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1( ערבית ספרותית וערבית מדוברת
השפה הערבית כוללת את הערבית הספרותית )ֵא)ל(לַֻّע'ה ֵאלְֻפְצַחא( ואת הערבית המדוברת 
)ֵא)ל(לַֻّע'ה ֵאלְַעאִמיֵّה(. על אף הדמיון ביניהן, לערבית הספרותית ולערבית המדוברת יש 

מאפיינים ושימושים יחודיים:

ערבית ספרותית משמשת כיום בעיקר באמצעי תקשורת )עיתונים, טלוויזיה, אתרי אינטרנט 
רשמיים(, בכתיבה ובדיבור רשמיים )נאומים, שלטי רחוב, מכתבים(, בספרות ובעיסוק בכתבי 

הקודש המוסלמים ובראשם הקוראן. כמו כן, היא משמשת כשפה המגשרת בין דוברי ערבית 
ממקומות שונים, מכיוון שבניגוד לערבית מדוברת, הערבית הספרותית היא אחידה )אין לה 

"גרסאות" שונות(. 

ערבית מדוברת משמשת לדיבור יומיומי )ברחוב, בטלפון, בחיק המשפחה, עם חברים וכו'(. 
בערבית המדוברת יש להגים שונים: "גרסאות" בעלות מאפיינים מסוימים השונים ממקום 

למקום ומקהילה לקהילה.  הגרסאות השונות מדוברות במדינות שונות )ערבית מצרית, ערבית 
מרוקאית, ערבית לבנונית...( ואף בקרב קהילות שונות באותה המדינה )ערבית מרוקאית 

יהודית, ערבית ירושלמית, ערבית בדואית…( 

באתר זה נתמקד בלהג הפלסטיני הירושלמי של הערבית המדוברת, שבאמצעותו תוכלו לדבר 
עם רוב דוברי הערבית בישראל ובמדינות הגובלות בה.
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שיעור 1 - שיחה בין מחמוד וגילעד
סיכום שיעור

עמוד מהקוראן הכתוב 
בערבית ספרותית. 

בדף זה כתובה סּוַרת 
ֵאלְַפאִתַחה, הסּוַרה )פרק( 

הראשונה בקוראן 



מדרסה
לימוד ערבית מדוברת

סיכום שיעור

סיכום שיעור 1 / שיחה בין מחמוד וגילעד

2( אותיות והגייה:
יש להבדיל בין האות ח )"ח נקייה"( לבין האות ח' )"ח' מלוכלכת"(. ח נקייה נהגית כמו האות 

חי"ת המקורית בעברית, שנשמרה אצל עולים רבים מארצות האסלאם  )ש"מדברים בחי"ת 
ועי"ן"(, וח' מלוכלכת נהגית כמו החי"ת של רוב הישראלים. 

ההגיה של האות ק משתנה בהתאם ללהג. ניתן להגות אותה כמו ק עמוקה, כמו א או כמו ג. 
בלהג הירושלמי בדרך כלל הוגים אותה כמו א. באתר נכתוב תמיד את האות ק, כדי שתהיו 

מודעים לכך שההגיה יכולה להשתנות.
האות צ לא נהגית כמו האות צד"י הישראלית, אלא כסמ"ך עמוקה )נחצית(. 

.V באנגלית ולעולם לא כמו W האות ו נהגית תמיד כמו האות

3( תווית היידוע - 'אל' הידיעה )כלב -< הכלב(
בערבית, כדי להפוך שם לשם מיודע )למשל, להפוך את המילה "כלב" ל"הכלב", "בית" 

ל"הבית" וכו'(, ניתן להוסיף את סימן הידוע ֵאלְ המקבילה לה"א הידיעה בעברית. 
לדוגמה: 

ערבית עברית

ַּכלְּב כלב לא מיודע

ֵאלְַּכלְּב הכלב מיודע

כפי שלמדתם בשיעור, יש מקרים נוספים שבהם אל הידיעה נשמעת קצת אחרת, כמו למשל 
בברכת השלום ֵא)ל(ַסّלַאם ַעלֵיֻּכם שבה הלמ"ד של אל הידיעה לא נשמעת. זוהי תופעה 

שנקראת "אותיות שמש", אך נלמד אותה בשיעור הבא - קצת סבלנות! 

4( כינויי הגוף )אני, אתה, את וכו'(

 הם אתם אנחנו היא הוא את אתהאני
 ִאְחנַא /  ִהיֵّ ֻהוֵّ ִאנְִתי ִאנְֵתַאנַא

נְִחנַא
 ֻהֵםّ ִאנְתּו

5( כינויי השייכות 
כינויי השייכות מצטרפים לשם עצם, ומציינים למי הוא שייך. לדוגמה, בעברית ניתן להוסיף 

לשם העצם 'ספר' את כינוי השייכות -ִי כדי לציין שהוא שייך לי: ספר + שלי = ִסְפִרי. 
גם כינויי השייכות דומים מאוד למקביליהם בעברית. 

שימו לב: בשיעור למדנו רק חלק מכינויי השייכות, אך בטבלה שלהלן מופיעים כל הכינויים. 
אנו ממליצים לשנן גם אותם - הם מאוד פשוטים ודומים לעברית!
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 דוגמה בערבית סיומת בערבית עברית
 ַחאלִי -ִי מצבי )המצב שלי(שלי
 ַחאלַּכ -ַּכ מצבךָשלךָ
 ַחאלֵּכ -ֵּכ מצֵבךְשלךְ
 ַחאלֹו -ֹו מצבֹושלו
 ַחאלְַהא -ַהא מצבהשלה
 ַחאלְנַא -נַא מצבנושלנו

ּׂם מצבכםשלכם ּׂם -כ  ַחאלְכ
 ַחאלְהׂם -הׂם מצבםשלהם

חשוב לציין: אמנם בעברית הלא רשמית כיום, השימוש בכינויי השייכות החבור אינו נפוץ 
)בשפת היום יום לא נגיד "חברי", אלא "חבר שלי"(. בערבית, לעומת זאת, השימוש בכינויי 

השייכות נפוץ מאוד גם בשפה היומיומית המדוברת. 

6( הריבוי )כלב -< כלבים(
בעברית, כאשר אנו הופכים מילה מיחיד לרבים, אנו מוסיפים את הסיומות '-ִים' )בד"כ לזכר( 

או '-ֹות' )בד"כ לנקבה(. ריבוי מסוג זה נקרא ריבוי שלם, מכיוון שבסיס המילה כמעט ולא 
משתנה, ורק מתווספת לו סיומת.

לדוגמה: 
 רביםיחיד

 עכבריםעכבר
 עייפיםעייף
 ילדותילדה

ריבוי כזה קיים גם בערבית:
בזכר: הסיומת בערבית היא '-ִין' )המקבילה של '-ִים' בעברית, כמו בארמית - יושבין!(. 

בנקבה: הסיומת בערבית היא '-ַאת' )המקבילה של '-ֹות' בעברית(

לדוגמה: 
 רביםיחיד )זכר(
 ַסאְכּנִין ַסאֵכּן )גר(

 ַעאיְִשׁין ַעאיֵׁש )חיי(

 רבותיחיד )נקבה(
 ַסאְכּנַאת ַסאְּכנֵה )גרה(
 ַעאיְַשׁאתַעאיְֵשׁה )חיה(



מדרסה
לימוד ערבית מדוברת

סיכום שיעור

סיכום שיעור 1 / שיחה בין מחמוד וגילעד

בעברית, תמיד נשתמש בריבוי השלם, אין לנו אופציה אחרת! עם זאת, בערבית קיימת צורת 
ריבוי אחרת עבור חלק מהמילים, הריבוי השבור. בעוד שבריבוי השלם בסיס המילה אינו 

משתנה, בריבוי השבור בסיס המילה משתנה. לכן, יש לשנן גם את צורת היחיד, וגם את צורת 
הרבים.

לדוגמה: 

 רביםיחיד
 ְצַחאּבַצאֵחּב )חבר(
 ַעַרּבַעַרִּבי )ערבי(

חשוב לציין שיש מילים הדורשות ריבוי שלם, וכאלה הדורשות ריבוי שבור )אנחנו לא יכולים 
להחליט בעצמנו מתי להשתמש באיזה ריבוי, זה תלוי במילה(. עבור כל מילה, עלינו לזכור 

מהי צורת הרבים שלה. אל דאגה זו לא משימה בלתי אפשרית! ככל שתלמדו יותר מילים, תגלו 
חוקיות מסויימת בצורות הריבוי.

לסיכום
זכרו תמיד שחלק מצורות הרבים בערבית הינן צורות ריבוי שלם, שמשמעותו הוספת '-ִין'  

לשם עצם יחיד בזכר )ַסאֵּכן - ַסאְּכנִין( או '-ַאת' לשם עצם יחיד בנקבה )ַסאְּכנֵה - ַסאְכּנַאת(, 
וחלק מהצורות הן ריבוי שבור, שאינו מזכיר את צורת היחיד )ַצאֵחּב - ְצַחאּב(. 

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


