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אגף המפמ"רים הרשות הארצית  	

למדידה והערכה בחינוך   

מדינת ישראל
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 מבחן 72 בתושבע"פ )מבחן הבוגר( לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 72-07-05-02-01-01-008-008-06

הנחיות כלליות לבודקים

בפריטים הפתוחים )בניית תשובה( יש להעריך את התשובה לפי ההנחיות המפורטות במחוון, ולרשום את  * 
הקידוד המתאים בדף ריכוז הציונים.

אם התלמיד כתב יותר ממספר התשובות הנדרש, ייבדקו רק אלה הנדרשות, לפי סדר כתיבתן.  *

בפריטים הסגורים — ר"ב )ולא בפריטים שבהם מתבקש הנבחן לבחור את התשובות מתוך מסגרת( יש לסמן בדף   *
ריכוז הציונים את מספר התשובה שסימן התלמיד. אם התלמיד סימן יותר מתשובה אחת, יש לסמן "לא ענה" )ל"ע(.

אם התלמיד לא כתב תשובה או לא סימן תשובה, יש לסמן "לא ענה" )ל"ע( בדף ריכוז הציונים.  *

מספר 
פריט

סוג 
פריט

טווח הציון התשובה הנכונה ופירוט רמות הביצוע
לתשובה

חלק א' — מעגל השנה

 התשובות הנכונות הן:ר"ב1
בראש השנה, במוצאי יום הכיפורים, בחודש אלול

העתקת שלוש תשובות נכונות מהמסגרת  =3

העתקת שתי תשובות נכונות מהמסגרת  =2

העתקת תשובה נכונה אחת מהמסגרת, או אף תשובה אינה נכונה, או לא   =0
סימן כלל

3 ,2 ,0

התשובות הנכונות הן:ר"ב2

כדי שנדע את חשיבות החזרה בתשובה, כדי שנדע שאי אפשר לברוח מה'

העתקת שתי תשובות נכונות מהמסגרת  =4

העתקת תשובה נכונה אחת מהמסגרת  =1

אחרת  =0

 4 ,1 ,0

התשובות הנכונות הן:ר"ב3  א. 
אכילה בסוכה, יש לברך "לישב בסוכה" כשאוכלים לחם

העתקת שתי תשובות נכונות מהמסגרת  =2  

העתקת תשובה נכונה אחת מהמסגרת, או אף תשובה אינה נכונה,   =0  
או לא סימן כלל 

התשובות הנכונות הן:  ב. 
הזמנת אושפיזין, קישוט הסוכה

העתקת שתי תשובות נכונות מהמסגרת  =2  

העתקת תשובה נכונה אחת מהמסגרת, או אף תשובה אינה נכונה,   =0  
או לא סימן כלל 

2 ,0 

2 ,0
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מספר 
פריט

סוג 
פריט

טווח הציון התשובה הנכונה ופירוט רמות הביצוע
לתשובה

 התשובות הנכונות הן:ר"ב4
להניח סכך שמקורו בגידולי קרקע תלושים; להניח את הסכך כך שצלתה מרובה 
מחמתה; בתחילה יש לבנות את דופנות הסוכה, ואחר–כך להניח עליהן את הסכך

העתקת שלוש תשובות נכונות מהמסגרת  =3

העתקת שתי תשובות נכונות מהמסגרת  =2

העתקת תשובה נכונה אחת מהמסגרת, או אף תשובה אינה נכונה, או לא   =0
סימן כלל

3, 2 ,0

אם הנבחן כתב "אייר" מול יום העצמאותפתוח5  =1 א. 

אם הנבחן כתב חודש אחר או לא סימן כלל  =0  

אם הנבחן כתב "תשרי" מול שמחת תורה  =1 ב. 

אם הנבחן כתב חודש אחר או לא סימן כלל  =0  

אם הנבחן כתב "ניסן" מול פסח  =1 ג. 

אם הנבחן כתב חודש אחר או לא סימן כלל  =0  

1—0

1—0

1—0

 התשובות הנכונות הן:ר"ב6
 צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר, שבעה עשר בתמוז

העתקת ארבע תשובות נכונות  =4

העתקת שלוש תשובות נכונות  =3

העתקת שתי תשובות נכונות  =2

העתקת תשובה נכונה אחת, או אף תשובה אינה נכונה, או לא סימן כלל  =0

  4 ,3 ,2 ,0

 התשובות הנכונות הן:ר"ב7
 סעודת פורים, משלוח מנות, קריאת מגילת אסתר, מתנות לאביונים

העתקת ארבע תשובות נכונות מהמסגרת  =4

העתקת שלוש תשובות נכונות מהמסגרת  =3

העתקת שתי תשובות נכונות מהמסגרת  =2

העתקת תשובה נכונה אחת מהמסגרת, או אף תשובה אינה נכונה, או לא   =0
סימן כלל

4 ,3 ,2 ,0

25סה"כ
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מספר 
פריט

סוג 
פריט

טווח הציון התשובה הנכונה ופירוט רמות הביצוע
לתשובה

חלק ב' — בין אדם למקום

הסיבה לכך היא שהשנה היא שנת שמיטהפתוח8  =1

אחרת  =0

1—0

אם כתב לפי הסדר הבא:פתוח9  =3  א. 
בייגלה  .1 

אגס  .2 
סוכרייה  .3

אחרת  =0  

בורא פרי העץ  =1 ב1. 

אחרת  =0  

שהכל נהיה בדברו  =1 ב2. 

אחרת  =0  

בורא מיני מזונות  =1 ב3. 

אחרת  =0  

על המחיה  =1 ג1. 

אחרת  =0  

בורא נפשות  =1 ג2. 

אחרת  =0  

3 ,0 

1—0

1—0

1—0

1—0

1—0 

אם הנבחן סימן )2( "לומר בכוונה וביראה" בלבדר"ב10  =1

אחרת  =0

4—1

אם הנבחן סימן )4( "בסוכות, בימים שני וחמישי, בשבת" בלבדר"ב11  =1

אחרת  =0

4—1
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מספר 
פריט

סוג 
פריט

טווח הציון התשובה הנכונה ופירוט רמות הביצוע
לתשובה

אם הנבחן סימן )1( "שיש להתחזק באמונה ובביטחון בה'" בלבדר"ב12  =1

אחרת  =0

4—1

אם הנבחן סימן )4( "בשבת, ביום טוב, בראש חודש" בלבדר"ב13  =1

אחרת  =0

4—1

 התשובות הנכונות הן:ר"ב14
על מקרא מגילה, שעשה נִסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, שהחיינו וקיימנו 

והגיענו לזמן הזה

העתקת שלוש תשובות נכונות מהמסגרת  =3

העתקת שתי תשובות נכונות מהמסגרת  =2

העתקת תשובה נכונה אחת מהמסגרת, או אף תשובה אינה נכונה, או לא   =0
סימן כלל

   3 ,2 ,0

אם הנבחן סימן )2( "לדוד ה' אֹוִרי וישעי" בלבדר"ב15  =1 א. 

אחרת  =0  

4—1

אם הנבחן כתב לפחות אחת מהתשובות הבאות: ראש חודש, חגים, פתוח16  =2 א. 
פסח, שבועות, סוכות, שמיני עצרת, ר"ה, יוה"כ מול "יעלה ויבוא" 

בלבד

אחרת  =0  

אם הנבחן כתב לפחות אחת מהתשובות הבאות: ראש חודש, חגים,   =2 ב. 
פסח, שבועות, סוכות, שמיני עצרת, חנוכה, יום העצמאות, יום 

ירושלים מול "הלל" בלבד

אחרת  =0  

אם הנבחן כתב לפחות אחת מהתשובות הבאות:   =2  ג. 
ימים נוראים, עשרת ימי תשובה, ר"ה, יוה"כ מול "בספר החיים" 

בלבד

אחרת  =0  

אם הנבחן כתב לפחות אחת מהתשובות הבאות:  =2  ד. 
ימים נוראים, עשרת ימי תשובה, ר"ה, יוה"כ, תענית ציבור מול 

"אבינו מלכנו" בלבד

אחרת  =0  

2 ,0 

2 ,0 

2 ,0 

2 ,0

25סה"כ
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מספר 
פריט

סוג 
פריט

טווח הציון התשובה הנכונה ופירוט רמות הביצוע
לתשובה

חלק ג' — בין אדם לחברו

אם הנבחן סימן )3( על "איש אמו ואביו תיראו" בלבדר"ב17  =4

אחרת  =0

4—1

אם הנבחן סימן )2( "יוסי אמר לדן: רפי אמר שאתה קמצן" בלבדר"ב18  =4

אחרת  =0

4—1

אם הנבחן סימן )4( על "לא תיקום" בלבדר"ב19  =5

אחרת  =0

4—1

התשובות הנכונות הן:ר"ב20

4= אם הנבחן כתב: "הוכח תוכיח את עמיתיך" א. 

0 = אחרת   

4= אם הנבחן כתב: " 'ובו תדבק' — ִהדָבֵק בתלמידי חכמים" ב. 

0= אחרת  

4= אם הנבחן כתב: "ואהבת לרעך כמוך" ג. 

0= אחרת  

4 ,0

4 ,0

4 ,0

25סה"כ

חלק ד' — ביאור מושגים

אם הנבחן סימן )4( "השבת שלפני פורים; בשבת זו קוראים את פרשת  ר"ב21  =2
'זכור את אשר עשה לך עמלק' " בלבד

אחרת  =0

4—1

אם הנבחן סימן )1( "תפילה שאומרים בתפילת שמונה עשרה ובברכת ר"ב22  =2
המזון, בפורים ובחנוכה" בלבד

אחרת  =0

4—1

אם הנבחן סימן )2( "להלכות שבת" בלבדר"ב23  =1

אחרת  =0

4—1

אם הנבחן סימן )3( "הימים שבין 'יום טוב ראשון' ל'יום טוב אחרון' של ר"ב24  =2
סוכות ושל פסח" בלבד

אחרת  =0

4—1
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מספר 
פריט

סוג 
פריט

טווח הציון התשובה הנכונה ופירוט רמות הביצוע
לתשובה

אם הנבחן סימן )4( "כדי שאדם יוכל לתת הלוואה ולקבל אותה בחזרה ר"ב25  =2
למרות שנת השמיטה" בלבד

אחרת  =0

4—1

אם הנבחן סימן )1( "בשבת" בלבדר"ב26  =1

אחרת  =0

4—1

ר"ב27

פתוח

אם הנבחן סימן )3( "מוריד הטל" בלבד  =1 א. 

אחרת  =0  

התשובה הנכונה:  ב. 
רק תשובה זאת יוצאת דופן כי היא אינה קשורה ליום הכיפורים

אם הנבחן כתב את התשובה הנכונה  =1  

אחרת  =0  

4—1

1—0

ר"ב28

פתוח

אם הנבחן סימן )4( "המלך הקדוש" בלבד  =1 א. 

אחרת  =0  

התשובה הנכונה:  ב. 
רק תשובה זאת יוצאת דופן כי היא אינה קשורה לליל הסדר

אם הנבחן כתב את התשובה הנכונה  =1  

אחרת  =0  

4—1

1—0

אם הנבחן סימן )2( "להגעלת כלים" בלבדר"ב29  =1

אחרת  =0

4—1

15סה"כ
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מספר 
פריט

סוג 
פריט

טווח הציון התשובה הנכונה ופירוט רמות הביצוע
לתשובה

חלק ה' — מבוא לתושבע"פ וידיעות כלליות

אם הנבחן סימן )1( "משנה תורה לרמב"ם" בלבדר"ב30  =1 א. 

אחרת  =0  

אם הנבחן סימן )1( "משנה — מסכת ברכות" בלבד  =1 ב. 

אחרת  =0  

אם הנבחן סימן )1( "משנה — מסכת ביכורים" בלבד  =1 ג. 

אחרת  =0  

אם הנבחן סימן )2( "שולחן ערוך" בלבד  =1 ד. 

אחרת  =0  

אם הנבחן סימן )2( "גמרא — מסכת פסחים" בלבד  =1 ה. 

אחרת  =0  

2—1

2—1

2—1

2—1

2—1
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מספר 
פריט

סוג 
פריט

טווח הציון התשובה הנכונה ופירוט רמות הביצוע
לתשובה

אם הנבחן סימן )2( "רבי יהודה הנשיא" בלבדר"ב31  =1 א. 

אחרת  =0  

אם הנבחן סימן )1( "רבי עקיבא" בלבד  =1 ב. 

אחרת  =0  

אם הנבחן סימן )1( "רב אשי" בלבד  =1 ג. 

אחרת  =0  

אם הנבחן סימן )2( "משה רבנו" בלבד  =1 ד. 

אחרת  =0  

אם הנבחן סימן )1( "רבי יוסף קארו" בלבד  =1 ה. 

אחרת  =0  

2—1

2—1

2—1

2—1

2—1

10סה"כ

100סה"כ כללי


