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מעריכון כתיבה 

 כ"סה רמת ביצוע נמוכה 1 2 3 4 5 6 רמת ביצוע מיטבית 

 ('נק 12)מטרת הכתיבה  

להציג דיון מעמיק ולשכנע את , הכותב הצליח למסור מידע כולל ומהימן 1
 .הקוראים

הכותב לא ערך . הכותב מסר מידע חלקי ובחלקו לא מהימן           
 .איםדיון כלל ולא הצליח לשכנע את הקור

 

 ('נק 30)תוכן ומבנה הטיעון  

-טענת, (ביסוס)עמדה טענות מנומקות /דעה: הכותב הציג טיעון מלא הכולל 2
 .ומסקנה( הסתייגות), הפרכה, נגד

  .הכותב הציג טענה בלבד ללא נימוק וביסוס       

ושמר על , הכותב הציג את הנושא במידת ההרחבה המתאימה למטרה 3
 . ת בין חלקי התוכןפרופורציות נאותו

הכותב הציג את הדברים בצורה תמציתית מדי או הוסיף        
הכותב הרחיב בעניין אחד באופן מוגזם ביחס . פרטים רבים

 .לעניינים אחרים

 

ושזר אותם , הכותב הסתמך על הטקסטים העומדים ברקע מטלת הכתיבה 4
 .בחיבורו

ברקע המטלה את הטקסטים העומדים " הדהד"הכותב לא        
 .בכל דרך שהיא

 

ולא ציין נושאים שאין להם , הכותב הציג את כל המידע הרלוונטי ללא סטייה 5
 .כל שייכות לנושא

  .הכותב הציג מידע לא רלוונטי לנושא ואף ייתר בו       

הכותב לא בדה דברים ולא . מהימנה ואמינה, הכותב יצר מציאות שתיתכן 6
 .סילף עובדות ודעות

הכותב הציג דברים שאינו יכול להוכיחם או שאינם נכונים או        
 .סילף מעט מן העובדות והדעות

 

 ('נק 24)תקשורתיות ודיאלוגיות  

הכותב הבהיר דברים שהוא מניח כי . הכותב התחשב בנמען וחשב עליו 7
 (.למקומות ולדמויות, בהתייחסותו לאירועים)הקורא מכיר או שידיעתו חלקית 

ולא , הכותב ציין נושאים או מושגים שהקורא אינו מכירם        
 .טרח להבהיר אותם לקורא

 

הכותב יצר טקסט שאינו לוגי ולכיד או אינו ברור ובהיר די           .ברור ולכיד, הכותב יצר רצף לוגי 8
 .צרכו

 

היצג , כללי ציטוט: הכותב הקפיד למלא אחר מוסכמות הכתיבה האקדמית 9
 .(פסקות)

הכותב לא הקפיד למלא אחר מוסכמות הכתיבה וציטט לא          
 .לא הקפיד בהיצג. לפי הכללים

 

  .קולו של הכותב לא נשמע           .ובדרך מכבדת וראויה בביטחון' השמיע את קולו'הכותב  10

 ('נק 18)סגנון ולשון  

נים לנמע, הכותב היטיב להתאים את המשלב הלשוני למטרת הכתיבה 11
 .הפוטנציאליים ולנושא הכתיבה

הכותב יצר צרימות משלביות או כתב בעברית נמוכה או         
 .בלשון מדוברת

 

וכן במילים האופייניות , הכותב השתמש באוצר מילים וצירופים רחב ומגוון 12
. כגון מילים המביעות ספק וניגודיות, לסוגה

 .נה ובמקום המתאיםהשתמש בביטויים ובניבים במשמעות הנכוהכותב 

השכיל להביע  הכותב השתמש באוצר מילים מצומצם ולא        
השתמש הכותב  .דברים באמצעות מילים האופייניות לסוגה

 .בביטויים או בניבים שלא כראוי ,בצירופים

 

, בשם ובתחביר, הכותב השתמש בצורות ובהצטרפויות נכונות ותקינות בפועל 13
 .ביידוע ובכתיב, בהתאם, היחס כולל שימוש תקין במילות

הכותב השתמש בצורות או בהצטרפויות בפועל בשם         
ובתחביר באופן לא תקין או טעה בשימוש במילות יחס או 

 .כמו כן שגיאות הכתיב מרובות. התאם

 

            כ"סה 

 


