
 מחוון להערכת עבודת חקר כתובה בגאוגרפיה

 

 נקודות מהציון הכללי והעבודה הכתובה/מצגת מלווה מתפתחת תוך התקדמות החקר.  60המורה המנחה נותן עד  -הערכת מורה מנחה למידת חקר 

נקודות  6מקבלת עד המעריך לפני הגיעו למפגש פנים אל פנים,  העבודה הכתובה אותה מקבל -נקודות מהציון הכללי  40המעריך נותן עד  -הערכת מנחה מעריך עבודת חקר 

 ציון משותף לכלל מגישי העבודה.  -

  יש מחוונים מלווים    -שאר הניקוד ניתן במפגש האישי, בהצגת התוצר, הפרזנטציה שאילת שאלות 

 

 

 

 רמת ביצוע גבוהה פירוט והגדרת המדד מדד/קריטריון
 

 נקודות לשיפור נקודות לשימור  100ניקוד מתוך  ע נמוכהרמת ביצו רמת ביצוע בינונית 

כולל  מבנה העבודה מבנה העבודה
 מבוא קצר

 בחירת נושא
 מושגים ומקורות

 שאלת חקר
 כלי החקר

הצגה ועיבוד ממצאי 
החקר ניתוח 

 ומסקנות
 תוצר 

כולל את כל 
המרכיבים בצורה 

 טובה ובפירוט המדד

כולל את כל 
המרכיבים בפירוט 

 ובחלקיות

 חסרים מרכיבים
ובמרכיבים הנמצאים 

 חסר עומק

  10ניקוד מקסימלי 
 

  

 שימוש במושגים
 סקירת ספרות

מושגים  3-שימוש  ב
 גאוגרפיים 

מקורות  2לפחות 
מידע עדכניים 

 ואמינים 

 3-נעשה שימוש ב
 מושגים 

מקורות  2הוצגו 
 מידע

 2-נעשה שימוש ב
 מושגים 

 מקור מידע 1הוצגו 

נעשה שימוש במושג 
1  

 לא הוצג מקור מידע 

   10ניקוד מקסימלי 

שאלת חקר ממוקדת  ניסוח שאלת החקר
מדויקת בהירה 

ופוריה ברמה והיקף 
 מתאימים

שאלה ברורה 
מדויקת ברמה והיקף 

 מתאימים
 שאלה פוריה 

מדויקת אך בינונית 
 בפרמטרים

שאלה לא ברורה, לא 
מדויקת, לא שאלה 

 פוריה
לא היקף ורמה 

 מתאימים

   15ניקוד מקסימלי 

כלי החקר מתאים  כלי החקר 
 לשאלת החקר 

כלי החקר מתאים 
 לשאלת החקר

כלי החקר מתאים 
בחלקו יש כלי 

 מתאים יותר

כלי החקר אינו 
 מתאים

   15ניקוד מקסימלי 

 כלי החקר
 מרכיביו וסעיפיו 

תיאור הממצאים 
בטקסטים לא 

 מילוליים
 הצגת הממצאים 

 נתונים ברורים 
שימוש בטקסטים לא 

 מילוליים 
 בצורה מפורטת 

הצגת הממצאים 

 נתונים אינם ברורים נעשה בחלקיות
לא נעשה שימוש 

בטקסטים לא 
 מילוליים

הצגת הממצאים לא 

   15ניקוד מקסימלי 



 מספקת באופן ברור 

הצגה ועיבוד ממצאי 
החקר הסקת 

מסקנות ומענה 
 לשאלת החקר 

 

עיבוד וניתוח 
 הנתונים

 הסבר הממצאים
 מענה לשאלת החקר

  

נעשה ניתוח , דיון, 
הסבר ומענה 

לשאלת החקר באופן 
 מובנה ברור והגיוני 

קשר קלוש בין  נעשה בחלקיות
שאלת החקר 

 לממצאים ולמסקנות 

   20ניקוד מקסימלי 

 מקוריות יצירתיות  תוצר תהליך החקר
 אסתטיקה

מקורי יצירתי מוגש 
בצורה אסתטית 
 ברורה מאורגנת 

   15ניקוד מקסימלי  מרושל, לא מאורגן נעשה בחלקיות

 

 

 

 

 


