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שם פרטי ושם משפחה:  

כיתה: 

מילון ומילים

הפעילויות במשימה זו קשורות למילון, להתמצאות במילון, למשמעויות של מילים ושל ביטויים

.עברי-במילון עבריולמילים נרדפות. בסעיף 2 ובסעיף 4 היעזרו 

תחילה קראו את הקטע שלפניכם. השאלות הבאות קשורות לקטע זה.

ישראל לקראת תור הזהב
של הזדמנויות היסטוריות נדירות

פרופ' זאב תדמור

מדינת ישראל הגיעה בעשור האחרון להישגים כלכליים חשובים ביותר בקנה
מידה בינלאומי, המתבטאים, בין השאר, בתפוקה לאומית מרשימה, ביצוא

מּות טכנולוגית שאין לה אח ורע בעולם. הקטר המניע אתַָזהולך וגדל ובהיקף י
 אותו חלק-הכלכלה ומביא לנו את ההישגים הללו הוא תעשיית ההיי-טק 

מהתעשייה המבוסס על מוצרים ועל תהליכים עתירי ידע מדעי-טכנולוגי...

ואולם, הישגים כלכליים חשובים אלה, הם למעשה תוצאה של אותו חלון
הזדמנויות, שהוא תולדה ישירה של אחד מצירופי המקרים הנדירים ובני המזל

קרו בדרכה של מדינת ישראל מאז ומעולם. אם לא נכירִהגדולים ביותר, שנ
בחשיבותו ובייחודו של חלון הזדמנויות זה ונפעל למימושו, הוא עלול, כאמור,

להיסגר כפי שנפתח, וזאת תהיה בכייה לדורות.

, גיליון 3, יוני 1997.טקניון-הייקטע מתוך: 

≤≤
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נניח שאתם רוצים לבדוק במילון את שמונה המילים הבאות מתוך הקטע "ישראל לקראת01.1 

. באיזה ערך מילוני תחפשו כל מילה?תור הזהב..."

תבו ליד כל מילה את הערך המילוני שלה. אין צורך לבדוק במילון בשלב זה.ִּכ

.מדינה - הערך המילוני הוא מדינתדוגמה: 

        ערך מילונימילה    ערך מילונימילה

תעשיית -ה.כלכליים -א.

עתירי -ו.חשובים -ב.

בדרכה -ז.לאומית -ג.

בחשיבותו -ח.מרשימה -ד.

. ציינו כאן את פרטי המילון שברשותכם:עברי-במילון עבריהיעזרו 2.

שם המילון: 

מחבר/עורך המילון: 

שנת ההוצאה: 

 את הפירושרק וכתבו כאן ,מּות, תולדה, מימושַָזתפוקה, יחפשו במילון את המילים: 

. אם לא מצאתם את המילה במילון, ציינוישראל לקראת תור הזהב..."המתאים בדיוק לקטע "

זאת.

           פירוש מהמילון

תפוקה -א.

יזמּות -ב.

תולדה -ג.

מימוש -ד.

סימול
מחשב
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סימול
מחשב
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, "חלוןאין לה אח ורע" את שלושת הביטויים: "ישראל לקראת תור הזהב..."קראו בקטע "3.

, ושערו את פירושם. ההשערה שלכם צריכה להסתמך בעיקר עלבכייה לדורות", "הזדמנויות"

. אין צורך להשתמש במילון.בקטע של הביטויים האלה רְֵקשֶַהה

אין לה אח ורע א.

פירוש משוער: 

חלון הזדמנויותב.

פירוש משוער: 

בכייה לדורותג.

פירוש משוער: 

תבו מחדש אתִחפשו במילון את הביטויים המודגשים בשלושת המשפטים שלפניכם, וכ4.

את  לשנותלאהמשפטים: החליפו את הביטויים המסומנים במילים ובביטויים שלכם. הקפידו 

משמעות המשפט.

 בינלאומי.בקנה מידהמדינת ישראל הגיעה בעשור האחרון להישגים כלכליים א.

 את הכלכלה ומביא לנו את ההישגים הללו הוא תעשיית ההיי-טק.הקטר המניעב.

 שלשנקרו בדרכהההישגים הכלכליים הם תולדה של אחד מצירופי המקרים הנדירים, ג.

מדינת ישראל.
 08

 06

 07
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, עמ' 123, 1996.מילים הצעיר-רבמתוך: יעקב שויקה, 
כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית,©

למשכל (ספרי חמד וידיעות אחרונות) ולסטימצקי.

הערך? מתוך מילון. מהו המידע הדקדוקי, שהמילון נותן עלַיעִבָּגלפניכם תצלום של הערך 5.

להשתמש באותו המונח (אפשר היעזרו במחסן המונחים, וכתבו את המידע במקום המתאים.

מספר פעמים.)

, משמעות, משפט לדוגמה,1ערך מילוני, מין דקדוקי, צורת נסמךמחסן מונחים:

צורת רבים, חלק דיבור, שורש, משפחת מילים, זמן, מילה.

ך - שם עצם או שם תואר המופיעים כשם ראשון בצירוף סמיכות.ָמְִסנ1

 היא הנסמך.יֵָבּתֹוש המילה י הארץֵָבּתֹושדוגמה: בצירוף 

 ב.

 ג.

 ד.

 א.

 ו.

 ז.

 ה.

▲

▲

▲

▲

▲

▲ ▲

▲

4

סימול
מחשב
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. שיש לו חמש משמעויות.רֶֶׁשּגִקראו את הערך המילוני 6.

ֵייו עוברים ּבנָעלֶהר, ּכביש או ֶדרך, שָעל נֵה מֶבנִ. מ1ִרים] ְָשר שם ז' [ּגֶֶשּג
קומות.ְי מֵין שנֵר ּבֵר או מַקשֵַּב. משהו המח2צד לצד. ִי ֶרכב מֵאדם ּוכל

ר אותן ּולקֵרב אותןֵישַיים ּכֵדי ליַשינַצמיד לַיים מַא שינֵרופֶכת שֶתַ. חּוט מ3
ּבת לחּופשת חג,ַין שֵפרידים ּבַיים המַלשון הדיּבּור] יום או יומִ. [ּב4זֹו. ָזו ל

ֵלתעמִּבו המֶתעמלּות שִלשון הדיּבּור] תרגיל הִ. [ּב5חשבים גם הם חופש. ֶונ
ֵרי-]ְִששען על ידיו. [ּגִהּוא נֶחור, עד שָף לאֵתּכופִמ

 כל הזכויות שמורות©, עמ' 150, 1996. מילים הצעיר-רבמתוך: יעקב שויקה, 

 ולסטימצקי.(ספרי חמד וידיעות אחרונות)למרכז לטכנולוגיה חינוכית, למשכל 

. התאימו כל דוגמה למשמעות שלה.רֶֶׁשּגלפניכם דוגמות לחמש המשמעויות של המילה 

ציינו את מספר המשמעות.

שר.ֶצטֵרך להרּכיב גֶא אמר שאֵיֹות שלי עקּומות. הרופִיים הִקדמַהשינא.

ילתֵיסע לחּופשה ּבאִונעבודה,ָשר ּבֶרב חג. יש לנּו גֶיום ִראשון הּוא עב.

ני.ֵיום שישי עד יום שִמ

חל.ַני של הנֵצד השַשר ועברּו לֶילדים עלּו על הגַהג.

שר.ֶעשות גַ לֵַדי להצליחְצריך גּוף גמיש ּכד.

ווירי, ּכֵדי להעבירֲשר אֶי המדינות גֵיהן שתֵינֵלחמה ִקיימּו ּבִתקּופת המִּבה.

רת.ֶמדינה אחת לאחִיּוד ּומזון מִצ

, שהיארֶֶׁשּגיש מילים, שהן יכולות להיות בסיס לצירופים או לביטויים שונים. כך גם המילה 7.

חלק משלושת הביטויים שלפניכם. הסבירו את הקשר בין שלושת הביטויים. התייחסו

גם להבדלים ביניהם.בתשובתכם

רֶֶׁשיֹום ּג■ ּבֹו     ִל לֶר אֶֶׁשׂש ּגֵּפִח■ לֹום     ְָשר לֶֶׁשּג■ הביטויים:   8.

סימול
מחשב

 10

מספר
המשמעות
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.ּׁשּורִּג, רִֵּׁשּג נוצרו מילים חדשות: רֶֶׁשּגן המילה ִתּוב שמָ ּכֶרׁשֶּגבמילון ליד הערך 12.8 

?ֵרַּׁשְגמ. נסו לשער: מהו תפקידו של ּׁשּורִּגי חדש, שנקרא ִטְָּפשִהיום יש מקצוע מ

מה הוא עושה?

מילונאים צעירים
משימתכם היא לחבר ערך למילון..9

ֶרך במילון.ֶתבו אותה כעִ, וכרַַעׁש או ּמּודַע, ּדּורַּכ, ֶרטֶסבחרו מילה אחת מן המילים הבאות: 

תבוִשבו על המשמעויות השונות, שאתם מכירים למילה שבחרתם, וליד כל משמעות ּכִח

ּברּו לכל משמעות משפט לדוגמה. אל תשכחו לציין גםַ. חמשלכםהגדרה או הסבר מילוני 

מידע דקדוקי, כמו: חלק דיבור, מין, נטייה וצורת נסמך.

גשר ושל המילה גביעבסעיף זה אל תשתמש במילון, אך תוכלו להיעזר בדגם של המילה 

שבסעיפים 5, 6.

סימול
מחשב
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לפניכם שלושה זוגות של מילים:10.

ָהדּושְה - ּגֵָאלְמ■ יץ     ִמְַחְהס - לֵפְַסְפל■ ֶדר     ֵי-סִן - אָגָָלּב■ 

במה המילים שבכל זוג שונות זו מזו? ובמה הן דומות זו לזו? הסבירו והדגימו.

ה, הֹוִקי.ָיגִף, ַרף, לִיַש, סַָלק, ּגִֵּנָרה, זֵבֲָרש, עְגִט, מֵל, שֹופַּדּורסִַקראו את רשימת המילים: ּכ11.

מהו הנושא (התוכן) המשותף לכל המילים ברשימה? 

הוסיפו חמש מילים, שלפי דעתכם הן שייכות לנושא שבסעיף הקודם.12.

7

סימול
מחשב
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