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משרד החינוך

72-TOSH-011-5B-SOF-p-net ,13:20,03/07/11   72-07-05-01-01-01-010-011-06  'מבחן 72 בתושבע"פ )הבוגר( לכיתה ה' )5( — 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, ולרשום את הציון   *
המתאים. אם התלמיד כתב יותר ממספר התשובות הנדרש, ייבדקו רק אלה הנדרשות, לפי סדר כתיבתן. 

בפריטים הסגורים )ר"ב( אם התלמיד סימן יותר מתשובה אחת, יש לתת לו ציון 0.  * 

מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים הנחיות לקידוד
לקידוד

חלק א' — מעגל השנה

השלמת שש תשובות נכונות: פתוח 1   = 2

תשרי א. 

שבט ב. 

סיוון ג. 

תשרי ד. 

אייר ה. 

אדר )לקבל גם אדר ב( ו. 

השלמת חמש או ארבע תשובות נכונות  = 1

השלמת פחות מארבע תשובות נכונות  = 0

2—0

סימון חמש תשובות נכונות: סגור2  = 2

לא נכון  א. 

נכון  ב. 

לא נכון  ג. 

נכון   ד. 

נכון  ה. 

סימון ארבע או שלוש תשובות נכונות   = 1

סימון פחות משלוש תשובות נכונות  = 0

2—0

)4( במוסף של ראש השנה ר"ב3  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים הנחיות לקידוד
לקידוד

)2( שיצום כמה שעות לפי כוחור"ב4  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2,0

סימון שלוש תשובות נכונות:סגור5  = 2

סוכה שאורכה ורוחבה שלושים מטרים	 

סוכה שִצלתה מרובה מחמתה	 

סוכה שגובהה שבעה מטרים	 

סימון שתי תשובות נכונות   = 1

סימון פחות משתי תשובות נכונות  = 0

2—0

)1( קודם מדליקים נרות חנוכה ואחר כך מדליקים נרות שבת.ר"ב6  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2,0

השלמת שלוש תשובות נכונות:סגור7  = 2 א. 

1. חומה 2. יהושע בן נון 3. ט"ו באדר 

השלמת שתי תשובות נכונות   = 1

השלמת פחות משתי תשובות נכונות  = 0

2—0

השלמת שתי תשובות נכונות:סגור  = 2 ב. 

4. פרוזה 5. י"ד באדר

השלמת פחות משתי תשובות נכונות   = 0

2,0

סימון חמש תשובות נכונות:סגור8  = 2

אכילה בהסבה    	 

אפיקומן       	 

כרפס	 

סיפור יציאת מצרים  	 

ארבע כוסות 	 

סימון ארבע או שלוש תשובות נכונות  = 1

סימון פחות משלוש תשובות נכונות   = 0

2—0

)2( מצה שנאפתה מקמח וממים בלבדר"ב9  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים הנחיות לקידוד
לקידוד

סימון ארבע תשובות נכונות: סגור10  = 2

לנסוע בכלי רכב 	 

לבשל אוכל  	 

לשחק במחשב 	 

לשמוע מוזיקה 	 

סימון שלוש או שתי תשובות נכונות   = 1

סימון פחות משתי תשובות נכונות   = 0

2—0

סימון ארבע תשובות נכונות: סגור11  = 2

להסתפר	 

לשבת על כיסא עד חצות היום	 

ללמוד חומש עם רש"י	 

לשאול בשלום חבר 	 

סימון שלוש או שתי תשובות נכונות   = 1

סימון פחות משתי תשובות נכונות.   = 0

2—0

איכה / מגילת איכהפתוח12  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2,0

2 = שבועות/הושענה רבהפתוח13 א. 

כל תשובה אחרת  = 0

2,0

2 =  פסח ב. 

כל תשובה אחרת  = 0

2,0

סוכות  = 2 ג. 

כל תשובה אחרת  = 0

2,0

חנוכה  = 2 ד. 

כל תשובה אחרת  = 0

2,0

)3( מלאכה שאם לא תיעשה בזמנה ייגרם הפסד או נזק.ר"ב14  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים הנחיות לקידוד
לקידוד

חלק ב' — בין אדם למקום

סימון ארבע תשובות נכונות:סגור15  = 2

בכדורגל על דשא	 

בגולות על חֹול 	 

ברכיבה על אופניים  	 

בצעצוע של רכבת חשמלית	 

סימון שלוש או שתי תשובות נכונות   = 1

סימון פחות משתי תשובות נכונות  = 0

2—0

סימון שש תשובות נכונות: סגור16  = 3

לא צריך א. 

לא צריך ב. 

צריך ג. 

לא צריך ד. 

לא צריך ה. 

צריך ו. 

סימון חמש תשובות נכונות   = 2

סימון פחות מחמש תשובות נכונות   = 0

3,2,0

ברכת המזוןפתוח17  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2,0

סימון שתי תשובות נכונות: סגור18  = 2

בתפילת ערבית 	 

בתפילת שחרית 	 

סימון תשובה אחת נכונה  = 1

כל תשובה אחרת   = 0

2—0



 5
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים הנחיות לקידוד
לקידוד

סימון שלוש תשובות נכונות: סגור19  = 2

מחסן	 

מטבח	 

חדר שינה	 

סימון שתי תשובות נכונות    = 1

סימון פחות משתי תשובות נכונות  = 0

2—0

השלמת שלוש תשובות נכונות: סגור20  = 2

פרשת שמע ואהבת	 

פרשת והיה אם שמוע	 

פרשת ציצית	 

השלמת שתי תשובות נכונות    = 1

השלמת פחות משתי תשובות נכונות  = 0

2—0

סימון שתי תשובות נכונות: סגור 21  = 2

מפה נפרדת	 

צרור מפתחות	 

סימון תשובה אחת נכונה   = 1

כל תשובה אחרת    = 0

2—0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים הנחיות לקידוד
לקידוד

השלמת שבע תשובות נכונות:פתוח22  = 3 א. 

בורא פרי הגפן  .1

בורא פרי העץ  .2

בורא מיני מזונות  .3

שהכול נהיה בדברו  .4

המוציא לחם מן הארץ  .5

בורא פרי העץ  .6

בורא פרי האדמה  .7

השלמת שש או חמש תשובות נכונות   = 2  

השלמת ארבע או שלוש תשובות נכונות   = 1  

השלמת פחות משלוש תשובות נכונות  = 0  

3—0

השלמת שבע תשובות נכונות:פתוח  = 3 ב. 

מעין שלוש / על הגפן  .1 
לקבל גם: על המחיה

מעין שלוש / על העץ  .2 
לקבל גם: על המחיה

מעין שלוש / על המחיה  .3

בורא נפשות  .4

ברכת המזון  .5

בורא נפשות  .6

בורא נפשות  .7

השלמת שש או חמש תשובות נכונות   = 2  

השלמת ארבע או שלוש תשובות נכונות   = 1  

השלמת פחות משלוש תשובות נכונות  = 0  

3—0

שתי תשובות נכונות:פתוח23  = 2

)4(  בננה א. 

בורא פרי האדמה ב. 

כל תשובה אחרת  = 0

2,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים הנחיות לקידוד
לקידוד

ִמספור המשפטים לפי הסדר הבא: סגור24  = 2

מכניסים את הסיר שנטרף לתוך המים הרותחים.  2

מכניסים את הסיר שנטרף למים קרים.  4

מוציאים את הסיר שנטרף מתוך המים הרותחים.  3

מרתיחים מים בסיר גדול.  1

כל תשובה אחרת    = 0

2,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים הנחיות לקידוד
לקידוד

חלק ג' — בין אדם לחברו

)2( כיבוד אב ואםר"ב25  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3,0

)4( פתוח תפתח את ידך ר"ב26  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3,0

)2( לא תיקום ר"ב27  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3,0

)3( ביומו תיתן שכרו ר"ב28  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3,0

)2( גניבת דעת ר"ב29  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3,0

)1( לא, כי הוא חייב גם לפייס את חברו. ר"ב30  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3,0

)3( ואהבת לרעך כמוךר"ב31  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3,0

)3( המדבר לשון הרער"ב32  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים הנחיות לקידוד
לקידוד

חלק ד' — מושגים ביהדות ומבוא לתושבע"פ

)1( מברך לפני עשיית המצווהר"ב33  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2,0

)4( הסעודה האחרונה שאוכלים לפני הצוםר"ב34  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2,0

)2( שבח; בקשה; הודיהר"ב35  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2,0

)3( מצווה שנלמדת מהתורהר"ב36  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2,0

)2( נשים פטורות ממצווה שמקיימים אותה במועד מיוחד.ר"ב37  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2,0

)3( בזמן בית המקדש השניר"ב38  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1,0

השלמת חמש תשובות נכונות: סגור39  = 2

סיני  .1

יהושע  .2

יהושע  .3

נביאים  .4

נביאים  .5

השלמת ארבע או שלוש תשובות נכונות   = 1

השלמת פחות משלוש תשובות נכונות  = 0

2—0

השלמת שלוש תשובות נכונות:סגור40  = 2

ברכות ומצוות התלויות בארץ ישראל א. 

שבת וחגי ישראל ב. 

עניינים שבין אדם לחברו ג. 

השלמת שתי תשובות נכונות  = 1

השלמת פחות משתי תשובות נכונות  = 0

2—0


