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שון, מועד חורף נבצרים, ת
עברית: הבנה, הבעה ול

שראל
שמורה למדינת י

זכות היוצרים 
שרד החינוך

שות מ
אין להעתיק או לפרסם אלא בר

שאים לכתיבת טיעון 15-14
  טבלה להערכת הנו

תבחינים
להערכה

1
100%

-85%
2

84%
-70%

3
69%

-55%
4

54%
-0%

)100%
א.  תוכן ומבנה )24 נק', 

*   עמדה )5%(
שא הנדון )כולל התלבטות(.  

–  הצגת עמדה ברורה בנו
–  אין עמדה  / העמדה אינה ברורה ובולטת.

*   הנמקה וביסוס )60%(
שורים 

–  הצגת נימוקים מהימנים והגיוניים הק
)20%

      היטב לטענה. )
–  ביסוס מוצק באמצעות עובדות, פריטי מידע,     

)20%
      דוגמאות, הסברים, ציטוטים. )

)20%
שריים. )

של מתנגדים אפ
של אחרים או 

–  דיאלוג עם טענות 

שורים 
–  הצגת נימוקים חלקיים או מהימנים חלקית או לא ק

       לטענות.
–  אין ביסוס / ביסוס חלקי / לא רלוונטי.

–  אין דיאלוג עם טענות אחרות / טענות אחרות אינן רלוונטיות.
*   הרחבה ופרופורציה )10%(

שמירה על 
–  פיתוח כל רעיון במידת הרחבה מתאימה ו

      פרופורציות בין חלקי התוכן.
–  אין פיתוח או הרחבה מתאימה / פרופורציות לא הולמות 

      בין חלקי התוכן.

*  רלוונטיות )10%(
הצגת מידע רלוונטי ללא סטייה.

 –
שא.

הצגת מידע לא רלוונטי לנו
 –

שוריות )10%(
*   לכידות וקי

שונים / 
לכידות רעיונית מיטבית לאורך כל החיבור באמצעים 

 –
ָשרים מתאימים, כגון חזרות לקסיקליות, אזכורים והבהרות 

בַק
של התוכן, ביטויי ניגוד והסתייגות.

שה ביותר / אין לכידות.
–  לכידות רעיונית קלו

שוריות לקויה / לא מתאימה.
שוריות או הקי

      אין קי

*   פתיח וסגיר )5%(
שא.

שהוא הרלוונטי לנו
–  פתיח מכל סוג 

–  פתיח המסביר היטב את הבעיה / הקונפליקט
      העומדים בבסיס המאמר ומציג את טענת הכותב/ת.

שים(.
של מהלך הטיעון )בלי חידו

–  סגיר המציג מסקנה או סיכום 

–  אין פתיח או פתיח עמום / מבולבל. 
של הבעיה / הקונפליקט / 

שמעית 
–  אין הצגה ברורה וחד־מ

      טענת הכותב.
שאינו מציג מסקנות 

שאינו מסכם / 
ש או 

ש בו חידו
שי

–  סגיר 
       או אין סגיר כלל.

)100%
ב.  מבע ותקינות )16 נק', 

שלב )20%(
*   מ

שוני בינוני-גבוה; אוצר מילים וצירופים מגוון; 
שלב ל

מ
דרכי מסירה מדויקות ומגוונות )אם נסמך על דברי אחרים(.

שלביות לא מכוונות; אוצר 
שוני נמוך או צרימות מ

שלב ל
מ

שם 
מילים וצירופים דל; חוסר הקפדה על מסירת דברים ב

אומרם.

*   היצג )15%(
–  היצג מיטבי )עימוד מיטבי; חלוקה נכונה לפסקות(.

–  חוסר הקפדה על מוסכמות הכתיבה.

*   תחביר )20%(
ש תקין 

שימו
שפטים תקינים מבחינה תחבירית, כולל 

–  מ
      במילות יחס וביידוע.

ש לא תקין במילות 
שימו

שאינם תקינים, כולל 
שפטים 

–  מ
      יחס וביידוע.

*   צורות )20%(
שם.

ש תקין בצורות ובהצטרפויות בפועל וב
שימו

  –
שם.

ש לא תקין בצורות ובהצטרפויות בפועל וב
שימו

  –

*   כתיב )10%(
–  כתיב נכון.

–  ריבוי שגיאות כתיב )אינו חל על תלמידים בעלי דיסלקציה(.

*   פיסוק )15%(
–  פיסוק קביל.

שגיאות פיסוק.
–  ריבוי 


