
חלון מורה

אין למקם מידע

מערכת שידורים לאומית

המזכירות הפדגוגית

אגף שפות  

הפיקוח על הוראת העברית

בוזמןתומר : ר עברית"מפמ

ר עליזה עמיר"ד: ייעוץ דידקטי ואקדמי

יעל נזר, ר עליזה עמיר"ד, נועה בן חמו: פיתוח



הגדרה מילונית ויחסים בין מילים: שם השיעור

'כיתה ט, לשון: המקצוע ואוכלוסיית היעד
נועה בן חמו: שם המורה



אליעד נחום/ מתוק כשמר לי 
..."אני דג ואת נחש, שנינו הפכים"

?האם דג הוא ההפך נחש? האם מתוק הוא ההפך ממר



(מילון אבן שושן)מתוק 



מתוק  את עושה "
,  כמו בוב כשמר לי

.בלילות קרים את חסרה
..."צובעת את השמש באדום

מהי המשמעות המתאימה  
?  למילה מתוק המופיעה בשיר



...ובקשר לשאלה האם דג הוא ההפך מנחש

:תשובת האקדמיה ללשון העברית

. לעיתים קרובות פונים אלינו בשאלות על ֲהָפכִים

למרבית המילים בעברית ובכל לשון אחרת  : על פי רוב אנו נאלצים לאכזב את הפונים

.  אין הפכים מובהקים או אין הפכים כלל

ומנגד למילה אחת יכולים להיות הפכים אחדים כשההשוואה  , לא לכל מילה יש הפך

.נעשית באמות מידה שונות



?  מה נלמד היום

?כיצד בנויות ההגדרות•

?מתי כדאי לנו להשתמש במילון•

?כיצד בוחרים את המשמעות המתאימה ביותר להקשר•

ניגודיות  , נרדפות , שדה סמנטי:  יחסים בין מילים•



?כיצד מגדירים



סוגי הגדרות  
1

2

3



איתי לוי/ לאט 
הגדרה קלאסית  1

הגדרה על דרך הניגוד

הגדרה על דרך הנרדפות  



קירלנועה / מאושרים 

הגדרה קלאסית  

הגדרה על דרך הנרדפות   2

הגדרה על דרך הנרדפות  



אגם בוחבוט/ בננות 
הגדרה קלאסית  3

הגדרה על דרך הניגוד

הגדרה על דרך הנרדפות  

"(מילון ספיר"מתוך )



סוגי הגדרות

(באמצעות מילה מכלילה)הגדרה קלאסית •

הגדרה על דרך הנרדפות•

הגדרה על דרך הניגוד•



:משימה
.בחרו את המילה האהובה ביותר עליכם בשפה העברית•
חפשו את הגדרתה במילון  •
.  וציינו את סוג ההגדרה•

...ועכשיו



הפסקה



"שווים"האזינו לשיר 
ומצאו בין מילות השיר

.  ניגודיות ותחום משמעות, יחסים של נרדפות

...  משותפת-אך הפעם... ולפנינו משימה נוספת... חזרנו



בוטנרועיליירן דנקר / שווים

(שדה סמנטי)תחום משמעות / נרדפות / ניגוד

,אתה לבן אני שחור

אני חשוך אתה באור

,שמחמם כמו אמא

.ושדואג לך

אתה קטן אני גדול

אני רוצה אתה יכול

.לצעוד קדימה, לרקוד

.להיות שלם בין אנשים

ואולי יבוא יום ונהפוך שווים

אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים

ונזרום ביחד עד אין סוף

שנייה לפני שקו החוף מגיע

שנייה לפני שקו החוף מגיע

אני בוכה אתה צועק

אני טועה אתה צודק

,זאת הצגה שלנו

.ואין קהל ואין במה

,אולי נשב ננוח

.אתה, אתה

.אני, אני

,וגם תחלוף הרוח

.ויעברו כל השנים

https://www.youtube.com/watch?v=krqsIsYwDpY


בוטנרועיליירן דנקר / שווים
(שדה סמנטי)תחום משמעות / נרדפות/ ניגוד

,שחוראני לבן אתה

אוראתה בחשוך אני

,כמו אמאמחמםש

.ושדואג לך

גדולאני קטןאתה 

אני רוצה אתה יכול

.קדימהלצעוד, לרקוד

.להיות שלם בין אנשים

ואולי יבוא יום ונהפוך שווים

ימיםואני לך נחלאתה תהיה לי 

ביחד עד אין סוףנזרוםו

מגיעחוףשנייה לפני שקו ה

שנייה לפני שקו החוף מגיע

צועקאתה בוכה אני

צודקאתה טועה אני 

,שלנוהצגהזאת 

.במהואין קהל ואין 

,אולי נשב ננוח

.אתה, אתה

.אני, אני

,וגם תחלוף הרוח

.ויעברו כל השנים



-אוצר מילים
התמודדות עם מילים לא מוכרות בטקסט



אוצר מילים? הידעת

https://www.youtube.com/watch?v=JBZCV1Xnokk&t=84s


...  אוצר מילים דל
?כיצד הוא משפיע עלינו

...ואחרי שצפינו בסרטון



פענוח מילים לא מוכרות בטקסט

:ברוח חג הפסח

.  העיקריים בהגדה של פסח היא השאלה והיכולת לשאולהציריםאחד "

בהיררכיית הבנים . זה הוא ללא ספק הקטע המתאר את ארבעת הבניםציר שיאו של

קשה  . שאפילו לשאול אינו יודע', אילם'הבן הרביעי נתפס ברגיל כאדם , שבקטע זה

?'מה זאת': לדמיין אדם שאינו מסוגל לשאול אפילו את שאלת התם

(ליברזוןר יוסף צ "ד" שאינו יודע לשאול-דף שבועי)



-ציר

כאב לידה1.

.בועדהנציג , שליח רשמי של מדינה2.

התקן במשקוף3.

עיקר שסביבו מתגבשים, מוקד4.

קבוצת מדינות הפועלת בשיתוף פעולה5.

קו אנכי וקו אופקי בגרף6.

.רוטב מבושל סמיך7.

,  וכשנחפש במילון
:ננסה לזהות את המשמעות המתאימה מבין האפשרויות

העיקריים בהגדה של  הציריםאחד "
"פסח היא השאלה והיכולת לשאול



?  מה למדנו היום

?כיצד בנויות ההגדרות•

?מתי כדאי לנו להשתמש במילון•

?כיצד בוחרים את המשמעות המתאימה ביותר להקשר•

ניגודיות  , נרדפות , שדה סמנטי:  יחסים בין מילים•



מטלת השיעור
".חלב ודבש"של להקת " יחד"האזינו לשיר •

.זהו מילים שאינן מוכרות לכם•

.פ הדרכים שלמדנו"מצאו את משמעות המילים ע•

.בחרו מילה אחת מתוך מילים אלו ומצאו את ההגדרה המילונית שלה•

.זהו את סוג ההגדרה המילונית שמצאתם•



חלב ודבש/ יחד  ,עוד נדע ימים טובים מאלה

עוד נדע ימים טובים פי אלף

שורשינו יעמיקו סלע

.כמו ארזים בהר

,עוד נדע ימים טובים מאלה

,עוד נמתיק מימיו של ים המלח

כשדה ירוק אחר השלף

.כאשד בלב מדבר

,כל הדרך-יחד 

,לא אחרת-יחד 

יד ביד נושיט לטוב

.בוא יבוא, שעוד יבוא

,כל הדרך-יחד 

,לא אחרת-יחד 

יחד איש אל איש יפתח

.את לבבו

,רק אם נאמין בעוז הרוח

רק אם נאמין ולא ננוח

אל ים פתוחהמיצריםמן 

.כמים רבים נסער

,רק אם נאמין ודאי נצליח

רק אם נאמין ודאי נגיע

בימים של סער ברקיע

.כאש התמיד נבער

https://www.youtube.com/watch?v=KqkBfsJ1dgY

