
מדרסה
לימוד ערבית מדוברת

בשיעור הקודם למדנו את נטיית הפועל בהווה -עתיד. בשיעור זה ראינו את הפעלים בתוך 
הקשר במשפטים, והרחבנו עוד קצת את היריעה כדי לקבל תמונה יותר שלמה של הפועל 

בהווה עתיד. 

כזכור, המשמעות המדויקת של הפועל בצורת הווה-עתיד, המכונה גם צורת התילוי, 
נקבעת על ידי קידומות.את הקידומת ּב ואת צורת הפועל ללא קידומת אנחנו כבר 

מכירימות לא רע )משיעור 9 ו-11(. כעת נכיר שתי קידומות חדשות. 

הקידומות ַעםّ וַרח

הקידומת ַעםّ – 
קידומת המדגישה שמדובר בהווה המיידי – הפעולה מתבצעת ממש כרגע.

הקידומת ַעםّ באה לפני פועל עם הקידומת ּב.
דוגמה: ַעםّ ַּבאּכֹל ֻתַפّאַחה = אני אוכל תפוח )עכשיו(.

שלילת פועל עם הקידומת עם נעשית באמצעות המילית ִמש. 
אַחה = אני לא אוכל תפוח )עכשיו(. ִמש ַעםّ ַּבאּכֹל ֻתַפّ

הקידומת ַרח – 
קידומת שמדגישה שמדובר בעתיד.

הקידומת ַרח באה לפני פועל ללא הקידומת ּב.
דוגמה: ֵאלְִמְסַתְאגֵ'ר )א(לִגְ'ִדיד ַרח יְִדַפע ַאַקלّ ְשוַיְ  = השוכר החדש ישלם קצת פחות.

שלילת פועל עם הקידומת ַרח נעשית באמצעות המילית ִמש. 
דוגמה: ִמש ַרח ַאסּוק ַע-ֵּביַתּכ = אני לא אנהג לבית שלךָ
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הבה נסכם:
דוגמאות בשלילהשלילהדוגמאותמשמעויות 

עתיד קרוב
ַּבאְחִּכי ַמַעּכ ֻּבְּכַרא 
= אני אדבר איתךָ 

מחר

ִאַזא ַּבאְחִּכיש ַמַעּכ ַמא + ש
ֻּבְּכַרא… = אם 

לא אדבר איתךָ 
מחר...

קידומת ּב

הווה הרגלי 
)בד"כ, תמיד 

וכו'(

ַקֵדّיש ְּבִתְדַפעּו ֻכּלّ 
ַשֵהר? =

כמה אתם 
משלמים כל 

חודש?

ְּבנְִדַפְעש ִאִשי 
= אנחנו לא 

משלמים כלום 
)אף פעם(

הווה "רגיל" 
)דומה לקידומת 
ַעםّ, ללא הדגשת 

ההווה(

ַּבאְחִּכי ַתלַפֹון = 
אני מדבר בטלפון

ַּבְעֵרֵפש = אני לא 
יודע

קידומת ַעםّ )+ּב(
הדגשת ההווה 

)"כרגע"(
שּו ַעםّ ְּבִתְעֵמל 

ַעלֵיּכ? = מה 
היא עושה עליך 

)עכשיו(?

מש ַעםّ ְּבִתְעֵמל ִמש
ִאִשי = היא לא 

עושה כלום

קידומת רח 
)+צורת התילוי/

ללא ב(
עתיד )להדגשת 

עתיד( 

ֵאיְמַתא ַרח יִגִ'י? = 
מתי הוא יגיע?

ִמש ַרח יִגִ'י - הוא ִמש
לא יגיע

ללא קידומת 
)צורת התילוי(

פועל בתילוי 
- מביע רעיון, 
הצעה, כוונה, 
צורך, רצון או 
דבר היפוטתי.

בעברית מתבטא 
כשם פועל או 
פועל שמתחיל 

בש'. 

ִמן וֵין ִּבְדّנַא 
נְֻדח'ֹל? = מאיפה 

אנחנו אמורים 
להיכנס?

ִבִּדّי ַארּוח = אני 
רוצה ללכת

לַאֵזם ְתרּוִחי = את 
צריכה ללכת

ַּבְעד ַמא* נְִטלַע = 
אחרי שנצא

ֵא)ל(גַّ'וְ הֹון 
ְּכִתיר ִחלּו ִתְסַהרּו 

ִתְשַרּבּו ִּביַרה = 
האווירה פה מאוד 
טובה כדי שתשבו 

ותשתו בירה.

נְִשַרּב ִּביַרה? = 
שנשתה בירה?

שלילה של פעלים 
בתילוי מתבצעת 

באמצעות מא 
+ ש. 

עם זאת, לעיתים 
קרובות השלילה 

מופיעה לא 
בפועל עצמו אלא 

במילה שלפניו, 
שמצריכה אותו. 

דוגמה לשלילת 
פועל בתילוי:

ִּבַדּّכ ִאנֹّו ַמא 
נְִשַרְּבש ִּביַרה?! = 

אתה רוצה שלא 
נשתה בירה?!

דוגמאות לשלילת 
המילה לפני פועל 

בתילוי: 

ִבִּדّיש ַארּוח = אני 
לא רוצה ללכת

ִמש לַאֵזם ְתרּוִחי 
= את לא צריכה 

ללכת

*למעמיקות והמעמיקים - ה"ַמא" כאן היא לא ַמא של שלילה, אלא ַמא שמופיעה לעיתים 
קרובות במילות קישור. 
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משקל ַאְפַעל
למשקל ַאְפַעל יש כמה שימושים, שמפורטים כולם בסרטון הקצר והחמוד הזה.

בשיעור 13 למדנו על אחד השימושים המרכזיים של משקל אפעל, שבמילים של בלשנים 
מכונה "ערך היתרון וההפלגה". ובמילים פשוטות יותר: למשקל אפעל יש משמעות של "יותר 

מ" או "הכי".
ניקח לדוגמה את המילה ְכִּּביר - גדול. אם ניקח את אותיות השורש שלה ו"נלביש" אותן על 

משקל ַאְפַעל נקבל את המילה ַאְּכַּבר, שפירושה "יותר גדול" או "הכי גדול".
ַאנַא ַאְּכַּבר ִמן ַאח'ּוי – אני גדול יותר מאחי

ַאנַא ַאְּכַּבר וַלַד ִּב)א(לְגַ'אְמַעה – אני הילד הכי גדול באוניברסיטה
איך יודעים באיזו משמעות לבחור? לפעמים אפשר לדעת רק לפי ההקשר. אבל יש כמה 

סימנים חשובים.
הסימן הכי פשוט הוא המילה ִמן )מ..(. אם אחרי מילה במשקל ַאְפַעל מופיעה המילה ִמן, אין 

כמעט ספק שמדובר בערך היתרון, כלומר "יותר מ...".
ַאְחַסן ִמן – יותר טוב מ... ַאְּכַּבר ִמן – יותר גדול מ…  ַאְזַע'ר ִמן – יותר קטן מ… 

לעומת זאת, אם אחרי מילה במשקל אפעל מופיע שם עצם, כנראה שמדובר בערך ההפלגה, 
"הכי". 

ַאְחַסן ִאִשי – הדבר הכי טוב   ַאְּכַּבר ִבּנְת – הילדה הכי גדולה
 

נטיית הפועל ַאַג'א
הפועל ַאגַ'א )"בא"( הוא פועל שימושי מאוד עם נטייה מיוחדת שחשוב להכיר.

הווה-עתידעבר

ַאאגִ'יגִ'ית ַאנַא )אני(

ִתיגִ'יגִ'יתִאנְֵת )אתה(

ִתיגִ'יגִ'יִתי ִאנְִתי )את(

יִיגִ'י ַאגַ'א ֻהֵוّ )הוא(

ִתיגִ'יַאגַ'ת ִהיֵّ )היא(

נִיגִ'יגִ'ינַא ִאְחנַא )אנחנו(

ִתיג'ּוגִ'יתּו ִאנְתּו )אתם(

יִג'ּוַאג'ּו ֻהֵםّ )הם(

https://www.facebook.com/madrasafree/videos/1225895284129444/
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רשמב"א - רבים שאינו מציין בני אדם
כפי שציינו כבר בעבר, אל מילה ברבים שאינה מציינת בני אדם ניתן להתייחס כאל נקבה 

יחידה )כלבים נחמדה, בגדים מלוכלכת(.
בניגוד לערבית הספרותית, בערבית המדוברת התופעה הזאת היא לא מחייבת והרבה פעמים 

מתייחסים למילה ברבים כ… רבים )כלבים נחמדים, בגדים מלוכלכים(. 
אז לא יסתכלו עליכם מוזר אם לא תיישמו את התופעה הזאת, אבל כדאי להכיר אותה כדי 

לא להתבלבל כשמישהו אומר משהו כמו "ְמנְִשַרּב ַשְע'לַאת ִצִחיֵّה" )מילולית: "אנחנו שותים 
דברים בריאה"(.

מילים בנקבה ללא ַתא ַמְרּבּוַטה
בדרך כלל, מילים בנקבה מסתיימות באות ה, המכונה ַתא ַמְרּבּוַטה. אנחנו מכירים כבר הרבה 
אַרה. אבל לפעמים יש מילים שהן  נקביות  מילים כאלה, כמו למשל ַמְדַרֵסה, ּבלּוֵזה, ִכּלְֵמה וַסיַّ

ואין שום סימן שמסגיר אותן )כמו המילה "גרב" בעברית(. בשיעור הזה למדנו את המילה 
ַדאר )"בית"( ובהמשך נכיר מילים נוספות. אז חשוב לזכור שכשרוצים לעשות רושם טוב על 

שותפים פוטנציאליים, צריך לומר ַדאר ִחלְוֵה. 
 
 


