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 קישור מילות

 תוספת מילות ניגוד מילות סיבה

 למעלה מזה בנוסף דווקא רק אולם בזכות עקב

 יתר על כן שונה מקצה לקצה חרף הודות מפני ש...
פנים נוספות 

 לעניין זה

 יתרה מכך דבר נוסף לעומת אבל על אף ש... מאחר ש...

 וגם זאת גם בניגוד ל אך לרגל בשל

 לא עוד אלא כמו כן כנגד ברם בגלל כיוון ש...

 חוץ מ..אחרת נוסף על כך אומנם אבל לעומת זאת מחמת משום ש...

 למשל אף עם זאת קרע עמוק נפער בין מפאת ה... נובע מכך ש...

 לדוגמה ועוד זאת לכאורה אלא בגין... לפי ש...

 שונה בתכלית השינוי מ... כתוצאה היות ש...
במבט ראשון ניתן 

 להניח
 כגון 

     בעקבות כך הואיל ו...

     יען כי כי

 מילות ויתור הסבר והדגמה תוצאהמילות 

 בכל אופן אף על פי ללמוד ש... כלומר עקב זאת לפיכך

 על כל פנים למרות פירושו של דבר דהיינו על כן משום כך

 גם כי אף ש... משתמע מזאת רוצה לאמר אי לכך מסתבר כי

 אפילו למרות זאת הוא אשר הווה אומר בגלל זה הודות לכך

 אף כי על אף זאת לאמור במילים אחרות המסקנה העולה היא כתוצאה מכך

  על אף  זאת אומרת נמצא ש... מכל מקום

     מכאן ש... לכן

     יוצא ש... מן האמור לעיל
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 מילים המביעות החלטיות מילות השוואה נסחים זהירים

 ברור לחלוטין כמו יחסית ל... בדרך כלל כנראה

 אין ספק ש... לעומת כך גם אפשר ש... יתכן

מתקבל על 
 הדעת

 ללא ספק כפי ש... בניגוד ל... אולי

 דומה ש... ל...בדומה  כך אף דומה ש... קרוב לוודאי

 ניתן לומר ש... בהשוואה ל... כשם ש... מן הסתם נראה ש...

 הדגשה לרעיוןשני צדדים  מילות תכלית

 ראוי להדגיש אכן לא כל שכן מחד גיסא כדי

 במיוחד בייחוד קל וחומר ומאידך גיסא למען

 בצדו השני של המטבע לשם
על אחת כמה 

 וכמה
  ודאי

     על מנת ש...

     במטרה ש...

 /צמצוםמילות הכללה מילות סיכום מילות תנאי

 חוץ מ... כולל בהתחשב סיכומו של דבר אלמלא אם

 פרט ל... לרבות בקיצור מכל האמור ניתן לומר אילולא לו

 למעט בייחוד בכל מקרה לסיכום לולא בתנאי ש...

 להוציא בעיקר בקצרה לבסוף  אילו

 מלבד זולת בסיכום כולל בסך הכל  

 

 

 


