
 מפתח להערכת החיבור: "משחקי מחשב אלימים"
 

קריטריונים 
 להערכה

       100% - 85%       84% - 70%        69% - 55%          54%  - 0% 

 תוכן
 נקודות 39

 
 הצגה מיטבית של התופעה. -
 דיון נרחב בגישות השונות     -
 הבעת עמדה ברורה ומנומקת היטב -
 שילוב מושכל של הטקסט.-

 
 הצגת התופעה  -
 דיון בגישות השונות.   -

 
 הבעת עמדה  ברורה ומנומקת. -
 ליקוי כשלהו בשילוב הטקסט. -

 
 הצגה דלה /אין הצגה.. -
 דיון מצומצם בגישות / בגישה אחת בלבד.  -

 
 עמדה מעורפלת / לא מנומקת -

 
 שילוב דל או לקוי של הטקסט. -

 
 ציון התופעה / אין הצגת תופעה. -
 ון דל מאוד בגישות / אין דיון.די -

 
 עמדה מעורפלת / אין עמדה -

 
 שימושיתר בטקסט / היעדר שימוש. -

 מבנה
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:  הצגת התופעה, רכיבי המבנה -

 דיון,
טענה )עמדה(, דוגמאות )אין    

חשיבות לסדר הרכיבי ובלבד שיהיה 
 הגיוני(. 

שימוש מושכל ברכיבי מבנה )כגון  -
 שימוש 

 במקדמי ארגון(.   
 בולטות של פתיחה וסיום -

 * לכידות טובה.

 
 לא כל רכיבי המבנה מצויים/  -

 סדר הופעתם לא תמיד לוגי.   
 כתיבה במבנה ברור. -

 * יש פתיחה וסיום.
* יש רצף רעיוני והתאמה 

 היוצרים 
 לכידות.   

 
מיעוט רכיבי מבנה / סדר רכיבי המבנה אינו לוגי   -
. 

 
 רטורי. –ם במבנה לוגי ליקויי -

 
 ליקויים בפתיחה או בסיום ללא בולטות.  -

 
 פגמים בלכידות המאמר. -

 
 אין מבנה ברור. -

 
מיעוט רכיבי מבנה /לא ניכרים רכיבי  -

 מבנה 
 במאמר, אין סדר ברכיבים.   
 
או ליקויים חמורים בפתיחה ובסיום  -

 חסרה
 ו חסר סיום.אפתיחה    
ות / העדר פגמים חמורים בלכיד -

 לכידות.
 מבע
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* התאמה מלאה במבע לסוגה 

 ולמטרת 
 הכתיבה )כתיבה עיונית(:  
 גבוה. –משלב לשוני בינוי  -

 * עושר לשוני, שימוש ייחודי בלשון 
 ובסגנון.   

* שימוש נכון ומגוון בקשרים 
 ובאמצעים 

 רטוריים המתאימים לסוגה.   

 התאמה כמעט מלאה במבע  -
 לסוגה ולמטרת הכתיבה.  

 
 משלב לשוני בינוני. -
 גיוון כלשהו בניסוח, בלשון  -

 ובסגנון.   
 שימוש נכון ברובו בקשרים.  -

 עים רטוריים שימוש באמצ   
 המתאימים לסוגה.   

 התאמה כלשהי במבע לסוגה ולמטרת הכתיבה. -
 
 
 חוסר עקביות במשלב הלשוני. -
 ה.ליקויים בניסוח ולשון דל -

 
 שימוש מועט באמצעים רטוריים. -

אין התאמה במבע לסוגה ולמטרת  -
 הכתיבה:

 משלב לשוני אינו מתאים / הולם.  -
 ליקויים חמורים בניסוח ולשון דלה.  -

 
 אין שימוש באמצעים רטוריים / שימוש  -

 בלתי הולם באמצעים רטוריים.   

 
 תקינות
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 שליטה מאלה בצורות דקדוקיות -
שליטה מלאה במוסכמות  -

 הכתיבה: 
 תחביר, פיסוק וכתיב.   
 היצג גרפי: -

 * עימוד מיטבי, חלוקה נכונה
 לפסקות.

 ( 10%ציון שם הנושא )  
 

 
* שליטה כמעט מלאה 

 במוסכמות
 הכתיבה:    
 שגיאות מועטות מאד  -

 בתחביר, בפיסוק ובכתיב.   
 
דרך כלל חלוקה עימוד: ב -

 נכונה 
 לפסקות.   

 
 שליטה חלקית / מועטה בצורות דקדוקיות. -
 שגיאות בתחום התחביר, הפיסוק והכתיב.  -

 
 וד: עימ -

 שגיאות בחלוקה לפסקות.   

 
 אין שליטה בצורות דקדוקיות. -

 
 יבשגיאות רבות בתחביר,בפיסוק ובכת -
 אין חלוקה לפסקות.עימוד:  -

 

 

 


