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 מטלת הכתיבהאינפורמציה מקדימה על אודות 

 מה חשוב מאד לדעת?

 .תידרשו לכתוב חיבור בנושא נתון מראש 

  25%משקל מטלת הכתיבה בציון בחשיבה המילולית הוא. 

  10%משקל מטלת הכתיבה בציון הפסיכומטרי הכולל הוא. 

  15%משקל מטלת הכתיבה בציון הפסיכומטרי בדגש ההומני הוא. 

  דקות בדיוק. 30המוקצב הוא הזמן 

 .אין לחרוג מן השורות שבגיליון שתקבלו בזמן הבחינה 

  במחברת הבחינה יש מקום לטיוטה. אם תזדקקו לטיוטה תוכלו להיעזר בה. הטיוטה לא

 תיבדק.

 .לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף 

 .לא תוכלו להחליף את גיליון הכתיבה 

  .כתבו בעברית בלבד 

  .כתבו בסגנון הולם כתיבה עיונית 

 .הקפידו על לשון בהירה 

 .הקפידו על לשון תקינה 

  ? מהי כתיבה עיונית 

o  נהוגה בכתיבת תרגילים, מאמרים, בחינות, עבודות או מחקרים באקדמיה. מכונה

 "ז'אנר" )= סוג( אקדמי.

o )מציגה רעיון )רעיון = דעה, תפיסה, גישה, תיאור תופעה 

o  דיון = פירוט, הסבר, נימוקים, הוכחות ומסקנות(מציגה דיון( 

o .על חלקי הטקסט להיות מקושרים זה לזה בדרך הגיונית 

o .היחס בין הטיעונים צריך להיות ברור 

o .לשון בהירה, אחידה ומדויקת 

o .טקסט עיוני הוא ענייני, שיטתי וביקורתי 

o .אין זה משנה מהי דעתך האישית אלא כיצד היא תוצג ותנומק 

o ום לנימה אישית.אין מק 

o .אין מקום לסיפור חיים אישי 

o .אין מקום להבעת רגש 

o .קולו האישי" של הכותב בא לידי ביטוי בהבעת דעתו" 

o  שורות. 50הגיליון המוקצה לך מכיל 

  שורות. 50שורות ולא יותר מ  25אורך החיבור חייב להיות לפחות 

 .הגיליונות נסרקים אלקטרונית ולכן אסור לחרוג מהשורות 
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 ל שייכתב מחוץ לשורות )שוליים( לא ייבדק.כ 

 .לחיבור קצר מן הנדרש יופחת ניקוד 

  שורות בכתב יד שגודלו ממוצע הם הטובים  30-40הניסיון מלמד שחיבורים באורך

 ביותר.

 .החיבורים נבדקים ע"י מעריכים שהוכשרו לכך באופן אחיד ואובייקטיבי 

 זה.שני מעריכים יעריכו כל חיבור ללא תלות זה ב 

 .כל מעריך יבצע הערכתו בשני ממדים: ממד תוכן וממד לשון 

  מעולה(. 6)חלש מאד( לציון  1הציון בכל ממד נע בין הציון( 

  ציון החיבור יהיה סכום של ארבעה הציונים שיינתנו ע"י שני המעריכים בשני הממדים

 . 24לבין  4והוא ינוע בין 

  המעריכים אז החיבור ייבדק פעם שלישית אם בחיבור כלשהו יימצא פער ניכר בין ציוני

 ע"י מעריך בכיר שבדיקתו תכריע.

  בשני הממדים. 0חיבור שלא קשור במידה סבירה לנושא המבוקש יינתן ציון 

  בשני הממדים.  0חיבור שייכתב בשפה לא הולמת יקבל ציון 

 יוכל  במתן הציון נלקחת בחשבון העובדה שהחיבור נכתב בזמן מוגבל וייתכן שהכותב לא

 להפגין את מלוא כישוריו. לפיכך, ההתייחסות לחיבור היא כמעין "גרסה ראשונה".

 ?מה כולל ממד התוכן 

o ?באיזו מידה החיבור מתמקד בנושא הנתון 

o ?באיזו מידה הרעיונות המובאים ברורים לקורא 

o ?האם הטיעונים מובנים 

o ?האם הטיעונים קשורים זה לזה באופן הגיוני 

o מחזרות מיותרות ו"מריחות"?עד כמה התוכן "נקי " 

o ?באיזו מידה יש בחיבור חשיבה ביקורתית 

o ?באיזו מידה יש הבחנה בין דעות לבין עובדות 

o ?האם ישנה הסתכלות מנקודת מבט נוספת, בפרט דעה מנוגדת 

 ?מה כולל ממד הלשון 

o .בדיקת רמת הניסוח התחבירי 

o .בדיקת הסגנון התחבירי 

o ?האם החיבור הולם כתיבה עיונית 

o .בדיקת בהירות הלשון 

o .בדיקת מידת הדיוק בשימוש במילים 

o .בדיקת העושר הלשוני 

o .בדיקת השימוש במילות קישור 
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o .בדיקת השימוש במשפטי מעבר 

o .בדיקת חלוקה נכונה לפסקאות 

  יש להימנע מניסוח מליצי כלומר יש להימנע משימוש בשפה פיוטית וגבוהה שלא בהקשר

 רציניים.הנכון וכן מכתיבה מבודחת, היו 

 .הרעיון המרכזי חייב להיות מנוסח בבהירות 

 .הרעיונות המשניים צריכים להתייחס לרעיון המרכזי 

  מרכיבי החיבור צריכים להיות תלויים וקשורים זה לזה. אל לכם לכתוב פסקאות באופן

 אקראי.

 .על החיבור לבטא מחשבה מעמיקה ורחבה 

 .הימנעו מחריגה מהנושא 

  מיותרות.הימנעו מחזרות 

 .הימנעו משימוש בדוגמאות לא נכונות או לא קשורות 

 .הימנעו מהסברים לא מספקים 

 .הימנעו מכתיבה רגשנית או בעלת אופי סיפורי או אישי 

 .הימנעו מכתיבה בצורת רשימת נקודות או סעיפים 

 .הימנעו משימוש במילות סלנג 

  שימו לב: –בזמן הבחינה עצמה 

o לה.קראו היטב את כל הכתוב במט 

o .ודאו שהבנתם היטב מה מבקשים מכם 

o .הקדישו את הדקות הראשונות להעלאת רעיונות ולתכנון מבנה החיבור 

o .כתבו בעיפרון בלבד 

 כתבו בכתב יד ברור וקריא.


