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 מטלת הכתיבה

 מטלת הכתיבה – הקדמה

, ושתיהן חיוניות להצלחה בלימודים זו את זו משלימותהמיומנות הקריאה ומיומנות הכתיבה הן יכולות 
סיכום החומר הנלמד, להאקדמיים. הקריאה היא הערוץ המרכזי לרכישת ידע חדש, והכתיבה משמשת 

מיומנות הקריאה נבדקת בבחינה הפסיכומטרית בפרקי . פיתוח והבעה של רעיונות חדשיםליישומו ול
ר בהשוואה למתכונת הקודמת. מיומנות החשיבה המילולית, ובמתכונת העכשווית ניתן לה דגש רב יות

מטלה שנוספה לבחינה  -מטלת הכתיבה  -הכתיבה, לעומת זאת, נבדקת בפרקו הראשון של הבחינה 
 .2012הפסיכומטרית מאז מועד אוקטובר שנת 

 על אודות מטלת הכתיבה מידע ראשוני 

 .בקשו לכתוב חיבורתבפרק הראשון מתוך תשעת פרקי הבחינה ת (1)
 קבע מראש ואינו נתון לבחירתכם.ננושא החיבור  (2)
 .מהציון הכללי בחשיבה המילולית 25%מטלת הכתיבה מהווה  (3)
 .תחומי(-כומטרי הכללי )הציון הרבמהציון הפסי 10%מטלת הכתיבה מהווה  (4)
 .מהציון הפסיכומטרי בדגש המילולי 15%מטלת הכתיבה מהווה  (5)
 מהציון הפסיכומטרי בדגש הכמותי. 5%מטלת הכתיבה מהווה  (6)
 דקות. 30הינו בבחינה מן המוקצב למטלת הכתיבה הז (7)
 שורות לכל היותר. 50 -שורות לפחות ו 25אורך החיבור שתידרשו לכתוב הוא  (8)
 שורות. 25ניקוד יופחת אם החיבור יהיה קצר מ  (9)
 הטיוטה לא תיבדק., ה יש מקום המיועד לטיוטהבמחברת הבחינ (10)
 .לא ניתן לקבל גיליון כתיבה נוסף (11)
 .את גיליון הכתיבהא ניתן להחליף ל (12)
 כתבו בעברית בלבד. (13)
 .כתבו בסגנון ההולם כתיבה עיונית (14)
 כתבו בלשון בהירה ותקינה. (15)
 כתיבה מחוץ לשורה לא תיבדק כלל.כי  לקטרונית ולכן אל תחרגו מהשורותהגיליונות נסרקים א (16)
 ידי שני מעריכים שהוכשרו לכך באופן אחיד ואובייקטיבי. -חיבורים נבדקים עלה (17)
 אינה תלויה זה בזה. המעריכים בדיקת (18)
 כל מעריך יבצע הערכתו בשני ממדים: ממד תוכן וממד לשון.  (19)
פירושו "מעולה" וציון  6)מספרים שלמים בלבד( כאשר ציון  6לבין  1בכל ממד כל מעריך ייתן ציון בין  (20)

 פירושו "חלש מאד".  1
רבעת הציונים שיתקבלו ע"י שני ויהיה שווה לסכום א 24לבין  4הציון הכולל של החיבור ינוע בין  (21)

 המעריכים.
ידו יהיה -מעריך שלישי )בכיר( והציון שייקבע על ידי-לין שני המעריכים יוביל לבדיקה עניכר ב פער (22)

 הציון הקובע.
חיבור שאינו קשור במידה סבירה לנושא המבוקש ו/או חיבור שייכתב בשפה לא הולמת ו/או חיבור  (23)

 בשני הממדים.  1 שורות ומטה יקבל ציון 9המכיל 
 שורות אז הטקסט העודף לא ייבדק. 50 -אם כתיבתכם תחרוג מ (24)
במתן הציון נלקחת בחשבון העובדה שהחיבור נכתב בזמן מוגבל וייתכן שהכותב לא יוכל להפגין את  (25)

 מלוא כישוריו. לפיכך, ההתייחסות לחיבור היא כמעין "גרסה ראשונה".
 .פיוטית גבוהה שלא בהקשר הנכון ומשימוש בשפה יש להימנע מניסוח מליצי (26)
 מכתיבה מבודחת, היו רציניים.יש להימנע  (27)
 .רכזי חייב להיות מנוסח בבהירותהרעיון המ (28)
 הרעיונות המשניים צריכים להתייחס לרעיון המרכזי. (29)
 מרכיבי החיבור צריכים להיות תלויים זה בזה, וקשורים זה לזה.  (30)
 פסקאות באופן אקראי. ובכתתאל  (31)
 .טא מחשבה מעמיקה ורחבההחיבור לבעל  (32)
 .הימנעו מחריגה מהנושא (33)
 הימנעו מחזרות מיותרות. (34)
 .וגמאות לא נכונות או לא קשורותהימנעו משימוש בד (35)
 הימנעו מהסברים לא מספקים. (36)
 ת.הימנעו מכתיבה רגשני (37)
 בעלת אופי סיפורי או אישי.הימנעו מכתיבה  (38)
 . סעיפיםבצורת רשימת ה בצורת רשימת נקודות או הימנעו מכתיב (39)
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 הימנעו משימוש במילות סלנג. (40)
 מטרת כתיבת החיבור היא בחינת כישורי הכתיבה שלכם הנחוצים ללימודים אקדמיים.  (41)
 שהבנתם כראוי את מה שמבקשים מכם.וודאו . קראו היטב את כל הכתוב במטלה - תחילת הבחינה (42)
 בנה החיבור אותו תכתבו.מ הדקות הראשונות )לא יותר( להעלאת רעיונות ולתכנון של תיהקדישו את ש (43)
 כתבו בעפרון ובכתב קריא וברור.   (44)

 מטלת הכתיבה – הציונים

ידי שני מעריכים שהוכשרו לכך באופן אחיד ואובייקטיבי. בדיקתם -החיבורים שתכתבו בבחינה ייבדקו על
ממד כל  . בכלממד תוכן וממד לשוןאינה תלויה זה בזה. כל מעריך ימסור את הערכתו בשני ממדים שונים: 

פירושו "חלש  1פירושו "מעולה" וציון  6)מספרים שלמים בלבד( כאשר ציון  6לבין  1מעריך ייתן ציון בין 
יונים שיתקבלו ע"י שני ויהיה שווה לסכום ארבעת הצ 24לבין  4מאד". הציון הכולל של החיבור ינוע בין 

 .המעריכים
 5בממד הלשון, והמעריך השני קבע ציון  4וציון בממד התוכן  5דוגמה: המעריך הראשון קבע ציון להלן 

 17, כלומר 17=5+4+5+3במקרה זה הציון הכולל של החיבור יהיה . בממד הלשון 3בממד התוכן וציון 
 נקודות.

-ידו הוא-ידי מעריך שלישי )המעריך הבכיר( והציון שייקבע על-פער ניכר בין שני המעריכים יוביל לבדיקה על
מתעלמים מהציונים של שני המעריכים אשר בדקו לפני המעריך הבכיר. חיבור  לומרכהוא הציון הקובע, 

שורות  9שאינו קשור במידה סבירה לנושא המבוקש ו/או חיבור שייכתב בשפה לא הולמת ו/או חיבור המכיל 
 בשני הממדים. 1ומטה יקבל ציון 

 שימו לב:
 חיבור מלא לא משולם עדיף על חיבור מושלם לא מלא.
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