
 ד"תשע',  אדר א    ד"בס

  המורה רחל אהרונוב/ 'כיתה ד -מסכמת בנביא עבודה 

  , שלישלום תלמיד יקר

  .מסכמת להכין עבודה הולךהנך , ד פרקים בספר שמואל"לכבוד סיום י

  :שלושה חלקיםהעבודה מחולקת ל

   . הוא החלק העיוני וכולל לימודהחלק הראשון

  .  יכלול עבודה עם המשפחההחלק השני

 . יהיה בתחום היצירההחלק השלישי
  

  .'ראש חודש אדר בהחלק הזה הוא החלק הראשון ויש להגיש אותו עד לתאריך 

עליו תחזור בעזרת המפרשים והסיכומים במחברת כדי , מחולק לך פרק משלך

 לאחר מכן מלא את הדף מהצד השני של דף זה לפי המחוון .שתבין אותו היטב

  . וגם את המחוון

  . לפנות אלייאפשר, לכל שאלה .ריםהנך מתבקש לעשות לבד ללא עזרת ההורים או בני משפחה אח

  :מחוון לבדיקת החלק הראשון

אישור   :המטלה

  שלך

אישור 

  המורה

נקודות 

  מהציון

עברתי על הסיכומים שלי לפרק במחברת ונעזרתי , קראתי את הפרק

  .במפרשים או במורה כשלא הבנתי

    20  

  20      .מילאתי את כל התשובות בדף החלק הראשון

  20      .הגשתי דף נקי ומסודר בכתב ברור ומובן והשתמשתי בסימני פיסוק

  5      .הגשתי את העבודה בזמן

  65  :סך הכל נקודות לחלק זה
  

 אחת המטרות שלנו בלימוד נביא הוא להכיר במעלות הטובות שהיו :חלק שני
במשימה זאת נגלה כיצד מעלות אלה נמצאות גם בנו וכיצד . ך"בנביאים ובאנשים בתנ

 ! אנו מיישמים אותם בחיינו
המשימה שלכם היא לערוך שיחה עם ההורים כיצד אתם מיישמים בבית את הערכים שלמדנו 

   .עליהם וגילית בפרק שלך
כתוב את תוכן השיחה על דף שורות יפה בכתב יפה עם שם ותאריך הגשה כדי שתוכל להוסיף 

, לאחר שתקבל אישור מהמורה. יש להגיש את החלק הזה עד פורים. אותו לתצוגה הסופית שתכין
  !תוכל לגשת לחלק השלישי

 

 20: נקודות בחלק השני
  

!  הוא החלק בו אתה יכול להשתמש בכישוריך וביצירתיות שלךהחלק השלישי

 גילית בפרק אחד מן הערכים שבחר, לאחר שתקבל ממני אישור להמשך העבודה

לגו , אפשר עם פלסטלינה. כיצד הערך בא לידי ביטוי בפרק שלך דגם מוחשי והכין

  .או כל מוצר אחר

  15: נקודות בחלק השלישי
  



 ד"תשע',  אדר א    ד"בס

  __________________בעבודה ' תאריך הגשת חלק א___________ שמי 

  _______הפרק שלי הוא פרק  

  ______________________________________: כותרת לפרק

  :הנושאים העיקריים בפרק
 _____________________________________________________________. א

  _____________________________________________________________. ב

  ______________________________________________________________. ג

  _____________________________________________________________. ד
  

  :הדברים האלה עניינו אותי בפרק ואוסיף גם למה עניינו אותי

_____________________________________________________________  .א

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  .ב

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
  

  

  :טבלת הערכים בפרק שלי
  

מאיזה דיבור או   ?ממי לומדים אותו  ?מהו הערך
מעשה לומדים 

  ?אותו

ציטוט של הפסוקים שמהם 
  .למדתי את הערך הזה

  

  

      

  

  

  

      

  

. הוסיפו ציטוט או פירוש שמצא חן בעיניך והסיבה שבחרת בו עם ציון הפסוק ושם הפרשן: למעשירים
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

  ________ _____________!קיבלתי אישור מהמורה להמשיך לחלק השני

 


