
סימני פיסוק

 המצגת נערכה ע"י מיכאל סוקולוב
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ



נקודה

מטרתה להדגיש את סופו  , נקודה באה בסוף המשפט. סימן הפיסוק הבסיסי•

.של הרעיון שהועבר במשפט

בנקודה צריך לעצור לפני שעוברים לקרוא את המשפט  , כאשר קוראים•

.הבא( הרעיון)

8,000-מתוך כ. הוא השם שניתן לחגבים המתאגדים בלהקותארבה: למשל•

.מינים המתאגדים ללהקות ארבה12-מיני חגבים ידועים רק כ



(?)סימן שאלה 

.שמטרתו היא להציג לנמען שאלה או בעיה כלשהי, יבוא בסוף משפט•

(.2011ח "הוצאת מט, "5-16מאות –מסע אל העבר : "מתוך):למשל•

בשטחי  . תהליך התמוטטות האימפריה הרומית חולל שינויים ברחבי אירופה•

ובהדרגה התנצרו שליטי  , האימפריה הרומית קמו ממלכות חדשות

.  הממלכות ונתיניהם

מהן הממלכות החדשות ? מה גרם להתמוטטות האימפריה הרומית•

?מדוע התנצרו תושביהן? שקמו



)!(סימן קריאה 
להדגישנרצהאם.כלשהימסיבהאותנושמלהיביםמסריםמביעיםאנולעתים•

בסימןכךלשםנשתמש,דופןיוצאאומסקרן,מלהיבשלנושהמסר,לנמען

.)!(הקריאה

!ההזדווגותתהליךלאחרזוגםבניאתשטורפיםחייםבעלייש?הידעת:למשל•

יותרושמונהחמישיםמאהפי!אדםבנימיליוןומאתייםכמיליארדחייםבהודו:או•

!מבישראל

7הארץכדורכלאתלהקיףמסוגלהאורכיעד,גדולהכההיאהאורמהירות:או•

!אחתשנייהבמשךפעמים



עוד שימושים לסימן הקריאה

.  כמו כעס או עלבון, אפשר להשתמש בו כדי להביע רגשות שליליים חזקים•

:  למשל

?   מה יש לאכול-

.בקר ברוטב ופסטה-

!אבל אתה יודע שאני שונא בקר-



עוד שימושים לסימן הקריאה

:למשל. אפשר להשתמש בו גם כדי לצוות על מישהו לפעול•

!בואי לאכול, דנה•

!אל תחזרי מאוחר•

...'וכו•



נקודתיים

,  חנמל, חגב, גזם, גיב, ארבה: במקרא מזוהים עשרה מיני ארבה שונים•

ואחרי  , פירוטכאן הנקודתיים באות לפני . צלצל, סלעם, ילק, חרגל, חסיל

.הכללה

:  בלימודי העברית אנו פוגשים סוגים שונים של טקסטים:דוגמה נוספת•

.פרסומות ועוד, הוראות הפעלה, טקסט טיעוני, טקסט מידע



דיבור ישיר

.דיבור ישיר הוא ציטוט מדויק של הדברים שמישהו אמר•

ואת הדברים המצוטטים יש לתחום  , לפני דיבור ישיר יש לסמן נקודתיים•

.במירכאות

הכביד חרפת ":בארץ ישראל עקב ארבהרעבתואר1827-ב: למשל•

."וכל העם מקצה נודדים ללחם... רעב



ציטוטים מתוך מקורות

,  גם כשרוצים לכתוב תשובה ולצטט בה משהו שכתוב במפורש במקום אחר•

.צריך להשתמש במירכאות

אם יש לכם מטלה בהיסטוריה ואתם צריכים לצטט מתוך ספר , למשל•

.יש לסמן מירכאות בתחילת הדברים המצוטטים ובסופם, הלימוד שלכם



לסיכום

.סימני הפיסוק עוזרים לנו להבין טוב יותר את הטקסט•

חשוב מאוד לשים לב לכל סימני  , כשקוראים את הטקסט בקול רם או בלב•

.הפיסוק כדי להבין טוב יותר את הנאמר






