
תוכן עניינים

ציר טקסטואלי – הבנה והבעה

7 אוריינות קריאה        
9 זיהוי חלקי המסגרת של הטקסט – עבודה בשלבים     .1
9 ידע על אודות הכותרת       א. 
9 ידע עולם על אודות הנושא הנדון      ב. 

10 ידע על אודות ההקשר הנסיבתי      ג. 
10 ידע על אודות צורת הטקסט       ד. 
11 ידע על אודות סוגת הטקסט       ה. 
12 מאפיינים של טקסט         .2
12 לכידות = קוהרנטיות       א. 
13 קישוריות         ב. 
13 מילות קישור         )1(
14 אזכורים         )2(
14 מקדמי ארגון         )3(
16 פענוח שאלה וכתיבת תשובה        .3
16 פענוח השאלה        א. 
16 סוג השאלה         )1(
16 מורכבות השאלה        )2(
17 רמת לשון השאלה        )3(
17 מילות השאלה         )4(
17 צורות הציווי         )5(
18 ממדי ההבנה של השאלה       )6(
18 איתור מידע       )א(   
18 מיומנות ההשוואה         
20 פרשנות והיסק       )ב(   
21 הערכה וביקורת       )ג(   
21 הבנה מטא טקסטואלית      )ד(   
22 1.   אמצעים רטוריים        
24 2.   תפקידם של סימני הפיסוק       
25 קריאה מעמיקה של טקסט       ב. 
27 כתיבת תשובה        ג. 
35 תהליך כתיבת מאמר         .4
36 הבנת מטלת הכתיבה        .1
36 תכנון הכתיבה         .2
36 כתיבת טיוטה ופיתוח הרעיונות       .3



37 פסקת פתיחה )פתיח(        
38 פסקת סיום )סגיר(         
39 עריכת הטיוטה ומשוב        .4
46 סיווג הטקסטים         .5
46 טקסט טיעון        א. 
47 מאמר תגובה         
74 טקסט מידע        ב. 
75 טקסט היצגי         
94 טקסט שימושי        ג. 
97 כתיבה ממזגת         .6

ציר לשוני – תחביר, מערכת הצורות, שם המספר, אותיות השימוש ומיליות היחס

184 תחביר         
184 נושא ונשוא במשפט       
185 נשוא פועלי, נשוא קיומי )יש(, נשוא מורחב     א. 
187 אוגד          ב. 
192 סוגי משפטים: פשוט, מחובר, מורכב      
203 משלימי שם: לוואי, פסוקית לוואי, תמורה, פסוקית תמורה   
211 משלימי פועל/שם פועל: תיאור, פסוקיות תיאור, מושא, פסוקית מושא  
222 המרות )סוגי משפטים, פעיל-סביל, דיבור ישיר-דיבור עקיף(   
231 פסוקית נושא ופסוקית נשוא      
235 פסוקית מצומצמת       
242 קפ"ה – קריאה, פנייה, הסגר      
247 המרות )מסירת דברים בשם אומרם, פירוק משפטים(    
254 משפט פשוט בעל חלקים כוללים      

משפטים מורכבים מרובי פסוקיות: משפט מורכב בעל מספר פסוקיות,  
269 משפט מורכב בעל פסוקית מורכבת      
276 משפט פשוט בעל חלק ייחוד      
279 משפט פשוט בעל נושא סתמי      
284 תקינות בתחום הפיסוק       
284 תקינות תחבירית        
290 דו–משמעות        
294 שלבים לניתוח משפט       
295 תרגילי סיכום בתחביר       

314 יסודות תורת ההגה       
314 הגה – קול המופק מן הפה: עיצור, תנועה     
314 אמות קריאה        
315 טבלת התנועות        



318 שוואים          
321 דגשים         
324 הברות         
324 הטעם         

326 מערכת הצורות        
326 צורן גזירה וצורן נטייה       
333 דרכי התצורה בעברית       
335 גזירה מסורגת: מערכת הפועל ומערכת השם     
335 מאפייני הפועל        
337 מאפייני השם        
341 גזרת השלמים        
341 הפועל: דרכים לזיהוי הבניין       
349 לּות     תופעות לשוניות בבניין התפעל ובמשקל ִהְתַקּטְ
365 דיוקי הגייה – פועל ושם       
368 גזרת המרובעים        
378 גזרת חפ"נ וגזרת חפ"יצ       
392 גזרת נפ"א        

393 גזרת נל"א וגזרת נל"י/ה       
410 העיצורים הגרוניים       
422 גזרת נפי"ו )נחי פה"פ י/ו(       
431 גזרת עי"ו וגזרת ע"ע       
450 הגזרות – סיכום        
451 צורות עבר נסתר בכל הגזרות בשבעת הבניינים    
452 תצורת השם – טבלה מסכמת      
453 גזירה מסורגת – פועל ושם – תרגילי סיכום     
481 תצורת השם        
483 סיכום דרכי תצורת מילים: פעלים ושמות     
483 שורש תנייני        
484 שורש גזור שם        

504 שם המספר, ניקוד אותיות השימוש – וכל"ב ומש"ה ומיליות היחס  
504 שם המספר        
506 כללים         
508 ניקוד אותיות השימוש – וכל"ב ומש"ה     
508 אותיות וכל"ב        
508 אותיות מש"ה        
522 מיליות היחס ונטייתן       

526 אינדקס         


