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ראמ"ה  מינהל החינוך הדתי	  
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך

18-TORA(bemidbar)-013-4B-SOF-p-net ,07:02,25/06/13 18-06-04-02-01-01-012-013-06 'מבחן 18 תורה לכיתה ד' )4( — נוסח ב

הנחיות כלליות לבודקים

בכל שאלות המבחן אם התלמיד לא כתב תשובה או לא סימן תשובה, יש לתת לו ציון 0.   *

בפריטים הפתוחים )בניית תשובה( יש להעריך את התשובה לפי ההנחיות המפורטות במחוון.  *

בשאלות שבהן התלמידים מתבקשים לכתוב את התשובה בלשונם, אין לתת נקודות על ציטוט מן הכתוב בלבד.   *

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים ההנחיות לקידוד
לקידוד

חלק א' - ושיננתם לבניך

"ָאז יָׁשִיר יִׂשְָרֵאל ֶאת ַהׁשִּיָרה ַהּזֹאת עֲלִי ְבֵאר ֱענּו לָּה." )כא, יז(פתוחא.  .1

8-0

"ְסלַח נָא לַעֲוֹן ָהָעם ַהּזֶה ְּכגֶֹדל ַחְסֶּדָך וְַכֲאׁשֶר נָשָאָתה לָעָם ַהּזֶה ִמִּמְצַריִם   .2
וְעַד ֵהּנָה." )יד, יט(

"יְָבֶרְכָך ה' וְיִׁשְְמֶרָך. יֵָאר ה' ּפָנָיו ֵאלֶיָך וִיחֻּנֶָך. יִּׂשָא ה' ּפָנָיו ֵאלֶיָך וְיָׂשֵם לְָך   .3
ׁשָלֹום." )ו, כד—כו(

"ַמה ּטֹבּו אָֹהלֶיָך יַעֲקֹב ִמׁשְְּכֹנֶתיָך יִשְָרֵאל. ִּכנְָחלִים נִָּטיו ְּכגַּנֹת עֲלֵי נָָהר   .4
ַּכֲאָהלִים נַָטע ה' ַּכֲאָרזִים עֲלֵי ָמיִם." )כד, ה—ו(

"וְִכי ָתבֹאּו ִמלְָחָמה ְּבַאְרְצֶכם עַל ַהַּצר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם וֲַהֵרֹעֶתם ַּבֲחצְֹצרֹות   .5
וְנִזְַּכְרֶּתם לִפְנֵי ה' ֱאֹלֵהיֶכם וְנֹושַעְֶּתם ֵמאֹיְֵביֶכם." )י, ט(

ניקוד: השלמת כל מילה חסרה במקומה מזכה בחצי נקודה. אין להפחית 
נקודות על שגיאות כתיב הומופוניות )החלפת אותיות בעלות אותו צליל( ועל 

הוספה או על השמטה של ה' הידיעה ושל אותיות השימוש ב', מ', ל'. 

השלמת חמש הפרשות בסדר הזה:פתוח ב.  = 2 
נשא, שלח, חוקת, פנחס, מסעי.

השלמת ארבע פרשות או שלוש פרשות במקומות הנכונים  = 1

השלמת פחות משלוש פרשות במקומות הנכונים  = 0

2-0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים ההנחיות לקידוד
לקידוד

כתיבת הקטע ללא שגיאות:סגורג.  = 5 
 ולא היה מים לעדה 

 מכאן שכל ארבעים שנה 
היה להם הבאר בזכות מרים.

שגיאה בכתיבת אות אחת  = 4

שגיאה בכתיבת שתי אותיות  = 3

שגיאה בכתיבת שלוש אותיות או בכתיבת ארבע אותיות  = 2

1 = שגיאה בכתיבת חמש אותיות

0 = שגיאה בכתיבת יותר מחמש אותיות

 הערה: שגיאה חוזרת בכתיבת אותה האות תיחשב שגיאה אחת.
השמטת אות או הוספתה תיחשב שגיאה.

5-0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים ההנחיות לקידוד
לקידוד

חלק ב' — התורה ומשמעותה

שבט לוי/הלווייםפתוח1  = 2 א. 

0 = כל תשובה אחרת  

2,0

דגל )מחנה( יהודה  = 2 ב. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2,0

שבט לוי/הלוויים  = 2 ג. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2,0

חצוצרות )תקיעה בחצוצרות(/ארון הברית/ענן/עמוד האש  = 3 ד. 

0 = כל תשובה אחרת  

3,0

3 = )3( 22,273ר"ב ה. 

0 = כל תשובה אחרת  

3,0

הדלקת המנורה/הכנת הנרותפתוח 2  = 2 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2,0

"ויעש כן אהרן" )"כאשר ציווה ה' את משה"(/)"מול פני המנורה"(   = 3 ב. 
"העלה נרותיה". 

כל תשובה אחרת  = 0  

3,0

השלמת המילים האלה בסדר הזה:  = 4  ג. 
 אהרן; אלעזר; משה; ישראל/בני ישראל/העדה/האנשים/העם; 

מת/גווע/נאסף אל עמיו; 30/שלושים

השלמת חמש מילים או ארבע מילים במקומות הנכונים  = 3  

השלמת פחות מארבע מהמילים הנ"ל  = 0  

4,3,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים ההנחיות לקידוד
לקידוד

ניסן/החודש הראשון/1; יד/14; השנייה/השנית/2פתוח3  = 3 א. 

2 = השלמת שתי תשובות מהתשובות הנ"ל  

1 = השלמת תשובה אחת מהתשובות הנ"ל  

0 = השלמת תשובות שגויות  

3—0

כי היו טמאים )לנפש(.  = 2 ב. 

כתיבת התשובה כי היו טמאים, וגם התשובה היו בדרך רחוקה.  = 1  

כל תשובה אחרת, לרבות תשובה שאנשים היו בדרך רחוקה.   = 0  

2—0

הקפת שלוש התשובות האלה:סגור  = 2  ג. 
נכון  .1

נכון  .2   

לא נכון   .3   

1 = הקפת שתיים מהתשובות הנ"ל  

0 = הקפת פחות משתיים מהתשובות הנ"ל  

2—0

ענווה/צניעותפתוח4  = 2 א. 

כל תשובה אחרת, לרבות צטוט מלא של פסוק ג.    = 0  

2,0

מראה/ישירות/לא בחידות/תמונת ה' יביט/פנים אל פנים/פה אל פה/  = 3 ב. 
לא בחלום/ערני/בהקיץ.

כל תשובה אחרת   = 0  

3,0

משה ביקש מה' שעם ישראל לא יישאר ללא מנהיג לאחר מותו.  = 3 ג. 

הערה: יתקבלו גם תשובות הנוגעות למשל ולא לנמשל, לדוגמה    
שהכבשים לא יישארו ללא רועה.

כל תשובה אחרת   = 0  

3,0

פרשת שלחסגור5  = 2 א. 

כל תשובה אחרת   = 0  

2,0

פרשת בהעלותך  = 2 ב. 

כל תשובה אחרת   = 0  

2,0

פרשת קורח  = 2 ג. 

כל תשובה אחרת   = 0  

2,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים ההנחיות לקידוד
לקידוד

דתן ואבירםפתוח6  = 2 א. 

דתן או אבירם   = 1  

כל תשובה אחרת   = 0  

2-0

תשובה הנוגעת למותם של בני ישראל במדבר/אי עלייתם לארץ   = 3 ב. 
ישראל/ביקורת על מנהיגותו של משה.

כל תשובה אחרת, לרבות ציטוטים, כמו: "למה העליתנו להמיתנו   = 0  
במדבר", "תשתרר עלינו", או טענות על האוכל ועל הבשר.

3,0

נבלעו באדמה/האדמה בלעה אותם/נבלעו באדמה ונשרפו.  = 2 ג. 

כל תשובה אחרת, לרבות נשרפו/לא יעלו לארץ/למות במדבר.  = 0  

2,0

סימון שלושת התנאים האלה:סגור7  = 3 א. 

פרה תמימה.  •

פרה שצבעה אדום.  •

פרה שלא עלה עליה עול.  •

סימון שני תנאים מן התנאים הנ"ל.  = 2  

סימון פחות משני תנאים מן התנאים הנ"ל או סימון יותר משלושה   = 0  
תנאים. 

3,2,0

לטיהור )טמאי מתים/אנשים(פתוח  = 2 א. 

כל תשובה אחרת, לרבות לטהר את הכוהנים.  = 0  

2,0

לעבור בארצֹו/לעבור ֶּבֱאדֹום.פתוח8  = 2 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2,0

המלך סירב/אינכם מורשים/אינכם יכולים לעבור בארצי/אם תנסו   = 2 ב. 
לעבור, אצא להילחם בכם/לא. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2,0

)4( עקפו את ארצו של המלך ולא עברו בה.ר"ב  = 2 ג. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים ההנחיות לקידוד
לקידוד

מריםפתוח 9  = 2 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2,0

האתון/אתונו של בלעם לבלעם  = 2 ב. 

1 = האתון/אתונו של בלעם או בלעם — כתיבת אחד השמות במקום   
הנכון. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2—0

משה ליהושע בן נון/ליהושע  = 2 ג. 

1 = משה או יהושע בן נון/יהושע — כתיבת אחד השמות במקום   
הנכון. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2—0

כתיבת המספרים בסדר הזה: סגור10  = 4

אנשים )המעפילים( התחרטו וביקשו בכל זאת לעלות לארץ  )א(  5     
ישראל.  

נגזרו על בני ישראל ארבעים שנות נדודים במדבר.  )ב(  4    

המרגלים לקחו אשכול ענבים. )ג(  2    

משה שלח שניים עשר מרגלים. )ד(  1    

המרגלים הוציאו את דיבת הארץ והעם בכה. )ה(  3    

כתיבת שלושה מספרים או ארבעה מספרים במקומות הנכונים.  = 3

כל תשובה אחרת   = 0

4,3,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים ההנחיות לקידוד
לקידוד

חלק ג' — פירושי רש"י לתורה

שבט לוי/הלווייםפתוח 11  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2,0

"למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים".פתוח12  = 2 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2,0

שני עניינים/שני סיפורים/שני נושאים המופיעים בתורה זה אחר זה.  = 2 ב. 

כל תשובה אחרת, לרבות התשובה הזו: שתי פרשות העוסקות באותו   = 0  
עניין, או תשובה הנוגעת לסמיכות פרשת המנורה לפרשת הנשיאים. 

2,0

כל תשובה הנוגעת לכך שתפקידו של אהרן גדול יותר/חשוב יותר   = 2 ג. 
משל הנשיאים.

כל תשובה אחרת   = 0  

2,0

השבת אבדה או כל פעולה המתארת השבת חפצים שאבדו.פתוח 13  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2,0

שלא יגידו שאחותו נתונה בצרה והוא מרבה בתפילה/שלא יגידו שבשביל פתוח14  = 1
אחותו הוא מרבה בתפילה ובשבילנו אינו מרבה/שאכפת לו מאחותו יותר 

מישראל כשהם חולים.

כל תשובה אחרת  = 0

1,0

)2( חיים ייגש לדבר עם אורי למרות כעסו.ר"ב15  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2,0

מכיוון שאהרון פעל לקירוב לבבות ועשה שלום בין אנשים.פתוח 16  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2,0


