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  צילום דף זה אסור

  סימני פיסוק

  בהבנת הנקרא. לסימני פיסוק תפקיד חשוב
לפניכם סיפור קצר, זהו את סימני הפיסוק ושימו לב לתפקידים שלהם 

  לאחר קריאת הסיפור כתבו כותרת מתאימה.כפי שהם רשומים בהמשך. 
  

_____________________________________________________  
   .ישראל אבוחצירא זצ"ל, ה"באבא סאלי" בייהודי הגיע אל ביתו של הצדיק ר  1

  הוא איבד בפתאומיות את יכולת השמיעה באחת  :צרה גדולה התרגשה עליו  2

  הוא אושפז בבית החולים, שם קיבל תרופות חזקות ביותר ואחר כך מאוזניו.   3
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ביתו. שמע היהודי על רום מדרגתו של הצדיק וביקש להתברך מפיו נשלח ל

סו הצדיק אל חדרו שמע ברוב קשב את סיפורו ושאלו: "איך קרה הקדוש. הכני

הדבר?" סיפר לו היהודי: "נשאתי את בתי הקטנה על זרועותיי ובידה היה מוט 

חד. אינני יודע איך חדר המוט הזה אל אזניי, אך הרגשתי באותו רגע כאבים 

שלום  חזקים מאוד ומאז אינני שומע באוזן זו". השיב לו הצדיק ושאלו: "ומה

הילדה? מדוע עשתה זאת? ובכלל, איך קרה שלא שמת לב ולא נזהרת?" הוסיף 

ה"באבא סאלי" ואמר: "עליך להשליך את התרופות! מעתה אין לך צורך בהן, 

גש הנה ואברך אותך". הניח הצדיק את ידיו על ראשו של היהודי ובירכו בחום, 

חסדיו עוד היום  ואחר אמר לו: "הקדוש ברוך הוא ברחמיו ישלח לך ברוב

רפואה שלמה. ראה תראה שעוד היום תבריא ותשמע באזנך החולה. אולם 

אבקש ממך דבר אחד: מהיום תקבל עליך להקפיד על חינוכם של ילדיך, ותגדל 

  אותם לתורה וליראת שמים".

היהודי קיבל את הדברים והבטיח לצדיק גם לקיימם. דברי הצדיק קמו 

מקודם. את הבטחתו לא שכח והעביר את ילדיו והיהודי החל לשמוע באוזנו כ

  למוסדות חינוך תורניים על מנת שיספגו תורה ויראת שמים.
  

  תפקידי הפיסוק בטקסט:
  הנקודות בטקסט מסמנות סוף משפט.  –נקודה (.)   .1

  18,17,16,15,13,11,8,7,5,4,1ראה שורות:   
  ור ישירדיב ,ציטוט, פירוט והסבר: נקודתיים (:) מסומנות לפני  .2

  דיבור ישירמסומנות הנקודתיים לפני  – 5,8,10,12בשורות            
   לפני ההסברהן מסומנות  – 12בשורה     

  פסיק (,) מסמנים:  .3
  * בין כל חלקי הפירוט.  
  * בין שני חלקי משפט.  

  מירכאות (") .     4
  לציין שם או כינוי – 1שורה          
    בור ישירלציין די 8-5שורות          

  10שורה  .מציין הוראה, פקודה –סימן קריאה (!)   .    5
  כתבו כותרת מתאימה לסיפור.

 

 


