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Sample Questions – Shmot
ַאדמַ ת-ק ֶֹדׁש הּוא?
 .1על איזה מקום נאמר ְ
 .iאֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּודבָ ׁש  -ארץ ישראל
ֹלהים ח ֵֹרבָ ה
 .iiהַ ר הָ אֱ ִ
ִ .iiiמ ְדיָן
 .ivאֶ ֶרץ נָכְ ִריָה

 .2מתי נאמר וַ י ָָקם מֹׁשֶ ה וַ יו ִֹׁשעָ ן?
ִ .iאיׁש ִמ ְצ ִרי ,מַ ֶכה ִאיׁש-עִ בְ ִרי מֵ אֶ חָ יו
ְׁ .iiשנֵי-אֲ נ ִָׁשים עִ בְ ִרים ִנ ִצים
 .iiiוַ ָיבֹאּו הָ רֹעִ ים ,וַ יְ ג ְָרׁשּום
 .ivוַ יֵָאנְ חּו בְ נֵי-יִ ְש ָראֵ ל ִמן-הָ ֲעב ָֹדה ,וַ יִ זְ עָ קּו

 .3מהי הברכה שזכו בה המילדות?
 .iוַ יִ ֶרב הָ עָ ם וַ יַעַ ְצמּוְ ,מאֹד
 .iiוַ יַעַ ש לָהֶ ם ,בָ ִתים
 .iiiבְ טֶ ֶרם ָתבוֹא אֲ לֵהֶ ן הַ ְמ ַיל ֶֶדת וְ ָילָדּו
 .ivתשובות א+ב נכונות

 .4וְ זֶ ה-לְ ָך הָ אוֹת כִ י ָאנֹכִ י ְׁשל ְַח ִתיָך  -מהו האות ( )Signשקיבל משה?
ֹלהים ,עַ ל הָ הָ ר הַ זֶ ה
ַ .iתעַ בְ דּון אֶ ת-הָ אֱ ִ
ֹ .iiלא-יִ בְ עַ ר הַ ְסנֶה
 .iiiאֶ ְהיֶה אֲ ׁשֶ ר אֶ ְהיֶה
קלֶָך
 .ivוְ ׁשָ ְמעּו ,לְ ֹ

 .5מה יקחו בני ישראל כשיצאו ממצרים?
 .iכְ לֵי-כֶסֶ ף
 .iiכְ לֵי זָ הָ ב
ְ .iiiשמָ ֹלת
 .ivכל התשובות נכונות
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 .6מי אמר למי ׁשַ ל-נְעָ לֶיָך ,מֵ עַ ל ַרגְ לֶיָך?
 .iה' למשה
 .iiמלאך ה' למשה
 .iiiמשה ליתרו
 .ivפרעה למשה

 .7מה לא נאמר על העבודות שבני ישראל עשו במצרים?
 .iבְ חֹמֶ ר ּובִ לְ בֵ נִים
 .iiוַ יִ בֶ ן עָ ֵרי ִמ ְסכְ נוֹת ,לְ פַ ְרעֹה
ּ .iiiובְ כָלֲ -עב ָֹדה ,בַ שָ ֶדה
 .ivוַ יַעַ ש לָהֶ ם ,בָ ִתים

 .8על מי נאמר וַ יִ נְ הַ ג אֶ ת-הַ צֹאן ַאחַ ר הַ ִמ ְדבָ ר
 .iיתרו
 .iiציפורה
 .iiiמשה
 .ivפרעה

 .9מה מהאותות הבאים לא ניתן למשה במעמד הסנה ?
 .iוְ הָ יּו הַ מַ יִ ם אֲ ׁשֶ ר ִת ַקח ִמן-הַ יְ אֹר ,וְ הָ יּו לְ ָדם בַ יַבָ ֶׁשת
ַשלֶג
יקָך ,וַ יָבֵ א יָדוֹ ,בְ חֵ יקוֹ; וַ יו ִֹצאָ ּה ,וְ ִהנֵה יָד ֹו ְמצ ַֹרעַ ת כ ָ
 .iiהָ בֵ א -נָא י ְָדָך בְ חֵ ֶ
ַארצָ ה וַ יְ ִהי לְ נָחָ ׁש
 .iiiוַ י ְַׁשלִ ֵכהּו ְ
ַארבֶ ה ,בִ גְ ֻבלֶָך
ִ .ivה ְננִ י מֵ בִ יא מָ חָ ר ְ

 .10מי אמר אֲ ׁשֶ ר ִהבְ אַ ְׁש ֶתם אֶ תֵ -ריחֵ נּו ...לָתֶ ת-חֶ ֶרב בְ י ָָדם ,לְ הָ ְרגֵנּו?
 .iמשה ואהרון
 .iiהנוגשים
 .iiiשוטרי העם
 .ivפרעה
 .11מה ענה פרעה לשוטרי בני ישראל שבאו לדבר איתו?
ֶ .iתבֶ ן ,אֵ ין ִנ ָתן ַלעֲבָ ֶדיָךּ ,ולְ בֵ נִים א ְֹמ ִרים לָנּו ,עֲשּו
 .iiנ ְִרפִ ים אַ ֶתם ,נ ְִרפִ ים; עַ לֵ -כן אַ ֶתם א ְֹמ ִרים ,נֵלְ כָ ה נִזְ ְבחָ ה לַה'
 .iiiאֲ ׁשֶ ר ִהבְ אַ ְׁש ֶתם אֶ תֵ -ריחֵ נּו ...לָתֶ ת-חֶ ֶרב בְ י ָָדם ,לְ הָ ְרגֵנּו
 .ivכַלּו מַ ע ֲֵשיכֶם ְדבַ ר-יוֹם בְ יוֹמוֹ ,כַאֲ ׁשֶ ר בִ ְהיוֹת הַ ֶתבֶ ן
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 .12מה אמר פרעה לנוגשי העם ולשוטרים?
ָארץ; וְ ִה ְׁשבַ ֶתם אֹתָ םִ ,מ ִסבְ ֹלתָ ם
 .iהֵ ןַ -רבִ ים עַ ָתה עַ ם הָ ֶ
ֹאספּון לָתֵ ת ֶתבֶ ן לָעָ ם ,לִ לְ בֹן הַ לְ בֵ נִים--כִ ְתמוֹל ִׁשלְ ׁשֹם
ֹ .iiלא ת ִ
ֹ .iiiלא י ַָדעְ ִתי אֶ ת ה' וְ גַם אֶ ת-יִ ְש ָראֵ ל ֹלא אֲ ׁשַ ֵלחַ
 .ivתשובות א +ב

 .13מי אמר ִתכְ בַ ד הָ ֲעב ָֹדה עַ ל-הָ אֲ נ ִָׁשים ,וְ ַיעֲשּו-בָ ּה; וְ ַאל-יִ ְׁשעּו ,בְ ִדבְ ֵריָׁ -ש ֶקר
 .iמשה ואהרון
 .iiהנוגשים
 .iiiשוטרי העם
 .ivפרעה

 .14מי אמר מַ דּועַ ֹלא כִ לִ יתֶ ם חָ ְקכֶם לִ לְ בֹן ,כִ ְתמוֹל ִׁשלְ ׁשֹם--גַםְ -תמוֹל ,גַם-הַ יוֹם?
 .iמשה ואהרון
 .iiהנוגשים
 .iiiשוטרי העם

 .15בבקשה להתאים
 .iוְ ִהצַ לְ ִתי אֶ ְת ֶכם
 .iiוְ גַָאלְ ִתי אֶ ְת ֶכם
 .iiiוְ ל ַָק ְח ִתי אֶ ְת ֶכם
אתי אֶ ְת ֶכם
 .ivוְ הֵ בֵ ִ

ָארץ
אֶ ל-הָ ֶ
בִ זְ רוֹעַ נְ טּויָהּ ,ובִ ְׁשפָ ִטים גְ דֹלִ ים
ֵאֹלהים
יתי ָלכֶם ל ִ
לִ י לְ עָ ם ,וְ הָ יִ ִ
מֵ ֲעב ָֹדתָ ם

 .16בן כמה נפטר קהת?
137 .i
133 .ii
130 .iii
73 .iv
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 .17למה ה' לא הורג את פרעה?
 .iבַ עֲבּור ,הַ ְרא ְֹתָך אֶ ת-כ ִֹחי
 .iiכדי שיחזור בתשובה
ָארץ
 .iiiלְ מַ עַ ן סַ פֵ ר ְׁש ִמי ,בְ כָ ל-הָ ֶ
 .ivתשובות א+ג נכונות

ׁשלֵחַ אֶ ת-כָ ל-מַ גֵפֹ תַ י אֶ ל-לִ בְ ָך?
 .18באיזה מכה נאמר כִ י בַ פַ עַ ם הַ זֹאת ,אֲ נִי ֹ
 .iשחין
 .iiברד
 .iiiדבר
 .ivכינים

 .19מה עשה הַ י ֵָרא אֶ תְ -דבַ ר ה' מֵ עַ בְ ֵדי פַ ְרעֹה במכת הברד?
 .iהֵ נִיס אֶ ת-עֲבָ ָדיו וְ אֶ תִ -מ ְקנֵהּו ,אֶ ל-הַ בָ ִתים
ַ .iiי ֲעזֹב אֶ ת-עֲבָ ָדיו וְ אֶ תִ -מ ְקנֵהּו ,בַ שָ ֶדה
 .iiiביקש מפרעה שיוציא את בני ישראל ממצרים
 .ivהתפלל לה' שיפסיק את מכת הברד

 .20מי אמר למי הֵ ן נִזְ בַ ח אֶ ת-ת ֹועֲבַ ת ִמ ְצ ַריִ ם ,לְ עֵ ינֵיהֶ ם--וְ ֹלא יִ ְס ְקלֻנּו?
 .iאהרון לפרעה
 .iiפרעה לחרטומים
 .iiiפרעה למשה
 .ivמשה לפרעה

 .21בסוף איזה מכה נאמר ֹלא ִנ ְׁשַאר ,אֶ חָ ד?
 .iמכת בכורות
 .iiצפרדע
 .iiiכינים
 .ivערוב
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 .22באיה מכה נאמר וַ ְתכַס ,אֶ ת-אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם?
 .iכינים
 .iiצפרדע
 .iiiערב
 .ivארבה

 .23מי אמר למי ִה ְתפָ אֵ ר עָ לַי ,לְ מָ תַ י?
 .iמשה לאהרון
 .iiפרעה למשה ולאהרון
 .iiiפרעה למשה
 .ivמשה לפרעה

ֹלהים ִהוא?
 .24מי אמר למי אֶ ְצבַ ע אֱ ִ
 .iמשה לפרעה
 .iiפרעה למשה
 .iiiפרעה לחרטומים
 .ivהחרטומים לפרעה

ֵיתי בַ יוֹם הַ הּוא אֶ ת-אֶ ֶרץ ג ֶֹׁשן?
 .25באיזה מכה נאמר וְ ִהפְ ל ִ
 .iצפרדע
 .iiערוב
 .iiiארבה
 .ivדבר

ָארץ?
 .26באיזה מכה נאמר ּובְ כָל-אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִתשָ חֵ ת הָ ֶ
 .iצפרדע
 .iiערוב
 .iiiארבה
 .ivדבר

Chidon5774@gmail.com

אין לצלם לתלמידים ללא רשות מפורשת

7

 .27באיזה מכה לא מוזכר ההבדל בין מצרים לישראל?
 .iדבר
 .iiברד
 .iiiשחין
 .ivערוב

 .28איזה מכה מוזכר שתיפסק מייד עם תפילת משה ולא למחרת (?)Tomorrow
 .iשחין
 .iiצפרדע
 .iiiדבר
 .ivאף תשובה איננה נכונה

 .29מה מהבאים לקה במכת הדם (היה שם דם)?
 .iהַ נְהָ רֹת
 .iiהַ יְ א ִֹרים
 .iiiהָ אֲ ג ִַמים
 .ivכל התשובות נכונות

 .30איזה מכה לא הצליחו החרטומים לעשות גם הם?
 .iדם
 .iiהמטה שהפך לתנין
 .iiiצפרדע
 .ivכינים

 .31כמה שנים ישבו בני ישראל במצרים?
430 .i
400 .ii
210 .iii
190 .iv
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 .32על איזה מכה נאמר עוֹד ֶנגַע אֶ חָ ד ָאבִ יא עַ ל-פַ ְרעֹה וְ עַ לִ -מ ְצ ַריִ ם?
 .iחושך
 .iiבכורות
 .iiiארבה
 .ivכינים

ַ .33דבֶ ר-נָא ,בְ ָאזְ נֵי הָ עָ ם  -מה משה ביקש מהעם לעשות לפני יציאת מצרים?
 .iוְ יִ ְׁשאֲ לּו ִאיׁש מֵ אֵ ת ֵרעֵ הּו ,וְ ִא ָשה מֵ אֵ ת ְרעּותָ ּה ,כְ לֵי-כֶסֶ ףּ ,וכְ לֵי זָ הָ ב
ָארץ
 .iiסַ פֵ ר ְׁש ִמי ,בְ ָכל-הָ ֶ
ְׁ .iiiשלַח הָ עֵ ז אֶ תִ -מ ְקנְָך ,וְ אֵ ת כָ ל-אֲ ׁשֶ ר לְ ָך ,בַ שָ ֶדה
 .ivאף תשובה איננה נכונה

 .34באיזה מכה לא נאמר שהמכה לא היתה לפניכן בארץ מצרים?
 .iבכורות
 .iiצפרדע
 .iiiארבה
 .ivברד

 .35מה ענה משה לשאלה לְ כּו עִ בְ דּו אֶ ת-ה' אֱ ֹלהֵ י ֶכם; ִמי וָ ִמי ,הַ הֹלְ כִ ים?
 .iבְ בָ נֵינּו ּובִ בְ נוֹתֵ נּו בְ צֹאנֵנּו ּובִ בְ ָק ֵרנּוֵ ,נלְֵך
 .iiלְ כּו-נָא הַ גְ בָ ִרים וְ עִ בְ דּו אֶ ת ה'
ַ .iiiרק צֹא ְנכֶם ּובְ ַק ְר ֶכם ,יֻצָ ג :גַם-טַ פְ כֶםֵ ,ילְֵך עִ מָ ֶכם
 .ivאף תשובה איננה נכונה

 .36איך אוכלים את קרבן הפסח?
 .iמָ ְתנֵיכֶם חֲ ג ִֻרים
ַ .iiנ ֲעלֵיכֶם בְ ַרגְ לֵיכֶם ּומַ ֶקלְ כֶם בְ י ְֶדכֶם
 .iiiאֲ כַלְ ֶתם אֹת ֹו בְ ִחפָ זוֹן
 .ivכל התשובות נכונות
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 .37מה שאלו בני ישראל ממצרים על אף שמשה לא אמר זאת בפירוש?
 .iכְ לֵי-כֶסֶ ף
 .iiכְ לֵי זָ הָ ב
ְ .iiiשמָ ֹלת
 .ivאף תשובה איננה נכונה

 .38מה תעשה משפחה קטנה שאיננה יכולה לאכול את כל קרבו פסח?
ּוׁשכֵנ ֹו הַ ָקרֹב אֶ ל-בֵ יתוֹ ,בְ ִמכְ סַ ת נְפָ ׁשֹת
 .iוְ ל ַָקח הּוא ְ
 .iiוַ אֲ כַלְ ֶתם אֹת ֹו בְ ִחפָ זוֹן
ַ .iiiאל-תֹאכְ לּו ִממֶ נּו נָא
 .ivוְ הַ נֹתָ ר ִממֶ נּו עַ ד-ב ֶֹקר ,בָ אֵ ׁש ִת ְשרֹפּו

 .39לאן נסעו בני ישראל ממצרים?
לרעְ ְמסֵ ס
ַ .i
 .iiלסֻ כֹת
 .iiiלמדבר סין
 .ivלכנען

 .40באיזה מכה נאמר אֲ ׁשֶ ר ֹלאָ -ראּו אֲ בֹתֶ יָך וַ אֲ בוֹת אֲ בֹתֶ יָךִ ,מיוֹם הֱ יוֹתָ ם עַ ל-הָ אֲ ָדמָ ה עַ ד הַ יוֹם הַ זֶ ה?
 .iחושך
 .iiברד
 .iiiארבה
 .ivצפרדע

 .41מי אמר למי עַ ד-מָ תַ י יִ ְהיֶה זֶ ה לָנּו לְ מו ֵֹקׁש?
 .iפרעה למשה
 .iiהחרטומים לפרעה
 .iiiעבדי פרעה לפרעה
 .ivהחרטומים למשה
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ירה לַיהוָ ה כִ יָ -גאֹה גָָאה
 .42בבקשה להשלים :אָ ִׁש ָ
 .iעָ זִ י וְ זִ ְמ ָרת יָּה
 .iiזֶ ה אֵ לִ י וְ ַאנְ וֵ הּו,
 .iiiסּוס וְ רֹכְ ב ֹו ָרמָ ה בַ יָם
 .ivוַ יְ ִהי-לִ י לִ יׁשּועָ ה

 .43וְ ׁשָ ם ְׁש ֵתים עֶ ְש ֵרה עֵ ינֹת מַ יִ ם ,וְ ִׁשבְ עִ ים ְתמָ ִרים  -איפה?
 .iאֵ ילִ מָ ה
 .iiמָ ָרה
ִ .iiiמ ְדבַ רׁ-שּור
 .ivאֵ תָ ם

 .44בבקשה להשלים " ______ אֱ ֹלהֵ י ָאבִ י וַ אֲ ר ְֹממֶ נְ הּו"
 .iעָ זִ י וְ זִ ְמ ָרת יָּה
 .iiזֶ ה אֵ לִ י וְ ַאנְ וֵ הּו,
 .iiiסּוס וְ רֹכְ ב ֹו ָרמָ ה בַ יָם
 .ivוַ יְ ִהי-לִ י לִ יׁשּועָ ה

 .45מה ענה משה לבני ישראל?
יראּוִ --ה ְתי ְַצבּו ְּוראּו אֶ ת-יְ ׁשּועַ ת ה' אֲ ֶׁשרַ -יע ֲֶשה ָל ֶכם הַ יוֹם
ַ .iאלִ -ת ָ
 .iiכִ י ,אֲ ׁשֶ ר ְר ִאיתֶ ם אֶ תִ -מ ְצ ַריִ ם הַ יוֹםֹ--לא ֹת ִספּו לִ ְראֹתָ ם עוֹד ,עַ ד-ע ֹולָם
 .iiiה' יִ לָחֵ ם ָל ֶכם; וְ אַ ֶתםַ ,תחֲ ִרׁשּון
 .ivכל התשובות נכונות

 .46מה לא נאמר שה' עשה למחנה מצרים?
 .iוַ י ְַׁש ֵקף ה'  ...בְ עַ מּוד אֵ ׁש וְ עָ נָן וַ יָהָ ם ,אֵ ת מַ חֲ נֵה ִמ ְצ ָריִ ם
 .iiוַ יָסַ ר ,אֵ ת אֹפַ ן מַ ְרכְ בֹתָ יו ,וַ יְ נַהֲ גֵהּו ,בִ כְ בֵ דֻ ת
ֹ .iiiלא-נ ְִׁשַאר בָ הֶ ם ,עַ ד-אֶ חָ ד
ּומ ְשמֹאלָם
ימינָם ִ
 .ivוְ הַ מַ יִ ם לָהֶ ם חֹמָ הִ ,מ ִ

 .47איפה חנו בני ישראל לפני קריעת ים סוף?
 .iלִ פְ נֵי פִ י הַ ִחירֹת
 .iiאֵ תָ ם
 .iiiאֶ ֶרץ פְ לִ ְׁש ִתים
 .ivרעְ ְמסֵ ס
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ּומ ְׁשפָ ט ,וְ ׁשָ ם נִסָ הּו  -איפה ?
ׁ .48שָ ם שָ ם ל ֹו חֹק ִ
 .iמָ ָרה
ִ .iiמ ְדבַ רׁ-שּור
 .iiiאֵ תָ ם
 .ivאֶ ֶרץ פְ לִ ְׁש ִתים

 .49כָל-הַ מַ חֲ לָה אֲ ׁשֶ ר-שַ ְמ ִתי בְ ִמ ְצ ַריִ םֹ ,לא-אָ ִשים עָ לֶיָך  -מתי תתקים הבטחה זו?
ִ .iאםׁ-שָ מוֹעַ ִת ְׁשמַ ע לְ קוֹל ה' אֱ ֹלהֶ יָך
 .iiוְ הַ יָׁשָ ר בְ עֵ ינָיו ַתעֲשֶ ה
 .iiiוְ הַ אֲ זַ נְ ָת לְ ִמ ְצוֹתָ יו ,וְ ׁשָ מַ ְר ָת כָ ל-חֻ ָקיו
 .ivכל התשובות נכונות

 .50מדוע אנו מניחים תפילין?
 .iוַ יְ ִהי ,כִ יִ -ה ְקׁשָ ה פַ ְרעֹה לְ ַׁשלְ חֵ נּו ,וַ יַהֲ רֹג ה' כָל-בְ כוֹר בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
 .iiכִ י בְ חֹזֶ ק יָד ,הו ִֹציָאנּו ה' ִמ ִמ ְצ ָריִ ם.
ֹלהים ,פֶ ן-יִ נָחֵ ם הָ עָ ם בִ ְראֹתָ ם ִמלְ חָ מָ ה--וְ ָׁשבּו ִמ ְצ ָריְ מָ ה
 .iiiכִ י ָאמַ ר אֱ ִ
 .ivתשובות א+ב נכונות

ָארץ; סָ גַר ֲעלֵיהֶ ם ,הַ ִמ ְדבָ ר?
 .51מי אמר ְנבֻכִ ים הֵ ם בָ ֶ
 .iמשה
 .iiפרעה
 .iiiבני ישראל
 .ivהחרטומים

 .52מתי הגיעו בני ישראל ל ִמ ְדבַ רִ -סין?
 .iבַ חֲ ִמשָ ה עָ שָ ר יוֹם ַלח ֶֹדׁש הַ שֵ נִ י
 .iiעַ ד-בָֹאם ,אֶ ל-אֶ ֶרץ נוֹׁשָ בֶ ת
 .iiiבֶ עָ שֹרַ ,לח ֶֹדׁש הַ זֶ ה
 .ivבַ שלושה עָ שָ ר יוֹם ַלח ֶֹדׁש הַ שֵ נִ י
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 .53מה המידות הראויות לשופטים?
ֹלהים
ַ .iאנְׁשֵ י-חַ יִ ל יִ ְראֵ י אֱ ִ
ַ .iiאנְׁשֵ י אֱ מֶ ת
 .iiiשֹנְאֵ י בָ צַ ע
 .ivכל התשובות נכונות

 .54מה אכלו בני ישראל בכל ערב?
 .iמן
 .iiשליו
 .iiiהמים המרים
 .ivזֶ ַרע גַד לָבָ ן

 .55מה קרה למן שהשאירו אנשים למחרת (באמצע השבוע )?
 .iוַ יָרֻ ם ת ֹולָעִ ים ,וַ יִ בְ אַ ׁש
 .iiמָ ן הּוא--כִ י ֹלא י ְָדעּו ,מַ ה-הּוא
 .iiiוְ ִרמָ ה ֹלא-הָ יְ תָ ה ב ֹו
 .ivוְ חַ ם הַ שֶ מֶ ׁש ,וְ נָמָ ס

 .56מה הדין במקרה וְ כִ י-יִ גֹף ׁשוֹרִ -איׁש אֶ תׁ-שוֹר ֵרעֵ הּו ,וָ מֵ ת?
 .iהַ שוֹר יִ סָ ֵקל ,וְ גַם-בְ עָ לָיו ,יּומָ ת
 .iiיְ ׁשַ לֵם כֶסֶ ף  ...וְ הַ מֵ ת ,יִ ְהיֶה-ל ֹו
ּ .iומָ כְ רּו אֶ ת-הַ שוֹר הַ חַ י ,וְ חָ צּו אֶ ת-כ ְַספוֹ ,וְ גַם אֶ ת-הַ מֵ ת ,יֶחֱ צּון
ׁ .iiiשַ לֵם יְ ׁשַ לֵם ׁשוֹר ַתחַ ת הַ שוֹר

ּוטבָ ח ֹו א ֹו ְמכָר ֹו?
 .57מה הדין במקרה שיִ גְ נֹבִ -איׁש ׁשוֹר א ֹו-שֶ הְ ,
ֹלׁשים ְׁש ָקלִ ים ,יִ ֵתן לַא ֹדנָיו
 .iכֶסֶ ף ְׁש ִ
ַארבַ ע-צֹאן ַ ,תחַ ת הַ ֶשה
 .iiחֲ ִמשָ ה בָ ָקר ,יְ ַׁשלֵם ַתחַ ת הַ שוֹר ,וְ ְ
 .iiiיְ ׁשַ לֵם כֶסֶ ף
 .ivוְ שַ ְמ ִתי לְ ָך מָ קוֹם ,אֲ ׁשֶ ר יָנּוס ׁשָ מָ ה
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 .58מהי הסיבה למצוות כַבֵ ד אֶ תָ-אבִ יָך ,וְ אֶ תִ -אמֶ ָך
 .iכִ י אֱ ֹלהֶ יָך ,אֵ ל ַקנָא ָאנֹכִ י ה’
 .iiכִ י ֹלא יְ נ ֶַקה ה’ ,אֵ ת אֲ ׁשֶ ר-יִ ָשא אֶ תְׁ -שמ ֹו ל ַָשוְ א
ָארץ
 .iiiכִ י ׁשֵ ׁשֶ ת-י ִָמים עָ שָ ה ה’ אֶ ת-הַ שָ מַ יִ ם וְ אֶ ת-הָ ֶ
 .ivלְ מַ עַ ן ,יַאֲ ִרכּון יָמֶ יָך ,עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה ,אֲ ׁשֶ ר-ה’ אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹתן לְָך

 .59באיזה תאריך הגיעו בני ישראל למדבר סיני?
יׁשי ,לְ צֵ את בְ נֵי-יִ ְש ָראֵ ל ,מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
 .iבַ ח ֶֹדׁש ,הַ ְשלִ ִ
 .iiהַ ח ֶֹדׁש הַ זֶ ה ָלכֶם ,רֹאׁש חֳ ָד ִׁשיםִ :ראׁשוֹן הּוא ָל ֶכם ,לְ חָ ְד ֵׁשי הַ ָשנָה
ַארבָ עָ ה עָ שָ ר יוֹם ַלח ֶֹדׁש ,בָ עֶ ֶרב
 .iiiבָ ִראׁשֹן בְ ְ
 .ivבַ חֲ ִמשָ ה עָ שָ ר יוֹם ַלח ֶֹדׁש הַ שֵ נִ י ,לְ צֵ אתָ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם

 .60מה לא אמר משה לבני ישראל?
 .iוָ אֶ שָ א אֶ ְתכֶם עַ לַ -כ ְנפֵ י נְׁשָ ִרים ,וָ ָאבִ א אֶ ְתכֶם אֵ לָי
יתי וִ ְהיִ יתֶ ם לִ י ְס ֻגלָה ִמ ָכל-הָ עַ ִמים
ּוׁשמַ ְר ֶתם ,אֶ ת-בְ ִר ִ
ְ .ii
 .iiiוְ אַ ֶתם ִת ְהיּו-לִ י מַ ְמ ֶלכֶת כֹהֲ ִנים ,וְ גוֹי ָקדוֹׁש
 .ivוְ הַ ר ִסינַי ,עָ ׁשַ ן כֻלוִֹ ,מפְ נֵי אֲ ֶׁשר י ַָרד עָ לָיו ה' בָ אֵ ׁש

 .61מתי מותר לעלות להר סיני?
 .iאסור  -כִ י-סָ קוֹל יִ סָ ֵקל א ֹוָ -ירֹה יִ י ֶָרהִ --אםְ -בהֵ מָ ה ִאםִ -איׁשֹ ,לא יִ ְחיֶה
 .iiבִ ְמׁשְֹך ,הַ יֹבֵ ל ,הֵ מָ הַ ,יעֲלּו בָ הָ ר
 .iiiבַ חֲ ִמשָ ה עָ שָ ר יוֹם ַלח ֶֹדׁש הַ שֵ נִ י ,לְ צֵ אתָ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
 .ivרק אחרי שבני ישראל יכנסו לארץ

 .62מי מחויב במצוות השבת ?
 .iבִ נְָך ּובִ ֶתָך
 .iiעַ בְ ְדָך וַ אֲ מָ ְתָך
 .iiiבְ הֶ ְמ ֶתָך ,וְ ג ְֵרָך
 .ivכל התשובות נכונות
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 .63מה לא בעשרת הדיברות ?
ֹ .iלא ִת ְרצָ ח
ֹ .iiלא ִתנְָאף
ֹ .iiiלא ִתגְ נֹב
ֹ .ivלא תשקר

 .64איזה הלכה לא קשורה למזבח?
 .iוְ ֹלא-תַ ֲעלֶה בְ מַ עֲֹלת
 .iiוְ זָ בַ ְח ָת עָ לָיו אֶ ת-עֹֹלתֶ יָך וְ אֶ תְׁ -שלָמֶ יָך ,אֶ ת-צֹאנְָך וְ אֶ ת-בְ ָק ֶרָך
ִ .iiiאםִ -מזְ בַ ח אֲ בָ נִים ַתעֲשֶ ה-לִ יֹ ,לאִ -תבְ נֶה אֶ ְתהֶ ן גָזִ ית
 .ivכל ההלכות קשורות לבניית מזבח
 .65מה הדין של גנב שנמצא במחתרת וזָ ְרחָ ה הַ שֶ מֶ ׁש עָ לָיו?
 .iאֵ ין לוָֹ ,ד ִמים
ׁ .iiשַ לֵם יְ ׁשַ לֵם ִאם-אֵ ין לוֹ ,וְ נ ְִמכַ ר בִ גְ נֵבָ ת ֹו
 .iiiמֵ יטַ ב שָ ֵדהּו ּומֵ יטַ ב כ ְַרמוֹ ,יְ ַׁשלֵם
 .ivוְ ל ַָקח בְ עָ לָיו ,וְ ֹלא יְ ׁשַ לֵם

כּורי מַ ע ֲֶשיָך ,אֲ ׁשֶ ר ִתזְ ַרע בַ שָ ֶדה?
 .66באיזה חג צריך להביא את בִ ֵ
 .iחַ ג הַ מַ צוֹת
 .iiחַ ג הַ ָק ִציר
ָאסף
 .iiiחַ ג הָ ִ
 .ivכל התשובות נכונות

 .67איזה מצווה לא קשורה להקרבת קורבנות?
ֹ .iלאִ -תזְ בַ ח עַ ל-חָ מֵ ץַ ,דם-זִ בְ ִחי
יקם
 .iiוְ ֹלא-י ֵָראּו פָ נַיֵ ,ר ָ
ֹ .iiiלאְ -תבַ שֵ ל גְ ִדי ,בַ חֲ לֵב ִאמוֹ.
 .ivוְ ֹלא-יָלִ ין חֵ לֶב-חַ גִ י ,עַ ד-ב ֶֹקר
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ִ .68מי-בַ עַ ל ְדבָ ִרים יִ גַׁש אֲ לֵהֶ ם  -אל מי ניתן לגשת כשמשה לא נמצא?
ַ .iאהֲ רֹן וְ חּור
ַ .iiנע ֲֵרי בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל
ַ .iiiאהֲ רֹן--נ ָָדב ,וַ אֲ בִ יהּוא
ִׁ .ivשבְ עִ יםִ ,מזִ ְקנֵי יִ ְש ָראֵ ל

ֹלהים ,וַ יֹאכְ לּו ,וַ יִ ְׁשתּו?
 .69על מי נאמר וַ יֶחֱ זּו ,אֶ ת-הָ אֱ ִ
ַ .iנע ֲֵרי בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל
ַ .iiאהֲ רֹן--נ ָָדב ,וַ אֲ בִ יהּוא
 .iiiאֲ ִצילֵי בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל
ִׁ .ivשבְ עִ יםִ ,מזִ ְקנֵי יִ ְש ָראֵ ל

 .70כמה זמן כיסה הענן את הר סיני?
 .iשישה ימים
 .iiארבעים יום וארבעים לילה
 .iiiרק במתן תורה
 .ivשבעה ימים

 .71על מה נאמר הָ ׁשֵ ב ְת ִׁשיבֶ נּו ,לוֹ?
 .iוְ ָאכְ לּו אֶ בְ ֹינֵי עַ מֶ ָך
 .iiכִ יִ -ת ְראֶ ה חֲ מוֹר שֹנַאֲ ָך ,רֹבֵ ץ ַתחַ ת מַ שָ אוֹ,
 .iiiכִ י ִתפְ גַע ׁשוֹר אֹיִ בְ ָך ,א ֹו חֲ מֹר ֹו--תֹעֶ ה
 .ivוְ ׁשֹחַ דֹ ,לא ִת ָקח

 .72למה ה' יגרש את הגויים ְמעַ ט ְמעַ ט?
ָארץ ְׁשמָ מָ ה ,וְ ַרבָ ה עָ לֶיָך חַ יַת הַ ָש ֶדה
 .iפֶ ןִ -ת ְהיֶה הָ ֶ
 .iiכִ י ֹלא יִ שָ א לְ פִ ְׁש ֲעכֶם ,כִ י ְׁש ִמי בְ ִק ְרב ֹו
 .iiiפֶ ן-יַחֲ ִטיאּו א ְֹתָך לִ י כִ י תַ ֲעבֹד אֶ ת-אֱ ֹלהֵ יהֶ ם
 .ivכִ י-יִ ְהיֶה לְ ָך לְ מו ֵֹקׁש
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 .73מהם הדברים הטובים שה' מבטיח אם נשמע בקולו?
 .iוְ ָאיַבְ ִתי ,אֶ ת-אֹיְ בֶ יָך,
ַארצֶ ָך
ֹ .iiלא ִת ְהיֶה ְמׁשַ ֵכלָה וַ ע ֲָק ָרה ,בְ ְ
 .iiiאֶ תִ -מ ְספַ ר יָמֶ יָך ,אֲ מַ לֵא
 .ivכל התשובות נכונות

 .74וְ הֵ ִׁשיב מ ֶֹׁשה אֶ ת-הַ מַ ְסוֶ ה עַ ל-פָ נָיו  -מתי משה לבש את המסוה ?
 .iכאשר היה בהר סיני
 .iiכאשר דבר עם ה' במדבר
 .iiiכאשר דיבר עם בני ישראל
 .ivכאשר לימד את יהושע תורה

ִ .75הנֵה מָ קוֹם ִא ִתי; וְ ִנצַ בְ ָת ,עַ ל-הַ צּור  -מה קרה בצור?
 .iוַ יִ ְתנ ְַצלּו בְ נֵי-יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת-עֶ ְדיָם ,מֵ הַ ר חו ֵֹרב
 .iiוְ ָר ִאיתָ  ,אֶ ת-אֲ ח ָֹרי; ּופָ נַיֹ ,לא י ֵָראו
 .iiiוְ ָרָאה ָכל-הָ עָ ם אֶ ת-עַ מּוד הֶ עָ נָן ,עֹמֵ ד פֶ תַ ח הָ אֹהֶ ל
 .ivפָ נַי ֵילֵכּו ,וַ הֲ ִנח ִֹתי לְָך

ָאחיו--וְ לָתֵ ת ֲעלֵיכֶם הַ יוֹם ,בְ ָרכָ ה?
 .76מי אמר למי ִמלְ אּו י ְֶד ֶכם הַ יוֹם לה' ,כִ י ִאיׁש בִ בְ נוֹּ ,ובְ ִ
 .iמשה ליהושע ואהרון
 .iiאהרון לבני ישראל
 .iiiמשה לבני לוי
 .ivה' למשה ויהושע

 .77מה לא נאמר בעניין עשיית העגל?
 .iוַ י ְַׁשכִ ימּוִ ,ממָ חֳ ָרת ,וַ ַיעֲלּו עֹֹלת ,וַ יַגִ ׁשּו ְׁשל ִָמים
ֹאמרּו--אֵ לֶה אֱ ֹלהֶ יָך יִ ְש ָראֵ ל ,אֲ ׁשֶ ר הֶ עֱלּוָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
 .iiוַ י ְ
 .iiiוַ יִ בֶ ן ִמזְ בֵ חַ לְ פָ נָיו
 .ivחֲ ִצי הַ ָדם ,וַ יָשֶ ם בָ אַ ָגנֹת; וַ חֲ ִצי הַ ָדם ,זָ ַרק עַ ל-הַ ִמזְ בֵ חַ
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