
מדרסה
לימוד ערבית מדוברת

1( הגייה
ע- נהגית כמו האות ע בעברית של אנשים ש"מדברים בחי"ת ועי"ן" 

ע'- נהגית כמו ר בעברית ישראלית טיפוסית 
ר- נהגית כמו ר בספרדית או רוסית

ט- נהגית כמו ת עמוקה

2( אל הידיעה ואותיות השמש 
ניתן לחלק את האותיות בערבית לשתי קבוצות- אותיות השמש )ֵאלְֻחרּוף ֵא)ל(ַשְّמִסיַّה(, 

ואותיות הירח )ֵאלְֻחרּוף ֵאלְַקַמִריַّה( )לא צריך לזכור את השמות בערבית!(
אותיות השמש הן: ס, ר, ט, ט', נ, ז, ל, צ, צ', ד, ר, ש, ת וג' )חלק מהאותיות אתם עדיין 

לא מכירים, אך אל דאגה! נלמד אותן בשיעור הבא( שאר האותיות הן אותיות ירח. ניתן לזכור 
את אותיות השמש על ידי המשפט- "סרטן זללן צד רשת" +ג'. האות ג', אותה לא הזכרנו 

בשיעור, היא אות שמש רק בערבית מדוברת. נרחיב על כך בשיעור הבא. 
מה זה משנה בכלל אם אות היא אות שמש או אות ירח?

עבור מילים המתחילות באות שמש, יש כלל מיוחד שחל בכל פעם שמוסיפים להן את אל 
הידיעה:

כאשר מוסיפים את ֵאלְ הידיעה למילה המתחילה באות שמש, קורים שני דברים: 
א. האות ל של ֵאל הידיעה לא נשמעת בהגייה )ובמסגרת "מדרסה" נכתוב אותה בסוגרים(

ב. לאות השמש תתווסף ַשַדّה )דגש(
 

לדוגמה:
 מיודעלא מיודע

 ֵאלְַחאלַחאל
ֻע'לֻשֻע'ל  ֵא)ל(ֻשّ

המילה ַחאל )מצב( מתחילה באות ח שהיא אות ירח, ולכן כשהוספנו לה את אל הידיעה לא 
חל שינוי )או יותר נכון, לא ַחאל שינוי( בניקוד המילה או ב-ֵאל הידיעה. 

המילה ֻשֻע'ל )עבודה( מתחילה באות ש שהיא אות שמש )סרטן זללן צד רשת(, ולכן 
כשהוספנו לה את ֵאל הידיעה לא הגינו את ה-ל )לכן כתבנו אותה בסוגריים(, ולאות השמש 

ֻע'ל. ש התווספה ַשַדّה: ֵא)ל(ֻשّ
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 3( כינויי הרמז )זה, זאת, אלה(
כינויי רמז מצביעים על שם עצם מסויים )ולעיתים בזמן שנגיד אותם, ממש נצביע עם היד!(

 
 ערביתעברית

 ַהאַדא )=ַהאד(זה/הזה
 ַהאִדיזאת/הזאת

 ַהדֹולאלה/האלה/אלו/האלו
 

לדוגמה:
ַהאַדא וַלַד - זה ילד.
ַהאִדי ִבּנְת - זו ילדה.

ַהדֹול וְלַאד - אלה ילדים.
 

4( המילה ִבִּדّי
המילה ִבִּדّי מאוד נפוצה בערבית המדוברת, ומשמעותה הנפוצה היא ,"אני רוצה" או "אני צריך". 
 כדי שהמילה תתייחס לגופים אחרים )"את רוצה", "אתם רוצים"...(, נשנה את הסיומת שלה. 

הסיומות של ִבִּדّי הן ממש כמו כינויי השייכות שלמדנו בשיעור הראשון, וכבר עכשיו אתם 
יכולים לראות שִבִּדّי מסתיימת בכינוי '-ִי' )כמו המילה ַחאלִי- מצבי( ולכן משמעותה היא 

"אני רוצה". 

יכול להיות שהעובדה שמוסיפים כינויי שייכות לפועל ִבִּדّי קצת מבלבלת אתכם. אולי יעזור 
לכם לדעת שהתרגום המקורי של המילה ִבִּדّי הוא ברצוני. לכן, כשאנחנו רוצים לשנות את 
הגוף שלה )אני רוצה, אתה רוצה, אתם רוצים(, אנחנו מוסיפים לה כינוי שייכות )ברצוני, 

ברצונך, ברצונכם…(

)סרטן זללן צד רשת: 
אילוסטרציה. מתוך 

קבוצת הפייסבוק 
"מגמת ערבית עילאיים 

ומתנשאים"(
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ניתן לראות את כל הנטייה של ִבִּדّי בטבלה: 

 תזכורת - כינויי  … רוצהסיומת בערבית 
השייכות )המצב 

שלי, המצב שלך... 
ַחאל = מצב(

 ַחאלִי ִבִּדّי - אני רוצה -ִיאני
 ַחאלַּכ ִבַּדּّכ - אתה רוצה -ַּכאתה
 ַחאלֵּכ ִבֵּדּّכ - את רוצה -ֵּכאת

 ַחאלֹו ִבּדֹّו - הוא רוצה -ֹוהוא
 ַחאלְַהא ִבְּדַّהא - היא רוצה -ַהאהיא

 ַחאלְנַא ִבְּדّנַא - אנחנו רוצים -נַאאנחנו
ּׂםאתם ּׂׂׂׂׂם - אתם רוצים -כ ּׂם ִבְּדّכ  ַחאלְכ

הׂם - הם רוצים -הׂםהם  ַחאלְהׂם ִבְּדّ
 

הׂם ַקְהוֵה- הם רוצים קפה. כמו כן, ִבִּדّי   המילה ִבִּדّי יכולה להופיע לפני שם עצם, למשל- ִבְּדّ
יכולה להופיע גם לפני פועל, כמו במשפט ִבִּדّי ַארּוח - אני רוצה ללכת, אך נרחיב על כך רק 

כשנדע קצת יותר על הפעלים בערבית.

5( השמות בנקבה )עייף -< עייפה(
בעברית, כדי להפוך שם ממין זכר למין נקבה, נוסיף לו את הסיומת '-ָה'. בערבית, הסיומת 
מאוד דומה, והיא תהיה בדרך כלל הסיומת: '-ֵה' ולפעמים, '-ַה' )בהמשך נלמד לעומק מתי 

משתמשים דווקא בסיומת '-ַה', אבל רק כדי שלא תהיו במתח, נגיד בקצרה שזה קורה 
כשהאות שלפני הסיומת היא גרונית או עמוקה. כרגע נשתמש בסיומת '-ֵה' בלבד(.

 ערביתעברית
 ַתְעַּבאן עייףזכר

 ַתְעַּבאנֵה עייפהנקבה
 

6( נטיית השייכות המיוחדת של המילים ַאּב, ַאח'
בערבית יש מספר מילים שנטיית השייכות שלהן קצת שונה מזו שלמדנו בשיעור 1. הדבר 

בולט במיוחד במילים ַאּב )אב( וַאח' )אח(, מילים נפוצות מאוד בשפה. 
השינוי העיקרי הוא שבמקום להוסיף את כינוי השייכות ישירות למילה, מוסיפים לפניו את 

האות ו. כמו כן, יש הבדל בניקוד הסיומות בגופים "שלו" ו"שלךְ". 
כל זה נמצא בטבלה הבאה, המציגה את כינויי השייכות עבור המילה ַאּב )ורלוונטית גם עבור 

המילה ַאח'(:



מדרסה
לימוד ערבית מדוברת

סיכום שיעור

סיכום שיעור 2 / שיחה בין יסמין וגילעד

 ַאּב ַחאל )כינויי שייכות רגיל(
 ַאּבּוי ַחאלִישלי
 ַאּבּוּכ ַחאלַּכשלךָ
 ַאּבּוִּכי ַחאלֵּכשלךְ
 ַאּבּוְה )האות ה כמעט ואינה  ַחאלֹושלו

נשמעת, הוגים אותה כמו 
נשיפה בסוף המילה( 

 ַאּבּוַהא ַחאלְ)ַה(אשלה
 ַאּבּונַא ַחאלְנַאשלנו

ּׂםשלכם ּׂם ַחאלְכ  ַאּבּוכ
ַאּבּוהֹםַחאלְהׂםשלהם

ניתן לראות תופעה דומה גם בעברית, נטיית השייכות של שתי המילים "אב" ו"אח" שונה 
מהנטייה הרגילה: כמו שבערבית מוסיפים את האות ו, בעברית מוסיפים את האות י. 

לדוגמה:
אבינו )שבשמיים(

אחיכם

יִנְַעל ַאּבּוּכ! 
בטח שמעתם את הקללה הזאת הרבה פעמים ותהיתם מה משמעותה. הרבה אנשים חושבים 

שהמשמעות היא "הנעל של אבא שלך", אבל לא כך הדבר!
הקללה הזאת היא שיבוש מאוד נפוץ של הקללה "יִלְַען ַאּבּוּכ". יִלְַען זה "שיקלל" ואתם כבר 

יודעים מה זה ַאּבּוּכ. אז יִלְַען ַאּבּוּכ זה "שיקלל את אבא שלך". מי יקלל, אתם בטח שואלים? 
בברכות ובקללות, לפעמים משמיטים את מי שעושה את הפעולה, אבל לכולם ברור שזה 

תמיד ַאללַّה.  
יִנְַעל ַאּבּוּכ = יִלְַען ַאּבּוּכ = שאללה יקלל את אבא שלך

אל תנסו את זה בבית.

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


