בחירת תרגילים לפי פרופיל קריאה
-מצרפת

 -ניחוש ובקרה

 -איטית

צעד ראשון
קמץ/פתח ,שווא ,חיריק
הנחייה בהיגוי

הנחייה בתבנית

הצבה

 -מקוונת

תבניות היגוי
צעד שלישי
שורוק

צעד שני
צירה /סגול ,חולם

קריאת מילים חד הברתיות:

קריאת מילים
חד הברתיות:

קריאת מילים
חד הברתיות:

קריאת צירופים:

קריאת מילים
קריאת שמות פועל

קריאת מילים:

קריאת מילים לפי תבנית:

קריאת מילים לפי תבנית:

דגמי משפטים:
קריאת מילים לפי תבנית:

הצבת שורש /אותיות בתבנית
מילה:

הצבת שורש /אותיות בתבנית מילה:

הצבת שורש /אותיות בתבנית מילה:

תוספת אות/תנועה

הוספת אות או תנועה למילה:

הוספת אות /תנועה למילה:

הנחיית שורש /בסיס
מילה

ציווי בקל /בהפעיל:

מהברות לתבנית +שורש:

הנחיה משולבת

קריאת מילים לפי תבנית:

הצבת שורש /אותיות בתבנית מילה:

הנעה/תוספת אות/
תנועה

ריבועי קסם:

אנאלוגיות

אנאלוגיות (השמטה ,החלפה,
הוספה):

מעברי היגוי

קריאת מילים בעמודות
ובשורות:

חילוף

סיכום מסע
כל התנועות

ריבועי קסם:

ריבועי קסם:

הוספת חולם למילה:

מניפולציה אורתוגרפית:

אנאלוגיות (השמטה ,החלפה,
הוספה):

אנאלוגיות (החלפה):

קריאת מילים
בעמודות ובשורות:
מעברי תבנית:
המרה לתבנית:

קריאת מילים
בעמודות ובשורות:
מעברי תבנית:
ציווי (בניינים שונים):

מניפולציה אורתוגרפית:

אנאלוגיות (החלפה):

מעברי תבנית:
המרה לתבנית
שמות פועל:

בחירת תרגילים לפי פרופיל קריאה

-מצרפת

 -ניחוש ובקרה

 -איטית

 -מקוונת

צעד ראשון
קמץ/פתח ,שווא ,חיריק
התאמה לקסיקלית

סיווג

תבניות היגוי

צעד שני
צירה /סגול ,חולם

צעד שלישי
שורוק
סיווג לקסיקלי:
סיווג סמנטי:

סיווג לקסיקלי:
התאמת שם
פועל תואר:
מיון שמות
פרטיים למין:

התאמת תנועה

זיהוי תנועה:

סיווג לקסיקלי:
סיווג סמנטי:
התאמה
לקסיקלית:
התאמה
סמנטית:
התאמת היגוי
לתבנית:
זיהוי תבנית:
תפיסת תבנית:
זיהוי תנועה:

זיהוי תנועה:

התאמה לנשמע

איתור המילה
הנשמעת:
הנחיית הברה ראשונה:

איתור המילה הנשמעת:

איתור המילה הנשמעת:

הנחיית הברה ראשונה:
קריאת שמות פועל:

קריאת מילים:
מניפולציה אורתוגרפית:

קריאת צירופים ומשפטים:

קריאת צירופים ומשפטים:

התאמה לתבנית

מעברי זיהוי (נטול הקשר)
זיהוי בהקשר

זיהוי תבנית
תפיסת תבנית

קריאת צירופים:
הרכבת משפטים:
דגמי משפטים:
ניבים וביטויים:

קריאת צירופים הומוגרפיות:
ציווים:

תמרון לפי הקשר:

ניבים וביטויים:

מניפולציה והרכבה

קריאת צירופים הומוגרפיות:
דגמי משפטים:
הרכבת משפטים:

סיווג לקסיקלי:
סיווג סמנטי:
הצבת שורש/
אותיות בתבנית מילה:
מיון מילים לפי תבנית:
תפיסת תבנית:

מיליות:
טעמים:
קריאת צירופים ומשפטים:
קריאת צירופים הומוגרפיות:
הרכבת צירופים:

התאם דקדוקי:
טקסטונים:

תמרון

זיהוי שורש:
שם המספר:
התאמת שם
תואר פועל:
התאמת היגוי לתבנית:
זיהוי תבנית:
זיהוי תבנית שמות פעולה:

סיכום מסע
כל התנועות

מניפולציה
אורתוגרפית:
הרכבת צירופים:

מניפולציה
אורתוגרפית:
הרכבת צירופים:

הרכבת מילים לוכסנים:

הרכבת מילים לוכסנים:

שחבור:

הרכבת משפטים/
משפטי שאלה:
שחבור:

משפטי פירמידה:

טעמים:

שורש ומילות המשפחה:
משפטים מן השורש:
שחבור:
מניפולציה אורתוגרפית:
הרכבת מילים/הומוגרפיות:
לוכסנים:
הרכבת משפט
הרכבת צירופים
שחבור
משפטי שלד

האותיות :והאמנתי:
הרכבת משפטים מיליות:
הרכבת צירופים
משפטי שאלה/
סיבה ותוצאה:
הרכבת מילים:
טעמים:
הלחם:

בחירת תרגילים לפי פרופיל קריאה
-מצרפת

 -ניחוש ובקרה

 -מקוונת

 -איטית

צעד ראשון
קמץ/פתח ,שווא ,חיריק
מין וריבוי

צורני ריבוי שמות עצם:

צעד שני
צירה /סגול ,חולם
הטיית שמות עצם ותארים:

צורני ריבוי תארים:

הטיית שמות עצם:

הטיית תארים:

הטיית שמות עצם ותארים:

סמיכות

מילות יחס וגוף
מין וריבוי

צעד שלישי
שורוק
צורני ריבוי:

הטיית שמות עצם ותארים:

הטיית תארים:

הטיית תארים ופעלים:
צורני ריבוי סמיכות:

סיכום מסע
כל התנועות

אנאלוגיות:

הטיית תארים:

הטייה

עיבוד לשוני :שמות עצם ,תארים וסמיכויות

סמיכות כפולה:

מיליות:
התאמת משפט:

התאמת משפט:

התאם דקדוקי:

התאם דקדוקי:

סמיכות /שם
ותוארו

התאם דקדוקי:

התאמת משפט:

שם המספר:
סמיכות פרודה /כפולה:
סמיכות ביחיד ובריבוי:
סמיכות:
שייכות:
מסמיכות לתואר:
המרת משפט לצירוף סמיכות
התאם דקדוקי סמיכות
שרשרת סמיכויות

המרה

שם המספר
הרכבת
משפטים

תארים

שם המספר:
הרכבת משפטים:
שיבוץ תארים במשפט:
חנוכיית דירוגי תואר
המרת תארים

בחירת תרגילים לפי פרופיל קריאה
-מצרפת

 -ניחוש ובקרה

 -איטית

צעד ראשון
קמץ/פתח ,שווא ,חיריק

סמיכות ויידוע

 -מקוונת

עיבוד לשוני :שמות עצם ,תארים וסמיכויות
צעד שלישי
שורוק

צעד שני
צירה /סגול ,חולם

יידוע :
סמיכות (דרכי יידוע)
צירופי סמיכות
מסמיכות לתואר /לפועל
תואר/צירופי סמיכות
מצירוף יחס לסמיכות

שם פועל -מילות פועל
גזירה

מן השורש

משם פעולה

פעיל -סביל

משם פועל
משם פועל למילות פועל
שם פועל -משקל /שם פעולה
הרכבת משפטי שאלה
כינויי קניין וכינויי מושא:
שורש -תואר /ציווי /משקל /שם פעולה
משורש לשם עצם פעולה תואר
שורש -יוצא דופן
שורש /שם פועל /שם פעולה
תמרון שורשים
השלמת משפט /משפט שאלה
שם פועל -שם פעולה
שם פעולה -ציווי
שם פעולה -שורש
אנאלוגיות:

פעיל -סביל (בניינים שונים)
פעיל סביל הטיות לפי גוף וזמן

סיכום מסע
כל התנועות

בחירת תרגילים לפי פרופיל קריאה
-מצרפת

 -ניחוש ובקרה

 -איטית

 -מקוונת

צעד ראשון
קמץ/פתח ,שווא ,חיריק
בניין קל

הטייה

בניין הפעיל

בניין פיעל

צעד שני
צירה /סגול,
חולם
בניין נפעל

טבלאות:

טבלאות:

טבלאות:

טבלאות:

טבלאות
זמנים
שונים:

טבלאות
זמנים שונים:

טבלאות
זמנים שונים:

טבלאות זמנים
שונים:

חנוכיות:

חנוכיות
הפעיל:

הטיית
פעלים
במשפט:

חנוכיות פיעל:

סיכום
בניינים

חנוכיות נפעל:

טבלאות/
חנוכיות
השלמה:

טבלאות
השלמה:

שיבוץ
פעלים:

שיבוץ פעלים
במשפט:

שיבוץ פעלים
במשפט/
פסקה:

שיבוץ פעלים:

התאמת
משפט:

התאמת
משפט:

התאמת
משפט:

התאמת משפט:

טבלאות/
חנוכיות
השלמה:

עיבוד לשוני :פעלים/בניינים /פעלים ומשלימים

בניין התפעל

צעד שלישי
שורוק
בניין הופעל

טבלאות זמנים
שונים:

טבלאות הופעל/
השלמה:

טבלאות
התפעל/
השלמה:

חנוכיית הופעל:

חנוכיית
התפעל:

טבלאות:

הטיית פעלים
במשפט:

התפעל הווה
השלמה:

בניין פועל
טבלאות
פועל/
השלמה:
חנוכיית
פועל:

סיכום מסע
כל התנועות
בניינים
שונים
טבלאות:

שיבוץ
פעלים:

פעלים ומשלימים
כינויי מושא/
בניינים
קניין
חנוכיית כינויי
חנוכיית הפעלים
מושא
(כלל הבניינים):
(קל /פיעל/
הפעיל):
הטיות פעלים (כלל
הבניינים):
להיות בעבר /בעתיד:

טבלאות:

כינויי פעול:

הטיית
פעלים
במשפט:

ציווי :התפעל:

המרה

משלימי
הפועל ומילות
יחס:

שיבוץ
פעלים
במשפט:

שיבוץ פעלים
במשפט:

התאמת
משפט:

התאמת משפט:

התאם
דקדוקי:

שיבוץ פעלים
במשפט:

התאמת משפט

התאמת
משפט:

שיבוץ
פעלים /גוף
ופועל:
התאמת
משפט
(בניינים
שונים):
התאם
דקדוקי:

בניינים-
מין ,ריבוי,
זמן
התאמת
משפט
(בניינים
שונים):

התאם
דקדוקי
להיות
(זמנים
שונים):

בניינים-
שיבוץ
פעלים
שיבוץ
פעלים/
במשפט
(בניינים
שונים):

משלימי ש"ע/
שם פועל/
תואר הפועל
משלימי ש"ע:
תואר הפועל:

משלימי הפועל
ומילות יחס:
שיבוץ שמות
פועל:

בחירת תרגילים לפי פרופיל קריאה
-מצרפת

 -ניחוש ובקרה

 -איטית

 -מקוונת

עיבוד לשוני :משפטים פשוטים ומורכבים /הפקת משמעות

סיכום מסע
משפטים פשוטים ומורכבים -המרה

משפט איחוי
מילות איחוי /קישור:
משפט איחוי (דגמים שונים):

משפט מורכב
משפט מורכב (סוגים
שונים של פסוקיות):

הפקת משמעות

תוכן זהה -מבנים שונים
משפט שמני (דגמים שונים)
תוכן זהה -מבנים שונים:
שחבור משפטים:

היסק מן ואל ההקשר
פרגמטיקה:
השלמת כותרת:
מהו ההקשר:

המרת משפטים-
דיבור עקיף דיבור ישיר
איחוי הפשוטים
מפשוט לאיחוי /לייחוד
מאחוי למורכב
ממורכב לפשוט
מאחוי לפשוט
מפשוטים למורכב:

שאלות ותשובות
שאלות וסימני שאלה:

