כתיבת תוכן ודירוגו
שימוש בציון  5 ) 1-5 :הציון הטוב
ביותר(
דקדוק

1
2
3
4
5

פסקאות

1
2
3
4
5

הדגשה והבלטה

1
2
3
4
5

כותרות  /כותרות
משנה

1
2
3
4
5

תמונות ומדיה

1
2
3
4
5

התבטאות

1
2
3
4
5

לתוכן יש יותר מ 5טעויות דקדוק ושגיאות
לתוכן יש פחות מ 5טעויותדקדוק ושגיאות
לתוכן שי שגיאת דקדוק אחת
לתוכן יש שגיאות דקדוק קטנות ולא קריטיות
אין שום שגיאות דקדוק בתוכן
תוכן דל בפסקאות עם מרווח ריק רחב בין פסקה לפסקה
התוכן אינו מובן מספיק ,ולא מועבר בצורה ברורה בפסקאות ,ללא הפרדה הגיונית
שימוש נכון במרווחים בין הפסקאות ,ישנן פסקאות ארוכות יותר מהשאר
שימוש נכון במרווחים מה שגורם לקורא להמשיך לקרוא ולהתעניין
הרבה מרווחים שמושכים את העין לקרוא את התוכן העיקרי והשימושי באמת.
ללא הבלטה או לינקים שגורמים למילה להיות חשובה יותר או קריטית לקורא
הדגשה מינימלית למילים מסוימות וחשובות במיוחד
חלק מהתוכן מודגש ,וחלק מהטקסט הוא בצורת " משיכה" לצורך המשך קריאה של תוכן חשוב
שימוש נכון ומספק של הדגשה ,קווים תחתונים ותוכן "משיכה"
שימוש משולב של כל הכלים לצרכי הדגשה ,הבהרה ,קווים תחתונים ותכנים שמשאירים את הקורא בעיון מירבי על הטקסט.

אין כותרות ייעודיות לתכנים ,ללא כותרות משנה קריטיות לחלק מהתכנים
כותרת אחת כללית ,ללא תתי כותרות שיכולות לשפר את חלוקת התכנים
שימוש בכותרת כללית ,ותת כותרת אחת כשיש צורך בעוד.
שימוש נכון של כותרת כללית ותתי כותרות בטסקט כולו
כותרת כללית אחת ,תתי כותרות רלוונטיות ,ושימוש בציטוטים בצורה נכונה מהטקסט
אין כותרת או מדיה שמשדרת את תוכן הטקסט בצורה טובה
תמונה אחת שלא קשורה בהכרח לתוכן
ישנן תמונות ,אך יכולות להתקשר לתוכן בצורה טובה יותר
מספר תמונות שלרוב מתקשרות לתוכן הרלוונטי לאותה שורה
שימוש טוב בתמונות  /צילומים  /וידאו שמשדרים בצורה נכונה את הטקסט כולו ואת ההתקשרות לכותרת  -תמונות כוללות טקסט אלטרניטיבי
אין טון דיבור או מיקרו -קופי שניתן להצביע עליו בטקסט  -כתוב בפשטות
רמיזה על טון כלשהו של דיבור/כתיבה אך עדיין ללא רלוונטיות לטקסט
טון כתיבה והגייה טעונת שיפור
טון יציב שמופיע ברוב הטקסט ומדגיש כי יש קשר בין הטקסט לבין הצורה בו הוא נקרא
טון מושלם הכולל מיקרו קופי שמתאים את תוכן הטקסט לטון הרלוונטי לקהל היעד.

