
 

מדרינה© כל הזכויות שמורות לרן אתיה   
 

 סיכום ותרגול – אנשים – 1פרק 
רתו הכרנו חמישה רכיבי מפתח של הכתב ובמסג של סימנית אחת ביום עסק בבני אדם 1פרק מספר 

סימניות חדשות. בנוסף, רכשנו אוצר מילים בסיסי כגון שמות גוף, למדנו לומר שלום  30הסיני ולמדנו 
זכר ונקבה וציון כמות ונוכחנו לראות רבים, -ולהתראות וערכנו היכרות בסיסית עם הנושאים יחיד

אז בואו נחזור על כל  שהדברים עובדים באופן שונה ממה שאנחנו רגילים אליו בעברית ושפות אחרות.
הסימניות שלמדנו, נראה כיצד אפשר להשתמש בהן ליצירת צירופים ומשפטים, ולסיום נתרגל הכל 

  הבאה. כדי שהכל ישב לנו טוב בראש לקראת היחידה כמו שצריך

ופירוט מלא של צעדי צד משתמשים בהן ההסברים המלאים לגבי הגיית הסימניות, המבנה שלהן, כי
  . www.simaniot.comהכתיבה שלהן נמצאים באתר סימנית אחת ביום בכתובת 

  

 הסימניות שהכרנו

  אדם והליכה – 1יחידה 

duì gè zhòng cóng rén 
队 个 众 从 人 

  אדם  לעקוב, מן  המון, קהל  לציון כמות  קבוצה
   

wǒ nín men tā nǐ 
我 您 们 他 你 
  את/ה  הוא  לציון קבוצה  את/ה (מנומס)  אני

  

hěn jìng zhēng jiē xíng 
很 径 征 街 行 

  הליכה  רחוב  צעדה, מסע  מרחק, דרך מאוד
  

  אישה וילד – 2יחידה 

qī fù xìng tā nǚ 
妻 妇 姓 她 女 

  אישה, בת  היא  שם משפחה  אישה, רעיה  ישה נשואהרעיה, א
  

lǐ zì hǎo hái zǐ, zi 
李 字 好 孩 子 

  ילד, בן (עתיק)  ילד (מודרני)  טוב, היטב  סימנית  שזיף, שם המשפחה לי
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  אוצר מילים נוסף – 3יחידה 

jiàn zài yě ne lǎo 
见 再 也 呢 老 

  זקן  מה עם, מה לגבי  גם  שוב, בשנית  לראות
  

  ות איתןמה ניתן לעש

  כינויי הגוף

  עם הסימניות שלמדנו אנחנו יכולים ליצור טבלה מלאה של כל כינויי הגוף הבסיסיים

  יחיד  רבים
 wǒ 我  אני  wǒ men 我们  אנחנו

  nǐ  你  את/ה  nǐ men  你们  אתם / אתן
 nín 您  את/ה (מנומס) - -  -

  tā  他  הוא  tā men  他们  הם
  tā  她  היא  tā men  她们  הן

 

  שלום ולהתראות

מניות שלמדנו אנו יכולים ליצור שלוש ברכות שלום שונות וגם לומר להתראות. בסינית זה עם הסי
  משנה כמה אנשים אנחנו מברכים לשלום וגם כמה מנומסים נרצה להיות כלפי האדם אותו אנו מברכים.

 nǐ hǎo 你好  שלום לך
 nǐ men hǎo 你们好  שלום לכם / לכן

 nín hǎo 您好  שלום לך (מנומס יותר)
 zài jiàn 再见  ותלהתרא

  

 מילים שימושיות

  באמצעות הסימניות שהכרנו אנחנו יכולים ליצור מילים את המילים הבאות.

 nán rén 男人  גברים
 nǚ rén 女人  נשים
 lǎo rén 老人  זקנים

 tā rén 他人  אנשים אחרים, הזולת

 hái zi 孩子  ילד/ה, ילדים, ילדות
 nán hái  男孩  ילד/ים

 nǚ hái 女孩  ילדה, ילדות

 qī zi 妻子  יהרע

 fù nǚ 妇女  אישה
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  ציון כמות

. היא מצטרפת לאנשים ולשימוש כללי שהכרנו בתחילת הפרק היא מילית כימות וסיווג 个הסימנית 
  ודברים נוספים. לסימניות המספרים ומאפשרת לנו לציין כמויות של אנשים

 yí ge rén 一个人  איש אחד, אישה אחת
 liǎng ge rén 两个人  שני אנשים (נשים או גברים)

 sān ge hái zi 三个孩子  שלושה ילדים (בנים או בנות)

 wǔ ge nán hái 五个男孩  חמישה ילדים

 jiǔ ge nǚ hái 九个女孩  תשע ילדות
 shí èr ge rén 十二个人  שניים עשר אנשים 

 sān shí ge hái zi 三十个孩子  שלושים ילדים

 yì bǎi ge rén 一百个人  מאה אנשים
  

יכולה לציין אדם אחד  人לא מטים אותן ליחיד או לרבים. הסימנית שימו שהמילים בסינית לא משתנות ו
או כמה אנשים ומה שעוזר לנו להבדיל בין יחיד לרבים הוא המספר. עם זאת יש דרך נוספת לציין 

  שמדובר ביותר מפרט אחד וזה מוביל אותנו לנושא הבא.

  ציון קבוצה

זאת אנו יכולים לסמן כי אנו מתייחסים  כפי שראינו בסינית לא מטים את המילים ליחיד ורבים. עם
  . למילים המציינות בני אדם 们לקבוצה מסויימת על ידי הוספת הסימנית 

 rén men 人们  אנשים, האנשים
  hái zi men 孩子们   ילדים וילדות

  

נפוץ במיוחד בעת פנייה לקבוצה מסויימת למשל בתחילת נאום או כאשר מורה פונה  们-השימוש ב
. המשפט מדמה ציון של ריבוי לא ניתן להשתמש בה יחד עם מספרים 们ת שהסימנית לתלמידים. למרו

三个人们  הוא משפט שגוי בסינית. ניתן לומר רק三个人.  

  משפחה שמות

הרוב המוחלט של שמות משפחה סיניים מתבססים על סימנית אחת בלבד. עד כה הכרנו שלושה 
  שמות משפחה נפוצים.

 Wáng 王  וואנג (מלך)

 Lǐ 李  לי (שזיף)

 Mǎ 马  מא (סוס)
  

   אנו יכולים לומר מה שם המשפחה שלנו או של אנשים אחרים. 姓באמצעות הסימנית 

 。wǒ xìng Wáng 我姓王 .שם המשפחה שלי הוא וואנג

 。tā xìng Mǎ. 她姓马  שם המשפחה שלה הוא מא.

 。tā xìng Lǐ 他姓李  .שם המשפחה שלו הוא לי
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משת כפועל למעשה מש 姓מאשר בעברית. הסימנית ציון שמות משפחה בסינית מתבצע באופן שונה 
  המשפחה וואנג.-בשם-מכונהבאופן מילולי יותר נקבל אני  ואם ננסה לתרגם את הדוגמה הראשונה

  כסיומת לשמות עצם 子הסימנית 

יום היא עדיין משמשת להבעת ) היתה המילה לבן או ילד. כzǐ –(הגייה  子בסינית עתיקה הסימנית 
הסינית היא קיבלה תפקיד עם התפתחות השפה רה בעיקר בצירופים ופתגמים.  משמעות זו אך זה קו

(מילים המציינות דברים ועצמים, בניגוד לתארים ופעלים). כשהיא עושה והוא סיומת שמות עצם נוסף 
זאת היא מאבדת הן את המשמעות המקורית שהיתה לה והן את הטון המקורי שלה ועל כן הוגים אותה 

  ללא טון.

 hái zi 孩子  ילדה, ילדים, ילדותילד, 
 qī zi 妻子  רעיה
 lǘ zi 驴子  חמור

 dāo zi 刀子  סכין
  

משום כך הן ו עם סימניות אחרות, יש סימניות שאינן מסוגלות לעמוד כמילה עצמאית אלא רק יחד
למשל חייבת את  孩כסיומת כדי לעמוד בפני עצמן. הסימנית  子חייבות את הסיוע של הסימנית 

גם  妻. הסימנית 女孩-ו 男孩שיוצרת איתה מילה כמו אם כן כבר יש סימנית אחרת אלא  子הסיומת 
 七-ו 妻כסיומת והדבר עוזר לנו להבחין המילה רעיה והמספר שבע שכן ההגייה של  子היא חייבת את 

  ). qīהיא זהה (

ם כסיומת ויכולות לעמוד גם לבדן כמילה עצמאית. ע 子אינן חייבות את  驴 -ו 刀אחרות כגון  סימניות
אליהן, והדבר תלוי בעיקר בהקשר בו הדברים נאמרים  子במקרים מסויימים עדיין נהוג לצרף את ת זא

 ועד כמה הוא ברור. 

  בסיסית שיחה

נסו לקרוא ולהבין מה  .ובפרק המבוא 1השיחה הבאה מתבססת כולה על סימניות שהכרנו בפרק מס' 
  מה שהצלחתם להבין מול התרגום. אחד לשני. לאחר מכן בדקו השוו את שני הדוברים אומרים

  

你好！ 李： 

Hey！老李！ 王： 
你好吗？ 李： 
我很好！你呢？ 王： 
我也很好。 李： 
…… 王： 
好……再见！ 李： 
Bye bye！ 王： 

   

 פני שעברתם על כל השיחה.אל תתפתו להציץ בו ל התרגום נמצא בעמוד הבא.
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  תרגום

סימנית בנפרד אלא ן, אך התרגום אינו מילולי של כל זה מצוי אם זיהיתם את כל הסימניות בשיחה
  מתבסס על משמעות אשר יוצרות הסימניות ביחד. בואו נראה מה קיבלנו:

  שלום!  לי:
  היי! לי!  וואנג:
  מה שלומך?  לי:
  שלומי טוב מאוד, מה איתך?  וואנג:
  .אני גם טוב מאוד  לי:
  ...  וואנג:
  טוב...להתראות!  לי:
  ביי!  וואנג:

  

  עוד כמה דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהשיחה.

 לפני שמות משפחה 老-השימוש ב

. הוא לא עושה זאת מפני שהוא חושב שהוא זקן (שזה הפירוש הבסיסי של 老李וואנג מכנה את לי 
  ) אלא מפני שזו דרך להבעת קרבה בין חברים ומכרים.老הסימנית 

  מה שלומךוהקשר בין שלום 

אנו  ת, קיים קשר הדוק בין ברכת השלום והשאלה מה שלומך. אם בעבריתבסינית, בדיוק כמו בעברי
 吗חילת המשפט, הרי שבסינית אנו מוסיפים את סימנית השאלה מוספים את מילת השאלה 'מה' בת

והיא למעשה הופכת את ברכת  ) בסוף המשפטאך הפירוש שלה הוא 'האם' maאותה גם הוגים (
ת של ברכת השלום, גם השאלה לשלומם של אנשים שונה כמובן שכנגזר השלום לשאלת כן ולא.

  ביחיד וברבים.

 ？nǐ hǎo ma? 你好吗  מה שלומך?
 ？nǐ men hǎo ma? 你们好吗  מה שלומכם / שלומכן? 

  

  ותפקידה במשפט 很סימנית ה

. זה נראה כאילו הוא פשוט עונה לו "שלומי 我很好מה שלומו, וואנג משיב  שואל את וואנג כאשר לי
  משחקת כאן תפקיד כפול: 很האמת קצת יותר מורכבת ולמעשה הסימנית טוב מאוד", אך 

מחזקת  很מכיוון שהמשמעות הבסיסית שלה היא מאוד, הסימנית  –היא מבטאת משמעות  .1
 שמופיעה אחריה. )טוב( 好את המשמעות של הסימנית 

 אינו יכול להתבסס על שני חלקים בלבד והוא תסינישלם במשפט  –היא מאזנת את המשפט  .2
כי אחרת  很צריך שיהיו לו התחלה, אמצע וסוף. וואנג היה חייב להוסיף למשפט את הסימנית 

 שהוא חסר ולא תקין. 我好המשפט שנוצר היה 

כי הוא רוצה לומר 'מאוד' לבין העובדה שהוא חייב  很-כמה גדול הפער בין הרצון של וואנג להשתמש ב
את המשפט  חד משמעית.ת שאין לה תשובה שאלה מאוד מעניינ ? זולהשתמש בה על פי חוקי השפה

我很好 .מה  אפשר לתרגם גם כשלומי טוב וגם כשלומי טוב מאוד ושני התרגומים יהיו נכונים וסבירים
בעת הגיית  很שיכול לסייע לנו להכריע בין שתי האפשרויות זה נימת הדובר ועד כמה הוא מדגיש את 

  .כולו המשפט
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 呢הסימנית 

שואל את וואנג מה שלומו אחרי שלי תשומת לב.  משת להדגשה והסבתמשהיא מילית ה 呢הסימנית 
 呢צבת הסימנית אל לי. הוא עושה זאת באמצעות ה וואנג משתמש בה כדי להסב את השאלה בחזרה

בדרך כלל ברור הן לדובר והן למאזין מהו הדבר  לאחר הדבר אליו הוא מעוניין להסב את תשומת הלב.
  כן הוא מיודע. אליו מפנים את תשומת הלב ול

 ？wǒ ne? 我呢  מה איתי?
 ？hái zi ne? 孩子呢  מה עם הילד/ה?  

 ？mén ne? 门呢  מה לגבי הדלת?
  

  也-שימוש ב

ים לשחק עם המיקום של 'גם' בעוד שבעברית אנו יכול היא 'גם'. 也סימנית ה המשמעות הבסיסית של
של המשפט ולפני הפועל  תופיע לאחר הנושא העיקרידי קבוע והיא  也במשפט, המיקום של הסימנית 
   או התואר אליו היא מתייחסת.

 。tā men yě hěn lǎo. 他们也很老  הם גם (מאוד) זקנים.
 。wǒ yě xìng wáng. 我也姓王  שם המשפחה שלי הוא גם וואנג.

 。yě xíng. 也行  גם הולך (להביע הסכמה)
  

  תרגול

ל צירוף בסינית לבין לפניכם צירופים המשלבים בין כינויי גוף ובין מספרים. מתחו קו בין כ .1
 פירושו המתאים בעברית.

 你们两个人 1 אני לבדי  א
 我们六个人 2 שלושתכם / שלושתכן  ב
 她们三个人 3 אתה לבדך  ג
 你一个人 4 חמשתן  ד
 他们两个人 5 שנינו / שתינו  ה
 她一个人 6 ארבעתכם / ארבעתכן  ו
 我们两个人 7 ששתנו  ז
 你们三个人 8 ארבעתם  ח
 他们四个人 9 הוא לבדו  ט
 我们三个人 10 שניכם / שתיכן  י
 她们五个人 11 שלושתנו  כ
 我一个人 12 שניהם  ל
 他一个人 13 שתיהן  מ
 你们四个人 14 שלושתן  נ
 我们五个人 15 חמשתנו  ס
 她们两个人 16 היא לבדה  ע
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נסו . ומפרק המבוא 1מפרק  המילים והצירופים הבאים מורכבים מסימניות שאנחנו מכירים .2
 תו.לנחש מה הפירוש המתאים של כל צירוף בהתאם לסימניות המרכיבות או

 文人 1 חבר לקבוצה  א
 口径 2 ראה למעלה  ב
 田径 3  פועלים  ג
 队友 4 קליבר  ד
 女生 5 מלכה  ה
 见上 6 הולך רגל  ו
 田径队 7 תלמיד  ז
 子女 8 להוליד ילדים  ח
 行人 9 מלומד  ט
 友好 10 אדם טוב  י
 男生 11 נזיר מתבודד  כ
 好人 12 תלמידה  ל
 王子 13 מלאכותי  מ
 骂街 14 נסיך  נ
 工人 15 קבוצת אתלטיקה  ס
 女王 16 ראה למטה  ע
 中人 17  בנים ובנות   פ
 见下 18  התחדשות, להיוולד מחדש  צ
 生子 19  אתלטיקה   ק
 人工 20  מתווך, מגשר  ר
 再生 21  ידידותי  ש
 山人 22  לקלל את העוברים והשבים  ת

 

 בחרו את התרגום הנכון עבור כל צירוף .3

一百二十个人  

  אנשים 1200ד.   אנשים 120ג.   אנשים 102ב.   אנשים 12א. 

两个姓  

  ד. שתי תלמידות  ג. שתי לידות  ב. שתי נשים  א. שני שמות משפחה

五个好友  

  ד. חמישה חברים טובים  ג. חמישה ילדים  ב. שישה ידידים  שש ידייםא. 

男左女右  

  ב. גברים לימין ונשים לשמאל  א. גברים לשמאל ונשים לימין
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 תרגמו .4

_________________________________________________ 女队 1 

_________________________________________________ 老妇人 2 

_________________________________________________ 两个女孩 3 

_________________________________________________ 六个男生 4 

_________________________________________________ 街上 5 

_________________________________________________ 男队 6 

_________________________________________________ 好孩子 7 

_________________________________________________ 三十六个人 8 

_________________________________________________ 三个王子 9 

_________________________________________________ 五十五个男生 10 

_________________________________________________ 一万人 11 

_________________________________________________ 马队 12 

_________________________________________________ 五个人一队 13 

_________________________________________________ 四个女王 14 

_________________________________________________ 他们呢？ 15 

_________________________________________________ 我姓李。 16 

_________________________________________________  好吗？ 17 

_________________________________________________  行人呢？ 18 

_________________________________________________  行吗？ 19 

_________________________________________________  很好！ 20 

_________________________________________________  她姓王。 21 

_________________________________________________  再生一个孩子。 22 

_________________________________________________  他也很老。 23 

_________________________________________________  你也姓马吗？ 24 

 


