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 שם: ___________________                                              י"ז בכסלו ה'תשע"ח                                

 מבחן בתורה / פרשת נשא  

 נקודות( 40) חלק א: שאלות פתוחות

 עני על השאלות הבאות בכתב ברור

 מפקד הלויים נושאי המשכן. (1

 __________כתבי את משפחות הלויים. ____________________________________

 __________________________________________________ה היה גיל הנפקדים? מ

 ________________מדוע דווקא גיל זה? ____________________________________

 גוזל ונשבע לשקר (2

 ___________________ור בתשובה? __________זהאם אדם שגזל ונשבע לשקר יכול לח

 דברים( 3מה עליו לעשות כדי לכפר על חטאו? )

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 נזיר (3

 _______________________________________מיהו נזיר? ___________________

 ___________________________________הדברים שאסורים עליו? ________ 3מהם 

__________________________________________________________________ 

 ברכת כהנים (4

 ______________________________ כמה חלקים לברכה?

 כתבי את הברכה. _____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 .שה נתן עגלות צב ובקר לחלק ממשפחות הלוייםמ (5

 מי נתן למשה את העגלות ואת הבקר? ______________________________________

 הלויים שקיבלו את העגלות והבקר. __________________________משפחות  2צייני את 

 ___________________? עגלות ובקר האיזו משפחה ממשפחות הלויים לא קיבל

 ? __________________________________________________מדוע היא לא קיבלה

__________________________________________________________________ 

 נקודות( 24) : נכון / לא נכוןחלק ב

 לא נכון. או  נכוןכתבי ליד כל משפט 
 .את הפרט שאינו מדויק תקני –לא נכון  אם
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נכון / לא  
 תיקון )אם צריך( נכון

משפחת מררי היתה אחראית על כלי  1
   הקודש

את מחזירים  –אם מי שגזלו ממנו נפטר  2
   הגניבה לקרוב משפחה שלו

 המחנות,  אסור להיכנס לכללטמאים  3
   ה שכינה ששם מותר להםנחוץ ממח

יום  30ן פחות מאי אפשר להיות נזיר לזמ 4
   )חודש(

שנטמא באמצע שהוא נזיר ממשיך נזיר  5
   לכמה זמן שהחליט כרגיל

כדי שכלי המשכן יהיו קדושים, טבלו אותם  6
   במקווה ביום חנוכת המשכן

הנשיאים הביאו קרבנות למשכן. כל יום  7
   הקריב נשיא אחר את קרבנו

   ה' שמח מהמתנה של הנשיאים 8

   ברכת כהנים היא מתנה שה' נתן לכהנים 9

 (נקודות 36) םביאורי מיליחלק ג: 

 ליד כל מילה הסבר בלשוננוכתבי א. 
 .ב. כתבי לאיזה נושא היא קשורה

 ?למה למדנו בקשר בלשוננו התורהבלשון 

   גואל .א

   תחמישי .ב

   חרצנים .ג

   זג .ד

   יבשים ענבים .ה

   לחים ענבים .ו

   ערת .ז

   כלות .ח

   וימשח .ט

   צב גלתע .י



 ה"ב
 

3 
 

 

 (נקודות 10) בונוס :דחלק 

 :ד מן הנושאים הבאיםאחבחרי 

 /  ךכל אחד מקבל לפי מה שהוא צרי/  רוח שטות/ עבירה גוררת עבירה / זריזות 

 מעלת השלום והאחדותקדושה / צניעות / 

 ?או ממה למדנו זאת לאיזה נושא הוא קשורכתבי 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 !מה את לומדת מכך לחייםכתבי 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 ________________היה קל / קשה / מסובך / מבלבל / נחמד / כיף / בחן המ

 _________________________________________להגיד שרציתי 

 

  !!!!בהצלחה


