
 בס"ד

 'וכיתה  משנהמשימת הערכה במחוון 

 ד-קמא פרק ג משניות ג-בבא

 
 מורים יקרים!

 ".משימת הערכהמובא לפניכם מחוון ל"

לכל הישג צורף מדרג שמטרתו לסייע לכם למקד את מצבם של תלמידיכם ובמידת 

 הצורך לבצע התערבות.

 

 המדרג משמש כהשערה בלבד!

הערכה שבהן התלמיד/ה הצליח/ה יותר, ניתן לשכלל זאת בציון במידה ויש בידיכם עדויות 

 הסופי של ההישג.

 בהצלחה, צוות תושב"ע.

מספר 

 שאלה
 מדרג ניקוד הישג תשובה סעיף

1  

תשובה מלאה תכלול שתיים מן 

 התשובות הבאות:

 –תלמידי החכמים  התמעטו (א

 בכמות ובחוכמה

היהודים היו נתונים תחת  (ב

שלטון זר שגזר גזירות שונות 

 למידה רציפה שהקשו 

לקראת הגלות הצפויה  כנהכה (ג

והחשש שהנדודים, המרחק 

והצורך בהישרדות ישכיחו את 

 התורה בגלות.

יסודות 

 התושב"ע

 

 סה"כ

 נקודות 16

 

6  

 נקודות

 פילוח ציונים:

 13-15 -מעל המצופה

 11-12 -מצופה

 8-10 -מדאיג

 0-7 -מדאיג מאוד

2 

 א
זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים 

 וטהרות

3  

 נקודות

 נזיקין ב
2  

 נקודות

 ג

תשובה מלאה תכלול את העיקרון 

 הבא )גם בלשון התלמיד(: 

בדיני ממונות עוסק  סדר נזיקין

קמא -ודיני משפט וכל מסכת בבא

דנה במקרים שאדם מזיק לרעהו 

 ומהם הדינים במקרים אלו. 

5  

 נקודות
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3 

 א

 

תשובה מלאה תכלול את העיקרון 

 הבא )גם בלשון התלמיד(:

אחת מרשויות שבת שאינה 

שייכת לאדם פרטי אלא שייכת 

 לכולם.

 מושגים

 

 סה"כ

 נקודות 15
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 נקודות

 ציונים:פילוח 

 13-15 -מעל המצופה

 10-12 -מצופה

 7-9 -מדאיג

 0-6 -מדאיג מאוד

 ב

 תשובות נכונות:

רחוב, כביש, גינה ציבורית, מגרש 

 וכו'

8  

 נקודות

4 

 זיבול שדות -לזבלים א

לשון 

 חכמים

 

 סה"כ

 נקודות 12

3  

 נקודות
 פילוח ציונים:

 10-12 -מעל המצופה

 8-9 -מצופה

 6-7 -מדאיג

 0-5 -מדאיג מאוד

 ב
אנשים המכינים קדרות  -קדרין

 מחרס

3  

 נקודות

 צואת בקר -גלל ג
3  

 נקודות

 הממהר -הקודם בהן ד
3  

 נקודות

 בראשון  5
 מבנה

 

 סה"כ

 נקודות 12

6  

 נקודות

 

 פילוח ציונים:

 10-12 -מעל המצופה

 8-9 -מצופה

 6-7 -מדאיג

 0-5 -מאודמדאיג 

ל  6 כָּ קֹו, וְּ ִנזְּ ב בְּ ה ַחיָּ כָּ ֶהן זָּ  ַהּקֹוֵדם בָּ
6  

 נקודות

7  

 מכשול שיצר אדם -תשובה ד

 – האחר וניזוק הרבים ברשות

 לשלם חייב

הבנה 

פרשנות 

 והיסק

 

 32סה"כ 

 נקודות

8  

 נקודות

 פילוח ציונים:

 27-35 -מעל המצופה

 22-26 -מצופה

 16-21 -מדאיג

 0-15 -מדאיג מאוד
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 בתבן ובקש -תשובה ג א
8  

 נקודות

 ב

 את קנסו חכמים כי -תשובה ד

 לרשות שהוציאו התבן מוציא

 הרבים

 

8  

 נקודות

 א 9

 הראשון לקדר היה כי -תשובה ב

 את ולמנוע לקום זמן מספיק

 אך השני הקדר של ההיתקלות

 זאת עשה לא

 

8  

 נקודות
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 א

תשובה מלאה תכלול את העיקרון 

 )גם בלשון התלמיד(:הבא 

 נשיאה בתוצאות/מחוייבות

ערכים 

 ומשמעות
 

 סה"כ 

 נקודות 13

4  

 נקודות

 פילוח ציונים:

 11-13 -מעל המצופה

 9-10 -מצופה

 6-8 -מדאיג

 0-5 -מדאיג מאוד

 ב

תשובה מלאה תכלול את העיקרון 

 הבא )גם בלשון התלמיד(:

כיוון שהניח את רכושו ברשות 

ושבים הרבים במצב שהעוברים 

 עלולים להינזק מהם

4  

 נקודות

 ג

תשובה מלאה תכלול את העיקרון 

 הבא )גם בלשון התלמיד(:

 הימנעות מגרימת נזק לאחר

5  

 נקודות


