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!  זכית

!מטיסה אותך ואדם נוסף בחינם לכל יעד שתבחרהביטוח שלך חברת 

?למה בחרת דווקא אותו? איתךאת מי היית לוקח ? היית נוסע כתוב לאן 

,  משפטים במשלב לשוני גבוה, הקפד על שימוש במילות קישור. פסקאות בנושא2כתוב 

.סימני פיסוק
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,לאחר שנים בהם כיהנת כשר בממשלת ישראל

.לנהל את תקציבי המדינה בדרך הטובה ביותרבאחריותך ! נבחרת להיות ראש הממשלה

?  מדוע בחרת לחלק את התקציב דווקא כך? כתוב כיצד היית מחלק את התקציב

!(ביותרזכור כי חלוקת התקציב צריכה להיעשות בדרך הטובה והנכונה )
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בית הספר שלך / הוריך הודיעו לך כי במהלך חופשת הקיץ תאלץ לעזוב את סביבת המגורים 
.ולעבור לסביבה חדשה ולא מוכרת

.פסקאות הנושא2כתוב 

? כיצד אתה מרגיש לאחר שמיעת הבשורה

?מהם החששות שלך

?מה מרגש אותך

?למה תתגעגע

.שימוש במילות תואר וסימני פיסוק, יש להקפיד על משלב לשוני גבוה
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. במהלך משחק כדורגל התעורר ויכוח בינך לבין חבר נוסף

.דבר שגרם למורה להחרים לך את הכדור שלא באשמתך, הוויכוח התפתח למריבה גדולה

.פסקאות2כתוב  

?  האם היא נכונה? כתוב מה דעתך על החלטת המורה

.הסבר את תשובתך? האם לדעתך המורה הייתה צרכה לנקוט באמצעי ענישה אחר

.הקפד על כללי הכתיבה והארגון
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.החלטת לתרום חלק מהכסף! זכית בפרס כספי גדול

?הסבר את בחירתך? למי היית תורם

.עליך לכתוב  חיבור קצר בנושא

.כתב קריא וברור, סימני פיסוק, בכתיבתך הקפד על משלב לשוני גבוה
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.ילדים בעלי רגישויות שונות למזון3בכיתתך ישנם 

. ביום שיש תחגוג את יום הולדתך בכיתה

.ביקשת מהוריך להכין לך עוגה מקושטת בשחקני הכדורגל של הקבוצה אותה אתה אוהד

.הילדים בעלי האלרגיות שיתפו אותך שאסור להם לאכול מהעוגה במידה ויקשטו אותה

?מה תבחר לעשות. הסבר את הקונפליקט שאתה עומד בפניו
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.משהו שהיה רוצה בכל מאודו, לכל אחד יש חלום
.כתוב חיבור קצר ובו תאר את החלום שלך
?למה אתה זקוק בכדי להגשים את חלומך

?מה מונע ממך להגשים את החלום
.  בכתיבתך הוסף תארים רבים ככל האפשר

.ארגון וסדר, סימני פיסוק, הקפד על כתיבה במשלב לשוני גבוה
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.נבחרת ברוב קולות למועצת התלמידים בבית ספרך
?מהם הדברים שהיית רוצה לשנות לאחר כניסתך לתפקיד המכובד

?אילו דברים היית רוצה לשמר
?ל"למה אתה זקוק בכדי ליישם את הנ

.סימני פיסוק, משלב לשוני גבוה, פסקאות מחולקות לפי נושאים, הקפד לכתוב בכתב קריא
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זאת לאחר שהוכחת כישורי כתיבה ! נבחרת לייצג את בית הספר בתחרות כתיבה ארצית
.מצוינים ועמידה בכל כללי הכתיבה שנלמדו בכיתה

.עליך לכתוב סיפור קצר אשר ייצג את בית ספרך
כתיבה במשלב לשוני גבוה תוך שימת דגש  , בכתיבתך עליך להתייחס לתבנית הסיפורית

,  חלוקה נכונה לפסקאות, על סימני פיסוק במקום המתאים
.כללי כתיבה וארגון שנלמדו בכיתה

!בהצלחה

1סופר מספר 


