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 -תשובות בעמוד הבא-



- 5-תשובות לעמוד 

U הבנה והבעה –פרק א 

U 1שאלה 

הצרכים החברתיים הם: 

הסלנג מספק מילים וביטויים החסרים בשפה הבינונית והגבוהה.  -

דרך עיקרית המאפשרת שיח בנושאי טאבו.  -

הסלנג אפשר להשתמש בשפות שאינן עברית שהיו חלק מעולמם של העולים, ובכך  -

 לעקוף את העמדה שהייתה מקובלת אז, שלפיה אין לערב בעברית יסודות לועזיים.

מאפשר לדוברים לפרוץ נורמות בלי לאיים על ערכי החברה.  -

 

)U 3 + 2שאלותU (על-גבי דף השאלה 

 

U 4שאלה 

הדרכים להתפתחות הסלנג הישראלי: 

התפתחות פנימית של מילים בתוך העברית- שימוש במילים עבריות תקינות  .א

במשמעות אחרת לדוגמה- המילה "שבת" מציינת בקיבוצים יום חופשי מעבודה 

 ובצבא- מציינת חופשה.

 השפעה חיצונית ישירה ועקיפה של שפות רבות כמו: יידיש, ערבית ואנגלית. .ב

הסלנג מן היידיש תיאר תכונות אנוש, בד"כ חולשות או מילים המתארות אלימות 

 לדוגמה "קוטר", "פליק".

הערבית השפיעה בעיקר בתחום הברכות, הקריאות והביטוי הרגשי לדוגמה- 

 "דחילק", "אחלה".

את ההשפעה מן האנגלית, בעיקר מתקופת המנדט הבריטי, ניתן לראות בצירופים 

כמו "פיפטי פיפטי" ו"טרמפ". בעשורים האחרונים גברה ביותר השפעת האנגלית 

והערבית על הסלנג הישראלי. 

 
 
 



 
  כותב המאמר רוצה לבסס באמצעות אזכור המילונים את השינוי ביחס לסלנג. 

. Uלהכרה כתחום שפה לגיטימיU  כיום שלא כמו בעבר הסלנג זוכה 

 
 

  כל תשובה תתקבל ובלבד שתהיה מנומקת היטב.

 

 פסקה ו'



 

 מופיעה בעמוד הבא 8התשובה לשאלה 
  



- 7-תשובות לעמוד 

U 8שאלה 

) ניתן 1972לפי "המילון העולמי לעברית מדוברת" מאת דן בן-אמוץ ונתיבה בן יהודה ( .א

 ערכים באנגלית, לעומת זאת 39 ערכים בערבית ו- 77לראות כי בסלנג הישראלי יש 

 ערכים 91) ניתן לראות כי יש 2005ב"מילון הסלנג המקיף" של רוביק רוזנטל (

  ערכים ביידיש. 55 ערכים באנגלית. בשני המילונים מופיעים 82בערבית ו-

המסקנה העולה היא כי בעשורים האחרונים חלה התגברות בולטת של השפעת 

 הערבית ובעיקר של השפעת האנגלית על הסלנג הישראלי.

 ביסוס מן המאמר: .ב

  ניכרת התגברות בולטת של הסלנג שמקורו בערבית".90- "החל משנות ה-65שורה 

- "בעשורים האחרונים, בהשפעת מוסיקת הפופ, הטלוויזיה המחשבים 72-71שורות 

ותהליכי הגלובליזציה, גברה מאוד השפעת האנגלית על הסלנג". 

 



 



 
 

 -תשובות בעמוד הבא-



- 9-תשובות לעמוד 

U אוצר המילים והמשמעים; שם המספר –פרק ב 

U 10שאלה 

 מילון אבן-שושן- ג. אח- אוי, ַוי. .א

 -  ³מילון רב מילים- אח

 . אוי! אי! קריאה המביעה צער, כאב, קוצר רוח וכד'.1

 . אוי! קריאה של שמחה או קריאה המציינת שמרוצים ממשהו.2

 מילון אבן שושן- א. אח    ב. אח    ג. אח .ב

 3   אח2   אח1מילון רב מילים- אח

הערך "אח" מופיע בשני המילונים כשלושה ערכים נפרדים ושונים, מכיוון שאין קשר 

 סמנטי בין הערכים.

 . אבן שושן מציין כי מקור המילה הוא מאכדית, מארמית ומערבית, ואילו רב מילים 1 .ג

           אינו מציין את האטימולוגיה.

    מקור הדוגמות אצל אבן שושן הוא מהמקרא, מימי הביניים ומהעברית החדשה,    

    לעומת זאת הדוגמות במילון רב מילים לקוחות מהעברית בת זמננו (פרט לדוגמה  

     אחת מן המקרא).

. אבן שושן הוא מילון היסטורי-כרונולוגי שמציג את הפירושים מן הקדום אל  2

    העכשווי לפי תקופות. לעומתו רב מילים הוא מילון שימושי שמתמקד בעברית בת  

    זמננו. מילון זה מציג את המילה לפי שכיחותה בשפה מהצורה הרווחת יותר אל  

     הפחות רווחת.

 4. הגדרה מספר 1 .ד

 . באיור- משלב לשוני נמוך- (סלנג),2

 - משלב לשוני גבוה (מליצית) 4    בהגדרה מספר 

 





באחד בינואר 

 עשר מילים



 
מקום 

 
מקום 

 
מקום 

 
מקום 

 
מקום 

 
מקום 

 

 

 

 - פשוט

 מורכב -

 - מאוחה

 מ"פ

 לוואי

 לוואי

 - בין הנשוא לבין הנושא חייב להיות התאם במין ובמספר.

 IIIבמשפט 

 - משלים פועל

 מ"פ

 - איחוי

 לוואי

 בולטת



 

 

 

 

 

 

 

 סיבה ותוצאה

Iעיקר מאמציהם -  

 מאמציהם העיקריים

א. הקבוצה שטענה כי המשפט פשוט צדקה. 

 במשפט הנ"ל יש נשוא אחד בלבד (הושפע). ואילו במשפט מורכב  .נימוק     

 נשואים (בעיקרי ובפסוקית). 2     חייבים להיות 

 נשוא      נושאב.    
        מילון       בנוי .



 

UפעליםUא.ת.ג.ר, ְמַאְפֵשר - א.פ.ש.ר  : ְמַאְתֵּגר - 

UשמותU ש.פ.ש.פ – ת.ר.ג.ל, ִשְפׁשּוף –: ִּתְרּגּול 

 

 - פיעל

 ו.ת.ר         פיעל                             ויתור

 התרה / התר נ.ת.ר        הפעיל      נסתר      

 ע.ד.כ.נ      פיעל         נסתרת         עדכון

 ס.מ.נ       התפעל       נסתרת         

 - ז.ק.פ      נפעל
       נפעל - נ.כ.ר



 

רווח

 

 בסיס + צורן סופי

קיבוצניק  ←קיבוץ + ניק 

אכפתניק  ←אכפת + ניק 

 קטנצ'יק ←קטן  + צ'יק 

נשענת- פועל בהווה 

מרחיבה- פועל בהווה 

 מגבלת- שם תואר

  בסיס + צורן סופי–ישראלי, טבעי 

שורש משקל 

מצבע 

הנפשה 

מרשתת 

 רגשת

בסיס + צורן סופי 

נעימון 

 מסרון

הלחם בסיסים 

 שמרטף


