ב .תוכן ומבנה ( 10נקודות)100% ,

—

—
—

—

—

—

—

—
—

—

א .סוגה ותקשורתיות ( 5נקודות— )100% ,

תבחינים
להערכה

1
100%-85%

2
84%-70%

טבלת תבחינים לשאלה 12

כתיבת טיעון ולא סיכום ,רשימה או
סיפורת
הבעת דעה והנמקתה ,קיום מהלך טיעון
מלא
החיבור עומד בהיקף המילים הנדרש
כתיבת טקסט עצמאי שיש בו כל
המידע הנדרש לנמענים כדי לדעת במה
דברים אמורים
הצגת עמדה אישית ברורה ורלוונטית
בנוגע לנושא המטלה
הצגת נימוקים הגיוניים של דעת הנבחן
הקשורים לטענה .הנימוקים מבוססים
על ראיות מהטקסט או על סיפור אישי
או ידע אישי
הנימוקים מפותחים באמצעות
הסברים ,פירוט ,הוכחות ודוגמאות
לכידות רעיונית מיטבית לאורך כל
החיבור
שימוש במילות קישור מתאימות
פתיחה המסבירה היטב את הבעיה
העומדת בבסיס המאמר
סיום המציג מסקנה של מהלך הטיעון
וסוגר את חלקי הטקסט במסקנה או
המלצה

* לנבחן שכתב עד  30מילים יש לתת  0בכל הקריטריונים.

בשאלה זו יש לבדוק בנפרד כל קריטריון ,ולכל קריטריון לתת ציון מ־.100%-0

פרק ב — הבעה ( 25נקודות)

-3-

3
69%-55%

— בלי קישוריות או קישוריות לקויה  /בלתי מתאימה
— אין פתיחה ואין הסבר על הבעיה או שהפתיחה עמומה /
מבולבלת
— חיבור בלי סיום כלל

— לכידות רעיונית קלושה

— אין הצגת נימוקים או שהצגת הנימוקים היא חלקית
ובלתי מבוססת ,והם אינם קשורים לטענות

— בלי עמדה ברורה ובולטת

— חיבור מצומצם ביותר — פחות משליש מן הנדרש
— הטקסט אינו עצמאי ואינו כתוב כיחידה אחת.
אי־אפשר להבין את הנאמר ללא ידע מוקדם

— כתיבה בסוגה שונה מכתיבת טיעון או עירוב בלתי
מושכל של סוגות
— אין הבעת דעה

4
54%-0%

הבנה ,הבעה ולשון ,קיץ תשע"ח ,מס' 11274

ד .תקינות ( 5נקודות)100% ,

ג .מבע ( 5נקודות)100% ,

תבחינים
להערכה

—

—

—

—
—
—

—

משפטים שלמים שבנויים ברצף הגיוני
וברור לאורך כל הטקסט
קשר הדוק בין הרעיונות
משלב לשוני בינוני ולא משלב דיבור
שימוש נכון במילות קישור ובמאזכרים
מתאימים
שימוש תקין בנקודה בסוף משפט,
ובפיסוק קביל
שימוש תקין בהצטרפויות בפועל ,בשם,
בתחביר ובמילות היחס
כתיב נכון

1
100%-85%

2
84%-70%

-43
69%-55%

— שימוש לא תקין בהצטרפויות בפועל ,בשם ובתחביר,
כולל שימוש לא תקין במילות יחס
— כתיב לא נכון

— אין נקודה בסוף המשפט .אין פיסוק

— אין קשר בין הרעיונות
— המשלב הוא משלב דיבור בעיקרו
— מילות הקישור אינן מתאימות והשימוש בהן אינו נכון

— משפטים חסרים או בלתי רציפים

4
54%-0%
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