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 MODULE G –הצעה לכתיבת חיבור באנגלית 

 

 :2016מועד ב' בגרות בחינת החיבור שניתן בנושא לדוגמא ל

 

 לכתיבת חיבור:צוות כאן לומדים הצעה 

נכתוב כותרת מתאימה. זה לא חובה כמובן, אך הכותרת מארגנת את ראשית, 

ונכונה  פשוטההחיבור. על הכותרת להיות  החיבור ו"מכניסה" את הקורא לנושא

 דקדוקית. 

 Attending school 

כבר  . ניתן להציג את דעתנולאחר מכן, נכתוב פסקה קצרה, שתציג את נושא החיבור

 בסוף פסקה זו או בפסקה הבאה:
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There has been a question which is better; attending school or studying at 

home.  

In my opinion, learning at school is preferable for the following reasons. 

 

למוד כעת נכתוב את פסקת הגוף, בה נציג את הסיבה הראשונה מדוע לדעתנו עדיף ל

אחד יכתוב את דעתו(. כל  –"ס ולא בבית )כמובן שזה לצורך הדוגמא בביה  

First, attending high school gives you the opportunity to socialize and 

make new friends. It also enables you to develop your communication 

skills.  

For example, if I need help from one of my teachers I can approach him 

and discuss the difficulties I encounter in my studies. This way I learn to 

communicate with people.  

 

ציג סיבה נוספת מדוע , בה נפסקה נוספת לגוף )והשנייה בסה"כ( כתוב בשלב זה נ

עדיף ללמוד בביה"ס ולא בבית. גם פיסקה זו תכלול הסבר ו/או דוגמא על  לדעתנו

 אותה.  לעבותמנת 

In addition, studying at home can be boring and one can be tempted to do 

other things instead of studying, such as watching TV, playing computer 

or video games, etc. However, leaning at school does not allow you these 

kinds of temptations.  
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הטיעונים את במילים אחרות בקצרה ולמעשה, נכתוב כעת נסכם את החיבור. 

 .שציינו לאורך החיבור

To sum up, I believe that going to school is beneficial for students more 

than studying at home for the reasons I have mentioned above. 

 

בטופס הבגרות  השהוקצה לנו עבור בדףו, סיימנו לכתוב את טיוטת החיבור הז

 (.draft ת)הטיוטה נקרא

 הפרמטרים הבאים: ונבדוק אותו מבחינת על החיבורכעת נעבור 

  ם יצרנו רווחים בין , האפיסקאות 4-לאת החיבור  האם חילקנו -מבנה

 .יסקהפיסקה לפ

 לזמנים  התייחסנו, תקיניםדקדוקיים במבנים  נוהשתמשהאם  – דקדוק

 וכו'. 

  האם הוא די עשיר ומגוון. האם אנחנו לא חוזרים על אותן  -אוצר מילים

 מילים שוב ושוב. 

  אותיות האם לא שגינו בכתיבת שגיאות כתיב,  נוהאם אין ל -פיסוק ואיות

 . גדולות/קטנות וכד'

 

 .כגירסה סופית לבדיקה את החיבורם הכל תקין, נעתיק א

 ת שהחיבור יהיה קריא.רה רווח בין פיסקה לפיסקה, על מנליצור שונקפיד 

 פית. בהצלחה בעמוד הבא מצורפת הגירסה הסו
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  FINAL VERSION - הגירסה הסופית של החיבור 

 Attending school 

There has been a question which is better; attending school or studying 

from home.In my opinion, learning at school is preferable for the 

following reasons. 

 

First, attending high school gives you the opportunity to socialize and 

make new friends. It also enables you to develop your communication 

skills. For example, if I need help from one of my teachers I can approach 

him and discuss the difficulties I encounter in my studies. This way I learn 

to communicate with people.  

 

In addition, studying at home can be boring and one can be tempted to do 

other things instead of studying such as watching TV, playing computer or 

video games, etc. however, leaning at school does not allow you these 

kind of temptations.  

 

 

To sum up, I believe that going to school is beneficial for students more 

than studying at home for the reasons I have mentioned above. 
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