حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 50عدد إبريل – يونيو )2022
http://www.aafu.journals.ekb.eg
جامعة عني مشس

(دورية علمية حمكمة)
كلية اآلداب

הקשיים הלשוניים של סטודנטי המחלקה ללשון העברית באוניברסיטה של בגדאד
(תואר־הפועל לדוגמה)

Ahmed.Mohammed@colang.uobaghdad.edu.iq

המחקר הזה נועד למתעניינים בתהליכי למידה של תחביר הלשון העברית למורים ולסטודנטים של מחלקת השפה העברית
באוניברסיטה של בגדאד ולכל המעוניינים ללמוד וללמד את תחבירה של השפה העברית המחקר הזה שופך אור על הקשיים העומדים
בפני לומדי השפה העברית בכלל והסטודנטים של המחלקה ללשון העברית במיוחד הצורך בהבחנה מדויקת בין התיאורים לבין
טפלי־המשפט האחרים לוואי תמורה ומושא וכן בין התיאורים השונים לבין עצמם דבר שלא ניתן להיעשות על פי רוב מתוך
קריאה חטופה ושטחית למשל במשפטים האיש ישב לנוח על הספסל או התלמיד שם את הספר בארון יכולות המילים על
הן תיאורי־מקום מפני שהן עונות על השאלה איפה
הספסל או בארון להיראות לפי צורתן גם כמושאים עקיפים ולא היא
איפה ישב האיש איפה שם התלמיד שהיא שאלתו של תיאור־המקום ולא על השאלות על מה או במה שהן שאלותיו של
המושא העקיף המחקר הזה נועד כדי שיעזור ללומדים והסטודנטים להתגבר על הבעיות והקשיים התחביריית הנעוצות בקשיים
שנתקלים בהם הסטודנטים של השפה העברית כשבאים לזהות את התפקיד התחבירי של המשלים הנשואי הזה המחקר הזה מספק
אותם במספר של פתרונות כדי להתגבר על הבעיות האלו על מנת לקבוע ולזהות את תפקידיהם התחביריים של המשלימים הנשואיים
ובמיוחד תואר־הפועל תחילה המחקר מתייחס למובנו של תואר־הפועל בהיותו אחד החלקים הטפלים או המשלימים של המשפט
ולאחר מכן המחקר מצהיר גם את סוגיו של תואר־הפועל ודרכי ההבעה שלו בשפה העברית ולאחר מכן המחקר מבהיר את הבעיות
והקשיים שעומדים בפני הסטודנטים של מחלקת השפה העברית באוניברסיטה של בגדאד הן בזיהוי התיאורים והן בהבנת וקביעת
הסוגים של התיאורים שבמשפט ובסוף המחקר תבאנה המסקנות החשובות ביותר שאליהן הגיע המחקר הזה
מילות מפתח השפה העברית תפקיד תחבירי תואר־הפועל
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Abstract
The linguistic difficulties of the students of the department of Hebrew Language in the
University of Baghdad
(The adverb for example)
By Ahmed Jasim Mohammed
This study is intended for those interested in the learning processes of Hebrew language syntax - for
teachers and students of the Hebrew language department at the University of Baghdad, and for anyone
interested in learning and teaching the syntax of the Hebrew language. This study sheds light on the difficulties
faced by Hebrew language learners in general, and students of the Hebrew Language Department in particular.
The need for an accurate distinction between the descriptions and the other legal proceedings (side effects,
consideration, and object) as well as between the various adverbs themselves - something that can usually not
be done from a cursory and superficial reading. For example, in sentences: "The man sat down to rest on the
bench", or: "The student puts the book in the closet" The words "on the bench" or "in the closet" can also be
seen as indirect objects. And not her! - They are adverbs of place, because they answer the question "Where?"
(Where did the man sit?, where is the student's put?) Which is the question of the adverbs of the place, and not
of the questions: (about what?, or with what?) Which are the questions of the indirect object. This study is
intended to help learners and students overcome the syntactic problems and difficulties associated with
difficulties encountered by students of the Hebrew language when it comes to determining the syntactic role of
this married complement. This study provides them with a number of solutions to overcome these problems, in
order to determine and identify the syntactic roles of the verb complements, and especially the adverb. First, the
study addresses the meaning of the adverb, being one of the therapeutic or complementary parts of the sentence,
and then, the study also states the types of the adverb, and its ways of expression in the Hebrew language. And
then, the study clarifies the problems and difficulties faced by students of the Hebrew Language Department at
the University of Baghdad, both in identifying the adverbs, and in understanding and determining the syntactic
roles that the adverbs play within the sentence. And at the end of the study will come the most important
conclusions that this study came to.
Keywords: Hebrew Language - Syntactic function – Adverb

1

.703' עמ92861 , ירושלים, הוצאת קרית־ספר בע"מ, המילון העברי המרוכז,אברהם אבן־שושן
.201 עמ׳91002 , ישראל, רמת־אביב, המרכז לטכנולוגיה חינוכית-  מטח, תחביר, צורות-  לשון לבגרות9 שלב א,שרה ליפקין
3
.27 – 26' עמ92878 , תל־אביב, האוניברסיטה הפתוחה,8 – 7  יחידות, מבוא לבלשנות,רפאל ניר

 הנושא של המשפט מובע,)? והוא עונה על השאלות (מי? או מה, המציינות את הגוף או העצם שעליו מדובר במשפט, מילה או קבוצת מילים9הנושא
" "שניים אוכלים בקערה אחת,) "הפנקס פתוח" (הפנקס = נושא9 כגון, הבא במקום שם־העצם ובהוראתו,על־ידי שם־עצם או על־ידי שם אחר
, המספרת לנו משהוא על הגוף או העצם המובע בנושא, מילה או קבוצת מילים9 הנשוא.) 22' עמ9 תשכ"ח, (ש' נהיר9 ראה. ועוד,)(שניים = נושא
.)13' עמ92848 , (מרדכי יואלי9 ראה.) "בית־הספר סגור" (סגור = נשוא,) "משה יושב" (יושב = נשוא9 כגון,' תכונותיו וכו, מצבו, על פעולתו9כגון

 הבאות להשלים או, בדרך־כלל מצטרפות אליהם במשפט מילים נוספות. המורכבים רק מנושא ונשוא מועטים הם בלשון, משפטים9המשלימים
 (שאול9 ראה. טפלי המשפט או משלימים9 מילים נוספות אלו נקראים.להבהיר מאיזו בחינה שהיא את הנושא או את הנשוא או את שניהם כאחד
)10' עמ92863 ,' דרגה א,ברקלי
2
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אליעזר רובינשטיין ,תיאור הנשוא ותיאור המשפט ומעמדם התחבירי ,בתוך 9לשוננו – כתב־עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה ,כרך
שלושים וחמישה ,הוצאת האקדמיה ללשון העברית ,ירושלים ,תשל"א 9עמ'.50
5
ש' נהיר ,עיקרי תורת המשפט ,מהדורה תשיעית ,הוצאת בית הספר הריאלי העברי בחיפה ,הדפסה ששית ,דפוס קואופרטיבי בע"מ ,ישראל,
תשכ"ח 9עמ'.10 ,6
6
עאסם ח'ורי ומרואן פאעור ובניל טנוס ,הדרך אל הלשון ,דפוס אלכרמה ,חיפה 92881 ,עמ'.)72
7
ע׳ אורנן ,תחביר העברית החדשה ,חלק ראשון – המשפט הפשוט ,ענבל ,ירושלים ,תשכ"ט 9עמ'.72
8
שם ,עמ'.82
9
יהושע בלאו ,יסודות התחביר ,ירושלים ,תשכ׳ו 9עמ'.35
10
ח' רבין ,תחביר לשון המקרא .אקדמון ,ירושלים ,תשכ"ו 9עמ'.51
11
שם ,עמ'.34 ,33
12
שרה ליפקין ,1002 ,שם ,עמ'.222
13
ש' נהיר ,שם ,עמ'.10
14
https://www.limudnaim.co.il14/03/2021
15
ש' נהיר ,שם ,עמ'.12 ,10
16
שם ,עמ'.12 ,10
17
שם ,עמ'.11 ,12 ,10
18
שאול ברקלי ,דקדוק עברי מודרג ,דרגה ב' ,הוצאת ראובן מס ,ירושלים 92862 ,עמ'.242
19
מרדכי יואלי ,תחביר עברי ,מהדורה  ,6הוצאת "יסודות" ,תל־אביב 92848 ,עמ'.68
20
שאול ברקלי ,דקדוק עברי מודרג ,דרגה א' ,הוצאת ראובן מס ,ירושלים 92861 ,עמ'.20 ,18
21
מרדכי יואלי ,שם ,עמ'.66
22
א .בן־אור ,לשון וסגנון  -דרכי ההבעה העברית ,ספר ראשון ,הוצאת ספרים יזרעאל בע"מ ,תל־אביב 92856 ,עמ' ;245ראה גם 9שאול ברקלי,
דרגה ב' ,שם ,עמ'.)234
23
ש' נהיר ,שם ,עמ' ,11ראה גם 9שאול ברקלי ,דרגה ב' ,שם ,עמ'.234
24
שאול ברקלי ,דרגה א ,שם ,עמ'.17 ,16
25
שאול ברקלי ,דרגה א ,שם ,עמ' ;17 ,16ראה גם 9א .בן אור ,שם ,עמ'.246
26
שאול ברקלי ,דרגה א ,שם ,עמ'.17 ,16
27
ש' נהיר ,שם ,עמ'.11
28
א .בן אור ,שם ,עמ' ,247 ,246 ,245ראה גם 9שאול ברקלי ,דרגה ב ,שם ,עמ'.234
29
יהושע בלאו ,דקדוק עברי שיטתי ,חלק ב 9תורת השם ,הוצאת א' רובינשטין ,ירושלים 92867 ,עמ' ,256ראה גם 9א .בן אור ,שם ,עמ',246
.247
30
שאול ברקלי ,דרגה ב' ,שם ,עמ'.236 ,235
31
א .בן אור ,שם ,עמ'.247 ,246
32
ש' נהיר ,שם ,עמ'.11
33
א .בן אור ,שם ,עמ'.247 ,246 ,245
34
שם ,עמ'.246 ,245
35
יצחק פרץ ,עברית כהלכה – מדריך בענייני לשון ,הוצאת יוסף שרברק בע"מ ,תל־אביב 92852 ,עמ'.276 ,275
36
א .בן אור ,שם ,עמ'.246
37
שרה ליפקין ,1002 ,שם ,עמ'.222
38
שאול ברקלי ,דקדוק עברי מודרג ,דרגה ג' ,הוצאת ראובן מס ,ירושלים ,תשכ"ט ,עמ'.276

מושא עקיף 9הוא מושא המתקשר אל הנשוא באמצעות סימן־יחס (מילת־יחס או אות־יחס) ,והוא עונה על השאלות( 9מי? ,מה?) אבל תמיד בצירוף
עם סימן־יחס ,כגון" 9ויאמר המלך לחכמים" (המילה "לחכמים" = מושא עקיף)" ,ולא קמה עוד רוח באיש" (המילה "באיש" = מושא עקיף)( .שאול
ברקלי ,דרגה א' 92863 ,עמ'.)11 ,12
39
ח' רבין ,שם ,עמ' ;34ראה גם 9ע' אורנן ,שם ,עמ'.74
40
שאול ברקלי ,דרגה ג' ,שם ,עמ'.277 ,276
41
שרה ליפקין ונועה בדיחי־קלפוס ,שלב ב 9עברית  -הבנה ,הבעה ולשון ,מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית ,רמת־אביב ,ישראל 91006 ,עמ'.206
42
עאסם ח'ורי ,מרואן פאעור ונביל טנוס ,שם ,עמ'.72
43
ח' רבין ,שם ,עמ' .34וראה גם 9ע' אורנן ,שם ,עמ' ,74בתוך 9רפאל ניר ,הוראת העברית כלשון אם ,הוצאת ספרים "עמיחי" בע"מ ,תל־אביב,
 92863עמ'.207 ,206
44
שאול ברקלי ,דרגה ג' ,שם ,עמ'.277
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45

ש' נהיר ,שם ,עמ'.10
שם ,עמ'.12
47
רפאל ניר ,2863 ,שם ,עמ'.207
48
שרה ליפקין ,עיין ערך לשון ,הבנה והבעה ,חלק ב 9לשון ,יחידה  94תחביר ,פרק ד ,מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית ,רמת־אביב ,ישראל,
 92886עמ'.262

לואי 9הוא חלק משפט (מילה או כמה מילים) ,המתאר את הנושא או את המושא מצד מראהו ,תכונתו ,איכותו או מהותו .הלואי עונה על השאלות9
(איזה? ,איזו? ,אילו? ,של מי? ,של מה? ,כמה?) ועוד ,כגון" 9מכתב קטן לי כתבה" (המילה "קטן" = לואי)" ,בלילה רוח צפונית נשבה" (המילה
"צפונית" = לואי) ועוד .הלואי מובע על־ידי כל חלקי־הדיבור כמעט ,לדוגמה על־ידי 9שם־תואר ,בינוני פועל ,בינוני פעול ,כינוי־הרומז ,שם־מספר,
שם־עצם כסומך ,שם־עצם עם "של" או "ש" ,שם־עצם עם סימן־יחס .ראה( 9שאול ברקלי ,דרגה א' 92863 ,עמ')13
49
שם ,עמ'.202
50
עאסם ח'ורי ומרואן פאעור ונביל טנוס ,שם ,עמ'.72
51
שאול ברקלי ,דרגה ג' ,שם ,עמ'.277 ,276
52
שאול ברקלי ,דרגה ג' ,שם ,עמ' ,282ראה גם 9מרדכי יואלי ,שם ,עמ'.60 ,51
53
מרדכי יואלי ,שם ,עמ'.66
54
ש' נהיר ,שם ,עמ'.12
55
מרדכי יואלי ,שם ,עמ'.62
56
יהושע בלאו ,עיונים בבלשנות עברית" ,סדרת כינוס" ,הוצאת ספרים ע״ש י״ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,תשנ"ו 9עמ'.222 ,220

 9ההטעמה מעניקה הדגשות לחלקי מילה ומקובל לייחס אותה להברה .באמצעות הדגשת ההברה נוצרת חלוקה בין החלק המודגש )ַ (Stressה ַה ְט ָעמָה
לחלק שאינו מודגש ,וכתוצאה מכך לרצף הפונמות המרכיב את המילה נוסף גם דפוס פרוזודי האופייני לה .ובאמצעות ההטעמה הלקסיקלית אנחנו
מבחינים בין מילים בעלות אותם רצפי פונמות אך בעלות משמעות שונה .במקרים רבים ,הזזת מיקום הטעם ימנע מהמאזין לזהות את המילה
הנאמרת ,או לחלופין ,ייצור שינוי במשמעות ,ראה( 9ורד זילבר־ורוד והילה גרין 91021 ,עמ')7
57
שם ,עמ'.221 – 220
46

ביבליוגרפיה
תנ"ך (תורה ,נביאים ,כתובים).
א .בן־אור ,לשון וסגנון  -דרכי ההבעה העברית ,ספר ראשון ,הוצאת ספרים יזרעאל בע"מ ,תל־אביב.2856 ,
אברהם אבן־שושן ,המילון העברי המרוכז ,הוצאת קרית־ספר בע"מ ,ירושלים.2861 ,
אליעזר רובינשטיין ,תיאור הנשוא ותיאור המשפט ומעמדם התחבירי ,בתוך 9לשוננו – כתב־עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה,
כרך שלושים וחמישה ,הוצאת האקדמיה ללשון העברית ,ירושלים ,תשל"א.
ורד זילבר־ורוד והילה גרין ,מבוא לפרוזודיה בדיבור ,המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ,האוניברסיטה הפתוחה.1021 ,
ח' רבין ,תחביר לשון המקרא .אקדמון ,ירושלים ,תשכ"ו.
יהושע בלאו ,דקדוק עברי שיטתי ,חלק ב 9תורת השם ,הוצאת א' רובינשטין ,ירושלים.2867 ,
יהושע בלאו ,עיונים בבלשנות עברית" ,סדרת כינוס" ,הוצאת ספרים ע״ש י״ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,תשנ"ו.
יהושע בלאו ,יסודות התחביר ,ירושלים ,תשכ"ו.
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