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

מילים במילון
מעובד מתוך :מילה טובה  ,1שרה ליפקין ,מטח .2008
יחידה זו עוסקת בסוגי מילונים ,הכרת מבנה הערך המילוני ,המידע שניתן להפיק
ממנו ,וסוגי ההגדרה המילונית.

פעילות  :1גילוי
א .הביאו לכיתה מילונים שונים (מספריית בית-הספר או מהבית).
ב .עבדו בקבוצות קטנות .כל קבוצה תדפדף במילון ותנסה לתאר אותו :איזה מילון זה (ספר,
חוברת ,ממוחשב)? האם הוא מתרגם משפה לשפה או שהוא חד לשוני? למי הוא מיועד?
(ילדים ,נוער ,מבוגרים ,מקצוע מסוים)?
ג .בחרו  2ערכים (מילים) ,ותארו את המידע שהמילון נותן עליהם.
ד .דווחו בעל-פה בכיתה על התוצאות של העבודה בקבוצות :אילו מילונים יש? איזה מידע
המילונים מספקים?

 לומדים
סוגי מילונים
ודאי מצאתם סוגים שונים של מילונים .המילונים נכתבים לצרכים שונים ומיועדים לקהלים
שונים ,ולכן יש קשת רחבה של סוגי מילונים .יש מילון דו-לשוני – מילון המתרגם משפה אחת
לשפה אחרת( ,מילון אנגלי-עברי ,מילון רוסי-עברי) ,מילון חד-לשוני – מילון המגדיר מילים
באותה השפה (מילון עברי-עברי) .יש מילון למבוגרים ,מילון לילדים ,מילון לבני נוער ,מילונים
לתחום מסוים (מילון או לקסיקון מונחי בישול ,אלקטרוניקה ,מקרא ,בטיחות) .ויש מילון מודפס
– ספר ,לעומת מילון ממוחשב – מילון הנמצא במחשב או במחשבון .יש מילונים מיוחדים ,למשל:
מילון של ניבים או של פתגמים שנקרא ניבון; או מילון שמביא מילים נרדפות וביטויים אחרים
מאותו התחום ,שנקרא ֶאגְ רֹון ( ֶּתזָאּורּוס).

למה משתמשים במילון?
אל המילון פונים כדי לברר מידע על מילה ,כגון :מה המשמעות שלה? איך כותבים אותה (כתיב)?
איך צריך לבטא אותה (ניקוד)? איך אומרים אותה בְּ ַר ִּבים (נטייה)? מה השורש שלה? מה משפחת
המילים שלה? האם המילה עתיקה או חדשה? מאיזו שפה (מקור) היא הגיעה אל העברית? לאיזה
משלב היא שייכת?
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המידע במילון
המי לון נותן את משמעות המילה ,את הגדרתה ועוד מידע (נטיות ,שורש ,חלק דיבור וכדומה).
המילון מביא דוגמות לשימוש במילה בתוך משפט .יש מילונים המציינים את התקופה שבה נוצרה
המילה – לשון המקרא ,לשון חז"ל העברית החדשה ,ויש כאלה המציינים גם את המשלב של
המילה – האם היא מילה ספרותית "גבוהה" או מילה השייכת לדיבור ולסלנג.

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
ערך במילון תמצאו קודם את המילה ואת המשמעויות השונות שלה ורק אחר-כך את הביטויים
והניבים .את הניבים כדאי לחפש לפי אחת המילים שבהם – בסוף הערך המילוני.

איך מגדירים מילה?
איך מגדירים מילה במילון? ואיך אפשר להגדיר – מילה או מושג?
קל להסביר מילה בעזרת מילים נרדפות :הֲ מּולָה – ַרעַ ׁש; עלטה – חושך .אפשר גם בעזרת הפכים:
המּולה – ההפך משֶּ ֶּקט; עלטה – ההפך מאֹור .אך יש מילים ,כגוןָ :ארֹוןֵ ,ספֶּרַ ,הגְּ ָרלָה שאין להן
מילים נרדפות או הפכים .איך מגדירים אותן?
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אפשר להשתמש בהכללה .דוגמה :ארון – רהיט בנוי ממדפים ,מתאים ומדלתות ,ומשמש לאחסון
כלים ,בגדים ,ספרים וכדומה.
הגדרה זאת מבוססת על הכללה ( ָר ִּהיט) ,ואחריה צוינו התכונות המבחינות בין פרט זה (הארון)
לבין יתר הרהיטים (איך הוא בנוי ,לְּמה הוא משמש) .כאשר כותבים הגדרה ,כדאי לציין את
ההכללה ,ובהמשך – את התכונות המבחינות.

החיפוש במילון
המילון מסודר לפי צורת היסוד של המילים .למשל ,לא נמצא במילון את המילה השֻ ל ְָּחנֹות (באות
ה) ,אלא רק את צורת היסוד – ׁשֻ לְּחָ ן (באות ש) ,ואת הפועל ַתעַ ְּבדּו לא נמצא ,כמובן ,באות ת ,אלא
באות ע ,בצורת היסוד – עָ בַ ד.
לכל מילה יש צורת יסוד .צורת היסוד של המילה היא הצורה הבסיסית שלה ,ללא נטייה וללא
תוספות .דוגמות :צורת היסוד של בְּ ג ִָּדים היא בֶּ גֶּדַ ,מעְּ בָ דֹות – ַמעְּ בָ ָדהַ ,ה ִּמ ְּקצֹועַ – ִּמ ְּקצֹועַ  .בפועל –
צורת עבר-נסתר ִּהזְּ כִּ ירּו – ִּהזְּ כִּ יר ,י ְִּּסגְּ רּו – סָ גַר.

צורת היסוד של המילה
אם כן ,צורת היסוד של המילה היא המילה ללא כל נטייה שלה .כאשר מחפשים מילה במילון,
צריך "לקלף" אותה מכל התוספות ומכל הנטיות שלה ,כדי להגיע אל צורת היסוד.
שמות עצם – כדי למצוא צורת יסוד של שמות עצם ,יש ל"קלף" את התוספות שלהם ,עד
שמקבלים שם ביחיד (זכר) .אך יש שמות עצם ,כגוןַ :אג ָָדהְּ ,ב ָרכָהְּ ,מ ִּציאּותַ ,כ ָלנִּית ,שהמין
הדקדוקי שלהם הוא נקבה ,ואין להן צורת זכר .לכן הן יופיעו במילון כמות שהן .לעומת זאת,
מילים ,כגון :פְּ ִּקידָ הַ ,תי ֶֶּּרת ,נְּמֵ ָרה – יופיעו בצורת הזכר :פ ִָּקידַ ,תיָר ,נ ֵָמר.
שם עצם בהקשר
להפתעה
בירתם
ושרידיה
לְּעֵ ינָיו
ַאבְּ נֵי

צורת יסוד
הַ פְּ ָתעָ ה
ירה
בִּ ָ
שָ ִּריד
עַ ִּין
ֶּאבֶּ ן

"מקלפים" את…
מורידים את ל' היחס.
מורידים את כינוי השייכות.
מורידים את ו' החיבור ,את כינוי השייכות ואת הריבוי.
מורידים את ל' היחס ,את כינוי השייכות ואת הריבוי.
מורידים את הריבוי ,ומשנים מנסמך ליחיד נפרד.

פועל – את הפועל יש לחפש בצורת היסוד שלו .צורת היסוד של הפועל היא צורת נסתר-עבר (גוף
לִּבנֹות,
שלישי יחיד בזמן עבר) .גם את שם הפועל מחפשים בצורת היסוד של הפועל .למשלְּ :
לְּהַ פְּ ִּתיעַ מחפשים ב-בָ נָהִּ ,הפְּ ִּתיעַ  .יש מילונים המסדרים את הפועל באופן אחר – לפי השורש שלו
או לפי צורת ההווה שלו.
פועל בהקשר

צורת יסוד
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טֹומֵ ן
שמֹובִּ י ָלה
ִּהפְּ ִּתיעּו

טָ מַ ן
הֹובִּ יל
ִּהפְּ ִּתיעַ

מעבירים לנסתר-עבר.
מורידים את ש' השעבוד ,ומעבירים לנסתר-עבר.
מעבירים לנסתר-עבר.

הכתיב במילון
הערכים במילון כתובים בכתיב חסר .דוגמות :המילה מגולף (כתיב מלא) כתובה במילון בכתיב
חסרְּ :מגֻלָף ,את המילה מסיבה (כתיב מלא) ,יש לחפש בערך ְּמ ִּסבָ ה.
במילים :חודש ,כיתה ,צריך להשמיט את האותיות ו ,י ולחפש :ח ֶּדש ,כִּ ָתה .אם האותיות ו ,י אינן
תוספות של הכתיב אלא הן חלק מן המילה ,כגון במילים :חלֹום ,עִּ יר ,טּור ,אין משמיטים אותן.
יש מילונים המוסיפים בצד המילה המנוקדת את הכתיב המלא (חסר הניקוד).

טיפים


בערך במילון נמצא את משמעויות המילה ועוד מידע לשוני עליה ,כגון :שורש ,כתיב ,ניקוד,
חלק דיבור ,נטיות ,ועוד.



דו-משמעות – למילה אחת ייתכנו משמעויות שונות .כאשר מחפשים משמעות של מילה –
בוחרים את המשמעות המתאימה להקשר.



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



מחפשים מילה במילון ,לפי צורת היסוד שלה ,כלומר  צריך "לקלף" אותה מכל האותיות
שנוספו לה ומכל הנטיות שלה.



צורת היסוד של שם העצם היא צורת יחיד (זכר) .צורת היסוד של הפועל היא צורת עבר-
נסתר.



כתיב חסר – במילון מנוקד צריך לחפש את המילים בכתיב חסר ,כלומר – להשמיט מן המילה
את האותיות ו ,י שהן תוספות .למשל :כיתה – מחפשים :כִּ ָתה ,כומתה – מחפשים :כ ְֻּמ ָתה.



הגדרה – כאשר מגדירים מילה או מושג – יש לציין קודם את ההכללה ,ואחר כך להוסיף את
התכונות המיוחדות .דוגמה :כובע – פריט לבוש המשמש ל...
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 מתרגלים

פעילות  :2תעודת זהות למילון
בדקו בספרייה (בבית-הספר ,בבית ,במתנ"ס) את מדף המילונים.
בחרו  2מילונים ותארו אותם.
שם המילון:
מחבר המילון:
שנת ההוצאה:
מילון מודפס/ממוחשב:
למי המילון מיועד?
השפות במילון (חד-לשוני ,דו-לשוני ,אחר):
עיצוב המילון (האם יש בו איורים ,אות גדולה ,צבע?):
המיוחד במילון:

פעילות  :3השוואת מילונים
א .עבדו בזוגות או בקבוצות .הביאו לפחות  2מילונים שונים (מהבית ,מהספרייה).
ב .עַ כְ בָּ רֶ ,רשֶ תִ ,מ ְר ָּקע – בחרו אחד מן הערכים .מה כתוב עליו במילונים שלפניכם?
הערך

שם המילון

שם המילון

שם המילון

עַ כְ בָּ ר

משמעות 1





משמעות 2





מידע נוסף





ג .השוו בין המילונים השונים :באיזה מילון הערך נמצא? כמה משמעויות יש בו? האם במילון
אחר יש משמעות נוספת? מדוע ,לדעתכם ,דווקא במילון זה נוספה משמעות זו?
ד .איזה מידע נוסף מצאתם בכל מילון?
ה .האם מצאתם הבדלים בין המילונים? במה הם מתבטאים?
ו .דווחו על מסקנותיכם בכיתה.
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פעילות  :4לומדים מהמילון

לפניכם תצלום של ערכים מתוך מילון.
א .קבעו בכל מלבן סביב הערך עִ ּתֹון את חלקי הערך:
הסבר ,משפטים לדוגמה ,נטייה ברבים ,חלק הדיבור (שם ,פועל ,תואר) זכר או נקבה ,כתיב
מלא ,משפחת מילים .היעזרו בהסברים לערך בסעיף "מידע במילון".
ב .מן המילון אפשר ללמוד איך נוצרה המילה.
קראו בשוליים :איך נוצרה המילה עיתון? מי המציא אותה?
איך נוצרה המילה עיתו ַנאי?

פעילות  :5ניבים בעיתונות
קראו את הקטע שלפניכם ,וענו על השאלות שאחריו.

עיתונות צהובה
בתחילת המאה העשרים התחרו ביניהם שני אילי עיתונות אמריקניים ,ג'וזף
פוליצר וויליאם רנדולף הרסט ,על השליטה בענף העיתונות .כדי לקדם את
מכירות העיתונים הם נהגו ,בין השאר ,לפרסם סדרות קומיקס .באחד מעיתוניו
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של פוליצר התפרסמה סדרה מצוירת ושמה 'הילד הצהוב' ,שגיבורה ילדון
5

חצוף הלבוש כותונת צהובה גדולה .הסדרה הביאה לעלייה גדולה במכירות
העיתון ,ושני העיתונים התחרו ביניהם על פרסומה והציעו משכורות גבוהות
יותר ויותר למי שצייר אותה .מתחרות זו נוצר הצירוף 'עיתונות צהובה'.
מתוך :יעקב שויקה ,רב-מילים הצעיר ,1996 ,עמ' 777

א .מה פירוש הביטוי "עיתונות צהובה" (שורה  ?)7אם אינכם יודעים ,ראו בפעילות  4את
ההסבר מן המילון.
מתי אומרים על עיתון שהוא "צהוב"?
ב .באיזה ערך מצאתם את הביטוי "עיתונות צהובה"?
ג .אילי עיתונות (שורה  – )1נסו להבין מן ההקשר את פירוש הביטוי ,וכתבו אותו.

פעילות  :6איתור שם עצם במילון
כדי לחפש שם עצם במילון ,צריך "לקלף" אותו מכל התוספות (הנטיות).
א .המילים המודגשות לקוחות מהקטע "עיתונות צהובה" שלמעלה .באילו מילים במילון תחפשו
אותן?
ַֹ .1השליטה בענף (שורה )2

 .7סדרה שגיבורה( ...שורה )4

 .2בענף העיתונאות (שורה )2

 .8עלייה במכירות (שורה )5

 .3מכירות העיתונים (שורה )3

 .9פרסומה של הסדרה (שורה )6

 .4סדרות קומיקס (שורה )3

.10משכורות גבוהות (שורה )6

 .5באחד מעיתוניו (שורה )3

.11מ ַֹתחֲ רּות זו (שורה )7

 .6סדרה ּושמה( ...שורה )4
ב .סמנו את האותיות ש"קילפתם".
ג .בחרו  4מילים ,ובדקו במילון אם שיערתם נכון.

פעילות  :7פועל במילון
מה אפשר ללמוד מהמילון על מילים שהן פעלים?
בחרו פועל מן הקטע בפעילות  ,5חפשו אותו במילון ,ומלאו את הפרטים הנמצאים במילון.
חלק דיבור:
כתיב מלא:
מספר המשמעויות:
המשמעויות הן:
דוגמה לכל משמעות:
השורש:
משפחת המילים:
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הבניין:
דוגמות לנטייה של הפועל:

פעילות  :8איתור ּפועל במילון
כדי לאתר פועל במילון ,יש להעביר אותו לצורת היסוד ,כלומר – צורת עבר נסתר .לפניכם שוב
הקטע מפעילות  .5כאן הודגשו פעלים.

עיתונות צהובה
בתחילת המאה העשרים התחרו ביניהם שני אילי עיתונות אמריקניים ,ג'וזף
פוליצר וויליאם רנדולף הרסט ,על השליטה בענף העיתונות .כדי לקדם את
מכירות העיתונים הם נהגו ,בין השאר ,לפרסם סדרות קומיקס .באחד
מעיתוניו של פוליצר התפרסמה סדרה מצוירת ושמה 'הילד הצהוב' ,שגיבורה
5

ילדון חצוף הלבוש כותונת צהובה גדולה .הסדרה הביאה לעלייה גדולה
במכירות העיתון ,ושני העיתונים התחרו ביניהם על פרסומה והציעו משכורות
גבוהות יותר ויותר למי שצייר אותה .מתחרות זו נוצר הצירוף 'עיתונות צהובה'.
מתוך :יעקב שויקה ,רב-מילים הצעיר ,1996 ,עמ' 777

א .באיזה ערך תמצאו את הפעלים הבאים במילון?
ערך במילון (צורת יסוד)
פועל
ערך במילון (צורת יסוד)
פועל
 .5התפרסמו -
 .1התחרו – התחרה
 .6הביאה -
 .2לקדם -
 .7הציעו -
 .3נהגו -
 .8שצייר –
 .4לפרסם -
ב .בחרו  4פעלים ובדקו במילון אם שיערתם נכון.

פעילות  :9המידע בערך
הערך ֶאבֶ ן בסעיף "המידע במילון" לקוח ממילון לבני נוער .שימו לב למידע שיש בו.
א .כמה משמעויות יש למילה? מה הן?
ב .מהו השורש? מהי משפחת המילים?
ג .מהו חלק הדיבור? אתרו בערך היכן המידע.
ד .אילו צירופי מילים ,ניבים וביטויים יש למילה?
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פעילות  :10השוואת ערכים
לפניכם הערך ֶאבֶ ן ממילון נוסף .השוו אותו לערך ֶּאבֶּ ן בסעיף "המידע במילון".
א .למי כל מילון מיועד? לפי מה אפשר לשער זאת?
ב .מה הם ההבדלים בין המילונים? שימו לב לגודל האות ,לשטח האיורים ,למספר המשמעויות,
לניסוח.

פעילות  :11הגדרה מוצלחת
מה זה עֵ ט?
א .לפניכם הגדרות של תלמידים למילה עֵ ט .קראו אותן.
בעט כותבים.
דבר שכותבים בו על דף.
כלי לכתיבה.
כמו עיפרון אבל יש בו דיו במקום עופרת.
כלי כתיבה שיש בו דיו.
ב .סמנו את ההגדרה שאתם מעדיפים ,ונמקו.
ג .כתבו הגדרה משלכם למילה עֵ ט .תוכלו להיעזר בהגדרות השונות.
ד .העתיקו את ההגדרה מן המילון .בדקו אם במילון יש הכללה ותכונות מבחינות .מה הן?
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פעילות  :12לכתוב הגדרה
א .עגיל ,ספסל ,אופניים ,קומקום  בחרו  2מילים מן הרשימה ,וכתבו להן הגדרה.
ב .השוו את הגדרותיכם להגדרות של עמיתיכם לכיתה ,ושכללו את ההגדרות.

פעילות  :13ניבים
לפניכם רשימת משפטים .בכל משפט שובצו צירוף או ניב.
א .לפי איזו מילה מצאתם את הניב במילון?
ב .כתבו את הפירוש של כל ניב.
 .1כולנו מחכים בקוצר רוח למסיבת הסיום שתיערך בסוף השנה.
המילה:
הפירוש:
 .2בשל השקעות שגויות כל כספו ירד לטמיון.
 .3הוא טמן ידו בצלחת ,ולא סייע לנו בהכנות.
 .4המורה סיפרה בדיחה ,והכיתה הייתה כולה אוזן.
 .5ההתרגשות הגדולה לקראת בר המצווה הדירה שינה מעיניו.

פעילות  :14לב רחב
לפניכם ניבים וביטויים המכילים את המילה לב.
א .כתבו את הפירוש של כל ניב.
ב .חברו משפט לכל ניב.
 .1דיבר על ִלבו –
 .2חסר לב
 .3קנה את לִּבו
 .4שפך את לִּבו
ג .גם שם הפעילות לב רחב הוא ביטוי .כתבו את פירושו .אם אינכם יודעים – היעזרו במילון.
ד .האם אתם מכירים ניבים וביטויים נוספים ,שיש בהם המילה לֵב? כתבו אותם ואת הפירוש
שלהם( .תוכלו לערוך תחרות בכיתה).
ה .פתחו מילון כלשהו ,ומצאו בו  2ניבים שיש בהם המילה לֵב ,שאינכם מכירים .העתיקו אותם
ואת פירושם.
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