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לפניכם חלקים ב, ג במבחן בתורה )ספר דברים(.

בחלקים האלה יש להשתמש בחומש ובפירוש רש״י.  

קראו את ההוראות בעיון וענו על השאלות בתשומת לב.  

לרשותכם 80 דקות, אך אם תזדקקו לזמן נוסף בקשו מהמורה.  

! ה ח ל צ ה ב
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 חלק ב
 התורה 

ומשמעותה

5 134-TORA-019-6-SOF-pnimi  |  16/51/11  ,16:66  |  134-06-06-01-01-01-018-019-05  )6( ו  לכיתה  דברים(  )ספר  בתורה   134 פנימי  מבחן 
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך



6

ספר דברים  .1

ספר דברים נקרא גם “משנה תורה“.  

מדוע הוא נקרא כך?  

מינוי שופטים  .2

פרק א‘, פסוקים י“ג—ט“ו  

לפי ֵאילּו מילים בפסוקים י“ג—ט“ו מבינים ששופטים צריכים להיות  א. 
מּוכִָרים לציבור?

כתבו עוד תכונה הנדרשת משופטים לפי פסוקים י“ג—ט“ו.  ב. 

מדוע חשוב שתהיה לשופטים התכונה שכתבתם?   

משה רבנו  .3

מה היה תפקידו העיקרי של משה רבנו לפי פרק ד‘, פסוק א‘ ופסוק י“ד?  א. 

כתבו עוד תפקיד של משה רבנו. ב. 

ַרק ִהּׁשֶָמר לְָך ּוׁשְמֹר נַפְׁשְָך ְמאֹד ּפֶן ִּתׁשְּכַח ֶאת ַהְּדבִָרים ֲאׁשֶר ָראּו עֵינֶיָך  .4

פרק ד‘, פסוקים ט‘—י“ג  

לפי פסוקים ט‘—י“ג, את מי או את מה אסור לעם ישראל לשכוח?  

את משה רבנו   1

את יציאת מצרים  2

את מעמד הר סיני  3

את הצורך לשמור על נפשם  4

עשרת הדיברות  .5

פרק ה‘, פסוקים ו‘—י“ח  

המצווה הראשונה בעשרת הדיברות היא “ָאנִֹכי ה‘ ֱא־ֹלֶקיָך ֲאׁשֶר הֹוֵצאִתיָך   א. 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִמּבֵית עֲבִָדים“.

הסבירו את המצווה בלשונכם.  

צטטו שתי מצוות שבין אדם לחברו מפסוקים ו‘—י“ח. ב. 

  .1

  .2
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ַרק ִהּׁשֶָמר לְָך ּוׁשְמֹר נַפְׁשְָך ְמאֹד ּפֶן ִּתׁשְּכַח ֶאת ַהְּדבִָרים ֲאׁשֶר ָראּו עֵינֶיָך  .4

פרק ד‘, פסוקים ט‘—י“ג  

לפי פסוקים ט‘—י“ג, את מי או את מה אסור לעם ישראל לשכוח?  

את משה רבנו   1

את יציאת מצרים  2

את מעמד הר סיני  3

את הצורך לשמור על נפשם  4

עשרת הדיברות  .5

פרק ה‘, פסוקים ו‘—י“ח  

המצווה הראשונה בעשרת הדיברות היא “ָאנִֹכי ה‘ ֱא־ֹלֶקיָך ֲאׁשֶר הֹוֵצאִתיָך   א. 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִמּבֵית עֲבִָדים“.

הסבירו את המצווה בלשונכם.  

צטטו שתי מצוות שבין אדם לחברו מפסוקים ו‘—י“ח. ב. 

  .1

  .2
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ּכִי ּכֲַאׁשֶר יְיֵַּסר ִאיׁש ֶאת ּבְנֹו ה‘ ֱא־ֹלֶקיָך ְמיַּסְֶרּךָ  .6

פרק ח‘, פסוק ה‘   

בדבריו לעם ישראל משה רבנו משווה בין הייסורים שה‘ מייסר את עם ישראל במדבר   
ובין הייסורים שאב מייסר את בנו. 

הסבירו מה רצה משה רבנו לומר לעם ישראל בעזרת ההשוואה הזאת.  

הזכות על ארץ ישראל   .7

פרק ט‘, פסוקים ד‘—ה‘  

בפסוק ד‘ ובפסוק ה‘ כתובות המילים “ברשעת הגויים האלה“.  א. 

מי הם הגויים האלה?  

לפי פסוקים ד‘—ה', מדוע יִיַרׁש עם ישראל את הארץ מידי יושביה? ב. 

כתבו את שתי הסיבות בלשונכם.  

  .1

  .2

התרחקות מעבודה זרה  .8

פרק י“ג  

בפרק הזה משה רבנו מזהיר את עם ישראל מפני שלושה מסיתים לעבודה זרה.  

מי הם המסיתים לעבודה זרה?   

לפי פסוקים ב‘—ו‘:    •

לפי פסוקים ז‘—י“ב:    •

לפי פסוקים י“ג—י“ט:    •

דין בן בכור  .9

פרק כ“א, פסוקים ט“ו—י“ז  

איזו זכות מיוחדת התורה מעניקה לבן בכור? א. 

בפסוק ט“ז כתוב: “... ֹלא יּוכַל לְבַכֵר ֶאת ּבֶן ָהֲאהּובָה עַל ּפְנֵי בֶן ַהּׂשְנּוָאה ַהּבְכֹר.“ ב. 

מה פירוש המילה “לְבַכֵר“?  
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התרחקות מעבודה זרה  .8

פרק י“ג  

בפרק הזה משה רבנו מזהיר את עם ישראל מפני שלושה מסיתים לעבודה זרה.  

מי הם המסיתים לעבודה זרה?   

לפי פסוקים ב‘—ו‘:    •

לפי פסוקים ז‘—י“ב:    •

לפי פסוקים י“ג—י“ט:    •

דין בן בכור  .9

פרק כ“א, פסוקים ט“ו—י“ז  

איזו זכות מיוחדת התורה מעניקה לבן בכור? א. 

בפסוק ט“ז כתוב: “... ֹלא יּוכַל לְבַכֵר ֶאת ּבֶן ָהֲאהּובָה עַל ּפְנֵי בֶן ַהּׂשְנּוָאה ַהּבְכֹר.“ ב. 

מה פירוש המילה “לְבַכֵר“?  
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מצוות מעקה  .10

פרק כ“ב, פסוק ח‘  

כתבו בלשונכם מה הוא הטעם לקיום “מצוות מעקה“.  א. 

כתבו דוגמה לקיום “מצוות מעקה“ בחיי היום–יום. ב. 

הביאו דוגמה השונה מבניית מעקה.  

שכר שכיר  .11

פרק כ“ד, פסוקים י“ד—ט“ו  

כתבו בלשונכם את המצווה שבפסוק ט״ו.  א. 

בפסוק ט“ו כתוב: “... וְֵאלָיו הּוא נֹׂשֵא ֶאת נַפְׁשֹו...“ ב. 

הסבירו את המשפט הזה בלשונכם.  

היחס לגר, ליתום ולאלמנה  .12

פרק כ“ד, פסוקים י“ט—כ“ב  

כתבו בלשונכם מה היא מצוות ״שכחה״.  א. 

איזה ערך התורה מבקשת ללמד אותנו באמצעות המצוות שבפסוקים י“ט—כ“ב? ב. 

זָכֹור ֵאת ֲאׁשֶר ָעׂשָה לְָך ֲעָמלֵק  .13

פרק כ“ה, פסוקים י“ז—י“ט  

אנו ְמצּוּוִים לזכור את מה שעשה עמלק לישראל. א. 

הסבירו בלשונכם מה עשה עמלק.    

כיצד מקיימים בימינו את המצווה “זָכֹור ֵאת ֲאׁשֶר עָׂשָה לְָך עֲָמלֵק“? ב. 

134-TORA-019-6-SOF-pnimi  |  16/51/11  ,16:66  |  134-06-06-01-01-01-018-019-05  )6( ו  לכיתה  דברים(  )ספר  בתורה   134 פנימי  מבחן 
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך



11

היחס לגר, ליתום ולאלמנה  .12

פרק כ“ד, פסוקים י“ט—כ“ב  

כתבו בלשונכם מה היא מצוות ״שכחה״.  א. 

איזה ערך התורה מבקשת ללמד אותנו באמצעות המצוות שבפסוקים י“ט—כ“ב? ב. 

זָכֹור ֵאת ֲאׁשֶר ָעׂשָה לְָך ֲעָמלֵק  .13

פרק כ“ה, פסוקים י“ז—י“ט  

אנו ְמצּוּוִים לזכור את מה שעשה עמלק לישראל. א. 

הסבירו בלשונכם מה עשה עמלק.    

כיצד מקיימים בימינו את המצווה “זָכֹור ֵאת ֲאׁשֶר עָׂשָה לְָך עֲָמלֵק“? ב. 
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מצוות הבאת ביכורים   .14

לפניכם קטע העוסק במצוות הבאת ביכורים.   

כתבו את המילים החסרות בקטע.   

לנפתלי מטעים של עצי פרי שונים. הפירות במטעים שלו הבשילו, והוא מתכוון 

לקיים את מצוות הבאת ביכורים. לשם כך נפתלי קוטף את הפירות 

 ה                     שגדלו על העצים. הוא אינו קוטף את כל סוגי הפירות, אלא רק
)1(               

 פירות מ                                          .
                        )2(                                          

 את הפירות שהוא קוטף ישים נפתלי בסלסילה הנקראת בתורה                     ,
)3(                                                                                                                               

 ולאחר מכן הוא ייקח אותה ל                                          . שם הוא ימסור
)4(                                                                                 

 אותה לידי                    .
)5(                                

ּבְכָל לְבָבְָך ּובְכָל נַפְׁשֶָך  .15

פרק כ“ו, פסוק ט“ז  

בפסוק ט״ז כתוב: ״ַהּיֹום ַהּזֶה ה‘ ֱא–ֹלֶקיָך ְמצַּוְָך לַעֲׂשֹות ֶאת ַהחִֻּקים ָהֵאּלֶה וְֶאת    
ַהִּמׁשְּפִָטים וְׁשַָמְרָּת וְעָׂשִיָת אֹוָתם ּבְכָל לְבָבְָך ּובְכָל נַפְׁשֶָך.“

באיזו מצווה בספר דברים כתובות המילים “ּבְכָל לְבָבְָך ּובְכָל נַפְׁשֶָך“?  

מצוות בספר דברים  .16

לפניכם רשימה של מצוות ורשימה של פסוקים.  

כתבו ליד כל מצווה את המספר של הפסוק המתאים לה.   

הפסוקיםהמצוות

“ׁשָלֹוׁש ּפְעִָמים ּבַּׁשָנָה יֵָרֶאה   .1 
 כָל זְכּוְרָך...“ 

)פרק ט“ז, פסוק ט“ז(

“ֹלא ַתְחסֹם ׁשֹור ּבְִדיׁשֹו.“   .2 
)פרק כ“ה, פסוק ד‘(

“ּגְִדלִים ַּתעֲׂשֶה ּלְָך עַל ַאְרּבַע  .3 
  כַנְפֹות כְסּוְתָך...“

)פרק כ“ב, פסוק י“ב(

“ָאז יַבְִּדיל מֹׁשֶה ׁשָֹל ׁש עִָרים ]...[   .4 
 לָנֻס ׁשָָּמה רֹוצֵַח ֲאׁשֶר יְִרצַח ֶאת 

 ֵרעֵהּו ּבִבְלִי ַדעַת...“ 
)פרק ד‘, פסוקים מ“א—מ“ב( 

“ׁשִבְעָה ׁשָבֻעֹת ִּתְסּפָר לְָך...“   .5 
)פרק ט“ז, פסוק ט‘(

“ֹלא ִתלְּבַׁש ׁשַעְַטנֵז...“   .6 
)פרק כ“ב, פסוק י“א(

דוגמה

דוגמה

עיר מקלט

ספירת העומר

עלייה לרגל

מצוות ציצית

 איסור לבישת בגד 
העשוי צמר ופשתן 

צער בעלי חיים

4
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מצוות בספר דברים  .16

לפניכם רשימה של מצוות ורשימה של פסוקים.  

כתבו ליד כל מצווה את המספר של הפסוק המתאים לה.   

הפסוקיםהמצוות

“ׁשָלֹוׁש ּפְעִָמים ּבַּׁשָנָה יֵָרֶאה   .1 
 כָל זְכּוְרָך...“ 

)פרק ט“ז, פסוק ט“ז(

“ֹלא ַתְחסֹם ׁשֹור ּבְִדיׁשֹו.“   .2 
)פרק כ“ה, פסוק ד‘(

“ּגְִדלִים ַּתעֲׂשֶה ּלְָך עַל ַאְרּבַע  .3 
  כַנְפֹות כְסּוְתָך...“

)פרק כ“ב, פסוק י“ב(

“ָאז יַבְִּדיל מֹׁשֶה ׁשָֹל ׁש עִָרים ]...[   .4 
 לָנֻס ׁשָָּמה רֹוצֵַח ֲאׁשֶר יְִרצַח ֶאת 

 ֵרעֵהּו ּבִבְלִי ַדעַת...“ 
)פרק ד‘, פסוקים מ“א—מ“ב( 

“ׁשִבְעָה ׁשָבֻעֹת ִּתְסּפָר לְָך...“   .5 
)פרק ט“ז, פסוק ט‘(

“ֹלא ִתלְּבַׁש ׁשַעְַטנֵז...“   .6 
)פרק כ“ב, פסוק י“א(

דוגמה

דוגמה

עיר מקלט

ספירת העומר

עלייה לרגל

מצוות ציצית

 איסור לבישת בגד 
העשוי צמר ופשתן 

צער בעלי חיים

4
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 חלק ג
פירושי 

רש״י לתורה
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מצוות טעינה  .19

בפרק כ״ב, פסוק ד‘ כתוב: ״ל�א תְִרֶאה ֶאת ֲחמֹור ָאִחיָך אֹו ׁשֹורֹו נֹפְלִים ּבַּדֶרְֶך  א. 
וְִהְתעַּלְַמָּת ֵמֶהם ָהֵקם ָּתִקים עִּמֹו.״

בפירושו לפסוק הזה אומר רש״י:   

“ָהֵקם ָּתִקים. זֹו ְטעִינָה, לְַהְטעִין ַמש�ָאֹו ׁשֶּנָפַל ֵמעָלָיו. עִּמֹו. עִם ּבְעָלָיו, ֲאבָל ִאם ָהלְַך

וְיָׁשַב לֹו וְָאַמר לֹו: הֹוִאיל וְעָלֶיָך ַהִּמצְוָה, ִאם ָרצִיָת לְִטעֹון ְטעֹון, ּפָטּור.״ 

התבוננו באיורים שלפניכם.   
 מה הוא הדין החל על עובר האורח שבכל איור לפי פירושו של רש“י?

הסבירו את תשובתכם. 

איור 2איור 1

הדין:  

ההסבר:  

 

 

הדין:  

ההסבר:  

 

 

מאיזו מילה בפסוק ד‘ לומד רש“י את פירושו?  ב. 

פרק א‘, פסוק א‘  .17

בפרק א‘, פסוק א‘ כתוב: ״ֵאּלֶה ַהְּדבִָרים ֲאׁשֶר ִּדּבֶר מֹׁשֶה ֶאל כָל יִׂשְָרֵאל ּבְעֵבֶר ַהּיְַרֵּדן...״   

על פסוק א‘ אומר רש“י:   

“ִאּלּו הֹוכִיַח ִמְקצָָתן, ָהיּו ֵאּלּו ׁשֶּבַּׁשּוק אֹוְמִרים: ַאֶּתם ֱהיִיֶתם ׁשֹוְמעִים ִמּבֶן עְַמָרם

וְֹלא ֲהׁשִיבֹוֶתם ָּדבָר ִמכְָך וְכְָך! ִאּלּו ָהיִינּו ׁשָם ָהיִינּו ְמׁשִיבִין אֹותֹו. לְכְָך כִּנְָסם כֻּלָם

וְָאַמר לֶָהם: ֲהֵרי כֻּלְכֶם כָאן, כָל ִמי ׁשֶּיֵׁש לֹו ְּתׁשּובָה — יָׁשִיב.“

איזו מילה בפסוק רש“י מסביר? א. 

לפי הפירוש הזה של רש“י, מה אנו לְֵמִדים ממשה רבנו? ב. 

פרק כ‘, פסוק ד‘  .18

בפרק כ‘, פסוק ד‘ כתוב: ״כִי ה‘ א�–ל�ֵקיכֶם ַההֹלְֵך עִָּמכֶם לְִהּלֵָחם לָכֶם עִם אֹיְבֵיכֶם לְהֹוׁשִיעַ   
ֶאְתכֶם.״

בפירושו לפסוק הזה אומר רש“י:   

“ֵהם ּבִָאים ּבְנִצְחֹונֹו ׁשֶל ּבָׂשָר וָָדם וְַאֶּתם ּבִָאים ּבְנִצְחֹונֹו ׁשֶל ָמקֹום. ּפְלִׁשְִּתים ּבָאּו

ּבְנִצְחֹונֹו ׁשֶל ּגָלְיָת, ֶמה ָהיָה סֹופֹו? נָפַל וְנָפְלּו עִּמֹו.“

למי מתכוון רש“י במילה “הם“?  א. 

לשם מה מזכיר רש“י את סיפור ניצחונו של דוד את גלית? ב. 
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מצוות טעינה  .19

בפרק כ״ב, פסוק ד‘ כתוב: ״ל�א תְִרֶאה ֶאת ֲחמֹור ָאִחיָך אֹו ׁשֹורֹו נֹפְלִים ּבַּדֶרְֶך  א. 
וְִהְתעַּלְַמָּת ֵמֶהם ָהֵקם ָּתִקים עִּמֹו.״

בפירושו לפסוק הזה אומר רש״י:   

“ָהֵקם ָּתִקים. זֹו ְטעִינָה, לְַהְטעִין ַמש�ָאֹו ׁשֶּנָפַל ֵמעָלָיו. עִּמֹו. עִם ּבְעָלָיו, ֲאבָל ִאם ָהלְַך

וְיָׁשַב לֹו וְָאַמר לֹו: הֹוִאיל וְעָלֶיָך ַהִּמצְוָה, ִאם ָרצִיָת לְִטעֹון ְטעֹון, ּפָטּור.״ 

התבוננו באיורים שלפניכם.   
 מה הוא הדין החל על עובר האורח שבכל איור לפי פירושו של רש“י?

הסבירו את תשובתכם. 

איור 2איור 1

הדין:  

ההסבר:  

 

 

הדין:  

ההסבר:  

 

 

מאיזו מילה בפסוק ד‘ לומד רש“י את פירושו?  ב. 
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ֹלא ַתּׁשִיְך לְָאִחיָך  .20

פרק כ“ג, פסוק כ‘  

יְך לְָאִחיָך נֶׁשְֶך כֶֶסף נֶׁשְֶך אֹכֶל נֶׁשְֶך כָל ָּדבָר  בפרק כ“ג, פסוק כ‘ כתוב: ״ֹלא ַתׁשִּ  א. 
ְך.״  ֲאׁשֶר יִׁשָּ

הסבירו את האיסור שבפסוק הזה.  

בפירושו לפסוק כ‘ אומר רש“י:  ב. 

‘ַאזְָהָרה לַֹלוֶה, ׁשֶֹּלא יִֵּתן ִרּבִית לַַּמלְוֶה. וְַאַחר כְָך ַאזְָהָרה לַַּמלְוֶה: “ֶאת כְַסּפְָך ֹלא

ִתֵּתן לֹו ּבְנֶׁשְֶך“.‘

לפי פירושו של רש“י, על מי חל האיסור?   

רק על הלווה  1

רק על המלווה  2

גם על הלווה וגם על המלווה  3
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כל הזכויות שמורות למדינת ישראל, משרד החינוך, ראמ"ה. השימוש במסמך 
זה, לרבות הפריטים שבו, מוגבל למטרות לימוד אישיות בלבד או להוראה 
חינוך  למוסד  מפורשת  הרשאה  לפי  בלבד,  חינוך  מוסד  ידי  על  ולבחינה 
באתר ראמ"ה. זכויות השימוש אינן ניתנות להעברה. חל איסור מפורש לכל 
שימוש מסחרי וכן לכל מטרה אחרת שאינה מסחרית. אין להעתיק, להפיץ, 
בין  נגזרות  ליצור עבודות  רישיון,  לעבד, להציג, לשכפל, לפרסם, להנפיק 
על ידי המשתמש ובין באמצעות אחר לכל מטרה או למכור פריט מפרטי 
המידע, התוכן, המוצרים או השירותים שמקורם במסמך זה. תוכן המבחנים, 
לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל במסמך זה, 
מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני 
אחרות, ועל פי כל דין; כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה 

כזכות שמורה.
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