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  תרגול - רכיבי הכתיבה אישה וילד
  

  הקדמה

, ואת הסימנית ורכיב או בת אישה – 女האחרונים הכרנו את הסימנית ורכיב הכתיבה  בשבועיים
בהן מופיעים רכיבים  בחוברת זו תוכלו לתרגל את כתיבת הסימניות שהכרנו .או בן ילד – 子הכתיבה 

  ולהיזכר במשמעות שלהן. אלו 

ריך מנדרינה ליסודות הכתב הסיני המודרני מדזו לפני שסיימתם את התחיל חוברת מומלץ ללא מאוד 
הנחה שאתם מכירים את העקרונות דפי התרגול יוצאים מנקודת  את צעדי הכתיבה הבסיסיים. למדתםו

ההסברים המלאים לגבי המשמעות של המדריך ליסודות הכתב ו והכללים לגבי כיוון וסדר הצעדים.
ל צעדי הכתיבה ואפשרות לשמוע כיצד הוגים אותן, נמצאים באתר הסימניות, כולל פירוט מלא ש

  .www.simaniot.comבכתובת 

כמה  מנית בפעם אחת אלא הקדישו לענייןאת טבלת התרגול של כל סי אל תמלאו טיפ קטן לתרגול:
יע לכם בכך, טבלאות התרגול יכדי לסתוטמע בזכרונכם בצורה טובה יותר. ימים כדי שהסימנית 

חמש והשורה -מורכבות משתי שורות בעלות עשר משבצות כל אחת. השורה הראשונה מחולקת חמש
ולמלא  לעבור בכל יום על כל החוברתהשתדלו אחד. -שתיים-שלוש-ארבע-השנייה מחולקת חמש

  קבוצה אחת מכל סימנית.

  זהו. בואו נתחיל.

 nǚ 女 , נקבהאישה
מבנה גוף האישה. היא נכתבת   מתבססת עלהיא סימנית פיקטוגרפית  שצורתה  女הסימנית 

בשלושה צעדים. הצעד הראשון הוא צעד משולב של קו גולש שמאלה ממנו יוצאת טיפה מאוד מאוד 
עדיין נחשבת לטיפה ולא לקו בגלל הסיום המעוגל שלה). הצעד השני הוא קו כנית טמאורכת (אבל 

  ישי הוא קו אופקי ארוך משמאל לימין.גולש שמאלה נוסף והצעד השל

 

 תרגול

    
    

  



©מנדרינה  –כל הזכויות שמורות לרן אתיה  2  
 

 tā 她  היא
(הוא) רק שבמקום  他שמבטאת את המשמעות של כינוי הגוף 'היא' נכתבת בדיוק כמו  她הסימנית 

הסימנית נכתבת בשישה צעדים וחשוב לשים לב לשינוי  אישה. – 女האדם בצד שמאל יש לנו 
הוא  – ) כאשר הוא נדחס ומופיע בצד שמאל(הצעד השלישי 女שמתרחש בצעד האחרון של הרכיב 

בצד  也ב הרכי הופך מקו אופקי רגיל לעלייה קצרה  אשר אינה חוצה את הקו הגולש שמאלה השני.
מלמעלה , קו אנכי )4(המטפס מעט משמאל לימין, נשבר מטה ומסתיים בוו ימין נכתב בקו אופקי 

  .)6(וקו אנכי הפונה בכיפוף ימינה ומסתיים בוו כלפי מעלה  )5(למטה 

 

 תרגול

    
    

 

 xìng 姓  שם משפחה
(לידה).  生-(אישה) ומ 女-אסוציאטיבית המורכבת מ שפרושה שם משפחה היא סימנית 姓הסימנית 

היא מספרת לנו דבר מעניין על התרבות הסינית והוא שבעבר הרחוק השיוך למשפחה או לשבט 
   התבצע לפי האישה שילדה אותך. 
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 fù 妇  רעיה, אישה
ת של רעיה או אישה נשואה, אם כי לעיתים היא יכולה גם לרוב מבטאת את המשמעו 妇הסימנית 

שנמצא  彐לבטא את המשמעות של אישה (צעירה) באופן כללי. זוהי סימנית אסוציאטיבית והרכיב 

  .מימין לאישה מציין מטאטא

  

  תרגול

    
    

  

 qī 妻  רעיה, אישה נשואה
מופיע בתחתית  女עות של רעיה או אישה נשואה, רק שהפעם הרכיב מבטאת את המשמ 妻הסימנית 

 妻הסימנית . הסימנית. הרכיב שמופיע מעל האישה ככל הנראה מסמל יד ושיער או סיכה לשיער

נכתבת בשמונה צעדים. שימו לב שמכיוון שהפעם הרכיב אישה אינו מופיע בצד שמאל אלא בתחתית 
כפי שקרה בשלוש  אינו הופך לעלייה קצרההאחרון והוא  הסימנית, אין שינוי בקו האופקי בצעד

) לאחר מכן קו אופקי קצר 1מתחילים בקו אופקי קצר משמאל לימין ( הסימניות הקודמות שלמדנו.
) ולאחר מכן קו אנכי מלמעלה למטה 3-4), שני קווים אופקיים נוספים משמאל לימין (2הנשבר מטה (

ר כך עוברים לאישה עם קו גולש שמאלה הנשבר לטיפה ). אח5שחוצה את כולם למעט התחתון (
 ).8) ולסיום קו אופקי ארוך משמאל לימין (7), קו גולש שמאלה נוסף (6מאוד ארוכה (
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 zǐ / zi 子  ילד / בן, סיומת שמות עצם
זוהי סימנית פיקטוגרפית אשר מתארת פעוט  בן.החלה את דרכה כמילה הסינית לילד או  子הסימנית 

מלבד המשמעות הזו היא גם סיומת נפוצה לשמות  עם ראש גדול יחסית לגופו וידיו פרושות לצדדים.
), עקומה אנכית עם וו שמאלי 1ם: קו אופקי הנשבר שמאלה ולמטה (עצם. היא נכתבת בשלושה צעדי

  ) 3) וקו אופקי משמאל לימין (2בסופה (

 

  ולתרג

    
    

  

  hái 孩  ילד, ילדה, ילדים, ילדות
והיא יכולה לבטא את המשמעות של ילדים ללא  子היא הגרסה החדשה והמשופרת של  孩הסימנית 

. 孩子תלות במין ובמספר. היא אינה עומדת כמילה בפני עצמה והמילה הסינית המלאה לילדים היא 
רומז על ההגייה. היא נכתבת בתשעה  亥-רומז על המשמעות ו 子-פונטית בה ה-זוהי סימנית פיקטו

והרכיב כולו  הפך לעלייה קצרה (הצעד השלישי) 子צעדים וצריך לשים לב שצעד הקו האופקי ברכיב 
, שני )6), קו גולש שמאלה הנשבר ימינה (5), קו אופקי (4הוא טיפה ( 亥. סדר הצעדים ברכיב 孑נכתב 

  ).9(וימינה ) וטיפה משוכה למטה 7-8קווים גולשים שמאלה (
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 hǎo 好  טוב
היא הדרך בה מבטאים בסינית את המשמעות של טוב ובהרחבה גם שלמות ויופי. זוהי  好הסימנית 

יא נכתבת בשישה צעדים: מתחילים ה (ילד). 子-(אישה) ומ 女-סימנית אסוציאטיבית המורכבת מ

), לאחר מכן קו גולש שמאלה נוסף מעוגל יותר 1באישה עם קו גולש שמאלה הנשבר לטיפה מאורכת (
). אח"כ עוברים לילד עם קו 3) ולבסוף עליה קצרה אשר אינה עוברת את הקו שעשינו בצעד הקודם (2(

) ולסיום קו אופקי 5עם וו בסופה () עקומה אנכית מלמעלה למטה 4אופקי הנשבר מטה ושמאלה (
  ) 6משמאל לימין (
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 zì 字  סימנית, יחידת כתב
היא יחידת כתב. היא יכולה להתייחס לאותיות, מספרים  字המשמעות הבסיסית של הסימנית 

גג ומתחתיו יש לנו את רכיב השבוע שפירושו  宀ולסימניות הכתב הסיני. חלקה העליון הוא הרכיב 
, אחריה טיפה מעט יותר )1היא נכתבת בשישה צעדים. מתחילים בגג עם טיפה ( הלא הוא ילד. 子שלנו 

 ). את ההמשך אתם כבר יודעים, ואם3) ומסיימים אותו עם קו אופקי הנשבר לוו כלפי מטה (2ארוכה (
  תם לא בטוחים פשוט חזרו לעמוד הקודם.א
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 lǐ 李  שזיף, שם משפחה נפוץ
 .שפירושו עץ 木הרכיב  מופיעומעליו  子 שני חלקים. החלק התחתון הואמורכבת מ 李הסימנית 

המשמעות שלה היא שזיף אבל הרבה יותר נפוץ להיתקל בה כשם משפחה של אנשים. למעשה היא 
ם של העץ הצעדירבעת א (מלך) שלמדנו בפרק המבוא. 王וץ בסין אחרי שם המשפחה השני הכי נפ

ולאחריו קו גולש  )3(שמאלה , קו גולש )2(מלמעלה למטה  , קו אנכי)1(הם קו אופקי משמאל לימין 
 ההמשך אתם כבר יודעים.את . )4(ימינה 
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