
עברי-ערבי צד 103

ח

(ִתְטַלע)  ִלְזרַֹח> (שמש) ִטְלַעת <לזרוח, ָזַרח
‹Æ‹c fij‹<

! ›° ‹È fig‹≈" ‹° ‹È ‹f (ִיְלַמע) & (הבהיק) ַלַמע
[ְזִריָזה] (ערני, מוצלח) ַשאֶטר  ָזִריז

T  ‹È∆ ‚k‹ªV ô∆ ‚k‹ª [ַשאְטֶרה]

c ‚ø;‹∑ [ַמאְהֶרה] & (מנוסה) ַמאֶהר
T…‹c ‚ø;‹∑V

  ‹x; ‹k‹ª [נ] ַשַטאַרה ְזִריזּות
¶√›e›B [נ] ֻטלּוע ְזִריָחה

æ;‹≈‹c ‹N [נ] ַג'ַרַיאן ְזִריָמה
¢fib‹d [נ] ַזְרע ְזִריָעה

…‹cfiB‚@ ֶרה [נ] (ברפואה) ִאּבְ  ְזִריָקה

c‹B›< ר $ ְזִריקֹות [נ"ר] ֻאּבַ

«fi∑‹b ַזֶת3ה [נ] (השלכה)  ְזִריָקה
‹∂; ‹f (ִיְג'ִרי) ִלְזרֹם> ַג'ַרא <לזרום, ָזַרם

! ›µ∆ ‚g‹≈"
 ‹® fiÈ›ª [ז] (בחי) ֻנְטֶפה  ֶזַרע

…‹bfia‚B ְזֶרה  ֶזַרע [ז] (בצומח) ּבִ

bfia‚B ְזר $ ְזָרִעים [ז"ר] ּבִ

 ‰C ‹R 3ה ַחּבֶ ֶזַרע [ז] (בצומח) (אפשר גם:)

Eƒ›C ›R ְזָרִעים [ז"ר] ְחּבּוּב $

! ›¢‹bfie‹≈" ‹¢‹b‹d (ִיְזַרע) ִלְזרַֹע> ַזַרע <לזרוע, ָזַרע
À‹∑‹b (ִיְרִמי) ִלְזרֹק> ַרַמא <לזרוק, ָזַרק

À‹̈fi≥‹< (ְיֻזת3) ַזת3 | !«‚∑fic‹≈"
c ‚ofiº ‚Z ַח'ְנַס2ר [נ] ֶזֶרת

ח
 ‹Ø‚c ‹j ה ֶחְבָרה) ִשְרּכֶ =) חב'

Ω‚∑;‹Ø 3אֶיה] [ְמַח'ּבַ א 3 ְמַח'ּבַ [ֲחבּוָיה] ָחבּוי

·«‚® fi[‹∑ [ִמְח'ִפֶי3ה] ִמְח'ִפי | T ‹º‚∑; ‹ØV
T ‰∆‚® fi[‹∑V

  ‹ü; ‹∏ ‹N [נ] ַג'ַמאַעה ֲחבּוָרה
	 ‹ô‹C ‹Z ט 3 ַח'ּבַ ַלְחּבֹט> <לחבוט, ָחַבט

! ›ô‚C fi[‹≈"
  ‹ÈfiC ‹Z ַטה [נ] ַח'ּבְ ֲחָבָטה

[ַלִטיֶפה]  (נעים) ַלִטיף [ֲחִביָבה] ָחִביב
T ‹®∆ ‚È‹≥V ©∆ ‚È‹≥

 Eƒ›C fiS‹∑ [ה [ַמְחּבּוֶבּ (אהוד) ַמְחּבּוּב
T ‹Bƒ›C fiS‹∑V

© fiÈ›≥ [נ] ֻלְטף ֲחִביבּות
^fic ‹x בדואר) ַטְרד ֲחִביָלה [נ] (כגון
^√›c ›x $ ֲחִבילֹות [נ"ר] ְטרּוֶדה

…‰c ›n ַר3ה ֻס2 ֲחִביָלה [נ] (צרור) (אפשר גם:)

b‹c ›n $ ֲחִבילֹות [נ"ר] ֻס2ַרר

 ‹̈ fi® ‹n ַשאְמֶלה ְפַקה ַס2 [נ] ֲחִביָלה ִעְסַקת -
 ‹¥‚∑; ‹j

_∆ ‚∏ fis‹F יּב ַתְעִס2 [נ] ה ֲחִביׁשָ
µ∆‚∑fic‚B ְרִמיל [נ] ּבַ ָחִבית
  ‰O ›ü ֻעֶג3'ה [נ] ֲחִביָתה

© ‹f‹◊‹≥ ש-) ְח'ַסאַרה ≈›; (על-, ֲחָבל
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µfiC ‹R ל [ז] (לקשירה) ַחּבְ  ֶחֶבל

∂;‹C ‚R אל [ז"ר] ְחּבַ ֲחָבִלים $

 ‹̈ ‹Èfiº‚∑ [ז] (ֵאזור) ַמְנִטַקה  ֶחֶבל

$ ֲחָבִלים [ז"ר] (אזורים) ַמַנאֶטק 
≠ ‚x;‹º‹∑

D≈‚c fi[‹F ָלה [נ] (חבלנות) ַתְח'ִריּב ַחּבָ
b‹c ‹r ַד2ַרר & (נזק)

חבלה)  לאמצעי [ִ~ית] (מומחה ָלן ַחּבְ
ַוַסאֶאל ּוּבִ אם (אְל)ַאְלַר2 יר ּבִ (ֶאְל)ַח'ּבִ

∫;‹§fi≥‹÷;‚B c∆‚C ‹[fi≥‹< ְח'ִריּב (ֶאל)ַת3

D≈‚c fi[‰G≥: ‚µ‚Œ; ‹f‹ƒ‚B‹√
ה] [ַס2אְחּבֶ ַס2אֶחּב [ֲחֵבָרה] (ידיד)  ָחֵבר

T ‹CR‚; ‹nV DR‚; ‹n
E; ‹S fin‹< ַאְס2ַחאּב [ז"ר] $ ֲחֵבִרים

[ֲחֵבָרה] (ידיד) ַרִפיק  ָחֵבר (אפשר גם:)
T ‹̈∆‚ß‹bV ≠∆‚ß‹b [ַרִפיַקה]

Æ;‹ß‚b ֲחֵבִרים [ז"ר] ְרַפאק $

ֻעד2ּו וכד') [ֲחֵבָרה] (בארגון  ָחֵבר
T…‹ƒ fis ›üV ƒ fis ›ü [ֻעְד2ֶוה]

Õ; ‹sfiü‹< אא ַאְעַד2 $ ֲחֵבִרים [ז"ר]

[ֻאְח'ת]  [ֲחֵבָרה] ַאח' ָחֵבר (אפשר גם:)
TH fiZ›<V ]‹<

æ:‹ƒ fiZ‚@ [ז"ר] ִאְח'ַואן ֲחֵבִרים $

° ‹∏‹G fiO›∑ [נ] (אנושית) ֻמְג'ַתַמע  ֶחְבָרה

 ‹Ø‚c ‹j ה [נ] (עסקית) ִשְרּכֶ  ֶחְבָרה

I;‹Ø‚c ‹j את [נ"ר] ַשִרּכַ ֲחָברֹות $

  ‹ü; ‹∏ ‹N ַג'ַמאַעה (חבּורה) [ז"ר] ֶחְבֶר'ה
 ‹́: ‹_ ‹n ַס2ַדאַקה [נ] (ידידות)  ֲחֵברּות

 ‰≈‚ƒ fis ›ü ֻעְד2ִוֶי3ה [נ] (בארגון)  ֲחֵברּות

T…‹̂√›̂‹√V ^√›̂‹√ [ֻוִד3ֶי3ה] י ֻוִד3 [~ת] ַחְברּוִתי
ִליּף  ַתּכְ דּון [~ת] (התנהגות) ּבִ ֲחֵבִרי

T ‹́‚̂; ‹o‹G›∑V Æ‚̂; ‹o‹G›∑
[ִ~ית] (ַחברותי) ַשאֶטר  ֶחְבֵרָמן

T…‹c∆ ‚k ‹üV c∆ ‚k‹ü [ַשאְטַרה]

ס)  (ִיְלּבַ ס ַלֲחבֹׁש> (כובע) ִלּבֶ <לחבוש, ָחַבׁש
! ›h‹Cfi¥‹≈" ‹h‚C‹≥

‹_ ‰∏ ‹r ַעַס32ּב & (פצע)
_∆ ‚ü [ז] ִעיד ַחג

^;‹∆ fiü‹< ים [ז"ר] ַאְעַיאד $ ַחּגִ

E›_fiº ›N ה [ז] ֻג'ְנֻדּבֶ ָחָגב
ִאְחַתַפל | ‹_‰∆ ‹ü ד ַעַי3 ַלְחּגֹג> <לחגוג, ָחַגג

‹µ‹®‹G fiR‚@
∫:‹e ‚R (מעור) ְקַשאט [נ] ֲחגֹוָרה

 ‹∑‚e fiR‹< [נ"ר] ֻקֻשט ֲחגֹורֹות $

(ֶאְל)ַאְמן  [נ] ְחַזאם ִטיחּות ּבְ ֲחגֹוַרת -

·«‚ºfi∑‹< ∫:‹e ‚R
 ‹¥fi® ‹R [נ] ַחְפֶלה ֲחִגיָגה

[ִאְחִתַפאִלֶי3ה] ִאְחִתַפאִלי [~ת] ֲחִגיִגי
T ‰∆‚≥;‹®‚G fiR‚@V ·«‚≥;‹®‚G fiR‚@

(ֶאִל)ְחַזאם  ס) (ִיְלּבַ ס ַלְחּגֹר> ִלֶבּ <לחגור, ָחַגר
‹∫‰e ‹S‹F

[ַמאִד2ֶיה] י ַמאִד2 ה] (מושחז) [ַחּדָ  ַחד
æƒ›º fig‹∑ [ְמַסַנ3אֶיה] א ְמַסַנ3 | T…‰̂; ‹RV ·̂; ‹R

T ‹ªƒ›º fig‹∑V
[ִחְדַקה]  ה] (פיקח) ִחֶדק [ַחּדָ  ַחד

T ‹® ‹øfic›∑V ©‹øfic›∑
 ‹∑:‹c ‹n ִשֶד3ה [נ] (ביקורתיות) ַחּדּות
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& Â»‚̂fic‹ß ַחד- ַואֶחד
D∆‚F‹b [ה [ַרִתיּבֶ [~ת] ַרִתיּב ַחד-ּגֹוִני -

T ‰¥ ‚∏›∑V ·µ ‚∏›∑ [ֻמִמֶל3ה] ֻמִמל3 | T ‹C∆‚F‹bV
אחת)  משמעות (בעל [~ת] ָמִעי ַחד-ַמׁשְ -
µ≈‚√fi=‰G≥: T ›µ‹Cfï ‹FV ›µ‹Cfï‹≈ ‹‘ ְלֶמה ַוַחֶדה ּכִ

≠‹¥ fiÈ›∑ [ֻמְטַלַקה] & (מוחלט) ֻמְטַלק
T ‹̈ ‹¥ fiÈ›∑V

ֶרה] ֶר3 [ִמְתּכַ ר ֶר3 ִמְתּכַ יר ֵר2 [~ת] ֲעִמי ַחד-ּפַ -
… ‹_ ‚R:‹√ …‰c ‹∏‚≥

ִמְתַחֶי3ז אחד) לצד (נוטה [~ת] ַחד-ְצָדִדי -
T…‹eË∆ ‹S‹G›∑V eË∆ ‹S‹G›∑ ֶזה] [ִמְתַחְי3

fiΩ‚∑ ַואַחד ַג'אֶנּב & (מצד אחד) ִמן -
_ ‚R:‹√	D‚ª; ‹N

µ‚‚B;‹́ [ִתִנְח'ֶזק [ּבְ יִנְח'ֶזק [ֲחִדיָרה] ּבִ ָחִדיר
a∆‚®‹ª [ַנאְפֶדה] ַנאֶפד | `;‹®Ëº¥‚≥	T ‹¥‚‚B;‹́V

T… ‹a∆‚®‹ªV
Æ:‹c‚G fiZ‚@ [נ] ַח'ֶזק ֲחִדיָרה

 L≈‚_ ‹R [ַחִדיֶת'ה] ה] ַחִדית' [ֲחִדיׁשָ ָחִדיׁש
c ‚n;‹†›∑ ֶרה] [ְמַעאְס2 ר ְמַעאֶס2 | T ‹K≈ ‚_ ‹RV

T…‹c ‚n;‹†›∑V
 ‹ßfic ›£ ֻר2ְרֶפה [ז]  ֶחֶדר

™‹c ›£ ַרף ֻר2 $ ֲחָדִרים [ז"ר]

…‹c fiO ›R אֹוַד2ה [ז] ֶחֶדר (אפשר גם:)

c ‹O ›R 2ֻאַוד $ ֲחָדִרים [ז"ר]

 ‹ßfic ›£ ְמִרין (ֶאל)ַת3 ֻר2ְרֶפת [ז] ר ֲחַדר-ּכֹוׁשֶ -
Ω≈‚c fi∏‰G≥:

 ‹ßfic (ֶאְל)ַפְחס2 £‹ ְרֶפת ֻר2 [ז] ֲחַדר-ִמּיּון -
p fiS‹®fi≥:

 ‹ßfic ›£ ֻר2ְרֶפה [ז] (בלב)  ֶחֶדר

‹Æ‹c‹G fiZ‚@ (ֻיְח'ֻרק) ַלְחּדֹר> ַח'ַרק <לחדור, ָחַדר
_≈‚_ ‹N [ְג'ִדיֶדה] ה] ְג'ִדיד [ֲחָדׁשָ ָחָדׁש

T…‹_≈‚_ ‹NV
^ ›_ ›N ים [ז"ר] ֻג'ֻדד $ ֲחָדׁשִ

c‹C ‹Z ר בתקשורת) ַח'ּבַ [נ] (ידיעה ה ֲחָדׁשָ
אר  [נ"ר] (בתקשורת) ַאְח'ּבַ - ֲחָדׁשֹות

b;‹C fiZ‹<
M‹_ fiS›∑ [ְמַג'ֶד3ֶדה] ד ְמַג'ֶד3 [~ת] ִני ַחְדׁשָ

T ‹J‹_ fiS›∑V
Ωfi≈‹̂ [ז] ֵדין חֹוב

æƒ›≈›̂ חֹובֹות [ז"ר] ְדיּון $

[ַהאְוֶיה]  מקצוען) ַהאִוי [ִ~ית] (לא חֹוְבָבן
T…‹Õ:‰ƒ ‹øV Õ:‰ƒ ‹ø

 ‹≈:‹ƒ ‚ø [נ] ְהַואֶיה חֹוְבָבנּות
ִמְחְתִרף  מקצועי) ֻמש [~ת] (בלתי חֹוְבָבִני

T ‰∆‚º fi¿‚∑V ·«‚ºfi¿‚∑ cfi∆ ‹£ [ִמְחִתְרֶפה]

D ‚N:‹√ [נ] ַואֶג'ּב חֹוָבה
I;‹C ‚N:‹√ את [נ"ר] ַואְג'ַבּ $ חֹובֹות

  ‹f:‰c ›Ø אֶסה ַר3 ּכֻ [נ] חֹוֶבֶרת
ַטַמְרִג'י | _ Ë∏ ‹s›∑ 2ד ֻמַמֶר3 ת] [חֹוֶבׁשֶ חֹוֵבׁש

wËc‹∏›∑
ifi<‹b 3ִסן [ז] חוד, חֹד

i√›“›b ים [ז"ר] ַאְסַנאן ֻחּדִ $ חודים,

 ‹Øfiƒ ‹j ה [ז] שֹוּכֶ חוד, חֹד (אפשר גם:)

≤‹ƒ ›j ים [ז"ר] ֻשַוּכ חודים, ֻחּדִ $

`;‰®‹ª [ַח'אְרַקה] [~ת] ַח'אֶרק חֹוְדָרִני
T…‹̀;‰®‹ªV

a‚ß;‹ª [ַנאְפֶדה] & (טיפול רפואי) ַנאֶפד
T…‹a‚ß;‹ªV
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cfi¿ ‹j [ז] ַשְהר חֶֹדׁש חודש,
[ז"ר] ְשהּור  ים ֳחָדׁשִ חודשים, $

c ›¿ fij‹<
[ַשְהִרֶי3ה] ַשְהִרי [~ת] י ָחְדׁשִ חודשי,

T ‰≈‚cfi¿ ‹jV ·»‚cfi¿ ‹j
ְתַג'ַר3ּב <ַלֲחוֹות> (התנסה) ָחָוה חווה,

‹E‰c ‹N
! ›l∆‚†‹≈" ‹m; ‹ü (ְיִעיש) & (חי) ַעאש

‹«‚¥›GfiB›< ַתַלא מר) ִאּבְ & (ניסיון
 ‹B‚c fiO‹F ה [נ] ַתְג'ִרּבֶ ֲחָוָיה חוויה,

[נ"ר] ַתַג'אֶרּב  ֲחָויֹות חוויות, $

E‚b; ‹O‹F
|  ‰∆‚́;‹®ËF‚@ ִאִת3ַפאִקֶי3ה [ז] (הסכם) חֹוֶזה

_fï ‹ü ַעְקד

^ƒ ›̈ ›ü [ז"ר] (הסכמים) ֻעקּוד $ חֹוִזים

… ‰_ ‚j ִשֶד3ה [ז] חֶֹזק חֹוֶזק,
 ‹B‹’ ‹n ה ַס2ַלאּבֶ חומר) & (של

bƒ ›kfiº‹∑ חֹוֵזר [ז] (ִמְסָמְך) ַמְנשּור
ôfi∆ ‹Z [ז] (לתפירה) ֵח'יט חּוט

öƒ›∆ ›Z [ז"ר] ְח'יּוט חּוִטים $

±fi¥ ‚f [ז] (ממתכת) ִסְלּכ & חּוט
≤‹’ fif‹< חּוטים [ז"ר] ַאְסַלאּכ $

ôfi∆ ‹Z ִלְלַאְסַנאן [ז] ֵח'יט ְנָטִלי ּדֶ חּוט -
 æ;‹º fif‹◊‚≥

 ±fi¥ ‚f אִאי ְהַרּבַ ּכַ [ז] ִסְלּכ ַמל ַחׁשְ חּוט -

·«‚Œ;‹B‹cfi¿‹Ø
 ±fi¥ ‚f אִפי ִאַד2 ל ְמַוֶס32 ִסְלּכ ַמֲאִריְך [ז] חּוט -

∂‰ƒ ‹È›∑

ָחְכָמה # חֹוכמה
[ִמְסַתֶאְג'ֶרה]  [חֹוֶכֶרת] ִמְסַתְאֶג'ר חֹוֵכר

T…‹c ‚∞‹G fiS›∑V c ‚∞‹G fiS›∑
µfi∑‹b [ז] ַרְמל חֹול

‹Q‚b; ‹Z א ַר3 ּבַ ַלאד ּבְ ָלָאֶרץ) חּוץ [ז] (= חּו"ל
^‹’‚Cfi≥:

`‹c ›N [נ] ַג'ְרדֹון ה ֻחְלּדָ חולדה,
[נ"ר] ַג'ַראִדין  ֻחְלּדֹות חולדות, $

æ:‹̀fic ›N
u≈‚c‹∑ [ַעַי3אֶנה] אן [חֹוָלה] ַעַי3 חֹוֶלה

T  ‹s≈‚c‹∑V
[נ] (בעמוד השדרה)  ֻחְלָיה  חוליה,

…‹c‹̈‹ß ַפַקַרה

[נ] (קבוצה) ַמְג'מּוַעה  ֻחְלָיה  חוליה,
  ‹üƒ ›∏ fiO‹∑

[נ] (בשרשרת) ַחְלַקה  ֻחְלָיה  חוליה,
 ‹̈ fi¥ ‹R

π‚≥; ‹R [ַחאְלֶמה] [חֹוֶלֶמת] ַחאֶלם חֹוֵלם
T  ‹∏‚≥; ‹RV

Y‚c ‹gfiº›∑ [ַסאְרַחה] [~ת] ַסאֶרח חֹוְלָמִני
[ַשאְרֶדת] ַשאֶרד | T  ‹R‚c ‹gfiº›∑V

ΩfiøËa≥: T›…‹̂‚b; ‹jV ›̂‚b; ‹j ר (ֶאְל)ִפּכְ

ה] [ִמְתַעְו3ּכֶ ִמְתַעֶו3ּכ [~ת] (אדם) חֹוָלִני
w‹c‹∏≥fi: T›  ‹∏‚Œ:‹̂V	 ›π‚Œ:‹̂

לּוֶזה  ֻחְלָצה [נ] (לאישה) ּבְ  חולצה,
p∆‚∏‹́

ֻחְלצֹות [נ"ר] (לנשים)  $ חולצות,
æ; ‹ofi∏›́ לּוַזאת ּבְ
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ַקִמיס2  [נ] (לגבר) ֻחְלָצה  חולצה,
p∆‚∏‹́

ֻחְלצֹות [נ"ר] (לגברים)  $ חולצות,
æ; ‹ofi∏›́ ֻקְמַס2אן

©fi† ‹r ְעף ֻד2 [נ] ה ֻחְלׁשָ חולשה,
| …‹b:‹c ‹R במחלה) ַחַראַרה [ז] (גם חום, חֹם

 ‹ªƒ ›[ ›f ְסח'ּוֶנה

©fi∆ ‰o≥: Âc ‹R 3ַחם -בקיץ) אויר & (מזג
©fi∆ ‰o≥: ›… ‹_fí & (מזג אויר) שֹוּב √›

 ›i;‹∆fï (ֶאְל)ַחַראַרה ∑‚ [ז] ִמְקַיאס ַמד-חֹום -
…‹b:‹c ‹S≥fi:

T ‰∆Ëº›BV ·«Ëº›B ִנ3ֶי3ה] [ּבֻ ִנ3י ּבֻ [ָ~ה] חּום
[ַסְמַרא]  & (שחום, שחרחר) ַאְסַמר

TÕ:‹c fi∏ ‹fV c ‹∏ fif‹<
bƒ ›f ס2ּור [נ] חֹוָמה

b:‹ƒ fif‹< ַאְס2ַואר $ חֹומֹות [נ"ר]
·µ ‹Z 3ַח'ל חומץ, חֶֹמץ [ז]

u‚∑; ‹R 2ַחאֶמד [נ] חומצה, ֻחְמָצה
[ַחאְמִד2ֶי3ה] י ַחאְמִד2 [~ת] ֻחְמִצי חומצי,

T ‰∆ ‚s‚∑; ‹RV ·« ‚s‚∑; ‹R
 ‰∆ ‚s‚∑; ‹R ַחאְמִד2ֶי3ה [נ] חומציות, ֻחְמִצּיּות

…‰̂;‹∑ ַמאֶד3ה [ז] חֶֹמר  חומר,

∫; ‹Z …‰̂;‹∑ ַח'אם ַמאֶד3ה [ז] ֶלם - חֹוֶמר ּגֶ
…‰̂;‹∑ 'ֶרה ֻמַתַפִג3 ה ַמאֶד3 [ז] ֶנֶפץ חֹוֶמר -

…‹c ËO‹®‹G›∑
[ז] {ֵחיָמר} (לפיסול) ִטין  חֶֹמר  חומר,

Ω∆ ‚x
ָחְמָרה # חֹומרה

… ‰_ ‚j ִשֶד3ה [נ] ֻחְמָרה חּומרה,

·»Ë̂;‹∑ [ַמאִד3ֶי3ה] י ַמאִד3 [~ת] ָחְמִרי חומרי,
T ‰≈Ë̂;‹∑V

 ‰≈Ë̂;‹∑ ַמאִד3ֶי3ה [נ] חומריות, ָחְמִרּיּות
 ‰≈Ë̂;‹∑ ַמאִד3ֶי3ה [נ] ָחְמָרנּות חומרנות,

[ַמאִד3ֶי3ה] י ַמאִד3 [~ת] ָחְמָרִני חומרני,
T ‰≈Ë̂;‹∑V ·»Ë̂;‹∑

  ‹ü;‹º‹∑ [ז] ַמַנאַעה חֶֹסן חוסן,
æ; ‹ofï ›ª 2ַנְקס [ז] חֶֹסר חוסר,

– ‚x; ‹j 3ַשט [ז] חֹוף
– ‚x:‹ƒ ‹j [ז"ר] ְשטּוט חֹוִפים $

 ‰≈Ëc ›R ֻחִר3ֶי3ה [ז] חֶֹפׁש חופש,
 ‹¥ fiÈ ›ü [נ] ֻעְטֶלה ה ֻחְפׁשָ חופשה,

T…‰c ›RV ·c ›R [ֻחַר3ה] ֻחר3 [~ת] י ָחְפׁשִ חופשי,
Q‚b; ‹Z '[ז] ַח'אֶרג חּוץ

: ‹_ ‹ü ַעַדא ∑›; ִמ- ַמא חּוץ -
  ‹R;‹́ [נ] ַוַקאַחה √› ה ֻחְצּפָ חוצפה,

U‚́ [ִוְקַחה] √› [ִ~ית] ִוֶקח ן ֻחְצּפָ חוצפן,
(ֶאְל)ַחַיא [ַקִליֶלת] ַקִליל | T  ‹S‚́ ‹√V

Õ;‹∆ ‹S≥fi: T› ‹¥∆‚¥‹́V	 ›µ∆‚¥‹́
æƒ›ª;‹́ [ז] ַקאנּון חוק, חֹק

bƒ›G fif›̂ [נ] ֻדְסתּור ה ֻחּקָּּ חוקה,

·«‚ªƒ›ª;‹́ [ַקאנּוִנֶי3ה] ַקאנּוִני [~ת] י ֻחּקִּ חוקי,
T ‰∆‚ªƒ›ª;‹́V

אֶחס  [חֹוֶקֶרת] (איש מדע) ּבַ  חֹוֵקר
ַעאֶלם | T ‹K ‚R;‹BV L ‚R;‹B אְחֶסה] [ּבַ

T ‹J; ‰S‹BV M; ‰S‹B [ַעאְלֶמה]

ְמַחֶק3ק משטרה) [חֹוֶקֶרת] (איש  חֹוֵקר
T ‹̈ Ë̈ ‹S›∑V ≠Ë̈ ‹S›∑ ַקה] [ְמַחֶק3
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Dfï‹J [ז] ֻח'ְזק חֹר חור,
Eƒ›̈›J חורים, חִֹרים [ז"ר] ְח'זּוק $

ֻסַלאֶלה ִמן ה] [ַקִריּבֶ [חֹוֶרֶגת] ַקִריּב חֹוֵרג
 ‹≥‹’ ›f fiΩ‚∑ T ‹C≈‚c‹́V D≈‚c‹́ ה ַר2ִריּבֶ

  ‹C≈‚c ‹£
ַאח'ּו(י) | «Ë∑›< Qfi√‹d (י) ַעִמ3 [ז] חֹוֵרג ָאב -
!«‚B‹<(«Ë∑›< fiΩ‚∑" « ‚Z< י/ַאּבּוי) (ִמן ֻאִמ3

«‚B‹< ›  ‹Nfi√‹d (י) ַעִמ3 ַמְרת [נ] חֹוֶרֶגת ֵאם -

›ΩfiB‚@ ַמַרִתי/ג'ֹוִזי ן [ז] ִאְבּ חֹוֵרג ן ּבֵ -
  ‹Nfi√‰e≥:(Qfi√‰e≥:

›Hfiº‚B ַמַרִתי/ג'ֹוִזי ְנת [נ] ּבִ חֹוֶרֶגת ת ּבַ -
  ‹Nfi√‰e≥:(Qfi√‰e≥:

Õ;‹G ‚j [ז] ִשַתא חֶֹרף חורף,

·»‚ƒ‹G ‹j [ַשַתִוֶי3ה] ַשַתִוי [~ת] י ָחְרּפִ חורפי,
T ‰≈‚ƒ‹G ‹jV

mfic ›R [נ] ֻחְרש ה ֻחְרׁשָ חורשה,
[נ"ר] ַאְחַראש  ֻחְרׁשֹות חורשות, $

m:‹c fiR‹<
  ‰f; ‹R ַחאֶס3ה [ז] חּוׁש

·i:‹ƒ ‹R 3ַחַואס ים [ז"ר] $ חּוׁשִ

∫‹’ ‹õ ְך [ז] ִעְתֶמה חֹׁשֶ חושך,
[ַשְהַואִנֶי3ה] ַשְהַואִני [~ת] (מיני) ִני חּוׁשָ

T ‰∆‚ª:‹ƒfi¿ ‹jV ·«‚ª:‹ƒfi¿ ‹j
ִחִס3ֶי3ה |  ‰∆‚ª:‹ƒfi¿ ‹j ַשְהַואִנֶי3ה [נ] ִנּיּות חּוׁשָ

 ‰∆ Ëg ‚R
›© fik‹Ø ְפס) ((ֶאל)ַנ3 ְשף ּכַ [נ] ָפנּות חֹוׂשְ

I:‰a≥:

© ‚j;‹Ø [אְשֶפה [ּכַ אֶשף [~ת] ּכַ ָפִני חֹוׂשְ
T ‹® ‚j;‹ØV

π‚F; ‹Z [נ] ַח'ְתם חֹוֶתֶמת
π ‹R י] ַעִמ3 [ַמְרת י ַעִמ3 [חֹוֶתֶנת] חֹוֵתן

T…; ‹∏ ‹RV
ת]  [ְמַראְקּבֶ ִאית] ְמַראֶקּב [ַחּזָ אי ַחּזַ

›D‚́:‹c›∑ (ֶאְל)ַג'ִו3ֶי3ה (ֶאְל)ַאְחַואל

 ‰≈Ëƒ ‹Ofi≥: ∂:‹ƒ fiR‹÷fi: T› ‹C‚́:‹c›∑V
bfi_ ‹n ִס2ְדר [ז] ָחֶזה

bfi_ ‹n ִס2ְדר וכד') & (עוף

·»‚c ‹ú‹ª ַס2ִרֶי3ה] [ּבַ ִרי ַס2 ּבַ [~ת] ָחזּוִתי
T ‰≈‚c ‹ú‹ªV

 ‰≈‚bfi_ ‹n ִסְדִרֶי3ה [נ] (לאישה) ה ָחִזּיָ  חזייה,
! ‰∆‚Œ; ‹g‚ª"

 ‰≈‚bfi_ ‹n ִסְדִרֶי3ה & (לגבר)
[ִח'ְנִזיֶרה]  חיים) ִח'ְנִזיר  ֲחִזיר [ָ~ה] (בעל

T…‹c≈‚efiº ‚ZV c≈‚efiº ‚Z
רוח) ִח'ְנִזיר  [ָ~ה] (גס  ֲחִזיר

T…‹c≈‚efiº ‚ZV c≈‚efiº ‚Z [ִח'ְנִזיֶרה]

ַהה  מופשט) ַג'ּבְ פיזי או [נ] (קרב ֲחִזית
 ‹¿fiC ‹N

¡ fiN‹√ בניין) ֻוְג'ה & (של
¡ ‚N:‹ƒ›∑ אל מול) ְקּבַ ֲחִזיִתי [~ת] (שעומד

T ‹¿ ‚N:‹ƒ›∑V
[ְמַואְג'ַהה]  & (פנים אל פנים) ְמַואֶג'ה

T ‰≈‚ƒ‹¿fiC ‹NV ·»‚ƒ‹¿fiC ‹N
	 ·»‚ƒ‹́ [ַקִוֶי3ה] ַקִוי [ֲחָזָקה] (פיזית) ָחָזק

T ‰≈‚ƒ‹́V
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Õ;‹≈‚ƒfí‹< ֲחָזִקים [ז"ר] ַאְקִוֶיה $

[ַשִדיֶדה]  חומר) ַשִדיד לא & (תכונה,
T…‹_≈‚_ ‹jV _≈‚_ ‹j
Õ:‰_ ‚j‹< ְשַדאד $

‹° ‹N‹b (ִיְרַג'ע) ַלֲחזֹר> ִרֶג'ע <לחזור, ָחַזר
!›̂ƒ ›†‹≈" ‹̂; ‹ü (ְיעּוד) ַעאד | ! ›° ‚Nfic‹≈"

…‹̂ fiƒ ‹ü יָבה) ַרְג'ַעה [נ] (ׁשִ  ֲחָזָרה

 ‹Bfiƒ‹F ה [נ] תֹוּבֶ ְתׁשּוָבה ּבִ ֲחָזָרה -
 ‹† ‹N:‹c›∑ [נ] (אימון) ְמַראַג'ַעה  ֲחָזָרה

 ‹ß√›cfiB רֹוַפא & (לקראת הופעה) ְבּ
 ‹œ∆ ‚È ‹Z ַח'ִטֶי3ה ֵחְטא [ז]

ַח'ִטֶי3ה (ִיְעַמל) ִעֶמל ַלֲחטֹא> <לחטוא, ָחָטא
!›= ‹È fi[‹≈" ‹– ‚È ‹Z ַאְח'ַטא | ‹D‹ªfì‹<

בכוח)  [ֲחטּוָפה] (שנתפס  ָחטּוף
© ‹È‹G fi[›∑ [ַמְח'טּוֶפה] ַמְח'טּוף

T ‹® ‹È‹G fi[›∑V
[ֲחטּוָפה] (מהיר מאוד) ַסִריע   ָחטּוף

T ‹†≈‚c ‹fV °≈‚c ‹f [ַסִריַעה]

E;‰̈‹ª אֶשה] 3 [ַנּבַ אש 3 ַנּבַ [ִ~ית] ַחְטָטן
T ‹B;‰̈ ‹ªV

lfiC‹ª יש [נ] ַתְנּבִ ַחְטָטנּות
Õ:‹ƒ‚≥ [נ] (בצבא) ִלַואא  ֲחִטיָבה

ִארגונית) ִפְרַקה  [נ] (יחידה  ֲחִטיָבה
 ‹́fic‚ß

 ‹C fiN‹√ ַח'ִפיֶפה ֶלה [ז] (מאכל) ַאּכְ ֲחִטיף
 ‹®∆‚® ‹Z

™; ‹È‚G fiZ‚@ ֲחִטיָפה [נ] (אדם) ִאְח'ִתַטאף
ַלֲחטֹף> (אדם) ִאְח'ַתַטף  <לחטוף, ָחַטף

‹© ‹È‹G fiZ‚@

! ›l∆‚†‹≈" ‹m; ‹ü (ְיִעיש) <ִלְחיֹות> ַעאש ַחי

·« ‹R [ַחֶי3ה] ַחי3 מת) (לא ה] [ַחּיָ  ַחי
T ‰∆ ‹RV

Õ;‹∆ fiR‹< ים [ז"ר] ַאְחַיאא $ ַחּיִ

מת) ַעאֶיש  (לא ה] [ַחּיָ ַחי (אפשר גם:)
T  ‹k‚Œ; ‹üV l‚Œ; ‹ü [ַעאְיֶשה]

·«‚ª [ַנֶי3ה] ַני3 מבושל) ה] (לא [ַחּיָ  ַחי
T ‰∆‚ªV

‰D ‹S‹G fif‚@ (ְיִחּב3) ַחּב3 ב> <ְלַחּבֵ ב ִחּבֵ חיבב,
…‰̂ ‹ƒ‹∑ 3ֻחּב [נ] ה ִחּבָ חיבה,

 ‹̈‹ª; ַטה ∑‹†› [ז] ַעּבְ ִחּבּוק חיבוק,
∂; ‹o≈‚@ ַוְס2ל [ז] (הוספה) ִחּבּור  חיבור,

וכד')  ספר ִחּבּור [ז] (כתיבת  חיבור,
©∆‚≥fi=‹F ַתְאִליף

כתובה)  [ז] (יצירה ִחּבּור  חיבור,
Õ; ‹kfiª‚@ ִאְנַשאא

° fi∏ ‹N [ז] (בחשבון) ַג'ְמע ִחּבּור  חיבור,

 ‹©‹¥fiF‹< ַח'ַר3ּב ל> (לקלקל) <ְלַחּבֵ ל ִחּבֵ חיבל,
‹E‰c ‹Z ם ַחַט3 |

‹≠‹ª; ‹ü (ט (ֻיְעֻבּ ט ק> ַעּבַ <ְלַחּבֵ ק ִחּבֵ חיבק,

‹° ‹‹∏ ‹N (ִיְג'ַמע) ר> ַג'ַמע <ְלַחּבֵ ר ִחּבֵ  חיבר,
! ›° ‹∏ fiO‹≈"

ַוַס2ל ר> (הידק, הרכיב) <ְלַחּבֵ ר ִחּבֵ  חיבר,
‹µ ‹nfi√‹< (ִיְוֶס2ל)

ספרותית)  ר> (יצירה <ְלַחּבֵ ר ִחּבֵ  חיבר,
‹©‰≥‹< ף ַאַל3

‹a ‹S ‹j א ַסַנ3 חד) (כלי ד> <ְלַחּדֵ ד חידד, ִחּדֵ
! ›a ‹S fik‹≈"

!»‚cfiC‹≈" Ã‹c‹B (ִרי (ִיּבְ ַרא & (עיפרון) ּבַ
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ח

…‹b√Âe ‹R יֶרה ֻחֵז3 [נ] ִחיָדה
c≈‚d:‹ƒ ‹R [נ"ר] ַחַזאִזיר $ ִחידֹות

 ‹̈‹B; ‹g›∑ ֻחַז3ִרֶי3ה [ז] ִחידֹון
_≈‚_ fiO‹F [ז] ַתְג'ִדיד ִחּדּוׁש חידוש,

‹̂ ‰_ ‹N ד ַג'ַד3 ׁש> <ְלַחּדֵ ׁש ִחּדֵ חידש,
æ:‹ƒ‹∆ ‹R [נ] ַחַיַואן ה ַחּיָ

# חייתי  ִתי ַחּיָ -
וכד') ַתְסִג'יל  בנק [ז] (בחשבֹון  ִחּיּוב
E; ‹g ‚R À‹¥ ‹ü µ∆ ‚O fig‹F ְחַסאּב ַעַלא

æƒ›≈fi_‹∑ _∆ ‚n‹b ַמְדיּון יד 	ַרִס2
E; ‹O≈‚@ שלילה) ִאיַג'אּב [ז] (לא  ִחּיּוב

 ·«‚B; ‹O≈‚@ ֶי3ה] [ִאיַג'אּבִ י ִאיַג'אּבִ [~ת] ִחּיּוִבי
T ‰∆‚B; ‹O≈‚@V

ֻנְמַרת ְרּב ַד2 [ז] (פעולת החיוג) ִחּיּוג
æƒ›®‹¥‰G≥: ‚qfic›́ ›…‹b:‹̂‚@ (ֶאל)ַת3ַלפֹון

ְפַרא] ַפר [ַס2 ַאְס2 וֶרת] [ִחיּוֶ ר ִחּוֵ חיוור,
T ‹C ‚R; ‹jV D ‚R; ‹j

Eƒ ›S ›j 2ַיאד ּבַ רֹון [ז] ִחּוָ חיוורון,
∫; ‹g‚GfiB‚@ ִתַסאם ִאּבְ |   ‹∏ fig‹B ְסֶמה [ז] ּבַ ִחּיּוְך

[ַחַיִוֶי3ה] ַחַיִוי חיים) [~ת] (מלא ִחּיּוִני
T ‰≈‚ƒ‹∆ ‹RV ·»‚ƒ‹∆ ‹R

·»‚b√›c ‹r [ַד2רּוִרֶי3ה] ַד2רּוִרי & (הכרחי)
T ‰≈‚b√›c ‹rV

ַד2רּוַרה הכרחיות) [נ] (צורך, ִחּיּוִנּיּות
…‹b√›c ‹r

 ‰≈‚ƒ‹∆ ‹R & (פעלתנות) ַחַיִוֶי3ה
ד ַרְס2 למשל) אויר, [ז] (מזג ִחּזּוי חיזוי,

_ fin‹b

 ‹≈‚ƒfï‹F [ז] ַתְקִוֶיה ִחּזּוק חיזוק,
אַזֶלה ְמַר2 [ז] (אחרי אישה) ִחּזּור חיזור,

 ‹̈ ‹R‹’›∑
Ã‰ƒ‹́ א ַקַו3 ק> <ְלַחּזֵ ק ִחּזֵ חיזק,
‹≠ ‹R‹‘ אַזל ַר2 ר> <ְלַחּזֵ ר ִחּזֵ חיזר,

‹π‰̈ ‹ü ַטַה3ר א> <ְלַחּטֵ א ִחּטֵ חיטא,
Ufi∏‹́ [נ] ַקְמח ה ִחּטָ חיטה,

H fiS‹ª [ז] ַנְחת ִחּטּוב חיטוב,
l∆‚Cfiº‹F יש [ז] ַתְנּבִ ִחּטּוט חיטוט,

π∆‚̈ fi†‹F [ז] ַתְעִקים חיטוי, ִחּטּוי
‹l‰C‹ª 3ש ַנַבּ ט> <ְלַחּטֵ ט ִחּטֵ חיטט,

יֶבת] (בדין) ַמְחּכּום  [ַחּיֶ ב ַחּיָ  חייב,
T; ‹¿fi∆‹¥ ‹üV ‚¡fi∆‹¥ ‹ü ∫ƒ ›∞ fiS‹∑ [ַעֵליַהא] ַעֵליה

יֶבת] (חוב) ַמְדיּון  [ַחּיֶ ב ַחּיָ  חייב,
T ‹ªƒ›≈ fi_‹∑V æƒ›≈fi_‹∑ [ַמְדיּוֶנה]

יֶבת] (צריך) ַלאֶזם  ב [ַחּיֶ ַחּיָ  חייב,
À‹¥ ‹ü D ‚N:‹√

‹∫‹efi≥‹< ף ַל3 ּכַ ב> ְלַחּיֵ <לחייב, ב ִחּיֵ חייב,
ַדאר (ְיִדיר) ֻקְרס2  ג> ְלַחּיֵ <לחייג, ג ִחּיֵ חייג,

æƒ›®‹¥‰G≥: ‹qfic›́ ‹b:‹̂‹< (ֶאל)ַת3ַלפֹון

∫ƒ›Jfic ‹N [ז] ַג'ְרת'ּוֶמה ק ַחְיּדַ חיידק,
רֹוּב  [ז] ַמּכְ ק ַחְיּדַ חיידק, (אפשר גם:)

E√›c fi∞∆‚∑
‹π ‹g‹GfiB‚@ ם ַס3 ְתּבַ ְך> ְלַחּיֵ <לחייך, ְך ִחּיֵ חייך,

 ∫; ‰g‹B [אְסֶמה [ּבַ אֶסם [ִ~ית] ּבַ ַחְיָכן חייכן,
T ‹∑; ‰g‹BV

·»‚_fiº ›N [ֻג'ְנִדֶי3ה] ֻג'ְנִדי יֶלת] [ַחּיֶ ל ַחּיָ חייל,
T ‰≈ ‚_fiº ›NV


