
 חוויה
 דימוי

 .כמו קוףנועם הוא זריז 

 מטפורה

 .את סלעי החוף מלטפיםהגלים 

 האנשה
 .ואז הסתערה עליי, מעט היססההרוח 

 שדה סמנטי
טיעונים   ירהנחום . עקוב מדםהיה הוויכוח 

 .  בדוגמאותאותו  הפציץויוסי , לכל עבר

 מילים נרדפות
 .פהבכל  זללוו אכלוהאורחים הנכבדים 

 מילים מנוגדות
אני מעדיף  . עכשיו קר וקפואבחוץ 

 .שלי חמימהלהישאר מתחת לשמיכה ה

 קונוטציה
אך , מחבליםאנו קוראים לפעילי טרור 
 ".לוחמי חופש"התומכים בהם קוראים להם 

 ניבים משובשים
 .לא נפל רחוק מהעץ רקובהתפוח ה

 חרוזים
 השחייןקפץ / המעיין לתוך 

 משחקי מצלול

 .משוקשק מילקשייקל משתוקקאני 

 לשון נופל על לשון

 .נחש מנחושתמשה רבינו יצר 

 פיסוק רגשני
חכה שאספר  ! ?למה לא הגעת בזמן! משה

 !לאימא שלך

 דגש
 הגזמה

לקשור את  מאות פעם שלוש כבר ניסיתי 
 .  החבל הזה

 חזרות
הם לא , שומעיםהם לא , רואים הם לא

 .יודעים

 הכללה ופירוט
,  מכונית –במגוון כלי רכב אני יודע לנהוג 

 .משאית ואופנוע

 רצף תארים
,  הזעיר, הפעוטאני אוהבת כל כך את היצור 

 .הזה המתוק והאומלל

 קרבה
 גוף ראשון רבים

 עלינומבינים שהחברה יכולה להשפיע  כולנו
 .מאוד

 גוף שני
  אתםברגעים האלה זה רק  ?אתם מבינים

 .שלכםמול האויב 

 סלנג
שאנשים נדחפים לדבר   מחרפן אותי

 .סלבאיתי בסופר רק כי אני 

 עירוב משלבים
אליי במכולת   נוהריםאותי שאנשים  מחרפן

 . ידועניתרק מפני שאני 

 לשון סגי נהור
איזה . נכון-שוב עליתי על האוטובוס הלא

 .אני גאון

 סמכותיות
 ציטוט

שלשני דברים אין   מראלברט איינשטיין א
 .ליקום ולטמטום האנושי: סוף

 ביטויי ודאות
מושג  זינגר אין לפרופסור , כידוע

 .במתמטיקה

 ביטויי ספק
שאין קשר בין , כנראה, העובדות הן

 .אריות ים לאריות רגילים

 לשון המעטה

 .של כובד מידה מסוימתפיל הוא יצור בעל 

 מעורבות
 שאלה רטורית

אבל האם זאת  , אני יודע שאתם עייפים
 ?חשוב כל כךסיבה להפסיק מסע 

 אמיתיתשאלה 
, גם אם לא? אשרק "מהאם שמעתם על 

 .פעם עם אחת מיצירותיושנפגשתם סביר 

 משפטים מודליים

 .לרסס את כל העיר כנגד הזבובים צריך

 מטבעות לשון
עיני  ולכן מדם ליבו המנהיג מדבר אל העם 

 .כולם נשואות אליו

 מילים לועזיות

 .רבה סובלימציהקיימת  מונותאיזםגם ב


