תעודה לשנת הלימודי תשס"ח
ישראלה ישראלי

)ג (2
מחצית א

קריאה:
שולט/ת היטב
קורא/ת שוט

√

קורא/ת מדויק

√

שולט/ת

שולט/ת חלקית

שולט/ת במידה מועטה

מתייחס/ת לפיסוק בקריאה
√
הערות :שולטת היטב בקריאה .המלצת יפה על ספרי הקריאה  המשיכי בכ!

מחצית א

הבנת הנקרא:
שולט/ת היטב
מבי"/ה מילי מתו הקשר בטקסט

√

מבי"/ה רצ אירועי בטקסט

√

יודע/ת לאתר רעיו" מרכזי בטקסט

√

יודע/ת להסיק מסקנות מטקסט

√

שולט/ת

שולט/ת חלקית

שולט/ת במידה מועטה

הערות :את מגלה הבנה מצוינת ועובדת באופ" עצמאי.

מחצית א

הבעה בכתב:
שולט/ת היטב
כותב/ת בכתב קריא וברור

√

כותב/ת ללא שגיאות כתיב

√

שולט/ת

שולט/ת חלקית

שולט/ת במידה מועטה

יודע/ת לנסח תשובות מלאות
√
הערות :את מרבה לכתוב בשפה יפה ועשירה .סגנו" כתיבת ברור ומוב".

לשו":

מחצית א
שולט/ת היטב

יודע /ת לזהות שמות במשפט

√

יודע/ת לזהות פעלי במשפט
√
הערות :את מבינה ויודעת היטב את הנושאי הנלמדי בלשו".

שולט/ת

שולט/ת חלקית

שולט/ת במידה מועטה
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ישראלה ישראלי

מחצית א

תורה:
שולט/ת

שולט/ת היטב

שולט/ת במידה מועטה

שולט/ת חלקית

√

מכיר/ה את הסיפור המקראי

מבי"/ה רעיונות ומסרי בסיפור המקראי
√
הערות :את מגלה מעורבות ועניי" במהל השיעורי  המשיכי בכ!

מחצית א

חשבו" והנדסה:

שולט/ת היטב שולט/ת שולט/ת חלקית שולט/ת במידה מועטה
√

מכיר/ה את המבנה העשרוני עד 10,000
פותר/ת תרגילי בחיבור ע המרה

√

פותר/ת תרגילי בחיסור ע המרה

√

פותר/ת תרגילי כפל וחילוק ב 100 ,10ו1000

√

פותר/ת תרגילי בכפל וחילוק בעלפה בתחו ה  100
פותר/ת בעיות מילוליות

√
√

מבי"/ה את המושגי ההנדסיי בנושא מצולעי

√

הערות :את לוקחת חלק פעיל בשיעור.

מחצית א

מדעי:

שולט/ת היטב שולט/ת שולט/ת חלקית שולט/ת במידה מועטה
אתה מכיר את נושא החומרי ,תכונותיה והשימוש שנעשה בה

√

הערות :את בעלת ידע רב בנושאי הנלמדי.

מולדת:

מחצית א
שולט/ת
היטב

מכיר/ה ומבי"/ה את המושגי שנלמדו בנושא חברה ומדינת
ישראל
הערות :את מגלה מעורבות ועניי" במהל השיעור  המשיכי כ!

שולט/ת

שולט/ת
חלקית

שולט/ת במידה
מועטה

√

מחצית א

מיומנויות מחשבי:
שולט/ת היטב

שולט/ת

שולט/ת חלקית

שולט/ת במידה מועטה

√

מגלה עניי" וידע במשימות הניתנות.
הערות :את שולטת היטב במיומנויות המחשב.

מחצית א

אנגלית:
שולט/ת היטב
מבי"/ה הוראות מילוליות

√

מכיר/ה את אוצר המילי הנלמד

√

שולט/ת

שולט/ת חלקית

מזהה אותיות וצלילי
√
הערות. :מגלה יחס רציני ואחראי למקצוע האנגלית .עובדת בחומר שמעל לרמת הכיתה.

שולט/ת במידה מועטה

3

ישראלה ישראלי

זמר עברי:

מחצית א
בקביעות

לעיתי

לעיתי קרובות

לעיתי רחוקות

√

משתת/ת ומגלה עניי" בשיעור
הערות :משתתפת ומגלה עניי" והתלהבות.

חקלאות:

מחצית א
בקביעות

לעיתי קרובות
√

מזהה סוגי צמחי
לוקח/ת חלק פעיל בשיעור

לעיתי

לעיתי רחוקות

√

הערות:

מחצית א

חינו גופני:
בקביעות
מכיר/ה ומכבד/ת את כללי המשחק

√

משתת/ת באופ" פעיל בשיעורי

√

מגיע/ה לשיעורי בתלבושת מתאימה

√

לעיתי קרובות

לעיתי רחוקות

לעיתי

הערות:

מחצית א

זואולוגיה:
בקביעות
משתת/ת ומגלה עניי" בשיעורי

√

שומר/ת על כללי ונהלי בפינת החי

√

לעיתי

לעיתי קרובות

לעיתי רחוקות

הערות:

דרמה:

מחצית א
במידה רבה מאוד

בעל/ת כישורי דרמטיי ויכולת לגל דמויות

√

מכיר מושגי בתחו ועובד/ת בשיתו פעולה

√

במידה רבה

במידה חלקית

במידה מועטה

הערות:

מחצית א

אמנות:
בקביעות
משתת/ת ומגלה עניי" בשיעורי

√

נכו"/ה להתנסות בדרכי ביצוע וחומרי מגווני

√

לעיתי קרובות

לעיתי

לעיתי רחוקות

הערות :את מגלה כשרו" יצירתיות ומקוריות בעבודת.

מוסיקה:

מחצית א
בקביעות

מאזי"/ה ומשתת/ת באופ" פעיל בשיעור
הערות:

√

לעיתי קרובות

לעיתי

לעיתי רחוקות
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ישראלה ישראלי

מחצית א

התנהגויות בתחו הלימודי:
בקביעות
מבצע/ת משימות באופ" עצמאי

√

מתכנ"/ת ומבצע/ת את המשימות ביעילות

√

מקשיב/ה ומרוכז/ת בשיעור

√

לוקח/ת חלק פעיל בשיעור

√

מבצע/ת את מטלות הבית כנדרש

√

מקפיד/ה על סדר וארגו"

√

מקפיד/ה להביא את הציוד הנדרש

√

לעיתי קרובות

לעיתי

לעיתי רחוקות

הערות :את לומדת מתו רצו" ועניי".

חיסורי:

איחורי:
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מחצית א

החינו לחיי בחברה:
בקביעות
מתייחס/ת בכבוד לדברי המורי

√

מתנהג/ת בסובלנות ובכבוד לחברי

√

ממלא/ת תפקידי באחריות

√

מקפיד/ה על תרבות הדיבור

√

מייש/ת בהתנהגות את הכללי הנהוגי בכיתה ובביה"ס

√

לעיתי קרובות

לעיתי

הערות :את נוטלת חלק פעיל בשיחה במליאה  המשיכי בכ!

ממני אלי:
ישראלה יקרה,
התבלטת בכיתה בזכות כישורייך הרבים :אחריות ,חריצות ,מנהיגות חיובית
ובזכות תפקידיך כמסייעת בתחום הלימודי וכמלווה חולים לחובשת .הצלחת
למצות את יכולותייך הגבוהות .יישר כח ובהצלחה במחצית הבאה.
אוהבת ,טובה.
חתימת התלמיד/ה:

________________

חתימת המחנכת:

________________

חתימת המנהלת:

________________

חתימת הורי:

________________

לעיתי רחוקות

