 'ִבְתַרצְ ?האם את מניקה בדרך כלל26

ִאְפַראַזאתהפרשות27

יש? ַזאתִאְפַראכ ִעְנדל ?באיזה כמות? האם יש לך הפרשות28 ?ַקדל

?ַהאלֹונְ שּו?באיזה צבע29

י?כמה זמן יש לך הפרשות30 ?ַזאתִאְפַראכ ש ִעְנדֶ ַקדל
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ק?מגרד? האם זה שורף31 ?יִבְרַעאכִ ? ִבְחרל

ל 'צִ א ַדוַ ְדִת 'ַאחַ ?איזה? האם קיבלת תרופות להפרשות32 ?אַדוַ ַאי ? ַזאתִאְפַראד אל

?אתה ַלְלִאְפַראזַ ִפיה ִריחַ ?האם יש ריח להפרשה33

ל י'גִ עקרות\גיל המעבר 34 אל א  ם\ל ִאְנִתק  ק  ל ע  א 

ל ְלצְ 'חַ א מַ דַבעֶ ?האם היו דימומים, אחרי הפסקת הוסת35 ?ל ַדםן ִיְנזל ַכא, הַעאדֶ ִת אל

?ַחם\ַרה ַחַראאת נֹובַ י פִ ִחִסי ִבְת ?האם את מרגישה גלי חום36

ל ?האם עברת איזה ניתוח בעבר37 ?י'ַמאצִ ְעִמְלִת ִשי ַעַמִלֶיה ִפי אל

?ַרֶחםע ַקטֶ ?כריתת רחם38

?ידע ַמבִ ַקטֶ ?כריתת שחלות39

?ל ַעֶקםאל א ִמְנַשאן ַדוַ ְדִת 'ַאחַ ?האם קיבלת טיפול עקרות40

ל ַבֶטן'ַאחַ ?האם קיבלת הקרנות לבטן41 ?ְדִת ַאִשַעה ִפי אל
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אד  לידה וינקות1 האע  'ה וִֻרצ  ִול 

י?בן כמה הילד2 ְמ ַקדל ל ַוַלדש עֻּ ?רֹו אל

ֶו ?האם נולד בזמן3 ?ַוְקתל ק ִבאלֶ 'ִח הֻּ

י?באיזה משקל הוא נולד4 ?קלֶ 'ִח א ֹו ַלמַ ַוְזנן ַכאש ַקדל

?ִלי ִבִכיַתַואק לֶ 'ִח ַבס ?האם הוא בכה מיד עם הלידה5

?קלֶ 'ִח א מַ ַצאר ִעְנדֹו ַצַפִרי ַבֶעד ?לו צהבת אחרי הלידההיתההאם 6

י?כמה זמן היא נמשכה7 ?ד ְמַצֶפרש ַקעַ ַקדל

להזנה8 כ  א 

ל ַוַלדעִ 'ִבְתַרצְ ?האם את מניקה את הילד9 ?י אל

יכמה זמן הנקת את הילד10 ?הִעי'ְתַרצְ י ש ַקַעְדִת ַקדל

ל ַוַלדעִ 'ִבְתַרצְ א ִמש ַעם ִאזַ ?מה הוא אוכל, אם את לא מניקה את הילד11 יש , י אל ?לבֹאכֹ אל

ל ַוַלד ?האם הילד עולה במשקל12 ?אל ַוֶזןבִ ם ִבִזיד עַ אל

?ִפיה ִלְלַוַלד ַנְפס ִלְלַאֶכל?האם הילד אוכל ברצון13

וֻנֻמּוגדילה והתפתחות14 ט  ר וֻת 

י?באיזה גיל התחיל הילד לחייך לאנשים15 ְמ ַכאש ַקדל ?םַעאלַ כ ַלאל חַ 'ִיצְ א ַצאר ַלמַ רֹו ן עֻּ
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י?באיזה גיל התחיל להתהפך לבד16 ְמ ַכאש ַקדל ב ִיְק א ִבִדי ַלמַ רֹו ן עֻּ לֹוַלַחאלל

י?באיזה גיל התחיל לשבת17 ְמ ַכאש ַקדל ?  ֹעדיְֻּק א ַצאר ַלמַ רֹו ן עֻּ

י?באיזה גיל התחיל לזחול18 ?ַחףִיזְ א ַצאר ַלמַ רֹו ן עְֻּמ ַכאש ַקדל

י?באיזה גיל התחילו לצמוח שיניים19 ?אן ְסנַ לֹו-ַלעִיְט א ַצאר ַלמַ רֹו עְֻּמ כאן ש ַקדל

י?באיזה גיל התחיל לעמוד לבד20 ְמ ַכאש ַקדל ?לֹוף ַלַחאא ַצאר ִיְוַק ַלמַ רֹו ן עֻּ

י?באיזה גיל התחיל ללכת לבד21 ְמ ַכאש ַקדל ?לֹוַלַחאִשי ִיְמ א ַצאר ַלמַ רֹו ן עֻּ

י?באיזה גיל התחיל להיות נקי22 ְמ ַכאש ַקדל ?לֹוַלַחאף 'ְיַנטל א ַצאר ַלמַ רֹו ן עֻּ

ְטִעיחיסונים23 אתת  מ 

,  אבעבועות שחורות? האם קיבל חיסונים24
,  שעלת, דיפתריה, אבעבועות רוח

.אדמת, שחפת, חצבת, שיתוק ילדים,טטנוס

,  י ַמיְדִר 'גַ , דַאְסוַ י ְדִר 'גַ ? ַמאתַתְטִעיד 'ַאחַ 
,  ַחְצֶבה, אלַאְטפַ ַשַלל , סִתַתנֹו, ַקַחה, אִדְפֶתְריַ 

.הה ַאְלַמאִניֶ ַחְצבֶ , לסַ 
25

26

ְמר  מחלות עבר27 אצִ ִבא' אץא  י'ל מ 

ל ' אץַאְמַר ִעְנדֹו ן ַכא?איזה? האם עבר מחלות ילדים28 '?ַאי ַמַרץ? אדַאְולַ אל
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הפריחה1 אר  ר  ח 

?ַרהַחַראכ ִעְנדַ ַצאר ?האם היתה לך פריחה2

ין ?איפה היתה הפריחה3 לִטלֶ ול ?ַרהַחַראע אל

י?כמה זמן היא נמשכה4 ל ִעְנדַ ד ש ַקעַ ַקדל ?ַרהַחַראכ אל

ין ִבִדי ?לאן התקדמה? איפה התחילה הפריחה5 לַלול ? ַרהַחַרַא ל אל ול ?ין ִוצל

ית?האם שמת משחה6 ?ַהםַמְר \ן ְדהּוַחטל

?ַהםַמְר ַאי ?איזה משחה7

ל ַבעל ַצאר ִפיה ַתַחֹסן ?האם זה עזר8 ?ַהםַמְר ד אל

ת ִשי 'ַאחַ ?האם לקחת תרופה9 ?אַדוַ דל

?ַאי ַדַוא?איזה תרופה10

?ַצאר ִפיה ַתַחֹסן?האם זה עזר11

ל ינִ 'ַפְרגִ התרופה/ הראה לי את המשחה 12 אַדוַ -אל / ַהם ַמְר י אל

הגרד13 כ  ח 

?כִבְתחֻּ ֶת ִאנְ ?האם אתה מתגרד14

יְמ ?מתי אתה מתגרד15 ?כִבְתחֻּ ַתא אל

16
שיש  ? האם יש לך עוד מישהו במשפחה שמתגרד

?לו פריחה
ילֶ ַחדַ ִפיה  ל על ?  ַלכִמְת ַרה ַחַראכ ַאו ִעְנדֹו ה ִבחֻּ א ִפי אל

?ְנס'גִ -אל א 'ַאְעצַ אַעלַ ח רּו'גֻּכ ִעְנדַ ִפיה ?האם יש לך פצעים באיברי המין17
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אןַאְסנַ תֹור ַדכְ ש ִמ ַאַנא אני לא רופא שיניים1

?אןְסנַ ע 'ַוגַ כ ִעְנדַ ?האם יש לך כאבי שיניים2

כעַ 'ִבְוגַ ן ִס י ַאְי ינִ 'ַפְרגִ הראה לי את השן הכואבת3

?י ַמַרהִש ' ַפח ִאְנַת כַחַנכַ ?האם התנפחה לך הלסת פעם4

?אןְסנַ ם ַטקל ט ַחאטֶ ֶת ִאנְ ?האם יש לך שיניים תותבות5

ל ְירּואן ַעשַ ִסן -ַלע אל 'ִנְח ם ַלאזל צריך לעקור את השן כדי שהכאבים יעברו6 ע'ַוגַ ח אל

?ִסן-אל ַלע ַלכ 'ִנְח ק  ְמַואפֶ ֶת ִאנְ ?האם אתה מוכן שנוציא לך את השן7

ֹדח ִעְנדַ ?יש לך חור בשן8 ?כִסנַ י פִ כ קֻּ

ץַלכ ַתְרִצי-ם ִנְעֶמלַלאזל צריך לעשות לך סתימה9

מַ ח ִפי רּו'גֻּכ ן ִעְנדַ ַכא?האם היו לך פעם פצעים בפה10 ?י ַמַרהִש כ תֻּ
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ַאַואִעיכִאְשַלח כֻּל הורד את כל הבגדים1

ל -ִאְשַלח אל התחתון\הורד את החצי העליון2 אִניַתְחַת -אל \ִניפֹוַקאנֻּץ אל

ַוֶקףעמוד3

ַנאםשכב4

ְקֹעדשב5 אֻּ

לטֹומל התכופף6

יכ–ַנֶזל \ע ִאְרפַ ראשך\רגליך \את ידיך הורד \הרם 7 י'ִאגְ \ִאידל כַראסַ \כ רל

ְתַנַפס ְמִניחנשום עמוק8

ֹד ַהַוא'חהכנס אויר9

שִתְתַנַפסֶ א מַ עצור את הנשימה10

ַמכפתח את הפה11 ִאְפַתח תֻּ

ִמד ְלַסאַנכהוצא את הלשון12

חהשתעל13 קֻּ

יכִאְפַת פתח את העיניים14 ינל ח על

ְצַבעאַעלַ ַלע ְתטַ הסתכל על האצבע15 ל אֻּ אל
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כש ַראסַ כֶ ְתַחְר א מַ אל תזיז את הראש16

יכ ְמִניחסגור את העיניים חזק17 ינל ַסֶכר על

יִני ְסַנאַנכ'ַפְרגִ הראה את השיניים18

ַמכ ְמִניחסגור את הפה חזק19 ַסֶכר תֻּ

...ע ַבֶעד'ִאְרגַ ...חזור בעוד20

ל ל ִפי'ְתצַ ם ַלאזֶ אתה צריך להשאר בבית החולים21 ְסַת אל ְשַפאמֻּ

ְסַת ל ַעאח ְתרּום ַלאזֶ אתה צריך ללכת לבית חולים22 ְשַפאמֻּ

ם ִתְעֶמל ַעַמִלֶיהַלאזֶ אתה צריך לעבור ניתוח23

אחִתְרַת ם ַלאזֶ אתה צריך לנוח24

ַעף'ִתצְ ם ַלאזֶ אתה צריך להרזות25

ַאַקל\ר ַאְכַת ל ם תֹאכֹ ַלאזֶ פחות\אתה צריך לאכול יותר 26

ר ַמיְכִתיַרב ִתְש ם ַלאזֶ אתה צריך לשתות הרבה מים27

אַדוַ ַמכ ַלאזְ ש ִמ ֶת ִאנְ אתה לא צריך תרופות28



cכל הזכויות שמורות למרכז חירום רפואי אפרת


