
תרגוםארמית

אחלק ?È ≈lÈ ƒÓ È≈ »‰ ‡» ¿Ó
בס"ד

ִאְ�ָרא / ְגָרא

ֲהָדֵדי

א�ְרָחא

א�ְרָ�א (ַצְפָרא)

ֲאַזל / ֲאְזָלא / �ֵזיל / ִזיל

ֲחִריָנא / ֲחִריָתא / ֲחִריֵני

�"

ִאי

ִאי ָ%ֵעית ֵאיָמא

ִאיִדי ְוִאיִדי

ִאיָדְ' 

�ִאיה� / ִאיִהי / ִאיְנה

ִאיָ)א / ֵליָ)א

ִאיָ)א ְ(�ְמִרי

ִאיָ)א ְלֵמיַמר

ֵאיָמא/ֵתיָמא/ֵליַמא,ֵניָמא

ִאי+

ִאיִני

ִאיִני,

ִאית / ֵלית

ִאיֵתיָמא

ִאיְ�ָתא

�יִ(ַ

ִ.יָ%א ְ( ... 

ְלָמא

ַ/אי

�ֲאָנא / ְנְ� / ֲאַנ+ / ִאיְנה

ִא0ְַלע

ְרָעא

ְ,ַ)ח / ְ,ִכיחַ 

ֲאָתא / ָ�א / ְיֵ�י

ִאְ�ַמר

ְתָרא

בהצלחה!!! 



תרגוםארמית

בחלק ?È ≈lÈ ƒÓ È≈ »‰ ‡» ¿Ó
בס"ד

ַ%ֲהֵדי / ַ%ֲהֵדי ֲהָדֵדי

ֵ%י ְ)ִניְ,ָ�א / ֵ%י ִמְדָרָ,א

�ֵ%י2 / ְ%ה

(�ָ%ֵעי, ְ%ָעא (ִאַ%ְעָיא ְלה

ְ%ִציר (ְטֵפי)

ָ%ַתר / ָ%ְתֵרי2 / ָ%ְתָרא

ַ�ֵ%י / ַ�ֵ%י2

ָ(א / ֵ(י+

�ְ(ִביְתה

�ְכָ�א)

�ְמָיא, ָ(ְמָיא)

ִ(יִדי/ִ(יָדְ' /ִ(יֵדי2/ִ(יַד2/ִ(יַד+

ִ(ְלָמא

ָהא / ַהאי

ָהִאיָ(ָנא

ַהב / ְיַהב / ָיֵהיב

ֲהַדר / ָהַדר

ֲהָוה / ֲהַואי

ֵהיָכא

ֵהיִכי

ֵהיִכי ָ(ֵמי?

ָהָכא / ָהָת5

ָהִכי

ַהְ,ָתא

ְזַב+ / ַזֵ%י+

ז�ָטא (ַרָ%ה)

ִזְמָנא / ִזְמִני+

בהצלחה!!! 



תרגוםארמית

גחלק ?È ≈lÈ ƒÓ È≈ »‰ ‡» ¿Ó
בס"ד

ֲחדָ (א) / ְ�רֵ (ֵ� )י / ְ�ָלת(א)

ֲחָזא / ָחֵזי / ַחְזֵיי2

ַחְמָרא / ֲחָמָרא

ט�ָבא (6�ְרָתא)

ְטֵפי (ְ%ִציר)

ָיֵתיב / ָיְתִבי

�ֵ.י ָעְלָמא(

ְ)ָוֵתי2 / ְ)ָוָתְ' / ְ)ָוִתי

ְלֵמיַמר

ְלַקֵ/י2/ְלַקַ/+/ְלַקַ/ְיה�/ַקֵ/י

ַמאי / ַמא+

�ַמה

ְמָטא

ִמי

ֵמיִתיִבי

ִמְ)ִדי

ְמָנא ָהֵני ִמֵ.י, מה"מ, מנה"מ

ֵמִע0ָָרא

ָמֵצי

�ָמר / ָמֵרי2 / ָמַרְיה

ָמָתא

ַנֵמי

ְנִפי,

ְנַפק (ָעל)

ָנְפָקא ִמ27ַ

ַנְפַ,2 / ַנְפֵ,י2

בהצלחה!!! 



תרגוםארמית

דחלק ?È ≈lÈ ƒÓ È≈ »‰ ‡» ¿Ó
בס"ד

ַסִ�י

 'ְ�ָסְלָקא ַ(ְעָ

ֲעַבד / ָעֵביד / ע�ָבָדא

ָעל (ְנַפק)

ִעָ.ֵוי2 / ֲעַלְיה� / ֲעַל+

ָעְסִקיַנ+

6�ְרָתא (ט�ָבא)

6ֵָליג / 6ְִליִגי / 6ְל�ְגָתא

ַצִ.י / ְמַצֵ.י / ְצל�ָתא

ַצְפָרא (א�ְרָ�א)

צ8ְרָ%א ֵמַרָ%ַנ+

ְצִריָכא

ָקא ַמְ,ַמע ַל+, קמ"ל

ָק5 / ָקֵאי

ַקָ/א / ָ%ְתָרא

ְקָרא

ָקָתֵני

ַרָ%ה (ז�ָטא)

ַרֲחָמָנא

ֵריָ,א / ֵסיָפא

ָרֵמי / �ְרִמיְנה�(ִהי)

ָ,אֵני

ַ,6ִיר

ְ,ַקל / ָ,ֵקיל (ְיַהב)

ָ,ִרי

�אָ,ַ

��

�י�ְבָתאְ

��ְרַוְיהַ

בהצלחה!!! 


