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 _____    ____תאריך חג הפסח בלשון התורה _____.1

 ______   פסח בלשוננו ___היום הראשון של תאריך .2

 ______   ___תאריך היום האחרון של חג הפסח .3

זמן לפני החג יש להתחיל ללמוד את הלכותיו? כמה .4
__________      ______ 

לתת לפני הפסח צדקה עבור אלו שאין ביכולתם נהוג .5
לקנות מצות ושאר צרכי הפסח. צדקה זו נקראת )בעברית( 

_________   _________ 

ולכן אין אומרים בו חודש ניסן הוא חודש של שמחה, .6
___________ 

ניסן הוא חודש של שמחה, ולכן אסור _________ חודש .7
 בו.

יום, זכר לחנוכת המשכן  13אומרים  –"פרשת הנשיאים" .8
שהתרחשה בימים אלו. מתחילים לומר ב _______   

.______ 

ברכה מיוחדת, פעם בשנה, על הדברים הטובים שה' בעולם .9
 ___________    _____________עבורנו ברא: 

, יש אלו שמצווים לצום בערב, פסח, 7מס' ות הנלמד בלמר.10
 זכר להצלתם, ואלו ה _____________

הילד הבכור בגיל צעיר ואינו יכול לצום, אביו צם כאשר .11
 עבורו עד ___________. 

אחרת לציין את הנס, ולא לצום, היא על ידי עריכת )או  דרך.12
 _____   _________.השתתפות ב( ____

זה נגאלו אבותינו, ובו )ועוד קודם בעז"ה!( נגאל: בחודש .13
 ________ 

 _____    ____תאריך חג הפסח בלשון התורה _____.1

 ______   פסח בלשוננו ___היום הראשון של תאריך .2

 ______   ___תאריך היום האחרון של חג הפסח .3

זמן לפני החג יש להתחיל ללמוד את הלכותיו? כמה .4
__________      ______ 

לתת לפני הפסח צדקה עבור אלו שאין ביכולתם נהוג .5
לקנות מצות ושאר צרכי הפסח. צדקה זו נקראת )בעברית( 

_________   _________ 

ולכן אין אומרים בו חודש ניסן הוא חודש של שמחה, .6
___________ 

ניסן הוא חודש של שמחה, ולכן אסור _________ חודש .7
 בו.

יום, זכר לחנוכת המשכן  13אומרים  –"פרשת הנשיאים" .8
שהתרחשה בימים אלו. מתחילים לומר ב _______   

.______ 

ברכה מיוחדת, פעם בשנה, על הדברים הטובים שה' בעולם .9
 _    _____________עבורנו ברא: __________

, יש אלו שמצווים לצום בערב, פסח, 7ות הנלמד במס' למר.10


