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  שאלות לפרשת מטות

  ?� מה סיבת הצווי לנקו� במדי   .1

  .פרט את שמות�.  ב?   כמה מלכי� היו למדי�. א.  2

  ?מה היה סופו של בלע� . 3

  ?ביזה ומלקוח, שלל: מה ההבדל בי� המושגי�.  4

  .פרט שמות של סוגי מתכות המוזכרי� בפרשת מטות.  5

  :מה שמות התכשיטי� התלויי� באיברי� הבאי�.  6 

  אוז�. גיד     . ב.    רגל. א    

  ?"ומישראל' והיית� נקיי� מד:" מי אמר למי.   7

  )י"רש(? איזו מידה כנגד מידה יש בעונש זה". ואת בלע� ב� בעור הרגו בחרב.   "8

  ?   "זאת חוקת התורה: "על מה נאמר בפרשתינו.  9

  ? "כל דבר אשר יבוא באש תעבירו  באש: "איזו הלכה נלמדת מהפסוק.   10

                                   

  )'ירמיהו פרק א(שאלות על ההפטרה   

  ?באיזו עיר גר ירמיהו.  11

  "לא ידעתי  לדבר:" "ירמיהו מנסה להתחמק מהנבואה בטענה.  12
  ?   איזה עוד נביא טע� אותה טענה       
       

  איזה. " את ידו ויגע על פי' וישלח ה:"בתיאור הקדשת הנביא ירמיהו נאמר.  13
  ?עוד נביא הוקדש בצורה דומה        

  
  .מראות שראה ירמיהו והסבר את משמעות� 2ציי� .  14

  .בהבטחתו לירמיהו שהוא יהיה מג� לע�' תיאורי� בה� משתמש ה 3פרט . 15
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  תשובות 

  .בגלל שהמדיני� התערבו בריב שלא היה קשור אליה�. 1

  .חור ורבע, צור, רק�, אווי.  ב .    מלכי� 5. א  .2

  .  הרגו אותו בחרב.  3

  
  .מטלטלי� שאינ� תכשיטי� –ביזה     .כשיטי�בגדי� ות= שלל .  4

  .אד� ובהמה –מלקוח       
  ).22', לא(בדיל ועופרת , ברזל, נחושת, כס., זהב.  5

  
  עגיל . צמיד    ג.  אצעדה    ב. א.  6 

        
  .ראוב� ולבני גד משה אמר לבני.   7

ולכ� ג� ה� , )בפהתפילה (=באומנות ישראל ) החרב(=בלע� החלי. אומנותו . 8
  ).החרב(השתמשו באומנותו 

  ).21,לא(בקשר ללקיחת שלל מהמדיני� . 9

  .כדר/ תשמישו כ/ דר/ הגעלתו= ההלכה. 10

                 

  תשובות לשאלות על ההפטרה

  
  .ענתות.  11

             
  ".לא איש דברי� אנכי: " משה אמר .12

  
  )פרק ו. (ישעיהו.  13

  
= ופניו צפונה  סיר נפוח. ב.      אנכי על דברי לעשותושוקד כי =  מקל שקד. א.  14

  .מצפו� תפתח הרעה
  
  .חומת מג�. עמוד ברזל   ג. עיר מבצר  ב. א.   15

 
  
  
  


