
 .מילות קישור הן חשובות ביותר
 ובמציאת תשובות  לשאלות.   וזיהוי מילת הקישור בטקסט מסייע בהבנת 

זרת איתור מילות סיבות לתופעה כלשהי", בע 3"כתוב  :בשאלהכתוב אם למשל, 
"בנוסף", "גם" וכו', תוכלו לדעת שאחרי מילת קישור זו  :כגוןקישור של הוספה 

 תהיה סיבה נוספת. 
 

 רשימה של מילות קישור נפוצות באנגלית.  להלן
 

 מילות קישור של הוספה

1. and – ו 

2. in addition (to) – בנוסף ל 

3. furthermore – )יתר על כן )בנוסף 

4. moreover - )יתר על כן )בנוסף 

5. besides –  בנוסף לכך 

6. also – גם 

7. too – )גם )בסוף משפט 

8. another – עוד, נוסף, אחר 

9. as well as – ןגם, כמו כ  

 

 מילות קישור של רצף

1. first – 9     ראשון.  finally, lastly – לבסוף 

2. at first – 10   בתחילה, לראשונה. in the end –  בסוף 

3. in the beginning – 11   בהתחלה. first of all –  קודם

 כל

4. next –12     הבא. to begin / start with – 

 בהתחלה

5. then – 13    אז, לאחר מכן. firstly –  ראשית 

6. later – כך, מאוחר יותר-אחר    14. secondly –  שנית 

7. after that, (afterwards) – 15  אחרי זה – thirdly – שלישית 

8. at last – לבסוף 



 

 

 

 

 

 מילות קישור המראות סיכום

1. in conclusion – לסיכום 

2. to conclude – לסכם 

3. to sum up – לסכם 

4. in short – בקיצור 

5. finally – לבסוף 

 

 מילות קישור המביעות דוגמא     

1. for example – לדוגמא 

2. for instance – לדוגמא 

3. such as – כגון, למשל 

4. like – כמו 

5. especially – במיוחד 

 

 מילות קישור של ניגוד

1. but – 7             אבל. whereas – בעוד ש 

2. however –)8   אולם )אבל. while – בזמן ש 

3. nevertheless –  זאתבכל    9. in spite of –  ,על אף ה

 למרות 

4. although – 10  אף על פי ש, למרות ש. despite –למרות זאת  

 למרות ה,

5. even though – ש אף על פי    11. yet – )אך, עם זאת )עדיין 

6. though –  ש למרות זאת, אף על פי  

 

 מילות קישור להראות דעות מנוגדות

1. on the one hand – מצד אחד 

2. on the other hand – מצד שני 

3. in contrast – בניגוד לכך 



 

 מילות קישור לתאר סיבתיות

1. because–  בגלל ש  

2. because of – בגלל ה 

3. since – )מכיוון ש, )מאז 

4. due to – בגלל 

5. for this reason – מסיבה זו 

 

 מילות קישור של תוצאה

1. so – כך, לכן 

2. therefore – לכן, לפיכך 

3. thus – כך 

4. as a result – כתוצאה מכך 

 

 מילות קישור המביעות מטרה

1. in order to – בכדי ל 

 

 מילות קישור המעידות על דעות אישיות

1. In my opinion – לפי דעתי 

2. I believe that – אני מאמין ש 

3. I think / feel – אני חושב, מרגיש 

4. In my view – לפי נקודת המבט שלי 

 


