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המילון
כשלומדים שפה חדשה ,טוב להשתמש במילון .מילון עוזר לנו
כשאנחנו רואים מילים שאנחנו לא מכירים ורוצים להבין
אותם .בהתחלה משתמשים במילון עברי-אנגלי או
עברי-צרפתי ,עברי-רוסי ,אבל אחר כך טוב להשתמש במילון
עברי-עברי.
בסמסטר השני של עברית אנחנו משתמשים במילון בכיתה .יש
סטודנטים שלא התרגלו לבוא לכיתה עם מילון ,ואז הם יושבים
ולא עובדים .לפעמים הם מסתכלים במילון של חבר ,אבל זה
לא עובד טוב .מאוד חשוב להביא מילון לשיעור!
לא קל להשתמש במילון בעברית .דבר ראשון ,אנחנו צריכים
לדעת היטב את האלף-בית העברי כדי למצוא מילים במקום
הנכון .זה נכון גם בשביל מילונים בשפות אחרות .אבל בעברית
אנחנו גם צריכים לדעת איך השפה עובדת כדי לדעת איך לחפש
מילים ,וגם איך מילים כתובות במילון שלנו) ,למשל :יש
מילונים שכותבים את המילה סיפור עם יוד ,ויש שכותבים בלי
יוד(.
יש כמה דברים שחשוב לדעת ,כי הם נכונים בשביל כל
המילונים העבריים:
שמות עצם ,אנחנו מוצאים ביחיד ,ואם יש זכר ונקבה ,בזכר.
ילדות נמצא כילד ,לא כילדות ולא כילדה.
משחקים נמצא כמשחק .דירה נמצא כדירה ,כי אין זכר,
המילה תמיד בנקבה.
שמות תואר מוצאים בזכר יחיד .יפים או יפות נמצא כיפה.
מעניינת נמצא כמעניין.
מילים נמצאות במילון בלי תחיליות וסופיות .את המילה
השיעור נחפש כשיעור .את המילה מהעמק נחפש כעמק .את
המילה כשהשחקנים נחפש כשחקן ,את המילה שלנו נחפש כשל.
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ַה ִמּלּוֹן
ְכּ ֶשׁלּוְֹמִדים ָשָׂפה ֲחָד ָשׁה ,טוֹב ְלִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבִּמלּוֹןִ .מלּוֹן עוֵֹזר ָלנוּ
ְכּ ֶשֲׁאַנְחנוּ רוִֹאים ִמ ִלּים ֶשֲׁאַנְחנוּ לֹא ַמ ִכּיִרים ְורוִֹצים ְלָהִבין
אוָֹתםַ .בַּהְתָחָלה ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ְבִּמלּוֹן ִעְבִריַ-א ְנ ְגִּלי אוֹ ִעְבִריָ-צְרָפִתי,
ִעְבִרי-רוִּסיֲ ,אָבל ַאַחר ָכְּך טוֹב ְלִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבִּמלּוֹן ִעְבִריִ-עְבִרי.
ַבּ ֶסֶּמְסֶטר ַה ֵשּׁ ִני ֶשׁל ִעְבִרית ֲאַנְחנוּ ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ְבִּמלּוֹן ַבּ ִכּ ָתּהֵ .ישׁ
ְסטוֶּד ְנִטים ֶשׁלֹּא ִהְתַר ְגּלוּ ָלבוֹא ַל ִכּ ָתּה ִעם ִמלּוֹןְ ,וָאז ֵהם יוֹ ְשִׁבים
ְולֹא עוְֹבִדיםִ .לְפָעִמים ֵהם ִמְס ַתּ ְכִּלים ַבּ ִמּלּוֹן ֶשׁל ָחֵברֲ ,אָבל ֶזה לֹא
עוֵֹבד טוֹבְ .מאוֹד ָחשׁוּב ְלָהִביא ִמלּוֹן ַל ִשּׁעוּר!
לֹא ַקל ְלִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ַבּ ִמּלּוֹן ְבִּעְבִריתָ .דָּבר ִראשׁוֹןֲ ,אַנְחנוּ ְצִריִכים
צא ִמ ִלּים ַבּ ָמּקוֹם
ָלַדַעת ֵהיֵטב ֶאת ָהֶאֶלףֵ -בּית ָהִעְבִרי ְכֵּדי ִלְמ ֹ
ַהָנּכוֹןֶ .זה ָנכוֹן ַגּם ִבּ ְשִׁביל ִמלּוֹ ִנים ְבּ ָשׂפוֹת ֲאֵחרוֹתֲ .אָבל ְבִּעְבִרית
ֲאַנְחנוּ ַגּם ְצִריִכים ָלַדַעת ֵאיְך ַה ָשָּׂפה עוֶֹבֶדת ְכֵּדי ָלַדַעת ֵאיְך ְלַח ֵפּשׂ
ִמ ִלּיםְ ,וַגם ֵאיְך ִמּ ִלּים ְכּתוּבוֹת ַבּ ִמּלּוֹן ֶשׁ ָלּנוְּ) ,לָמ ָשׁלֵ :ישׁ ִמלּוֹ ִנים
ֶשׁכּוְֹתִבים ֶאת ַה ִמּ ָלּה ִסיפּוּר ִעם יוֹדְ ,וֵישׁ ֶשׁכּוְֹתִבים ְבִּלי יוֹד(.
ֵישׁ ַכּ ָמּה ְדָּבִרים ֶשָׁחשׁוּב ָלַדַעתִ ,כּי ֵהם ְנכוֹ ִנים ִבּ ְשִׁביל ָכּל ַה ִמּלּוֹ ִנים
ָהִעְבִר ִיּים:
ְשׁמוֹת ֶעֶצםֲ ,אַנְחנוּ מוָֹצִאים ְבָּיִחידְ ,וִאם ֵישׁ ָזַכר וּ ְנֵקָבהְ ,בָּזָכר.
ְיָלדוֹת ִנְמָצא ְכֶּיֶלד ,לֹא ְכַּיְלדוֹת ְולֹא ְכַּיְלָדּה.
ִמ ְשָׂח ִקים ִנְמָצא ְכִּמ ְשָׂחקִ .דּיָרה ִנְמָצא ְכִּדיָרהִ ,כּי ֵאין ָזַכר,
ַה ִמּ ָלּה ָתִּמיד ִבּ ְנֵקָבה.
ְשׁמוֹת תַֹּאר מוְֹצִאים ְבָּזָכר ָיִחידָ .יִפים אוֹ ָיפוֹת ִנְמָצא ְכָּיֶפה.
ְמַע ְנֶיֶנת ִנְמָצא ִכְּמַע ְנֵין.
ִמ ִלּים ִנְמָצאוֹת ַבּ ִמּלּוֹן ְבִּלי ְתִּח ִלּיּוֹת ְוסוִֹפיּוֹתֶ .את ַה ִמּ ָלּה ַה ִשּׁעוּר
ְנַח ֵפּשׂ ְכּ ִשׁעוּרֶ .את ַה ִמּ ָלּה ֵמָהֵעֶמק ְנַח ֵפּשׂ ְכֵּעֶמקֶ .את ַה ִמּ ָלּה
ְכּ ֶשַׁה ַשְּׂחָק ִנים ְנַח ֵפּשׂ ְכּ ַשְׂחָקןֶ ,את ַה ִמּ ָלּה ֶשׁ ָלּנוּ ְנַח ֵפּשׂ ְכּ ֶשׁל.
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Vocabulaire

להביא ,הביא
להסתכל ,הסתכל
להשתמש ב...
להתרגל ל...
לחפש ,חיפש
מילון
שמות עצם
שמות תואר
תחיליות
סופיות

apporter, amener
regarder
utiliser
s'habituer à
chercher
dictionnaire
noms
adjectifs
préfixes
suffixes

 .1מתי אנשים משתמשים במילון ?
______________________________________________________________________

 .2למה לא קל להשתמש במילון בעברית ?
_____________________________________________________________________

 .3אילו דברים צריך לדעת ?
____________________________________________________________________

 .4מה עושים סטודנטים שלא מביאים מילון לשיעור ?
_____________________________________________________________________

 .5מה זה מילון עברי-צרפתי ?
_____________________________________________________________________

 .6מה אתם יודעים על המילון של אליעזר בן יהודה ?
____________________________________________________________________
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