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Part A - 5Test # 

I. על מי נאמר 

ַמח ְּבָיֽדֹו  .1 ח ר ֹ֖  ַוִּיַּקַ֥

   שנסתלק הקב"ה מעליו .2

צְ ִא ְלָכ֙ה  .3  ך  יָעָ֣

 שונא זמה הוא  .4

ה  .5 ר ַיֲֽעׂש ֶ֜ ֶ֛הֲאׁש ֶ֨ ם ַהּז  ים   ךֹ֖ ַעְּמ לְ  ָהָעַ֥ ית ַהָּיִמֽ ֲחִרַ֥  ְּבַאֽ

אן .6 ָ֣ םָ  ַוִּתְקר  ן  ָלָע  ֶ֑ י ֱאֽלֵהיה   ְלִזְבֵחֹ֖

ב וַ  .7 ת ַּיְקֵרֵ֤ ָחי֙ו א  ל־א  ית א   ־ַהִּמְדָיִנ 

 

II. מי אמר אל מי 

יך  .1 ְיַב֙י ְקָראִת  ב א ֽ  ָלק ֵ֤

ך .2 ֶ֑ ל־ְמקֹומ     ְּבַרח־ְלךָ֣ א 

ְרִּתי  .3 י ִּדַּבַ֥ ְחָּת ֵאַלֹ֖ ר־ָׁשַלַ֥ יך ֲאׁש  ֶ֛ ל־ַמְלָאכ   ַּגַ֧ם א 

ם .4 ע אֹוָתֶ֛ ׁש  …ְוהֹוַקַ֥ מ  ד ַהָּׁשֶ֑ ֶָ֣֣ג   נ 

 

III. מהפסוק מנין לומדים? 

 עתה הריני כשאר עמי מ .1

 להכשילם בזמה שבלעם השיא עצה זו .2

 מגפה שלח בהם  .3
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IV.  תרגמי: 

יווַ  .1 ת־ַּכָּפֶ֑ ק א     ִּיְסּפ ֹ֖

   ִמָּכֽבֹודְמָנֲֽעךַ֥ ד' ְוִהֵּנֶ֛ה  .2

ֹות  .3 ם ִלְזנֹ֖ ל ָהָע  ב  ַוָּיָ֣ח  ֹות מֹוָאֽ ל־ְּבנַ֥  א 

ים  .4 ַעל ְּפֽעֹור  ַהִּנְצָמִדֹ֖  ְלַבַ֥

ל    .5 ר ִאיׁש־ִיְׂשָרֵאֶ֜ א ַאַחֶ֨ ָּיב ַ֠ ה ַוַ֠ ל־ַהֻּקָּבָ֗  א 

ּה ַוִּיְדק ֙ר  .6 ל־ֳקָבָתֶ֑ ם... א  ת־ְׁשֵניה    א 

ה  .7 ָעַצ֙ר ַהַּמֵּגָפ   ַוֵּתֽ
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V. שאלות 

1. a) When Bilam went back home, he _________________________ 

 b) Where did Balak go back to?                                                                      

2. What was Bilam’s plan to hurt Bn”y? 

 

3. What did Hashem tell Moshe to do to stop the plague? 

4. What did the “man from Bn”Y” accuse Moshe of?  Why was his accusation false (2)? 

 

5. Why did Hashem hide the Halacha from Moshe? 

6.  List 2 rewards that Pinchas got. 

 

7. Why did Hashem command Moshe to count Bn”Y after the sin of Baal Peor? (3) 

 

 

8. Why did Hashem command Bnei Yisrael to fight Midyan? (2) 

 

9. Give 2 examples of Halachos found in the last 3 parshios of Sefer Bamidbar 
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Part B – Matching 

   # 4נבואה

ב   י מֹוָא  ֲאֵתָ֣               א( ּוָמַח֙ץ ַּפֽ
ת ר ָּכל־ְּבֵני־ֵׁשֽ               ב( ְוַקְרַקֹ֖
ה  ֹום ְיֵרָׁשָ֗ ה ֱאדֶ֜               ג( ְוָהָיֶ֨
יר  ה ֵׂשִעֹ֖               ד( ְוָהָיַ֧ה ְיֵרָׁשֶ֛

ק  ית ּגֹוִי֙ם ֲעָמֵל                ה( ֵראִׁשֵ֤
י                ו( ֵּקיִנ 
ים               ז( ִּכִּת 

 

 עשו  will conquer the people of this nation that comes from דוד המלך .1

2. Descendants of Yisro who’s children will sit on the  סנהדרין of  בנ"י 

   will rule over all the nations of the world  משיח .3

   will strike down the princes of this nation דוד המלך .4

 בנ"י  and it will belong to עשו will conquer the land of משיח  .5

6.  These are the Romans who will rule but will eventually be destroyed 

7. This nation was the first to attack בנ"י when they left Mitzrayim, and will be 
completely wiped out by  בנ"י 

 

 


