סיור באקדמיה ללשון העברית
בתרגיל זה תערכו היכרות עם דרכי תצורת המילים בשפה העברית ותפקידה של האקדמיה ללשון בחידוש המילים.
לאחר שתבצעו את המשימה .שלחו את הדף למייל של המורה.

 .1היכנסו לאינטרנט לכתובת הבאה:
http://hebrew-academy.huji.ac.il
 .2סיירו באתר באופן חופשי ,ורשמו לעצמכם  3עובדות הקשורות לאקדמיה ללשון העברית.
א________________________________________________________ .
ב________________________________________________________ .
ג________________________________________________________ .
 .3היכנסו לכתובת "שאלות ותשובות" שבאתר ,ובתוכו לסעיף "שאלות" "קבועות" וענו בעזרת המידע
המצוי שם על השאלות הבאות:
א .האם זה נכון שכאשר יש בקבוצת רוב של נשים יש לפנות אל כל הקבוצה בלשון
נקבה?__________________________________________________________
__________________________________________________________
ב .איך צריך לומר ,לפי האקדמיהְ :מ ָקרֵר (כפועל בינוני) או ַמ ְקרֵר (במשקל של כלים ומכשירים) ?
____________________________________________________
"שגֶרֶ -פגֶר" לא התקבלו על ידי האקדמיה .אילו מילים התקבלו
ג .המילים " נַ ְמנֶמֶתׂ" ַ " ,ת ֶבטֶת"' ֶ ,
במקומן?
נַ ְמנֶמֶת_____________ ַת ֶבטֶת _________ ֶשגֶרֶ -פגֶר_____________
ד .איך צריך לומר" :צומת מרכזית" או "צומת מרכזי"? מדוע?
____________________________________________________
ה .מה מיוחד במילים  :סכין ,מטבע ,פנים ,רוח ,שמש ?
_____________________________________________________
ו .איך יש לכתוב את המילים הבאות ,שמוצאן מהארמית( :מחקו את המיותר)
קופסא /קופסה  ,דוגמא /דוגמה ,סדנא /סדנה ?
ז .איך יש לכתוב את המילה הלועזית  – physicsפיסיקה  /פיזיקה ?(מחקו את המיותר).

ח .מה פירושן המדויק של המילים הבאות :
התרעה______________________
התראה______________________
הרתעה______________________
 .4חזרו לעמוד הראשי של האקדמיה ,היכנסו ל"החלטות האקדמיה"  ,לסעיף "מילים ומונחים"  ,ומצאו את
פירושן הלועזי של מילים החדשות הבאות :
 .1תְגוׁׁבִית _______________
ַ .2פ ְצחַן __________________
ָ .3רגְלָה __________________
ִ .4מ ְרעָש _________________
ַ .5ת ְצרֵף _________________
ַ .6ת ְקלִיף _________________
ִ .7מ ְס ֶקרֶת ________________
ֶשת ________________
 .8גַ ְלג ֶ
 .9מְעוׂנוׂ ַע ________________
ְשתֶת _______________
ִ .11מר ֶ
 .5היכנסו ל"חדר בן-יהודה" לקישור "חידושי הלשון"  ,ומצאו:
א .חמש מילים שהומצאו ע"י בן-יהודה ,שהתקבלו בשפה.
_____________________________________________
ב .חמש מילים שהומצאו ע"י בן יהודה ,שלא התקבלו.
____________________________________________

 .6עבודת צוות בקבוצות:
לפניכם מספר מילים לועזיות -אנא "המציאו" עבורן מילים חדשות ונמקו את החלטתכם:
I PAD .1
 .2פאן -מייבש שיער-
 .3המילה "עמונות" שהוצעה ע"י בן-יהודה ל"דמוקרטיה" לא התקבלה ,יעד היום

אין מילה עברית

ל"דמוקרטיה" .נסו להמציא מילה עברית מתאימה למושג זה ,שפירושו המילולי ביוונית  :דמו= עם,
קרטיה = כוח ,שלטון

העשרה:
 .7למעוניינים ,אפשר להיכנס ל"מאגר המונחים" ,להירשם לאתר ,ולראות את כל סוגי המילונים המצויים בו
( כמעט בכל תחום :אסטרונומיה ,חינוך גופני ,לבוש וכד' )....ובו כל המילים שאישרה האקדמיה באותו תחום.
בהצלחה
אילנה

