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 .לשוניים ועל הפתרונות שהם מציעים

 

 



 :נושאים מרכזיים

 תקופות בחיי הלשון העברית•

 מאפייני לשון המקרא •

 השתמעויות להוראה•

 השתמרות לשון המקרא בשירי זמר•

 סדנה דידקטית•



 לשון המקרא

לשון   המקרא לשון

 ל"חז

 ,לשון הרבנות ימי הביניים לשון

החסידות  

 וההשכלה

עברית  

 חדשה

1,300-  ---  200- 200- - 200 200 -  1,200 1,200- 1,900 
1,900   

--- 

 תקופות בחיי הלשון העברית



 את חיי הלשון העברית ניתן לחלק לארבע תקופות

 דיבור וכתיבה מאפיינים שנים תקופה

של העברית היא הקדומה   תקופה זאת ס"לפנה 200עד  לשון המקרא

 .ך"והיא מוכרת בעיקר מן התנ, ביותר

 

 דיברו עברית  

 .וכתבו עברית

 ס"לפנה 200 -מ ל"לשון חז

 לספירה 200עד 

,  תקופה קדומה אחרי לשון המקרא

 והיא מוכרת בעיקר מן המשנה

 .וארמית דיברו עברית

ארמית  , כתבו עברית

 .ויוונית

 לספירה 200 -מ תקופת הביניים

 1900עד 

 .בתקופה זו היהודים חיו בגלות

,  לשון זו ידועה מספרות ימי הביניים

מהספרות החסידית ומטקסטים  

 .מתקופת ההשכלה

לשון  , לשון לימוד, לשון תפילה: בעיקר

 .יצירות ולשון התכתבות

היהודים דיברו בשפות  

לשון העמים   –שונות 

 .השונים

העברית שימשה לשון  

 .כתובה

הלשון העברית  

 החדשה

 1900 -מ

 עד ימינו

תקופה זו החלה בתחיית הלשון  

ישראל והיא נמשכת גם   העברית בארץ

 .בימינו

הלשון העברית בתקופה  

 –מלאים  זו חזרה לחיים

,  שוב מדברים עברית

 .קוראים וכותבים עברית

 תקופות בחיי הלשון העברית



 מאפייני לשון המקרא

 :כתוב בלשונך את תוכן הפסוקים הבאים

 מאפייני לשון המקרא



 אוצר המילים

 .8,000 -כ הוא במקרא (המילוניים הערכים) המילים כל מספר

  של והכתובה הדבורה שבלשון וברור ,יחסית מצומצם מילים אוצר זהו
 .המקרא אל נזדמנו שלא ,יותר רבות מילים היו התקופה אותה

  קשה אך ,ֵעת ,ָיֵרא ,ֲאֹנִכי :כגון ,אופייניות מקראיות מילים יש אמנם
 התקופות לעומת המקרא לשון של ייחודה את לפיהן רק לקבוע

 .האחרות

 

  החשוב הבסיס הוא ,מצומצם היותו אף על ,המקראי המילים אוצר
 ביותר השכיחות המילים 1,000 מתוך :החדשה העברית למילון ביותר
 .במקרא מקורן 800 -כ זמננו בת בעברית

 מאפייני לשון המקרא

 .התלמידים ירשמו מילים מהפרק שהם פוגשים בחיי היומיום ומילים בהם הם משתמשים בצורה קצת שונה: הצעה לפעילות דידקטית



 "חסכונית"לשון 

 ברורה העדפה יש המקרא בלשון .ימינו-בת העברית לעומת חסכונית לשון היא המקרא לשון
   .מושא וכינויי (קניין) שייכות כינויי – חבורים בכינויים לשימוש

 

ללעומת השימוש הרגיל בימינו במילית : כינוי שייכות חבור• ,  הבית שלו, העבד שלו) שֶׁ

ד  "בראשית כ)לשם העצם כינוי השייכות החבור את  תמידנמצא במקרא ( היד שלך

יתו  ְזַקן  ַעְבּדו  -ַוֹיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל : 'ב ִכית ַתחַ  ָךָיְד ָנא -ִשים  ... בֵּ  ) .ְירֵּ

 

ל במילית השימוש :סמיכות•   לא שלי כרמי" :'ו',א השירים בשיר מלבד) המקרא בלשון קיים אינו שֶׁ

  ִשיחַ ) סמיכות י"ע או חבור שייכות כינוי ידי על רק הובעה השייכות במקרא (."נטרתי
 (.הנהר של השם ,השדה של השיח :ולא ַהָנָהר ְוֵשם ,ַהָשֶדה

 

  ,אותך אברך ,אותך ֶאְרֶאה) פרוד מושא בכינוי להשתמש נהוג בימינו :חבור מושא כינוי•
 .(ַאְרֶאָך ,ְכָךֲאָבֶר  ,ֶאֶעְשָך) החבור המושא כינוי את העדיפה המקרא לשון אך ,(לך ַאראה

  

 מאפייני לשון המקרא

,  המטרה המרכזית כאן היא לראות איך הבנת החיסכון במילים עוזרת להבנת הטקסט.  תושג בשיעור נפרד, של פירוק הכינוי החבור, המטרה הלשונית: הערה דידקטית

 (.מאזכר)ולזהות למי הכינוי מתייחס 



 מאפייני לשון המקרא

 .כ להכליל"בהוראה לתלמידים אפשר ללמד כל תופעה בנפרד ורק אח. זה שקף מסכם עבור המורה: דידקטיקה



 תופעות שונות
  ,בא הנושא במקרא .ימינו בת העברית מן שונה המקרא בלשון האופייני המילים סדר•

ד" :נושא-נשוא הוא הסדר – כלומר ,הפועלי הנשוא אחרי ,כלל בדרך רֶׁ   ָרםַאבְ  ַויֵּ
 (ב"י -'י ,ב"י בראשית) "...ַהִמְצִרים ְךֹאתָ  ִיְראּו-יכִ  ְוָהָיה  ...ִמְצַרְיָמה

 

  ,והיה ,ויהי ,הנה :כגון ,פתיחה מילות נמצא במקרא רבים במשפטים :סיפורית פתיחה•
 מחלקי לאחד מקושרות אינן והן ,המשפט בתוך תחבירי תפקיד אין אלה למילים .אכן

 :כולו המשפט את מציגות אלא ,המשפט

  בִהְקִרי ַכֲאֶשר ַוְיִהי  .ָבָאֶרץ ָהָרָעב ָכֵבד-יכִ  ָשם רָלגּו ִמְצַרְיָמה ַאְבָרם ֶרדַויֵ  ָבָאֶרץ ָרָעב ַוְיִהי"
-יכִ  ְוָהָיה  .ְת אָ  ַמְרֶאה-תְיפַ  הִאשָ  ִכי ָיַדְעִתי ָנא-הִהנֵּ  תוֹ ִאְש  ָשַרי-ֶאל אֶמרַויֹ  ִמְצָרְיָמה אָלבוֹ 
 (ב"י-'י ב"י בראשית) " .יּוְיחַ  ְוֹאָתְך יֹאִת  ְוָהְרגּו ֹזאת ִאְשתוֹ  רּוְוָאְמ  ַהִמְצִרים ְךֹאתָ  ִיְראּו

 

 

 

 אחי השומר" :השאלה א"בה שימוש יש במקרא שאלה משפט לסימון :השאלה א"ה•
 .!"?הכצעקתה"  !"?ירשת וגם הרצחת"  !"?אנכי

 

  .הארץ אל = ארצה כגון ,המגמה א"ה המקרא בלשון יש הכיוון לציון :המגמה א"ה•
 .הנגב אל = הנגבה

 

 מאפייני לשון המקרא



 מאפייני לשון המקרא



 מאפייני לשון המקרא



 מילות קישור

 

 

ובעיקר מעטות מילות השעבוד בראש  , מעטות יחסיתמילות הקישור המקרא  בלשון•
י לִ  וּגּוְוָיח  י ַעִמ -ַשַלח ֶאת: "דוגמה. כמילית שעבוד' ולעיתים יש . הפסוקיות
 (.פסוקית תכלית)כדי שיחוגו : כלומר( 'א' ה שמות)  ."ַבִמְדָבר

 

  ('ג ג"יחזקאל ל)"  ָהָאֶרץ-ָאה ַעלבָ ַהֶחֶרב -תאֶ ְוָרָאה : "נפוץ במקראקישור ללא מילית שעבוד •
 (. פסוקית לוואי)' החרב אשר באה'במקום 

 

 

ר• רהנפוצה ביותר היא . בלשון המקרא יש מעט מילות שעבוד: ֲאשֶׁ :  והרכביה ֲאשֶׁ
ר רעַ , רֲאשֶׁ ְלַמַען , רַיַען ֲאשֶׁ , רֲאשֶׁ ְכָכל , ַכֲאשֶׁ ".  אראך רֲאשֶׁ אל הארץ : "דוגמה. ל ֲאשֶׁ

...  שֶׁ . )השימוש הרב והקבוע במילית אשר ובהרכביה הוא סימן מובהק ללשון המקרא
 .(כמעט לא הייתה מוכרת במקרא, ש השעבוד המוכרת לנו היום –

 .לּו, םִא ,  ַף ִכיאַ , ִכי: מיליות שעבוד נוספות במקרא•
 

 מאפייני לשון המקרא



 מאפייני לשון המקרא



 מאפייני לשון המקרא



 צורות פועל מיוחדות
 :  ו ההיפוך"וי•

 .ו ההיפוך"ויאחת התופעות המובהקות של הפועל בלשון המקרא היא •

'  כאשר ו, לעתים קרובות. במקרא השימוש בפועל שונה מהשימוש בו בתקופות אחרות•
,  ויאמר: הפעלים המקראיים. מתהפך הזמן המוכר לנו היום, נוספת בתחילת הפועל

הפעלים  , לעומת זאת(. יצאו, הלך, אמר: בימינו)ויצאו מציינים זמן עבר , וילך
 (תאמר, אתן: בימינו)ואמרת מציינים זמן עתיד , ונתתי: המקראיים

 

 

 :עתיד מקוצר ומקור מוחלט, עתיד מוארך•

 .צורות מיוחדות אלה של פעלים אופייניות ללשון המקרא

,  ויבנה=ויבן, ויראה= וירא )ההיפוך ' באות אחרי והעתיד המקוצר צורות •
 .(  ויעתיק=ויעתק

 . ָה  נוספה בסופן סיומת ( אברך= אברכה, אגדל=אגדלה)העתיד המוארך צורת •

 .נסוע, הלוך: מקור מוחלטנוסף להן יש שימוש ב•
 

 

,  הק  מנ, שמענה, תשמענה)ה נָ  -משתמשים בקביעות בסיומת   נקבה רבות בצורות •
 (קומו, שמעו, תשמעו: ולא

 מאפייני לשון המקרא



 מאפייני לשון המקרא



 השתמעויות להוראה

 ך"בחינוך הלשוני ובשיעורי תנ



 :עד עכשיו ראינו את מאפייני לשון המקרא הבאים

 

 .כינוי מושא חבור וסמיכות, כינוי שייכות חבור: לשון חסכונית•

 

,  א השאלה"ה, פתיחה סיפורית, סדר המילים: מבנים במשפט•

 .מילות קישור ושעבוד, א המגמה"ה

 

,  עתיד מקוצר, עתיד מוארך, ו ההיפוך"וי :צורות פועל מיוחדות•

 .מקו מוחלט וסיומת נקבה רבות

 

 ?ך תורמת להבנת הטקסט"כיצד הבנת התופעות הלשוניות בתנ

 ?באילו תופעות לשוניות כדאי להעמיק בשיעורי שפה

 ?מה הם שיקולי הדעת

 ?מה הם דרכי ההוראה המתאימות

 השתמעויות להוראה



 :'פרק ג, מתוך תכנית הלימודים בחינוך לשוני

 השתמעויות להוראה



 כינוי חבור ומילות יחס בנטייה
 .סמנו את הכינויים החבורים ואת מילות היחס בנטייה

 .נעזרים בידע על הכינויים החבורים למטרות תיהלוך

 השתמעויות להוראה



 ?א"מה אפשר ללמוד מעיון הכינויים החבורים שבפסוק י
 .שגם להם היה כאן משהו קשה, נחת כדי שיבינו ת הסבר הפרשנים-מעוררים את הילדים לחשיבה ולאי

 השתמעויות להוראה



 .של מצרים – בסבלותםלמען ענותו ... על העם – עליו: י"רש

 השתמעויות להוראה



 ?מתי מדובר בלשון יחיד ומתי מדובר בלשון רבים

 .מבקשים מהתלמידים לשער את הסיבה

 השתמעויות להוראה



 השורש כמייצר משפחת מילים

 ?ך תורמת להבנת הטקסט"כיצד הבנת התופעות הלשוניות בתנ

 ?באילו תופעות לשוניות כדאי להעמיק בשיעורי שפה

 ?מה הם שיקולי הדעת

 ?מה הם דרכי ההוראה המתאימות

 השתמעויות להוראה



 השתמעויות להוראה



 פעלים

 
 סמנו את הפעלים בפסוקים שלפניכם

 השתמעויות להוראה



 .בעוד שהפעלים האחרים הם בעתיד מהופך, הוא בזמן עבר" עלה"הפועל 

 

 ?מה זה בא לומר לנו

 ו ההיפוך מעתיד לעבר"וי

 השתמעויות להוראה



 ?מה אפשר ללמוד מזמני הפועל

 השתמעויות להוראה



 ?מה אפשר ללמוד מהמספר של הפועל

 : י"רש

 .אבל שאר כל החניות בתרעומת ובמחלוקת, כאיש אחד בלב אחד –ויחן שם ישראל 

 השתמעויות להוראה



 לשון המקרא השתמרה בשירי זמר



בימינו השתמרו חלק ממאפייני הלשון 

 המקראית בזמר העברי



 תופעות המייחדות את העברית המקראית



 שירים נוספים שבהם השתמרו חלק ממאפייני הלשון המקראית





 סדנה

 .בחרו פרק מהחומש שאותו אתם מלמדים•

 .זהו את התופעות הלשוניות המצויות בו•

 .בחרו תופעת לשון אחת שתורמת לתלמידים בהבנת הטקסט•

 .החליטו איך תלמדו אותה בכיתה•

 :מלאו טבלה כזו•

שיקולי הדעת   התופעה המקום ציון 

 להוראה

פעולות  

 להוראה

 השתמעויות להוראה



 :נושאים מרכזיים

 תקופות בחיי הלשון העברית•

 מאפייני לשון המקרא •

 השתמעויות להוראה•

 השתמרות לשון המקרא בשירי זמר•

 סדנה דידקטית•



 תודות ומקורות

מצגת זו הוכנה במסגרת תכנית העבודה בחינוך לשוני שמשותפת לפיקוח על הוראת  •

 .היסודי ד"ולחמהעברית במזכירות הפדגוגית 

 

 

 :תודה על ההערות•

 ולסיגל חסון מצוות החינוך הלשוני במזכירות הפדגוגית   רויטרלענת , למפקחת דליה הלוי

 ד"בחמהמפקחת  על החינוך הלשוני , נדלרוליעל 

 

 

 2007ח "מט', שלב ב" הבנה הבעה ולשון, עברית"החומר העיוני לקוח מתוך הספר •

 

 ד"החמר עמנואל אלון בפני מדריכות "חלק מהדוגמאות לקוחות מהרצאתו של ד•

 


