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 (2016)ו תשע" ,ולכיתה  (דברים ספר) מפרט מבחן בתורה

 

בבית של שנת הלימודים  נלמדים בשיעורי תורה בכיתה ו במחצית הראשונה הנושאים הנבדקים במבחן

 דתי. -הספר היסודי הממלכתי

 

 במבחן שלושה חלקים: 

  . ש"יכתב ר ובידיעתות , בידיעת סדר הפרשפה-ידיעת פסוקים בעלחלק א: חלק זה עוסק ב

 .משמעותהבתורה וחלק ב: חלק זה עוסק ב

  .רש"י לתורה יפירושחלק ג: חלק זה עוסק ב

 

תכנית הלימודים ב פה, מפורטים-והפסוקים שבחלק א, הנדרשים ללמידה בעלבחלק ב ובחלק ג שהנושאים 

   1.כה(–)פרקים א כי תצא–פרשות דברים :לכיתה ו

 

 

 עקרונות המבחן 

 להלן עקרונות המבחן: 

  .בחלק א אסור להשתמש בחומר עזר כלשהו 

 רש"י.  ידברים ובפירושספר בחלק ב ובחלק ג מותר להשתמש ב 

 כתובים הם חלק מרכזי בלמידה, והם יבואו לידי ביטוי במבחן הן בחלק העוסק הערכים והמסרים שב

 רש"י.  יבתורה ובמשמעותה הן בחלק העוסק בפירוש

 

 . והמיומנויות הנדרשות , הנושאים הנבדקיםחלקי המבחןמפורטים  2בטבלה שבעמוד 

 ציון הכולל במבחן.ביחס להניקוד של כל חלק במבחן הוא המשקל של החלק 

 

 דקות( 90: שעה וחצי )מבחןמשך ה
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 חלקי המבחן, הנושאים הנבדקים והמיומנויות הנדרשות
 

 והמיומנויות הנדרשות הנושאים הנבדקים מבחן חלקי ה
  

 – חלק א

 לבניך ננתםיוש

שימוש )ללא 

 (בחומש

10% 

 פה-ידיעת פסוקים בעל 

  פה-עלב בספר דבריםידיעת סדר הפרשות 

  זה )הניקוד של סעיף  כתיבתו בכתב רגילכתב רש"י וקטע הכתוב בקריאת

 אינו שייך לחלק א אלא לחלק ג.(

 – חלק ב

התורה 

 ומשמעותה

70% 

 נושאים המרכזייםה 

  המצוות עיקרן של 

 בים כתוערכים ומסרים שב 

 

 בחלק זה: נדרשותהמיומנויות ה להלן

 הבעת תוכן הכתוב בלשון התלמיד 

 ציטוט מפסוק ביסוס התשובה בעזרת 

 מילים וביטויים בפסוקים פירוש 

  בפסוקיםזיהוי הנושא 

 איתור קשיים בכתוב 

 והסקה מתוך פרטים ביחידה הכללה 

 פרטים  השוואה בין 

 – חלק ג 

רש"י  יפירוש 

 לתורה

20% 

 בפסוק םרש"י בהקשר ישפירו הבנת 

 רש"י ינת שאלה ותשובה בפירושהב 

  רש"י יפירושרים חינוכיים וערכיים במסהכרת 

  דבר אחר", "כתרגומו"()כגון רש"י  יפירושבהכרת ביטויים אופייניים" 
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