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 (1025)ה תשע"  ,ולכיתה  (דברים בספר) מפרט מבחן בתורה

 

של  נלמדים בשיעורי תורה בכיתה ו במחצית הראשונה שופטים(–)פרשות דברים הנושאים הנבדקים במבחן

 דתי. -בבית הספר היסודי הממלכתישנת הלימודים 

 

 במבחן שלושה חלקים: 

  ;פה-פסוקים בעלסדר הפרשות, כתב רש"י וידיעת  .א

 ;התורה ומשמעותה .ב

  .רש"י לתורה יפירוש .ג

 

 1שופטים.–פרשות דברים :במתווה תכנית הלימודים לכיתה ושהנושאים  הםהנושאים בחלק ב ובחלק ג 

 פה.-בתכנית מפורטים גם הפסוקים הנדרשים ללימוד בעל

 

 

 עקרונות המבחן 

  .בחלק א אסור להשתמש בחומר עזר כלשהו 

 בחומש דברים ובפירוש רש"י.  בחלק ב ובחלק ג מותר להשתמש 

  הערכים והמסרים העולים מהכתובים הם חלק מרכזי בלמידה, והם יבואו לידי ביטוי במבחן הן בחלק

 העוסק בתורה ובמשמעותה הן בחלק העוסק בפירוש רש"י. 

 

 בטבלה שלהלן מצוין כל חלק במבחן והנושאים שבהם הוא עוסק. 

 ציון הכולל במבחן.ביחס לל החלק הניקוד של כל חלק במבחן הוא המשקל ש

 דקות(. 09: שעה וחצי )מבחןמשך ה

 

 

                                                           
 התכנית מפורסמת באתר המפמ"ר לתנ"ך: 1
-b508-426d-ffd0-http://www.lilmod.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9

19d6c9d151f1&id=364299 
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 המשקל היחסי הנושאים הנבדקים החלק במבחן 
   

 – חלק א

 "לבניך תםנניוש"

 )ללא חומש(

 פה-ידיעת פסוקים בעל 

  פה-עלבחומש כל הבידיעת סדר הפרשות 

  כתיבתו בכתב רגילכתב רש"י וקטע הכתוב בקריאת 

19% 

 – חלק ב 

התורה " 

 "ומשמעותה

 תוכן הפסוקים לפי פשט

 נושאים המרכזייםידיעת ה 

  המצוות  ן שלעיקרהכרת 

  הכרת ערכים ומסרים העולים מהכתובים 

 הבעת תוכן הכתוב בלשון התלמיד 

 ביסוס התשובה על ידי ציטוט מפסוק 

 

 תלמידמיומנויות ה

 :אלהלהשתמש במיומנויות נדרש התלמיד 

 בפסוקים מילים וביטויים פירוש 

   זיהוי הנושא 

 איתור קשיים בכתוב 

 והסקה מתוך פרטים ביחידה הכללה 

 קישור בין סיבה לתוצאה  – הבנת סיבתיות 

 פרטים  השוואה בין 

09% 

 – חלק ג 

פירוש רש"י ' 

 'לתורה

 של רש"י בהקשרו בפסוק פירושו הבנת 

 הבנת שאלה ותשובה בפירוש של רש"י 

  ברי רש"ירים חינוכיים וערכיים בדמסהכרת 

  דבר אחר", )כגון בדברי רש"י הכרת ביטויים אופייניים"

 "כתרגומו"(

29% 
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