
 
"אלוקיך' האנוכי ."1

,  צווה את בני ישראל שידעו ויאמינו' ה :מהות המצווה
בני ישראל חייבים לעבוד  . והוא אלוקים להם', כי יש ה

.ולקיים את מצוותיו' את ה
 

:הדיברות נכתבו בלשוןעשרת 
      יחידרבים
 

?מדבר' אל מי ה
:את התשובה הנכונה הקף
   אל משה     אל אהרוןאל כל אחד מבני ישראל
 

'  אנוכי ה"כשהיה הקדוש ברוך הוא מדבר בהר סיני 
, איתי, עמי: כל אחד מבני ישראל היה אומר, " אלוקיך

.מדבר' ה

____________________? מהו בית עבדים

 
"לא יהיה לך אלוקים אחרים. "2

אחרים שיש אלוהים אסור להאמין : מהות המצווה
'מלבד ה

 
 

:השלם על פי הפסוקים
"אלוהים אחרים על פני____________ ": 'פסוק ג
"פסל וכל תמונה________________ ": 'פסוק ד
"ולא תעבדם___________________ ": 'פסוק ה

____________________"  על פני"

מעניש את מי שעושה עבירות -"קל קנא"
הבנים משלמים על חטאי  -" פוקד עוון אבות על בנים"

_____________האבות עד דור 
משלם שכר לבנים  ' על מצווה ה -"ועושה חסד לאלפים"

_____________________עד 

 

 
אלוקיך ' לא תשא את שם ה."3

"לשוא

,  אסור להישבע שבועה לבטלה :המצווהמהות 
בכל לשון בה נאמרת השבועה

 

נשבע על עץ שהוא  : למשל-_________ לשוא
עץ

נשבע על עמוד  : למשל-_________  לשוא
אבן שהוא זהב

 

 
"זכור את יום השבת לקדשו. "5

י אמירת  "מצווה לקדש את השבת ע :מהות המצווה
אסור לעשות  . השבתדברים המציינים את קדושת 

ולא מלאכות  , המלאכות שנעשו במשכן 39בשבת את 
.הדומות להן

 
__________ -השבת מקדשים בבכניסת 

_____________ -וביציאת השבת ב
 

?בשמירת השבתמחויב מי 
:'העתק מפסוק י

     ____________     ____________
____________     ____________

     ____________     ____________
____________

 
_________________________" אשר בשעריך"
___________? את מי ברך השם–" ברך ויקדשהו"



"כבד את אביך ואת אמך. "5

,  מצווה על הבן לכבד את אביו ואת אמו :המצווהמהות 
.ולסייע להם בכל דרכיהם

 
-"למען יאריכון ימיך"

 -אם תכבד הורים
____________________________

 -ואם לא תכבד הורים
_________________________

 
 

ולכן מצוות  ______________ כבוד ההורים חשוב כ
_____________________כיבוד הורים נכתבה ב 

_________________שבהן המצוות הן 

 

עשרת הדיברות
ב"י -'מפסוק א

"כבד את אביך ואת אמך. "5

,  מצווה על הבן לכבד את אביו ואת אמו :המצווהמהות 
.ולסייע להם בכל דרכיהם

 
-"למען יאריכון ימיך"

 -אם תכבד הורים
____________________________

 -ואם לא תכבד הורים
_________________________

 
 

ולכן מצוות  ______________ כבוד ההורים חשוב כ
_____________________כיבוד הורים נכתבה ב 

_________________שבהן המצוות הן 

 

עשרת הדיברות
ב"י -'מפסוק א
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