
 

 ןולימה -דומיל תדיחי

 עבודה בקבוצות -. תעודת זהות למילון1

 עיינו במילון שלפניכם ובדקו את הפרטים הבאים לגביו:

 :_____________________שם המילון

 המילון:___________________ מחבר

 :___________________שנת ההוצאה

 מילון מודפס/ממוחשב:__________

 ?______________מיועדלמי המילון 

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

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

 המיוחד במילון:____________________________________

 

 . השוואת מילונים2

 בחרו שני מילונים מהמילונים הנמצאים בכיתה והשוו ביניהם: .א

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

 

 שם המילון שם המילון הערך

 1משמעות  1משמעות  

 2משמעות  2משמעות 

 מידע נוסף מידע נוסף

 

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

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

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 יזה מידע נוסף מצאתם בכל מילון?א .ד

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 

 לומדים מהמילון .3

 

 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 בעיתונות .4

 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 מכירות על וויליאם רנדולף הרסט, פוליצר 

פוליצר  פרסם סדרות קומיקס. באחד מעיתוניו שלהעיתונים הם נהגו, בין השאר, ל
התפרסמה סדרה מצוירת ושמה 'הילד הצהוב', שגיבורה ילדון חצוף הלבוש כותונת 

צהובה גדולה. הסדרה הביאה לעלייה גדולה במכירות העיתון, ושני העיתונים  5 



 

התחרו ביניהם על פרסומה והציעו משכורות גבוהות יותר ויותר למי שצייר אותה. 
חרות זו נוצר הצירוף 'עיתונות צהובה'.מת

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

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

 המילון. מן

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ______________________________________ מתי אומרים על עיתון שהוא "צהוב"?

 "?עיתונות צהובהבאיזה ערך מצאתם את הביטוי " .ב

__________________________________________________________________ 

 

 איתור שם עצם במילון .5

 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

 (7)שורה  זו ַּתֲחרּותִמ .11     (3)שורה  מעיתוניובאחד  .5

 (4)שורה  ...ּושמהסדרה  .6

 סמנו את האותיות ש"קילפתם". .ב

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

 

 פועל במילון .6

 ?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:

 הבניין:



 

 דוגמות לנטייה של הפועל:

 

 איתור ּפועל במילון .7

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 פוליצר וויליאם  התחרובתחילת המאה העשרים  
, בין השאר, נהגואת מכירות העיתונים הם  לקדםהשליטה בענף העיתונות. כדי על רנדולף הרסט, 

דרה מצוירת ושמה 'הילד ס התפרסמהפוליצר  סדרות קומיקס. באחד מעיתוניו של לפרסם
לעלייה גדולה  הביאההצהוב', שגיבורה ילדון חצוף הלבוש כותונת צהובה גדולה. הסדרה 

משכורות גבוהות יותר ויותר  הציעובמכירות העיתון, ושני העיתונים התחרו ביניהם על פרסומה ו
  'אותה. מתחרות זו נוצר הצירוף 'עיתונות צהובה ציירלמי ש

 7, 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 בערך. 8 

 :נוער. שימו לב למידע שיש בו לקוח ממילון לבני ֶ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

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 השוואת ערכים . 9

 בסעיף "המידע במילון". ֶאֶבןממילון נוסף. השוו אותו לערך  ֶאֶבןלפניכם הערך 

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

______________________________________________________________ 

מה הם ההבדלים בין  .ב

המילונים? שימו לב לגודל 

האות, לשטח האיורים, למספר 

 יסוח.המשמעויות, לנ

_____________________________________________________________ 



 

 

 



 

 

 

 


