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  מדינת ישראל

  משרד החינו

  מינהל החינו
 הדתי
  

  _______________________  ה/ש� התלמיד

  _______________________  הספר � ש� בית

  _______________________    הכיתה

  _______________________    היישוב

  

   

  

  מבח� בספר במדבר

  ' כיתות ד

  

  

  

  !תלמידי� יקרי�

  

תכ� להתמצא בחומש ולקרוא ולהבי� את הכתוב בו ובפירוש מבח� זה נועד לבדוק את יכול

  .כדי להשיב על השאלות) י"בפסוקי� ובפירוש רש(יהיה עליכ� אפוא לעיי� בחומש . י"רש

במתינות וביישוב , עיינו נא היטב בשאלות ובהוראות המיוחדות לכל שאלה והשיבו בהתא�

  !הדעת

  .� נתבקשת� בפירוש לצטט מ� הכתובעל השאלות יש להשיב בלשונכ� מלבד המקומות שבה

  . חלקי�3� המבח� מורכב מ.  דקות90מש# הבחינה : חלוקת הזמ� לבחינה

 דקות אחרונות 10�ו, )ע� ספר פתוח(ב ,  דקות לחלקי� א80�אנו מציעי� לכ� להקדיש כ

  ).פה� בעל(' לחלק ג

תדלי� ללכת ספר דתי הלומדי� תורה ומש-כיאה לתלמידי בית, הקפידו נא על טוהר הבחינה

  .בדרכיה

  .אנו מאחלי� לכ� הצלחה ה� במבח� זה וה� במבחני� הנכוני� לכ� בעתיד

  
  

!בהצלחה

זהות מס'

כיתה מס' + כיתה משפחה שם

מקצוע פרטי שם

מוסד סמל ביה"ס שם
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  מבח� בספר במדבר
  

   נקודות60  �  המקרא ומשמעותו � 'חלק א

  

  ) נקודות12(   די� ונחלותָקְפִמ  . 1

  .)לספור= לפקוד   ("חומש הפקודי�"ספר במדבר נקרא ג� 

 מה� כתבו כל אחדלגבי  ).ד� פרקי� א(  בפרשת במדברזכרי�די� נָקְפִמשלושה   . א

     .ומאיזה גיל בטבלה את מי פקדו

  

  ?מאיזה גיל פקדו   ?את מי פקדו   

1      

2      

3      

  

  

  .)עליכ� לכתוב סיבה אחת בלבד (? ד בני ישראלָקְפמדוע לא נמנה שבט לוי בתו# ִמ  . ב

  __________________________________________________________  

  __________________________________________________________  

          

  .ד בני ישראלָקְפ מופיע שוב ִמו"בפרק כ. ד בני ישראלָקְפמופיע ִמ' בפרק א  . ג

   ________________________? ד הראשו�ָקְפבאיזה מקו� נער# הִמ   .1

  _________________________? _ד השניָקְפבאיזה מקו� נער# הִמ   .2

  ____ _____________________: כיהיה צרי# לחזור ולפקוד את בני ישראל  . 3

  _________________________________________________________  

         

   ) נקודות7(   'תלונות בני ישראל ותגובת ה  . 2

   .י� א פסוקי� א" בפרק יהשאלות הבאות מתייחסות לנאמר

 אחת מ�  שלהנושא את בלשונכ� כתבו .י� אלו מוזכרות תלונות בני ישראלבפסוק  .  א

   _______________________________________________:התלונות הללו

  __________________________________________________________  

מאלו כתבו . 'יני הוצדקות בע מ היואפשר ללמוד שהתלונות לא' על פי תגובות ה  .  ב

  __________________ __________________.  נית� ללמוד זאתכתובמילי� ב

  .מדבר הע� ומדברת ג� התורה ז�בפסוקי� ו   .ג

  "______________________________" : הע� מסתיימת במילי�תלונת  . 1

  "________________________" :דברי התורה על המ� מתחילי� במילי�  . 2
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  .  שונות שנעשו בעת הכנת המ� לאכילהפעולותבפסוק ח התורה מספרת על    .ד

  .מ� הפעולות הללו שלוש בלשונכ�כתבו       

1 .  ______________________________  

2 .  ______________________________  

3 .  ______________________________  

  

  ) נקודות14(   מצוות בחומש במדבר  . 3

ה שלהל� פסוקי� מ� התורה ליד כל פסוק רשמו בקשר לאיזו מצווה נאמר בטבל   .א

  . הפסוק

  . היעזרו בתרמילו�      

בקשר לאיזו מצווה   הפסוק  

  ?נאמר הפסוק 

  דוגמה
כה תברכו את בני ישראל "...

  )כג' ו( "אמור לה�

  ברכת כהני�

בחדש השני בארבעה עשר יו� "  1

 ..."בי' הערביי� יעשו אותו

  )יא' ט(

  

מראשית עריסותיכ� תתנו "  2

  )ו כא"ט..."  (תרומה ' לה

  

למע' תזכרו ועשית� את כל "  3

  )ו מ"ט..." (מצוותי

  

' כ' תרימו ג� את� תרומת ה"  4

מכל מעשרותיכ� אשר תקחו 

מאת בני ישראל ונתת� ממנו 

" לאהרו' הכה'' את תרומת ה

  )ח כח"י(

  

ובחדש השביעי באחד לחודש "   5

ט "כ..."( לכ�מקרא קדש יהיה

  )א

  

     

  

  ) פריטי� מיותרי�3 ישנ� בתרמילו� (:תרמילו'    

  ,קרב� פסח שני     , מעשר ראשו�     , תקיעת שופר בראש השנה     , יו� הכיפורי�    

  מעשר מ� המעשר       ,תרומה גדולה  ,    הפרשת חלה     , ציצית    
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  אותה בזמננו שאי� מקיימי�בלה ות שבט אחת מ� המצו שמה שלכתבו  . 1   . ב

_______________________________________________________  

  אותה בזמננושמקיימי�המצוות שבטבלה  אחת מ�  שמה שלכתבו   .א  .2

__________________________________________________  

  __________________________________? כיצד מקיימי� אותה   .         ב

  __________________________________________________  

      

  ) נקודות10(   פרשת המרגלי�  . 4

  .ד" י�ג"פרקי� יהשאלות הבאות מתייחסות לנאמר ב

שה ביטויי� שגרמו לישראל לפחד מפני יושבי האר3 וצטטו מדברי המרגלי� של  . א

  .  מלעלות אליהחשושול

1 .  "_____________________________________________________"  

2 .  "_____________________________________________________"  

3 .  "_____________________________________________________"  

ומ' הרימוני� ומ' ...אשכול ענבי� אחד": המרגלי� הביאו אית� מאר3 ישראל  . ב

. וויפרטו בלשו� הכתוב מהו הצי. ווי של משה רבנוקיימו צי  ובכ# ה�"התאני� 

"________________________________________________________"   

" קצת האמת". המרגלי� ג� מקצת דברי אמת  כלבתו# דברי השקר שלה� משלבי�  . ג

               _______________________") כתבו בלשו� הכתוב(: היאהמרגלי�   כלשאמרו

  _________________________________________________________"  

     השלימו בלשו� הכתוב. שע וכלב נפלה מחלוקת בקשר לאר3בי� המרגלי� לבי� יהו   .ד

  : המרגלי� אמרו

  "________________________________ __האר+ אשר עברנו בה לתור אותה"  

  : יהושע וכלב אמרו      

  "_________________________________ נו בה לתור אותההאר+ אשר עבר"  

       _______________. קבות דברי המרגלי� מה רצה הע� לעשות בע בלשונכ�כתבו  . ה

  __________________________________________________________  
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  ) נקודות8(  ואהר'חטא משה   . 5

   יד�וקי� אפס' בפרק כהשאלות הבאות מתייחסות לנאמר 

ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צי' בחודש הראשו' וישב הע� ": בפסוק א כתוב  . א

  .... "בקדש

  ? _________________באיזו שנה ליציאת בני ישראל ממצרי� התרחש אירוע זה    

  . משהשתיי� מהטענות של בני ישראל על בלשונכ� כתבו ..."וירב הע� ע� משה"  .ב

1 .  _______________________________________________________  

2 .  _______________________________________________________  

  ? הע�למשה לעשות כדי למלא את בקשת ' מה אמר ה בלשונכ�כתבו   . 1     .ג

             _______________________________________________________  

  _____________ ? במה הוא שינהבלשונכ� כתבו .'מציווי המשה רבנו שינה   . 2

  ______________________________________________________  

  

  ________________? יג�כיצד נקרא חטא� של משה ואהר� על פי פסוקי� יב  . 1    .ד

  ___________ _______?יג� עונש� של משה ואהר� על פי פסוקי� יב מה היה  .2

  _______________________________________________________   

  

  ) נקודות5(  רועי�ימקומות וא  . 6

  לפניכ� רשימה של מקומות המוזכרי� בחומש במדבר

  .בפרט אחדדי .  מהמקומות הללובכל אחדה מה קרה השלימו בטבל

   ?מה קרה במקו� הזה  המקו�  

    ר ההרהֹ  א

    ערבות מואב  ב

    חברו�  ג

    הר העברי�  ד

    חצרות  ה

    

  ) נקודות4(   אישי�  . 7

  . בחומש במדברניכ� רשימה של דמויות המוזכרותלפ

  .בפרט אחדדי . ימו בטבלה מה מסופר עליה� בחומשהשל

  ?מה מסופר עליה� בחומש   הדמויות  

    נחסיפ  א

    אלדד ומידד  ב

    בנות צלפחד  ג

    אלעזר  ד
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   נקודות40 �י " מקרא ורש� 'חלק ב

  
, ז"פרק ט(" בני ראוב	... ויקח קרח ב	 יצהר ב	 קהת ב	 לוי ודת	 ואביר� בני אליאב"  . 8

  )פסוק א

בשביל שהיה שבט ראוב� שרוי בחניית תימנה שכ� לקהת ובניו  החוני " :י"רש

  ."תימנה נשתתפו ע קרח במחלקותו אוי לרשע אוי לשכנו

  

  ? ומי הוא השכ� בפסוק מי הוא הרשעי "לפי דברי רש  .  א

  ___________________    : הרשע הוא   .1

  ____________________: נו הואשכ   .2

   ? ______________"תימנה"מה פרוש המילה   .  ב

 ____________________... גרמה לי השכנות בי� שבט ראוב� לבני קהת "לפי רש  .  ג

  __________________________________________________________    

  

  ) יג פסוק,ב"פרק י( "ל נא רפא נא לה�לאמור א' ויצעק משה אל ה"  . 9

בא הכתוב ללמד" דר" אר$ שהשואל דבר מחברו צרי" .  ל נא רפא נא לה� א" :י"רש

  " לומר שני או שלשה  דברי תחנוני ואחר כ" יבקש שאלותיו

  

  _______________________ :בפסוק'  של משה מה את הבקשהבלשונככתבו   .א

 ?פסוק  אצלנו ב"חברו" ומי הוא "השואל"מי הוא י "לפי דברי רש  .ב

  _____________     :הוא" השואל"  . 1

   ______________:הוא" חברו"  . 2

  _______ _______:תחנוניאת המילה בפסוק המביעה כתבו   .ג

   :"למד� דר� אר�בא הכתוב ל"י "  בדברי רש את המשפטבלשונכהסבירו   .ד

  _____________________________________________________________  

  

  )פסוק ז, א"פרק כ(" ויתפלל משה בעד הע�... "  . 10

מכא� למי שמבקשי ממנו מחילה שלא יהא אכזרי . ויתפלל משה" :י"רש

  "מלמחול

  

  : ז וכתבו&פסוקי הבעיינו 

  _________       __?  בפסוקי אלה המבקשמי הוא    .1    .א

  _________________ ? מחילהקשי ב הואממי  . 2
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 ______ ___________? שמי שמבקשי ממנו מחילה צרי" למחול,י"מני� למד רש  .   ב

         __________________________________________________________  

       

  )א פסוק ח"פרק כ ("ה כל הנשו� וראה אותו וחיוהי"...   . 11

ואמרו רבותינו וכי נחש ממית או מחיה אלא בזמ� שהיו  ... .כל הנשו�" :י"רש

כלפי מעלה ומשעבדי� את ליב לאביה שבשמי היו  ישראל מסתכלי�

  "מתרפאי וא לאו היו נימוקי

      

  :א והשיבו" ט בפרק כ& היעזרו בקריאת פסוקי ו

  ________________________? ______ר לישראל להסתכל כלפי מעלהמה ג   .א

         _________________________________________________________  

  _______________________ __________ינו את שאלת רבותבלשונכבארו   . ב

          _________________________________________________________  

  ________________________? _מה באמת הביא לריפוי הע מנשיכת הנחשי  . ג

         __________________________________________________________   

  

  : יד רגיל&העתיקו אותו בכתב .  י"לפניכ קטע מתו" רש  . 12

 קולנו      וישמע' אתם מתגאים בקול שהורישכם אביכם ואמרתם ונצעק אל ה"

  "ואני אצא עליכם במה שהורישני אבי ועל חרבך תחיה

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  
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