
 בס"ד

 בתורה / פרשת כי תישאלמבחן חזרה 

 ד' באדרהמבחן יתקיים ביום שני 
 פרק ל':

 ירה( של בנ"י?מהי ההוראה שניתנה למשה על עניין עריכת המפקד )הספ .1

 מאיזה גיל נמנים בני ישראל? .2

 מה עשו עם התרומות שנאספו מהעם? .3

 עמד בכניסה למשכן ולמקדש? ולמה הוא שימש?שמי היה משתמש עם הכיור  .4

 על אילו איסורים נאמר בפרשתנו "ונכרת מעמיו"? .5

 

 פרק ל"א:

 מה התכונות של כל אחד מהם?ת כלי המשכן ובהכנת בגדי הכהונה? ימיהם האנשים שקיבלו את הזכות להתעסק בבני .1

 היכן למדים שבשבת לא התעסקו עם בניית המשכן?מ .2

 

 פרק ל"ב: 

 את טעותם של העם בחישוב הימיםהסבירי  –בושש משה"  "וירא העם כי. 1

 (2כיצד ניסה אהרון לעכב את העם מעשיית העגל? ). 2

 שני הפרושים?מהם  –. "ויצר אותו בחרט" 3

 אמר? מה היה חלקם בחטא?מי  –. "ויאמרו אלה אלוקיך ישראל" 4

 אמר למי ומה המשמעות של אמירה זו?מי  –ד" . "לך ר5

 . מהי תגובתו הראשונית של ה' לעשיית העגל? מהי תגובתו של משה?6

 (2) . כיצד מנסה משה לשכנע את ה' שיסלח לעמ"י?7

 . מה עשה משה עם העגל?8

 . כיצד נהגו בני לוי? מה היה חלקם בביצוע עונשם של בנ"י?9
 

 פרק ל"ג:

 מתבטא עונשם של העם במילים אלו?במה  –"ושלחתי לפניך מלאך"  .1

 היכן קבע משה את מקומו מאז חטא העגל? .2

 מהו פירוש השם? מהו אוהל מועד?. 3      

 א. מהן שתי בקשותיו של משה בפרק ל"ג פס' ט"ז? ומהי הבקשה הנוספת בפס' י"ח?. 4      

 ב. כיצד עונה לו הקב"ה על כל אחת מהבקשות?         

 

 פרק ל"ד:

 מה ההבדלים בין לוחות ראשונים לשניים? .1

 ד הק את משה את י"ג מידות הרחמים?מדוע מלמ .2

 י"ז? מה חלקו של ה' ומהו חלקו של עמ"י?-בפס' י מהי הברית שכורת ה' עם עמ"י .3

 הסבירי את משל המלך והארוסה. .4

 ?מה עושים עם בכור אדם)ב(  ?י הבהמות שיש עליהם מצווה? מה עושים בכל אחד מהםשני הסוגים של בכור מהם)א(  .5

 

  משה וקבלת הלוחות.וירידות עליות להשונים הקשורים מוד את י"ג מידות הרחמים ופרושן ואת התאריכים יש לל


