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AABBיחידה ב- ך "מבחן בקיאות בתנ'
ספרים ויקרא ובמדבר: מקרא

.ב"ל, ד"כ-ב"כ',כ, ח"י-א"במדבר י, ה"כ-ג"כ,ט"י',ויקרא י: י"רש

שעה וחצי: משך הבחינה

.ככל האפשר-עניניות  וכתובות בלשונך,על התשובות להיות קצרות .(ולא יותר), מתוכן 14עליך לענות על . שאלות 16לפניך :'חלק א

.(ללא רישומים נוספים)י "רש+ חומש , ך שלם"תנ: חומר עזר מותר

?באלו פרשות בספר ויקרא כתובים עניני טומאה וטהרה1

בני ראובן וגד מבקשים נחלה בעבר הירדן , הלכות נדרים, המלחמה במדין:י את הענינים הבאים על פי סדר הזכרתם בספר במדבר/מספר2

.קרבנות המועדים,דיני ערי מקלט,המזרחי

?והיכן,כמה ערים כאלה נצטוו ישראל לבנות,לאיזו מטרה נועדו ערי מקלט3

.בחרב___  ___ ונפלו  ___  ___ מכם רבבה  ___   ___ ורדפו מכם חמשה  :"השלימי את הפסוק הבא/השלם4

?ובעקבות מה נאמר הדבר,"הקהל"מי הוא ,"עתה ילחכו הקהל את כל סביבתנו כלחך השור את ירק השדה"מי אמר למי 5

?ומאיזה סוג השמן בו יש להשתמש למטרה זו,מי צריך לספק את השמן למנורה6

?אלו מלאכות אסורות בשנת היובל על פי התורה7

?ועל רצונם לשוב למצרים,שיסלח לבני ישראל על אמונם בדברי עשרת המרגלים' במה נימק משה את בקשתו מה8

?באלו פרשות בספר ויקרא כתובים דיני קרבנות נדבה וחובה9

.פריחת מטה אהרן,פרשת ציצית,פרשת המרגלים,פרה אדומה, נבואות בלעם: באיזו פרשה מוזכר כל אחד מהנושאים הבאים10
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.כתבי בקצרה בהקשר למה מוזכר הר העברים/כתוב11

.תיהנו משפע כלכלי  (עם ישראל-)אתם : י מפרשת בחוקותי את הפסוק המביע את הרעיון הבא/צטט12

".נדיבי העם במחקק במשענתם___  ___  ___ באר  ___   ___ עלי באר : "השלימי את המילים החסרות בפסוקים הבאים/השלם13

?מדוע? האם מותר למכור לגויים חלקים מארץ ישראל14

?מה מצווה לעשות נזיר שנטמא באמצע ימי נזירותו15

?וכיצד הגיב העם לכך,מה היו עיקרי דבריהם,מדוע יהושע וכלב קרעו בגדיהם16

. וכתובות בלשונך, על התשובות להיות קצרות ועניניות ככל האפשר. ולא יותר,  מתוכן6עליך לענות על .י" שאלות אודות ביאוריו של רש8לפניך :'חלק ב

.(!י לא תחשב כתשובה מלאה"תשובה בלשונו של רש)

?ומדוע נעשה הדבר באופן זה,..."דבר אל כל עדת בני ישראל"',ב,ט"למשה בויקרא י' מה נלמד מדברי ה-י"רש1

?ט"שהוזכרה כבר בויקרא י,מדוע נשנתה כאן מצות מתנות עניים-ב "כ,ג"י לויקרא כ"רש2

?האם היה בכך תאור נכון של החיים בארץ? "אכלת ישביה"מדוע טענו המרגלים שארץ ישראל -,ב"ל,ג"י לבמדבר י"רש3

?ומה היו מרוויחים בני אדום אם היו נענים לבקשת ישראל,מה ביקש משה ממלך אדום-,ז"י',י לבמדבר כ"רש4

מה ניתן ללמוד מההבדל בסדר הזכרת האב ".כבד את אביך  ואת אמך"ב כתוב "י',ואילו בשמות כ,"איש אמו ואביו תיראו"כתוב ' ג,ט"בויקרא י-י"רש5

?והאם בשני הפסוקים

?ומדוע נקרא בשם זה,"עצרת"לאיזה חג הכוונה בכינוי -,ו"ל,ג "י לויקרא כ"רש6

?הם פתחו את דבריהם אודותיה בשבח ,שעל אף שהמרגלים רצו להוציא דיבה על הארץ,מהי הסיבה-,ז"כ,ד"י לבמדבר י"רש7

?בשל אלו עוונות נגזרה גזירת ההליכה ארבעים שנה במדבר-,ג"ל,ד"י לבמדבר י"רש8
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