אב של מונחי סמנטיקה
ערכה :רותי בשרי ביה"ס "עמקיתבור"

כאשר למסומ אחד יש שני מסומני או יותר ,או במילי פשוטות ,כאשר יש
מילי נרדפות זהות לאותו דבר ,חל בדר כלל בידול בי המילי ,וכל מילה
מקבלת גוו ייחודי משלה .קיימי שלושה סוגי בידול:

בידול

בידול במשמעות

לדוגמה :לע! ולאיל הייתה פע אותה משמעות ,ואילו היו איל הוא רק
הע! החי ,ואילו ע! הוא ג הע! החי וג חומר הגל .דוגמה נוספת למילי
שחל בה בידול במשמעות :עזב ,נטש ,זנח ,הפקיר ; ע – גוי; בית  מעו

בידול ברמת הלשו

לדוגמה :במילי ע! ואיל חל בידול ג ברמת הלשו .ע! – שפה בינונית,
איל שפה גבוהה יותר .דוגמאות נוספות :מדוכד  עצוב  מבואס;
החטיא – פספס; ירח – לבנה; רצה – נכס ;$הנער חזר – העל שב ,ועוד.

בידול במטע הרגשי היו למשל ,למקצוע מעצב שיער מטע רגשי חיובי יותר מאשר ל ַס ָ&ר.
דוגמאות נוספות להבדל במטע הרגשי :המצב קשה – המצב איו ונורא;
)בקונוטציה(
תמונה יפה – תמונה מדהימה ,ועוד.
דוֿמשמעות
דוֿמשמעות מילונית

מסמ אחד )= אותה מילה( או יותר לשני מסומני )=דברי( קיימי שני
סוגי:
כאשר למילה יש משמעויות שונות ונית להבינה בצורות שונות בתו
ההקשר ,לדוגמה :פגשתי קצי גבוה  הא הכוונה לגובה פיזי או לדרגה?
הקריאה הדוֿמשמעית נובעת מהמשמעויות השונות של המילה "גבוה".

דוֿמשמעות תחבירית כאשר מבנה המשפט יוצר אפשרויות שונות להבי את המשפט ,לדוגמה:
ביקשתי ממנו לצאת – הא ביקשתי ממנו שאני אצא ,או שהוא ייצא?
)המילה "לצאת" איננה דו משמעית ,א מכיוו שאי בה גו ,$נית להבי
אותה בצורות שונות בתו ההקשר(.
הומוגרפיה

מילי זהות כתיב )כשאי ניקוד( ,א שונות צליל.
לדוגמה :עלה של ע! ועלה בסול; חבל קשירה וחבל על הזמ.

הומונימיה

מילי זהות בצליל ובכתיב שאי ביניה קשר משמעות .במילו ה יופיעו
כשני ערכי נפרדי .לדוגמה :כרוב הגינה וכרוב מלא; בר שהוא ב ובר
משקאות ,ועוד.

היכללות

השתייכות לקבוצה .יחסי בי ראש הקבוצה לבי הפרטי הנכללי בה.
ההיכללות כוללת:

מילה מכלילה

מילה שהיא "ראש הקבוצה" ,לדוגמה :רהיטי

מילי מוכללות

הפרטי בקבוצה ,לדוגמה :ארו ,כיסא ,שולח ,מיטה

מטאפורה

השאלת מילה במשמעותה המילולית הרגילה לציו משמעות אחרת,
מופשטת .לדוגמה :לב הי; שבר ענ; שורש הבעיה; יד הגורל

מילי טעונות
)קונוטציה(

מילי טעונות ברגש שלילי או חיובי ,או משמעות לוואי אחרת .לדוגמה,
כותל כקיר בעל משמעות היסטורית דתית; חמ+ר כשמתכווני ליחס
מס ָ&ר;
למישהו תכונות שליליות; מעצב שיער כבעל משמעות חיובית יותר ַ

מדהי ,מהמ ,מגניב ,מטמט כתארי בעלי מטע רגשי חיובי בד"כ;
נוראי ,חזירי ,בודד ,ד ,ערס ,גוי כבעלי מטע רגשי שלילי ,וכד'.
מסמ

הדבר במציאות שאותו מסמנת המילה וקוראת לו בש.

מסמ

מילה או סימ כתב או צליל לציו שמו של דבר במציאות.

משלב לשוני

המשלב הלשוני הוא רמת הלשו התלויה בנסיבות התקשורתיות :הא
מדברי או כותבי? היכ עושי זאת? מהו המעמד? מה היחסי בי
המוע לבי הנמע? מהי מטרת הכתיבה?
נהוג להבחי בי משלב גבוה )בנאומי ,בשירה ,במכתבי רשמיי וכד'(
משלב בינוני )רגיל ,יומיומי( ונמו )סלנג ,שפת רחוב(.

ניב

ביטוי או צירו $מילי קבוע .לרוב מהמקורות .לדוגמה :הגדיש את הסאה;
לא טמ ידו בצלחת; איבד את עצמו לדעת; ראה את הנולד; עלה על גדותיו

ניגודי )הפכי(

מילי שמשמעות הפוכה או מנוגדת .קיימי שלושה סוגי:

ניגודי מוחלטי

מילי המציינות מצבי השוללי זה את זה .א האחד קיי ,השני לא יכול
להיות קיי .לדוגמה :חי – מת; )מי שחי לא יכול להיות מת( רווק – נשוי

ניגודי רצ$

מילי מנוגדות הניתנות לדירוג בי שני קטבי ,שנית להוסי $לה מילי
כ"יותר" או "פחות"  ,לדוגמה :ארו – קצר; יפה מכוער; ח – קר

ניגודי ראי

ניגודי שה שני צדדי של אותו מטבע .האחד תלוי בקיומו של השני.
לדוגמה :שאלה – תשובה; קונה – מוכר; מורה – תלמיד; מוע  נמע

נרדפות

מילי בעלות משמעות זהה קרובה .בדר כלל ה לא זהות לחלוטי ,ויש
ביניה בידול במשמעות )לדוגמה :הביט – ראה; לקח – חט ,($ברמת הלשו
ובמשלב )לדוגמה :נהדר – אחלה; לקוי – דפוק; חמה  שמש ( או במטע
הרגשי שלה )לדוגמה :כותל – קיר; פרצו – $פני( .ראו מושג "בידול משמעות".

פוליסמיה

רבֿמשמשעות .כאשר מקור של שתי מילי זהות בכתיב ובצליל הוא
משות ,$ויש ביניה קשר של משמעות .במילו ה יופיעו תחת אותו ער.
בדר כלל המשמעות הראשונית היא מוחשית ,וממנה התפתחה משמעות
מופשטת ,מטפורית .לדוגמה :לשו כאיבר בגו $ו לשו כשפת דיבור.

צירו $כבולֶ ,צרֶ$

צירופי מילי מקובלי  ,בעלי סדר קבוע ,שיש לה משמעות אחת ,לעתי
מטפורית .לדוגמה :בית ספר; נעלי בית; אזלת יד; פקק תנועה

קולוקציה )שכנויות(

מילי המצטרפות למילי מסוימות ולא לאחרות ,לדוגמה :רח! כלי ,רח!
ידיי ,רח! פני ,א לא * רח! שיער * ,רח! בגדי.

רמת לשו

ר' "משלב לשוני"

קונוטציה

ר' "מילי טעונות".

שדה סמנטי

כלל המילי השייכות לתחו משמעות מסוי .לדוגמה :בשדה שנושאו
שפה יימצאו מילי כ תקשורת ,ביטוי ,עברית ,אנגלית ,ג'יבריש ,כתיבה,
קריאה ,אותיות ,שפתא ,רכישה ,לימוד ,חשיבה ,שפה דבורה ,סלנג ,וכד'.

