
 כינויי הקניין
 

אם ברצוני להראות על איזה דבר שהוא 

 אזי                  , שיך לי

 ַהֵסֶפר ֶשִלי   ����"   ֶשִלי"אני אומר         
  

, ַהֵסֶפר ֶשּלֹו, ַהֵסֶפר ֶשְּלךָ  ככה אומרים
  .'ַהֵסֶפר ֶשָּלּה וכו

  
בגלל שהשפה העברית אוהבת את , אבל

מוסיפים איזה אות לשם העצם , קיצורה

, אשר אנו חפצים להראות למי הוא שייך

מביעים זאת במילה , ובמקום שתי מילים

  :כמו, אחת

 ִסְפִרי             ����במקום ַהֵסֶפר ֶשִּלי   
  

  ִסְפְרָך              ����במקום ַהֵסֶפר ֶשְּלָך   
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כינוי הקניין מציין שייכות ויכול , מכאן

מילת השייכות +שםבצורה של  פרודלבוא 

במילים , מחובר לשםויכול לבוא  ,)של(

השם בא עם מוספיות הנקראות גם , אחרות

אותיות השייכּות הבאות תמיד בסוף 

= הן  , כם , נו , ה , כ , י  : המילה והן

  . הכינויים

  
  כינוי קניין

 

  
  כינוי פרוד                 כינוי חבור

  
  :טבלת נטייה

  

 נקבה זכר 



 רבות יחידה רבים יחיד 

 ִסירֹות ִסיָרה ִשיִרים ִשיר 
 ֹוַתיִסיר ִתיִסירָ  יִשירַ  יִשיִר  ֶשִּלי
 ֹוֶתיךָ ִסיר ְתךָ ִסירָ  יךָ ִשירֶ  ךָ ִשיְר  ֶשְּלךָ 
 ֹוַתִיְך ִסיר ֵתְך ִסירָ  יְך ִשירַ  ְך ִשירֵ  ֶשָּלְך 
 ֹוָתיוִסיר תֹוִסירָ  יוִשירָ  ֹוִשיר ֶשּלֹו

 ֹוֶתיהָ ִסיר ָתּהִסירָ  יהָ ִשירֶ  ּהִשירָ  ֶשָּלּה
 ֹוֵתינּוִסיר ֵתנּוִסירָ  ינּוִשירֵ  נּוִשירֵ  ֶשָּלנּו

 ֹוֵתיֶכםִסיר ְתֶכםִסירַ  יֶכםִשירֵ  ֶכםִשיְר  ֶשָּלֶכם
 ֹוֵתיֶכןִסיר ְתֶכןִסירַ  יֶכןִשירֵ  ֶכןִשיר ֶשָּלֶכן

 ֹוֵתיֶהםִסיר ָתםִסירָ  יֶהםִשירֵ  םִשירָ  ֶשָּלֶהם
 ֹוֵתיֶהןִסיר ָתןִסירָ  יֶהןִשירֵ  ןִשירָ  ֶשָּלֶהן

  

, חגית אהרווף :  י"עפ[

הוצאת , ללוש לשון

משרד החינוך 

והתרבות המנהל 

הפדגוגי האגף 

לתוכניות לימודים 

' עמ,  1993ירושלים 
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, שוןמשחקי ל, גלעדי
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מרואן פאעור , ורי'ח

הדרך אל , ונביל טנוס

  .]30' עמ, 2000, הלשון

  
  תרגיל

  
  .כתוב את השמות בכינוייהם ונקד ניקוד מלא* 
  

. התאספו נשים בבית והחלו להתפאר בתכשיטים ֶשָּלֶהן

את האבנים  -השנייה, האחת הראתה את השמלה ֶשָּלה

רק בעלת הבית , את העגילים ֶשָּלה -השלישית, ות ֶשָּלההיקר

  ? איה התכשיטים ֶשָּלְך : שאלו אותה. לא הראתה מאומה

אשר היו נודעים , קמה בעלת הבית והביאה את הבנים ֶשָּלה

אלה : "בהחכמה ֶשָּלֶהם ובהשכלה ֶשָּלֶהם ואמרה

  ".התכשיטים ֶשִּלי
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