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

   במתכות פימית.

 שת הלימודים.מהלך ֵלי הערכה אחרים שבית הספר משתמש בהם בּכְ ִלי הערכה הוסף על המבחן הוא ּכְ 

דתי, שולטים -היסודי בחיוך הממלכתיועד לבדוק עד כמה תלמידים העומדים לפי סיום בית הספר  הוא

כי "–"דברים"פרשות (בתורה ויש להם מיומויות בתחום הדעת הזה. הושאים הבדקים במבחן  בתכים

  . למדים בשיעורי תורה בכיתה ו )ט]"כשבפרק  'ח עד פסוק 'פרק אמ[ תבוא"

תחום הדעת  ים בראשהעומד 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 

  .תלמידיםייבחו השלפי  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 

  .י הלימוד הבדקיםאת ההוראה ואת הלמידה בושא

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

ספר, והוא איו דרש לדווח על ציוי המבחן יישארו בבית ה .ההלת בית הספר ואת צוותו

  . הציוים לגורם חיצוי כל שהוא

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

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

  . הליכי ההוראה והלמידה בבית הספר ולתכן דרכי פעולהמסקות הוגעות לת

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

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

 תשובות שגויות. זאת הזדמות לצוותים מתחומים שוים בבית הספרדפוסים שכיחים של 

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

  .מורים בבית הספר

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

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

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

הישגים של תלמידי הכיתה ושל תלמידי השכבה. הכלים האלה יפורסמו על הולקבל תוים 

  .המבחן לקיוםהמומלץ מועד הר האיטרט של ראמ"ה כמה ימים לאחר באת

  :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



 

  TORA-020-6-SOF-p-pnimi          12/02/2020 14:45  3-134        134-06-06-01-01-01-019-020-05  ) (תש"ף)6( לכיתה ו רה (ספר דברים)בתו 134 מבחן פנימי
  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך –כל הזכויות שמורות לראמ"ה  

  

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

 מבעוד מועד אמצעי בחיה ייחודיים ת הספר במשך השה. יש להכיןלים להם בבישהם רגי

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

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

  . ות, חלוקת המבחן למקטעים והקראה)הפסקקבלת שכתוב תשובות המבחן, 

    :וולמתכות המבחן למועד הוגעות החיות להלן

(אין  2020 מאיב 20 ,ףתש״אייר ב ו, כ״רביעילקיים את המבחן ביום מומלץ  –מועד המבחן   

יש להביא לם ופר רשאי לדחות את מועד המבחן, אהזה). בית הס יוםלקיים את המבחן לפי ה

  שתלמידים עשויים להיחשף למבחן לפי שייבחו בו. בחשבון 

  :במבחן שלושה חלקים –המבחן  מבה  

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

  'התורה ומשמעותה' –חלק ב   

  .'ורהפירושי רש״י לת' –חלק ג   

בחלק א אסור להשתמש באמצעי עזר כל שהוא. בחלק ב ובחלק ג מותר  – אמצעי העזר  

ליידע את התלמידים מבעוד מועד בוגע לשימוש  ישש בחומש דברים ובפירוש רש"י. להשתמ

  .עזרהבאמצעי 

 ,מידים את חלק א. החלק הזה איו חלק ממחברת המבחןתחילה יש לתת לתל – מהלך המבחן  

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 להשתמש  80לקים ב, ג הוא חלק ב וחלק ג. הזמן המוקצב לח מחברת המבחן שבה

  .בחומש דברים ובפירוש רש"י

התלמידים להשיב על כל השאלות ביוחות. יוכלו דקות כדי ש 90המבחן יימשך  –משך המבחן   

  . , יוכלו לקבלו לפי החלטת בית הספרכדי להשלים את המבחן תלמידים שיזדקקו לזמן וסף

 אותו לחלק ויש ,פרד בדף הוא השאלון. לתלמיד שאלון וסף המבחן לערכת – לתלמיד שאלוןה  

  . המבחן חלקי כל על לעות שיסיימו לאחר לתלמידים

 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 המסוגלות 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

 שאלותה על התלמידים תשובות את להקליד ותאפשר השה וספה ציויםה לחישוב בכלי

  .השוים ההיגדים לפי התלמידים תשובות התפלגות את ולראות שאלוןשב
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 את המבחן ברצף או שלא ברצף (הפסקה בין חלקי המבחן) קייםאם לההחלטה  –רצף המבחן   

  תיקבע על ידי בית הספר. 

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

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

  .rama@education.gov.il :אתהז

  : להלן הערות הוגעות לבדיקת המבחן

תשובות, כגון "לא יודע", צייר ציור, העתיק הוראות וכו', יש התלמיד תשובה או עה אם אין   

  להשאיר את התא הוגע לציון השאלה ריק. 

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

  בלשום. 

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

  בתשובת התלמיד. 

  במחוון יש מיפוי של המבחן (חלקים ב, ג) לפי יכולות דרשות.   19בעמוד   
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  : ושיננתם לבניך חלק א

  1 שאלה

  .)קודות 7(הציון המרבי הוא  קודה בחצי מזכה הכון במקום כתובהה 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  בחצי מזכה הכון במקום הכתוב פרשהשל  שם כל: היקוד

  גופן כתובים בשל שש הפרשות החסרות  השמותהפרשות לפי הסדר שלהן בספר דברים ( של שמותהלהלן 

  ): כתב יד

  

  

 אל

 )ד', פסוק ל"טפרק (

 פרק ו', פסוק י"ח)(

 פרק י"ד, פסוק א')(

 פרק י"ד, פסוק ב')(

 יםיבשמ לבבך

 עוד אין

 הישר ייטב

 נשבע הטובה הארץ

 תתגודדו אתם

 למת

 סגולה

 כי תבוא כי תצא ראה ואתחנן

 וזאת הברכה וילך
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 לכן'), לתורה י"רש פירושי(' ג שבחלק לשאלות ייכתש אבל'), לביך ושיתם(' א בחלק כתובה 3 שאלה: הערה

 .ג שבחלק לשאלות שלה היקוד יתווסף

  3 שאלה

  .שגיאות ללא רגיל בכתב כתובמפירוש רש"י  הקטע  ק' 4

  .אחתיש שגיאה באות   ק' 3

  אותיות. בשתייש שגיאה   ק'  2

  אותיות. בארבע אואותיות  בשלושיש שגיאה   ק' 1

  .מכך יותר או אותיות בחמש אהשגי יש  ק' 0

  :הערות

  .אחת שגיאה תיחשב מסוימת באות חוזרת שגיאה  

  .שגיאות ייחשבו אות הוספת או אות השמטת  

 בכתב רגיל: גםלהלן הקטע מפירוש רש"י כתוב 

  

  

  כשתחזרו    חדשים     לכם           יהיו   

 

  ניםצי       לך         הציבי     אומר    הוא            וכן   

 

  במצות    ינים מצ       היו  שתגלו           לאחר      אף     

 

  שלא   כדי           מזוזות       עשו   ו    לין   תפ    הניחו    
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  התורה ומשמעותה: בחלק 

  א1 שאלה

  . אבות) מוב(ארץ) (ערב אובעבר הירדן (המזרחי) התשובות האלה:  אחתהתשובה היא   ק' 2

מידע התשובות שלעיל וגם  אחתיש בה ה שתשובאו  ,כל פסוק א' לרבות ציטוט של, אחרת תשובה לכ  ק'  0

  :לדוגמהשגוי,  עודף

  בעבר הירדן ובמדבר בערבה  

  

  ב1 שאלה

  .יציאת מצריםשובה היא הת  ק' 2

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ג1 שאלה

  ) א' בשבטאהתשובה הכוה: (  ק' 2

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  2 שאלה

  ).קודות 6 (הציון המרבי הוא אחתמזכה בקודה  הכון: כל דיבר הכתוב במקום יקודה

  :סוג לכל הקשורים הדיברות להלן

  :האלה מהדיברותדיברות  שי – למחשבההקשורים  ותרדיב  

  ה כיוא'  

  לך יהיה לא  

  תחמוד לא  

  :האלה הדיברות שי – לדיבורהקשורים  ותדיבר  

  תישא לא  

  לא תעה  

  :הערות

  .כוהתשובה תיחשב  )ספר שמות" (מהתשובה "זכור את  .1

  .כוה תשובה התשובה "כבד את" תיחשב  .2

  :האלה מהדיברותדיברות  שי – למעשההקשורים  ותרדיב  

  פסל לך תעשה לא או לך יהיה לא  

  את שמור  

  את כבד  

  תרצח לא  

  לא תאף  

  .לא תגוב  

  :הערות

  .שגויה תשובה תיחשב" תגוב לא" במקום "לתגזו לא" התשובה  .1

  .)ם"הרמב פרשות לפי( כוהתשובה  תיחשב" תחמוד לא" התשובה  .2
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  3 שאלה

  .סעיפיםה בארבעתתשובה כוה ה ק' 4

 .סעיפים הבשלושתשובה כוה ה ק' 3

 .סעיפים בשיתשובה כוה ה ק'  2

 .אחדתשובה כוה בסעיף ה ק'  1

 כל תשובה אחרת ק'  0

  

  המצווה  המילים בפסוקים

ם לְ ְ ְוִׁשּנַ ": דוגמה   מצוות לימוד תורה  "םּבָ ָּת > ְוִדַּבְר יָבֶ ְּתָ

  מצוות תפילין של יד   וקשרתם לאות על ידך   .1

 שמע ישראל אוקריאת שמע  (מצוות)  "ּוְבָׁשְכְּב> ּוְבקּוֶמ>"   .2

 מזוזה (מצוות)  "> ּוִבְׁשָעֶרי>ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמֻזזֹות ֵּביתֶ "   .3

  מצוות תפילין של ראש  והיו לטוטפות בין עיניך   .4
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  א4 שאלה

  האלה:  התשובות אחתהתשובה היא   ק' 2

  הגויים שהיו בארץ ישראל  

  יםממע שי לפחות של השמותפירוט  או העממים שבעת  

  עמי כען. או הכעי  

של אחד העממים  מוש או, החיווי או האמורי למשל, הכעי שאיו העממים אחד של מושהיא  תשובהה  ק' 1

י ושאיעוסףם שו ,הכ .שגוי  

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב4 שאלה

  :התלמיד שוןלב כתובות, והן הלאה הסיבות תיש תשובהיש ב  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

 וגםהסיבות שלעיל  אחת תשובהיש ב או ,התלמיד לשוןב כתובהוהיא  ,שלעיל תהסיבו אחת תשובהיש ב  ק' 1

  סיבה אחרת שאיה מהסיבות שלעיל. 

  :לדוגמה, אחרת תשובה כל  ק' 0

  .הארץ את לרשת כדי" טוב" הכי הוא ישראל עם כי  
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  א5 שאלה

  התשובות האלה: אחתהתשובה היא   ק' 3

גשם או הי (ממ אופן ההשקיהעוסק בבדל ההו ,להשקיההוגע  אחד הבדל שכתוב בה תשובה  

בארץ ואילו ארץ מישורית ומושקית מהילוס, היא (מצרים  טופוגרפיה של הארצותב או תעלות)מ

  .ם)י הגשת ממימושקהיא לכן  ,ובקעותישראל יש הרים 

 מצרים ארץ ואילו ,עליה משגיח או אותה דורש' שה ארץ היא ישראל שארץ שכתוב בה ובהתש  

  .כזאתארץ  איה

  :לדוגמה, )השוואההארצות (אין  תאחב רק וסקתע תשובהה  ק' 1

  בארץ ישראל יש הרבה גשם.  

  שם.בארץ מצרים לא יורד כמעט ג  

  .בארץ מצרים צריך לטרוח להביא מים מהנילוס  

  אחרת תשובה כל  ק' 0

  

  ב5 שאלה

  '.ה ִעם ישראל בי של בקשר תלויה בה הגשם ירידת )ד(: הכוה התשובה  ק' 3

  אחרת תשובה כל  ק' 0

  

  א6 שאלה

  .משתחרר שהואכלעבד  מתות אויש לתת רכוש היא ש מצווהה  ק' 3

  :הערות

כשהוא שמעיקים לעבד  כדוגמה לרכוש ,"יקב" ,כמו "צאן" ,פסוקמהמילים  בה כתובותשתשובה   

  משתחרר, תיחשב תשובה כוה.

  כוה. תשובה "מצוות העקה" תיחשב התשובה  

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב6 שאלה

  )".לוקיך-א 'ויפדך ה(כי עבד היית בארץ מצרים  )וזכרת(: "כך הטעם למצווה כתוב בתשובה  ק' 2

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  ג6 שאלה

דומה לרכוש או למתות הפורש מעבודתו  מתה לעובדבים ולפיו הכסף שות ,הסבריש בתשובה   ק' 2

 האלה המתות ת הכסף אוולפיו תכלית העק ,ברהסיש בתשובה  או ,שותים לעבד כשהוא משתחרר

  לסיבות החיים החדשות, לדוגמה: בד או לעבד להסתגלולעלאפשר  –דומה 

  הענקה זו מתנה בלשון התורה. המתנה לעובד היא כמו הרכוש שנותנים לעבד שמשתחרר.  

  לעבד להתחיל את החיים כאיש חופשי. זו גם המטרה של המתנה לעובד.המצווה היא לעזור   

  אחרת תשובה כל  ק' 0

  

  א7 שאלה

  מהמצוות האלה:מצוות  שתיתשובה יש ב  ק' 3

  .סוסים להרבות לא  

  .למצרים העם את להשיב לא  

  לא להרבות שים.  

 .וזהב כסף להרבות לא  

  שגויה. וספתומצווה  ,המצוות שלעיל אחת יש בתשובהאו  ,המצוות שלעיל אחתתשובה יש ב  ק' 1

  לדוגמה:, כל תשובה אחרת  ק' 0

  לא להתגאות.  

  

  ב7 שאלה

  .תורה ללמוד או תורה ספר לכתובהיא  העשהמצוות   ק' 3

  אחרת תשובה כל  ק' 0
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  א8ה שאל

  :ךהמילים כתוב כ שלושירוש של פה  ק' 3

  תבואה אושעורה  או: חיטה דגן

  מיץ עבים או: יין תירוש

  : התשובה "גפן" תיחשב תשובה כוה.הערה

  .: שמןיצהר

 מילים מהמילים שלעיל שתישל  ןפירוש או ,שובהכתוב בת מילים מהמילים שלעיל שתישל  ןפירוש  ק' 2

  .שגוי וסףפירוש ו ב בתשובה,וכת

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב8 שאלה

  :החומש בלשון אוהסיבות שלהלן כתובה בלשון התלמיד  אחת  ק' 3

  .חלה להם אין  

  .המקדש יתבב עבורו עובדים הם  

  .ישראל עם בשביל לעבוד בהם בחר' ה  

  אחרת תשובה כל  ק' 0

  

  א9 שאלה

 או בטעות שהרגו לאשים או בשגגה לרוצח או בשוגג לרוצחהתשובות האלה:  אחתהתשובה היא   ק' 3

  .דעת בבלי רעהו את ירצח אשר לרוצח

  .בטעות או בשגגה גם עוסקת איה אך, בהריגה או ברצח העוסקת בהתשו לרבות, אחרת תשובה כל  ק' 0

 

  ב9 שאלה

  :ךכ במפה המתאים םבמקו כתוב מקלטה יער שלוש של השם  ק' 3

  גולן: המשה חצי

  ראמות: גד

  .בצר: ראובן

ערי מקלט  שתישל  מןש או ,ערי מקלט מערי המקלט שלעיל כתוב במקום המתאים במפה שתישל  מןש  ק' 1

  שגוי. וסףשם ו ,שלעיל כתוב במקום המתאים במפה מקלטהערי מ

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  א10 שאלה

 צריך או אחד עד של עדות סמך על משפט בבית דין פוסקיםולפיה אין  ,תשובה כתובה בלשון התלמידה  ק' 3

  :דוגמהל, עדים שי לפחות

  ם לדין.עדי 2חייבים לפחות   

  לא לפסוק עם עד אחד.  

  אחרת תשובה לכ  ק' 0

  

  ב10 שאלה

  ֵעד שהתברר שלא היה במקום האירוע. )ג(התשובה הכוה:   ק' 3

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  א11 שאלה

 .לפועל ששכר לעבוד בכרם של בעל הכרםהתשובה היא  ק' 2

  תכל תשובה אחר ק'  0

  

  ב11 שאלה

  התשובות האלה: אחתהיא התשובה  ק' 2

  .בכלים עבים לשיםאסור   

  .מהכרם עבים להוציאאסור   

 .לשבוע כדי דרושמה יותר לאכולאסור   

  כל תשובה אחרת ק'  0

  

  ג11 שאלה

  האלה: טעמים ה דאחהתשובה היא  ק' 2

  לא לצל את בעל הכרם.שכדי   

  כלפי בעל הכרם. ותגיכדי להוג בה  

 . כדי שיזכרו את הפועל לטובה  

  כל תשובה אחרת ק' 0
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  א12 שאלה

 .ולעכב את שכר תו, ואיןעבודאת ם יסישר לאח שכיריש לשלם ל וולפי ,כתוב בלשון התלמיד הציווי ק' 2

  כל תשובה אחרת ק'  0

  

  ב12 שאלה

מוכן להסתכן כדי (הפועל)  או לקבל את שכרו רוצה מאוד(הפועל) התשובות האלה:  אחתהתשובה היא  ק' 2

 .לקבל את שכרו

  כל תשובה אחרת ק'  0

  

  ג12 שאלה

 ,: התחשבות בזקק)דומהשלה  משמעותהשת ראח ה(או מיד ות האלהמידה אחתהתשובה היא  ק' 2

 .קיום התחייבות בזמן ,הגיות

  כל תשובה אחרת ק'  0
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  פירושי רש"י לתורה : גחלק 

  א13 שאלה

  . "דבר אחר" האלה: המיליםהתשובה היא   ק' 2

  אחרת תשובה כל  ק' 0

  

  ב13 שאלה

  :להלן שמפורט כפי הפירושים שי לפיבלשון התלמיד  כתוביסור הא  ק' 2

  .מקום בכל' לה רבותוק להקריב אסור: הראשון הפירוש לפי  

  '.ה מזבח את לתץ סורא או' ה שם את למחוק אסור: השי הפירוש לפי  

  הפירושים שלעיל. אחד לפיכתוב  האיסור  ק' 1

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  א14 שאלה

 ולפי, לפי הכתוב בפסוק ד' )ישראל בעם( אביוים יהיו לא ולפיה ,הסתירה כתובה בלשון התלמיד  ק' 2

  :לדוגמה, אביוים יהיו תמיד, א"י פסוקהכתוב ב

  יהיה אביון.שבאחד כתוב שלא יהיו אביונים ובשני כתוב ש  

  כל תשובה אחרת, לדוגמה:  ק' 0

  מצד אחד אומר להביא לאביונים צדקה ומצד שני לא להביא יותר מדי.  

  

  ב14 שאלה

אלא (לא יהיו בהם עיים  ,אל את המצוותישראם יקיימו בי ולפיה  כתובה בלשון התלמיד, תשובהה  ק' 2

  :לדוגמה ,יהיו בהם עיים ,את המצוות בי ישראל ל אם לא יקיימו, אב)הגויים רק בין

  .כשעושים מצוות אין אביונים בעם ישראל וכשחוטאים יש אביונים בעם ישראל  

מצוות יהיו  כשאנו עושים את רצון ה' העניים יהיו בשאר אומות העולם וכשאנו לא מקיימים  

  בנו עניים.

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  א15 שאלה

  :ךכ כתובים איור שבכל האורח לעובר יםוגעה וההסבר הדין  ק' 2

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

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

  :לדוגמה

  : 1 איור  

  .לו לעזור צריך אתה נפל חמורו אם – הדין

  עוזר. שהוא בתנאי – ההסבר  

  : 2 איור  

  .לו לעזור צריך לא אתה – הדין

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

  : 1 איור  

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

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

  : 2 איור

   .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

  ה:לאה האפשרויות באחת שמפורט כפי כתובים איור שבכל האורח לעובר יםוגעה וההסבר הדין  ק' 1

 :דוגמההאיורים, ל באחדשגוי  ההסבר אך, לעיל שמפורט כפיכתוב בשי האיורים  הדין  

  : 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 אךכון בשי האיורים,  הדין(  

  כפי שמפורט לעיל.  2 באיור רק או 1 איורב רק כתובים וההסבר הדין  

  : לדוגמה, אחרת תשובה כל  ק' 0

  : 1 איור  

  .לעזור חייב – הדין

  .לעזור חייבים אז עזרה מבקש מישהו אם – ההסבר  

  : 2 איור  

  .מלעזור פטור – הדין

  .בסדר שהכול סימן ינוחונ רגוע האדם אם – ההסבר  

  .)שבשי האיורים שגוי ההסבר אך, שבשי האיורים כון הדין(  
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  ב15 שאלה

   ."עימו") או( "ִעּמֹו" הזאת: המילההתשובה היא   ק' 2

  :לדוגמה, אחרת תשובה כל  ק' 0

  עמו תקים הקם  

  תקים הקם  

  

  א16 שאלה

  מצוות.  אווקים ומשפטים חהתשובות האלה:  אחתהתשובה היא   ק' 2

  אחרת תשובה כל  ק' 0

  

  ב16 שאלה

 פיכ ריך לקיים מצוות בשמחה ובהתלהבותצרש"י מתכוון שהתשובה כתובה בלשון התלמיד, ולפיה   ק' 2

  .דבר חדשוהגים בש

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

  להלן מיפוי המבחן לפי יכולות דרשות: 

  התורה ומשמעותה –חלק ב 

  ב10א, 9ב, 8א, 8  זיכרון או ידע

  ב7א, 7ב, 6ג, 1ב, 1א, 1  איתור מידע

  ב12א, 12ב, 11א, 11א, 10ב, 9א, 6ב, 5א, 5ב, 4א, 4, 3  ביאור ושכתוב

  2  מיון והכללה

  ג12ג, 11ג, 6  יישום וערכים

  

  

  רש"י לתורהפירושי  –חלק ג 

  ב16א, 15ב, 14א, 14ב, 13  רש"י פירוש הבת תוכן

  א16ב, 15א, 13  ת לימוד בפירוש רש"ייומיומו
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 כיתה ו | פנימי|  מחוון למבחן בתורה (ספר דברים)  


