
 שם הפרשה כיתה  הנושאים

 , , בהעלותך, שלח, ויקראלך לך, וירא, חיי שרה, בהעלותך ג' + אותיות השימוש בכ"ל

 , בשלח, מגילת אסתרשופטים, נח ' +ה בניינים 

 אמור, בחוקותי, שלח ז' + גזרות בפועל

 שופטים  ,וירא  ד'+ דגשים

 מקץ, ויחי, וארא, משפטים,  ו' + דחיק

 (, בהעלותך, שופטים,  חיי שרה, וארא 9קודי )ויקהל פ '+ג הה"א הידיע

 בלק  , לך לך  ה'+ ה"א המגמה

 , שלח נח, וירא  , בהעלותך, וישב ה'+ ה"א השאלה

 שמיני, ה'+ הנמכת תנועה

 (28קודי ), ויקהל פ, כי תבוא(9 ) קודיויקהל פ '+ב וי"ו ההיפוך

 (28קודי )ויקהל פניצבים,  לך לך, , ופטים(, נח, ש9קודי )ויקהל פ '+ג וי"ו החיבור

 , שלח בהעלותך '+ב זכר ונקבה

 ויצא  ו'+ חוק החיטוף

 בשירות התחביר טעמים
 והזמנים בפועל

חיי שרה, ויצא, בשלח, כי  ,לך לך, וירא ,בהעלותך, בלק , כי תצא  ה'+
 , מגילת אסתר, פנחסבמדבר, שלח , שמיני,תשא

 וישב  '+ג כ' הדימוי

 חיי שרה  ד'+ נוי מושאכי

 קודי ויקהל פ ג'+ ל' השימוש

 , שלח , ויקראניצבים ג'+ מאזכרים

 , ויקרא תולדות, בלק ג'+ מ"ם השימוש

 , חוקת ויחי מקץ  ג'+ מילות יחס 

 ויחי  ה'+ ניקוד אות יחס לפני חטף

 כי תבוא  ד'+ מילים נרדפות

 חוקת  ,שלח  ג'+ מילות קישור

 כי תצא  , משפטים , חוקת ד'+ מפיק

 , שמיני (, משפטים9קודי )ויקהל פ ד'+ משקלי שמות

שופטים, חיי שרה, וישב,  , (, בלק 9מקץ, ויקהל פקודי )-וישלח ד'+ סמיכות 
, , בחוקותי(28קודי ), ויקהל פמקץ,  ויחי, משפטים, כי תשא

 פנחס

 , , בלק, מקץ, וארא, משפטים, כי תשאויצא, בהעלותך ,כי תצא  ג'+ : זמנים בפועל, ציוויפעלים
, פנחס, חוקת , בהעלותך, , בחוקותי(28קודי )ויקהל פ  ,שלח 

 מגילת אסתר

 ויקרא, בחוקותי  '+ה סבילופעיל 

 ויקרא  ו'+ צורת הפסק

 נח, לך לך, ויצא  ד'+ קמץ גדול קמץ קטן

בים,  חיי שרה, ויצא, וישב  , כי תצא, כי תבוא,  ניצ ,קודי פ ויקהל '+ב ומשפחות מילים שורשים
, , במדבר,  שלח, ויקרא, ויחי, וארא  בשלח, משפטים, כי תשא

 , מגילת אסתר, מגילת רות, נחחוקת, פנחס

, , שלח(28קודי ), ויקהל פחיי שרה, ויצא, משפטים ,כי תצא  ג'+ שייכות
 חוקת 

, שמיני, (28קודי ), ויקהל פ(, נח, משפטים9קודי )ויקהל פ ג'+ שם המספר 

 בס"ד

 "אינדקס לעלון "ביד הלשון



 , פנחסבמדבר

 , בהעלותך וילך, בלק, ניצבים, בשלח, וישב '+ה צורת המקור –שם הפועל 

 שלח  ד'+ תואר הפועל

 , במדבר, שלח בחוקותי ד'+ ַלֵמד לשונך

 

 

 ה:הער

הנושאים משוייכים לכיתות על פי תכנית הלימודים. אבל ניתן בהחלט 

 רה ובהלימה לרמת הכיתה.להקדים את הכיתה על פי שיקול דעתו של המו

 


