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לתלמידי תיכו המתכונני לבחינתבגרות בחיבור יח"ל  1

"טיפי" מאת  :א ל י פ ר ר ה
א .עצות מעשיותטכניות
 .1חיבור קביל הוא ב שבעשמונה פסקות ,לכל הפחות! ללא פיסקתפתיחה ופיסקת סיכו!
כלומר :ב שבעה לשמונה ראשי פרקי ,כאשר בכל פיסקה מצוי ראש הפרק – דאג שבכל
פיסקה ייכתב משפט המפתח ולהישאר צמוד לו לאור! הפסקה במשפטי התומכי בו )השגח;
ראשפרק יכול למצות יותר מפסקה אחת(
 .2הקפד לכתוב בראש החיבור את נושא החיבור ,או לציי את מספרו הסידורי של הנושא .לכל
מקרה ,עדי& לציי ג את המספר הסידורי של הנושא וג את ש הנושא.
 .3הקפד לסמ שוליי ימניי בכל עמוד .השוליי השמאליי אינ חובה .השגח! עלי! לכתוב
רק בעמוד האחד בכל ד& ולא משני צדי הד&.
 .4הקפד להפריד בשורה ריקה בי פיסקה לפסקה! בכל מקרה ,השגח לא לכתוב בצורת "בלוק
אטו" של עמוד מלא ושל שורות מלאות וצפופות.
ב .כללי למבנה החיבור ולתכניו.
 .1כתוב פיסקתפתיחה מסקרנת ומרשימה בראש החיבור ) מה שנקרא; “פתיחה דרמטית” ( ואל
תשכח לכתוב פיסקתסיכו ו/או הבעתדעה או פתרונות ומסקנות בסו& החיבור ,הכל בהתא
ַל ְ-רישות ולשאלות המנחות של נושא החיבור ותכניו.
 .2הקפד תמיד להיות צמוד לנושא הכללי של החיבור ברציפות לכל אור! החיבור ,ולהיות צמוד
לרעיו המרכזי ,המצוי במשפט המפתח ,בכל פיסקה וברציפות לכל אור! הפסקה.
 .3השתדל ליצור קשר ורצ& הגיוני בי פיסקה לפסקה .כמו כ "למלא" את הפסקה בפירוט
ובדוגמאות והדגמות לביסוס דברי! ,או בנימוקי וטיעוני להוכחת דברי! .הכל בהתא
לנושא ובהקשר לתכני החיבור שעליה החלטת.
 .4הישמר מאוד ,מאוד מלכתוב משפטי ארוכי "מסורבלי" ובלתי מובני .הכוונה למשפטי
הכוללי; משפט מורכב ומחובר וכולל ובתוכו שוב ,מחובר ומורכב וכ הלאה...
 .5הישמר מלחזור על עצמ! ,או "להיסח&" ולסטות מהנושא .כמו כ השתדל לא לחזור על מילה
או ביטוי יותר מפע אחת בפסקה ,אלא רק לש הדגשה ,אירוניה וכדומה .חשוב ביותר לא
לנסות "להת ַי ְפ ֵי&" במילי "גבוהות" כמו; "אשר הינו" "את אותו" .כתוב בפשטות ,בשפה
תקנית ,ובעיקר בשפת! של! ,כפי שאתה רגיל להביע את מחשבותי! ורגשותי! ) .השגח ! אי
הכוונה להימנע משמוש בציורילשו ובמטבעותלשו מושאלות וכו' להיפ! ,הרבה בה!(
 .6השתדל להשתמש במגוו רחב של אמצעי ומילות קישור ולא רק בוו' החיבור! וכ אל תשכח את
לימודי! במקצוע הלשו  ,כלומר; תחביר נכו ומדויק ופי ס ו ק ב ל ת י פ ו ס ק !
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