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  חסר הניקוד –הכתיב המלא 
  

  ו "וי      

   – [v]ו כעיצור "וי  .א

  ועד,  וילון: דוגמה.    ו אחת"ו בראש מילה וי"וי.  1

  לוועידת, הוועד: דוגמה. ו מוכפלת"הוי –) ב "ה ול"מש( בתוספת אותיות השימוש .  2

  מתווספים, ודעותהתו: דוגמה.  ו באמצע המילה היא תמיד מוכפלת"כשהוי.  3

  מקוות - מקווות –ת ֹוּוקֻ ְמ : כמווים "בתנאי שלא נוצר רצף של שלוש וי  * 

  סתיו, עכשיו: דוגמה. ו באה בסוף מילה היא נכתבת באות אחת"כאשר הוי. 4

  

   – ו כאם קריאה"וי  .ב

  .  היא נכתבת בלי יוצא מן הכלל, )ou(ו מציינת את הצליל אם קריאה "כאשר הוי.   1

  .שולחן –ן חָ לְ שֻ  ;רסוּכ –ר ּכָ סֻ : וגמהד      

  מפואר -רָאפְֹמ  ;אוכל –ל כֶ אֹ: דוגמה. כ תסומן"היא בד O  - ו מתפקדת כ "כאשר הוי.   2

  אם עיקרו של הקמץ הקטן או חטף הקמץ בצורה היסודית של המילה הוא חולם חסר.   3

     O ,חודשים –ים ִש דָ חֳ  :דוגמה. ו כמו בצורה היסודית"אזי מסמנים את התנועה בוי,  

  אוזניים  –ם יִ נַ זְ ָא, עותקים –ים ִק ָת עֳ       

   -ד ַק פְ הָ : דוגמה. ו"קמץ קטן תסומן בוי oהתנועה שסימנה  –ל עַ פְ פעלים מבניין הָ .   4

 הופקד      

  

  יוצאי דופן •

  :ו במקרים הבאים"לא נרשום את הוי

   -ה נָ פְ ָא, חכמה –ה ָמ ְכ חָ : דוגמה .  שילוב של קמץ קטן ושווא –ושווא  Oכשיש תנועת .   1
  תכנית –ית נִ ְכ ָּת , אפנה      

  קדקוד –ד קְֹד ָק , אנייה –ה ּיָ נִ אֳ :  דוגמה.  ל כל המילים הכתובות בחטף קמץ"כנ.   2

  איפה, פה, כה, שמאל, ראש, צאן, לא: במילים הבאות.   3
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  ד"יו               

  – [y]ד כעיצור "יו.   א      

  ישיבה  -ה יבָ ִש יְ , ילד –ד לֶ יֶ : דוגמה.  ד אחת"בראש מילה נשארת יו.    1

  הילד    -ד לֶ היֶ : דוגמה. ד אחת"נשארת יו) ב"ה וכל"מש(בתוספת אותיות השימוש .    2

   -ר ֵּס יַ ְת ִמ , שייך – ְך ּיַ ָש , טייס -סּיָ ַט : דוגמה. ד באמצע המילה ובסוף המילה מוכפלת"יו.    3

  חצייה  - ּהיָ ְצ חֶ , ידיים –ם יִ דַ יָ , עליי –י לַ עָ , דיי –י ּדַ , הייתה –ה ָת יְ הָ , מתייסר       

  

  יוצאי דופן •

  :ד אינה מוכפלת במקרים הבאים"היו
  
  –ה יָ ָאְר , קיום –ם יּוִק : דוגמה.  ד עיצורית העומדת על יד אם קריאה אינה מוכפלת"יו.    1

  בעיה –ה יָ עָ ְב , מצוין –ן ּיָ צֻ ְמ , בנאי –אי נַ ּבָ , יחיה –ה יֶ ְח יִ , ראיה       

  ל   ּיִ מילים שיצוקות לתוך משקל ַק (י "ביחיד נפרד של השמות הסגוליים משורשי ע.    א.    2
  ליל, גיס, זית, בית –ת יִ ּבַ :  דוגמה).  ליִ ּפַ /                

  לילה, הביתה: כמו. ה –גם כשתצורף להם הסופית .     ב       

  שי, חי, שמים, מים, מתי, ליאו:  במילים.    3

  סיכויי -י יַ ּוּכִס , יייסדייסד ולא  –ד ֵּס יַ יְ :  כמו, ד אחרת"בסמיכות ליו.    4
  

  – [i]ד כאם קריאה "יו.   ב      

     .שאין אחריה אות בשווא נח, iד כל תנועת "מסמנים ביו

  ,מילה –ה ּלָ ִמ , קודרי –ד קּוִר , שיעור –ר עּוִש , אישה –ה ָש ִא , סיפור –ר ּוּפִס : דוגמה
  עיניים -ם ּיִ ינַ עֵ , הגייה –ה ּיָ גִ הֲ , עיוור –ר ּוֵ ִע , עיתון –ן ֹוּתעִ , מילון –ן ֹוּלִמ              

  

  יוצאי דופן •

  :ד במקרים הבאים"לא כותבים את היו
  , דמיון, מפעל, מנהל, מכתב, שפחה, שמלה: דוגמה.  iאם בא שווא נח אחרי תנועת .    1

  תשמור, כתבו       
  .אתו, גם אתי, )הנךָ , הנו –גם בנטייה (הנה , עם, מן, אם: כמו –במילות היחס .    2
   –י ִּת ִמ אֲ , )ץחֵ (חציו  –יו ּצָ ִח ,  )בלֵ (לבי  –י ִּב לִ : כמו – iבמילים שבצורת המקור אין .    3

  )ןגֵ ֵמ ( מגנים –ים ינִ גִ ָמ , )לֵק ֵמ (מקלים  –ים ּלִ ִק ְמ   -:בפעלים, )תֶמ אֱ (אמתי        

  .שיניים וזאת כדי להבדיל משניים –ם יִ ּנַ מלבד ִש *   

  , הצעתי –י ִּת עְ ּצַ ִה , הציל –יל ִּצ ִה : דוגמה. י"נ ופ"בעבר של בניין הפעיל בפעלים חסרי פ.   4
  הכה –ה ּכָ ִה       

  נטיות, טריות, קיום, דיון: כמו.   yu, yoד לפני יו הנכתבים לציון "לא כותבים יו.   5
 .אפרים, ירושלים: בשמות פרטיים כמו  . 6
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   – [e]ד כאם קריאה "יו.   ג      

  ).ֶא , אֵ ( eד כששומעים במילה "בדרך כלל לא מוסיפים יו

  שער  -ר עָ ֵש , פרות –ת רֹוּפֵ , שרפה –ה פָ רֵ ְׂש , בררה –ה רָ רֵ ְּב , ממד –ד ַמ ֵמ : דוגמה

  

  יוצאי דופן •

  . ד תסומן"יבוא תשלום דגש והיו, חיריק אם הצירי בא לפני אות גרונית במקום.    1

  סיפור               -ר ּוּפִס :     דוגמה       

  גירוש  -ש רּוּגֵ   -  שּוּרגִ *                      

  תיאור –ר אּוֵּת                                      

  אם הצירי בני שתי הברות ורק ) אשר לא נגזרו מזכר(בשמות עצם בלשון נקבה .    2

  , תיבה –ה בָ ֵּת , קיבה –ה בָ ֵק , לידה –ה דָ לֵ , זיעה  - ה עָ זֵ : דוגמה.  מתקיים בכל הנטייה       

  ).הנָ כדי להבדיל אותה מָש (שינה  –ה נָ ֵש        

  היצע - עַ ּצֵ הֶ , הישג –ג ֵּש הֶ , היכר –ר ּכֵ הֶ : דומה. ל ֵט ְק כל המילים ממשקל הֶ .    3

  

  

  
  

  ניקוד מילים לועזיות

  ראלי –רטוריקה –תזה  –תאוריה  –גאוגרפיה : דוגמה. ד"לא מוסיפים יו – eכששומעים  .1
 סינתזה –היסטוריה : דוגמה. ד"ומיד אחרי שווא נח מסמנים ביו  iכששומעים  .2

  


