
       בס"ד
               

 א"ת פ"ש לפרשת נשא                 
 
 ________  _________  _________  _________ ארבעה שאף להם אסור הנזיר להטמא  א

 )פרק ו' פס' ז'(.                                                                                  
 
 ________ נטל אותם משה וחילקם ללויים יחד עם העגלות )פרק ז' פס' ו'(.  ב
 
 ________ משפחה שמנו את מספרה בתחילת הפרשה )פרק ד' פס' כ"ב(.  ג
 
 ________  שבט שנשיאו הביא את קורבנו ביום העשירי )פרק ז' פס' ס"ו(.ד 
 
 "ובאו בה _________  __________ למרים" )פרק ה' פס' כ"ד(.ה 
 
 "קרשי המשכן _________  _________  _________" )פרק ד' פס' ל"א(.ו 
 
 ________ קליפות הענבים שאף הם הן אסורות לנזיר )פרק ו' פס' ד'(. ז 
 
 (.________ כלי שבו יש להכין את המים שמשקין את הסוטה )פרק ה' פס' י"ז ח
 
 ________יש לשלוח אותו מן המחנה יחד עם הצרוע והזהב )פרק ה' פס' ב'(.  ט
 
 ________  אסור לנזיר לשתותו )פרק ו' פס' ג'(.  י
 
 ________ יזכה בתרומה שיביאו בני ישראל אל ה' )פרק ה' פס' ט'(. כ
 
 ________ אין לתת אותה על מנחת הקנאות )פרק ה' פס' ט"ז(. ל
 
 ל"ב(.-_______ משפחה שאחראית על קרשי המשכן ועמודי החצר )פרק ד' פס' כ"ט  מ
 
 ________ בכל ימי נדרו אסור להטמא למת )פרק ו' פס' ו'(.    נ
 
 ________ בו יכתוב הכהן את הקללות של הסוטה )פרק ה' פס' כ"ג(. ס
 
 ________  לא היה כשנסתרה האישה ולכן אין אנו יודעים את דינה )פרק ה' פס' י"ג(. ע
 

 ________ שער ראשו )פרק ו' פס' ה'(.   "גדלפ 
 
 ________ עגלות מכוסות שהביאו הנשיאים לחנוכת המשכן )פרק ז' פס' ג'(.  צ
 
 ל"ו.-________  משפחה שהיה מספרה אלפיים שבע מאות וחמישים גברים )פרק ד' פס' ל"ד ק
 
 שבט שנשיאו הקריב ביום הרביעי )פרק ז' פס' ל'(.  ________  ר
 

 ________ מהן יש לעשות את מנחת הסוטה )פרק ה' פס' ט"ו(. ש
 
 ק ו' פס' י'(. ________ שנים מהם צריך הנזיר להביא לקורבנו ביום השמיני )פר ת
 

 שבת שלום ומבורך!!!                                                             
 
 
 
 

 


	ד ________  שבט שנשיאו הביא את קורבנו ביום העשירי (פרק ז' פס' ס"ו).
	ו "קרשי המשכן _________  _________  _________" (פרק ד' פס' ל"א).
	ז ________ קליפות הענבים שאף הם הן אסורות לנזיר (פרק ו' פס' ד').

