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 :C בשאלון בחיבור הניקוד ואופן המבחן מבנה .1

, (הזו בחוברת נתייחס לא ואליו) מהציון נקודות 70 שווה האנסין. ומחיבור מאנסין מורכב C שאלון

 ?להוריד או לתת נקודות כמה מחליטים החיבורים בודקי איך אבל. נקודות 30 שווה והחיבור

 שלכם הרעיונות את ברורה בצורה להעביר שלכם היכולת הם משמעותיים הכי הקריטריונים שני

 :ככה מחושב הציון, מפורטים יותר קצת נהיה אם. בשפה התקין השימוש וגם, לנושא ולהיצמד

 (.החיבור של מהציון 33% בערך) 30 מתוך נקודות 10 מהוות הכתיבה ובהירות הניסוח יכולת 

 של מהציון 20% בערך) 30 מתוך נקודות 6 שווה ומספיק מתאים מילים באוצר שימוש 

 (.החיבור

 במשפט נכון מילים סדר, בזמנים נכון שימוש: דקדוק – אחרות במילים) בשפה נכון שימוש 

 (.החיבור של מהציון 36% בערך) 30 מתוך נקודות 11 שווה'( וכו

 שווה פיסוק ובסימני גדולות באותיות נכון שימוש, שגיאות ובלי נכון איות כמו טכניים עניינים 

 (.החיבור של מהציון 10%) נקודות 3

 להוריד יכול הבודק מדי קצר החיבור אם. מילים 90-ל 70 בין לכתוב נדרשים אתם בחיבור, בנוסף

 וכך מילים 20 כשחסרות נקודות 4) לכתוב מכם שביקשו ממה פחות מילים 10 כל על נקודות 2 בערך

 (.הלאה
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 C בשאלון החיבור סוג .2

. חיבור של כתיבה כולל C שאלון, 2016 בשנת לתוקף שנכנסה משמעותית ללמידה הרפורמה מאז

, עליו שמע שלא נושא לקורא להציג אמור כזה חיבור". תיאורי חיבור" מסוג הוא C בשאלון החיבור

 .קודם ידע שלא דברים נושא אותו על יודע שהקורא לכך ולהביא

, אישיים נושאים – התשובה? לקורא משהו יחדש שהכותב בטוחים להיות אפשר נושאים באילו אבל

 :תיאור בחיבורי לעלות שנוטים נושאים של סוגים. שלו והעולם מהחוויות בהם משתף שהכותב כאלה

 אדם של תיאור 

 טוב הכי החבר, מעריצים שאתם מפורסם אדם, שלכם החיים על שהשפיע אדם – למשל

 ...שלכם

 אירוע של תיאור 

 ...שעשיתם טיול, בו שהייתם מעניין אירוע – למשל

 מקום של תיאור 

 ...בעתיד בו לגור שתרצו מקום, בו שביקרתם מיוחד מקום – למשל

 רעיון או חפץ של תיאור 

 ...העולם את ששינה רעיון, בעתיד לראות רוצים שהייתם המצאה – למשל

 שעשית דבר של תיאור 

 שהשתתפתם התנדבות, למענכם עשה שמישהו או מישהו למען שעשיתם נחמד דבר – למשל

 ...בה

 :תיאור לחיבורי מבגרויות דוגמאות

1. Describe a trip (real or imaginary) that you enjoyed. You can write about 

where you went, what you did and what you saw. Write 70-90 words. 

 

2. Describe volunteer work you have done. Explain how you felt about it. 
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Write 70-90 words. 

 

 

 

 

 :תיאור חיבור של המבנה

 (מהפסקאות אחת כל כותבים איך ונסביר נפרט בהמשך)

 (הנושא את בחרתם למה) בסיסיים פרטים+  הנושא הצגת  :פתיחה 1 פסקה

 מתארים שאתם הדבר על פרטים –" יבש" מידע 2 פסקה

 מתארים שאתם הדבר לגבי מרגישים אתם איך – אישי מידע 3 פסקה

 סיכום 4 פסקה
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 :באנגלית חיבור של הכתיבה תהליך .3

 לא ממש זה. שלא או בה מוכשר שאתה שאו, מופשטת אמנות כמו פעמים הרבה נראית חיבור כתיבת

 הטכניקה את משפרים שאתם ככל. טכניקה של עניין היא, אחרים דברים הרבה כמו, חיבור כתיבת! נכון

 מאוד מאוד שיטה נראה הזה בפרק. טובים יותר יהיו שלכם החיבורים כך, עליה ומתאמנים שלכם

 חלקים בעזרת ונדגים אותו נסביר, מהשלבים אחד כל על נעבור. שלבים משבעה המורכבת סודרתמ

 בפעם השיטה את לתרגל לכם שייאפשר חיבור כתיבת תרגיל לכם מחכה החוברת בסוף. אמיתי מחיבור

 .מסודרת בצורה הראשונה

 :חיבור בכתיבת השלבים שבעת

 החיבור נושא של והבנה קריאה .1

 לחשוב זמן .2

 פרקים ראשי כתיבת .3

 פתיחה פסקת של כתיבה .4

 תוכן פסקאות כתיבת .5

 סיכום פסקת כתיבת .6

 ותיקונים מחדש קריאה .7

 :הדוגמה

Describe your pet. If you don't have a pet, describe the pet you would like to 

have. Write 70-90 words. 

 

 :החיבור נושא של והבנה קריאה 13.

 כבר. תאר –" Describe" היא ההוראה מילת. מאתנו מבקשים מה להבין צריכים אנחנו ראשון דבר

 ?לתאר צריכים אנחנו מה אבל. תיאור בחיבור שמדובר יודעים אנחנו
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 – לנחש לא, מכירים לא שאתם כלשהי מילה יש אם. מילוניות/  מילונים לפתוח ההזדמנות זו כאן

. מחמד בחיית שמדובר ותגלו תבדקו, pet המילה את מכירים לא אתם, למשל, שלנו בדוגמה אם. לחפש

 :כאלה הן החיבור הוראות, כלומר

 כתבו. לכם שתהיה רוצים שהייתם המחמד חיית את תארו, לכם אין אם. שלכם המחמד חיית את תארו"

 ."מילים 70-90

 

 :לחשוב זמן 23.

 על לחשוב אומר וזה, מעצמנו רוצים אנחנו מה לחשוב הזמן הגיע, מאתנו רוצים מה שהבנו אחרי עכשיו

 .לכתוב הולכים אנחנו מה

 אותם ולחלק, לתאר מאיתנו שביקשו הדבר עם לתת יכולים שאנחנו הפרטים כל על לחשוב רוצים אנחנו

 :עיקריים סוגים לשני

 . ורהחיב נושא על העובדות כל": יבש" מידע .א

 .החיבור לנושא, הכותבים, אותנו שמקשר מה כל": אישי" מידע .ב

 השאלות. הרלוונטיים הפרטים בכל להיזכר לנו שיעזרו, מנחות שאלות מראש לנו להכין יכולים אנחנו

 שאנחנו במקום מדובר וכאשר מתארים שאנחנו באדם מדובר כאשר שונות קצת להיות יכולות האלה

 של השונים הנושאים בסוגי אותנו להנחות שיכולות לדוגמה שאלות לש רשימה על נסתכל. מתארים

 :תיאור חיבור

 מה

 ?מתארים

 אישי מידע "יבש" מידע

 ?לאדם קוראים איך אדם

 ?גילו מה

 ?שלו המקצוע מה

 ?נראה הוא איך

 ?הזה לאדם קשור אני איך

 ?הזה האדם על ת/חושב אני מה

 ?הזה האדם על דווקא לכתוב בחרתי למה
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