
 בס"ד

 'דכיתה  משנהבמשימת הערכה מחוון 

 ו-מסכת תענית פרק ב משניות א

 
 מורים יקרים!

 ".מובא לפניכם מחוון ל"משימת הערכה

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

 התערבות.

 

 המדרג משמש כהשערה בלבד!

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

 ההישג.

 בהצלחה, צוות תושב"ע.

מספר 

 שאלה
 מדרג ניקוד הישג תשובה סעיף

 

 

1 

 

תשובה מלאה תכלול שתיים מן 

 התשובות הבאות:

 –התמעטו תלמידי החכמים  (א

 .בכמות ובחוכמה

היהודים היו נתונים תחת שלטון  (ב

זר שגזר גזירות שונות שהקשו 

  .למידה רציפה

לקראת הגלות הצפויה  כנהכה (ג

והחשש שהנדודים, המרחק 

והצורך בהישרדות ישכיחו את 

 התורה בגלות.

יסודות 

 התושב"ע

 

 סה"כ

14 

 נקודות

 

 

4 

 נקודות

 פילוח ציונים:

 12-14 -מעל המצופה

 9-11 -מצופה

 6-8 -מדאיג

 0-5 -מדאיג מאוד

2 

 א
זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים 

 וטהרות

2 

 נקודות

 מועד ב
2  

 נקודה

 

3 
 א

י" ֲעֵננִּ יַּ י וַּ אתִּ רָּ י קָּ ה לִּ תָּ רָּ צָּ  "ֶאל ה' בַּ

ים" רִּ י ֶאל ֶההָּ א ֵעינַּ  ֶאשָּ

יָך ה'" אתִּ ים ְקרָּ קִּ ֲעמַּ מַּ   "מִּ

ֲעטֹף" י יַּ י כִּ נִּ ה ְלעָּ לָּ  "ְתפִּ

2 

 נקודות



 בס"ד

 'דכיתה  משנהבמשימת הערכה מחוון 

 ו-מסכת תענית פרק ב משניות א

 

 ב

תכלול שתיים מן  נכונהתשובה 

 התשובות הבאות:

 א( הדגשה בגרשיים )"פסוק"(

 מקור הפסוק לאחר הציטוטב( ציון 

 ג( בסוף אחד הפסוקים הופיע וגו'  

 המציין סיום ציטוט של פסוק    

 
2 

 נקודות

 ג

מן  נכונה תכלול אחתתשובה 

 :המקורות הבאים

י ...ֶאל ה'" ֲעֵננִּ יַּ  ,)תהלים קכ( "וַּ

א" ים ...ֶאשָּ רִּ קכא(,  תהילים) "ֶההָּ

ים" קִּ ֲעמַּ מַּ קל(,  תהילים) "ה' מִּ

ה" לָּ ֲעטֹף... ְתפִּ  תהילים קב(.) "יַּ

 
2 

 נקודות

4 

 לא נכון א

 מושגים

 

 סה"כ

 נקודות 10

 

 

 פילוח ציונים:

 9-10 -מעל המצופה

 7-8 -מצופה

 5-6 -מדאיג

 0-4 -מדאיג מאוד

 

 לא נכון ב

 נכון ג

 לא נכון ד

 נכון ה

 נכון ו

5 

1 

 

 ארון הקודש

 

 

לשון 

 חכמים

 

 סה"כ

 נקודות 16

4 

 נקודות

 פילוח ציונים:

 13-16 -מעל המצופה

 11-12 -מצופה

 8-10 -מדאיג

 0-7 -מאוד גמדאי 

2 

 

 חומר הנשאר לאחר השריפה

 

4 

 נקודות

3 

 

 עני בלי פרנסה

 

4 

 נקודות

4 

 

 מקום המקדש

 

 

4 

 נקודות



 בס"ד

 'דכיתה  משנהבמשימת הערכה מחוון 

 ו-מסכת תענית פרק ב משניות א

 

 

אשֹונֹות רִּ יֹות הָּ ֲענִּ לש תַּ  -שָּ

ין נִּ ְתעַּ ר מִּ ְשמָּ ְנֵשי מִּ ין,  אַּ ימִּ ְשלִּ ְוֹלא מַּ

ל ין ְכלָּ נִּ ְתעַּ יּו מִּ ב ֹלא הָּ ְנֵשי ֵבית אָּ  . ְואַּ

יֹות לש ְשנִּ   -שָּ

ְנֵשי  ין, ְואַּ ימִּ ְשלִּ ין ּומַּ נִּ ְתעַּ ר מִּ ְשמָּ ְנֵשי מִּ אַּ

ין. ימִּ ְשלִּ ין ְוֹלא מַּ נִּ ְתעַּ ב מִּ   ֵבית אָּ

ֲחרֹונֹות ע אַּ   -ֶשבַּ

ין נִּ ְתעַּ ֵאלּו מִּ ין,  ֵאלּו וָּ ימִּ ְשלִּ  ּומַּ

עַּ  י ְיהֹושֻׁ בִּ ְבֵרי רַּ  )אומר( -דִּ

 

ים ים אֹוְמרִּ מִּ ֲחכָּ  )אומר( -וַּ

אשֹונֹות רִּ יֹות הָּ ֲענִּ לש תַּ   -שָּ

ל.  ין ְכלָּ נִּ ְתעַּ יּו מִּ ֵאלּו ֹלא הָּ  ֵאלּו וָּ

יֹות לש ְשנִּ   -שָּ

ין,  ימִּ ְשלִּ ין ְוֹלא מַּ נִּ ְתעַּ ר מִּ ְשמָּ ְנֵשי מִּ אַּ

יּו  ב ֹלא הָּ ְנֵשי ֵבית אָּ ל. ְואַּ ין ְכלָּ נִּ ְתעַּ  מִּ

ֲחרֹונֹות ע אַּ   -ֶשבַּ

ְנֵשי  ין, ְואַּ ימִּ ְשלִּ ין ּומַּ נִּ ְתעַּ ר מִּ ְשמָּ ְנֵשי מִּ אַּ

ין ימִּ ְשלִּ ין ְוֹלא מַּ נִּ ְתעַּ ב מִּ  .ֵבית אָּ

 מבנה

 

 סה"כ

 נקודות 10

4 

 נקודות

7  

תכלול שתיים מן  נכונהתשובה 

 התשובות הבאות:

שליח הציבור צריך להיות  –זקן ( 1

 מכובד  

רגיל בתפילה. כלומר:  –( רגיל 2

 תפילתו שגורה על פיו שלא יטעה 

שיש לו אחריות על  -( יש לו בנים3

 פרנסת בני ביתו

 אין לו אוכל בבית. –( ביתו ריקם 4

בנה ה

פרשנות 

 והיסק

 

 סה"כ

 נקודות 40 

5 

 נקודות

 פילוח ציונים:

-35 -מעל המצופה

40 

 28-34 -מצופה

 17-27 -מדאיג

 0-16 -מדאיג מאוד

5 

 נקודות

8 

 א

תשובה מלאה תכלול את העיקרון 

 הבא )גם בלשון התלמיד(:

מטרת התפילה לבקש ולהתחנן לפני 

ישראל וצרכינו -הקב"ה על צרכי עם

הפרטיים. אדם המתפלל "כדרך 

קבע" כדי למלא חובו ולהיפטר 

ממנה, אינו מקיים בכך את ייעודה 

 של התפילה.

5 

 נקודות

 ב

דוגמה שיש תשובה מלאה תכלול 

בה מהעיקרון הבא )גם עם הדוגמה 

 (:שונה

5 

 נקודות

6 

 פילוח ציונים:

 -מעל המצופה

9-10 

 7-8 -מצופה

 5-6 -מדאיג

-0 -מדאיג מאוד

4 



 בס"ד

 'דכיתה  משנהבמשימת הערכה מחוון 

 ו-מסכת תענית פרק ב משניות א

 

 

כל מקום שיש סכנה להיות בו: ג'ונגל 

עם בע"ח טורפים, מקום עם ליסטים 

 וכו'. וגנבים

 א 9
איזו תפילת עמידה צריך -תשובה א'

 .להתפלל

5 

 נקודות
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 א

תשובה מלאה תכלול את העיקרון 

 הבא )גם בלשון התלמיד(: 

אדם רוכב על החמור והגיע זמן 

תפילה/מסתיים זמן תפילה, עליו 

לרדת מן החמור ולהתפלל תפילת 

 עמידה.

5 

 נקודות

 ב

תשובה מלאה תכלול את העיקרון 

 הבא )גם בלשון התלמיד(: 

אדם היושב בספינה יכוון את לבו 

קודש הקודשים ומחשבתו לכיוון 

 המקדש.-שבבית

5 

 נקודות

 ג

תשובה מלאה תכלול את העיקרון 

 הבא )גם בלשון התלמיד(: 

מכיוון שאינם יכולים לעמוד בבטחה 

בזמן הנסיעה, עליהם לשבת ולכוון 

הקודשים -את פניהם לכיוון קודש

המקדש. כאשר אינם יכולים -שבבית

לכוון את פניהם או שאינם יודעים את 

הכיוונים, יכוונו את ליבם ומחשבתם 

-הקודשים שבבית-לכיוון קודש

  המקדש.

5 

 נקודות

11 

 א

תשובה מלאה תכלול את העיקרון 

 הבא )גם בלשון התלמיד(:

ר' נחוניא בן הקנה חיבר תפילה לפני 

המדרש וביציאה ממנה. -כניסה לבית

מתפילות אלו אנו למדים שניתן 

להתפלל לה' גם מעבר לזמני 

 ילות הקבועות לנו במשך היום.התפ

ערכים 

 ומשמעות
 

 סה"כ 

 נקודות 10

5 

 נקודות
 פילוח ציונים:

 9-10 -מעל המצופה

 7-8 -מצופה

 5-6 -מדאיג

 0-4 -מדאיג מאוד

 

 ב

תשובה מלאה תכלול את העיקרון 

 הבא )גם בלשון התלמיד(:

ב תהיה כל תפילה שהתלמיד יכתו

מוסף, נכונה למעט תפילות שחרית, 

 מנחה, נעילה וערבית.

5 

 נקודות


