
 סימני 
פיסוקה  



 הנקודה
,שמים אותה בסוף משפט או עניין  

.מסמלת הפסקה ארוכה  
 

. . 

: לדוגמא  
.מחר בבוקר יתקיים שיעור בזום  



 הפסיק
 מסמל הפסקה קצרה במשפט

 או הפרדה בין רשימת פריטים במשפט
.או אחרי פניה  

 

, , 

: לדוגמא  
.אחר כך נראה, קודם תנוחו  

.ביצים ועגבניות, לחם, תקני חלב  
?מה שלומך, לאה  

 



 סימן שאלה
 מסמנים בסוף משפט שאלה

 

? ? 

: לדוגמא  
?מי הגיעה היום ראשונה  



 סימן קריאה
 בסוף משפט ציווי

התרגשות או  , או משפט שמביע התלהבות
 תוקפנות

 

! ! 

: לדוגמא  
!סגרי את הדלת  

!אחותי כלה! לא תאמינו  



 נקודותיים
 אחרי הכללה ולפני פירוט

כשכותבים  )לפני ציטוט או דיבור ישיר 
(מה מישהו אמר במדוייק  

 

: : 

: לדוגמא  
סגול  , צהוב, אדום: ישנם כמה צבעים לבחירה
.ושחור  

"?מי רוצה להכין איתי שיעורי בית: "חני  



או גרשיים מרכאות  
 מסמנים בהם דיבור ישיר או ציטוט

 או שם של אדם או מושג
ראשי תיבות –או לקיצור של כמה מילים   

 
 

" " 

: לדוגמא  
"?מי יכול להוריד את הפח: "שאלה אמא  

"תפארת חיה"אני לומדת ב  
'בעזרת ה – ה"בעז  



 סוגריים
 להסבר של משהו שנכתב קודם

 או להוספת דבר שלא ממש קשור
 
 

) ( ( 

: לדוגמא  
פעולה שהאדם עושה )למדנו על סמיכה היום 

(כשהוא מביא קרבן  
האמת שגם )אני אוהבת לנסוע אליהם לשבת 

...(באמצע השבוע  



 שלוש נקודות
 יופיעו כאשר משפט נקטע באמצע

 או כשיש בו משהו מפתיע
 
 

... ... 

: לדוגמא  
...אבל, רציתי להסביר את עצמי  

...החדר היה ריק, לפתע נפתחה הדלת  



האיש טס למדינות הבאות איטליה יוון ספרד וצרפת.1  

כל הכבוד הילדים ניצחו בתחרות. 2  

אבא אמר ילדים נוסעים לבקר את סבא יוסף באנגליה. 3  

קניתי את הבגדים הבאים שמלה חולצה מעיל וגרביים. 4  

ליעל אמאכנסי להתקלח הורתה . 5  

המוכר בחנות ניסה לברר מה מספר הטלפון הנייד של הלקוחה. 6  

אחותי  הצחיקה את כולם. 7  

מי ראה את המשקפיים שלי. 8  

:העתיקי למחברת ופסקי את המשפטים הבאים  



.הוסיפי משפט בו תשתמשי בסימן שאלה ומירכאות  

________________________________________________ 

 

.וסימן קריאה בנקודותייםמשפט נוסף בו תשתמשי הוסיפי   

________________________________________________ 

 בצעי את המשימות הבאות במחברת


