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שיעור 4 - שיחה בין מתן וגילעד )ריצה(
סיכום שיעור

1( הגייה
אמנם למדנו כבר להגות את כל האותיות, אך נותרו סוגיות הגייה נוספות שנדון בהן 

בשיעורים הקרובים:
א( ִפי + ֵאל 

כאשר אחרי המילה ִפי )ְּב( מופיעה מילה מיודעת באל הידיעה, האות א של ֵאל הידיעה לא 
נשמעת, והמילה פי כאילו מתחברת ל-ֵאל הידיעה. 

לדוגמה: 
ִפי ֵאלְֵּבית נשמע כמו ִפיל ֵּבית.  

כרגיל, אם המילה מתחילה באות שמש, גם ה- )ל( לא נהגית
לדוגמה: 

ִפי ֵא)ל(דְַّרס נשמע כמו ִפי דְַّרס

חשוב להדגיש שהשינויים הם בהגייה בלבד! הקפידו לא לשנות את אופן כתיבת המילים 
ושימרו על צורת כתיבתן המקורית )ִפי ֵאלְֵּבית( כי כך ניתן לראות מאילו גורמים מורכבת 

המילה )ִפי + ֵאל הידיעה + ֵּבית( ולהבין אותה טוב יותר.  

ב( פירוק צרור שוואים:
כאשר מופיעים שני שוואים רצופים, לפעמים השווא הראשון יהגה כתנועת e קצרה. כאשר 

האות האחרונה לא מנוקדת, נתייחס אליה לצורך עניין זה כמנוקדת בשווא.  
לדוגמה:

גִ'ְּבת = גִ'ֵּבת )הבאתי/הבאת( ִּבנְת = ִּבנֵת )בת(   
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2( המספרים בערבית

א. המספר הסתמי:
המספר הסתמי עומד בפני עצמו )למשל: שיעור מספר ארבע, לא ארבע אמהות( ומשמש 

במספר מקרים כמו ספירת אנשים או חפצים, ציון מספר טלפון, מספר בית וכו'.  

10-1100-20
  וַאַחד 1
ִעְשִרין20ְתנֵין2
ַתלַאִתין30ַתלַאֵתה3
ַאְרַּבִעין40ַאְרַבַּעה4
ַח'ְמִסין50ַח'ְמֵסה5
ִסִתّין60ִסֵתّה6
ַסְּבִעין 70ַסְּבַעה7
ַתַמאנִין80ַתַמאנְיֵה8
ִתְסִעין90ִתְסַעה9

ִמיֵّה100ַעַשַרה10

בעתיד נלמד מספרים לא עגולים הגדולים מ- 20 )23, 95, 79…( ומספרים הגדולים ממאה. 

ב. המספר המונה )שלוש בנות, שלושה חברים…(:
המספר המונה יבוא לפני שם עצם ולא בפני עצמו )למשל: ארבע אמהות, לא שיעור מספר 

ארבע(. בניגוד לעברית, בה יש הבדל בין צורת הזכר לצורת הנקבה )שלושה ילדים / שלוש 
ילדות( בערבית מדוברת לא קיים הבדל בין המינים ברוב המספרים. הסתכלו על הטבלה 

וקראו את ההסברים אחריה: 

ַשאּבّ וַאַחד )בחור אחד(ִּבנְת וַאַחֵדה )בת אחת(1
ַשאֵּבّין )שני בחורים(ִבּנְֵתין )שתי בנות(2
ַתלַת ַשַּבאּב )שלושה בחורים( ַתלַת ַּבנַאת )שלוש בנות(3
ַאְרַּבע ַשַּבאּב )ארבעה בחורים(ַאְרַּבע ַּבנַאת )ארבע בנות(4
ַח'ְמס ַשַּבאּב )חמישה בחורים(ַח'ְמס ַּבנַאת )חמש בנות(5
ִסתّ ַשַּבאּב )ששה בחורים(ִסתّ ַּבנַאת )שש בנות(6
ַסְּבע ַשַּבאּב )שבעה בחורים(ַסְּבע ַּבנַאת )שבע בנות(7
ַתַמן ַשַּבאּב )שמונה בחורים(ַתַמן ַּבנַאת )שמונה בנות(8
ִתְסע ַשַּבאּב )תשעה בחורים(ִתְסע ַּבנַאת )תשע בנות(9

ַעַשר ַשַּבאּב )עשרה בחורים(ַעַשר ַּבנַאת )עשר בנות(10
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המספר המונה 1: משתמשים במילה וַאַחד )לזכר( ובמילה וַאַחֵדה לנקבה.
המספר המונה 2: בערבית משתמשים בצורת זוגי )נלמד בהמשך, אין צורך לדעת כרגע(.

המספר המונה בין 10-3 דומה למספר הסתמי, רק קצר יותר, וללא האות ה בסופו.
כל המספרים המונים הגדולים מ-11 זהים למספר הסתמי. לדוגמה: ַח'ְמִסין ַּבנַאת. 

3( רשמב"א - רבים שאינו מציין בני אדם
התופעה הוזכרה בשיעור אך לא הופיעה בשיחה בין מתן ולגילעד, ולכן אין צורך להתעמק בה 
כרגע. בקיצור, מדובר בתופעה רווחת מאוד בערבית ספרותית המופיעה לפעמים גם במדוברת 

לפיה מתייחסים למילה ברבים שאינה מציינת בני אדם )טלוויזיות,כלבים, עפרונות, 
שיעורים…( כאל נקבה יחידה. )טלויזיות גדולה, הכלבים הזאת נבחה…(. כאמור, בערבית 

מדוברת הדובר יכול לבחור "להתעלם" מהתופעה ולהתייחס לרבים כ...רבים, כלומר בדומה 
לעברית: טלויזיות גדולות, הכלבים האלה נבחו... 

4( המילים ִענְד וַמַע
המשמעות הבסיסית של מילת היחס ִענְד היא אצל. 
לדוגמה: ֵאלְַקנִינֵה ִענְד ַאח'ּוי - הבקבוק אצל אחי.

פעמים רבות, במיוחד כאשר המילה ניטת )יש לה סיומת(, משמעותה- יש ל)מישהו(. 
כך את המילה ִענְִדי ניתן לתרגם כ- "יש לי" 

לדוגמה:
אַרה - יש לי מכונית  ִענְִדי ַסיַّ

המשמעות הבסיסית של המילה ַמַע היא עם. 
לדוגמה: ַאנַא ַסאֵּכן ַמַע ִאִמّי - אני גר עם אמא שלי 

פעמים רבות, במיוחד כאשר המילה "מע" ניטת )יש לה סיומת( משמעותה - יש ל)מישהו(, 
אך בניגוד למילה ִענְִדי המציינת בעלות כללית, משתמשים במילה ַמַע כשהדבר נמצא עם 

מישהו ברגע זה.
כך את המילה ַמַע ניתן לתרגם כ- "יש לי" 

לדוגמה:
אַרה - יש לי מכונית )כאן ועכשיו(, "יש איתי מכונית".  ַמִעי ַסיַّ
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אתם כבר יודעים את נטיית המילים ִענְד וַמַע מכיוון שהיא דומה לכינויי השייכות שלמדנו 
בשיעור 1, ולנטיית המילה ּבִדّי שלמדנו בשיעור 2 - אותן הסיומות בדיוק! בטבלה הבאה 

נדגים את הנטייה של ִענְד וַמַע בהשוואה לכינויי השייכות )קניין( שנלמדו בשיעור 1:

תזכורת - כינויי ַמַעִענְדסיומת בערבית 
השייכות )המצב 

שלי, המצב 
שלך...ַחאל = 

מצב(
ַחאלִיַמִעי ]יש לי כאן[ִענְִדי ]יש לי[-ִיאני

ַמַעּכ ]יש לך ִענְַדּכ ]יש לך[-ַּכאתה
כאן[

ַחאלַּכ

ַחאלֵּכַמֵעּכִענְֵדּכ-ֵּכאת
ַחאלֹוַמעֹוִענְדֹו -ֹוהוא
ַחאלְַהאַמַעַהאִענְְדַהא-ַהאהיא

ַחאלְנַאַמַענַאִענְְדנַא -נַאאנחנו
ּׂםאתם ֹּם-כ ּׂםַמַעּכֹםִענְְדכ ַחאלְכ

ַחאלְהׂםַמַעהֹםִענְְדהֹם -הׂםהם

לעיתים, המילה ַמַע ניטת באופן קצת שונה כאשר לפני הסיומת מתווספת אם הקריאה א. 
הסיומות במקרה זה זהות לכינויי השייכות של המילים ַאּב וַאח' שלמדנו בשיעור 2.

בטבלה הבאה נציג את שתי הנטיות האפשריות של ַמַע 

 תזכורת - נטיית נטייה ארוכה )עם אלף(נטייה קצרה )בלי אלף(  
המילה ַאּב

ַאּבּויַמַעאיַמִעיאני
ַאּבּוּכַמַעאּכַמַעּכאתה
ַאּבּוִּכיַמַעאִּכיַמֵעּכאת

ַמַעאְה )האות ה ַמעֹוהוא
כמעט ואינה נשמעת

הוגים אותה כמו 
נשיפה בסוף המילה(

ַאּבּוְה )האות ה כמעט 
ואינה נשמעת

הוגים אותה כמו 
נשיפה בסוף המילה(

ַאּבּוַהאַמַעאַהאַמַעַהאהיא
ַאּבּונַאַמַעאנַאַמַענַאאנחנו
ּׂםַמַעאּכֹםַמַעּכֹםאתם ַאּבּוכ

ַאּבּוהֹםַמַעאהֹםַמַעהֹםהם
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חשוב לציין שלצוות מדרסה אין שום בעיה עם העובדה שלמילה ַמַע יש שתי נטיות. אנחנו 
מאמינים שלכל מילה יש זכות להתקיים בכבוד עם הנטייה שלה, לא משנה אם ארוכה או 

קצרה. אנחנו מכירים ומוקירים מילים רבות בעלות נטיות שונות ומגוונות, ואנו מתחייבים 
לשמור על זכותן המלאה להילמד. 

5( הפועל בזמן עבר - קבוצת ַראח + ַג'אּב )גזרת עו"י בבנין 1(
מערכת הפועל בשפה הערבית היא יחסית מורכבת, ולכן נלמד אותה בחלקים קטנים - בכל 

פעם נלמד עוד קצת. 
בשיעור זה נלמד על קבוצה של פעלים שניתן לזהותם באמצעות אם הקריאה א המופיעה בין 

שתי אותיות שורש בזמן עבר בחלק מהגופים )ַראח, גַ'אּב(. הפעלים בקבוצה זו מתחלקים 
לשתי תת קבוצות על פי הנטייה שלהם: פעלים שדומים ל- ַראח ופעלים שדומים ל- גַ'אּב. 

היום נלמד את הנטייה של קבוצת ַראח + גַ'אּב בזמן עבר בכל הגופים )אני הלכתי, אתה 
הלכת, אנחנו הלכנו(. 

נטיית הפועל בזמן עבר
לפני שנעמוד על ההבדלים בין הפעלים השונים, נלמד את הנטייה הבסיסית של הפועל בזמן 
עבר. בדיוק כמו בעברית, הגופים השונים של הפועל בזמן עבר נקבעים על פי סיומת הפועל 

)הלכתי, הלכנו, הלכתם…(. סיומות הפועל בעבר זהות עבור כל הפעלים, ולכן תצטרכו ללמוד 
אותן רק פעם אחת. בטבלה הבאה ניתן לראות את נטיית הפועל ַראח בזמן עבר בגופים השונים. 

                                
ַראחגוף

ֻרְחתַאנַא )אני(
ֻרְחתִאנְֵת )אתה(
ֻרְחִתיִאנְִתי )את(

ַראחֻהוֵّ )הוא(
ַראַחתִהיֵّ )היא(

ֻרְחנַאִאְחנַא )אנחנו(
ֻרְחתּוִאנְתּו )אתם, אתן(

ַראחּוֻהֵםّ )הם, הן(

כמה טיפים שיעזרו לכם ללמוד את הסיומות:
א( כמו בעברית, הפועל הבסיסי נמצא בגוף הוא, ולפועל זה אין סיומות )הוא הלך - ֻהוֵّ ַראח( 

לכל שאר הגופים מתווספות סיומות לפי הגוף )אנחנו הלכנו, ִאְחנַא ֻרְחנַא(.
ב( אין הבדל בין הסיומת של גוף אני לסיומת של גוף אתה. 

ג( חלק מסיומות הפועל דומות לשם הגוף: ִאנְִתי- ֻרְחִתי, ִאְחנַא- ֻרְחנַא, ִאנְתּו- ֻרְחתּו
בגוף הם, הסיומת היא כמו בעברית )הלכו- ראחו(
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אח vs. גַ'אּב ַרַ
פעלים מקבוצת ַראח+גַ'אּב נחלקים לשתי קבוצות שיש ביניהן הבדל קטן:  
U פעלים כמו ַראח )הלך(, ַקאל )אמר(, ַשאף )ראה( "אוהבים" את התנועה

.i ופעלים כמו ג'אּב )הביא(, ַח'אף )פחד(, נַאם )ישן(  "אוהבים" את התנועה

מה זה אומר? הסתכלו על הטבלה הבאה ואחר כך נסביר:

גַ'אּבַראחגוף
גִ'ְּבתֻרְחתַאנַא )אני(

גִ'ְּבתֻרְחתִאנְֵת )אתה(
גִ'ְּבִתיֻרְחִתיִאנְִתי )את(

גַ'אּבַראחֻהוֵّ )הוא(
גַ'אַּבתַראַחתִהיֵّ )היא(

גִ'ְּבנַאֻרְחנַאִאְחנַא )אנחנו(
גִ'ְּבתּוֻרְחתּוִאנְתּו )אתם, אתן(

גַ'אּבּוַראחּוֻהֵםّ )הם, הן(

א( בגופים הוא, היא, והם - כל הפעלים מקבוצת ַראח + גַ'אּב ניטים ונשמעים בדיוק אותו 
הדבר ללא קשר לתנועה שהם אוהבים.  

לדוגמה: 
הם הלכו - ַראחּו, הם הביאו- גַ'אּבּו

ב( בכל שאר הגופים - יש הבדל בין הפעלים: האות א נשמטת בכל מקרה, ו-פ' הפועל 
)האות הראשונה( מנוקדת לפי התנועה שהפועל אוהב. לדוגמה: אנחנו הלכנו - ֻרְחנַא, אנחנו 

הבאנו- גִ'ְּבנַא. 
ג( כמובן שהסיומות זהות לכל הפעלים )כמו בכל הפעלים בערבית!(

כדי שתדעו איזו תנועה כל פועל "אוהב", מעתה והלאה כאשר נציג פועל חדש מקבוצת 
ַראח/גַ'אּב, נכתוב בסוגריים את התנועה.

לדוגמה: 
)U( אם כתוב בדף אוצר המילים: ַקאל

אז אתם יכולים לדעת שכדי להגיד בלהג הירושלמי אני אמרתי, אומרים ֻקלְת. 
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6( כינוי מושא )אהבתיה(:
זהו נושא שנלמדהו יותר לעומק בהמשך, וכרגע נלמד רק הגדרה בסיסית כדי שכאשר תתקלו 

בתופעה תכירוה ותזהוה. 
בעברית מודרנית, כאשר מוסיפים מושא לפועל )את מי פגשתי( משתמשים בד"כ במילית את 

)פגשתי אותו(. ישנה אופציה נוספת- לוותר על המילית את, ולהוסיף ישירות אל פועל את 
כינוי המושא )פגשתיו(. רוב הסיכויים שאתם לא מדברים ככה )אם כן, בטח ממש כיף אתכם 

במסיבות!(, צורה זו אופיינית לעברית גבוהה יותר )למשל בספרות ובשירה( או ישנה יותר 
)למשל בתנ"ך(.

בערבית, בניגוד לעברית, השימוש בכינוי מושא שמתחבר ישירות לפועל הוא נפוץ ביותר 
ואף הכרחי! 

לדוגמה: הוא הביא אותה: גַ'אְּבַהא, אתה ראית אותנו ֻשְפְתנַא, 
לא נלמד בשלב זה את כינויי המושא השונים, אך נספר שהם מצטרפים לפועל מבלי לשנותו 

בד"כ, ושהם מאוד דומים לכינויי השייכות. 

7( שלילת הפועל בזמן עבר - )הלך-< לא הלך(
למדנו בשיעור זה הרבה נושאים חדשים שקשורים לפועל והראש שלכם אולי כבר עמוס. אבל 

יש עוד נושא אחד מאוד חשוב - אז למה לשלול?
שלילת הפועל בעבר נראית קצת מוזרה, אבל היא לא מסובכת במיוחד.  

יש שלוש דרכים לשלילת הפועל. חשוב לציין שאין שום הבדל במשמעות בין דרכי השלילה 
השונות:

א( ַמא: כדי לשלול את הפועל בעבר ניתן להוסיף לפני הפועל את מילת השלילה ַמא )לא(.
 לדוגמה: ַראח- הלך -< ַמא ַראח- לא הלך 

ב( ַמא+ש: כדי לשלול את הפועל בעבר ניתן להוסיף לפני הפועל את מילת השלילה ַמא, 
ולחבר ישירות לסוף הפועל את האות ש ׁ)ללא ניקוד(.

לדוגמה:
ַראח - הלך -< ַמא ַראְחש - לא הלך
ַשאף - ראה -< ַמא ַשאף - לא ראה

ֻשְפת - ראיתי/ראית -< ַמא ֻשְפְתש - לא ראיתי/לא ראית
 

ג( ש: האפשרות השלישית נפוצה פחות - כדי לשלול את הפועל בעבר ניתן רק לחבר ישירות 
לסוף הפועל את האות ש ׁ)ללא ניקוד( מבלי להשתמש במילת השלילה ַמא. 

מילים נוספות ששוללים כמו את הפועל בעבר:
דרכי השלילה שהוצגו רלוונטיות גם עבור מספר מילים נוספות שאינן פעלים בעבר. לא 

נתעמק כרגע במילים אלו, אך נציין כמה מהן כדי שלא תופתעו כשתיתקלו בהן. 
א( ִּבִדّי : המילה ִּבִדّי )וכל נטיותיה( שלמדנו בשיעור 2:
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לדוגמה:
ִּבִדّי - אני רוצה -< ַמא ִּבִדّי = ַמא ִּבִדّיש = ִּבִדّיש - אני לא רוצה

ב( המילים ִענְד וַמַע: המילים ִענְד וַמַע )וכל נטיותיהן( שלמדנו בשיעור זה:
ִענְִדי - יש לי -< ַמא ִענְִדי = ַמא ִענְִדיש = ִענְִדיש - אין לי

ַמַענַא - יש לנו )כאן( -< ַמא ַמַענַא  = ַמא ַמַענַאש = ַמַענַאש 

ג( ִפיה: את המילה ִפיה הוגים כ- fi )ממש כמו את המילה ִפי, האות ה לא נהגית( ומשמעותה 
יש. כדי להגיד אין משתמשים בשלילה כמו של הפועל בעבר.

יש - ִפיה
אין - ַמא ִפיה = ַמא ִפיש = ִפיש. 

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

ִפיש
הדג בתמונה מורכב מהמילה 

ַסַמּכ - דג בכתב ערבי


