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שא ל ו ת ל דו ג מא
 .1כמה ימים מותר לאכול זֶבַ ח ְׁשל ִָמים?
 .iשלושה ימים
 .iiשני ימים
 .iiiיום אחד
 .ivשבוע
 .2מה דין אדם שאכל פִ ּגּול?
וְׁ נִכְׁ ְׁר ָתה הַ ֶנפֶש הַ ִהוא ,מֵ עַ מֶ יהָ
.i
וְׁ כִ פֶר עָ לָיו הַ כֹּהֵ ן בְׁ ֵאיל הָ ָאשָ ם
.ii
 .iiiוְׁ הַ אֲ בַ ְׁד ִתי ֶאת-הַ ֶנפֶש הַ ִהוא
ַוי ְִׁרּגְׁ מּו אֹּתֹו ָאבֶ ן
.iv
 .3למי נותנים את פְׁ ַאת שָ ְׁדָך ל ְִׁקצֹּר וְׁ ל ֶֶקט ְׁקצִ ְׁירָך?
 .iחֵ ֵרש וְׁ עִ ּוֵר
לשפְׁ חָ ה נֶחֱ ֶרפֶת ל ְִׁאיש
ִ
.ii
 .iiiלֶעָ נִי וְׁ ַלּגֵר
 .ivכל התשובות נכונות
 .4באיזה מצווה נאמר וְׁ ִח ַלל ְָׁת ֶאת-שֵ ם אֱ ֹלהֶ יָך ,אֲ נִי ה'?
יראּו ,וְׁ ֶאת-שַ בְׁ ת ַֹּתי ִת ְׁשמֹּרּו
ִאיש ִאמֹו וְׁ ָאבִ יו ִת ָ
.i
 .iiל ֹּאְׁ -ת ַקלֵל חֵ ֵרש--וְׁ לִפְׁ נֵי עִ ּוֵר ,ל ֹּא ִת ֵתן ִמכְׁ שֹּל
 .iiiל ֹּאִ -תשָ בְׁ עּו בִ ְׁש ִמי ,לַשָ ֶקר
יתָך ,וְׁ ל ֹּאִ -תשָ א עָ לָיו חֵ ְׁטא
 .ivהֹוכֵחַ תֹוכִ יחַ ֶאת-ע ֲִמ ֶ
את מֵ אֱ ֹלהֶ יך אֲ נִי ה?
 .5באיזה מצווה נאמר וְׁ י ֵָר ָ
יראּו ,וְׁ ֶאת-שַ בְׁ ת ַֹּתי ִת ְׁשמֹּרּו
ִאיש ִאמֹו וְׁ ָאבִ יו ִת ָ
.i
 .iiל ֹּאְׁ -ת ַקלֵל חֵ ֵרש--וְׁ לִפְׁ נֵי עִ ּוֵר ,ל ֹּא ִת ֵתן ִמכְׁ שֹּל
 .iiiל ֹּאִ -תשָ בְׁ עּו בִ ְׁש ִמי ,לַשָ ֶקר
יתָך ,וְׁ ל ֹּאִ -תשָ א עָ לָיו חֵ ְׁטא
 .ivהֹוכֵחַ תֹוכִ יחַ ֶאת-ע ֲִמ ֶ
 .6איפה מתה ִמ ְׁריָם?
ָקדֵ ש
.i
ּות ֵאנָה וְׁ ֶגפֶן וְׁ ִרמֹון,
 .iiבמקֹום ז ֶַרעְׁ ,
 .iiiבארץ אֱ דֹום
 .ivבע ֲָרד
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 .7מה ענה ה' לטענת בני ישראל לָמָ ה הֶ ֱעלִיתֻ נּוִ ,מ ִמצְׁ ַריִם… ֶאל-הַ מָ קֹום הָ ָרע הַ זֶהּ...ומַ יִם
ַאיִן ,ל ְִׁשתֹות?
 .iהַ ְׁקהֵ ל ֶאת-הָ עֵ דָ ה ...וְׁ ִדבַ ְׁר ֶתם ֶאל-הַ סֶ לַע לְׁעֵ ינֵיהֶ ם ,וְׁ נ ַָתן מֵ ימָ יו
ַוי ֶָרם מֹּשֶ ה ֶאת-יָדֹוַ ,ויְַך ֶאת-הַ סֶ לַע בְׁ מַ טֵ הּוַ --פעֲמָ יִם; ַויֵצְׁ אּו מַ יִם ַרבִ ים
.ii
ית בַ ּצּור וְׁ יָצְׁ אּו ִממֶ נּו מַ יִם ,וְׁ שָ ָתה הָ עָ ם
 .iiiוְׁ ִהכִ ָ
ַיֹורהּו ה' עֵ ץַ ,וי ְַׁשלְֵך ֶאל-הַ מַ יִםַ ,וי ְִׁמ ְׁתקּו הַ מָ יִם
 .ivו ֵ
 .8יַעַ ן ל ֹּא-הֶ אֱ מַ נ ְֶׁתם בִ י ,לְׁהַ ְׁק ִדישֵ נִי לְׁעֵ ינֵי בְׁ נֵי י ְִׁש ָר ֵאל  -מה העונש של משה ואהרון?
 .iל ֹּא ָתבִ יאּו ֶאת-הַ ָקהָ ל הַ זֶהֶ ,אל-הָ ָא ֶרץ ,אֲ שֶ ר-נ ַָת ִתי לָהֶ ם.
 .iiו ַָתמָ ת שָ ם ִמ ְׁריָם ,ו ִַת ָקבֵ ר שָ ם
ַויֵצֵ א אֱ דֹום ל ְִׁק ָראתֹו ,בְׁ עַ ם כָבֵ ד ּובְׁ יָד חֲ ז ָָקה
.iii
ַונֵשֶ ב בְׁ ִמצְׁ ַריִם י ִָמים ַרבִ ים
.iv
 .9מי אמר למי ַא ָתה יָדַ עְׁ ָתֵ ,את כָל-הַ ְׁתל ָָאה אֲ שֶ ר ְׁמצָ ָא ְׁתנּו?
 .iמשה לה'
לסיחֹּן מֶ לְֶך-הָ אֱ מ ִֹּרי
 .iiמשה ִ
 .iiiבני ישראל למשה
 .ivמשה למלך אדום
 .11מה ביקשו בני ישראל ממלך אדום?
 .iנַעְׁ בְׁ ָרה-נָא בְׁ ַא ְׁרצֶ ָך ,ל ֹּא ַנ ֲעבֹּר בְׁ שָ דֶ ה ּובְׁ כ ֶֶרם ,וְׁ ל ֹּא נ ְִׁש ֶתה ,מֵ י בְׁ ֵאר:
ּומ ְׁקנַי ,וְׁ נ ַָת ִתי ִמכְׁ ָרם
 .iiבַ ְׁמ ִסלָה ַנ ֲעלֶה ,וְׁ ִאם-מֵ ימֶ יָך נ ְִׁש ֶתה אֲ נִי ִ
 .iiiל ְַׁרּגֵל ֶאת-יַעְׁ זֵר
 .ivתשובות א  +ב נכונות
 .11על מי נאמר ַו ִילָחֶ ם ,בְׁ י ְִׁש ָר ֵאלַ ,וי ְִׁשבְׁ ִממֶ נּו ,שֶ בִ י?
 .iמֶ לְֶך אֱ דֹום
ִסיחֹּן מֶ לְֶך-הָ אֱ מ ִֹּרי
.ii
 .iiiעֹוג מֶ לְֶך-הַ בָ שָ ן
 .ivמֶ לְֶך-ע ֲָרד
 .12כיצד קראו למקום בו הרגו את הַ כְׁ ַנ ֲענִי יֹּשֵ ב הַ ֶנגֶב?
 .iחָ ְׁרמָ ה
 .iiהֹּר הָ הָ ר
ַא ְׁרנֹּן
.iii
ִק ְׁריַת ִסיחֹּן
.iv
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 .13איך עצר משה את מגיפת הַ נְׁחָ ִשים הַ ְׁש ָרפִ ים?
 .iעֲשֵ ה לְָׁך שָ ָרף ,וְׁ ִשים אֹּתֹו ,עַ ל-נֵס; וְׁ הָ יָה ,כָל-הַ נָשּוְך ,וְׁ ָר ָאה אֹּתֹו ,וָחָ י.
 .iiהַ ְׁקהֵ ל ֶאת-הָ עֵ דָ ה ...וְׁ ִדבַ ְׁר ֶתם ֶאל-הַ סֶ לַע לְׁעֵ ינֵיהֶ ם ,וְׁ נ ַָתן מֵ ימָ יו
ַוי ָָרץ ֶאל-תֹוְך הַ ָקהָ ל ,וְׁ ִהנֵה הֵ חֵ ל הַ ֶנגֶף ,בָ עָ ם; ַוי ִֵתןֶ ,את-הַ ְׁקט ֶֹּרת
.iii
ַיֹורהּו ה' עֵ ץַ ,וי ְַׁשלְֵך ֶאל-הַ מַ יִםַ ,וי ְִׁמ ְׁתקּו הַ מָ יִם
 .ivו ֵ
אבֹּת?
 .14לאן נסעו בני ישראל אחרי ֹּ
מֹואב
ָ
.i
 .iiעִ יֵי הָ עֲבָ ִרים
 .iiiנַחַ ל ז ֶָרד
 .ivעֵ בֶ ר ַא ְׁרנֹון אֲ שֶ ר בַ ִמ ְׁדבָ ר
 .15באיזה מקום נאמר בְׁ סֵ פֶרִ ,מלְׁחֲ מֹּת ה' ֶאת-וָהֵ ב בְׁ סּופָה ,וְׁ ֶאת-הַ נְׁחָ לִים ַא ְׁרנֹון?
 .iעִ יֵי הָ עֲבָ ִרים
 .iiנַחַ ל ז ֶָרד
ַא ְׁרנֹון
.iii
מֹואב
ְׁשדֵ ה ָ
.iv
 .16בבקשה להשלים:
 .aבְׁ ֵאר חֲ פָרּוהָ שָ ִרים
 .bבִ ְׁמח ֵֹּקק
ּומ ִמ ְׁדבָ ר
ִ .c
ּוממַ ָתנָה
ִ .d
ִיאל
ּומנַחֲ ל ֵ
ִ .e
מֹואב
ּומבָ מֹות ,הַ ַּגיְׁא אֲ שֶ ר בִ ְׁשדֵ ה ָ
ִ .f

בְׁ ִמ ְׁש ֲענ ָֹּתם
כָרּוהָ נ ְִׁדיבֵ י הָ עָ ם
ִיאל
נַחֲ ל ֵ
מַ ָתנָה
ר ֹּאש ,הַ פִ ְׁסּגָה
בָ מֹות

 .17היכן נלחם סיחון עם ישראל?
 .iחֶ ְׁשבֹון
 .iiי ְָׁהצָ ה
 .iiiיבֹּק
ֶא ְׁד ֶרעִ י
.iv
מֹואב הָ ִראשֹון?
 .18מי נלחם בְׁ מֶ לְֶך ָ
 .iמלך אדום
ִסיחֹּן מֶ לְֶך-הָ אֱ מ ִֹּרי
.ii
 .iiiעֹוג מֶ לְֶך-הַ בָ שָ ן
 .ivבני י ְִׁש ָר ֵאל
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 .19היכן נלחם עֹוג מֶ לְֶך-הַ בָ שָ ן עם ישראל?
 .iחֶ ְׁשבֹון
 .iiי ְָׁהצָ ה
 .iiiיבֹּק
ֶא ְׁד ֶרעִ י
.iv
ירא אֹּתֹו--כִ י בְׁ י ְָׁדָך נ ַָת ִתי אֹּתֹו וְׁ ֶאת-כָל-עַ מֹו ,וְׁ ֶאתַ -א ְׁרצֹו?
 .21מתי אמר ה' למשה ַאלִ -ת ָ
 .iהמלחמה עם מלך אדום
 .iiהמלחמה עם עֹוג מֶ לְֶך-הַ בָ שָ ן
 .iiiהמלחמה עם ִסיחֹּן מֶ לְֶך-הָ אֱ מ ִֹּרי
 .ivכל התשובות נכונות
 .21על מי נאמר ַויַכּו אֹּתֹו וְׁ ֶאת-בָ נָיו וְׁ ֶאת-כָל-עַ מֹו ,עַ ד-בִ ל ְִׁתי ִה ְׁש ִאיר-לֹו שָ ִריד?
 .iקורח
 .iiסיחון מלך חשבון
 .iiiבלק בן ציפור
 .ivעוג מלך הבשן
 .22מי היה מלך מואב?
 .iבָ לָק בֶ ן-צִ פֹור
 .iiבִ לְׁעָ ם בֶ ן-בְׁ עֹּר
 .iiiעֹוג מֶ לְֶך-הַ בָ שָ ן
ִסיחֹּן מֶ לְֶך-הָ אֱ מ ִֹּרי
.iv
 .23הין גר בלעם?
.i
.ii
.iii
.iv

פְׁ תֹור אֲ שֶ ר עַ ל-הַ נָהָ ר
מֹו ָאב
ִמ ְׁדיָן
בָ שָ ן

יּואר?
 .24על מי נאמר ֵאת אֲ שֶ רְׁ -תבָ ֵרְך ְׁמב ָֹּרְך ,וַאֲ שֶ ר ָתאֹּרָ ,
 .iמשה
 .iiאברהם אבינו
 .iiiאהרון הכהן
 .ivבלעם
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יֹואב בֶ ן-צְׁ רּויָה ַ ...ויִפְׁ ּגְׁ שּום עַ ל-בְׁ ֵרכַת ______?
ַ .25ויֵצֵ א ַאבְׁ נֵר בֶ ן-נֵר ...וְׁ ָ
ּ .iגִ בְׁ עֹון
 .iiצִ ְׁקלָג
 .iiiחֶ בְׁ רֹון
 .ivיָבֵ יש ּגִ לְׁעָ ד
 .26מי אמר למי יָקּומּו נָא הַ נְׁעָ ִרים ,וִ ישַ חֲ קּו ְׁל ָפנֵינּו?
 .iיואב לאבנר
 .iiדוד ליואב
 .iiiאבנר ליואב
 .ivדוד לאבנר
 .27כמה שנים מלך דוד בחברון?
 .iשנתיים
 5 .iiשנים
 41 .iiiשנה
 7 .ivשנים
 .28מי היה סֹופֵר בממלכתו של דוד?
 .iבְׁ ָניָהּו ,בֶ ן-יְׁהֹויָדָ ע
 .iiיהֹושָ פָט בֶ ן-אֲ ִחילּוד
 .iiiצָ דֹוק בֶ ן-אֲ ִחיטּוב
ְׁש ָריָה
.iv
 .29מה היה תפקידו של צָ דֹוק בֶ ן-אֲ ִחיטּוב?
 .iסֹופֵר
 .iiמַ זְׁ כִ יר
 .iiiכהן
 .ivעַ ל-הַ ּצָ בָ א
 .31מי היה סֹופֵר בממלכתו של דוד?
 .iבְׁ ָניָהּו ,בֶ ן-יְׁהֹויָדָ ע
 .iiיהֹושָ פָט בֶ ן-אֲ ִחילּוד
 .iiiצָ דֹוק בֶ ן-אֲ ִחיטּוב
ְׁש ָריָה
.iv
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