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  )2015(תשע"ה , ע"פ לכיתה ובתושב המבח� מפרט

  

  הנושאי 

 לפי דתי� הממלכתי היסודי הספר בבית ה ובכית להורות� שישהנושאי�  ה� במבח� שייבדקו הנושאי�

, והתרבות החינו� משרדשל  –, משנה וגמרא (תשע"ד) דיני� –תושבע"פ בהמעודכנת  הלימודי� תכנית

  1.נו� הדתינהל החיִמ 

  

�  התוכ

  : ראשיי� חלקי� שלושה במבח�

   ;דיני� – אחלק 

   ;גמרא – בחלק 

  . משנה – חלק ג

  בחלק ג. אובח� בשני חלקי�, בחלק א ובחלק ב יכל תלמיד י

  

  המקורות וספר הלימוד

   ;קיצור שולח� ערו� מקור חיי� הרב חיי� דוד הלוי, :חלק א

    ;אלו מציאות –פרק שני  ,מסכת בבא מציעא ,תלמוד בבלי :חלק ב

  משנה, מסכת פסחי� ומסכת בבא קמא. :חלק ג

  

  המבח� מש#

  ). דקות 90( וחצי שעה

  

  המבח� עקרונות

  :המבח� עקרונותלהל� 

 דפי הגמראמובאו מובאות יובחלק ג בחלק ב כלשהו בשעת המבח�.  עזר בחומר אסור להשתמש  א.

  .לפי הצור�ומהמשניות 

 גמראכני וידע והבנה של תמושגי�, של דיני� ו של הוהבנ ידעתוכ�, ובעזרת� בודקי�  שאלותיש  במבח�  ב.

הבנת טקסט, מיו� וארגו� יישו� כלי� ל שאלות שבעזרת� בודקי� נוס( על כ� יש. משנהכני ות של או

   :כפי שמפורט להל� ,אוצר מילי� בהקשרו מידע

, "חובה יצא ידיכגו� " ,מקרה, די�, טע�; פרשנות של מילות די� – מבנה של סעי( בקצש"ע :דיני  •

מצוות " תוכ�, כגו� נחימו ;ומהוכד "פטור", "חייב", "שעת דחק", "לכתחילה", "יצא בדיעבד"

  ;" וכדומהקט� שהגיע לחינו�", "מוקצה מחמת חסרו� כיסשהזמ� גרמא", "עשה 

מונחי יסוד, מילי� נפוצות ושימושיות בארמית; זיהוי פסוקי� המובאי�  –שפת הגמרא  :גמרא •

זיהוי תנא,  –קושיה, תירו+, הוכחה, סתירה, מחלוקת; מבוא לתושבע"פ  –מרא בגמרא; מבנה הג

  אמורא. 

                                                           
 תכנית הלימודי� נמצאת באתר המפמ"ר לתלמוד ולתושבע"פ: 1

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ToshbaMmd/Bchinot 
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; "לא יצא", "", "יצאזה הכלל, כגו� "מילי� וביטויי� נפוצי�, ונחי יסודמ – שפת המשנה :משנה •

    ;)ט"דמ(כא ע�טי�, ד, קרהמומר, אותרת, כ – ; חלקי המשנהזיהוי פסוקי� המובאי� במשנה

  

  , כפי שמפורט להל�:נית הלימודי� עד סו( מחצית אתב לפי תכנכ המבח�  ג.
  דיני   •

  ;קיצור שולח� ערו� מקור חיי� הרב חיי� דוד הלוי, לפיהנושאי� וההפניה לפרקי� ולהלכות ה� 

  

  גמרא •

(עד: "אמר ליה ב "ע בכעד  (מהמשנה) א"ע אמד( כ ,אלו מציאות – , פרק שנימסכת בבא מציעא

  אסיר�")

ת� נמי וא( כי י"ב המילי�: "א מהמילי�: "תא שמע עודהו הטל" עד ד( כב ע"מד( כב עחו+ [

  ;לדעת"]

  

  משנה  •

   ;ט–א משניות יפרק ; , הג–אמשניות א פרק : פסחי�מסכת 

  .ז–פרק ח משניות א, ו ;ד–פרק ג משניות א :מסכת בבא קמא  

  
  :להל� פירוט הנושאי  בדיני  וההפניה לפרקי  ולהלכות

  ה הלכה  פרקה  הנושא 
      

  דיני חודש אלול וראש השנה                            

  ג  ק  תקיעת שופר ומשמעותה •

  ח                      קב

  ט–ב  ק  סליחות •

  יח  קב  עיו� בפסוקי� ובמחזור – כרונות שופרות מלכויותיז •

  ג–א  קג  שני ימי� ראש השנה •

  פורי ייו  הכ

  ד, יא, יג–א  קד  וידוי ותשובה •

  י–ח  קו  והומצ�נית קטני� לפני ברתע •

  כט–כא  קז  יו� הכיפורי�מנחה, נעילה ומוצאי  •

  סוכות   

  יד–א  קח  בניית סוכה ונוי סוכה •

  יז–א  קט  ישיבה בסוכה, החייבי� והפטורי� (בשעת טיול)   •

  בית השואבה, ניסו� המי�, הקהל,  – סוכות במקדש •

  הקפת המזבח, נטילת לולב שבעה ימי�
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  הלכה ה  פרקה  הנושא 
      

  ז–א  יז  משיב הרוח •

  ד  קיג  

   י–א  יח  בר� עלינו •

  שבת  

יח, –ז, יב–א  עז  מוקצה בשבת, שבות  •

  כח–כה

  ד  עה  משחקי� בשבת  •

  ד–א  סא  תפילות שבת •
  יד–ד, י  סה  

  יח–א  עד  ערבית והבדלה •

      חנוכה

  ד–ב  קיג  דיני החג •

  יז–יג  קיג  ובשבת בבית הכנסתהדלקת נרות  •

  כו–כא  קיג  חייבי� בהדלקהה •

  ז, ט, יח  קיג  מנורת חשמל, במסיבות חנוכהבבתי� גבוהי�, בהדלקה:  •

      ושנת שמיטה ט"ו בשבט

  כג–יז  קמג  רותקדושת ה0ֵ  – שנת שמיטה •

  

  


