
        1     "ד                                                בס
 מבחן בפרשת ויקרא מרביעי

 
                                                                                             

 "עושק"?שק את עמיתו" מה הוא . "או ע1
      גזל  א.
     חמס ב.

 שכר שכירג. 
 . האם אשם מצורע שוה גם שני כסף?2

      כן  א.

      לא  ב.
 לא יודע ג.
 . מה דין המועל בשגגה?3

_________________ 
 . אדם שנשבע להרע או להיטיב מה דינו?4

    קרבן חטאת  א.

    קרבן עולה ויורד  ב.
 אשם שבעות ג.
 להביא עולה וחטאת מה מקריב ראשון?. אדם החייב 5

     חטאת  א.

      עולה  ב.
 לא משנה ג.
 . חטאת יחיד באה מן?6

     זכרים  א.

      נקבות  ב.
 ממה שרוצים ג.
 . כאשר מבאים קרבן חטאת צריך?7

    שידעו חטא ודאי במזיד ללא התראה א.
          חטא ודאי בשוגג  ב. 

 ספק חטא במזיד ג.
 ציבור באה מן?. חטאת 8

     זכרים א.
       נקבות ב. 

 לא משנה ג.
 
 
 
 

 נ"י ____________שם התלמיד

 :_______כיתה



 
 . מדוע זבח שלמים נקרא בשם זה?9

 מטיל שלום בעולם א.

 שלום בין המזבח הכוהנים והבעלים ב.
 א' וב' נכונים ג.

 . את האליה מקרבים מ...10
 בקר א.
 עז ב.
 כשב ג.

 . "לחם אשה לד'" מה הפירוש לחם?11
 עשוי מדגן א.
 מאכל ב.
 עשוי מחטה בלבד ג.

 . מה הפירוש "אשר נשיא יחטא"?12
_____________ 

 הציון ____________
  



                                   2   בס"ד                                 
 מבחן בפרשת ויקרא מרביעי

 . מה דין המועל בשגגה?1
_________________ 

 . מה הפירוש "אשר נשיא יחטא"?2
_____________ 

 ."לחם אשה לד'" מה הפירוש לחם?3
     עשוי מדגן א.
    מאכל  ב.
 עשוי מחטה בלבד ג.
 .  חטאת ציבור באה מן?4 

     זכרים א.
      נקבות ב. 
 לא משנה ג. 

 . חטאת יחיד באה מן?5
     זכרים  א.
      נקבות  ב.
 ממה שרוצים ג.
 . אדם החייב להביא עולה וחטאת מה מקריב ראשון?6

     חטאת  א.

      עולה  ב.
 לא משנה ג.
 . את האליה מקרבים מ...7

      בקר  א.

        עז ב.
 כשב ג.
 שק את עמיתו" מה הוא "עושק"?."או ע8

      גזל  א.

      חמס ב.
 שכר שכירג.
 דינו?. אדם שנשבע להרע או להיטיב מה 9

    קרבן חטאת  א.

    קרבן עולה ויורד  ב.
 אשם שבעות ג.
 
 
 

 נ"י ____________שם התלמיד

 :_______כיתה



 
 . האם אשם מצורע שוה גם שני כסף?10
      כן  א.
      לא  ב.
 לא יודע ג.

 . כאשר מבאים קרבן חטאת צריך?11
    שידעו חטא ודאי במזיד ללא התראה א.

          חטא ודאי בשוגג  ב. 
 ספק חטא במזיד ג.

 זבח שלמים נקרא בשם זה?. מדוע 12
   מטיל שלום בעולם א.

       שלום בין המזבח הכוהנים והבעלים  ב. 
 א' וב' נכונים ג.

 הציון ____________
  



                 3     בס"ד                                                        
 בפרשת ויקרא מרביעימבחן 

 . חטאת ציבור באה מן?1
     זכרים א.

       נקבות ב. 
 לא משנה ג.
 . אדם החייב להביא עולה וחטאת מה מקריב ראשון?2

     חטאת  א.

      עולה  ב.
 לא משנה ג.
 . מדוע זבח שלמים נקרא בשם זה?3

   מטיל שלום בעולם א.
       שלום בין המזבח הכוהנים והבעלים  ב. 

 א' וב' נכונים ג.
 .  כאשר מבאים קרבן חטאת צריך?4 

     שידעו חטא ודאי במזיד ללא התראה א.
          חטא ודאי בשוגג  ב. 

 ספק חטא במזיד ג.
 . מה הפירוש "אשר נשיא יחטא"?5

_____________ 
 . מה דין המועל בשגגה?6

_________________ 
 ."לחם אשה לד'" מה הפירוש לחם?7

     עשוי מדגן א.

    מאכל  ב.
 עשוי מחטה בלבד ג.
 . האם אשם מצורע שוה גם שני כסף?8

      כן  א.

      לא  ב.
 לא יודע ג.
 . חטאת יחיד באה מן?9

     זכרים  א.

      נקבות  ב.
 ממה שרוצים ג.
 
 
 

 נ"י ____________שם התלמיד

 :_______כיתה



 
 . את האליה מקרבים מ...10
      בקר  א.
       עז ב.

 כשב ג. 
 להרע או להיטיב מה דינו?. אדם שנשבע 11
    קרבן חטאת  א.
    קרבן עולה ויורד  ב.
 אשם שבעות ג.

 שק את עמיתו" מה הוא "עושק"?ע."או 12
      גזל  א.
     חמס ב.

 שכר שכירג. 
 הציון ____________

 


