
 
   

   
 

 

 במסלול העיוני טופס הנחיות ובקשה לבחינת גמר
 

 הסמינריוניות העבודות שתי על יתבססובבחינה  השאלותלהיבחן בבחינת גמר. של התואר השני  העיוניעל כל התלמידים במסלול 

הרשימה תורכב . המנחה עם ובשיתוף בנפרד מהעבודות אחת לכל שתבנה מורחבת בביליוגרפית רשימהובמהלך הלימודים  שהוגשו

ביליוגרפיה מופיעים ב אינםאשר  (מספרים פרקיםאו  מאמריםהשאר ולפחות, ספרים שני ) מקורות 7 , מתוכם מקורות 20מ 

 . עבודת הסמינרל

 

 מחייב בשנתיים לתואר החובות סיוםשימו לב כי  .המרצה ה/אותו אצל הסמינריונית העבודות שתי את לכתוב איןלהזכירכם, 

 . הראשונה הלימודים בשנת( הגמר בחינת בסיס שישמשו) הסמינרים שני הגשת

 

 להגיש יש זה אישור לקבלת. החוג לנוהלי ובכפוף החוגית א"המ ועדת באישור מותנים הבחינה ותאריך הביבליוגרפית הרשימה

 בהכנת להתחיל לתלמידים ממליצה הוועדה.  )הבחינה מועד לפני חודשים 3 -מ יאוחר לא הגמר לבחינת הבקשה טופס את לוועדה

 (.לוועדה הגשתם לפני חודשים 3 לפחות לבחינה הבקשה טפסי ובמילוי הביבליוגרפיות הרשימות

 

 :התלמיד לבחירת קבועים מועדים 3 מתוך באחד תיערך הגמר בחינת

 'א סמסטר של הבחינות בתקופת .1

 ' ב סמסטר של הבחינות בתקופת .2

 (.הלימודים שנת תחילת לפני הבחינה הגשת) הקיץ חופשת של האחרון בשבוע .3

 

 ים לידהםהתלמיד וואותם יקבל . שני המורים שנבחרו כבוחנים יחברו כל אחד מבחן נפרד,המבחן יהיה במתכונת של מבחן בית

 עותק מודפס של תשובות למזכירות החוג ללימודי מזרח אסיה וכן עותק אלקטרוני. ולכל היותר, שבסיומן ישיב שעות 72למשך 

 

 :להתבסס על אחד או יותר מהקווים המנחים הבאים שאלות הבחינה עשויות )אם כי אינן חייבות(

 

מסקנות רחבות יותר, או תובנות מעמיקות ובעלות משמעות מחקרית החורגת מזו פיתוח טיעון עבודת הסמינר והצגת  .1

 שהוצגה בעבודה המקורית.

 פיתוח תת נושא כלשהו מעבודת הסמינר לכדי חיבור מקיף ומעמיק יותר. .2

מן התמודדות עם חולשה משמעותית בטיעון שהוצג בסמינר, הכוללת ניסוח ברור, מפורט וביקורתי של הבעייתיות העולה  .3

 הטיעון הישן, וביסוסו של טיעון חדש, מעמיק ומשכנע.

 

 

)כך שבסך הכל יענו התלמידים   לבדשתיים בשאלות, מתוכן יענו התלמידים על  שלושלתלמידים  מנחה כליגיש ת/ביום המבחן 

 .(1.5, רווח 12עמודים )פונט  3 תהיה בתשובה תכל על הביבליוגרפיה. ובהסתמך  ,שאלות( 4על 

  



 המנחיםאישור 

 

 

 1אישור 

 

, בבחינת הגמר ______________________________________ /האת התלמיד לבחון /הבזאת כי אני מוכן /תאני מאשר

שהוגשה לי  ____________________________________________,בהתבסס על עבודת הסמינר )כותרת העבודה( 

  .__________________________________________מינר, שנה, סמסטר( במסגרת הסמינר )שם הס

  למבחן, בהתאם להנחיות למעלה.שהגיש/ה לי את הרשימה הביבליוגרפית  /האישרתי לתלמיד

)הקף/י את האופציה  הקיץ חופשת של האחרון בשבועהמבחן יערך בתקופת הבחינות של סמסטר א / תקופת הבחינות של סמסטר ב / 

 הנבחרת(.

 

 :הערות

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 __________________       תאריך _______________________חתימה   ____ ____שם המנחה ______________

 

 

 

 2אישור 
 

 

בבחינת הגמר,  ______________________________________את התלמיד/ה  לבחוןאני מאשר/ת בזאת כי אני מוכן/ה 

שהוגשה לי  ____________________________________________,בהתבסס על עבודת הסמינר )כותרת העבודה( 

  __________________________________________.מינר, שנה, סמסטר( במסגרת הסמינר )שם הס

  ביבליוגרפית שהגיש/ה לי למבחן, בהתאם להנחיות למעלה.ה האישרתי לתלמיד/ה את הרשימ

)הקף/י את האופציה  הקיץ חופשת של האחרון בשבועהמבחן יערך בתקופת הבחינות של סמסטר א / תקופת הבחינות של סמסטר ב / 

 הנבחרת(.

 

 :הערות

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 __________________       תאריך _______________________חתימה   ____ ____שם המנחה ______________


