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 )2008(ח " תשס–' לכיתה ד בתורה בספר במדברב " המיצמפרט מבחן
 

 מסגרת המבחן

  הממלכתי דתי בבית הספר היסודי'שנלמדו בשיעורי התורה בכיתה דהנושאים שייבדקו במבחן הם אלה 

 . ג"נירושלים תש, והתרבותמשרד החינוך , במקרא בבית הספר הממלכתי דתי תכנית הלימודים על פי

 

 . פה-שינון בעל) ג(; י"מקרא ופירוש רש) ב(; המקרא ומשמעותו) א (:חלקיםלושה במבחן ש

 

 ). דקות90(משך המבחן הוא שעה וחצי 

 

 .במבחן לא תהיה בחירה

 

 : המפרטים את נושאי הלימודשבו ניתן למצוא מסמכים, לאתר של מינהל החינוך הדתיב קישור "מצ

 . )מילים ומושגים, רעיונות וערכים, תכנים(במדבר  מיפוי מפורט של הנושאים בחומש ובומסמך  .1
י ורשימת הפסוקים שהתלמידים יידרשו "הפסוקים שיש ללמד עם פירוש רשובו פירוט של מסמך  .2

   .פה-לדעת בעל

 ח"תשס–ד "חמבב "רי עזר למבחני מיצחומ
 

 עקרונות המבחן

 . י"רוש רשיתר השימוש בחומש במדבר עם פיּו' ב-ו' אם לקיחב .א
 .לא יּותר השימוש בחומר עזר כלשהו' ג חלקב .ב
 .סגורותו שאלות פתוחותיהיו מבחן ב .ג

דרש להשיב בלשון הנבחן להשיב בלשונו ושאלות שעליהן יייידרש שאלות שעליהן יהיו במבחן  .ד

 .הכתוב

 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/TalamTests/Meitzav/mivhani_mizav.htm
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  מפרט המבחן
 
 חלקה

 

 
 הנושא הנבדק

 
משקל יחסי

 
 הערות

המקרא  .א

 ומשמעותו

  . שנלמד והבנתוקטעקריאת  .1
 .אירועים ואנשים, מקומות .2
שאלות שהתלמיד ישיב עליהן  .3

 .בלשון הכתוב
 .מצוות בחומש במדבר .4
שאלות שהתלמיד ישיב עליהן  .5

, אור פסוקיב: כגון, בלשונו הוא
, הסבר, איתור פרטים בתוך קטע

 .סמיכות פרשיות
 על ההמעידבדרך ארגון הכתוב  .6

 .הבנה

60% 
 

 

מקרא ופירוש   . ב

 י"רש

 
 י"רש פרשני של קטעהבנת  .1
י "פי פירוש רש-הכתוב עלהבנת  .2

 )שלא נלמד( אחר או פרשן/ו
 

40% 

 

 פה-שינון בעל. ג

 
 

 השלמת פסוקים        
 

......... 

 אינוהניקוד בחלק זה 
חלק מהניקוד הכללי של 

 .המבחן
 

מרב הנקודות בחלק זה 
 .25הוא 

 


