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 מילים במילון

 .2008, שרה ליפקין, מטח 1מילה טובה מעובד מתוך: 

 

ים, הכרת מבנה הערך המילוני, המידע שניתן להפיק יחידה זו עוסקת בסוגי מילונ

 ממנו, וסוגי ההגדרה המילונית.

 

 גילוי :1פעילות 

 הספר או מהבית(.-הביאו לכיתה מילונים שונים )מספריית בית .א

קבוצה תדפדף במילון ותנסה לתאר אותו: איזה מילון זה )ספר,  עבדו בקבוצות קטנות. כל .ב

חוברת, ממוחשב(? האם הוא מתרגם משפה לשפה או שהוא חד לשוני? למי הוא מיועד? 

 )ילדים, נוער, מבוגרים, מקצוע מסוים(?

 ערכים )מילים(, ותארו את המידע שהמילון נותן עליהם. 2בחרו  .ג

העבודה בקבוצות: אילו מילונים יש? איזה מידע  פה בכיתה על התוצאות של-בעלדווחו  .ד

 המילונים מספקים?

 

 לומדים 

 סוגי מילונים

ודאי מצאתם סוגים שונים של מילונים. המילונים נכתבים לצרכים שונים ומיועדים לקהלים 

מילון המתרגם משפה אחת  –לשוני -שונים, ולכן יש קשת רחבה של סוגי מילונים. יש מילון דו

מילון המגדיר מילים  –לשוני -עברי(, מילון חד-עברי, מילון רוסי-, )מילון אנגלילשפה אחרת

עברי(. יש מילון למבוגרים, מילון לילדים, מילון לבני נוער, מילונים -באותה השפה )מילון עברי

לתחום מסוים )מילון או לקסיקון מונחי בישול, אלקטרוניקה, מקרא, בטיחות(. ויש מילון מודפס 

מילון הנמצא במחשב או במחשבון. יש מילונים מיוחדים, למשל:  –לעומת מילון ממוחשב ספר,  –

; או מילון שמביא מילים נרדפות וביטויים אחרים ניבוןמילון של ניבים או של פתגמים שנקרא 

ָזאּורּוס) ֶאְגרֹוןמאותו התחום, שנקרא   (.תֶּ

 

 למה משתמשים במילון?

על מילה, כגון: מה המשמעות שלה? איך כותבים אותה )כתיב(? אל המילון פונים כדי לברר מידע 

יםאיך צריך לבטא אותה )ניקוד(? איך אומרים אותה  ַרבִּ )נטייה(? מה השורש שלה? מה משפחת  בְּ

המילים שלה? האם המילה עתיקה או חדשה? מאיזו שפה )מקור( היא הגיעה אל העברית? לאיזה 

 משלב היא שייכת?

 



 מילים במילון-יחידות לימוד-שעל-שרה ליפקין-ע

 25 

 המידע במילון

לון נותן את משמעות המילה, את הגדרתה ועוד מידע )נטיות, שורש, חלק דיבור וכדומה(. המי

המילון מביא דוגמות לשימוש במילה בתוך משפט. יש מילונים המציינים את התקופה שבה נוצרה 

לשון המקרא, לשון חז"ל העברית החדשה, ויש כאלה המציינים גם את המשלב של  –המילה 

 ילה ספרותית "גבוהה" או מילה השייכת לדיבור ולסלנג.האם היא מ –המילה 

 תרשים: מבנה הערך המילוני

 

 

 

 במילון אפשר למצוא מידע רב גם על ניבים וביטויים.

ביטויים וניבים מופיעים במילון כחלק מערך מילוני שהוא אחת המילים המרכיבות אותו. בכל 

כך את הביטויים -ונות שלה ורק אחרערך במילון תמצאו קודם את המילה ואת המשמעויות הש

 בסוף הערך המילוני. –והניבים. את הניבים כדאי לחפש לפי אחת המילים שבהם 

 

 

 איך מגדירים מילה?

 מילה או מושג? –איך מגדירים מילה במילון? ואיך אפשר להגדיר 

 

: הפכיםבעזרת חושך. אפשר גם  –; עלטה ַרַעׁש – ֲהמּוָלה: נרדפות מיליםקל להסביר מילה בעזרת 

טההפך מ –המּולה  קֶּ ר, ָארֹוןההפך מאֹור. אך יש מילים, כגון:  –; עלטה שֶּ ָרָלה, ֵספֶּ שאין להן  ַהגְּ

 מילים נרדפות או הפכים. איך מגדירים אותן?
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רהיט בנוי ממדפים, מתאים ומדלתות, ומשמש לאחסון  – ארון:  דוגמה. הכללהבאפשר להשתמש 

 ה. כלים, בגדים, ספרים וכדומ

יט)  הכללההגדרה זאת מבוססת על  בין פרט זה )הארון( התכונות המבחינות (,  ואחריה צוינו ָרהִּ

מה הוא משמש(. כאשר כותבים הגדרה, כדאי לציין את  לבין יתר הרהיטים )איך הוא בנוי, לְּ

 את התכונות המבחינות. –ההכללה, ובהמשך 

 

 החיפוש במילון

ָחנֹותה  המילים. למשל, לא נמצא במילון את המילה המילון מסודר לפי צורת היסוד של  )באות  ֻשלְּ

ָחן –ה(, אלא רק את צורת היסוד  דּוואת הפועל )באות ש(,  ֻׁשלְּ לא נמצא, כמובן, באות ת, אלא  ַתַעבְּ

 .ָעַבד –באות ע, בצורת היסוד 

 

ה וללא צורת היסוד של המילה היא הצורה הבסיסית שלה, ללא נטיילכל מילה יש צורת יסוד. 

ים. דוגמות: צורת היסוד של תוספות ָגדִּ גֶּדהיא  בְּ ָבדֹות, בֶּ ָבָדה – ַמעְּ צֹועַ מִּ הַ , ַמעְּ צֹועַ  – קְּ קְּ  –. בפועל מִּ

ירּונסתר -צורת עבר כִּ זְּ יר – הִּ כִּ זְּ רּו, הִּ גְּ סְּ  .ָסַגר – יִּ

 

 צורת היסוד של המילה

ר מחפשים מילה במילון, אם כן, צורת היסוד של המילה היא המילה ללא כל נטייה שלה. כאש

 צריך "לקלף" אותה מכל התוספות ומכל הנטיות שלה, כדי להגיע אל צורת היסוד.

 

כדי למצוא צורת יסוד של שמות עצם, יש ל"קלף" את התוספות שלהם, עד  – שמות עצם

ָרָכה, ַאָגָדה)זכר(. אך יש שמות עצם, כגון:  שם ביחידשמקבלים  יאּות, בְּ צִּ ית, מְּ שהמין  ,ַכָלנִּ

הדקדוקי שלהם הוא נקבה, ואין להן צורת זכר. לכן הן יופיעו במילון כמות שהן. לעומת זאת, 

יָדהמילים, כגון:  קִּ ת, פְּ ֵמָרה, ַתיֶּרֶּ ידיופיעו בצורת הזכר:  – נְּ  .ָנֵמר, ַתָיר, ָפקִּ

 

 …את" מקלפים" צורת יסוד שם עצם בהקשר

ָתָעה להפתעה  .היחס ל' את מורידים ַהפְּ

יָרה בירתם  .יכותיהש נוייכ את מורידים בִּ

יד ושרידיה  .בוייהר ואת כותיהשי נוייכ את, בוריהח ו' את מורידים ָשרִּ

ֵעיָניו ן לְּ  .בוייהר ואת יכותיהש נוייכ את, היחס ל' את מורידים ַעיִּ

ֵני ן ַאבְּ בֶּ  .נפרד ליחיד מנסמך ומשנים, הריבוי את מורידים אֶּ

 

 

)גוף  עבר-צורת היסוד של הפועל היא צורת נסתרלחפש בצורת היסוד שלו. את הפועל יש  – פועל

נֹותשלישי יחיד בזמן עבר(. גם את שם הפועל מחפשים בצורת היסוד של הפועל. למשל:  בְּ , לִּ

יעַ  תִּ ַהפְּ יעַ , ָבָנה-מחפשים ב לְּ תִּ פְּ לפי השורש שלו  –יש מילונים המסדרים את הפועל באופן אחר  .הִּ

 וה שלו.והאו לפי צורת ה

 

  צורת יסוד פועל בהקשר
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 עבר.-מעבירים לנסתר ָטַמן טֹוֵמן

יָלהשמ יל ֹובִּ  עבר.-מורידים את ש' השעבוד, ומעבירים לנסתר הֹובִּ

יעּו תִּ פְּ יעַ  הִּ תִּ פְּ  עבר.-מעבירים לנסתר הִּ

 

 הכתיב במילון

מילון בכתיב )כתיב מלא( כתובה ב מגולף. דוגמות: המילה בכתיב חסרהערכים במילון כתובים 

גָֻלףחסר:  ָבה)כתיב מלא(, יש לחפש בערך מסיבה , את המילה מְּ סִּ  .מְּ

 

שבמילים: חודש, כיתה, צריך להשמיט את האותיות ו, י ולחפש:  ָתה, ח דֶּ . אם האותיות ו, י אינן כִּ

ירתוספות של הכתיב אלא הן חלק מן המילה, כגון במילים: חלֹום,   , אין משמיטים אותן.טּור, עִּ

 יש מילונים המוסיפים בצד המילה המנוקדת את הכתיב המלא )חסר הניקוד(.

 

 טיפים

  ניקוד, , כגון: שורש, כתיבעליה במילון נמצא את משמעויות המילה ועוד מידע לשוניבערך ,

 .חלק דיבור, נטיות, ועוד

 למילה אחת ייתכנו משמעויות שונות. כאשר מחפשים משמעות של מילה  – משמעות-דו– 

  חרים את המשמעות המתאימה להקשר.בו

 נמצאים בסוף הערך המילוני. את הניב )או הביטוי( מחפשים לפי אחת  ניבים וביטויים

 המילים שבו.

 שלה, כלומר  צורת היסודלפי מילה במילון,  מחפשים  צריך "לקלף" אותה מכל האותיות

 שנוספו לה ומכל הנטיות שלה.

 היא צורת עברצורת היסוד של הפועל חיד )זכר(. היא צורת י צורת היסוד של שם העצם-

 נסתר.

 להשמיט מן המילה  –במילון מנוקד צריך לחפש את המילים בכתיב חסר, כלומר  – כתיב חסר

ָתהמחפשים:  –את האותיות ו, י שהן תוספות. למשל: כיתה  ָתהמחפשים:  –, כומתה כִּ  .ֻכמְּ

 ואחר כך להוסיף את  ,ההכללהין קודם את יש לצי –כאשר מגדירים מילה או מושג  – הגדרה

 פריט לבוש המשמש ל... –כובע התכונות המיוחדות. דוגמה: 
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 מתרגלים 

 : תעודת זהות למילון2פעילות 

 הספר, בבית, במתנ"ס( את מדף המילונים.-בדקו בספרייה )בבית

 .ותארו אותםמילונים  2בחרו 

 :שם המילון

 המילון: מחבר

 :שנת ההוצאה

 מילון מודפס/ממוחשב:

 ?מיועדלמי המילון 

 לשוני, אחר(:-לשוני, דו-במילון )חד שפותה

 )האם יש בו איורים, אות גדולה, צבע?(: עיצוב המילון

 המיוחד במילון:

 

 : השוואת מילונים3פעילות 

 מילונים שונים )מהבית, מהספרייה(. 2עבדו בזוגות או בקבוצות. הביאו לפחות  .א

ר .ב ע, ֶרֶשת, ַעְכבָּ  בחרו אחד מן הערכים. מה כתוב עליו במילונים שלפניכם? – ִמְרקָּ

 

 שם המילון שם המילון שם המילון הערך

ר  1משמעות  ַעְכבָּ
  

 2משמעות  
  

 מידע נוסף 
  

 

השוו בין המילונים השונים: באיזה מילון הערך נמצא? כמה משמעויות יש בו? האם במילון  .ג

 מדוע, לדעתכם, דווקא במילון זה נוספה משמעות זו?אחר יש משמעות נוספת? 

 איזה מידע נוסף מצאתם בכל מילון? .ד

 האם מצאתם הבדלים בין המילונים? במה הם מתבטאים? .ה

 ה.תדווחו על מסקנותיכם בכי .ו
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 : לומדים מהמילון4פעילות 

 
 לפניכם תצלום של ערכים מתוך מילון. 

 ערך:את חלקי ה ִעּתֹוןקבעו בכל מלבן סביב הערך  .א

הסבר, משפטים לדוגמה, נטייה ברבים, חלק הדיבור )שם, פועל, תואר( זכר או נקבה, כתיב 

 מלא, משפחת מילים. היעזרו בהסברים לערך בסעיף "מידע במילון".

 מן המילון אפשר ללמוד איך נוצרה המילה. .ב

 ? מי המציא אותה?עיתוןקראו בשוליים: איך נוצרה המילה 

 ?איעיתונַ איך נוצרה המילה 

 

 : ניבים בעיתונות5פעילות 

 קראו את הקטע שלפניכם, וענו על השאלות שאחריו.

עיתונות צהובה

בתחילת המאה העשרים התחרו ביניהם שני אילי עיתונות אמריקניים, ג'וזף 

השליטה בענף העיתונות. כדי לקדם את על וויליאם רנדולף הרסט, פוליצר 

פרסם סדרות קומיקס. באחד מעיתוניו מכירות העיתונים הם נהגו, בין השאר, ל



 מילים במילון-יחידות לימוד-שעל-שרה ליפקין-ע

 25 

פוליצר התפרסמה סדרה מצוירת ושמה 'הילד הצהוב', שגיבורה ילדון  של

חצוף הלבוש כותונת צהובה גדולה. הסדרה הביאה לעלייה גדולה במכירות  5 

העיתון, ושני העיתונים התחרו ביניהם על פרסומה והציעו משכורות גבוהות 

חרות זו נוצר הצירוף 'עיתונות צהובה'.יותר ויותר למי שצייר אותה. מת

 777, עמ' 1996, מילים הצעיר-רבמתוך: יעקב שויקה, 

את  4(? אם אינכם יודעים, ראו בפעילות 7" )שורה עיתונות צהובהמה פירוש הביטוי " .א

 ההסבר מן המילון.

 מתי אומרים על עיתון שהוא "צהוב"?

 "?עיתונות צהובהבאיזה ערך מצאתם את הביטוי " .ב

 את פירוש הביטוי, וכתבו אותו. מן ההקשרנסו להבין  –( 1)שורה  לי עיתונותאי .ג

 

 : איתור שם עצם במילון6פעילות 

 כדי לחפש שם עצם במילון, צריך "לקלף" אותו מכל התוספות )הנטיות(.

המילים המודגשות לקוחות מהקטע "עיתונות צהובה" שלמעלה. באילו מילים במילון תחפשו  .א

 אותן?

ש   .1  (4)שורה  ...שגיבורהסדרה  .7     (2)שורה  בענף ליטהה ַֹ

 (5)שורה  במכירותעלייה  .8    (2)שורה  העיתונאות בענף .2

 (6)שורה  של הסדרה פרסומה .9    (3)שורה  העיתוניםמכירות  .3

 (6)שורה  גבוהות משכורות.10     (3)שורה  קומיקס סדרות .4

ֲחרּותמ  .11     (3)שורה  מעיתוניובאחד  .5  (7)שורה  זו תַֹ

 (4)שורה  ...ּושמהסדרה  .6

 סמנו את האותיות ש"קילפתם". .ב

 מילים, ובדקו במילון אם שיערתם נכון. 4בחרו  .ג

 

 : פועל במילון7פעילות 

 ?פעליםמה אפשר ללמוד מהמילון על מילים שהן 

 מילון., חפשו אותו במילון, ומלאו את הפרטים הנמצאים ב5בחרו פועל מן הקטע בפעילות 

 

 חלק דיבור:

 כתיב מלא:

 מספר המשמעויות:

 המשמעויות הן:

 דוגמה לכל משמעות:

 השורש:

 משפחת המילים:
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 הבניין:

 דוגמות לנטייה של הפועל:

 

 : איתור ּפועל במילון8פעילות 

צורת עבר נסתר. לפניכם שוב  –, כלומר לצורת היסודכדי לאתר פועל במילון, יש להעביר אותו 

 .פעלים. כאן הודגשו 5 הקטע מפעילות

 

עיתונות צהובה

ביניהם שני אילי עיתונות אמריקניים, ג'וזף  התחרובתחילת המאה העשרים 

את  לקדםהשליטה בענף העיתונות. כדי על פוליצר וויליאם רנדולף הרסט, 

סדרות קומיקס. באחד  לפרסם, בין השאר, נהגומכירות העיתונים הם 

דרה מצוירת ושמה 'הילד הצהוב', שגיבורה ס התפרסמהפוליצר  מעיתוניו של

לעלייה גדולה  הביאהילדון חצוף הלבוש כותונת צהובה גדולה. הסדרה  5 

משכורות  הציעובמכירות העיתון, ושני העיתונים התחרו ביניהם על פרסומה ו

אותה. מתחרות זו נוצר הצירוף 'עיתונות צהובה'. ציירגבוהות יותר ויותר למי ש

  777, עמ' 1996, מילים הצעיר-רבה, מתוך: יעקב שויק

 

 באיזה ערך תמצאו את הפעלים הבאים במילון? .א

 )צורת יסוד(ערך במילון    פועל   )צורת יסוד( ערך במילון  פועל

 -התפרסמו  .5       התחרה –התחרו  .1

 -הביאה  .6          -לקדם  .2

 -הציעו  .7           -נהגו  .3

 –שצייר  .8          -לפרסם  .4

 פעלים ובדקו במילון אם שיערתם נכון. 4בחרו  .ב

 

 : המידע בערך9פעילות 

 בסעיף "המידע במילון" לקוח ממילון לבני נוער. שימו לב למידע שיש בו. ֶאֶבןהערך 

 כמה משמעויות יש למילה? מה הן? .א

 מהו השורש? מהי משפחת המילים? .ב

 מהו חלק הדיבור? אתרו בערך היכן המידע. .ג

 י מילים, ניבים וביטויים יש למילה?אילו צירופ .ד
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 : השוואת ערכים10פעילות 

ןממילון נוסף. השוו אותו לערך  ֶאֶבןלפניכם הערך  בֶּ  בסעיף "המידע במילון". אֶּ

 למי כל מילון מיועד? לפי מה אפשר לשער זאת? .א

מה הם ההבדלים בין המילונים? שימו לב לגודל האות, לשטח האיורים, למספר המשמעויות,  .ב

 יסוח.לנ

 
 

 : הגדרה מוצלחת11פעילות 

 ?ֵעטמה זה 

 . קראו אותן.ֵעטלפניכם הגדרות של תלמידים למילה  .א

 בעט כותבים.

 דבר שכותבים בו על דף.

 כלי לכתיבה. 

 כמו עיפרון אבל יש בו דיו במקום עופרת.

 כלי כתיבה שיש בו דיו.

 ונמקו. ,סמנו את ההגדרה שאתם מעדיפים .ב

 . תוכלו להיעזר בהגדרות השונות.ֵעט כתבו הגדרה משלכם למילה .ג

 ?. מה הןנותבחיאם במילון יש הכללה ותכונות מבדקו העתיקו את ההגדרה מן המילון.  .ד
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 לכתוב הגדרה :12פעילות 

 ילים מן הרשימה, וכתבו להן הגדרה.מ 2בחרו   עגיל, ספסל, אופניים, קומקום .א

 את ההגדרות. השוו את הגדרותיכם להגדרות של עמיתיכם לכיתה, ושכללו .ב

 

 : ניבים13פעילות 

 לפניכם רשימת משפטים. בכל משפט שובצו צירוף או ניב.

 לפי איזו מילה מצאתם את הניב במילון? .א

 כתבו את הפירוש של כל ניב. .ב

 .למסיבת הסיום שתיערך בסוף השנה קוצר רוחכולנו מחכים ב .1

 המילה: 

 הפירוש: 

 .ירד לטמיוןבשל השקעות שגויות כל כספו  .2

 .ולא סייע לנו בהכנותטמן ידו בצלחת, הוא  .3

 .כולה אוזןהמורה סיפרה בדיחה, והכיתה הייתה  .4

 .הדירה שינה מעיניוההתרגשות הגדולה לקראת בר המצווה  .5

 

 : לב רחב14פעילות 

 .לבלפניכם ניבים וביטויים המכילים את המילה 

 של כל ניב. הפירושכתבו את  .א

 לכל ניב.משפט חברו  .ב

 –בר על ִלבו די .1

 חסר לב .2

בו .3  קנה את לִּ

בו .4  שפך את לִּ

 היעזרו במילון. –הוא ביטוי. כתבו את פירושו. אם אינכם יודעים  לב רחבגם שם הפעילות  .ג

? כתבו אותם ואת הפירוש ֵלבהאם אתם מכירים ניבים וביטויים נוספים, שיש בהם המילה  .ד

 שלהם. )תוכלו לערוך תחרות בכיתה.(

אותם  , שאינכם מכירים. העתיקוֵלבניבים שיש בהם המילה  2כלשהו, ומצאו בו פתחו מילון  .ה

 ואת פירושם.


