
  

   

        שאלהשאלהשאלהשאלה    ????סימ� סימ� סימ� סימ� 

        ::::סימ� השאלה בא כאשרסימ� השאלה בא כאשרסימ� השאלה בא כאשרסימ� השאלה בא כאשר

 הסתיי� משפט שאלההסתיי� משפט שאלההסתיי� משפט שאלההסתיי� משפט שאלה ....1111

 '___________________________________________________________לדוג

  '___________________________________________________________לדוג

 משפט תמיהה לפני סימ� הקריאהמשפט תמיהה לפני סימ� הקריאהמשפט תמיהה לפני סימ� הקריאהמשפט תמיהה לפני סימ� הקריאהבסו� בסו� בסו� בסו�  ....2222

 '___________________________________________________________לדוג

 '___________________________________________________________לדוג

 כאשר בא בסוגריי�כאשר בא בסוגריי�כאשר בא בסוגריי�כאשר בא בסוגריי�    - - - - הבעת ספק באמיתות הדברי�הבעת ספק באמיתות הדברי�הבעת ספק באמיתות הדברי�הבעת ספק באמיתות הדברי� ....3333

 ________'___________________________________________________לדוג

 '___________________________________________________________לדוג

 

        קריאהקריאהקריאהקריאה    !!!!סימ� סימ� סימ� סימ� 

        ::::סימ� הקריאה בא כאשרסימ� הקריאה בא כאשרסימ� הקריאה בא כאשרסימ� הקריאה בא כאשר

 תמיהה וכדומהתמיהה וכדומהתמיהה וכדומהתמיהה וכדומה, , , , משאלהמשאלהמשאלהמשאלה, , , , ציוויציוויציוויציווי, , , , בסו� משפט קריאהבסו� משפט קריאהבסו� משפט קריאהבסו� משפט קריאה ....1111

 '___________________________________________________________לדוג

  '___________________________________________________________לדוג

 בסו� משפט תמיה לאחר סימ� השאלהבסו� משפט תמיה לאחר סימ� השאלהבסו� משפט תמיה לאחר סימ� השאלהבסו� משפט תמיה לאחר סימ� השאלה ....2222

 '___________________________________________________________לדוג

 '___________________________________________________________לדוג

 כאשר בא בסוגריי�כאשר בא בסוגריי�כאשר בא בסוגריי�כאשר בא בסוגריי�    - - - - הדגשת הנאמרהדגשת הנאמרהדגשת הנאמרהדגשת הנאמר ....3333

 '___________________________________________________________לדוג

 '___________________________________________________________לדוג

 

        ****כוכביתכוכביתכוכביתכוכבית

        

  , וכ� בסו� הקטע או העמוד, סימ� חוזר ליד מילה בקטעהכוכבית היא 

 ....כדי לפרש מילה בלתי מוכרת או להעיר הערת שוליי�כדי לפרש מילה בלתי מוכרת או להעיר הערת שוליי�כדי לפרש מילה בלתי מוכרת או להעיר הערת שוליי�כדי לפרש מילה בלתי מוכרת או להעיר הערת שוליי�

 



   

        מפרידמפרידמפרידמפריד        - - - -     קוקוקוקו

        ::::קו מפריד יבוא כאשרקו מפריד יבוא כאשרקו מפריד יבוא כאשרקו מפריד יבוא כאשר

 לפני כינוי מסכ�לפני כינוי מסכ�לפני כינוי מסכ�לפני כינוי מסכ� ....1111

 '___________________________________________________________לדוג

  '___________________________________________________________לדוג

 חילופי דוברי� בשיחהחילופי דוברי� בשיחהחילופי דוברי� בשיחהחילופי דוברי� בשיחה ....2222

 '___________________________________________________________לדוג

 '___________________________________________________________לדוג

 לפני הסברלפני הסברלפני הסברלפני הסבר ....3333

 _________________________________'__________________________לדוג

  '___________________________________________________________לדוג

 בעת השמטה במבנה המשפט ....4444

 '___________________________________________________________לדוג

  '___________________________________________________________לדוג

 

        ))))סוגריי�סוגריי�סוגריי�סוגריי�((((

        ::::סוגריי� יבואו כאשרסוגריי� יבואו כאשרסוגריי� יבואו כאשרסוגריי� יבואו כאשר

 תוספת מסבירה למשפטתוספת מסבירה למשפטתוספת מסבירה למשפטתוספת מסבירה למשפט ....1111

 '___________________________________________________________לדוג

  '___________________________________________________________לדוג

 תגובה או הערה של הכותבתגובה או הערה של הכותבתגובה או הערה של הכותבתגובה או הערה של הכותב ....2222

 '___________________________________________________________לדוג

 '___________________________________________________________לדוג

 בעת ציו� מקורבעת ציו� מקורבעת ציו� מקורבעת ציו� מקור ....3333

 '___________________________________________________________לדוג

  '___________________________________________________________לדוג

 



   

        ::::נקודותיי�נקודותיי�נקודותיי�נקודותיי�
        ::::נקודותיי� יבואונקודותיי� יבואונקודותיי� יבואונקודותיי� יבואו

 לפני ציטוט או דיבור ישירלפני ציטוט או דיבור ישירלפני ציטוט או דיבור ישירלפני ציטוט או דיבור ישיר ....5555

 '___________________________________________________________לדוג

  '___________________________________________________________לדוג

 לפני פירוטלפני פירוטלפני פירוטלפני פירוט ....6666

 '___________________________________________________________לדוג

 '___________________________________________________________לדוג

 

        ::::נקודותיי�נקודותיי�נקודותיי�נקודותיי�
        ::::נקודותיי� יבואונקודותיי� יבואונקודותיי� יבואונקודותיי� יבואו

 לפני ציטוט או דיבור ישירלפני ציטוט או דיבור ישירלפני ציטוט או דיבור ישירלפני ציטוט או דיבור ישיר ....1111

 '___________________________________________________________לדוג

  '___________________________________________________________לדוג

 לפני פירוטלפני פירוטלפני פירוטלפני פירוט ....2222

 '___________________________________________________________לדוג

 '___________________________________________________________לדוג

 

        ::::נקודותיי�נקודותיי�נקודותיי�נקודותיי�
        ::::נקודותיי� יבואונקודותיי� יבואונקודותיי� יבואונקודותיי� יבואו

 לפני ציטוט או דיבור ישירלפני ציטוט או דיבור ישירלפני ציטוט או דיבור ישירלפני ציטוט או דיבור ישיר ....1111

 '___________________________________________________________לדוג

  '___________________________________________________________לדוג

 לפני פירוטלפני פירוטלפני פירוטלפני פירוט ....2222

 '___________________________________________________________לדוג

 '___________________________________________________________לדוג

 



 

 

 

        """"מרכאותמרכאותמרכאותמרכאות""""

        ::::המרכאות מציינותהמרכאות מציינותהמרכאות מציינותהמרכאות מציינות

 או כינויאו כינויאו כינויאו כינויש� ש� ש� ש�  ....1111

 '___________________________________________________________לדוג

  '___________________________________________________________לדוג

 ציטוט או דיבור ישירציטוט או דיבור ישירציטוט או דיבור ישירציטוט או דיבור ישיר ....2222

 '___________________________________________________________לדוג

 ________________________________'___________________________לדוג

 לשו� סגי נהורלשו� סגי נהורלשו� סגי נהורלשו� סגי נהור ....3333

 '___________________________________________________________לדוג

 '___________________________________________________________לדוג

 אירוניהאירוניהאירוניהאירוניה ....4444

 '___________________________________________________________לדוג

 '___________________________________________________________לדוג

 מילה שמשמשת שלא במשמעותה הרגילהמילה שמשמשת שלא במשמעותה הרגילהמילה שמשמשת שלא במשמעותה הרגילהמילה שמשמשת שלא במשמעותה הרגילה ....5555

 '___________________________________________________________לדוג

  '___________________________________________________________לדוג

        ............שלוש נקודותשלוש נקודותשלוש נקודותשלוש נקודות

        ::::מציינותמציינותמציינותמציינותשלוש נקודות סמוכות שלוש נקודות סמוכות שלוש נקודות סמוכות שלוש נקודות סמוכות 

 השמטה מציטוטהשמטה מציטוטהשמטה מציטוטהשמטה מציטוט ....1111

 '___________________________________________________________לדוג

  '___________________________________________________________לדוג

 הרעיו� לא הובע עד תומו ועל הקורא להמשיכו במחשבתוהרעיו� לא הובע עד תומו ועל הקורא להמשיכו במחשבתוהרעיו� לא הובע עד תומו ועל הקורא להמשיכו במחשבתוהרעיו� לא הובע עד תומו ועל הקורא להמשיכו במחשבתו ....2222

 _________'__________________________________________________לדוג

 '___________________________________________________________לדוג

 נימה אירוניתנימה אירוניתנימה אירוניתנימה אירונית ....3333

 '___________________________________________________________לדוג

 '___________________________________________________________לדוג

 


