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 !תשובותעם  – י"ט פרק –ויקרא ספר  –מבחן בתנ"ך לכיתה ה' 

 פרק י"ט: 

 הקיפו את הפירוש הנכון לפסוק:

 אל תפנו אל האלילים ואלוהי מסכה לא תעשו לכם"" .1

 .אסור לדבר עם אלים אחרים 

 .אסור לשים מסיכות 

 ר לעבוד אלים אחרים ולעשות פסלים שלהם.אסו 

 

 ל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול""לא תקל .2

  עיוור ואסור להכשיל אדםאסור לקלל אדם חרש. 

 בדברים שהוא עושהלל בלחש ולתת לעיוור להיכשל אסור לק. 

  .אסור לקלל אדם עיוור ואסור להכשיל אדם חרש 

 

 מפני שיבה תקום והדרת פני זקן"" .3

 .צריך לכבד אנשים עם זקן 

 .צריך לכבד אנשים זקנים 

  ר.לפנות את המושב באופן מהודצריך 
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 וכי יגור איתך גר בארצכם ולא תונו אותו"" .4

 .אסור לקפח את הזרים שגרים בארץ שלכם 

 .צריך להזמין גרים לגור איתנו 

 זרים.אנשים מותר לשקר ל 

 

 במשפט במידה במשקל ובמשורה" א תעשו עוולל" .5

  את הסחורה. היטבצריך לשקול 

 .צריך למדוד מצרכים לפני המכירה 

  לעשות משפט צדק, גם במסחר.צריך 

 

 ולא תשבעו בשמי לשקר"" .6

  על מנת שלא לחלל אותו.אלוהיםאסור להישבע בשם , 

 .אסור להישבע כשמשקרים 

 .כל אחד יכול לשקר בשמו 

 

 לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא"" .7

 הסתיר מהם כיצד אתה מרגיש כלפיהם.אבל אפשר ל ,אסור לשנוא אנשים 

 הסתיר מהם כיצד אתה מרגיש כלפיהם.ל אסוראבל  ,לשנוא אנשים מותר 

 .אל תשנא את אחיך/חברך ואם יש לך סיבה לכעוס עליו, תאמר לו למה  

  בהצלחה

 תשובות בעמוד הבא
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 תשובות!– י"ט פרק –ויקרא ספר  –מבחן בתנ"ך לכיתה ה' 

 פרק י"ט: 

 הקיפו את הפירוש הנכון לפסוק:

 אל תפנו אל האלילים ואלוהי מסכה לא תעשו לכם"" .1

 .אסור לדבר עם אלים אחרים 

 .אסור לשים מסיכות 

 ר לעבוד אלים אחרים ולעשות פסלים שלהם.אסו 

 

 ל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול""לא תקל .2

  עיוור ואסור להכשיל אדםאסור לקלל אדם חרש. 

 בדברים שהוא עושהלל בלחש ולתת לעיוור להיכשל אסור לק. 

  .אסור לקלל אדם עיוור ואסור להכשיל אדם חרש 

 

 מפני שיבה תקום והדרת פני זקן"" .3

 .צריך לכבד אנשים עם זקן 

 .צריך לכבד אנשים זקנים 

  ר.לפנות את המושב באופן מהודצריך 
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 וכי יגור איתך גר בארצכם ולא תונו אותו"" .4

 .אסור לקפח את הזרים שגרים בארץ שלכם 

 .צריך להזמין גרים לגור איתנו 

 זרים.אנשים מותר לשקר ל 

 

 במשפט במידה במשקל ובמשורה" א תעשו עוולל" .5

  את הסחורה. היטבצריך לשקול 

 .צריך למדוד מצרכים לפני המכירה 

  לעשות משפט צדק, גם במסחר.צריך 

 

 ולא תשבעו בשמי לשקר"" .6

  על מנת שלא לחלל אותו.אלוהיםאסור להישבע בשם , 

 .אסור להישבע כשמשקרים 

 .כל אחד יכול לשקר בשמו 

 

 לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא"" .7

 הסתיר מהם כיצד אתה מרגיש כלפיהם.אבל אפשר ל ,אסור לשנוא אנשים 

 הסתיר מהם כיצד אתה מרגיש כלפיהם.ל אסוראבל  ,לשנוא אנשים מותר 

 .אל תשנא את אחיך/חברך ואם יש לך סיבה לכעוס עליו, תאמר לו למה  

 

  בהצלחה
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