שם המספר
1

זכר

2

4

3

5

9

ֹלשה אַ רבָ עָ ה חֲ ִמ ָשה ִש ָשה ִשבעָ ה שמֹונָה ִתשעָ ה עֲ ָש ָרה
אֶ חָ ד ש ַניִם ש ָ

נקבה אַ חַ ת ש ַתיִם ָשֹלש
11

6

7

8

12

13

חָ ֵֹמש

אַ רבַ ע

15

14

ֵֹשש
16

ֶשבַ ע שמֹונֶה ֵֹת ַשע
17

18

עָ ָשר

עָ ָשר

עָ ָשר

עָ ָשר

עָ ָשר

עָ ָשר

עָ ָשר

אַ חַ ת -ש ֵֹתים -שֹלש-

אַ רבַ ע-

חֲ ֵֹמש-

ֵֹשש-

שבַ ע -שמֹונֶה -ת ַשע-

עֶ ש ֵֹרה עֶ ש ֵֹרה עֶ ש ֵֹרה

עֶ ש ֵֹרה

עֶ ש ֵֹרה עֶ ש ֵֹרה עֶ ש ֵֹרה

עֶ ש ֵֹרה

זכר

נקבה

אלף ( 3-10סיומת ת' :שלושת

מאה

עֶ ֶשר

19

ֹלשה -אַ רבָ עָ ה -חֲ ִמ ָשהִ -ש ָשהִ -שבעָ ה -שמֹונָהִ -תשעָ ה-
אַ חַ ד -שנֵֹים -ש ָ
עָ ָשר

10

עָ ָשר
עֶ ש ֵֹרה

20

עֶ ש ִרים
עֶ ש ִרים

ארבעת)...
פי ,מיליון ,שקל ,אחוז ,חצי,

כיכר ,מחבת ,חמישית ,שישית

שליש ,רבע ,צומת ,גרב
יום -תאריך

שנה

ראשון שני שלישי רביעי

ראשונה שנייה שלישית רביעית

לפני שם עצם מיודע :שלושת,

לפני שם עצם מיודע :שלוש ,שבע

ארבעת חמשת
מספר סתמי תמיד בנקבה:
מספר טלפון ,מספר עמוד ,מספר
תרגיל  ,מספר בחשבון וכדומה
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חלקי הדיבר
שם עצם

לכל שם עצם ניתן
להוסיף יידוע (ה)

מוחשי -נקלט באחד מחמשת החושים:

ושייכות (שלי)..

כיסא ,עשן ,צלחת ,מוסיקה
מופשט -שם של מושג :אהבה ,ציונות

הצלחת שלי  /מחשבתי

---------------------------------------------------------------------------

פועל :פג"ז -לכל פועל גוף (מי?) זמן (מתי?)
אתה הגעת אתמול אך רונית תגיע מחר.
----------------------------------------------------------------------------תואר :מתאר את שם העצם ומתאים לו במין (זכר /נקבה) במספר
(יחיד  /רבים) וביידוע ,אפשר להוסיף פחות /יותר.

השר החרוץ  /החוקרת החכמה  /התלמידים המנומסים
----------------------------------------------------------------------------שם פועל :צורת הפועל הבסיסית ללא זמן וגוף – תחילית ל':
ללמוד ,ללמד ,לשמור ולעשות
-----------------------------------------------------------------------------

שם

הפעולה :פעולת ה -התעמלת ,צילום ,הינתקות ,סגירה

----------------------------------------------------------------------------מילת יחס :אפשר לייחס לכל הגופים  :של ,בעד ,את ,ב ,ל ,בשביל..
שלי שלך שלהם שלנו שלהם וכדומה .מילות יחס מקשרות בין שמות
עצם ובין שמות לפעלים.
----------------------------------------------------------------------------מילות קישור :מקשרות בין מילים ומשפטים ויוצרות קשר לוגי:
ניגוד -אבל ,אולם ,אך ..סיבה ותוצאה :בגלל ,לכן ,מפני ש...
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מבנה המילה :תחיליות וסופיות ,שורש ותבנית
שורש :שלושה עיצורים שמשותפים לכל משפחת המילים
של המילה :פק"ד :מפקדה ,פיקוד ,פקדתי ,פקודה.
את תבנית המילה מוצאים על פי צורן הגזירה :מסירים
מהמילה את השורש ומה שנשאר זאת התבנית:
ִמפ ָק ָדהִ -מםםָ ָםה
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הפועל
זמני הפועל :עבר הווה עתיד וצורת ציווי
משמעויות הפועל  :פעיל סביל

יחיד

יחידה

רבים

רבות

אני-

אני-

אנו-

אנו-

מדבר

מדברת

מדברים

מדברות

אתה-

את-

אתם-

אתן-

נוכח

נוכחת

נוכחים

נוכחות

הוא-

היא-

הם-

הן-

נסתר

נסתרת

נסתרים

נסתרות
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יידוע וצירופים שמניים
דרכי
היידוע

• ה הידוע
• שם של אדם  /מקום
• צירוף שייכות :רחובותינו – הרחובות שלנו
• תוספת של המילים  :זה /הללו

שם עצם ותוארו :השקית השקופה

ריבוי-
יחיד /רבים

צירוף שם העצם ותוארו

צירוף הסמיכות

יש התאמה בין שם העצם לתוארו במספר

הריבוי לנסמך בלבד

(יחיד /רבים)

חתולי הרחוב

החתולים הקטנים
שקיות שקופות

יידוע

סמיכות :שקית הניילון

שקיות ניילון

יש התאמה בין שם העצם לתוארו ביידוע

היידוע לסומך בלבד

השקית השקופה

שקית הניילון

ירושלים הבירה

בית הספר

שכונתנו המטופחת
מין

יש התאמה בין שם העצם

זכר /נקבה

לתוארו במין (זכר/נקבה)
חתול קטן
החתולה הקטנה
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אמצעים רטוריים
להמחיש את הרעיון
בלשון ציורית
וכך לשכנע את הקוראים

מטפורה,
דימוי

ליצור קרבה אל הנמענים
וכך לשכנע את הקוראים

שימוש בגוף ראשון,
פנייה לגוף שני

חזרות ,ריבוי תארים,
מילים נרדפות ,מילים
להדגיש ולהעצים את
מנוגדות ,השוואה,
המסר
הגזמה ,שימוש במילים
וכך לשכנע את הקוראים
בעלות קונוטציה
חיובית או שלילית

ליצור עניין וסקרנות
וכך לשכנע את הקוראים

שאלה רטורית,
אירוניה ,האנשה

ליצור אמינות ומהימנות
וכך לשכנע את הקוראים

ציטוט ישיר
שימוש בעובדות
ומחקרים
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סימני הפיסוק
ציטוט ,מובאה ,דיבור ישיר
לשון סגי נהור
מירכאות

מושג ,כינוי ,שם
מטאפורה
סלנג
הסבר ,פירוש ,תרגום

סוגריים

מראה מקום
הוספת מידע
פירוט והדגמה

נקודתיים
נקודה

לפני ציטוט ,לפני דיבור ישיר
לפני פירוט
סוף משפט

דיבור ישיר -נקודתיים ומירכאות:
השר הכריז" :רק אני אוכל לקדם את הכלכלה"

דיבור עקיף -ללא נקודתים ומירכאות ,שינוי
הגופים והוספת "ש":
השר הכריז שרק הוא יוכל לקדם את הכלכלה.
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כתיבת טיעון
פניה לנמענים

פתיחה

הצגת הדעה

כתיבת נימוק 1

כתיבת נימוק 2

דוגמה
סיום

במידת הצורך (רק אם ביקשו בהוראה)
הצגת נושא הכתיבה ,אפשר להיעזר
בניסוח המטלה
אני חושב ש /אני מסכים....................
.....................................................
מפני ש..........................................
....................................................
כמו כן מפני ש................................
....................................................
לדוגמה.........................................
(במידת הצורך רק אם ביקשו בהוראה)
לסיום אני חושב כי /...אני ממליץ........

גלגל הצלה למציאת נימוק מיטבי

מבחינה
חברתית

מבחינה
חינוכית

מבחינה
היסטורית

מבחינה
כלכלית

מבחינה
בריאותית

מבחינה
ביטחונית
מבחינה
מוסרית
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כתיבת סיכום ממזג
פתיחה

הצגת התבחין
בהכללה ופרוט

הצגת התבחין
בהכללה ופרוט

הצגת נושא הכתיבה ,אפשר להיעזר
בניסוח המטלה או בהגדרה מהטקסט
.........................................

.............................................
ביבליוגרפיה:
שם משפחה ,שם פרטי ,שם המאמר" ,במה" ,שנה

שימו לב
• יש להציג את המאחד והמייחד
• גוונו בפעלי אמירה  :הכותבים מסכימים /...כהן
משה ( )2007מתנגד ל /..כהן משה ( )2007מוסיף...

• הציגו בגוף המאמר את שם הכותב(ואת שנת
הפרסום בסוגריים)  :כהן משה ()2007
• בסוף המאמר נכתוב ביבליוגרפיה ע"פ סדר הא"ב:
שם משפחה ,שם פרטי ,שם המאמר ,מקום הפרסום ,שנה

כהן משה" ,פרקי לשון" ,פרפראות הכתיבה2007 ,
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נושא

שאלה

תשובה

מדוע בפסקה יש שימוש נרחב בפעלים?

לתאר את פועלו ..לתאר עשייה

מדוע בפסקה יש שימוש נרחב בשמות פועל?
חלקי
הדיבר

מדוע בפסקה יש שימוש נרחב בתארים?

הפיסוק

פעולה?

מדוע הכותב הוסיף מירכאות?
מדוע הכותב הוסיף סוגריים?

טרום

מה אפשר ללמוד מכך שהמאמר נכתב

קריאה

בתאריך?...

פעיל/
סביל

הוספה /ניגוד /ויתור /השוואה /זמן/
סיבה ותוצאה
ציטוט ,מובאה ,דיבור ישיר ,סגי נהור,
מושג ,כינוי ,שם ,מטאפורה ,סלנג
הסבר ,פירוש ,תרגום ,מראה מקום
ליצור אמינות ומהימנות
רלוונטיות של הנתונים במאמר

מדוע הכותב הציג את הנתונים בגרף?

לתמצת ,להדגיש ,השוואה ,מסקנה,

בטבלה? תמונה?

להמחיש

מדוע הכותב הביא ציטוט בדיבור ישיר?

כדי ליצור אמינות ומהימנות

מדוע הכותב נעזר במבנה סביל?

טבלה/

מדוע הכותב הציג את הנתונים בטבלה /גרף/

גרף

תמונה?
מדוע עשה הכותב שימוש בגוף ראשון
מדברים רבים -אנחנו?

גופים

מאפיין טקסט סיפורי
מאפיין טקסט מידע

הוא?..

 /עקיף

להעצים את..

מדוע בפסקה יש שימוש נרחב בשמות

מה אפשר ללמוד מכך שכותב המאמר

דיבור ישיר

מאפיין טקסט מדריך מפעיל

לתת עובדות

מה הקשר הלוגי של מילת היחס?
סימני

כדי לתת הוראות הפעלה

מדוע עשה הכותב שימוש בגוף שני -אתה?
פנייה נמענים?

כדי להדגיש את הפעולה ולא את
מבצע הפעולה
לתמצת /להדגיש /להשוות /להמחיש
ליצור קירבה
ליצור קירבה

מדוע עשה הכותב שימוש בגוף שלישי –

ליצור ריחוק ,לשדר אובייקטיביות

הוא?

המתאימה לטקסט מידע.
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