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ת
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  )2010( ע"תש –' לכיתה ד במדבר בחומשבתורה  מבח�המפרט 
  

  מסגרת המבח�

 הממלכתי דתי בבית הספר היסודי 'שנלמדו בשיעורי התורה בכיתה דהנושאי
 שייבדקו במבח� ה
 אלה 

  . ג"נירושלי
 תש, והתרבותמשרד החינו� , במקרא בבית הספר הממלכתי דתיתכנית הלימודי
  פי�על

  

  ;לתורה י"פירוש רש )ג(; התורה ומשמעותה) ב( ; פה�ידיעת פסוקי
 בעל) א( :חלקי
במבח� שלושה 

  

  ).דקות 90(הוא שעה וחצי  הבחינהמש� 

  

  

י ורשימת הפסוקי
 שהתלמידי
 "בנספח המצור) למפרט זה מפורטי
 הפסוקי
 שיש ללמד ע
 פירוש רש

    .פה�יידרשו לדעת בעל

  

במדבר מיפוי מפורט של הנושאי
 בחומש  ובומסמ�  נית� למצוא האינטרנט של מינהל החינו� הדתי אתרב

)
 . )ומונחי
 מושגי
, רעיונות וערכי
, תכני

  .לימודי
 ומבחני
 תכניותתחת הקטגוריה   www.education.gov.il/Hemed :כתובת האתר היא

  

  

  עקרונות המבח�

 .לא י(תר השימוש בחומר עזר כלשהו' בחלק א  .א

 . י"רוש רשיתר השימוש בחומש במדבר ע
 פי(' ג�ו' ב
 לקיחב  .ב

הנבח� להשיב בלשונו ושאלות שעליה� יידרש להשיב בלשו� יידרש שאלות שעליה� יהיו במבח�   .ג

  .הכתוב
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   מפרט המבח�

  

  החלק
  

מש    יחסיהמשקל ה  הנושא הנבדק
  הזמ�

  "ידיעת פסוקי. א
  פה#בעל


  השלמת פסוקי

הניקוד בחלק זה 
חלק מהניקוד  אינו

, הכללי של המבח�
  .בנפרד נ�והוא יצוי

  
מרב הנקודות 
  .25בחלק זה הוא 

  דקות 10

  התורה ומשמעותה. ב

   .הבנת פסוקי
 ופרשיות שנלמדו  .1
  .מצוות בחומש במדבר  .2
  .אירועי
 ואישי
, מקומות  .3
  .איתור פרטי
 בתו� פסקה  .4
  .על הבנה ההמעידבדר� רגו� הכתוב א  .5

75%  
  

  דקות 80

  לתורהי "פירוש רש. ג

  .י"פי פירוש רש�הכתוב עלהבנת   .1
2.   
מושגי
 ועקרונות פרשניי
 המופיעי

  : י כגו�"ברש
סמיכות , אי� מוקד
 ומאוחר בתורה

  .'פרשיות וכד

25%  
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  )2010(ע "תש –' נספח למפרט המבח� בתורה בחומד במדבר לכיתה ד

  פה#י ורשימת הפסוקי" שהתלמידי" יידרשו לדעת בעל"פירוט של הפסוקי" שיש ללמד ע" פירוש רש

  הכוכבית מציינת פסוקי רשות להרחבה ולהעשרה*  

 מיקוד והערות דיבור המתחיל פסוק פרק

 "במדבר סיני …וידבר"   א    'א   

   
 ייתור –הסיבה לריבוי המפקדי

 גילוי המשמעות המרומזת בתיבה   "משפחת
 ויתילדו על"   יח    'א   

  ארגו� נתוני
 מכתובי
 שוני
   "באתת"   *ב    'ב   

 להבנת התיבה  

 התאמה�יישוב סתירה או אי   "ואלה תולדת אהר� ומשה"   א    'ג   

  מכסהו ומס�, המשכ� והאהל"   כה    'ג   

 "פתח  

  
  ביאור הכתוב על סמ� נתוני

 בכתוב אחר  

 "תימנה …משפחת בני קהת יחנו"   כט    'ג   

 מסר חינוכי  

 מסר חינוכי   "משה ואהר� ובניו"   לח    'ג   

 מכליל זיהוי פרטי
 הנרמזי
 בכתוב   "וישלחו מ� המחנה"   ב    'ה   

  גילוי המשמעות של סמיכות   "נדר נזיר", "כי יפלא"   ב    'ו   

 פרשיות  

 ריאליה   "זג", "ני
מחרצ"   ד    'ו   

 "ויחנ�", "'יאר ה"   כה    'ו   

 

 משפט שמושאו אינו ברור   "ואני אברכ
"   *כז    'ו   

  בירור משמעותו של ביטוי חורג   "ביו
 כלות משה להקי
"   א    'ז   

 לכאורה מהקשרו  

  גילוי המשמעות על סמיכות   )ה הראשו�"ד" (בהעלת�"   ב    'ח   

 יותפרש  

 גילוי המשמעות המרומזת בתיבה   "אל מול פני המנורה"   ב    'ח   

   עיו� בפירוש למציאת טע
 לחזרה   "ויעש כ� אהר�"   ג    'ח   

 בכתוב  

 יישוב סתירה בי� שני פסוקי
   "מב� חמש ועשרי
"   כד    'ח   

 אי� מוקד
 ומאוחר   "בחדש הראשו�"   א    'ט   
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 מיקוד והערות דיבור המתחיל פסוק פרק

 הבחנה בי� סוגי ציוויי
 שוני
   "ככל חקתיו וככל משפטיו"   ג    'ט   

  וראויה: "מהמילי
" (למה נגרע"   ז    'ט   

 ")…הייתה  

 עירור מודעות לער�  

  עיו� בפירוש למציאת ההבדל בי�   "או בדר� רחקה"   י    'ט   

 פסח ראשו� לפסח שני  

  :עד המילי
" (מאס) לכל המחנת"   כה    'י   

 ")נחזירו לו"  

 השבת אבדה: מסר חינוכי  

 "נסעי
 אנחנו אל המקו
"   *כט    'י   

 

 כל הפסוק   לה    'י   

 

 טובה�הגנות שבכפיות: מסר חינוכי  "ויחר אפו", "'רע באזני ה"   א    א"י   

 י באמצעות משל"תשובת רש   "ויצעק הע
 אל משה"   ב    א"י   

 גילוי משמעות המרומזת בתיבה   "ספס)והא"   ד    א"י   

  

 יישוב סתירה בי� שני ענייני
   "מי יאכלנו בשר"  

  הסבר לצדדי
 שוני
 בפרשיות   "אשר נאכל במצרי
"   ה    א"י   

 מקבילות בתוכנ�  

  פירוש הכתוב לאור דרכי ההבעה   "והמ� כזרע גד"   ז    א"י   

 המקראיות  

  ארגו� נתוני
 מכתובי
 שוני
   "ולא תשא אתה לבד�"   יז    א"י   

 להבנת העניי�  

  ,עירור מודעות לרעיו�, מסר חינוכי   "הצא� ובקר ישחט לה
"   *כב    א"י   

 ההנהגה האלוקית  

  גילוי, משמעיות�פירוש מילי
 דו   "ולא יספו"   *כה    א"י   

 גווני
 במשמעות תיבה  

  עיו� בפירוש להשלמת, מסר חינוכי   "שארו שני אנשי
וי"   כו    א"י   

 פרטי
 בעניי�  

  

  "
  עיו� בפירוש להשלמת פרטי
   "והמה בכתבי

 בעניי�  

  עירור מודעות לאחריות, דר� אר2   "ל נא רפא נא לה�א"   יג    ב"י   

  המוטלת על מנהיג  
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 מיקוד והערות דיבור המתחיל פסוק פרק

  מיכותגילוי המשמעות של ס   "שלח ל� אנשי
"   *ב    ג"י   

 פרשיות  

  

  ביאור הכתוב על סמ� נתוני
   "שלח ל�"  

 בכתוב אחר  

 עמידה על הריאליה   "החזק הוא הרפה"   יח    ג"י   

 מקרא קצר, זיהוי תודעה סגנונית   "וימלא אחרי"   כד    ד"י   

  פי נתוני
�הבנת הצור� בכתוב על   "כי לא פרש מה יעשה לו"   לד    ו"ט   

  תובי
 אחרי
מכ  

 

  גילוי, משמעיות�פירוש מילי
 דו   "ועשו לה
 ציצת"   לח    ו"ט   

 גווני
 במשמעות תיבה  

  הסיבות, אוי לרשע ואוי לשכנו   "ודת� ואביר
"   א    ז"ט   

 למחלוקת  

  עירור מודעות, מסר חינוכי   "וישלח משה"   יב    ז"ט   

 לאחריות המוטלת על המנהיג  

 ביאור המשמעות של התיבה   "נסו לקל
"   לד    ז"ט   

  עירור המודעות לרעיו� ההשגחה   "למשמרת לאות"   כה    ז"י   

 האלוקית  

  ביאור הכתוב על סמ� נתוני
   "אל מחו2 למחנה"   ג    ט"י   

 בכתוב אחר  

  ביאור הכתוב על סמ� נתוני
   "אל המחנה"   *ז    ט"י   

 בכתוב אחר  

  

  ביאור, סרס המקרא ופרשהו   "וטמא הכה� עד הערב"  

  הכתוב באמצעות חילו) סדר  

 תיבותיו  

  הבנת הייתור בפסוק, ייתור   "כל העדה"   א    'כ   

 בעזרת הפרש�  

 "תפילה"עירור המודעות לער�    "וישמע קלנו"   *טז    'כ   

  על סמ� נתוני
 בכתוב ביאור כתוב   "פ� בחרב אצא לקראת�"   יח    'כ   

  אחר  
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 מיקוד והערות דיבור המתחיל פסוק פרק

  אבחנה בי� הוראה ראשונית   "דר� האתרי
"   א    א"כ   

 להוראה מושאלת  

 מסר חינוכי   "ויתפלל משה"   ז    א"כ   

  ואמרו: "מהמילי
" (כל הנשו�"   ח    א"כ   

 ")…רבותינו  

  עירור המודעות לער� הביטחו�  

 'בה  

  אבחנה בי� הוראה ראשונית   "
וקסמי
 ביד"   ז    ב"כ   

 להוראה מושאלת  

  'עירור המודעות לער� הביטחו� בה   "לינו פה הלילה"   ח    ב"כ   

 

 מסר חינוכי   "ויחבש את אתנו"   כא    ב"כ   

 מסר חינוכי   "שכ� לשבטיו"   ב    ד"כ   

  ובתתש –סיבה לריבוי המנייני
    "ויהי אחרי המגפה"   א    ו"כ   

 י באמצעות משל"רש  

 אופ� החלוקה ומשמעותו –ריאליה    "לרב תרבה נחלתו"   נד    ו"כ   

 זיהוי קשר סיבתי בי� מאורעות   "ויקרב משה את משפט�"   ה    ז"כ   

  עירור המודעות לער� ההנהגה   "אשר יצא לפניה
"   יז    ז"כ   

 הראויה  

 גילוי המשמעות המרומזת בתיבה   "מלבד עלת החדש"   ו    ט"כ   

 עירור המודעות לער�   "ומנחת
"   *יח    ט"כ   

 מסר חינוכי   "את
 ואת פינחס"   *ו    א"ל   

  מיקוד הקשב לצורה לשונית   "בחרב"   ח    א"ל   

 ")בחרב("  

 הכרת המקור של הלכה בכתוב   "תעבירו באש"   כג    א"ל   

  

 הכרת המקור של הלכה בכתוב   "באש וכל אשר לא יבא"  

  

  "
 הכרת המקור של הלכה בכתוב   "תעבירו במי

  'ה(מיקוד הקשב לצורת לשונית    "האחיכ
"   ו    ב"ל   

 )השאלה  

  השוואה בי� פסוקי
 למציאת   "נבנה למקננו פה"   *טז    ב"ל   

 המסר החינוכי  
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 מיקוד והערות דיבור המתחיל פסוק פרק

  הסבר הייתור בפסוק   "זאת האר2 אשר תפל לכ
"   ב    ד"ל   

 הבנת הייתור בעזרת פרש�  

 ריאליה   "קדמה מזרחה"   *טו    ד"ל   

 מסר חינוכי   "עד מות הכה� הגדל"   כה    ה"ל   

  

  רשימת פסוקי" ללימוד בעל פה

  )והפסוקי
 מצויני
 באותיות רגילות, האות המציינת את הפרק מודפסת במודגש(

 .'ט–'ה כדאו ' י–ז, ג"כ; כב, ז"ט'; כ–ט"י', ז, יד; יג, יא, ח–ז, ג, יב; כב, יא; י–ט, 'י

  

  


