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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל החינוך הדתי
 

 
 _______________________ ה/שם התלמיד

 _______________________הספר -שם בית
 _______________________  הכיתה
 _______________________  היישוב

 

 
 לשימוש המשרד 
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 'כיתות ה

 

 

 
 !תלמיד יקר

 
במתינות וביישוב ,  נא היטב בשאלות ובהוראות המיוחדות לכל שאלה והשב בהתאםעיין

 !הדעת
 

 .ספר דתי הלומד תורה ומשתדל ללכת בדרכיה-כיאה לתלמיד בית, הקפד נא על טוהר הבחינה
 

 .הן במבחן זה והן במבחנים הנכונים לך בעתיד, אנו מאחלים לך הצלחה
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 אירועים. א
החליטו חבריהם לכיתה על צעדים כדי , הספר- שבו נפגעו תלמידי ביתתאונהלאחר ה .1

נבעו משני הטעמים של מצוות , הצעדים בהם הם נקטו. להקל על סבלם של הפצועים

 ?מה הם. חולים-ביקור

 ____________________________) ב(___________________________ ) א( 

 
מספר תלמידים ; שנים משוויו-עלה את מחירו של הלחם ומכר אותו פיהמכולת ה-בעל .2

 .תלמיד עולה חדש על כך שאינו יודע כלום ביהדות) מרגיזים(=מהכיתה היו מקנטרים 

 ? __________על איזה איסור עבר בעל המכולת בכך שהעלה את מחירו של הלחם .א 

  __________________________________________________________ 

 ______ ?על איזה איסור עברו תלמידי הכיתה שקינטרו את התלמיד העולה החדש . ב 

__________________________________________________________ 

 _____________המכולת או של תלמידי הכיתה -של בעל: איזה איסור חמור יותר .ג 

 ______________________________________________________! נמק  

 
, התאונבסעודת ההודייה שערכו תלמידות הכיתה לחברותיהן שהחלימו מפציעתן ב .3

 .עוגיות ואגסים, בוטנים, מיץ תפוזים, הגישו כיבוד שכלל בין השאר

 ?מה היא הברכה הראשונה שצריך לברך על כל אחד מהדברים שהגישו .א 

 ______: אגסים________ : עוגיות________ : םבוטני________ : מיץ תפוזים  

 ?מהו סדר הקדימה של ארבע ברכות אלו .ב 

  1 . ____________2 . ____________3 . ____________4 .____________ 

 !נמק מדוע סידרת את הברכה הרביעית כברכה אחרונה בסדר הקדימה .ג 

  __________________________________________________________ 

 
בזמן . נהגו להסתובב בזמן ההפסקה ודאגו לניקיון הכיתה, יוני ויוסי שהיו תורני הכיתה .4

 להרים - בתנועת ידיים -והעירו לחבריהם , המזון-שהלכו הלוך ושוב בירכו בלב ברכת

 . את הלכלוך מהרצפה

תנהגותם של יוני לאור ה, המזון-ציין שני דברים שיש להקפיד עליהם כשמברכים ברכת .א 

 _________________________) 2(______________________ ) 1  (.ויוסי

 ? ______המזון-מדוע יש הקפדה מיוחדת בהלכה בעניין הדרך שבה יש לברך ברכת .ב 

  __________________________________________________________ 
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 שאלות ידע . ב
בנוסף לברכה " שהחיינו"באילו מהן מברכים ברכת . וזמניהןלפניך כמה מן המצוות  .5

 !סמן בעיגול? הרגילה על המצווה

 קידוש בליל שביעי של פסח ) א( 

 קידוש בליל שמיני עצרת )ב( 

 בזמן נטילת לולב ביום הושענא רבה )ג( 

 .בזמן נטילת לולב ביום הראשון של חג הסוכות )ד( 

 
 !ציין אותן,  מברכים שלוש ברכותלפני קריאת המגילה בליל פורים .6

 _________________. ג___________________ . ב___________________ . א 

 
  !סמן בעיגול? "על ביעור חמץ"אימתי מברכים את הברכה  .7

 ד בניסן לפני תחילת בדיקת חמץ"בליל י )א( 

 ד בניסן לפני שריפת החמץ"ביום י )ב( 

 ביטול החמץד בניסן לפני "ביום י )ג( 

 
 : חל כל אחד מהצומות הבאים- חודש ויום בחודש -באיזה תאריך  .8

 _________________________________________________: צום גדליה  )א( 

 ________________________________________________: תענית אסתר )ב( 

 _______________________________________________: יום הכיפורים )ג( 

 
 !כתוב מידה טובה מן המידות הטובות שאדם צריך לדבוק בהן .9

 ______________________________________________________________ 

 

 
 מושגים. ג

 :כתוב בקצרה על המושגים האלה .10

 _______________________________________________________: מֹוֵסר .א

 __________________________________________________: ה ֲחֵסיָרהִמָּד .ב

 _______________________________________________________: עֹוֵׁשק .ג
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