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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

דתי, שולטים ־סודי בחיוך הממלכתיועד לבדוק עד כמה תלמידים העומדים לפי סיום בית הספר הי הוא

זה. הושאים הבדקים במבחן למדים בשיעורי הידע הבתכים בתושבע"פ ויש להם מיומויות בתחום 

  תושבע"פ עד חג הפסח שבאותה שת לימודים. 

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.

בית ספרית מהותית מתרחשת אם צוות בית הספר תופס אותה כחלק בלתי פרד משיפור ־הערכה פים  

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

וח על הציוים לגורם חיצוי כל ואת צוותו. ציוי המבחן יישארו בידי בית הספר, והוא איו דרש לדו

  שהוא. 

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

אלה, להסיק מסקות הוגעות התשובות את ההתועלת מהמבחן, לתח את תשובות התלמידים, לפרש 

 בבית הספר ולתכן דרכי פעולה. לתהליכי ההוראה והלמידה 

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

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

לתרום במידה ו ללמוד יחד צוותים מתחומים שוים בבית הספרלהזדמות של תשובות שגויות. זאת 

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

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

 חוזק ועל קודות התורפה ולהמליץ על דרכים לשיפור.על קודות ה

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 מהכ ה"ראמ של

  : העזר כלי 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  ציויםחשב את ההכלי ועד ל –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. השה במשך הספר בבית להם רגילים

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

 מתן, 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  2019באפריל  30מומלץ לקיים את המבחן ביום שלישי, כ״ה ביסן תשע״ט,   

זה). בית הספר רשאי לדחות את מועד המבחן, אולם יש להביא בחשבון שתלמידים התאריך הלפי 

   שייבחו בו.להיחשף למבחן לפי עשויים 

 :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 אחד 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

שאלות ביוחות. תלמידים שיזדקקו התלמידים להשיב על כל היוכלו 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 ולות הוגעות לתוכן המבחן ולקשר שלו לתבשא –אמצעי קשר   

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

rama@education.gov.il.  

  

  :להלן הערות בוגע לבדיקת המבחן

 כגון, תשובות עה או שאלה על לעות התלמיד יסה לא כי ראה או תשובה איןאם בחן בכל שאלות המ  

  .ריק השאלה לציון הוגע התא את יש להשאיר', וכו הוראות העתיק, ציור צייר", יודע לא"

  .ן מובאות בלשוםהן דוגמאות מקוריות של תשובות תלמידים, וה כתב ידהכתובות בגופן  דוגמאות  

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

  .התלמיד בתשובת
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  דינים: חלק א

  1 שאלה

)2(הישג : מושגים ההישג הנבדק
1

  

  בהלכות שבת: 1תשובה   ק'  5

  כל תשובה אחרת  ק'  0

  

  2 שאלה

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

  "בתפילת "מוסף: 4תשובה   ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק'  0

  

  3 שאלה

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

  עד שיסתיים הצום: 3תשובה   ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  4 שאלה

  )3 הישג(אוצר מילים : הנבדק ההישג

    שובה: קבלה לעתידת  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק'  0

  

                                                           

 tion.gov.il/ramawww.educaראמ"ה: של  ההישג הבדק בכל שאלה הוא ממפרט המבחן שבאתר האיטרט 1
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  5 שאלה

  )4(הישג : מבנה הנבדק ההישג

אחד מחלקי  כלהמילה "טעם" מתחת ל אוהמילה "דין"  אותשובה שמסומת בה המילה "מקרה"   ק' 6

  :ההלכה לפי הסדר הזה

  מקרה  

  דין  

  טעם.  

חלקים מחלקי  שיהמילה "טעם" מתחת ל אוהמילה "דין"  אותשובה שמסומת בה המילה "מקרה"   ק' 4

  .ההלכה כפי שמפורט לעיל

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  6 שאלה

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

  ?כמה סכך צריך לשים: 4שובה ת  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  7 שאלה

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

  :פריט כפי שמפורט להלן כלהמילה "אסור" ליד  אותשובה שמסומת בה המילה "מותר"   ק' 6

  מותר  א.

  אסור  ב.

  מותר.  ג.

  .לעיל פריטים כפי שמפורט שיהמילה "אסור" ליד  אותשובה שמסומת בה המילה "מותר"   ק' 4

  כל תשובה אחרת  ק'  0

  

  8 שאלה

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

  ""שקלים אותשובה: פרשת "שקלים"   ק' 6

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  9 שאלה

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

  :משפט כפי שמפורט להלן כל המילים "לא כון" ליד אותשובה שמסומת בה המילה "כון"   ק' 6

  כון  א.

  לא כון  ב.

  לא כון  ג.

  כון  ד.

  כון.  ה.

 שלושהליד  אומשפטים  ארבעההמילים "לא כון" ליד  אותשובה שמסומת בה המילה "כון"   ק' 4

  .משפטים כפי שמפורט לעיל

  כל תשובה אחרת  ק' 0

 

  10 שאלה

  )2ההישג הנבדק: מושגים (הישג 

  : המאכלים האלה שלושתרק ליד  �בה שמסומן בה תשו  ק' 6

  מצה  )1(

  חרוסת  )2(

  .מרור  )4(

 וגםליד שי מאכלים מהמאכלים שלעיל  אומאכלים מהמאכלים שלעיל  שיליד  �תשובה שמסומן בה   ק' 4

  .ליד מאכל אחד שאיו מהמאכלים שלעיל

כל  אואכלים שאים מהמאכלים שלעיל ליד מ וגםהמאכלים שלעיל  שלושתליד  �תשובה שמסומן בה   ק' 0

  תשובה אחרת.

  

  11 שאלה

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

  : המילים החסרות במשפט כפי שמפורט להלן שתיתשובה שכתובות בה   ק' 6

  כרפס  )1(

  .מצה  )2(

  : כל תשובה אחרת, לדוגמה  ק' 0

   כרפס  )2(  מצה  )1(   

  סעודה  )2(  מרור  )1(   

    אוכל  )2(  מרור  )1(   



  TOSH-019-6-SOF-p-pnimi  09:34 30/12/2018  7-135  135-06-06-01-01-01-018-019-04(תשע"ט)    בתושבע"פ לכיתה ו )פנימי( 135 מבחן
 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך –מורות לראמ"ה כל הזכויות ש  

  

  א12 שאלה

  )4: מבנה (הישג הנבדק ההישג

  )". לא יעשו חול אצלם( תשובה שמוקפות בה המילים "שכיוון שהקהל קידשו היום  ק' 6

  . מוקפת בה תיחשב תשובה כוה: תשובה שרק המילה ״שכיוון״ הערה

  כל תשובה אחרת  ק' 0

 

  ב12 שאלה

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

  : מאחר שכבר קיבל או הכיס הציבור שבת, לדוגמה –תשובה שכתוב בה הטעם בלשון התלמיד   ק' 6

  ת השבת.מכיוון שהקהל בבית כנסת כבר הכניסו א  

מי שלא התפלל מנחה בערב שבת עד שהקהל קיבל שבת הוא לא יתפלל מנחה בבית כנסת   

  שלו מכיוון שהקהל כבר קידשו את אותו יום ולו אסור להתפלל תפילת חול אצלם.

  :כל תשובה אחרת, לדוגמה  ק' 0

ם באותו בית כנסת מכיוון שהקהל כבר שמע קידוש ולא יעשו יום רגיל אסור לקדש עוד פע  

    אצלם.

  מכיוון שבבית הכנסת כבר סיימו להתפלל.  

  כי כבר נכנסה שבת ואסור לחלל אותה.  

  

  13 שאלה

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

  : תשובה שכתוב בה השם של כל ברכה לפי סדר אמירתה ב"הבדלה" כפי שמפורט להלן  ק' 6

  : בורא פרי הגפן ברכה ראשוה  א.

  : בורא מיי בשמיםברכה שייה  ב.

  : בורא מאורי האשברכה שלישית  ג.

  : המבדיל בין קודש לחול.ברכה רביעית  ד.

  .ר אמירתן ב״הבדלה״ כפי שמפורט לעילברכות לפי סד שתיתשובה שכתובים בה השמות של   ק' 3

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  14 שאלה

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

  .מפי שתית מתה דומה למקח וממכר (מסחר): 2 תשובה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  15 שאלה

  )2ההישג הנבדק: מושגים (הישג 

  .ת המקום שעליו השופר מוחאם צריך א: 2תשובה   ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

 

  16 שאלה

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

  ".עליו להשלים בברכת "שומע תפילה: 4 תשובה  ק' 6

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  17 שאלה

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

  : בחוכה1תשובה   ק' 5

  תשובה אחרת כל  ק' 0



  TOSH-019-6-SOF-p-pnimi  09:34 30/12/2018  9-135  135-06-06-01-01-01-018-019-04(תשע"ט)    בתושבע"פ לכיתה ו )פנימי( 135 מבחן
 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך –מורות לראמ"ה כל הזכויות ש  

  חלק ב: גמרא

  א18 שאלה

  )6(הישג ערכים ורלוונטיות : הנבדק ההישג

  על קלמר שבתוכו סוכריות: 1 תשובה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב18 שאלה

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

תשובה הוגעת לדמיון בין קלמר  אויש בתוכו סוכריות  –תשובה הוגעת לסימן או לשיוי בקלמר   ק' 6

  : שבתוכו סוכריות ובין כיכר שבתוכו מעות, לדוגמה

  לדוגמה רק ליהודה יש סוכריות בתוך הקלמר מכל בית הספר. זאת אומרת שיודעים שזה שלו.  

ונה יש בו שינוי ועל כל השאר אין סימן ואין על קלמר ובתוכו סוכריות זה סימן שזה משהו ש  

  שינוי.

  בגלל שיש בזה סימן.  

  כי הקלמר דומה לכיכר ובתוכו מעות.  

  :כל תשובה אחרת, לדוגמה  ק' 0

ה יכול לשאול סימנים על הקלמר לדוגמה כי על קלמר אולי יש שם ואם אתה מכריז את  

  .באיזה צבע הוא

  

  19 שאלה

  )3 הישג(אוצר מילים : הנבדק ההישג

  או דלמא: 3 תשובה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  20 שאלה

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

  .בפירות שפלו: 4תשובה   ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  א21 שאלה

  )4: מבנה (הישג הנבדק ההישג

  ".תשובה שכתובות בה המילים האלה: ״ולשוות של ארגמן הרי אלו שלו  ק' 6

  .המילים ״הרי אלו שלו״ אותשובה שכתובות בה המילים ״ולשוות של ארגמן״   ק' 3

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב21 שאלה

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

6 'פל  קות של ארגמן לקחת אותן כי לא ידע המאבד שלו ותשובה שיש בה הסבר, ולפיו מותר למוצא לשו ,

   לדוגמה:

  שהרי לשונות של ארגמן זה יאוש שלא מדעת אבל בכל זאת מותר לקחת  

  אבל המאבד לא ידע שנפל ממנו  

  :שובה אחרת, לדוגמהכל ת  ק' 0

  שאם מצא לשונות של ארגמן הוא יכול לקחת אותם.   

  

  22 שאלה

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

   זקים עיים ההולכים לאט: 4תשובה   ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  23 שאלה

  )2ההישג הנבדק: מושגים (הישג 

  .הגב לוקח בסתר, והגזלן לוקח לעיי הבעלים: 3תשובה   ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

 

  24 שאלה

  )3 הישג(אוצר מילים : הנבדק ההישג

  תשובה: שי סוגים  ק' 5

  :כל תשובה אחרת, לדוגמה  ק' 0

  שני גוונים  –
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  25 שאלה

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

  ?אם מספר הדגים שמצאו הוא סימןה: 2תשובה   ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  26 שאלה

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

  .קושיה ממשה: 1תשובה   ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  27 שאלה

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

קום שאשים רבים מגיעים אליו כדי להעמיס חביות תשובה שיש בה הסבר, ולפיו שפת ההר היא מ  ק' 6

  :ואי אפשר לוודא שהחביות האלה שייכות לאדם הטוען שהן שלו, לדוגמה ולפרוק אותן

  כי הרבה אנשים מגיעים לנהר עם חביות ואי אפשר לדעת למי שייכות החביות.  

  שהו הניח שם חביות גם מישהו אחר יכול להניח שם חביות.כי כמו שמי  

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  28 שאלה

  )1פה (הישג -: יסודות התורה שבעלהנבדק ההישג

  :חכם כפי שמפורט להלן כלהמילה "אמורא" ליד שמו של  אותשובה שמסומת בה המילה "תא"   ק' 6

  אמורא  א.

  תא  ב.

  אמורא.  ג.

  .חכמים כפי שמפורט לעיל שיהמילה "אמורא" ליד שמם של  אומסומת בה המילה "תא" תשובה ש  ק' 4

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  29 שאלה

  )3 הישג(אוצר מילים : הנבדק ההישג

  :מילה כפי שמפורט להלן כלתשובה שכתוב בה הפירוש של   ק' 6

  שם  א.

  או עוסקים  ב.

  פחות.  ג.

  .מילים כפי שמפורט לעיל שתירוש של תשובה שכתוב בה הפי  ק' 4

  .כפי שמפורט לעיל אחתתשובה שכתוב בה הפירוש של מילה   ק' 2

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  30 שאלה

  )1פה (הישג -: יסודות התורה שבעלהנבדק ההישג

  בים בה כפי שמפורט להלן: שצירופי המילים כתותשובה   ק' 6

  : שם הפרק מציאות אלו  

  : מספר הפרקפרק שי  

  : שם המסכת בבא מציעא  

  : מספר הדף. .כב  

  .פריטים כפי שמפורט לעיל שלושהתשובה שכתובים בה   ק' 4

  .כפי שמפורט לעיל אחדט פרי אופריטים  שיתשובה שכתובים בה   ק' 2

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  א31 שאלה

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

  :הבעלים ידעו או ראו שסחף החפץ בהר, ולכן אי אפשר להשיבו, לדוגמה תשובה שיש בה הסבר, ולפיו  ק' 6

  להשיב את מה שנסחף במורד הנהר.הבעלים התייאשו בגלל שלא יכלו   

  :כל תשובה אחרת, לדוגמה  ק' 0

  כי לא ירדוף אחריו בנהר ויסכן את עצמו בשביל זה.  

  מכיוון שזו טרחה והבן אדם שאיבד לא יחפש בנהר.  

  

  ב31 שאלה

  )1(הישג  פה-: יסודות התורה שבעלהנבדק ההישג

  תשובה שמוקפות בה המילים האלה בפירוש רש"י בקטע מדף הגמרא: "שטף הר קוריו"   ק' 6

  '"."הרי אלו כו וגם

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ג31 שאלה

  )1פה (הישג -: יסודות התורה שבעלהנבדק ההישג

דפין אחריהם חייב תשובה שמוקפות בה המילים האלה בקטע מדף הגמרא: "אם היו הבעלים מר  ק' 6

  ".להחזיר

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  חלק ג: משנה

  א32 שאלה

  )1פה (הישג -: יסודות התורה שבעלהנבדק ההישג

  זרעים, מועד, שים, זיקין, קודשים, טהרות  –הסדרים  ששתתשובה שכתובים בה השמות של   ק' 6

  .(לא בסדר הזה בהכרח)

  .סדרים כפי שמפורט לעיל חמישה תשובה שכתובים בה השמות של  ק' 5

  .סדרים כפי שמפורט לעיל ארבעהתשובה שכתובים בה השמות של   ק' 4

  .סדרים כפי שמפורט לעיל שלושהתשובה שכתובים בה השמות של   ק' 3

  .סדרים כפי שמפורט לעיל שיתשובה שכתובים בה השמות של   ק' 2

  .עיללשסדרים ה אחדשל  םתשובה שכתוב בה הש  ק' 1

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב32 שאלה

  )1פה (הישג -: יסודות התורה שבעלהנבדק ההישג

  תשובה: זיקין  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  33 שאלה

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

  :ט להלןמשפט כפי שמפור כלהמילים "לא כון" ליד  אותשובה שמסומת בה המילה "כון"   ק' 6

  לא כון  א.

  כון  ב.

  לא כון.  ג.

  .משפטים כפי שמפורט לעיל שיהמילים "לא כון" ליד  אותשובה שמסומת בה המילה "כון"   ק' 4

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  34 שאלה

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

  .עדיין אין חובה לשרוף את החמץ: 4 תשובה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  א35 שאלה

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

  ""מקדש ישראל והזמים: 2תשובה   ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב35 שאלה

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

  .התשובה ״בורא פרי הגפן״ אוהתשובה ״ברכת היין״   ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  36 שאלה

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

  לפי שאלת הבן: 2 תשובה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

 

  37 שאלה

  )4: מבנה (הישג הנבדק ההישג

  : דין. 3תשובה   ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  38 שאלה

  )6: ערכים ורלוונטיות (הישג הנבדק ההישג

אדם צריך להבין שהוא  –ש בה הסבר על הקשר בין הכתוב במשה ובין הערך "אחריות" תשובה שי  ק' 6

  :אחראי לזק שגרם ברשות הרבים, לדוגמה

  כשבן אדם מוציא חפצים לרשות הרבים זו האחריות שלו כי הוא יכול לגרום נזק לאחרים.  

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  א39 שאלה

  )4: מבנה (הישג הנבדק שגההי

  ".תשובה שמוקפות בה המילים "מסרה לרועה  ק' 6

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב39 שאלה

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

במקרה הזה הרועה חייב לשלם  –תשובה הוגעת לאדם שמסר את בהמתו לרועה, והיא יצאה והזיקה   ק' 6

  :גמה(ולא בעל הבהמה), לדו

  אדם נתן את הבהמה שלו לרועה והיא הזיקה. הרועה חייב כיוון שהוא היה אחראי עליה.  

  :כל תשובה אחרת, לדוגמה  ק' 0

  אם החיה יצאה והזיקה בעל הבית שלה חייב  

  הרועה חייב  

  

  40 שאלה

  )4: מבנה (הישג הנבדק ההישג

  .טעם: 3 תשובה  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק'  0

  

  41 שאלה

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

  .כי החווי רשאי להיח ר חוכה בפתח החות שלו: 1 תשובה  ק' 6

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  א42 שאלה

  )2ההישג הנבדק: מושגים (הישג 

  תשובה: שבת  ק' 5

  כל תשובה אחרת  ק' 0

  

  ב42 שאלה

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

  : לתשלום לפי שכר עבודה פשוטה, לדוגמה אותשובה הוגעת לתשלום לפי שכר שמירת קישואין   ק' 6

  שכר של שומר קישואין  

  :גמהכל תשובה אחרת, לדו  ק' 0

עושים כאילו שהוא מוכר קישואים ומשלמים לפי הכמות שאם היה מוכר קישואים הוא היה   

   מפספס

  (צ"ל: "שומר" ולא "מוכר".)

  רואים אותו כאילו הוא עבד בשוק  

  

  43 שאלה

  )5(הישג  : הבנה, פרשנות, יישוםההישג הנבדק

  :תשובה הוגעת לפצע שהתאחה, ואחר כך חזר ופער, לדוגמה  ק' 6

  ואז הוא שוב נפתח. נסגרהיה לו פצע ואז הוא   

  אם המכה נרפאה ואז חזרה שוב, נרפאה ואז חזרה.  

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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  44 שאלה

  )1(הישג  פה-דות התורה שבעל: יסוהנבדק ההישג

  : החכמים האלה שלושתרק ליד  �תשובה שמסומן בה   ק' 6

  רבי אליעזר  )2(

  רבי יהושע  )3(

  .רבי טרפון  )5(

ליד  וגםליד שי חכמים מהחכמים שלעיל  אוחכמים מהחכמים שלעיל  שיליד  �תשובה שמסומן בה   ק' 4

  .חכם אחד שאיו מהחכמים שלעיל

כל  אוליד חכמים שאים מהחכמים שלעיל  וגםהחכמים שלעיל  שלושתליד  �שמסומן בה  תשובה  ק' 0

  תשובה אחרת.

  

  45 שאלה

  )3 הישג(אוצר מילים : הנבדק ההישג

  :מילה מהמשה כפי שמפורט להלן כלתשובה שכתובה בה המילה בלשון ימיו ליד   ק' 6

  אש  א.

  מסכימים  ב.

  בגלל.  ג.

  .מילים בלשון ימיו כפי שמפורט לעיל שתיבה  תשובה שכתובות  ק' 4

  .בלשון ימיו כפי שמפורט לעיל אחתתשובה שכתובה בה רק מילה   ק' 2

  כל תשובה אחרת  ק' 0
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