כללי הפיסוק
רצף נקודות/קווים - - -
רצף נקודות/קווים מציין קיטוע שלא ניתן להביעו במילים
(לרוב בספרים בלבד).
סימן קריאה !








סימן קריאה מופיע אחרי משפט צווי או אחרי קריאה
(אם תרצו אין זו אגדה!).
בציטוט של דיבור ישיר ,על סימן הקריאה להופיע
בתוך המרכאות ("תרקוד!" היא אמרה לי" ,תרקוד!").
אחרי צווי בדיבור עקיף לא יבוא סימן קריאה (היא
אמרה לי לרקוד).
לעיתים משתמשים בשני סימני קריאה או יותר לציון
צעקה או כדי להדגיש את הנאמר הדגשה יתרה.
סימן שאלה ?










סימן שאלה מופיע אחרי שאלה או תמיהה.
בציטוט של דיבור ישיר ,על סימן השאלה להופיע
בתוך המרכאות (היא שאלה" :לאן הלכתם?").
אחרי משפט שאלה בדיבור עקיף לא יבוא סימן שאלה
(היא שאלה לאן הלכנו).
סימן שאלה בסוגריים אחרי מילה או קטע משפט
מציין שיש ספק לגבי הנאמר (מעולם(?) לא השכמתי עם
שחר לגן).
לעיתים משתמשים בכמה סימני שאלה כדי להביע
פקפוק ואי אמון בנאמר (את מי ראיתם??).

סימן שאלה וסימן קריאה ? !


הבעת פליאה והסתייגות.
ריבוי סימני שאלה או קריאה עלול ליצור רושם צעקני
ואפילו תוקפני .בסגנון יפה מומלץ להמנע מכך.

סוגריים עגולים ( )
משמשים את המחבר כדי להוסיף מידע או זוית ראיה נוספת
באופן שלא יפגע ברצף הקריאה.






למשל :למתן הסבר או הערה למתרחש ,תאור פעולה
נוספת הקורית באותו הזמן וכן הלאה.
לעיתים הסוגריים כוללים תרגום למילה ,הפנייה,
מראה מקום או ציון סידורי.
בסוף משפט המכיל סוגריים יש לשים סימן פיסוק,
ואם בתוך הסוגריים יש משפט עצמאי ,יש לשים בסופו
גם את סימן הפיסוק שלו :נקודה ,סימן קריאה ,סימן
שאלה וכו'.
סוגריים מרובעים [ ]
משמשים בדרך כלל את העורך (לא את המחבר) להערות
טכניות ,כגון :מראי מקום ,ציון לקטע שהושמט [ ,]...הצעת
השלמה לטקסט חסר וכדומה.
סוגריים אחרים < > { }
משמשים בעיקר בספרות המקצועית.

תרגיל:
שימו את סימני הפיסוק המתאימים בקטע שלפניכם:
לפני שנים רבות הייתה באפריקה שנת בצורת לא ירד גשם ולחיות לא היה מה
לאכול בעלי החיים ידעו שהצב הזקן מכיר מקומות שהם אינם מכירים אותו ולכן
שאלו אותו אולי אתה יודע איפה אפשר למצוא משהו לאכול אנחנו ממש מתים
מרעב ענה הצב אני מכיר מקום שיש בו מזון אבל המקום רחוק ואיני יכול להגיע
אליו אני הלא זוחל כמו צב קחו אותי לשם ויתנו לנו אוכל .יופי אמרו החיות סוף
סוף נאכל משהו אבל נלך לשם בתנאי אחד אמר הצב מעכשיו לא יקראו לי צב אלא
כולכם יהיה שמי בסדר גמור אדון כולכם ענו החיות העיקר שנקבל משהו לאכול
הלכו והלכו עד שהגיעו לכפרם של בני האדם בני האדם שמרו קצת אוכל כדי
להאכיל את בעלי החיים הרעבים והגישו להם את המזון האוכל הזה הוא לכולכם
אמרו בני האדם לבעלי החיים שמעתם קרא הצב הם אמרו שהאוכל הוא לכולכם
הסכמנו שזהו שמי ולכן האוכל הוא רק בשבילי והצב התנפל על האוכל והתחיל
לזלול

חומר נוסף

