בס"ד

מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

מִנהל החינוך הדתי

משרד החינוך

מבחן פנימי בתושבע"פ לכיתה ו ,תשע"ח — מידע והמלצות
המבחן בתושבע"פ מועבר לתלמידי כיתות ו בכל בתי הספר של החינוך הממלכתי–דתי ,והוא נערך במתכונת פנימית.
המבחן נועד לבדוק עד כמה תלמידים העומדים לפני סיום בית הספר היסודי בחינוך הממלכתי–דתי ,שולטים בתכנים
בתושבע"פ ויש להם מיומנויות בתחום ידע זה .הנושאים הנבדקים במבחן נלמדים בשיעורי תושבע"פ בכיתה ו עד סוף
המחצית הראשונה של שנת הלימודים.
המבחן פותח לפי תכנית הלימודים המעודכנת ולפי הדרישות שהגדירו מובילי תחום הדעת במשרד החינוך.
אפשר למצוא את מפרט המבחן באתר האינטרנט של ראמ"ה בלשונית “הערכה פנימית בית ספרית" בנושא ‘מבחני
החמ"ד‘.
מומלץ שצוות ההוראה של תחום הדעת בבית הספר יעיין בשאלות המבחן ,יכיר אותן ואת הזיקה שלהן לתכנית
הלימודים ולנלמד בכיתה ,כל זאת עוד לפני שיועבר המבחן לתלמידים.
להלן עקרונות המבחן הפנימי:












העברת המבחן לתלמידים ,בדיקתו וניתוח תוצאותיו ייערכו בידי צוות בית הספר.
המבחן הוא כל ִי הערכה הנוסף על כלֵי הערכה אחרים שבית הספר משתמש בהם במהלך שנת הלימודים.
תוצאות המבחן ומידע ממקורות נוספים עשויים לשמש את בית הספר כדי לגבש תהליכים של קבלת החלטות
ולתכנן את ההוראה ואת הלמידה בנושאי הלימוד הנבדקים.
הערכה פנים–בית ספרית מהותית מתרחשת אם צוות בית הספר תופס אותה כחלק בלתי נפרד משיפור ומפיתוח
מקצועי ולא ככלי בקרה על עבודתו .לכן ישמשו ציוני המבחן אך ורק את הנהלת בית הספר ואת צוותו .ציוני
המבחן יישארו בידי בית הספר ,והוא אינו נדרש לדווח על הציונים לגורם חיצוני כל שהוא.
מומלץ כי המורה הממלא את תפקיד רכז ההערכה בבית הספר יסייע לצוותי ההוראה להפיק את מיטב התועלת
מהמבחן ,לנתח את תשובות התלמידים ,לפרש תשובות אלה ,להסיק מסקנות הנוגעות לתהליכי ההוראה והלמידה
בבית הספר ולתכנן דרכי פעולה.
מומלץ כי צוות ההוראה בבית הספר יערוך ניתוח איכותני של תשובות התלמידים (נוסף על הניתוח הכמותי
הנערך באמצעות חישוב הציונים) לפי המחוון של המבחן .כמו כן חשוב לזהות דפוסים שכיחים של תשובות
שגויות .זאת הזדמנות ללמידה משותפת של צוותים מתחומים שונים בבית הספר ,והיא עשויה לתרום במידה רבה
לשיפור תהליכי הוראה ,למידה והערכה של תלמידים ושל מורים בבית הספר.
חשוב להחזיר לתלמידים את מחברות המבחן ולתת להם משוב אינטגרטיבי ומחזק .כדאי לשים דגש על נקודות
החוזק ועל נקודות התורפה ולהמליץ על דרכים לשיפור.
ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלֵי עזר (מבוססי ״אקסל״) כדי לסייע לחשב את הציונים ולקבל נתונים על
ההישגים של תלמידי הכיתה ושל תלמידי השכבה .הכלים האלה יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה כמה ימים
לאחר המועד המומלץ להעברת המבחן.
להלן סוגי כלי העזר שיפורסמו:
 כל ִי עזר כיתתי — הכלי נועד לחשב את הציונים של תלמידי הכיתה במבחן ,והוא מספק נתונים בנוגע להישגי
הכיתה במבחן.
 כל ִי עזר שכבתי — הכלי נועד לחשב את ההישגים של תלמידי השכבה במבחן ,והוא מספק נתונים בנוגע
להישגיהם בשכבה ומאפשר להשוות בין ההישגים בכיתות מקבילות.
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בס"ד

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך



מדינת ישראל

מִנהל החינוך הדתי

משרד החינוך

יש להיערך לבחינת תלמידים עם צרכים מיוחדים :רצוי לספק לתלמידים אלה את התנאים שהם רגילים להם
בבית הספר במשך השנה .יש להכין מראש אמצעי בחינה ייחודיים (למשל מחברות מבחן מוגדלות לתלמידים
עם קשיי ראייה) .מומלץ להקצות כיתה נפרדת וכוח אדם לפי הצורך וליידע את התלמידים הזכאים על התנאים
הייחודיים (למשל שכתוב תשובות המבחן ,הפסקות ,חלוקת המבחן למקטעים והקראה).

מועד המבחן והמתכונת להעברתו
להלן ההנחיות הנוגעות למועד המבחן ולמתכונת העברתו:


מומלץ לקיים את המבחן ביום רביעי ,ו׳ באדר תשע״ח 21 ,בפברואר ( 2018אין לקיים את המבחן לפני תאריך
זה) .בית הספר רשאי לדחות את מועד המבחן ,אולם יש להביא בחשבון שתלמידים עשויים להיחשף למבחן לפני
שיועבר.



במבחן שלושה חלקים:
חלק א — דינים
חלק ב — גמרא
חלק ג — משנה.
כל תלמיד ייבחן בשני חלקים — בחלק א ובחלק ב או בחלק א ובחלק ג .בתחילת המבחן ינחה המורה את
התלמידים בכיתה באיזה חלק עליהם להיבחן (גמרא או משנה) .בכל אחד מחלקי המבחן הציון יהיה בטווח
.100—0



אסור להשתמש באמצעי עזר כל שהוא בשעת המבחן .בחלק ב ובחלק ג יש מובאות מדפי הגמרא ומהמשניות לפי
הצורך.



המבחן יימשך  90דקות כדי שהתלמידים יוכלו להשיב על כל השאלות בנינוחות .תלמידים שיזדקקו להארכת זמן
כדי להשלים את המבחן ,יוכלו לקבלה לפי החלטת בית הספר.



ההחלטה אם להעביר את המבחן ברצף או שלא ברצף (הפסקה בין חלקי המבחן) תיקבע על ידי בית הספר.



אמצעי קשר — בשאלות הנוגעות לתוכן המבחן ולקשר שלו לתכנית הלימודים יש לפנות למפמ"ר ולנציגיו.
בנושאים אחרים אפשר לשלוח מכתב אלקטרוני למשרדי ראמ"ה לכתובת הזו.rama@education.gov.il :
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בס"ד

מדינת ישראל

ראמ"ה

מִנהל החינוך הדתי

משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

מחוון למבחן פנימי  135בתושבע"פ לכיתה ו ,תשע"ח
הציון לפי רמות הביצוע  /התשובה הנכונה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

1

סגור

2

פתוח

א.

סגור

ב.

3

פתוח

 = 6תשובה הנוגעת לכך שמצווה זו ("מצוות עשה שהזמן גרמא") היא מצווה
התלויה בזמן מסוים ,והיא כתובה בלשון התלמיד ,לדוגמה:

4

ר"ב

אפשרויות
הציון

חלק א — דינים
 = 6תשובה שמסומנים בה שלושת המשפטים האלה:

6 ,4 ,0

( )2מותר לומר י"ג מידות בטעמי קריאה בתורה גם ביחיד.
( )3אדם צריך לומר י"ג מידות כשהוא עומד.
( )4בני קהילות ספרד מתחילים לומר סליחות בראש חודש אלול.
 = 4תשובה שמסומנים בה רק שני משפטים מהמשפטים שלעיל או שני
משפטים מהמשפטים שלעיל ומשפט אחד שאינו מהמשפטים שלעיל.
 = 0כל תשובה אחרת ,לרבות תשובה שמסומנים בה יותר משלושת המשפטים
שלעיל.
 = 5התשובה הנכונה" :כדי"
הערה :תשובה שיש בה המילים "כדי לחנכם במצוות" ,תיחשב
תשובה נכונה.

5 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
 = 5תשובה שמוקפות בה המילים ״ויש אומרים".
הערה :תשובה שמוקפות בה המילים "ויש אומרים שאין צריך
להשלים מדרבנן כלל" ,תיחשב תשובה נכונה.

5 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
6 ,0

— מצווה שיש לה זמן מיוחד ואי אפשר לקיים מצווה זאת מתי שרוצים.
 = 0כל תשובה אחרת ,לדוגמה:
— זו היא מצווה שנשים פטורות ממנה.
— מצווה לפיה צריך לשבת בסוכה שבעה ימים.
 = 6התשובה הנכונה )4( :עד שיסתיימו ימי החג.
 = 0כל תשובה אחרת
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6 ,0

בס"ד

מדינת ישראל

ראמ"ה

מִנהל החינוך הדתי

משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

מחוון למבחן פנימי  135בתושבע"פ לכיתה ו ,תשע"ח
מספר
הפריט

סוג
הפריט

5

סגור

6

סגור

7

ר"ב

8

ר"ב

9

סגור

הציון לפי רמות הביצוע  /התשובה הנכונה

אפשרויות
הציון

 = 6תשובה שמוקפים בה שני הדינים האלה:

6 ,3 ,0

— "פטור"
הערה :תשובה שמוקף בה הדין "פטור מן הסוכה" ,תיחשב תשובה
נכונה.
— "אינו חייב".
הערה :תשובה שמוקף בה הדין "אינו חייב ללכת לסוכת חברו",
תיחשב תשובה נכונה.
 = 3תשובה שמוקף בה רק אחד הדינים שלעיל.
 = 0כל תשובה אחרת
 = 6תשובה שמסומן בה נכון או לא נכון ליד כל משפט כפי שמפורט להלן:

6 ,4 ,0

א .נכון
ב .נכון
ג .לא נכון.
 = 4תשובה שמסומן בה נכון או לא נכון רק ליד שני משפטים כפי שמפורט
לעיל.
 = 0כל תשובה אחרת
 = 5התשובה הנכונה )3( :ממשיך להתפלל כרגיל.

5 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
 = 5התשובה הנכונה )3( :עליו להשלים את ברכות היין ואת ברכות המבדיל
רק עד יום שלישי.

5 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
 = 6תשובה שמסומן בה מותר או אסור ליד כל משפט כפי שמפורט להלן:
א .מותר
ב .מותר
ג .אסור.
 = 4תשובה שמסומן בה מותר או אסור רק ליד שני משפטים כפי שמפורט
לעיל.
 = 0כל תשובה אחרת
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6 ,4 ,0

בס"ד

מדינת ישראל

ראמ"ה

מִנהל החינוך הדתי

משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

מחוון למבחן פנימי  135בתושבע"פ לכיתה ו ,תשע"ח
מספר
הפריט

סוג
הפריט

10

סגור

11

ר"ב

12

סגור

13

סגור

14

סגור

הציון לפי רמות הביצוע  /התשובה הנכונה

אפשרויות
הציון

 = 6תשובה שמסומנים בה שני המשפטים האלה:

6 ,3 ,0

( )2מותר לטלטלו לצורך גופו.
( )4מותר לטלטלו לצורך מקומו.
 = 3תשובה שמסומן בה רק אחד המשפטים שלעיל או אחד המשפטים שלעיל
ומשפט אחד שאינו מהמשפטים שלעיל.
 = 0כל תשובה אחרת ,לרבות תשובה שמסומנים בה יותר משני המשפטים
שלעיל.
5 ,0

 = 5התשובה הנכונה )4( :שלושים
 = 0כל תשובה אחרת
 = 6תשובה שמוקפת בה המילה "שזמנה".
הערה :תשובה שמוקפות בה המילים "שזמנה בדיעבד" או "שזמנה
בדיעבד כל היום" ,תיחשב תשובה נכונה.

6 ,0

 = 0כל תשובה אחרת ,לדוגמה תשובה שרק המילה "בדיעבד" מוקפת בה.
 = 6תשובה שמסומנים בה שני המשפטים האלה:

6 ,3 ,0

( )1עליו להחליט שלא יחטא שוב.
( )4עליו להתוודות על החטא.
 = 3תשובה שמסומן בה רק אחד המשפטים שלעיל או אחד המשפטים שלעיל
ומשפט אחד שאינו מהמשפטים שלעיל.
 = 0כל תשובה אחרת ,לרבות תשובה שמסומנים בה יותר משני המשפטים
שלעיל.
 = 6תשובה שמסומנים בה שלושת המועדים האלה:
( )1חג ראשון של סוכות
( )4שביעי של פסח
( )5שבועות.
 = 4תשובה שמסומנים בה רק שניים מהמועדים שלעיל או שניים מהמועדים
שלעיל ומועד אחד שאינו מהמועדים שלעיל.
 = 0כל תשובה אחרת ,לרבות תשובה שמסומנים בה יותר משלושת המועדים
שלעיל.
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6 ,4 ,0

בס"ד

מדינת ישראל
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הציון לפי רמות הביצוע  /התשובה הנכונה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

15

סגור

א.

סגור

ב.

פתוח

 = 6תשובה שכתוב בה המקרה שבו אדם יכול לבשל לשבת .התשובה כתובה
בלשון התלמיד :המילים ״נשאר״ או ״נותר״ כתובות במקום המילה
״נשתייר״ ,והמילה ״העירוב״ כתובה במקום המילה ״ממנו״ ,לדוגמה:

אפשרויות
הציון

 = 3תשובה שיש בה המילה "דרבנן" (מסומנת או כתובה).

3 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
 = 6תשובה שמוקפת בה המילה "חכמים" או המילה "גזרו".
הערה :תשובה שמוקפות בה המילים "גזרו חכמים" ,תיחשב תשובה
נכונה.

6 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
16

— יכול לבשל לשבת רק אם נשאר מהעירוב כזית.
— לפי ההלכה אדם יכול לבשל לשבת רק אם נותר מהעירוב כזית ( 28גרם).
 = 3תשובה שכתוב בה המקרה שבו אדם יכול לבשל לשבת ,אולם רק המילים
״נשאר״ או ״נותר״ כתובות במקום המילה ״נשתייר״ או רק המילה
״העירוב״ כתובה במקום המילה ״ממנו״.
 = 0כל תשובה אחרת
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6 ,3 ,0

בס"ד

מדינת ישראל

ראמ"ה

מִנהל החינוך הדתי

משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

מחוון למבחן פנימי  135בתושבע"פ לכיתה ו ,תשע"ח
מספר
הפריט

סוג
הפריט

17

פתוח

18

ר"ב

19

ר"ב

20

ר"ב

21

סגור

22

ר"ב

23

ר"ב

24

ר"ב

הציון לפי רמות הביצוע  /התשובה הנכונה

אפשרויות
הציון

חלק ב — גמרא
 = 6תשובה הנוגעת לכך שהשינוי הוא סימן ,לדוגמה:

6 ,0

— כי יש בו סימן ,כל מה שיש בו שינוי זה סימן.
— כי יש סימן בחפץ (שינוי) אז הבעלים יודע לזהות את חפצו.
 = 0כל תשובה אחרת
5 ,0

 = 5התשובה הנכונה )2( :מקשה קושיה.
 = 0כל תשובה אחרת

5 ,0

 = 5התשובה הנכונה )3( :תיקו.
 = 0כל תשובה אחרת

5 ,0

 = 5התשובה הנכונה )4( :מעות מפוזרות
 = 0כל תשובה אחרת
 = 6תשובה שמסומנים בה שני המשפטים האלה:

6 ,3 ,0

( )4הם חשובים.
( )5טרחה רבה היא לקבץ אותם.
 = 3תשובה שמסומן בה רק אחד המשפטים שלעיל או אחד המשפטים שלעיל
ומשפט אחד שאינו מהמשפטים שלעיל.
 = 0כל תשובה אחרת ,לרבות תשובה שמסומנים בה יותר משני המשפטים
שלעיל.
 = 6התשובה הנכונה )1( :כי אין בהן סימן מיוחד.

6 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
6 ,0

 = 6התשובה הנכונה )3( :מי הוא גנב.
 = 0כל תשובה אחרת

5 ,0

 = 5התשובה הנכונה )1( :הרי אלו שלו.
 = 0כל תשובה אחרת
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בס"ד

מדינת ישראל

ראמ"ה

מִנהל החינוך הדתי

משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

מחוון למבחן פנימי  135בתושבע"פ לכיתה ו ,תשע"ח
הציון לפי רמות הביצוע  /התשובה הנכונה

אפשרויות
הציון

מספר
הפריט

סוג
הפריט

 = 6תשובה שמוקפת בה המילה "וכן" ,הכתובה מיד אחרי המילה
"דכתיב".

6 ,0

25

סגור

א.

סגור

ב.

26

ר"ב

 = 5התשובה הנכונה )2( :רבי יהודה

27

סגור

28

ר"ב

29

סגור

א.

פתוח

ב.

 = 0כל תשובה אחרת
 = 6תשובה שמוקפת בה המילה "ומצאתה".

6 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
5 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
 = 6תשובה שכתובים בה הפירושים של המילים בארמית כפי שמפורט להלן:

6 ,4 ,2 ,0

א .במה מדובר
ב .יותר
ג .אולי.
 = 4תשובה שכתובים בה הפירושים רק של שתי מילים כפי שמפורט לעיל.
 = 2תשובה שכתוב בה הפירוש רק של מילה אחת כפי שמפורט לעיל.
 = 0כל תשובה אחרת
5 ,0

 = 5התשובה הנכונה )4( :המאבד
 = 0כל תשובה אחרת
 = 6תשובה שמוקפות בה המילים האלה בפירוש רש"י בדף הגמרא:
"דאבידה מדעת היא .שלא נפלו ממנו ומדעת הניחם הפקר".
הערה :תשובה שמוקפות בה רק המילים האלה בפירוש רש"י בדף
הגמרא" :שלא נפלו ממנו ומדעת הניחם הפקר" ,תיחשב תשובה
נכונה.

6 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
 = 6תשובה הנוגעת לכך שהפֵּרות לא נפלו ושהבעלים השאיר אותם
מדעתו והפקירם ,לדוגמה:
— בגלל שהפירות לא נפלו אלא בעליהם הניח אותם להפקר.
— שלא נפלו לו ולכן מדעתו כבר החשיב אותם כהפקר.
 = 0כל תשובה אחרת ,לדוגמה:
— הבעלים יודע שהפירות נפלו.
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6 ,0

בס"ד

מדינת ישראל

ראמ"ה

מִנהל החינוך הדתי

משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

מחוון למבחן פנימי  135בתושבע"פ לכיתה ו ,תשע"ח
מספר
הפריט

סוג
הפריט

30

סגור

31

ר"ב

32

ר"ב

הציון לפי רמות הביצוע  /התשובה הנכונה

אפשרויות
הציון

 = 6תשובה שמוקף בה המשפט הזה בדף הגמרא" :אגב דיקירי מידע ידע
בהו".
הערה :תשובה שמוקף בה המשפט הזה בדף הגמרא" :התם נמי אגב
דיקירי מידע ידע בהו" ,תיחשב תשובה נכונה.

6 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
5 ,0

 = 5התשובה הנכונה )1( :אביי.
 = 0כל תשובה אחרת
 = 5התשובה הנכונה )2( :מתרץ קושיה.

5 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
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בס"ד

מדינת ישראל

ראמ"ה

מִנהל החינוך הדתי

משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

מחוון למבחן פנימי  135בתושבע"פ לכיתה ו ,תשע"ח
מספר
הפריט

סוג
הפריט

33

ר"ב

34

סגור

35

סגור

36

ר"ב

37

פתוח

38

ר"ב

39

סגור

הציון לפי רמות הביצוע  /התשובה הנכונה

אפשרויות
הציון

חלק ג — משנה
 = 5התשובה הנכונה )1( :בלילה שלפני ארבעה עשר

5 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
6 ,0

 = 6תשובה שמוקפת בה המילה "במרתף".
 = 0כל תשובה אחרת
 = 6תשובה שמוקפת בה המילה "דאם".
הערה :תשובה שמוקפות בה המילים "דאם כן" ,תיחשב תשובה נכונה.

6 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
5 ,0

 = 5התשובה הנכונה )3( :אור לארבעה עשר
 = 0כל תשובה אחרת
 = 5התשובה הנכונה" :לעני" (וגם "עני")
הערה :גם התשובה "לעני שבישראל" (וגם "עני שבישראל") תיחשב
תשובה נכונה.

5 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
5 ,0

 = 5התשובה הנכונה )2( :ארמי אובד אבי
 = 0כל תשובה אחרת
 = 6תשובה שמסומנים בה שלושת הדברים האלה:
( )1מצה
( )3מרור
( )4פסח.
 = 4תשובה שמסומנים בה רק שניים מהדברים שלעיל או שניים מהדברים
שלעיל ואחד הדברים שאינו מהדברים שלעיל.
 = 0כל תשובה אחרת ,לרבות תשובה שמסומנים בה יותר משלושת הדברים
שלעיל.
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6 ,4 ,0

בס"ד

מדינת ישראל

ראמ"ה

מִנהל החינוך הדתי

משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

מחוון למבחן פנימי  135בתושבע"פ לכיתה ו ,תשע"ח
הציון לפי רמות הביצוע  /התשובה הנכונה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

40

פתוח

א.

פתוח

ב.

41

פתוח

 = 6תשובה שכתוב בה המקרה השני" :לא נעל בפניה כראוי ויצאה והזיקה".
הערה :גם תשובה שכתוב בה "לא נעל בפניה כראוי ויצאה והזיקה חייב",
תיחשב תשובה נכונה.

42

ר"ב

43

פתוח

44

ר"ב

45

סגור

אפשרויות
הציון

 = 6תשובה הנוגעת למזיגת הכוס הרביעית ,לדוגמה:

6 ,3 ,0

— מזגו לו כוס
— מוזגים לו כוס
 = 3תשובה הנוגעת רק לכוס.
 = 0כל תשובה אחרת
 = 6תשובה שכתובים בה שני הדינים האלה:

6 ,3 ,0

 .1גומר עליו את ההלל.
 .2אומר עליו ברכת השיר.
 = 3תשובה שכתוב בה רק אחד הדינים שלעיל.
 = 0כל תשובה אחרת
6 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
 = 5התשובה הנכונה )1( :כי היא נפלה שלא בכוונה.

5 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
 = 6התשובה הנכונה" :בעל השדה"
הערה :גם התשובה "בעל השדה חייב" תיחשב תשובה נכונה.

6 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
 = 5התשובה הנכונה )4( :המביא אחרון תמיד חייב.

5 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
 = 5תשובה שמוקפת בה המילה "הבעֵרה".
הערה :תשובה שמוקפות בה המילים "את הבעֵרה" ,תיחשב תשובה נכונה.
 = 0כל תשובה אחרת
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5 ,0

בס"ד

מדינת ישראל

ראמ"ה

מִנהל החינוך הדתי

משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

מחוון למבחן פנימי  135בתושבע"פ לכיתה ו ,תשע"ח
מספר
הפריט

סוג
הפריט

46

פתוח

47

סגור

48

סגור

49

סגור

הציון לפי רמות הביצוע  /התשובה הנכונה

אפשרויות
הציון

 = 6תשובה הנוגעת לכך שהמבעיר הניח שהאש תיעצר בכל המקרים
המוזכרים או לפחות באחד מהם ,לדוגמה:

6 ,0

— כי האש עברה הרבה מכשולים אז זה לא בשליטתו.
— הוא לא חשב שהאש ת עבור את המכשול.
— כי זה נדיר שאש ת עבור מכשולים כאלה.
— כי הוא לא חשב שהאש יכולה לעבור גובה של ארבע אמות.
 = 0כל תשובה אחרת
 = 5תשובה שמוקפת בה המילה "קישואין".

5 ,0

 = 0כל תשובה אחרת
 = 6תשובה שמסומן בה נכון או לא נכון ליד כל משפט כפי שמפורט להלן:

6 ,4 ,0

א .לא נכון
ב .נכון
ג .לא נכון.
 = 4תשובה שמסומן בה נכון או לא נכון רק ליד שני משפטים כפי שמפורט
לעיל.
 = 0כל תשובה אחרת
 = 6תשובה שכתובות בה המילים בלשון ימינו כפי שמפורט להלן:

6 ,4 ,2 ,0

א .נבון
ב .שודדים
ג .בגלל.
 = 4תשובה שכתובות בה רק שתי מילים בלשון ימינו כפי שמפורט לעיל.
 = 2תשובה שכתובה בה רק מילה אחת בלשון ימינו כפי שמפורט לעיל.
 = 0כל תשובה אחרת
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