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  1לכבוד גומרה של תורה

 לקטנים ולגדולים –חידון לשמחת תורה 

 השאלות

" )שאלה ראשונה: איפה זה כתוב בתורה?(.  ה ל  בקטון החל ובגדול כ  " הקל אל הכבד,  מ השאלות  ך את  : השתדלנו לערו הנחיות 

לדרגת הקושי וחכמת  של בעל)ת( הבית היא לבחור את הפניית השאלה לנוער המתאים בהתאם  היא  האחריות העיקרית  אבל  

 הנערים. 

   כמה ספרים )חומשים( יש בתורה? אמור את שמותם  .1

   בלועזית. אפשר גם  האם אתה יודע שמות נוספים לספרים אלה, בעברית ו  .2

   ות יש בתורה? כמה פרש  .3

   באיזה ספר יש הכי הרבה פרשות ובאיזה הכי פחות?  .4

 איזו פרשה הכי ארוכה בתורה )לפי מספר הפסוקים(   .5

   ? יש בה   ? כמה פסוקים בתורה   הכי קצרה איזו פרשה   .6

מי יודע את שמות הפרשות של כל חומש לפי הסדר וממילא  ואת מי: כאן בעל הבית יחליט אם הוא שואל  .7

 של התורה כולה? 

   אילו פרשות מחברים לפעמים ומדוע?  .8

 פסוקים יש בתורה? ניחוש, בערך  כמה   .9

 ניחוש, בערך  מילים יש בתורה?  כמה   .10

 ניחוש, בערך    ? יש בתורה   כמה אותיות  .11

   ? אם תוכל לומר איפה? האם אברהם נזכר בתורה אחרי ספר בראשית  .12

 לאילו פרשות יש שמות דומים )שבגלל זה אולי מתבלבלים לפעמים(?   .13

   משה הוא השם הפרטי שנזכר הכי הרבה בתורה, נכון? באיזה ספר הוא לא נזכר בכלל?  .14

   א לא נזכר בכלל? , באיזה פרשה הו שהוא כן נזכר  בשאר הספרים  .15

 מילים שנזכרות או לא נזכרות בתורה  .16

   אריה    .16.1

   כפתור    .16.2

 נמר     .16.3

 נשר     .16.4

 מקל    .16.5

   פרח    .16.6

   אליהו    .16.7

    נחש    .16.8

   חורף    .16.9

 חשמל   .16.10

 שלג   .16.11

 אילו פרשנים של התורה אתה מכיר? אמור את שמם המלא, אם אתה יודע.   .17

 מה זה "המסורה"?   .18

 מה עושים?    , אז 2. חסר  611ואילו "תורה" זה רק    613תרי"ג זה בגימטריה   .19

 מתי נקרא משה "איש האלהים" בפעם הראשונה?   .20

 

 תורה   ה של בשמחת חג שמח  

 מחלקי המים 

 
 אם יש עוד כח אחרי ההקפות. 1


