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  הקדמה

 .הכרנו חמש סימניות שימושיות המהוות אוצר מילים חיוני בשיחת חולין בסיסית 1ק של פר 3ביחידה 
  להיזכר במשמעות שלהן. ו בחוברת זו תוכלו לתרגל את כתיבת הסימניות שהכרנו

ריך מנדרינה ליסודות הכתב הסיני מדחוברת זו לפני שסיימתם את ב השתמשמומלץ ללא מאוד 
הנחה שאתם מכירים יוצאים מנקודת  י הכתיבהתרגול את צעדי הכתיבה הבסיסיים. למדתםוהמודרני 

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

  .www.simaniot.comנמצאים באתר בכתובת 

כמה  לענייןמנית בפעם אחת אלא הקדישו את טבלת התרגול של כל סי אל תמלאו טיפ קטן לתרגול:
יע לכם בכך, טבלאות התרגול יתוטמע בזכרונכם בצורה טובה יותר. כדי לסימים 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

  צה אחת מכל סימנית.קבו

  זהו. בואו נתחיל.

 lǎo 老  זקן, ותיק, ישן
ל שיער ארוך הנתמך במישהו צעיר יותר ממנו. היא מתבסס על אדם מבוגר בע 老הסימנית מראה 

) ולאחריו 4ארוך ( ), קו גולש שמאלה3), קו אופקי נוסף (2), קו אנכי (1נכתבת בשישה צעדים: קו אופקי (
  .)6( ), ולסיום קו אנכי הפונה ימינה בכיפוף ומסתיים בוו כלפי מעלה5(קו גולש שמאלה קצר 

 

 תרגול
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 ne 呢  מה עם? מה לגבי?
משמשת להדגשה והסבת תשומת לב. כמו מרבית הסימניות הנימה היא מופיע בסוף  呢הסימנית 

צעדי במקרה שלנו.  尼(פה) ומרכיב פונטי,  口-המשפט, הוגים אותה בטון נייטרלי, והיא מורכבת מ
), 5), קו אופקי קצר משמאל לימין (4), קו אופקי קצר הנשבר מטה (1-3פה (צעדים הכתיבה שלה הם 

) ולסיום קו אנכי מלמעלה למטה הפונה 7), קו גולש שמאלה קצר ושוכב יותר (6שמאלה ארוך (קו גולש 
  ).8ימינה בכיפוף ומסתיים בוו עליון (

 

 תרגול

    
    

 

 yě 也  גם
אם היא מוכרת והיא מופיעה לפני פעלים ושמות תואר.  היא 'גם' 也הסימנית  המשמעות הבסיסית של

(היא). היא החלה את דרכה ככל  她-(הוא) ו 他לכם זה מפני שנתקלנו בה כבר בצד  ימין של הסימניות 
כותבים אותה בשלושה  הנראה כפיקטוגרף של נחש ועם הזמן קיבלה את המשמעות של המילה 'גם'.

), 1יים בוו (מתחילים בקו אופקי אשר בפועל מטפס מעט משמאל לימין, נשבר מטה ומסת -צעדים 
) ולסיום קו אנכי אשר פונה ימינה בכיפוף ומסתיים בוו כלפי 2לאחר מכן קו אנכי מלמעלה למטה (

  ).3מעלה (

 

  תרגול
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 zài 再  שוב, בשנית (עתיד)
שמשמעותה שוב או שנית. היא מתייחסת לדברים שעדיין לא קרו ועצם נוכחותה במשפט  再הסימנית 

ת בשישה הסימנית נכתב מצביעה על משהו שעדיין לא בא לידי ביטוי או שעומד להתרחש בעתיד.
), קו אנכי 3אופקי הנשבר מטה ומסתיים בוו (), קו 2ו אנכי (), ק1קו אופקי ( – צעדים לא מסובכים במיוחד

  ).6) וקו אופקי ארוך (5), קו אופקי קצר (4(

  

  תרגול

    
    

  

 jiàn 见  לראות
פיעה בגרסה המסורתית ) המו目היא לראות ועל כך תעיד העין ( 见המשמעות הבסיסית של הסימנית 

), 2), קו אופקי הנשבר לקו אנכי (1קו אנכי ( םוה הסימנית נכתבת בארבעה צעדים. 見 – של הסימנית
  .)4( ) וקו אנכי הפונה ימינה בכיפוף ומסתיים בוו3קו גולש שמאלה (

  

  תרגול

    
    

  


