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 הקדמה

. המבחן ערך דתי-בכל בתי הספר של החיוך הממלכתיבחים במבחן בתורה תלמידי כיתות ו 

   במתכות פימית.

המבחן הוא ְּכִלי הערכה הוסף על ְּכֵלי הערכה אחרים שבית הספר משתמש בהם בשת הלימודים. 

דתי, -י בחיוך הממלכתיועד לבדוק עד כמה תלמידים העומדים לפי סיום בית הספר היסוד הוא

פרשות (בתורה ויש להם מיומויות בתחום הדעת הזה. הושאים הבדקים במבחן  שולטים בתכים

  . למדים בשיעורי תורה בכיתה ו )ט]כח שבפרק  פרק א עד פסוקמ[ כי תבוא""–"דברים" 

תחום הדעת  העומדים בראש דכת ולפי הדרישות שהגדירוהמבחן פותח לפי תוכית הלימודים המעו

הערכה פימית בית "באתר האיטרט של ראמ"ה בלשוית מצא מפרט המבחן  .במשרד החיוך

  .'חמ"דהמבחי 'בושא  ספרית"

מומלץ שצוות ההוראה של תחום הדעת בבית הספר יעיין בשאלות המבחן, יכיר אותן ואת הזיקה 

  .תלמידיםהשייבחו לפי  לימודים וללמד בכיתה, כל זאתשלהן לתוכית ה

  :הפימי להלן עקרוות המבחן

ן ומידע תוצאות המבח ., יבדוק אותו ויתח את תוצאותיואת המבחן קייםצוות בית הספר י  

לשמש את בית הספר כדי לגבש תהליכים של קבלת החלטות ולתכן  עשוייםממקורות וספים 

  .ד הבדקיםאת ההוראה ואת הלמידה בושאי הלימו

אם צוות בית הספר תופס אותה כחלק בלתי  מהותית מתרחשתבית ספרית הערכה פימית   

לכן ישמשו ציוי המבחן אך ורק את  ,פרד משיפור ומפיתוח מקצועי ולא ככלי בקרה על עבודתו

וא איו דרש לדווח על ציוי המבחן יישארו בבית הספר, וה .ההלת בית הספר ואת צוותו

  . הציוים לגורם חיצוי כל שהוא

יסייע לצוותי ההוראה להפיק מומלץ כי המורה הממלא את תפקיד רכז ההערכה בבית הספר   

ב התועלת מהמבחן, לתח את תשובות התלמידים, לפרש את התשובות האלה, להסיק ראת מ

  . ההוראה והלמידה בבית הספר ולתכן דרכי פעולה מסקות הוגעות לתהליכי

מומלץ כי צוות ההוראה בבית הספר יערוך יתוח איכותי של תשובות התלמידים (וסף על   

לזהות חשוב . כמו כן ב הציוים) לפי המחוון של המבחןהיתוח הכמותי הערך באמצעות חישו

 בות שגויות. זאת הזדמות לצוותים מתחומים שוים בבית הספרדפוסים שכיחים של תשו

הערכה של תלמידים ושל ו למידה, לשיפור תהליכי הוראהללמוד יחד ולתרום במידה רבה 

  .מורים בבית הספר

 חשוב להחזיר לתלמידים את מחברות המבחן ולתת להם משוב איטגרטיבי ומחזק. כדאי לשים  

  .דגש על קודות החוזק ועל קודות התורפה ולהמליץ על דרכים לשיפור

עזר (מבוססי ״אקסל״) כדי לסייע לחשב את הציוים ְּכֵלי ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר   

ולקבל תוים בוגע להישגים של תלמידי הכיתה ושל תלמידי השכבה. הכלים האלה יפורסמו 

  .המבחן לקיוםהמומלץ מועד הר האיטרט של ראמ"ה כמה ימים לאחר באת
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  :כלי העזרסוגי להלן 

 , והוא מספקבמבחן האת הציוים של תלמידי הכיתהכלי ועד לחשב : ִלי עזר כיתתיּכְ   

  . במבחן תוים בוגע להישגי הכיתה

, והוא מספק במבחן של תלמידי השכבה ציויםהכלי ועד לחשב את ה: עזר שכבתי ִליּכְ   

  .תוים בוגע להישגיהם בשכבה ומאפשר להשוות בין ההישגים בכיתות מקבילות

יש להיערך לבחית תלמידים עם צרכים מיוחדים: רצוי לספק לתלמידים האלה את התאים   

 מבעוד מועד אמצעי בחיה ייחודיים ת הספר במשך השה. יש להכיןם להם בבישהם רגילי

). מומלץ להקצות כיתה פרדת המתקשים בראייתםן מוגדלות לתלמידים (למשל מחברות מבח

(למשל   תאים ייחודיים יסופקו להםֵאילּו האלהפי הצורך ולהודיע לתלמידים וכוח אדם ל

  . קת המבחן למקטעים והקראה)שכתוב תשובות המבחן, הפסקות, חלו

    :וולמתכות המבחן למועד הוגעות החיות להלן

(אין לקיים את  2019 מאיב 28 ,טתשע״אייר ב גלקיים את המבחן ביום שלישי, כ״מומלץ   

ן יש להביא בחשבוולם פר רשאי לדחות את מועד המבחן, אהמבחן לפי התאריך הזה). בית הס

  שתלמידים עשויים להיחשף למבחן לפי שייבחו בו. 

  :במבחן שלושה חלקים  

  כתב רש״י)הבת פרשות, פה, ידיעת סדר -(ידיעת פסוקים בעל' ושיתם לביך' –חלק א   

  'התורה ומשמעותה' –חלק ב   

  .'פירושי רש״י לתורה' –חלק ג   

ש בחומש בחלק א אסור להשתמש באמצעי עזר כל שהוא. בחלק ב ובחלק ג מותר להשתמ  

  .עזרהליידע את התלמידים מבעוד מועד בוגע לשימוש באמצעי  ישדברים ובפירוש רש"י. 

 ,חןמהלך המבחן: תחילה יש לתת לתלמידים את חלק א. החלק הזה איו חלק ממחברת המב  

דקות בערך, ואסור להשתמש באמצעי  10רד. הזמן המוקצב לחלק הזה הוא אלא מודפס בדף פ

  . עזר כל שהוא

ת מהם את חלק א ולתת להם את לאחר שעו התלמידים על השאלות שבחלק א, יש לקח

דקות, ואפשר  80חלק ב וחלק ג. הזמן המוקצב לחלקים ב, ג הוא  מחברת המבחן שבה

  .רים ובפירוש רש"ילהשתמש בחומש דב

דקות כדי שהתלמידים יוכלו להשיב על כל השאלות ביוחות. תלמידים  90המבחן יימשך   

  . שיזדקקו לזמן וסף, יוכלו לקבלו לפי החלטת בית הספר

 לחלק ויש פרד בדף הוא שאלוןה. לתלמיד שאלון השה וסף המבחן לערכת: לתלמיד שאלון  

  . המבחן חלקי כל על לעות שיסיימו לאחר לתלמידים אותו

 ובין התלמיד בין ת החיבורממיד להתרשם אפשר באמצעותו. המורה עבור כלי הוא השאלון

  .תורה בלימוד מרכזי ערכי יעד – הלמדים התכיםו הספר

 בעיי הלמד של ולרלווטיות לותהמסוג לתחושת, הלימוד לאהבת הוגעים היגדים בשאלון

 הוא הסימון. היגד בכל הכתוב עם מסכים הוא מידה באיזו לסמן מתבקש התלמיד. התלמיד

 על וסף). 5" (במידה רבה מאוד מסכים יא" ועד) 1" (מסכים איי"מ דרגות חמש של סולםב

  .פתוחות שאלות כמה שאלוןב יש כך

 כלי למורה לתת היא המטרה. האישית ומההערכה מהמבחן חלק איוו אוימי הוא השאלון

 ולא התלמידים פרטיות על לשמור מתבקש המורה. כללית כיתתית תמוה לקבל כדי וסף

  .השאלון מילוי בעת בייהם לעבור
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 שאלותה על התלמידים תשובות את להקליד אפשרות השה וספה ציוים לחישוב בכלי

  .השוים ההיגדים לפי למידיםהת תשובות התפלגות את ולראות שאלוןשב

תיקבע על ידי  את המבחן ברצף או שלא ברצף (הפסקה בין חלקי המבחן) קייםאם לההחלטה   

  בית הספר. 

כית הלימודים יש לפות ובשאלות הוגעות לתוכן המבחן ולקשר שלו לת –אמצעי קשר   

בושאים אחרים אפשר לשלוח מכתב אלקטרוי למשרדי ראמ"ה לכתובת  .ולציגיולמפמ"ר 

  .rama@education.gov.il :הזו

  : להלן הערות הוגעות לבדיקת המבחן

בכל שאלות המבחן אם אין תשובה או ראה כי לא יסה התלמיד לעות על שאלה או עה   

ע", צייר ציור, העתיק הוראות וכו', יש להשאיר את התא הוגע לציון תשובות, כגון "לא יוד

  השאלה ריק. 

הן דוגמאות מקוריות של תשובות תלמידים, והן מובאות  כתב ידדוגמאות הכתובות בגופן   

  בלשום. 

בין סוגריים. הכתוב בין סוגריים איו חייב להיות  חלק מהדוגמאות או ההחיות להערכה כתוב  

  בתשובת התלמיד. 

  במחוון יש מיפוי של המבחן (חלקים ב, ג) לפי יכולות דרשות.   19בעמוד   

  

  

  



  TORA-019-6-SOF-p-pnimi         20/01/2019 13:48  5-134         134-06-06-01-01-01-018-019-05  (תשע"ט)) 6( לכיתה ו רה (ספר דברים)בתו 134 פנימי מבחן
  ינוך, משרד החינוךהרשות הארצית למדידה והערכה בח –כל הזכויות שמורות לראמ"ה  

  : ושיננתם לבניך חלק א

  1 שאלה

  .)קודות 7ון המרבי הוא (הצי קודה חציב מזכה הכון במקום הכתובה חסרה מילה כל: היקוד

 ושל החיבור' ו של, הידיעה' ה של השמטה או הוספה ובשל כתיב שגיאות בשל קודות להפחית אין: הערה

  '.ל', מ', ב השימוש אותיות

  ):כתב ידגופן כתובות ב החסרות המילים( הפסוקים ארבעת להלן

  

  

  

  2 שאלה

  .)קודות 3(הציון המרבי הוא קודה  חציב מזכה הכון מקוםב הכתוב פרשה שם כל: היקוד

  ): כתב ידגופן כתובים בלהלן שמות הפרשות לפי הסדר שלהן בספר דברים (שמותיהן של שש הפרשות החסרות 

  

  

 התורה צדיקים

 עיניך ידך לטוטפות על 

 לאהבה

 נפשכם ובכל  לבבכם  בכל 

  בחר ךוב קדוש

 שופטים ואתחנן דברים

 וזאת הברכה האזינו ניצבים

 פרק ד', פסוק ח')(

 פרק ו', פסוק ח')(

 פרק י"א, פסוק י"ג)(

 פרק י"ד, פסוק ב')(
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 כןל'), לתורה י"רש פירושי(' ג שבחלק לשאלות שייכת אבל), 'לביך ושיתם'( א בחלק כתובה 3 שאלה: הערה

  .ג שבחלק לשאלות יתווסף שלה היקוד

  3 שאלה

  שגיאות. ללאהקטע כתוב בכתב רגיל   ק' 4

  .אחתיש שגיאה באות   ק' 3

  אותיות. שתייש שגיאה ב  ק'  2

  אותיות. ארבעאותיות או ב שלושיש שגיאה ב  ק' 1

  יותר מכך. אואותיות  חמשיש שגיאה ב  ק' 0

  :הערות

  .אחת שגיאה תיחשב אות באותה חוזרת שגיאה  

  .שגיאות ייחשבו אות הוספת או אות השמטת  

  בכתב רגיל: גםלהלן הקטע מפירוש רש"י כתוב 

  

  

  

  

  

   תורה       למדהו        לדבר       יודע       שהבן       משעה 

  דיבורו       למוד         זה        שיהא       משה        לנו         ציוה

   לדבר       מתחיל       כשהתינוק     אמר        מכאן

 

 הקודש      בלשון          עמו      משיח       אביו 
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  התורה ומשמעותה: בחלק 

  1 שאלה

  ק' 3

  

  :לדוגמה, )מצוות או אירועים( קודמים בחומשיםמה שהוזכר  על חזרהב העוסקת תשובה

 הקודמים החומשים על חוזר הוא כי  

  בקצרה פעם עוד המצוות על חוזר שהוא ספר זה כי  

  :לדוגמה, אחרת תשובה לכ  ק'  0

  המשנה כמו ומצוות דינים בהרבה עוסק הוא כי  

  

  א2 שאלה

  ידועים או לשבטיכם ידועיםהאלה:  אחת התשובות  ק' 2

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק' 0

  לשבטיכם וידועים ונבונים חכמים  

  

  ב2 שאלה

שבין שתיהן), ויש בה הסבר העוסק בקשר  אוהתכוה בוים ( אותשובה שכתובה בה התכוה חכמים   ק' 3

  התכוה ובין יכולתם של השופטים לשפוט בצדק, לדוגמה:

   (התכוה) ונבונים חכמים  

 דברי את כ"כ יבינו לא הם כי, אמת דין יוכלו לשפוט לא הם, הזו התכונה להם תהיה לא אם

 .(ההסבר) לשפוט מי לטובת ידעו ולא, האנשים

   (התכוה) חכמים  

  . (ההסבר) חכמה להם אין אם בצדק לשפוט יכולים לא הם כי

תשובה הכתובה כולה במקום המיועד לכתיבת  אוהתכוה משתמעת מההסבר בה : תשובה שהערה

  ההסבר, תיחשב תשובה כוה. 

   או מדויק איו ההסבר אך), שתיהן או( בוים התכוה או חכמים התכוה בה שכתובה תשובה  ק' 1

   :לדוגמה, הסבר בלא שלעיל התכוה רק בה שכתובה תשובה

   נבונים  

   .לקופסה מחוץ שיחשבו, דבר מתוך דבר שיבינו

  .)שגוי ההסבר אך, כוה התכוה(

   .חכמים להיות צריכים הם  

  .)הסבר אין(

  אחרת תשובה כל  ק' 0
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  א3 שאלה

  :לדוגמה, התורה את ישראל עם את ללמד –תשובה העוסקת בתפקידו העיקרי של משה רבו   ק' 3

  ומצוות תורה ישראל עם את ללמד  

 לו אמר' שה והמצוות החוקים כל את ישראל לעם להעביר  

  .ומשפטים חוקים ישראל את ללמד הוא העיקרי תפקידו  

  כל תשובה אחרת  ק'  0

  

  ב3 שאלה

  התפקידים האלה: אחדתשובה שכתוב בה   ק' 2

 שפיטה  

 בואה  

 לארץ העם הכסת  

 העם למען תפילה  

 במדבר העם לצורכי דאגה  

  העם. ההגת  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק' 0

   והמשפטים החוקים את אותם ללמד  

  )התשובה היא חזרה על התשובה שבסעיף א.(

  

  4 השאל

  סיי הר מעמד את: 3 תשובה  ק' 3

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  א5 שאלה

 בי את הוציא לוקים־תשובה שכתוב בה הסבר בלשון התלמיד, ולפיו המצווה היא להאמין או לדעת שא  ק' 3

  ממצרים, לדוגמה:  ישראל

 'בה להאמין שצריך  

  להאמין זה המצווה, ממצרים אותנו שהוציא זה שהוא אומר' ה  

 מצרים מארץ אותנו הוציא' שה לדעת  

  תשובה שכתוב בה "לזכור" ולא "להאמין" או "לדעת", תיחשב תשובה כוה. : הערה

 לדוגמה:

  מצרים מארץ תנואו הוציא שהשם לזכור שצריך  

  ניסים לכם ועשה אתכם שהוציא לוקיכם-א שאני זה את תזכרו  

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  ב5 שאלה

  מצוות מהמצוות האלה: שתיתשובה שמצוטטות בה   ק' 2

 אימך. ואת אביך את כבד  

 תרצח. לא  

 תאף. לא  

 תגוב. לא  

 .שקר עד ברעך תעה לא או שווא עד ברעך תעה לא  

  תחמוד. לא  

מצווה אחת  וגםאחת המצוות שלעיל תשובה ש אושלעיל  המצוות אחת רק בה שמצוטטת תשובה  ק' 1

  שאיה מהמצוות שלעיל מצוטטות בה. 

  אחרת תשובה כל  ק' 0

  

  6 שאלה

 לחך כדי העם את מייסר' ה או העם את אהבתו בשל העם את מייסר' ה ולפיו, הסברתשובה שיש בה   ק' 3

 בטובתו רוצה שאב פיכ העם של בטובתו רוצה' ה או )הישר בדרך ללכת העם את להדריך כדי( העם את

  :לדוגמה, בו של

 .מאהבתו רק הם י"עמ את מייסר' שה שהייסורים  

' ה גם וכך בנו את לחנך רצון מתוך, מאהבה אלא משנאה מעניש לא אבא, אותנו אוהב' שה  

  .שלנו אבא הוא' שה לחנך מרצון באהבה מעניש

 כדי י"בנ את מייסר' ה כך הישר בדרך יתנהג שהוא רוצה הוא כי בנו את מייסר שאבא שכמו  

  .הישר בדרך יתנהגו שהם

 כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק' 0

 ישראל עם לכל אבא כמו הוא' שה  

   כשצריך אותנו מעניש גם והוא שלנו אבא כמו הוא ה"שהקב  

 אהבת בשל[ לייסורים בסיבה או] העם את לחך כדי[ הייסורים בתכלית עוסקות אין התשובות שתי(

  .)]העם את' ה
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  א7 שאלה

  הכעי או העממים שבעת או ישראל בארץ שהיו הגוייםהאלה:  אחת התשובות  ק' 2

  .החיווי או האמורי למשל, הכעי שאיו העממים אחד של שם בה שכתוב תשובה  ק' 1

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב7 שאלה

  הסיבות האלה כתובות בה בלשון התלמיד: שתיתשובה ש  ק' 3

 רשעים. היו האחרים העמים כי  

  .)ויעקב יצחק( לאברהם ההבטחה בגלל או לאבות ההבטחה בגלל או לאבות השבועה בגלל  

  :לדוגמה

   . רשעים הגויים  .1  

  .לאברהם הבטיח' ה  .2

  .לאבות' ה של ההבטחה בגלל ישראל לעם מגיעה הארץ כי  .1  

 .רשעים היו הם, טוב התנהגו לא הגויים כי  .2  

  .ויעקב יצחק לאברהם הארץ את הבטיח' ה  .1  

  .רשעים הגויים אלא טובים אנחנו כי לא  .2

תשובה שאחת הסיבות שלעיל וגם  או )התלמיד בלשון( בה כתובה שלעיל תהסיבו אחת שרק תשובה  ק' 1

  סיבה אחרת שאיה מהסיבות שלעיל כתובות בה. 

  :לדוגמה, אחרת תשובה כל  ק' 0

  .הארץ את לרשת כדי" טוב" הכי הוא ישראל עם כי  

  

  8 שאלה

  המסיתים לעבודה זרה כתובים בה כפי שמפורט להלן:  כלש תשובה  ק' 3

 שקר ביא או כביא עצמו המציג אדם': ו–'ב פסוקים לפי  

 ומדיח מסית או קרוב אדם או משפחה קרוב: ב"י–'ז י פסוקיםלפ  

  בלייעל. בי או הידחת עיר או זרה לעבודה המדיחים עיר תושבי: י"ט–ג"י לפי פסוקים  

  מסיתים לעבודה זרה מהמסיתים שלעיל. שיתשובה שכתובים בה   ק' 2

  לעבודה זרה מהמסיתים שלעיל. המסיתים אחדתשובה שכתוב בה   ק' 1

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  א9 שאלה

  :לדוגמה, היורשים משאר יותר שיים־פי בירושה לקבל בזכות העוסקת תשובה  ק' 3

  אחיו שאר מכל בירושה 2 פי  

 מהירושה שניים פי קבלת  

  הבנים מכל 2 פי מקבל הבכור הבן  

  (התשובה כוה אף שלא כתובה בה המילה "בירושה".)

  :לדוגמה, אחרת תשובה לכ  ק' 0

 הירושה רוב את  

  נפטר כשהאבא נחלה יותר מקבל הוא  

  

  ב9 שאלה

  לבכור לעשות או לבכור להפוך או להעדיףאלה: אחת התשובות ה  ק' 2

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:   ק' 0

  לברך  

  לאהוב  

  

  א10 שאלה

, בשמירה על החיים אובמיעת זק לאחר  אוועוסקת במיעת סכה  התלמיד בלשון כתובהתשובה ה  ק' 3

  :לדוגמה

 בשוגג וייפגע ייפול לא שאיש כדי  

 החיים על לשמור  

  בגללך ימות לא אחד שאף  

  כל תשובה אחרת  ק' 0

 

  ב10 שאלה

איה "ביית מעקה", יום, והדוגמה ־תשובה שכתובה בה דוגמה לקיום "מצוות מעקה" בחיי היום  ק' 2

  לדוגמה:

 לתוכו יפלו לא שאנשים כדי בור לכסות שצריך  

 קסדה ולשים אופניים על לרכוב' לדוג, בטיחותנו על לשמור  

 !"בונים כאן, זהירות" שלט לשים  

 בגדר מסוכנים שטחים להקיף  

  יפלו לא שאנשים כדי החלון על סורגים לשים  

  כל תשובה אחרת  ק' 0



  TORA-019-6-SOF-p-pnimi         20/01/2019 13:48  12-134         134-06-06-01-01-01-018-019-05  (תשע"ט)) 6( לכיתה ו רה (ספר דברים)בתו 134 פנימי מבחן
  ינוך, משרד החינוךהרשות הארצית למדידה והערכה בח –כל הזכויות שמורות לראמ"ה  

  

  א11 שאלה

 את לעכב אין או עבודתו את שסיים לאחר לפועל לשלם יש ולפיה, התלמיד בלשון הכתובה תשובה  ק' 3

  :לדוגמה, הפועל של שכרו

 .אחד ביום לא אפילו, שכיר פועל של השכר תשלום את לעכב לא  

 .להלין לא, ובזמן לשכיר לשלם  

 .היום בסוף הכסף את לשכיר לתת  

 .מיד לשלם צריך  

  .שכר לו תביא עובד שהוא שביום  

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב11 שאלה

  תשובה שכתוב בה הסבר בלשון התלמיד, ולפיו פועל שכיר זקוק לשכרו כדי להתקיים, לדוגמה:  ק' 2

  .לחיות כדי הכסף את חייב הוא  

 .בחיים אותו ומחזיק אוכל לו נותן הזה הכסף  

 .וישבע אוכל יקנה שבו משום הזה הכסף אל  

 .בו תלוי גם ואולי, הזה לשכר מצפה העובד  

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  א12 שאלה

בשדה בשעת הקציר, ויש  ששכחף עומר אין לחזור ולאסו הבלשון התלמיד, ולפי הכתובהתשובה   ק' 2

  להשאירו שם לטובת העיים, לדוגמה:

 אתה, לקחת לחזור לך אסור - חלק ששכחת נזכרת ואז סיימת, שלך התבואה את קצרת אם  

 .וגרים אלמנות, ליתומים זאת להשאיר צריך

  .לעניים תשאיר אלא תקח אל אז עומר שם שכחת ובטעות בשדה קוצר אתה אם  

  :לדוגמה, אחרת תשובה כל  ק' 0

 אותם תשאיר אלא אותם להרים תחזור אל שיבולים קצת לך ונפל השדה את קצרת שאם  

 .לעניים

  ויתומים לאלמנות זה בשדה עומר נופל אם  
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  ב12 שאלה

, חברתית אחריות או חמלה או לעיים עזרה או בחברה לחלשים דאגהערכים כמו ב העוסקת תשובה  ק' 3

  :לדוגמה

  וצדקה לזולת עזרה  

  נתינה לעניים  

 כמה חשוב לדאוג ליתום ולאלמנה  

  לו שאין ממי גם אכפתיות, בשני גם התחשבות  

  רחמנות  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק' 0

  עניים במצרים היינו אנחנו שגם  

  

  א13 שאלה

  :לדוגמה, לק בישראל בצאתו ממצריםמלחמה של עמבועוסקת  התלמיד בלשון כתובהתשובה ה  ק' 3

 איתנו ונלחם בא עמלק עייפים היינו כשעוד ממצרים בדרך  

 יםרממצ כשיצאו ישר י"עמ את תקף  

 עם כל את הרג הוא ,ללכת כוח לו היה שלא מי כל את והרג הגיע הוא במדבר בהליכה  

 ".הנחשלים"

 יםרממצ בצאתנו והרג לנו הפריע  

  מאחורה שהיו והחלשים החולים הרג  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק' 0

 הזמן כל לנו הציק העמלק כי  

  י"עמ של אויב היה עמלק  

  

  ב13 שאלה

  תשובה העוסקת בקריאת פרשת "זכור" לפי פורים.  ק' 2

  :לדוגמה, עמלקזכר  תיּיַ ִח ְמ  של במהגים העוסקת תשובה  ק' 1

 ברעשן מרעישים בפורים  

    המן במילה הרגליים עם רוקעים  

  כל תשובה אחרת  ק'  0
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  14 שאלה

  :כפי שמפורט להלן כתובות בגופן כתב יד)בכל סעיף (המילים החסרות הסעיפים  חמשתתשובה כוה ב  ק' 3

  לפתלי מטעים של עצי פרי שוים. הפירות במטעים שלו הבשילו, והוא מתכוון  

  ירותלקיים את מצוות הבאת ביכורים. לשם כך פתלי קוטף את הפ

  שגדלו על העצים. הוא איו קוטף את כל סוגי הפירות, אלא רק________________ ה 
                       )1(  

  ._______ _______פירות מ 
                                   )2(  

  ,______את הפירות שהוא קוטף ישים פתלי בסלסילה הקראת בתורה 
                                                                                                                                 )3(  

  שם הוא ימסור  ._______ ______ולאחר מכן הוא ייקח אותה ל 
                                                                         )4(  

  ._______אותה לידי 
                             )5(  

  סעיפים כפי שמפורט לעיל.  שלושהב אוסעיפים  ארבעהתשובה כוה ב  ק' 2

  אחרת תשובה כל  ק' 0

 

  15 שאלה

  'ה עבודת או' ה אהבת או שמע קריאתאחת התשובות האלה:   ק' 3

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

 בכורים אוראשונים  

 המינים שבעת

 טנא

 המקדש בית

 הןוהכ
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  16 שאלה

  : להלן שמפורט כפי ליד המצוותבה  כתובים ריםהמספ חמשתש תשובה  ק' 4

    

  

  

  מספרים כתובים בה ליד המצוות כפי שמפורט לעיל.  ארבעהתשובה ש  ק' 3

  .לעיל שמפורט כפי המצוות לידבה  כתובים מספרים שלושהש תשובה  ק' 2

  אחרת תשובה כל  ק'  0

  

5  

1 

3 

6 

2 
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  פירושי רש"י לתורה : גחלק 

  א17 שאלה

  כלובה התש  ק' 2

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק' 0

 ישראל כל אל  

 מקצתן  

  ישראל  

  

  ב17 שאלה

  דברי תוכחה לפי כל הקבוצה, לדוגמה: אותשובה העוסקת בחשיבות של אמירת דברי מוסר   ק' 3

 .נמצאים כשכולם יוכיח ציבור להוכיח שרוצה שמי לומדים  

  למוכחים ילעגו שלא כדי כולו את כבר תוכיח מציבור חלק להוכיח רוצה אתה אם  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק' 0

 צדיק היה שהוא  

  בכולם ומתחשב כולם על חושב היה שהוא ממשה לומדים אנו  

  

  א18 שאלה

  לגויים או ישראל לאויביהאלה:  אחת התשובות  ק' 2

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב18 שאלה

 כיצד להדגים – יצחוו של דוד את גלית סיפור את י"רש מזכיר שלשמה במטרה העוסקת תשובה  ק' 2

 שסמכו, הפלישתים את יצחו 'ה של בכוחו בטח דוד( ליצחון על אויבים 'ה של בכוחו מוההא הובילה

   :לדוגמה), גלית על

 הוא' בה האמין שדוד בגללו, חזק היה וגוליית וקטן חלש היה דוד כי זה סיפור מביא י"רש  

 .ניצח

  .מפסיד בסוף אדם בן של בניצחון שבא מי שכל להראות כדי  

  .) , ולכן התשובה כוהדרך השלילהב(האמוה בכוחו של ה' משתמעת 

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  א19 שאלה

  :להלן שמפורט כפי בה כתובים איור שבכל האורח לעובר בוגע וההסבר תשובה שהדין  ק' 3

  .במאמץ משתתף החמור בעל – ההסבר; טעוןל לעזור חייב האורח עובר – הדין: 1 איור

  .במאמץ משתתף איו החמור בעל – הסברה; לטעון לעזור חייב איו האורח עובר – הדין: 2 איור

  :לדוגמה

  : 1איור   

   לו לעזור צריך אתה נפל חמורו אם – הדין

  עוזר. שהוא בתנאי – ההסבר  

  : 2איור   

   לו לעזור צריך לא אתה – הדין

 .צריך לא אתה החמור את להרים לך יעזור לא הוא אם כי – ההסבר  

  : 1איור   

   .החמור את להקים השני לאיש לעזור צריך בצד שהולך האיש – הדין

  .כזה במצב להתעלם לך אסור, כלומר.." והתעלמת... ראיתי לא: "בפסוק כתוב – ההסבר  

  : 2איור 

   .החמור את להקים השני לאיש לעזור צריך לא בצד שהולך האיש – הדין

 אתה גם לחמור עוזר לא החמור בעל אם, כלומר". עמו תקום הקם: "בפסוק כתוב – ההסבר  

  .צריך לא

  :האלה האפשרויות אחת  ק' 2

 שגוי ההסבר אך, לעיל שמפורט כפירים בשי האיוכתוב בה לעובר האורח  בוגע הדיןש תשובה  

 :דוגמה, לאחד האיוריםב

  : 1 איור  

   לאדם לעזור – הדין

  .עזרה שצריך לאדם לעזור מצווה התורה – ההסבר

  : 2 איור  

  מהמקום לכתיכול ל – הדין

  .יעזור אורח שעובר סיבה אין בעצמו עוזר לא הבנאדם אם – ההסבר  

  .)1 איורשגוי ב ההסבר אך כון בשי האיורים, יןהד(  

  כפי שמפורט לעיל.  2 באיור רק או 1 איורב רקבה  כתובים וההסבר שהדין תשובה  
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  א (המשך)19 שאלה

  : לדוגמה, אחרת תשובה כל  ק' 0

  : 1 איור  

  לעזור חייב – הדין

  .לעזור חייבים אז עזרה מבקש מישהו אם – ההסבר  

  : 2 יורא  

  מלעזור פטור – הדין

  .בסדר שהכול סימן ונינוח רגוע האדם אם – ההסבר  

  .)שגוי שבשי האיורים ההסבר אך, כון שבשי האיורים הדין(  

  

  ב19 שאלה

  עמוהתשובה   ק' 2

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק' 0

  עמו תקים הקם  

  תקים הקם  

  

  .ב שבחלק לשאלות יתווסף שלה היקוד לכן), 'ומשמעותה התורה'( ב לחלק שייכת א20 שאלה: הערה

  א20 שאלה

  :לדוגמה), ריבית תשלום או ריבית גביית( ריבית על הוא האיסור שכתוב בה הסבר, ולפיו תשובה  ק' 3

 ממישהו ריבית תיקח לא  

 ריבית עם למישהו להלוות אסור  

 כסף יותר בחזרה ולקחת כסף לתת אסור  

 דבר כל ועל הלוואה על ריבית לעשות איסור  

 על נוסף כסף – ריבית כ"אח שלוקח ממישהו הלואה לקחת שאסור – ריבית איסור הוא האיסור  

 .ההלוואה סכום

  הכסף את נותן שהוא למי ריבית יעשה שלא כסף שמלווה מי  

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב20 שאלה

  המלווה על וגם הלווה על גם: 3תשובה   ק' 2

  תשובה אחרת כל  ק' 0
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  ן (חלקים ב, ג)מיפוי המבח

  להלן מיפוי המבחן לפי יכולות דרשות: 

  התורה ומשמעותה –חלק ב 

  א20, 15א, 13א, 12א, 9, ב5א, 5ב, 3, 1  זיכרון או ידע

  16, ב11, א11א, 10ב, 7, 4ב, 2  ביסוס התוכן בפסוקים

  14ב, 13ב, 12ב, 10, 6  יישום או הבעת המסר הערכי

  ב9א, 2  ביאור מילים

  8א, 7  זיהוי ושא

  ב17א, 3  אפיון דמות

  

  

  פירושי רש"י לתורה –חלק ג 

  ב20א, 19, ב18, א18ב, 17  דברי רש"י הבת תוכן

  ב19א, 17  רש"י בפסוקים הבת פירוש 
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  מחוון למבחן בתורה (ספר דברים)   
 פנימי|  כיתה ו


