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  בתושבע"פ למבחן מחוון
 פנימי|  וכיתה 
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  הקדמה

 ערך המבחן .דתי־הממלכתי החיוך של הספר בתי בכל פ"בתושבע במבחן בחים ו כיתות תלמידי

  .פימית במתכות

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

 שולטים, דתי־הממלכתי בחיוך סודיהי הספר בית סיום לפי העומדים תלמידים כמה עד לבדוק ועד הוא

 בשיעורי למדים במבחן הבדקים הושאים. זהה דעתה בתחום מיומויות להם ויש פ"בתושבע בתכים

  . לימודים שת שבאותה הפסח חג עד פ"תושבע

תחום הדעת  העומדים בראשכית הלימודים המעודכת ולפי הדרישות שהגדירו והמבחן פותח לפי ת

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

  .'חמ"דהמבחי 'בושא 

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

  תלמידים.ה שייבחוכית הלימודים וללמד בכיתה, כל זאת עוד לפי ולת

  

   :הפימי המבחן ותעקרו להלן

תוצאות המבחן ומידע ממקורות  .תוצאותיו יבדוק אותו ויתח אתהמבחן, צוות בית הספר יקיים את   

וספים עשויים לשמש את בית הספר כדי לגבש תהליכים של קבלת החלטות ולתכן את ההוראה ואת 

  הלמידה בושאי הלימוד הבדקים.

 פרד בלתי כחלק אותה תופס הספר בית צוות אם מתרחשת מהותית ספרית בית מיתפי הערכה  

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

 לגורם הציוים על דווחל דרש איו והוא, הספר בית בידי יישארו המבחן ציוי. צוותו ואת הספר

  . שהוא כל חיצוי

 מרב את להפיק ההוראה לצוותי יסייע הספר בבית ההערכה רכז תפקיד את הממלא המורהש מומלץ  

 הוגעות מסקות להסיק, אלהה תשובותה את לפרש, התלמידים תשובות את לתח, מהמבחן התועלת

 . פעולה דרכי ולתכן הספר בבית והלמידה ההוראה לתהליכי

 היתוח על וסף( התלמידים תשובות של איכותי יתוח יערוך הספר בבית ההוראה צוותש מומלץ  

 שכיחים דפוסים לזהות חשוב כן כמו. המבחן של המחוון לפי) הציוים חישוב באמצעות הערך הכמותי

 במידה לתרוםו יחד ללמוד הספר בבית שוים מתחומים צוותיםל דמותהז זאת. שגויות תשובות של

  .הספר בבית מורים ושל תלמידים של והערכה למידה, הוראה תהליכי לשיפור רבה

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

 זק ועל קודות התורפה ולהמליץ על דרכים לשיפור.על קודות החו

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

 האיטרט באתר יפורסמו תוים על ההישגים של תלמידי הכיתה ושל תלמידי השכבה. הכלים האלה

  .המבחן לקיום המומלץ המועד לאחר ימים כמה ה"ראמ של

  : העזר יכלֵ  סוגי להלן

הכלי ועד לחשב את הציוים של תלמידי הכיתה במבחן, והוא מספק תוים  –כִלי עזר כיתתי   

  בוגע להישגי הכיתה במבחן. 

של תלמידי השכבה במבחן, והוא מספק תוים  ציויםשב את ההכלי ועד לח –כִלי עזר שכבתי   

  בוגע להישגיהם בשכבה ומאפשר להשוות בין ההישגים בכיתות מקבילות.
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 שהם התאים את אלהה לתלמידים לספק רצוי: מיוחדים צרכים שלהם תלמידים לבחית להיערך יש  

 מחברות למשל( מועד מבעוד ייחודיים בחיה אמצעי להכין יש. שהה במשך הספר בבית להם רגילים

 הצורך לפי אדם וכוח פרדת כיתה להקצות מומלץ). בראייתם המתקשים לתלמידים מוגדלות מבחן

 קבלת, המבחן תשובות שכתוב למשל( להם יסופקו ייחודיים תאים אילו אלהה תלמידיםל ולהודיע

  ).קראהוה למקטעים המבחן חלוקת, הפסקות

  

   :ולהלן החיות הוגעות למועד המבחן ולמתכות

(אין לקיים את המבחן לפי  2020 במרץ 25, ף"תש באדר ט"כ, רביעימומלץ לקיים את המבחן ביום   

זה). בית הספר רשאי לדחות את מועד המבחן, אולם יש להביא בחשבון שתלמידים עשויים ה יוםה

   שייבחו בו.למבחן לפי  להיחשף

 :במבחן שלושה חלקים  

 דיים – א חלק

 גמרא – ב חלק

 .משה – ג חלק

 המורה יחה המבחן בתחילת. ג ובחלק א בחלק או ב ובחלק א בחלק – חלקים בשי ייבחן תלמיד כל

  בטווח הציון יהיה המבחן מחלקי חדא בכל). משה או גמרא( ייבחו חלק באיזה בכיתה התלמידים את

0–100.  

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

  .ומהמשיות לפי הצורך

ביוחות. תלמידים שיזדקקו התלמידים להשיב על כל השאלות יוכלו דקות כדי ש 90המבחן יימשך   

  .לפי החלטת בית הספר וכדי להשלים את המבחן, יוכלו לקבלוסף זמן ל

את המבחן ברצף או שלא ברצף (הפסקה בין חלקי המבחן) תיקבע על ידי בית  לקייםההחלטה אם   

  .הספר

כית הלימודים יש לפות למפמ"ר ווגעות לתוכן המבחן ולקשר שלו לתבשאלות ה –אמצעי קשר   

 :הזאתבושאים אחרים אפשר לשלוח מכתב אלקטרוי למשרדי ראמ"ה לכתובת  .ולציגיו

rama@education.gov.il.  

  

  :להלן הערות בוגע לבדיקת המבחן

 יש להשאיר', וכו הוראות העתיק, ציור צייר", יודע לא" גוןכ, תשובות התלמיד עה או תשובה איןאם   

  .ריק השאלה לציון הוגע התא את

  .הן דוגמאות מקוריות של תשובות תלמידים, והן מובאות בלשום כתב ידהכתובות בגופן  דוגמאות  

 להיות חייב איו סוגריים בין כתובה .סוגריים בין כתוב ערכהלה ההחיות או מהדוגמאות חלק  

  .התלמיד בתשובת
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  דינים: חלק א

  1 שאלה

)1 (הישג פה-יסודות התורה שבעל: ההישג הנבדק
1

  

  פוריםבהלכות  הכוה: (ד) תשובהה  ק'  5

  כל תשובה אחרת  ק'  0

  

  2 שאלה

  )2 הישג( מושגים: הנבדק ההישג

  סליחותבהלכות הכוה: (ב)  תשובהה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק'  0

  

  3 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  ברכות תשעהכוה: (ב)  תשובהה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  4 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  .לצום שאסור לוהכוה: (א)  תשובהה  ק' 6

0  'כל תשובה אחרת  ק  

  

  5 שאלה

  )4(הישג : מבנה הנבדק ההישג

  מוקפת בהלכה שבשאלה. "כדי" ההמיל  ק' 6

  כוה גם אם המילים "כדי לחכם במצוות" מוקפות בהלכה שבשאלה.  התשובה: הערה

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

                                                           

   . www.education.gov.il/ramaראמ"ה: של  ההישג הבדק בכל שאלה הוא ממפרט המבחן שבאתר האיטרט 1
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  6 שאלה

  )2 הישג( מושגים: הנבדק ההישג

 בזמן התלויה מצווה היא") גרמא שהזמן עשה מצוות(" ה שהמצווה הזאתלעובד וגעת תשובהה  ק' 6

  :לדוגמה, התלמיד בלשון כתובה והיא, מסוים

 מצווה שיש לה זמן מיוחד ואי אפשר לקיים מצווה זאת מתי שרוצים.  

  וא הקודות.: התלמיד איו צריך להסביר מה היא "מצוות עשה" כדי לקבל את מלהערה  

  :לדוגמה, אחרת תשובה כל  ק' 0

  זו היא מצווה שנשים פטורות ממנה.   

  מצווה לפיה צריך לשבת בסוכה שבעה ימים.

  

  7 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  חומוס עם פיתההכוה: (ג)  תשובהה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק'  0

  

  8 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  :להלן שמפורט כפי משפט כל לידמסומות " כון לא" המילים או" כון" המילה  ק' 6

  כון לא  .א

  כון  .ב

  .כון  .ג

  .לעיל שמפורט כפי משפטים שי לידמסומות " כון לא" המילים או" כון" המילה  ק' 4

  חרתכל תשובה א  ק' 0
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  9 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  הרבים לרשות הפוה בחלוןהכוה: (ד)  תשובהה  ק' 6

  כל תשובה אחרת  ק' 0

 

  10 שאלה

  )5(הישג  יישום, פרשנות, הבנהההישג הנבדק: 

  להלן:כפי שמפורט  כל משפטליד מסומות המילים "לא כון"  אוהמילה "כון"   ק' 12

  כון לא  .א

  כון  .ב

  כון לא  .ג

  כון  .ד

  כון  .ה

  .כון לא  .ו

  משפטים כפי שמפורט לעיל. חמישההמילים "לא כון" מסומות ליד  אוהמילה "כון"   ק' 10

  משפטים כפי שמפורט לעיל. ארבעהליד מסומות המילים "לא כון"  אוהמילה "כון"   ק' 8

  משפטים כפי שמפורט לעיל. שלושהים "לא כון" מסומות ליד המיל אוהמילה "כון"   ק' 6

  משפטים כפי שמפורט לעיל. שיליד מסומות המילים "לא כון"  אוהמילה "כון"   ק' 4

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  11 שאלה

  )4: מבנה (הישג הנבדק ההישג

  הטעם של המרור.את  אולשמר את המרירות  הפעולה הזאת:של  מטרהוגעת ל תשובהה  ק' 6

  כל תשובה אחרת  ק' 0

 

  12 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  .האסור לדבר בסיס) גהכוה: ( תשובהה  ק' 6

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  



  TOSH-020-6-SOF-p-pnimi  14:48 20/01/2020  7-135  135-06-06-01-01-01-019-020-03              ) ף(תש" בתושבע"פ לכיתה ו 135 פנימי מבחן
  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך –כל הזכויות שמורות לראמ"ה  

 

  13 שאלה

  )2ההישג הנבדק: מושגים (הישג 

  :האלה םמשפטיה שי לידמסומן  � הסימן  ק' 6

  .גופו לצורך לולטלט מותר ב)(

  .מקומו לצורך לטלטלו מותר) ד(

ליד  וגם מסומן ליד אחד המשפטים שלעיל � הסימן או ,שלעיל המשפטים אחד לידמסומן  � הסימן  ק' 3

  .שלעיל מהמשפטים שאיוהמשפטים  אחד

  כל תשובה אחרת  ק' 0

 

  14 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  שלישי יום סוףעד הכוה: (ב)  התשובה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  15 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  .מותר להןהכוה: (א)  תשובהה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

 

  16 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  ווןחשבמר' ביום זהכוה: (ד)  תשובהה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  17 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  דברי פיוס. עיל לומר צריך הואהכוה: (ג)  תשובהה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  חלק ב: גמרא

  א18 שאלה

  )6(הישג ערכים ורלוונטיות : הנבדק ההישג

  :האלה המציאות שתי לידמסומן  � הסימן  ק' 6

  בד של חתיכות) (א

  .המדרכה על מפוזרים מטבעות) ד(

ליד  וגםמסומן ליד אחת המציאות שלעיל  � הסימן או ,שלעיל המציאות אחת לידמסומן  � הסימן  ק' 3

  .מהמציאות שלעיל שאיההמציאות  אחת

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב18 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  .)מתייאש המאבד לכן( סימן במציאות אין: בלשון המשה או התלמיד בלשוןשלהלן כתוב  הכלל  ק' 6

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  19 שאלה

  )3 הישג(אוצר מילים : הנבדק ההישג

  .שואלת שאלההכוה: (ב)  תשובהה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  20 שאלה

  )5 הישג( וםייש, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  .אותם ואוסף חוזר איו האדם לכןו, הפירות באיסוף רבה טרחה ישהכוה: (ג)  תשובהה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  21 שאלה

  )5(הישג  יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  :להלן שמפורט כפי משפט כל לידמסומות " כון לא" המילים או" כון" המילה  ק' 6

  כון  .א

  כוןלא   .ב

  .לא כון  ג.

  . לעיל שמפורט כפי משפטים שי לידמסומות " כון לא" המילים או" כון" המילה  ק' 4

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  22 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  ידע לא והבעלים שפל בחפץ) אהכוה: ( תשובהה  ק' 5

  תכל תשובה אחר  ק' 0

  

  23 שאלה

  )2 הישג( מושגים: הנבדק ההישג

  עסקין במאי הכאהכוה: (ד)  תשובהה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  א24 שאלה

  )5(הישג  יישום, פרשנות, הבנהההישג הנבדק: 

  :לדוגמה, מעות לו שפלו ידע לא המאבד – הידיעה-לאי וגעת תשובהה  ק' 6

  המאבד לא ידע שנפל וכתוב "הרי אלו שלו". זה יאוש שלא מדעת וזה לא מסתדר עם דברי אביי.  

   "הרי אלו שלו". זה יאוש שלא מדעת וזה מסתדר עם דברי רבא.המאבד לא ידע שנפל וכתוב   

  :לדוגמה, אחרת תשובה כל  ק' 0

  הוא יכול לקחת אותם. מעותם מצא שא  

 

  ב24 שאלה

  )3 הישג(אוצר מילים : הנבדק ההישג

  .כתובה בתשובה "התם" המילה  ק' 6

  . תתקבל "התם מי" התשובהם ג: הערה

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  25 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  .כאביי הלכה הןבש מחלוקותהכוה: (ב)  תשובהה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  26 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  .מתייאש והבעלים, התמרים את אוכלים ורמשים שקצים כיהכוה: (ד)  תשובהה  ק' 6

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  27 שאלה

  )3 הישג( אוצר מילים: הנבדק ההישג

  :להלן שמפורט כפיכתוב  בארמית המיל כל של הפירוש  ק' 6

  אמור  א.

  .)כתובה, תתקבל התשובה רק המילה "אולי" או כתובה ה "שמא"המיל גם אם רקשמא, אולי (  .ב

  .פחות  ג.

  .לעיל שמפורט כפי כתוב מילים שתי של הפירוש  ק' 4

  לעיל. שמפורט כפיכתוב  אחת מילה של הפירוש  ק' 2

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  28 שאלה

  )1פה (הישג -: יסודות התורה שבעלהנבדק ההישג

  :להלן שמפורט כפי חכם כל של שמו לידכתובה " אמורא" המילה או" תא" המילה  ק' 6

  אמורא  א.

  תא  ב.

  .אמורא  ג.

  לעיל. שמפורט כפי חכמים שי של שמם לידכתובה " אמורא" המילה או" תא" המילה  ק' 4

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  29 שאלה

  )1 הישג(פה -יסודות התורה שבעל: הנבדק ההישג

  :להלן שמפורט כפי לכל חלקמתחת  כתובהמתאים  המילים ףצירו  ק' 6

  מספר הדף ::אכ  

  שם הפרק :אלו מציאות  

  מספר הפרק :פרק שי  

  .שם המסכת :בבא מציעא  

  .לעיל שמפורט כפיצירופי מילים כתובים  לושהש  ק' 5

  .לעיל שמפורט כפימילים כתובים  פיצירו שי  ק' 4

  .לעיל שמפורט כפיהצירופים כתוב  אחד  ק' 2

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  30 שאלה

  )4(הישג  מבנה: הנבדק ההישג

  מוקף בציטוט. "שרייהרחמא " דיןה  ק' 6

מסומת בקטע  תשובהאם ה אורק המילה "שרייה" מוקפת בציטוט  גם אם כוה תשובהה   :הערה

  .20שבעמוד  מדף הגמרא  

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  א31 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  .האבדה תיכול להציל א איוכי הכוה: (ג)  תשובהה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב31 שאלה

  )1פה (הישג -: יסודות התורה שבעלהנבדק ההישג

  כתובות בתשובה. "לקמן למימר כדבעין" המילים  ק' 5

  .20שבעמוד  דף הגמראקטע ממסומות בהתשובה כוה גם אם המילים שלעיל : הערה

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  32 שאלה

  )5(הישג  יישום, פרשנות, הבנה :הנבדק ההישג

  ןמָ ּגָ ְר ַא  של לשוות עלהכוה: (ד)  תשובהה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  חלק ג: משנה

  33 שאלה

  )1פה (הישג -: יסודות התורה שבעלהנבדק ההישג

  להלן: שמפורט כפי סדרי המשה כתובים שיהשמות של   ק' 6

  מועד   א.

  .זיקין  ב.

  .אחד השמות כתוב כפי שמפורט לעיל, והשם האחר שגוי או ,לעיל שמפורט כפיות כתוב השמ אחד  ק' 3

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  34 שאלה

  )4: מבנה (הישג הנבדק ההישג

  מוקפות בציטוט. "כן דאם" המילים  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  35 שאלה

  )5(הישג  הבנה, פרשנות, יישום: הנבדק ההישג

  אחרי החמץהכוה: (ג)  תשובהה  ק' 6

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  36 שאלה

  )5 הישג( הבנה, פרשנות, יישום: הנבדק ההישג

  "עי" או" לעי: "הכוה תשובהה  ק' 6

  .התשובה "עי שבישראל" הן תשובות כוות וגם: התשובה "לעי שבישראל" הערה

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  37 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: קהנבד ההישג

  "והזמים ישראל מקדשבמילים "הכוה: (ב)  תשובהה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  38 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  :להלן שמפורט כפי בכל הסעיפים כתוב בטבלה החסר  ק' 6

 "קידוש" אמירת לאחר  .א

 "מגיד" אמירת לאחר  .ב

 המזון ברכת אמירת לאחר  .ג

  ."הלל" אמירת לאחר  .ד

  לעיל. שמפורט כפי סעיפים שלושהבכתוב  בטבלה החסר  ק' 4

  לעיל. שמפורט כפי יםסעיפ שיבכתוב  בטבלה החסר  ק' 2

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  39 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  .מצווה אתז יןוהגים להביא חרוסת לשולחן אף שאשהכוה: (ג)  תשובהה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  40 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

 את סיים שלא עובדהל וגעת תשובהה או ,'"ה אתה ברוך" בסיום אמר שלא לעובדה וגעת תשובהה  ק' 6

  .דבריו

  כל תשובה אחרת  ק' 0

 

  41 שאלה

  )2(הישג  מושגים: הנבדק ההישג

  .הכד משברי פצעהכוה: (ב)  תשובהה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  42 שאלה

  )4(הישג  מבנה: הנבדק ההישג

  חייב" מוקפות בציטוט. הראשון" המילים  ק' 6

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  43 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

  .בכווה שלא פלה היא כיהכוה: (א)  בהתשוה  ק' 6

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  א44 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנה: הנבדק ההישג

 בלי חברושל  שדהה בתוך תבואה מותער אדם רםשע לעובדה וגעתו, כתובה בלשון התלמיד תשובהה  ק' 5

  , לדוגמה: תבואתו אתאכלה  השדה בעלוהבהמה של  ,רשותו

לך ואז הבהמה של החבר אכלה יש שלו בתוך השדה של חברו בלי רשות והדמישהו שם את הג  

   יש שלו.את הגד

   שמתי את החציר שלי בשדה של חברה בלי רשות והבהמה של בעלת השדה אכלה את החציר.  

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב44 שאלה

  )4: מבנה (הישג הנבדק ההישג

בעל השדה,  ברשותאת ערמות התבואה  אדם םשער לעובדה ווגעת ,כתובה בלשון התלמידתשובה ה  ק' 5

  לדוגמה:

את הגדיש והוא היה  ם בשדה שלוכי עכשיו זה באחריותו של בעל השדה, כי הוא הסכים לו לשי  

   על בהמתו שלא תאכל את הגדיש שלו. צריך להיות אחראי

   אך אם שמתי את החציר בשדה של חברתי עם רשות, חברתי חייבת בנזק.  

  כל תשובה אחרת  ק'  0

  

  א45 שאלה

  )4 הישג( מבנה: הנבדק ההישג

  מוקפת בציטוט. "הבערה" המילה  ק' 5

  ת בציטוט. ומוקפ ת הבערה"גם אם המילים "א כוה תשובהה: הערה

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב45 שאלה

  )5 הישג( יישום, פרשנות, הבנהההישג הנבדק: 

  ה יחליטו כמה צריך לשלם.בערשלפי עוצמת האש שהו לעובדהוגעת וכתובה בלשון התלמיד, תשובה ה  ק' 6

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  46 שאלה

  )5 הישג( ישוםי, פרשנות, הבנהההישג הנבדק: 

  .בשוק כעבד אותו מוכרים היו אילו החבר ערך ירד כמהב בודקיםהכוה: (א)  תשובהה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  47 שאלה

  )1פה (הישג -יסודות התורה שבעל: הנבדק ההישג

  :האלה םמשפטיה שלושת לידמסומן  � הסימן  ק' 6

  .שיא היה הלל   ב)(

  .הלל של תלמידו היה כאיז בן יוחן רבן   ד)(

  .אבטליון ואת שמעיה את שימש הלל   ה)(

מסומן ליד שי משפטים  � הסימן או ,שלעיל משפטים מהמשפטים שי לידמסומן  � הסימן  ק' 3

  .מהמשפטים שלעיל שאיוהמשפטים  אחדליד  וגם מהמשפטים שלעיל

  .משפטים משלושה יותר מסומן בה ליד �תשובה שהסימן  לרבות, אחרת תשובה כל  ק' 0

  

  48 שאלה

  )3(הישג  אוצר מילים: ההישג הנבדק

  :להלן שמפורט כפיכתוב  חכמים בלשון מילה כל של הפירוש  ק' 6

 עיוור  .א

 מעריכים  .ב

  .פוצע  .ג

  .לעיל שמפורט כפיכתוב  מילים שתי של הפירוש  ק' 4

  .לעיל שמפורט כפיכתוב  אחת מילה של הפירוש  ק' 2

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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