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מבחן  1#דברים
 .1איזה מקום לא מוזכר במקומות בהם ":דיבר משה אל כל ישראל"?
 .iערבה
 .iiמול סוף
 .iiiהר נבו
 .ivפארן
 .2בְּ ַא ְּרבָּ עִ ים שָּ נָּה ,בְּ עַ ְּש ֵּתי-עָּ שָּ ר חֹדֶ ש בְּ ֶאחָּ ד ַלחֹדֶ ש – מה קרה בתאריך זה?
תֹורה הַ ז ֹאת לֵּאמֹר
הֹואיל מֹשֶ ה ,בֵּ ֵּאר ֶאת-הַ ָּ
ִ
.i
 .iiהַ כֹתֹו ֵּאת ִסיחֹן מֶ לְֶך הָּ אֱ מ ִֹרי
אשיםֲ ,עלֵּיכֶם
אֹותם ָּר ִ
 .iiiו ֶָּא ַקח ֶאתָּ -ראשֵּ י ִשבְּ טֵּ יכֶם ...ו ֶָּא ֵּתן ָּ
 .ivו ֶָּא ַקח ִמכֶם ְּשנֵּים עָּ שָּ ר אֲ נ ִָּשיםַ ...וי ְַּרגְּ לּו ,א ָֹּתּה

 .3מה הפיתרון לדברי משה ֵּ ":אי ָּכה ֶאשָּ א ,לְּבַ ִדי ,טָּ ְּרחֲ כֶם ּומַ שַ אֲ כֶם ,וְּ ִריבְּ כֶם"
 .iהָּ בּו ָּלכֶם אֲ נ ִָּשים חֲ כ ִָּמים ּו ְּנ ֹבנִים ,וִ ידֻעִ ים--ל ְִּשבְּ טֵּ יכֶם; וַאֲ ִשימֵּ ם ,בְּ ָּראשֵּ יכֶם
ֹאמרּו נ ְִּשלְּחָּ ה אֲ נ ִָּשים ְּל ָּפנֵּינּו ,וְּ י ְַּחפְּ רּו-לָּנּו ֶאת-הָּ ָּא ֶרץ
 .iiוַת ְּ
 .iiiל ֹאַ -תעַ ְּרצּון וְּ ל ֹאִ -ת ְּיראּון ,מֵּ הֶ ם
ּוסעּו ָּלכֶםּ ,ובֹאּו הַ ר הָּ אֱ מ ִֹרי וְּ ֶאל-כָּלְּ -ש ֵּכנָּיו
 .ivפְּ נּו ְּ
 .4מי אמר למי ְּ " :ר ֵּאה נ ַָּת ִתי לִפְּ נֵּיכֶםֶ ,את-הָּ ָּא ֶרץ; בֹאּוְּּ ,ורשּו ֶאת-הָּ ָּא ֶרץ"
 .iה' לבני ישראל
 .iiמשה ליהושע
 .iiiהמרגלים לבני ישראל
 .ivה' למרגלים
ֹאמרּו ,טֹוב-הַ דָּ בָּ ר אֲ שֶ רִ -דבַ ְּר ָּת ַלעֲשֹות -מה טוב ?
 .5וַת ְּ
 .iהָּ בּו ָּלכֶם אֲ נ ִָּשים חֲ כ ִָּמים ּו ְּנ ֹבנִים ,וִ ידֻעִ ים--ל ְִּשבְּ טֵּ יכֶם; וַאֲ ִשימֵּ ם ,בְּ ָּראשֵּ יכֶם
 .iiנ ְִּשלְּחָּ ה אֲ נ ִָּשים ְּל ָּפנֵּינּו ,וְּ י ְַּחפְּ רּו-לָּנּו ֶאת-הָּ ָּא ֶרץ
ְּ .iiiר ֵּאה נ ַָּת ִתי לִפְּ נֵּיכֶםֶ ,את-הָּ ָּא ֶרץ; ֹבאּוְּּ ,ורשּו ֶאת-הָּ ָּא ֶרץ
 .ivאף תשובה איננה נכונה
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 .6מה השופטים לא הצטוו?
ּושפ ְַּט ֶתם צֶ דֶ ק ,בֵּ יןִ -איש ּובֵּ יןָּ -א ִחיו ּובֵּ ין גֵּרֹו.
 .iשָּ מֹעַ בֵּ ין-אֲ חֵּ יכֶם ְּ
 .iiל ֹאַ -תכִ ירּו ָּפנִים בַ ִמ ְּשפָּט ,כ ַָּקטֹן ַכ ָּגדֹל ִת ְּשמָּ עּון-
ּושמַ עְּ ִתיו
 .iiiוְּ הַ דָּ בָּ ר אֲ שֶ ר י ְִּקשֶ ה ִמ ֶכםַ ,ת ְּק ִרבּון ֵּאלַי ְּ
 .ivכל התשובות נכונות

 .7נ ְִּשלְּחָּ ה אֲ נ ִָּשים ְּל ָּפנֵּינּו ,וְּ י ְַּחפְּ רּו-לָּנּו ֶאת-הָּ ָּא ֶרץ -מאיפה יצאו המרגלים?
ָּ .iקדֵּ ש בַ ְּרנֵּעַ
 .iiמדבר פארן
 .iiiהר האמורי
 .ivחברון
 .8למה בני ישראל רצו לשלוח מרגלים ?
ֵּאֹלהים הּוא
 .iכִ י הַ ִמ ְּשפָּט ל ִ
 .iiוְּ י ִָּשבּו א ָֹּתנּו ,דָּ בָּ רֶ --את-הַ דֶ ֶרְך אֲ שֶ ר ַנ ֲעלֶה-בָּ ּה ,וְּ ֵּאת הֶ עָּ ִרים אֲ שֶ ר נָּב ֹא אֲ לֵּיהֶ ן
ָּ .iiiואֹמַ ר ,אֲ ֵּלכֶם :ל ֹאַ -תעַ ְּרצּון וְּ ל ֹאִ -ת ְּיראּון ,מֵּ הֶ ם
ּוסעּו ָּלכֶםּ ,ובֹאּו הַ ר הָּ אֱ מ ִֹרי וְּ ֶאל-כָּלְּ -ש ֵּכנָּיו
 .ivפְּ נּו ְּ
 .9מה אמרו המרגלי לבני ישראל – לפי דברי משה?
ֹאמרּו ,טֹובָּ ה הָּ ָּא ֶרץ ,אֲ שֶ ר-ה אֱ ֹלהֵּ ינּו נ ֵֹּתן לָּנּו
 .iוַי ְּ
יאנּו מֵּ ֶא ֶרץ ִמצְּ ָּריִם--ל ֵָּּתת א ָֹּתנּו בְּ יַד הָּ אֱ מ ִֹרי,
 .iiבְּ ִשנ ְַּאת ה א ָֹּתנּו ,הֹוצִ ָּ
לְּהַ ְּש ִמידֵּ נּו
 .iiiל ֹאַ -תעַ ְּרצּון וְּ ל ֹאִ -ת ְּיראּון ,מֵּ הֶ ם
 .ivעַ ם גָּדֹול ו ָָּּרם ִממֶ ּנּו ,עָּ ִרים גְּ דֹֹלת ּובְּ צּורֹת ,בַ שָּ מָּ יִם; וְּ גַם-בְּ נֵּי ֲענ ִָּקיםָּ ,ר ִאינּו
שָּ ם .
 .11מי אמר למי ָּ ":ואֹמַ ר ,אֲ ֵּלכֶם :ל ֹאַ -תעַ ְּרצּון וְּ ל ֹאִ -ת ְּיראּון ,מֵּ הֶ ם".
 .iהמרגלים לבני ישראל
 .iiמשה למרגלים
 .iiiה' לבני ישראל
 .ivמשה לבני ישראל
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 .11עפ"י רש"י – מי אמר טובתה של ארץ ישראל?
 .iכל המרגלים
 .iiיהושע בן נון ופנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן
 .iiiמרים הנביא
 .ivכלב ויהושע
 .12מניין לומד רש"י שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות?
ַיֹורדּו ֵּאלֵּינּו -מהמילה "ויורידו"
ַ .iוי ְִּקחּו בְּ יָּדָּ ם ִמפְּ ִרי הָּ ָּא ֶרץ ,ו ִ
יתםַ ,לעֲֹלת – מהמילה "לעלות".
 .iiוְּ ל ֹא אֲ בִ ֶ
 .iiiל ֹא ַתעֲלּו וְּ ל ֹאִ -תלָּחֲ מּו--כִ י ֵּאי ֶנּנִי ,בְּ ִק ְּרבְּ כֶם
 .ivאף תשובה איננה נכונה

 .13וְּ טַ פְּ כֶם אֲ שֶ ר אֲ מַ ְּר ֶתם לָּבַ ז י ְִּהיֶהּ ,ובְּ נֵּיכֶם אֲ שֶ ר ל ֹא-י ְָּּדעּו הַ יֹום טֹוב ו ָָּּרע – מה יקרה להם?
ִירשּוהָּ –ירשו את ארץ ישראל
 .iהֵּ מָּ הָּ ,יבֹאּו שָּ מָּ ה; וְּ לָּהֶ ם ֶא ְּת ֶנּנָּה ,וְּ הֵּ ם י ָּ
 .iiירדו למצרים
 .iiiימותו במדבר
ֲ .ivעלֵּה ֵּרש ,כַאֲ שֶ ר ִדבֶ ר ה אֱ ֹלקי אֲ ב ֶֹתיָך לְָּך
 .14למה משה לא יכנס לארץ ישראל (הסיבה המופיעה בפרק א')?
.i
.ii
.iii
.iv

גַם-בִ י ִה ְּת ַאּנַף ה' בִ גְּ ַל ְּלכֶם לֵּאמֹר :גַםַ -א ָּתה ,ל ֹאָּ -תב ֹא שָּ ם-חטא המרגלים
ּובַ דָּ בָּ ר ,הַ זֶהֵּ --אי ְּנכֶם ,מַ אֲ ִמינִם ,בה' אֱ ֹלהֵּ יכֶם.
משה היכה את הסלע
ל ֹא ַתעֲלּו וְּ ל ֹאִ -תלָּחֲ מּו--כִ י ֵּאי ֶנּנִי ,בְּ ִק ְּרבְּ כֶם

 .15ו ַַת ְּמרּו ֶאת-פִ י ה' ו ַָּתזִ דּו ו ַַתעֲלּו הָּ הָּ ָּרה -לאיזה הר עלו בני ישראל ולמה ?
.i
.ii
.iii
.iv

הר סיני  ,לקבל תורה
הר ההר  ,כדי שאהרון ימות שם
הר האמורי  ,חָּ טָּ אנּו לה' אֲ נ ְַּחנּו ַנ ֲעלֶה וְּ ִנלְּחַ ְּמנּו ,כְּ כֹל אֲ שֶ ר-צִ ּוָּנּו ה
אֱ ֹלקינּו
הר תבור ,לנוח מהמלחמות.
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 .16מה היו תוצאות מלחמה זו?
.i
.ii
.iii
.iv

אתכֶםַ ,וי ְִּר ְּדפּו ֶא ְּתכֶם ,כַאֲ שֶ ר ַתעֲשֶ ינָּה
ַויֵּצֵּ א הָּ אֱ מ ִֹרי הַ יֹשֵּ ב בָּ הָּ ר הַ הּוא ,ל ְִּק ַר ְּ
הַ ְּדב ִֹרים; ַו ַיכְּ תּו ֶא ְּתכֶם בְּ שֵּ עִ יר ,עַ ד-חָּ ְּרמָּ ה
ירא ,וְּ ַאלֵּ -תחָּ ת
ֲעלֵּה ֵּרש ,כַאֲ שֶ ר ִדבֶ ר ה אֱ ֹלקי אֲ ב ֶֹתיָך לְָּךַ --אלִ -ת ָּ
בֹאּוְּּ ,ורשּו ֶאת-הָּ ָּא ֶרץ ,אֲ שֶ ר נ ְִּשבַ ע ה לַאֲ ב ֵֹּתיכֶם
ּובַ דָּ בָּ ר ,הַ זֶהֵּ --אי ְּנכֶם ,מַ אֲ ִמינִם ,בה אֱ ֹלהֵּ יכֶם
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