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 ________________________________: ות/יםהתלמידשמות 

 _________________________________: נושא נבחר

 שאלת החקר: ____________________________________________________________________

 _______________________________ :ותיוטטתאריכי בדיקת ה

 _______________________________ בתאריך: ההוגש ההעבוד

  ניקוד קריטריונים מרכיב העבודה
הקדמה )כעמוד 

 אחד(
או הקדמה משותפת בעלת הקדמה אישית של כל תלמיד, 

למה בחרתי ביצירות, לנמק, מה השפיע על דעות אישיות: 
 אישי, חברתי, וכו'. -בחירת תת הנושא

  'נק 5

הרקע  -מבוא
 התאורטי

 עמודים( 2-3 -)כ

בבירור ומכיל בתוכו את . נושא העבודה מנוסח 1
 היצירות הנחקרות.

. המבוא כולל מושגים מרכזיים ספרותיים  שחשובים 2
 העבודה.לפיתוח הנושא, ורלוונטיים לנושא 

 . כתיבה תמציתית וברורה של המאמרים. 3
 

  'נק 15

גוף העבודה 
התמודדות עם 

שאלת החקר, ניתוח 
 היצירות

 עמודים( 10-)כ 

ניתוח ופרשנות היצירות תוך שימוש במאמרים 
 הרלוונטיים, בזיקה לנושא הכיתתי ולנושא הקבוצתי.

 כתיבה רצופה והגיונית.
 

  'נק 55

  'נק 5 מאיחורים. המנעות עמידה בזמנים
מסקנות  -סיכום

 ורפלקציה
 

על ניסוחים  אין לחזור בו נובע מגוף העבודה,  הסיכום
פרקי  . מחוויב להתייחס בו לנושא, מתוך גוף העבודה

 מסקנות )גם השוואתיות(.ולהעבודה 
 הרפלקציה תיבנה במשך התהליך: – רפלקציהה

 1.1.21: 1רפלקציה מס' 
 .19.2: 2רפלקציה מס' 

 תאריך מסירת העבודה. -12.3.21רפלקציה מסיימת 
אילו קשיים עלו במהלך -ניתן להעזר  גם בשאלות הבאות: 

העבודה, מתהליך בחירת היצירות ועד כתיבת התוצר 
האם השתנתה דעתך בעקבות העבודה  -הסופי, לתאר. 

  ק'נ15



 האם היית בוחר נושא אחר. -לגבי בחירת הנושא, 
 -  גה את מטרותיה.האם לדעתך תוכנית תמ"ר השי -

 ונימוקים.האם היית ממליץ לחבריך ללמוד בדרך זו? 
 

 כל הרפלקציות יצורפו לגרסה הסופית של העבודה.
  

. שלושה מקורות מידע לפחותפירוט היצירות הנחקרות +  הביבליוגרפי
ציטוט עפ"י הכללים המקובלים, נספחים )ראיונות, 

 מאמרים(
 כאןפירוט והסברים 

  'נק 5

 

 הערות למילוי הרפלקציה בחלק של הסיכום ומסקנות.

 . כל תלמיד כותב באופן אישי  גם את החלק של ההקדמה, וגם את החלק של הרפלקציה בתוך הסיכום והמסקנות.1

 . לא תתקבלנה תשובות של "כן" ו"לא".2

 התייחסות למורה המלמד.כם לכלול בתשובותיאין . 3

בין הציונים של  הציון הסופי, הוא אישי. הציון נקבע ביחס למידת המעורבות ושיתוף הפעולה של כל אחד מחברי הקבוצה בנפרד, ולפיכך יתכן כי לא תהיה זהות לבכם,. לתשומת 4

 חברי הקבוצה.

 ציון סופי___________________

הערות 

__________________________________________________________________________________________________________________המורה________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* מחוון זה מיועד למנחה/ המורה המלמד ולבודק החיצוני. * אין להעיר בגוף העבודה הערות.* על התלמיד הערות לבודקים: 

 לדעת מראש מהו משקל העבודה הנבדקת. * יש לאפשר לתלמידים לקרוא את הערות שני הבודקים. בהצלחה רבה ותודה רבה
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