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מבחן  1#ספר ויקרא פרק י"ט
 .1כמה ימים מותר לאכול זֶבַ ח ְׁשל ִָמים?
 .iשלושה ימים
 .iiשני ימים
 .iiiיום אחד
 .ivשבוע
 .2מה דין אדם שאכל פִ ּגּול?
וְׁ נִכְׁ ְׁר ָתה הַ ֶנפֶש הַ ִהוא ,מֵ עַ מֶ יהָ
.i
וְׁ כִ פֶר עָ לָיו הַ כֹּהֵ ן בְׁ ֵאיל הָ ָאשָ ם
.ii
 .iiiוְׁ הַ אֲ בַ ְׁד ִתי ֶאת-הַ ֶנפֶש הַ ִהוא
ַוי ְִׁרּגְׁ מּו אֹּתֹו ָאבֶ ן
.iv
 .3למי נותנים את פְׁ ַאת שָ ְׁדָך ל ְִׁקצֹּר וְׁ ל ֶֶקט ְׁקצִ ְׁירָך?
 .iחֵ ֵרש וְׁ עִ ּוֵר
לשפְׁ חָ ה נֶחֱ ֶרפֶת ל ְִׁאיש
ִ
.ii
 .iiiלֶעָ נִי וְׁ ַלּגֵר
 .ivכל התשובות נכונות
 .4באיזה מצווה נאמר וְׁ ִח ַלל ְָׁת ֶאת-שֵ ם אֱ ֹלהֶ יָך ,אֲ נִי ה'?
יראּו ,וְׁ ֶאת-שַ בְׁ ת ַֹּתי ִת ְׁשמֹּרּו
ִאיש ִאמֹו וְׁ ָאבִ יו ִת ָ
.i
 .iiל ֹּאְׁ -ת ַקלֵל חֵ ֵרש--וְׁ לִפְׁ נֵי עִ ּוֵר ,ל ֹּא ִת ֵתן ִמכְׁ שֹּל
 .iiiל ֹּאִ -תשָ בְׁ עּו בִ ְׁש ִמי ,לַשָ ֶקר
יתָך ,וְׁ ל ֹּאִ -תשָ א עָ לָיו חֵ ְׁטא
 .ivהֹוכֵחַ תֹוכִ יחַ ֶאת-ע ֲִמ ֶ
את מֵ אֱ ֹלהֶ יך אֲ נִי ה?
 .5באיזה מצווה נאמר וְׁ י ֵָר ָ
יראּו ,וְׁ ֶאת-שַ בְׁ ת ַֹּתי ִת ְׁשמֹּרּו
ִאיש ִאמֹו וְׁ ָאבִ יו ִת ָ
.i
 .iiל ֹּאְׁ -ת ַקלֵל חֵ ֵרש--וְׁ לִפְׁ נֵי עִ ּוֵר ,ל ֹּא ִת ֵתן ִמכְׁ שֹּל
 .iiiל ֹּאִ -תשָ בְׁ עּו בִ ְׁש ִמי ,לַשָ ֶקר
יתָך ,וְׁ ל ֹּאִ -תשָ א עָ לָיו חֵ ְׁטא
 .ivהֹוכֵחַ תֹוכִ יחַ ֶאת-ע ֲִמ ֶ
יתָך?
 .6איזה מצווה לא קשורה לציווי בְׁ צֶ דֶ קִ ,ת ְׁשפֹּט ע ֲִמ ֶ
 .iל ֹּאַ -תעֲשּו עָ וֶל ,בַ ִמ ְׁשפָט
 .iiל ֹּאִ -תשָ א פְׁ נֵי-דָ ל
 .iiiל ֹּאֵ -תלְֵך ָרכִ יל בְׁ עַ מֶ יָך
 .ivל ֹּא ֶת ְׁהדַ ר פְׁ נֵי גָדֹול
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 .7בבקשה להשלים :ל ֹּאִ -תקֹּם וְׁ ל ֹּא______ ֶאת-בְׁ נֵי עַ מֶ ָך
ִתטֹּר
.i
ִת ְׁשנָא
.ii
ְׁת ַקלֵל
.iii
ָתלִין
.iv
 .8איזה מצווה לא קשורה לציווי כלאיים?
 .iבְׁ הֶ ְׁמ ְׁתָך ל ֹּאַ -ת ְׁרבִ יעַ
 .iiשָ ְׁדָך ל ֹּאִ -תזְׁ ַרע
 .iiiל ֹּא ַת ֲעמֹּד עַ ל-דַ ם ֵרעֶ ָך
 .ivבֶ גֶד ...שַ עַ ְׁטנֵז ,ל ֹּא ַי ֲעלֶה עָ לֶיָך
 .9באיזו מצווה הצטוו בני ישראל רק כשיבֹּאּו ֶאל-הָ ָא ֶרץ?
 .iל ֹּאָ -תלִין פְׁ ֻעלַת שָ כִ ירִ ,א ְׁתָך--עַ ד-ב ֶֹּקר
ַוע ֲַרל ְֶׁתם עָ ְׁרלָתֹוֶ ,את-פִ ְׁריֹו
.ii
ֹּאשכֶם
 .iiiל ֹּא ַת ִקפּו ,פְׁ ַאת ר ְׁ
אבֹּת וְׁ ֶאל-הַ י ְִׁד ֹּענִים
ַאלִ -תפְׁ נּו ֶאל-הָ ֹּ
.iv
 .11מאיזה שנה מותר לאכול את פרות העץ?
 .iמהשנה השלישית
 .iiמהשנה הרביעית
 .iiiמהשנה החמישית
 .ivתמיד מותר לאכול פירות מהעץ
 .11על מי נאמר וְׁ ָאהַ בְׁ ָת לֹו כָמֹוָך?
ּ .iגֵר
 .iiעָ נִי
 .iiiז ֵָקן
ִשפְׁ חָ ה נֶחֱ ֶרפֶת ל ְִׁאיש
.iv
שּורה?
 .12מה מהבאים קשור לציווי ל ֹּאַ -תעֲשּו עָ וֶל ,בַ ִמ ְׁשפָט ,בַ ִמדָ ה ,בַ ִמ ְׁש ָקל ּובַ ְׁמ ָ
 .iמ ֹּאזְׁ נֵי צֶ דֶ ק
ַאבְׁ נֵי-צֶ דֶ ק,
.ii
ֵאיפַת צֶ דֶ ק
.iii
 .ivכל התשובות נכונות
את מֵ אֱ ֹלהֶ יָך?
 .13על איזה מצווה נאמר וְׁ י ֵָר ָ
ִמפְׁ נֵי שֵ יבָ ה ָתקּום ,וְׁ הָ דַ ְׁר ָת פְׁ נֵי ז ֵָקן
.i
נֹותּה
ַאלְׁ -תחַ לֵל ֶאת-בִ ְׁתָך ,לְׁהַ זְׁ ָ
.ii
שּורה
 .iiiל ֹּאַ -תעֲשּו עָ וֶל ,בַ ִמ ְׁשפָט ,בַ ִמדָ ה ,בַ ִמ ְׁש ָקל ּובַ ְׁמ ָ
ַאלִ -תפְׁ נּוֶ ,אל-הָ אֱ לִילִם ,וֵאֹלהֵ י מַ סֵ כָה ,ל ֹּא ַתעֲשּו ָלכֶם
.iv
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מבחן  1#ויקרא י"ט
B

1

A

2

C

3

C

4

B

5

C

6

A

7

C

8

B

9

C

10

A

11

D

12

A

13

Chidon5774@gmail.com

אין לצלם לתלמידים ללא רשות מפורשת

