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ֶׂרֶׂת רֹותדיה   עֲש  ְּ  ב 
 
 ,ְיקרים יםלמידת

 ".תּברֹוידה ֲעֶׂשרת"ּב עֹוֶסקתה מׂשימה יכםפנ  ל  

אשונֹוה צוֹותמ  ה הן רותבידה עֹשרת ׂשָרא ַעםל מסרּושנ   תר    לי 

 .יַניס ַהרּב ָחדומיה ֲעָמדמַ ּב

כתבּו  ברותידה עֹשרת מסרּו ְּבריתה לּוחֹות עלנ  דתֹו הֹמשֶ ל ונ  ה ְּבר   .יַניס רמ 

 ָּבהרה ֲחשיבּוָתןּוב, הןשלָ  שָמעּותמַ ּב, הדיברות ׂשרתעּב קוַנֲעס זו ימהמשֹ ּב

 .לנוש םוי-וםיה יי  חַ ּבְ 

 עֹשרת של ֲחשיבּותה את סבירַת  רֲאשֶ  ֶחדתּומי תגֶ ַמצֶ  ָנכין מׂשימהה בסוף

ּכ ְצעירים למידיםתלְ  הדיברות  !   'ב–'א תותימ 

יכםפל   י נ  יצד תָחיֹווַהנימה משֹ ּב בודהעה שַלּב   עֹשרת גתצֶ מַ  את רֹוליצ ּכ 

 .הדיברות

י רּוָעזיה   היממׂשה תא עַ לַבצ   ידּכְ  זר  ַּבֶאמָצע  לההע   :הא 

  י  ;הימשֹ מה ַדפ 

 מֹותׁש חומש; 

   ְיּכ  .הכתיב ל 
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 בכיתה עבודה אישית

רֹותשלימו את המילים הַ  תבו ַהֲחס  ס תא וּכ   .רביַהד ַפרמ 

ינןברות יהד  ימוֹלב!שֹ   .דרלפי הס   כתּובֹות א 

ׁשוֹ  ___________  _______" ת ְלַקד ְ ָּ ב  ַ  ".יֹום ַהׁש 

 "._________א לֹ "

 "._________א לֹ "

ֹנִכי ה' א  " ר -אָּ  "._________ ֵמֶאֶרץ _________לֶֹהיךָּ ֲאׁשֶ

 ".________ֵעד  _________לא ַתֲעֶנה בְ "

ד ֶאת  ______ ֵ ב  ַ  "._________ ַיֲאִרכו ןְלַמַען  ____________________  ְוֶאת _____________"כ 

תֹו  _________ אלֹ " ֹו ַוֲאמָּ ת ֵרֶעךָּ ְוַעְבד   _________ וְ ֵאׁשֶ

 "._________ֹלְ  _________ ְוֹכל _________וַ 

לִֹהים _________ לֹא ִיְהֶיה"  "._________ ַעל _________ א 

 "._________ אלֹ "

א ֶאת שֵׁ " ָּ  "._________ לֶֹהיךָּ לַ -ם ה' א  לֹא ִתש  

ת – 1ב  ָשלָ  רֶׂ רֹותידה ֲעש ֶׂ ְּ  ָלָמהשה  ל ב 



 

 

  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך —כל הזכויות שמורות לראמ"ה © 

שלבי 

 המשימה

 בס"ד

3 

משימה 

לתלמיד 

 כיתה ג

 

 עשרת הדיברות

     

 
 

 בכיתה עבודה אישית

   רידה את ַטבלהּב שפטמ כל תבו לידּכ  .לֹו תאיםמַ ה ּב 

רדיה ֹמשפטה בֵּ

    
ה. ָעל  חַ י   אל תמא  ה על קרשֶ ה מת  רקק ֹוינו ִלדּבפֶּ   והיאּבא 

 .ךלנ   הּבָ ש רךדֶ ה

ה ִמסת   אני  מ  ק ּב  ני ו, לייש שפ  ינֶּ ינםשדברים  קשמבַ א    א 

רצ .שלי שאֶּ ישבר דָ ה כ  תג  , ִּברשּותי נוא  ר אֶּ  .יצריִ  עלּב 

י   נ   שָפחה ִמ ּב   ּואיןשֹ יהנשֶ  ָללכ  ה על מריםשֹוים, כלָ מָאנּו ּב 

ש  י   ֲחלּוטין.הּודית ִיהיּו כ   רים ל 

ינֶּ   פ ניא  ח  ח  ֲאבק   .שּותְר ץ בלי לֹוק  ל ו  שא  מש  –ש אֶּ  זה מ 

 ט.שּופ

 
 .ָרהָאס ההתור ואֹותה ,אנֹור רבדָ  יאה מיםת דָ ּוכיפְש  

  ירכה  לוקֹול ההֹורים שמֹוע  ּבלִ יוותה התורה, יָקרה צה ווִמצ 

 .תודה להם

רֹות עבּושָ לאחת    ין ועל כוס של יַ , ליקיםמדאנו  דשקֹו נ 

 .דשיםמַק 

אין ם שמו של הש  וב   ,אומרים לא תםס   קיםל  הא  ם ש  ת א 
  .שָּבעיםנו נִ א

 תםולעבוד אֹו םילסָ פ   ןיכהָ ל. מהאּובְמ  םירזֹום ענָ יא  ם ליסָ פ   
ינו התורה ָא  – רהבכל צּו  .הרסעל 

מ   יאהֹוצ אהו נוואֹוָת בשַמים קים ל  א  יש  :דענ   נּוּב  ל  ּב   .םצַרימ 

 

שָמעו ת – 2 ב ָשלָ   וייםו  יהצ מ 
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 יֶכם  ַּבַטְבָלה נּויַמי ְפנ  הד דֶאח לכֶׁשל  ה " וֹותצמ  לְ  רֹותּבְ ימ   וֹותצמ  לְ ּו" ֲעׂש 

ן ְּכמֹו". ֶׂשהעַת  לֹא" ְתחּומים את הדיְּברות נּויימַ  כ  : ינּוַחי  ל נֹוגעיםה שֹונים ל 

תבו ן לּויא   תחּום כל ליד ּכ  ָליו. יםרְקשּוהדיברות  מ    א 

  ַמדּוע רהולמ סביר, ולהַ חּומיםְת  ַכמהל םיָ וסְמ דיבר  ךיי  שַ ל כלותּו

 ך.כ ֶהחַלטתם

 

ה םהתחּו הַתעֲֹ ל אֲֹעשֵּ  שֶׂ
 

   נהשָ  לּוחַ 

 

ית    משפט ּב 

     

   משפחה

    

מּונה ב א     ול 

     

   ְרכּושְפגיעה ּב   

 

   ףגּוּבַ  יָעהגפְ 

ת מיו ן – 3ָשָלב  רֶׂ רֹותידה   ֲעש ֶׂ  ב 



 

 

  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך —כל הזכויות שמורות לראמ"ה © 

שלבי 

 המשימה

 בס"ד

5 

משימה 

לתלמיד 

 כיתה ג

 

 עשרת הדיברות

 
 

 בכיתה ובבית זּוגֹותּב הודבע

בֶעזרת . ברותידה עֹשרת על ַמצגת ָהכיןל דיּכְ  למדנוש ְּבמה רז  יעָ נ   זה בָשלב

 . ֲחשּובות הן ַּכמה ַעד 'ב–'א תותיּכמ   יםרעיצְ ה ילדיםל וסבירַת  גתצֶ המַ 

ם אּוםיּבת    ָעָליוו ,הדיברות עֹשרתין ּבמ   אחד בריד זּוגכל , יבַחר המורה ע 

 .שקּופיֹות ישת   יןכיָ 

 

מָצעּות ענוחרתם,ֹושבֹ ֹהדיברארוֹאתַֹתֹ עלֹשתיֹהשאלותֹֹהשקּופיֹות באֶׂ
לה ֹ?ּויניֵֹּבחַֹֹשלוֹשָמעּותמַֹה מהייםֹאותו?ֹלַקֹבֹּוחשמדועֹ :האֵּ

 
 נהתמּוב, גתצֶ למַ  חדמיּוצלמו ּב  שאתם ְת  םצילּו, ברציּוב רז  יעָ תוכלו לה  

ר רבדָ , או בכל ה מעיתוןבָ ָת ּכַ ב, מצאותאימה שת  מַ  תאים ה לכם מַ ֶא ָר שי   ַאח 

פו לשקּופית גם רצָ  .ינּוי  בחַ  תֹועּושמָ ת הדיבר ומַ שיבּוסביר את חֲ י להַ כד  

 רת. ֶת סיסמה או כֹו

 
 תאימּונות, כך שיַ תמּועים וכיבים של המצגת, כמו צבָ הְר את ש ראֹ כננו מ  ַת 

  דרתם בכל אחחַ רד למה ּבְ פתבו על דף נ  , וּכ  הדיברשל ת עּושמָ מַ לַ 

הְרכיב אותה למורה יחד עם דף  ראּוהַ  ,כנההיה מּות  גת צֶ אשר המַ ּכַ  .יםמ 

 סבר.ההֶ 

של זֶמנתּומ תהיכה ְלמ" ד"חמ ַלֲאָתר גתצֶ המַ  את חַ ֹול   ואּולי", דְלַלמ  ּו דול 

שַת  רים פרס יבתגם  הב משּוי   .ֲאח 

 

צֶׂ  – 4 ָשָלב תמ   תיתתָ יכ   גֶׂ


