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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל החינוך הדתי
 

 

 _______________________ ה/שם התלמיד

 _______________________ הספר -שם בית

 _______________________  הכיתה

 _______________________  היישוב

 

 

 לשימוש המשרד 

 

 

 ג" התשס-המבחן הארצי בדינים 
 'כיתות ה

 

 

 

 !תלמידים יקרים

 

במתינות , עיינו נא היטב בשאלות ובהוראות המיוחדות לכל שאלה והשיבו בהתאם
 !וביישוב הדעת

 
ספר דתי הלומדים תורה ומשתדלים -כיאה לתלמידי בית, הקפידו נא על טוהר הבחינה

 .ללכת בדרכיה
 

 .אנו מאחלים לכם הצלחה הן במבחן זה והן במבחנים הנכונים לכם בעתיד
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 ג" התשס-ים המבחן הארצי בדינ
 
 אירועים. א

ראובן רצה . סוחר מחשבים מכר מחשבים יקרים שהוברחו מן המכס בחצי מחיר .1
 .שמעון אמר לו שאסור לקנות מסוחר זה. לקנות ממנו מחשב

: נמקו מדוע אסור לקנות מסוחר זה 
________________________________________________________

____________________________________________ 

 

ציינו ליד כל . אב ואםמורא  אב ואם ולמצוות כיבודלפניכם מקרים הקשורים למצוות  .2
 :מורא או למצוות כיבודמקרה אם הוא קשור למצוות 

: יאיר ישב על הכיסא המיוחד לאביו .א 
________________________________________________________ 

: פי בקשת אמה-יות מהמכולת עלחנה ערכה קנ .ב 
_______________________________________________________ 

בוויכוח ההלכתי בין אביו של חיים לבין השכן הביא חיים הוכחה להצדקת  .ג
: דבריו של השכן

_________________________________________________
_________________________________________________ 

: הספר-דוד נהג לרוקן את פח האשפה שבביתו מיד בשובו מבית .ד
_________________________________________________ 

 

חיה הייתה תומכת באביה הזקן ומלווה אותו לקופת חולים כשנזקק  .ה
: לטיפולים רפואיים
_________________________________________________

________________________________________________ 

 

,  בבוקר8.00בוקר מיד לאחר תפילת שחרית בשעה -אברהם ויעקב אכלו ארוחת .3
אברהם בירך ברכת . 12.00הם נזכרו שלא בירכו בשעה . המזון-ושכחו לברך ברכת

 .ויעקב החליט שלא לברך, המזון

? מי נהג כדין .א 
__________________________________________________ 

: נמק .ב 
_______________________________________________________ 

 

 

   

' נק4

'נק 10

' נק8



 ג" התשס-המבחן הארצי בדינים 

 

 3

יוסי . במפגש חברים בתחילת שנת הלימודים החליפו ביניהם חברי הכיתה חוויות .4
עזרו לו . סיפר  שהזדמנו לו ברכות חדשות בתקופת החופש אך הוא שכח אותן

 :פרטים הקשורים לברכותלהיזכר בברכות הבאות או ב

: ברכת הריח על הדסים .א 
______________________________________________ 

"): בורא פרי העץ"נוסף לברכת (ברכה נוספת על פרי חדש  .ב 
___________________________________________________ 

: זמנה של ברכת האילנות .ג 
_____________________________________________ 

: הברכה על הברק בחורף .ד 
______________________________________________ 

 
 

' נק38  -כ "סה

'נק 16
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 שאלות ידע . ב
 :כתבו את שמות ארבעת המינים שנוטלים בחג הסוכות .5

 ___________) ד(___________ ) ג(___________  ) ב(___________ ) א( 

 
ץ של ישראל שלא מכר אותם לגוי ועבר עליהם חג חמ-כתבו מה דינם של ביסקוויטים .6

 ):הקיפו במעגל את התשובה הנכונה(הפסח 

 .אסורים בהנאה ומותרים באכילה)  ב.    (אסורים באכילה ומותרים בהנאה )א( 

 .מותרים באכילה ומותרים בהנאה)  ד.    (אסורים באכילה ואסורים בהנאה)   ג( 

 
 :חודשים האלהכתבו את שמות הצומות החלים ב .7

 _______________________) 2(___________________  ) 1: (תשרי .א 

 ___________________ : טבת .ב 

 ___________________ : אדר .ג 

 ___________________ : תמוז .ד 

 ___________________  :אב .ה 

 
 :כתבו ארבע מצוות שחייבים בהן בפורים .8

) ד(___________ ) ג(___________ ) ב(___________   )א( 
___________ 

 
 .בראש השנה תוקעים בשופר לפי סדר התקיעות המובא להלן .9

 :פתחו את ראשי התיבות של כל אחד מסימני התקיעות 

 ___________  ___________  ___________ ___________: ת"תשר .א 

 _____________  ___________  _________: ת"תש .ב 

 ___________  ___________  ___________: ת"תר .ג 

  

 
 מושגים. ג

 :כתבו בקצרה על המושגים האלה .10

 _______________________________________: חול המועד .א

 ______________________________________: שמיני עצרת .ב

  ______________________________________:הושענא רבה .ג

' נק44  -כ "סה

' נק18  -כ "סה

' נק4

' נק4

' נק18

' נק12

' נק6


