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שיעור 11 - סיכום שיעור
סקייפ בין אח לאחות

אז בשיעור הזה למדנו כמה מתסכל לדבר בסקייפ, אפילו ב2017... סתם...
מה בכל זאת למדנו?

שם עצם ממין נקבה
כמו בעברית, רוב שמות העצם ממין נקבה בערבית מסתיימים באות ה. כדאי להכיר שהאות ה 

של סיומת הנקבה מכונה בערבית ַתא ַמְרּבּוַטה. 
דוגמאות: ַמְדַרֵסה – בית ספר; ַשְע'לֵה – דבר, עניין; ֻע'ְרֵפה – חדר; ֻרְח'ַצה – רישיון.

שימו  לב שבחלק מהדוגמאות הללו, התנועה לפני ה-ה של הנקבה היא E )ַמְדַרֵסה, ַשְע'לֵה, 
ֻע'ְרֵפה( ואילו באחרות יש תנועת A )ֻרְח'ַצה(. בדרך כלל, בשם עצם בנקבה התנועה לפני 

ה-ה תהיה E. אבל כשלפני האות ה מופיעה אחת האותיות א, ח, ח', ע, ע', ק, ה, צ, צ', 
ט, ט' ולפעמים גם ר, התנועה לפני ה-ה תהיה A. ניתן לזכור את האותיות הללו בעזרת 

הקיצור טרא"ח צעק"ה.

הטיית שם עצם ממין נקבה
בערבית, השימוש במילה "של" מופיע רק במקרים מסוימים, לכן בדרך כלל כדי להביע 

שייכות מוסיפים לשמות העצם כינוי קניין: ֵּביִתי, ֵּביתֹו, ֵּביְתנַא... מוכר וידוע.
אז איך עושים את זה בשם עצם ממין נקבה? איך אומרים "בית הספר שלי"?

זה הנושא הכי "כבד" שהתעסקנו בו בשיעור. אבל אל בהלה, אחרי שמבינים את העיקרון 
ומתרגלים זה נהיה הרבה פחות מבלבל. בסופו של דבר, כשמשתפשפים בשפה זה בא באופן 

טבעי.
כשמוסיפים כינוי קניין לשם עצם ממין נקבה, האות ה הופכת ל-ת ממש כמו בעברית 

)ממשלה -< ממשלתנו(. בנוסף, קורים עוד כמה שינויים במילה. פירקנו לכם את התהליך 
לכמה שלבים פשוטים, והדגמנו אותם על המילה ַמְדַרֵסה )בית ספר(:

ה-ה הופכת ל-ת: ַמְדַרֵסת  .1  
מוסיפים את הכינוי: ַמְדַרֵסִתי  .2  

מפילים את התנועה לפני ה-ת: ַמְדַרְסִתי  .3  
במקרה של ַמְדַרְסִתי )בית הספר שלי( התהליך מסתיים כאן. אבל במקרים אחרים תיווצר לנו בעיה. 
ֹּם. כאן יש צרור  למשל, אם ננסה להשתמש בכינוי הכניין "שלכם", נקבל את הצורה ַמְדַרְסְתכ
עיצורים, כלומר רצף של כמה עיצורים בלי תנועות ביניהם )הכי קל לראות שיש שתי אותיות 
שמנוקדות בשווא אחת אחרי השנייה(. רצף כזה הוא לא נוח להגיה, ולכן במקרים כאלה יש 

שלב נוסף: 
ֹּם.  4. מוסיפים את תנועת העזר i לפני העיצור האחרון ברצף שמנוקד בשווא: ַמְדַרִסְתכ  

זהו, עכשיו אפשר לקרוא את זה בקלות :(.
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בואו נעשה את אותו תהליך עם המילה ֻע'ְרֵפה )חדר(, כדי ליצור את המילה "החדר שלנו". 
שימו לב שמבנה המילה הוא קצת שונה, אבל עדיין אנחנו שמים את תנועת העזר לפני 

העיצור האחרון שמנוקד בשווא:
ֻע'ְרֵפה -< ֻע'ְרֵפת -< ֻע'ְרֵפְתנא -< ֻע'ְרְפְתנַא -< ֻע'ְרִפְתנַא

הביטו בנטייה של שתי המילים הללו בכל הגופים. שימו לב שבמילה ַמְדַרֵסה יש צורך לבצע 
את שלב 4 ולהוסיף תנועת עזר רק בארבעת הגופים האחרונים, ואילו במילה ֻע'ְרֵפה תנועת 

העזר מופיעה בכל הנטייה.

ֻע'ְרֵפהַמְדַרֵסה 
ֻע'ִרְפִתיַמְדַרְסִתישלי
ֻע'ִרְפַתּכַמְדַרְסַתּכשלךָ
ֻע'ִרְפֵתּכַמְדַרְסֵתּכשלךְ
ֻע'ִרְפתֹוַמְדַרְסתֹושלו
ֻע'ְרִפְתַהאַמְדַרִסְתַהאשלה
ֻע'ְרִפְתנַאַמְדַרִסְתנַאשלנו

ֹּםשלכם ֹּםַמְדַרִסְתכ ֻע'ְרִפְתכ
ֻע'ְרִפְתהֹםַמְדַרִסְתהֹםשלהם

הבינוני הפועל של הבניין הראשון
את ַפאֵעל, משקל הבינוני הפועל של בניין ראשון, אנחנו  כבר מכירים )ַסאֵּכן - גר, ַעאֵרף 

– חי(. שלילת הבינוני הפועל נעשית באמצעות המילה ִמש, כמו בשמות עצם. ִמש ַסאֵמע 
– לא שומע.

בשיעור זה אנחנו פוגשים שוב את צורת הנקבה של הבינוני הפועל: בסוף המילה נוספת 
האות ה )ַתא ַמְרּבּוַטה( והתנועה על ע' הפועל נופלת ובמקומה נוספת תנועה על פה"פ.

ַסאֵּכן -< ַסאְּכנֵה
ַסאֵמע -< ַסאְמַעה

 ,E שימו לב שבהתאם לחוק שלמדנו קודם, במילה ַסאְּכנֵה התנועה שלפני הַתא ַמְרּבּוַטה היא*
.A ואילו במילה ַסאְמַעה התנועה היא

חזרה על נטיית הפועל בהווה-עתיד
כזכור, נטיית הפועל בהווה-עתיד בערבית דומה מאוד לנטיית הפועל בעתיד בעברית. הגוף 
של הפועל בעתיד בעברית מסומן בעזרת אותיות שנוספות לו בהתחלה ובסוף )אני – אביא, 
את – תביאי, אתם – תביאו(, ואותן אותיות בדיוק משמשות בערבית )ַאנַא – ַאגִ'יּב, ִאנְִתי – 

ְתגִ'יִּבי, ִאנְתּו – ְתגִ'יּבּו(.
לכל גזרה במערכת הפועל יש משקל אחד או כמה משקלים בהווה-עתיד. בינתיים למדנו 
את שני המשקלים של גזרת עו"י – משקל הפעלים שמקבלים את תנועת I )למשל יְִפיק - 

יתעורר(, ומשקל הפעלים שמקבלים את תנועת U )למשל יְסּוק - ינהג(.
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נציג כאן את כל הנטייה, יחד עם הקידומת ּב של הווה-עתיד. 

 I משקלU משקל
ַּבאסּוקַּבאִפיקַאנַא )אני(

ִּבְִתסּוקִּבְתִפיקִאנְֵת )אתה(
ִּבְתסּוִקיִּבְתִפיִקיִאנְִתי )את(

ִּביסּוקִּביִפיקֻהוֵّ )הוא(
ִּבְתסּוקִּבְתִפיקִהיֵّ )היא(

ִּבנְסּוק/ִמנְסּוק*ִּבנְִפיק/ִמנְִפיק*ִאְחנַא )אנחנו(
ִּבְתסּוקּוִּבְתִפיקּוִאנְתּו )אתם(

ִּביסּוקּוִּביִפיקּוֻהֵםّ )הם(

* נזכיר שבגוף אנחנו ניתן להחליף את הקידומת ב ב-מ.

שלילת הפועל
למדנו את הנושא הזה בשיעור 4, כשהיינו עוד צעירים ותמימים ורק התחלנו לדבר על הפועל 

בעבר, אז רק נזכיר כאן בקיצור נמרץ שאת הפועל בהווה-עתיד ניתן לשלול בשלוש דרכים:
ַמא – להוסיף את המילית ַמא לפני הפועל. ַמא ִּביְעֵרף – הוא לא יודע   .1  

מא+ש – להוסיף את המילית מא לפני הפועל, ולחבר את הסיומת ש בסופו. ַמא     .2  
ִּביגִ'יְּבש – הוא לא מביא   

ש – רק לחבר את הסיומת ש בסוף הפועל. ִּביִחְּבّש – הוא לא אוהב  .3  

קידומות
אנחנו מכירים כבר את הקידומת ּב, שכזכור מסמנת שהפועל מתרחש באחד משלושה זמנים: 

הווה מיידי, הווה הרגלי או עתיד קרוב וודאי.  
בשיעור הזה הכרנו את הקידומת ַעםّ, שהיא מילה נפרדת מהפועל ומופיעה לפני פועל 

בהווה-עתיד. הקידומת ַעםّ מדגישה שהפעולה מתרחשת עכשיו, ברגע זה. ַעםّ ַּבאַקאְטֵעכ 
– אני קוטע אותךְ )עכשיו(.

שלילה של פועל עם הקידומת ַעםّ נעשית בעזרת המילה ִמש – ִמש ַעםّ ַּבאַקאְטֵעכ – אני 
לא קוטע אותך.

שימוש בצורת ההווה-עתיד ללא קידומת
למדנו על שני מקרים בהם משתמשים בצורת ההווה-עתיד ללא קידומת:

א – כשם פועל 
בעברית, שם הפועל הוא צורה שאינה נוטה: ללכת, לשמוע, להתלכלך.

בערבית לעומת זאת, שם הפועל נוטה לפי הגוף, ונראה כמו פועל בהווה-עתיד ללא קידומת.
ּכֹם ְתזּורּוַהא )א(לְיֹום? – אתם מתכוונים לבקר אותה היום? ִּבְדّ

ַעִּביר ְּבִתְעֵרף ְתסּוק? – עביר יודעת לנהוג? 
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ב – כדי להביע רעיון, הצעה, או דבר מה היפותטי – בעברית, בדרך כלל אנחנו מביעים 
דברים מסוג זה בעזרת האות ש בתחילת הפועל: "שאביא לך את זה?", "למה שתרצי ללמוד 

רפואת שיניים?"
לֵיש ַמא ִתְעֵרְפש ְתסּוק? - למה שלא תדע לנהוג?

צורת ההקטנה
בערבית המשקל ֻפַעיְל משמש כצורת הקטנה, שבעזרתה אפשר להפוך שמות ותארים לקטנים 

יותר. לדוגמה, אם ַּבְחר הוא ים, ֻּבַחיְַרה היא ים קטן – כלומר אגם! גם השם הנפוץ ֻחַסיְן 
)ובמדוברת ְחֵסין( הוא למעשה צורת הקטנה של השם ַחַסן – כלומר ֻחַסיְן הוא ַחַסן קטן. לא 

ניכנס כאן לכל התהליך, אבל אפילו המילה המוכרת ְשוַי )קצת, מעט( היא במקורה צורת 
הקטנה של המילה ַשיְא )דבר( – כלומר דבר קטן!

זה מזכיר את הסיומת –ית בעברית )כפית היא כף קטנה, שקית היא שק קטן, מפית היא מפה 
קטנה וכו'(. 

צורת הזוגי 
הכרנו את הסיומת –ֵין, שמשמשת כדי ליצור את צורת הזוגי בערבית, כלומר לדבר על שני 

דברים. ֻאְסּבּוֵעין – שבועיים, יֹוֵמין/יּוֵמין – יומיים, ִּבנְֵתין – שתי בנות.

מספר מיליות שחשוב להכיר
ִאנֹّו

ִאנֹّו היא מילה מאוד בסיסית וחשובה שפירושה: ש... 
ַקאל-לִי ִאנֹّו ִּבדֹّו יְרּוח – הוא אמר לי שהוא רוצה ללכת

המילה ִאנֹّו ניתנת להטייה בהתאם לגוף: 
ִאנֹّו – שהוא )זהה לצורה הבסיסית(  ִאנַּّכ – שאתה  ִאנֵּّכ – שאת  ִאנִّי– שאני 

ְהֹם – שהם ִאנّ ִאנְּّכֹם – שאתם  ִאנְַّהא – שהיא ִאנַّא – שאנחנו 
ַהא ַמְשע'ּולֵה – שמעתי שהיא עסוקה לדוגמה: ְסִמְעת ִאנְّ

ִאלִّי – 
מילה שפירושה - אשר, מי ש..., מה ש..., זה ש...

ִאנְִתי ִאלִّי ִּבְתִפיִקי ִמְתַאֵחّ'ר! – את זאת שמתעוררת מאוחר!
ִאלִّי ִּבְתִחּבّו ִּביִחּבַּّכ  - מי שאתה אוהב אוהב אותך

ַהיְّ / ַהאיְ –
למילה ַהיְّ יש משמעות של "הנה" וגם "בדיוק עכשיו". ַהיְّנִי ִפְקת - הרגע התעוררתי. כמו 

המילית ִאנֹّו, גם ַהאיְ ניתנת להטייה בכל הגופים:
ַהיְֹّו – הנה הוא ַהיֵּّכ – הנה את   ַהיַּّכ – הנה אתה    ַהיְّנִי – הנה אני  

ַהיְّהֹם – הנה הם ַהיְּّכֹם – הנה אתם  ַהיְّנַא – הנה אנחנו  ַהיְַّהא – הנה היא  
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ַעַשאן
מילה שמשמעותה גם "כי", "בגלל", וגם "כדי", "בשביל".

יַעה ִמְתַאְחّ'ֵרה – אני עייפה כי השעה מאוחרת ַאנַא ַתְעַּבאנֵה ַעַשאן ֵא)ל(ֵסّ
גִ'ְּבת ִאְּבנִי ַעַשאן יְזּור ִסתֹّו – הבאתי את הבן שלי כדי שיבקר את סבתא שלו.

גם ַעַשאן ניתנת להטייה בכל הגופים:
ַעַשאנֹו ַעַשאנֵּכ   ַעַשאנִי      ַעַשאנַּכ 

ַעַשאנְהֹם ַעַשאנְּכֹם   ַעַשאנַّא   ַעַשאנְַהא 
דוגמה: ִּבדְַّהאש ִתְטלַע ַעַשאנְַהא ַמִריַצ'ה – היא לא רוצה לצאת כי היא חולה.


