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שיעור 7 - סיכום ותרגול
סיכום שיעור

בסיכום הבא נחזור על כל אחד מהמשפטים שתורגמו בסרטון ונחזור על נקודות מרכזיות:

משפט 1:

אתמול ראיתי את אבא שלי בחנות
ִאְמֵּביֵרח ֻׁשְפת ַאּבּוי ִפי )א(לְַמַחלّ

- יש לזכור שבערבית המדוברת נפוץ מאוד השימוש בכינוי קניין חבור )למשל: אבי(, בניגוד 
לעברית בת ימינו, שבה השימוש בכינוי קניין פרוד )למשל: אבא שלי( נפוץ יותר בלשון 

הדיבור, ואילו השימוש בכינוי הקניין החבור נחשב רשמי יותר.
- הדגמת הנטייה הרגילה של כינוי הקניין החבור )שנלמד בשיעור מס' 2(:

ְּכֹם וַמַחלְّהם. ַמַחלّ =< ַמַחלִّי, ַמַחלַּّכ, ַמַחלֵּّכ, ַמַחלֹّו, ַמַחלְַّהא, ַמַחלְّנַא, ַמַחלّ
- נטיית כינוי הקניין של המילים ַאּב וַאח' ייחודית, וניתן למצוא אותה בדף הסיכום של 

שיעור 4א. נזכיר רק שבין השמות הללו ובין כינויי הקניין החבורים חוצצת ו'. לכן, במקום 
אבי =< ַאּבּוי, ובמקום אח'הא =< ַאח'ּוַהא וכן הלאה.

- הפועל ֻׁשְפת במשפט שלעיל הוא מגזרת עו"י )חלולים(, ונטייתו זהה לנטיית הפועל ראח 
)U(, כפי שלמדנו בשיעור מס' 6.

משפט 2:

מה נשמע אחי? מאיפה הגעת עכשיו? 
ִּכיַפּכ ַאח'ּוי? ִמן וֵין וְִצלְת ַהלַّא?

- כדי להתעניין בשלומו של בן שיחנו, נשתמש במילה ִכּיף )מילולית - איך. בהקשר זה 
מדובר במשמעות זהה ל'ִּכיף ַחאלַּכ' כפי שנלמד בשיעור 1( יחד עם כינוי חבור בגוף שני:

ִּכיַפּכ = ִּכיף ַחאלַּכ - מה שלומךָ?
ִּכיֵפּכ = ִּכיף ַחאלֵּכ - מה שלומךְ?

ִּכיְפּכֹם = ִּכיף ַחאלְּכֹם - מה שלומכם?
- ועכשיו, למילה עכשיו. כפי שצויין, היא שונה מלהג אחד למשנהו. הצורות העיקריות 

שכדאי לזכור הן: ַהלַّא )להג ירושלמי(, ִאַסّא )להג צפוני(.
בלהגים נוספים: ַהַסّה )בעיראק, בכפרים בגדה המערבית ועוד(, ַדלְוְַקִתי )מצרית(, ַהאלְִחין / 

ַّה בלוב, תוניס, רצועת עזה ועוד. ֵאלְִחין )במפרץ ובלהגים בדואים(, ַחַסّא / ַחִסّי בסודאן, תֹו
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משפט 3:

המכונית עברה והיו בה יהודים וערבים 
ֵא)ל(סַّיַّאַרה ַמְרַקת ּוַּכאנּו ִפיַהא יַהּוד ּוַעַרב

- כאשר מיידעים באל הידיעה שם שמתחיל באחת מאותיות השמש )נלמדו בשיעור מס' 3(, 
אַרה לעיל, לא הוגים את ה-ל' ובמקומה מבטאים בהדגשה יתרה  וביניהן האות ס' במילה ַסיַّ

את אות השמש שאחריה. למשל, במקום ֵאלְסּוק נאמר ֵא)ל(סּّוק.
- נטיית מילת היחס פי:

הםאתםאנחנוהיאהואאתאתהאני
ִפיהֹםִפיּכֹםִפינַאִפיַהאִפיהִפיִּכיִפיּכִפיّ / ִפיַّא

- הפועל מרקת הוא בגזרת השלמים, בגוף ִהיֵّ, כמו הנטייה של צורת ַּכַתּב בסרטון 6.

משפט 4:

אתם חייתם עם אמא שלכם בתל אביב, אבל איפה אתם גרים/חיים עכשיו? ועם מי? 
ִאנְתּו ִעְׁשתּו ַמַע ִאְמּّכׂם ִפי ַתל ַאִּביּב , ַּבסّ וֵין ַעאיְִׁשין ַהלַّא? ּוַמַע ִמין?

- הפועל ַעאׁש בעבר שייך לגזרת ע"ו )החלולים(, ומקבל תנועת i בגוף הראשון והשני )אני, 
אתה, את, אנחנו ואתם(.

- נטיית ֻאםّ בלהג העירוני הירושלמי: ִאִמّי, ִאמַּّכ וכן הלאה

משפט 5:

דיברת ערבית עם המורה? שתיתם קפה או תה?
ם? ְׁשִרְּבתּו ַקְהוֵה וִלַّא ַׁשאי? ַחֵּכיִתי ַעַרִּבי ַמַע )א(לְֵמַעלֵّ

- הפועל ַחַּכא בעבר שייך לגזרת ל"י, ואילו ִׁשֵרּב לשלמים. שווה להציץ בטבלת נטיית הפועל 
בעבר.

- השימוש בצורה וִלַّא נפוץ במשפטי שאלה, כמו זה שלעיל. במשפטי חיווי ניתן לומר גם ַאוְ. 
כדי לדבר על בחירה בין שתי אפשרויות 'או… או…' נשתמש במבנה 'יא… יא…'.

לדוגמה: 'יַא ַתְקֻעד ַסאֵּכת יַא ְתרּוח' - או שתשב בשקט או שתלך.
שימו לב: לרוב לא נשתמש ב'יַא' לבדה, מחוץ למבנה 'יא… יא…' כדי לומר 'או'.
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משפט 6:

שלום. בני רוצה כובע חדש. יש לכם? תהיו בריאים/תודה!
ַהלַא. ִאְּבנִי ִּבדֹّו ַטאִקיֵّה גְ'ִדיֵדה, ִפיה ִענְְדּכֹם? יַַעִטיּכּו )א(לְַעאְפיֵה!

- יש הבדל בהגייה בין ַהלַא - שלום, ובין ַהלַّא - עכשיו. יש להקפיד על ההדגשה היכן שיש 
שדה.

- השימוש ב'יַַעִטיּכּו )א(לְַעאְפיֵה' נפוץ להבעת תודה ובעת פרידה.
- אחרי ִבִּדّי יכול לבוא שם עצם: ִבִּדّי ַטאִקיֵّה - אני רוצה כובע, ִּבְדַהא ּכַאֵסّת ַמאיّ - היא רוצה כוס 

מים, ויכול לבוא פועל בעתיד: ִּבִדّי ַארֹוח - אני רוצה ללכת, ִּבְדّנַא נְׁשּוף - אנחנו רוצים לראות.
- ִפיה / ִפי - ניתן לראות כאן משמעות נוספת של המילית 'ִפי' - לא במשמעות 'ְּב-', אלא 

במשמעות 'יש'. במשמעות זו בלבד, 'פיה' לא תיטה לפי הגוף הבא אחריה אלא תישאר 
קפואה. למשל:

ִפיה ַּבנְדֹוַרה ִפי )אל(סּّוק? - יש עגבניות בשוק?
ִפיה ֻשעֹ'ל? - יש עבודה?

משפט 7:

חזרנו מהעבודה, נכנסנו לעיר/כפר מרחוב אבו-חסין וחנינו את המכונית בשוק. 
ְרגִ'ְענַא ִמן ֵא)ל(שֻّעֹ'ל ּוַדַח'לְנַא ַע-)א(לְַּבלַד ִמן ַׁשאֵרע ַאּבּו-ְחֵסין ּוַצֵפّינַא ֵא)ל(ַסّיַאַרה 

ִפי )אל(סּّוק. 

- חשוב לזכור שמילית היחס ַעלַא עשויה להתקצר בדיבור ל'ַע-'.
- מזהים לפי אילו צורות נטייה נוטים הפעלים ְרגִ'ְענַא, ַדַח'לְנַא ַצֵפّינַא? 

ְרגִ'ְענַא מתחיל ברצף של שווא-חיריק-שווא, כמו הנטייה של צורת נִֵזל בשלמים.
ַדַח'לְנַא דומה לַּכַתְּבנַא, צורת ַּכַתּב בשלמים.

ַצֵפّינַא השדה ואחריה י' מרמזות שמדובר בגזרת הכפולים בבניין הראשון, כמו ַחֵּבינַא.
- במשפט שלעיל מופיעות בשלוש הזדמנויות אותיות שמש לאחר אל הידיעה. נסו להגות את 

המשפט בהתאם )אל הידיעה ללא ל' והדגשת אות השמש(
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משפט 8:

מה? ואללה לא יודעת, תראי את ותגידי לי.
ׁשּו? וַאללַّה ִמׁש ַעאְרֵפה, ׁשּוִפי ִאנְִתי ּוקּולִי לִי

- שלילת שם תואר ובינוני פועל )משקל "פאעל/ה"( תיעשה לרוב באמצעות ִמׁש / ֻמׁש לפניו. 
- וַאללִַّה - אנחנו משתמשים במילה הזו גם בעברית, וכדאי לדעת שמדובר בלשון שבועה  

ושמשתמשים בה באותן הזדמנויות כמו 'בחיי' בעברית.
- כדאי כבר עכשיו להסתכל על הפעלים ׁשּוִפי וקּולִי וללמוד מהם על הנטייה )הפשוטה 

בסה"כ( של הציווי בעתיד בגזרת ע"ו )החלולים(:

אנתואנתיאנת
ׁשּופּו!ׁשּוִפי!ׁשּוף!

משפט 9:     

יפה, את/ה מדבר/ת ערבית טוב! את/ה רק בן 25? כל הכבוד.
ִחלּו, ְּבִתְחּכִי ַעַרִּבי ְמנִיח. ֻעְמַרּכ ַּבסّ 25 ַסנֵّה? ּכֻלّ ֵאלְִאְחִתַראם יַא ַזלֵַמה! 
ִחלּו, ְּבִתְחּכִי ַעַרִּבי ְמנִיח. ֻעְמֵרּכ ַּבסّ 25 ַסנֵّה? ּכֻלّ ֵאלְִאְחִתַראם יַא ֻאְח'ִתי! 

- צורת הפועל ְבִּתְחִּכי שימושית מאוד! ניתן להשתמש בה עבור שלושה גופים שונים בעתיד: 
אתה, את והיא.

- הערה חשובה לגבי המספר המונה בערבית: עד המספר עשר )כולל( יבוא שם העצם הנמנה 
בצורת הרבים, ובכמות הגדולה מעשר )כלומר, מ99-11( יבוא בצורת היחיד. 

כך למשל: ִּבנְִתי ֻעֵמְרַהא ַאְרַּבע ְסנִין, ַּבסّ ַאנַא ֻעְמִרי ִסֵתّה ּוַתלַאִתין ַסנֵّה.

משפט 10:

אין לי זמן, אני צריך ללכת, להתראות, נראה אתכם פעם אחרת אנשאללה! 
ִפׁש ִענְִדי וְַקת, ִּבִדّי ַארּוח, ַמַע )אל(ַסّלַאֵמה, ִמנְׁשּוְפּכֹם ַמַרّה ַתאנְיֵה ִאנְַׁשאללַّה! 

- זוכרים את ִפיה שבא בתור 'יש'? אם נשלול אותו נקבל 'אין'. ניתן לשלול אותו בשלוש 
דרכים המוכרות לנו זה מכבר: מא פי, פיש, מא פיש. במשפט הנוכחי, שבו 'ענדי' באה 

במשמעות 'יש לי', ניתן היה גם לשלול ישירות את ענדי )באחת משלוש הדרכים שהדגמנו 
על 'ִפי'(. יכולנו לומר, מבלי לשנות את המשמעות: 'מא ענדי וקת'. מבלבל שיש כל כך הרבה 
אפשרויות להביע רעיון אחד? הערבית מדוברת בפי דוברים רבים ומתפתחת באזורים שונים 

ותחת השפעות מגוונות, ולכן יש בה עושר גדול של דרכי מבע. זה כל הקסם.

יש שאלות? אתם מוזמנים לכתוב לנו בדף הפייסבוק או באמצעות הדף "צרו קשר" באתר!


