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הקדמה
"דוד מדבר סינית" הוא ספר ללימוד סינית מדוברת עכשווית .הספר מיועד
לתלמידי בעלי ידע בסיסי בשפה הסינית ובכללי הדקדוק של הסינית
המודרנית ,אשר כבר רכשו אוצר מילי בסיסי ,ורוצי לפתח את יכולת
הדיבור ולהעשיר את אוצר המילי היומיומי שברשות.
בספר עשרה פרקי ,ובכל פרק שמונה חלקי:
 .1דוגמאות משפט – עשרה משפטי נפוצי אות יכול התלמיד לשנ כ
שידע להשתמש בה במצבי קונקרטיי.
 .2הסבר ביטויי נבחרי – בחלק זה מופיעי הסברי ודוגמאות למילי
וביטויי נבחרי המופיעי בפרק .כא הסברנו את מובנ של
הביטויי ,אופ שילוב במשפט ,ומקבילותיה בשפה העברית.
 .3קטעי דו שיח – בחלק זה עשרה קטעי דו שיח קצרי המדגימי שימוש
בביטויי ובמלי החדשות במהל שיחה ובמצבי נפוצי.
 .4משפטי לתרגו – בחלק זה  20משפטי לתרגו מעברית לסינית.
המשפטי כוללי את הביטויי ומבני המשפט שנלמדו בחלקי
הקודמי ,ומהווי חזרה ותרגול ראשוני של חומר הלימוד שבפרק.
בסו %חלק זה מופיע התרגו של המשפטי לסינית ,כ שהתלמיד יכול
לבדוק את עצמו ג במהל תרגול עצמי.
 .5חשבו והשיבו – בחלק זה כעשרי שאלות פתוחות ,חלק מבקשות
מהתלמיד להסביר את משמעותו של ביטוי מסוי ,וחלק מהוות פתח
לדיו קצר בו ישלב התלמיד את הביטויי והמילי שנלמדו בפרק.
 .6פתג וסיפור מאחוריו – בשפה המדוברת פתגמי רבי שמקור בשפה
הסינית הקלאסית .בכל פרק מופיע פתג מוכר ,וכ גרסא מעובדת של
הסיפור המקורי ממנו הוא מגיע .כ יכול התלמיד להעשיר את אוצר
המילי שלו תו שילוב ביטויי ופתגמי במהל שיחות ,ובמקביל
ללמוד מעט יותר על התרבות הסינית.
 .7שיחות קצרות לתרגו – בחלק זה כעשרי קטעי דו שיח קצרי
לתרגו מעברית לסינית ,והוא מהווה תרגול מסכ לכלל החומר הנלמד
בפרק .בסו %חלק זה מופיע תרגו השיחות לעברית ,כ שהתלמיד יכול
לבדוק עצמו במהל תרגול עצמי.
 .8מילי וביטויי – בסו %כל פרק מופיעות רשימות המילי והביטויי
שנלמדו בפרק .הרשימות מסודרות לפי נושאי ,באופ שמקל על
החיפוש והשינו.
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הספר כולל כ* 400ביטויי וכ* 600*700מילי חדשות מאוצר המילי
היומיומי של השפה הסינית כפי שהיא מדוברת בסי .מטרה עיקרית ששמנו
לנו בחיבור הספר היא הנחלת יכולת שימוש מעשית של חומר הלימוד.
מסיבה זו שמנו דגש על מספר רב של דוגמאות ותרגילי המבהירי את אופ
השימוש של הביטויי והמילי החדשות בהקשר הנכו ,ה במצבי מחיי
היו יו בישראל ,וה במצבי בה נתקל הזר בחייו בסי .בתרגו המילי
והביטויי לעברית העדפנו לשמור על הנימה והמשלב )שיחות רשמיות,
ביטויי נימוס ,סלנג ועוד( מאשר להקפיד על תרגו מילולי.
תודתנו נתונה למרכז לואיס פריברג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה
העברית על תמיכתו הנדיבה בתהלי כתיבת הספר ,וכ לעומדי בראשו,
פרופ' גדעו שלח ופרופ' יורי פינס.
תודה מיוחדת שלוחה לראש החוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית,
ד"ר ליהי יריב*לאור ,על ההדרכה ,העצות המקצועיות ,ובעיקר התמיכה
המתמשכת שסיפקה לנו בלב ח.

המחברי
ירושלי,
התשע"ב
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怎么样？

?מה הענייני

?מה הענייני
Zênmeyàng?
怎么样？
 דוגמאות משפט.1
1) 你好，吃了吗？
Nî hâo, chï le ma?

? אכלת,שלו

2) 怎么样？都好吗？
Zênmeyàng? döu hâo ma?

?מה הענייני? הכל בסדר

3) 家里人都好吧。
Jiälîrén döu hâo ba.

?כול בסדר בבית

4) 怎么啦？你怎么啦?
Zênme la? Nî zênme la?

?מה קרה? מה קרה ל

5) 好久没见！
Hâojiûméijiàn!

!מזמ לא התראינו

6) 谢天谢地，都不错。
Xiètiänxièdì, döu bú cuò.

. הכל בסדר,תודה לאל

7) 问你父母好。
Wèn nî fùmû hâo.

.מסור ד''ש להורי של

8) 他是干什么的？
Tä shì gàn shénme de?

?במה הוא עוסק

9) 大卫在哪儿上班？
Dàwèi zài nâr shàngbän?

?איפה דוד עובד

10) 安娜在那个系学习？
Anà zài nâ ge xì xuéxí?

?באיזה חוג אנה לומדת
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？怎么样

מה הענייני?

 .2הסבר ביטויי נבחרי
 (1ברכות שלו לא רשמיות
ברכת השלו בסינית היא  ,Nî hâo 你好אבל כאשר סיני נפגשי באופ
לא רשמי ישנ מספר ברכות שלו נפוצות יותר .בהכללה ,נית לומר שברכת
השלו הבלתי#רשמית תואמת את נסיבות הפגישה ,ולרוב פשוט מציינת
אות ,למשל" :הא אכלת?" "מה אכלת?" "אתה הול לשיעור?" "חוזר
מהעבודה?" "אתה הול לקניות?" "תצא לבלות?" "מה הענייני?" וכד'.
שלו ,דוד ,אתה הול לשיעור?

？你好，大卫，去上课啊
Nî hâo, Dàwèi, qù shàngkè a.

אנה ,את הולכת לעשות קניות?

？安娜，你买东西啊
?Ana, nî qù mâi döngxi a
？爷爷，您吃了吗
?Yéye, nîn chï le ma

סבא ,אכלת?

？哥们，刚下班啊
?Gëmen, gäng xiàbän a

אחי! בדיוק חוזר מהעבודה?

התשובה לשאלות כאלו ,שלמעשה מהוות שאלות רטוריות ,תהיה לרוב
תשובה חיוביות הכוללת מילי כמו  shì a 是啊או  kêbú 可不שמשמעות
"כ"" ,נכו".
是啊，我去上课.
Shì a, wô qù shàngkè.

נכו ,אני הול לשיעור.

。可不，买点儿东西
Kêbù, mâi diânr döngxi.

נכו ,אני עושה קצת קניות.

？吃了，你也吃了吧
?Chï le, nî yê chï le ba

אכלתי ,ג אתה אכלת?

？可不，刚下班，你也下班啦
כ ,הרגע סיימתי לעבוד ,ג אתה?
?Kêbù, gäng xiàbän, nî yê xià bän la
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