
 טיבה העליונה -מרכיבי הציון בהיסטוריה

 

 שיעורי בית ומטלות להגשה  -10%

 מטלות להגשה עם ציון -30%

 מבחן הסמסטר  -50%

 תלמידאות  -10%
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 [ 50-100מפתח ציון התלמידאות:   ] 
 )הפחתת עשר נקודות(   -)הפחתת חמש נקודות(; נמוך    –ללא הפחתה; בינוני   –רכיב גבוה 

 

 שם הרכיב/ 

 רמת איכות 

   1פרמטר 

ביצוע 

 מטלות  

   2פרמטר 

 סדר וארגון 

   3פרמטר 

 השתתפות פעילה 

   4פרמטר 

 ערכים ותרבות שיח 

 5פרמטר 

מיקוד  

 בשיעור 

 גבוהה  1
התלמיד מכין 

מטלות  

סינכרונית  

ואסינכרונית  

  באופן עקבי

 ומגישן בזמן 

התלמיד מביא  

ספרים  באופן עקבי 

לשיעור, שומר על  

מחברת מסודרת  

 מרחוק ומקרוב  

התלמיד מגלה מוטיבציה  

למקצוע: משתתף  

  בדיונים, משמיע דעותיו

שואל   ,מקרוב ומרחוק

משתף הכיתה     שאלות,

בידע עולם, מגלה רצון  

 להעמיק ולחקור 

את הדיון  מכבד מיד  התל

  ,המתנהל, אינו מתפרץ

מקשיב לחבריו, מכבד  

דעתם ומגיב ברשות  

מקרוב    ובצורה עניינית

 ומרחוק 

התלמיד ממוקד  

בנושאי  

השיעור, אין  

צורך להפנות  

את תשומת  

לבו לנעשה  

 בכיתה 

התלמיד מכין  בינונית  2

מטלות  

סינכרונית  

ואסינכרונית  

באופן לא  

 עקבי  

אינו מביא  התלמיד 

באופן עקבי ספרים  

ולא מקפיד על  

 מחברת מסודרת 

התלמיד אינו מגלה יוזמה  

מבטא את דעותיו  אך 

בהתערבות  בקצרה 

 המורה 

התלמיד אינו מגיב בצורה  

לדברי  באופן עקבי  עניינית  

חבריו או מתפרץ ללא  

 רשות. 

אינו  התלמיד 

באופן  ממוקד 

בנעשה  עקבי 

ויש   בשיעור

להעיר לו כדי  

 למקוד בשיעור 

התלמיד אינו   נמוכה  3

מטלות  מכין  

סינכרונית  

ואסינכרוניות  

 באופן עקבי 

התלמיד אינו מביא  

ספרים  באופן עקבי 

, מחברתו  לשיעור

אינה מסודרת/ לא  

 בנמצא 

התלמיד אינו מגלה יוזמה  

,  או מוטיבציה למקצוע

משתתף  אינו מגיב ואינו  

בשיעורים ולו בצורה  

 יזומה על ידי המורה

התלמיד עקבי בחוסר כבוד  

לחבריו לכיתה, מתפרץ,  

את  מכבד אינו מקשיב ואינו 

 דעת חבריו לכיתה  

התלמיד אינו  

קשוב לנעשה  

בשיעור ויש  

למקדו באופן  

עקבי וללא  

 הצלחה

 


