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 וכתבו איזה איסור חל על הנזיר בפסוקים אלה. 1-4קראו במדבר ו' פסוקים  .1

 איסור שתיית יין, אכילת ענבים או כל מוצר המכינים מענבים.
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 איך נקראים ענבים יבשים? .2

 שזיפים .א

 דבלות .ב

 צימוקים .ג

 ענבים לא ראויים מאכל .ד

 ?מה פירוש המילה זג .3

 חרצנים .א

 ענבים .ב

 גרעינים .ג

 קליפה .ד

 וכתבו איזה איסור חל על הנזיר בפסוק זה. 5פסוק ראו במדבר ו ק .4

 את שיער ראשו.להסתפר ולגלח אסור לנזיר 
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 שיער .ב

 ראש .ג

 כל התשובות נכונות .ד

 

 ורשמו איזה איסור חל על הנזיר בפסוק זה. 6קראו במדבר פרק ו פסוק  .6

 או לגעת בטמא )אדם מת הוא טמא(. להתקרבאסור לנזיר 

_____________________________________________________
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 שלושת האיסורים החלים על הנזיר הם: .7

 לא להסתפר, לא לישון ולא לגעת בטמא. .א

 לא לשתות יין, לא להסתפר, לא לאכול. .ב

 לא להיות בקרבת אנשים, לא להסתפר, לא לגעת בטמא. .ג

 לא להסתפר, לא לשתות יין, לא לגעת בטמא.  .ד

 

הוא  מי ם. מי מברך את עם ישראל ובש22-23קראו במדבר פרק ו' פסוקים  .8

 מברך?

 הכהן מברך את עם ישראל בשם ה'.אהרון 
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 ורשמו מה כוללת הברכה. 24-26קראו במדבר פרק ו' פסוקים  .9

 ברכה, שמירה, ויחנך, יאר ה' פניו אליך, שלום.
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 מה מעמדו ותפקידו של אהרון? .10

 לשרת בקודש. וא הכהן הגדול. תפקידוהאהרון 

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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 נכון/לא נכון:והקיפו  –קראו במדבר פרק ט' פסוקים  .11

 לא נכון/נכון –י ישראל מצווים לחגוג את חג הפסח בנ .א

 לא נכוןכון/נ –בני ישראל הגיעו לארץ כנען  .ב

 וןלא נכ/נכון –בני ישראל חוגגים את חג הפסח במדבר  .ג

 וןלא נכנכון/ –חג הפסח חל בחודש סיון  .ד

  וןלא נכ/נכון –חודש ניסן הוא החודש הראשון בתורה  .ה

 

וכתבו האם ישנם אנשים שלא יכולים  6-7ט' פסוקים פרק קראו במדבר  .12

 הפסח ומדוע. חג את  לחגוג

 אנשים טמאים לא יכולים לחגוג את הפסח במועדו.
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 ומתי הם יכולים לחגוג את הפסח? כיצד פותר משה את בעיית הטמאים .13

משה מתייעץ ושואל את ה'. הפתרון שה' נותן שהטמאים יחגגו את חג הפסח 

 לחודש. 14-ר בבחודש אייכלומר  –בחודש השני 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

.____________________________________________________ 

 

 מה יהיה גורלו של אדם שלא יחגוג את חג הפסח? .14

 גורלו של אדם שלא יחגוג את חג הפסח הוא מוות.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

.____________________________________________________ 

 

 חוקי הפסח חלים על: .15

 בני ישראל בלבד .א

 על כל מי שרוצה .ב

 על כל מי שחי בארץ כולל הגרים .ג

 כל התשובות נכונות .ד

 

 נקרא אוהל מועד בפסוק זה?כיצד  – 15קראו במדבר פרק ט' פסוק  .16

 אוהל מועד נקרא בפסוק זה משכן.
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 כיצד יודע משה מתי להמשיך במסע והיכן לחנות? .17

על המשכן יחנו. אם הענן  אם יש ענןהענן שמכסה את המשכן הוא סימן: 

 יסעו. –נעלם 

_____________________________________________________
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 :תחילת המשפט להמשכוהתאימו בין  .18

 __נקרא עכשיו המשכן___ מועדאוהל  -

 ___מכסה ענן___ את המשכן -

 ____נראה בלילה כמו אש___ הענן -

 ____נעלם מהמשכן העם מתחיל במסע__ ברגע שהענן -

 _____מופיע ה' מראה לעם לחנות ולבנות את המשכן_ מקום שהענןב -

 ______ה' יסעו ועל פי הנחיית ה' יחנו__ על פי הנחיית  -

 נראה בלילה כמו אש .1

 נקרא עכשיו המשכן .2

 מכסה ענן .3

 מופיע ה' מראה לעם לחנות ולבנות את המשכן .4

 נעלם מהמשכן העם מתחיל במסע .5

 ה' יסעו ועל פי הנחיית ה' יחנו .6

 

 'הלכיתה  בתנ"ךקישור לחומרי לימוד 
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