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  להתענג בפרשה

  

  משפטיםשאלות בפרשת 
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

היכן מתחיל 

ואלה 'הדיבור של 

  '?המשפטים

  

  .ב

האם נאמר 

במפורש שמשה 

אמר את 

המשפטים 

  ?והיכן? לישראל

  

  .ג

איזה הבדל יש 

בין עבד לאמה 

ים עברי

  ?בנישואיהם

  

  .ד

כמה שנים לכל 

היותר יכולים 

עבד ואמה 

  ? עבריים לעבוד

  

  .ה

היכן נזכרות 

מילים  5פעמיים 

רצופות שתחילתן 

  '?א'ב

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ו

איזה איסור 

מתבטל במכירת 

  ?עבד

  

  .ז

איזו ביטוי של 

רוע מוגדר כך רק 

  ?באופן יחסי

  

  .ח

מנין שפעולת 

אדם בשוגג 

  '?מכוונת מאת ה

  

  .ט
 4איזה דין כתוב 

  ?מיםפע
  

  .י

כמה חייבי מיתה  

? לאדם יש בפרשה

  ?ואלו הם

  

  .יא
אלו מיני מכים 

  ?יש
  

  .יב
איזה דיבור 

  ?מחייב מיתה
  

  .יג

איזה דין לא 

הושלם ענשו 

  ?בפרשה

  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יד

איזה חוטא 

מיתתו תלויה 

    ?בזמן

  

  .טו

, איזו מילים שוות

, באותה משמעות

אבל בפירוש 

  ?שונה

  

  .טז

האם האדון צריך 

גם לשלם את שן 

? עבדו שהפיל

  !הוכח

  

  .יז

היכן יש רמז 

שעבד חייב 

  ?במצוות כאשה

  

  .יח

אלו אמצעים 

למיתה ולנזק על 

  ?ידי אדם נזכרו

  

  .יט
אלו תשלומי קנס 

  ?נזכרו
  

  .כ

איך יכול להיות 

שגנב ירצה לשלם 

את הגניבה 

וידרשו ממנו דבר 

  ?אחר

  

  .כא

איך אפשר 

להוכיח שפרשת 

השומרים 

הראשונה בשומר 

חינם והשניה 

  ?בשומר שכר

  

  .כב
כות נזכרו אלו הל

  ?כבר
  

  .כג
אלו איסורים 

  ?כתובים פעמים
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כד
איזו לקיחה אינה 

  ?בדבר ממשי
  

  .כה
איזו שליחות 

  ?אינה שליחות
  

  .כו

אלו לשונות 

? שילומים נזכרו
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  .כז
אלו לשונות מיתה 

  )12(? נזכרו
  

  .כח

אלו לשונות חולי 

או נזק הגוף 

  )10(? נזכרו

  

  .כט
איזה איסור מביא 

  ?קדושה
  

  .ל

מילים  5אלו 

ת נזכרות רצופו

  )2(? פעמיים

  

  .לא

מילים  6אלו 

רצופות נזכרות 

  ?פעמיים

  

  .לב

דינים  4אלו 

קשורים למספר 

  ?שווה

  

  .לג

דברים  4אלו 

קשורים לשני 

  ?מספרים שווים

  

  .לד

באלו מקומות 

נזכר דין תשלום 

  ?כפל

  

  .לה

למה שומר חינם 

' בעל הבית'נקרא 

  ?ושומר שכר לא

  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לו
מי חייב להתחתן 

  ?עם מי
  

  .לז

ה איזו אשה שרוצ

להינשא אינה 

יכולה לעשות 

  ?זאת

  

  .לח
אלו דינים 

  ?בעבדים נזכרו
  

  .לט
לאלו מצוות 

  ?נזכרת סיבה
  

  .מ

אלו מצוות 

הקשורות בזמן 

  ?לא פורש זמנם

  

  .מא
אלו פרטים מאחד 

  ?החגים נזכרו
  

  .מב
ינצחו ישראל  איך

  ?את האויבים
  

  .מג
תפגע באלו עמים 

  ?הצרעה
  

  .מד

היכן נזכר 

בפרשה בפעם 

היחידה מכל 

שים ארבעת החומ

הציווי , הראשונים

  '?לעבוד את ה

  

  .מה

איזה אומה 

משבעת עמי 

  ?הארץ לא נזכרת

  

  .מו

עד כמה צריך 

להרחיק מהשפעה 

  ?שלילית

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .מז

לאלו רוחות 

העולם שייכים 

סימני גבולות 

  ?הארץ

  

  .מח
ממה היה דם 

  ?הברית
  

  .מט

, מי מהשבטים לוי

, אפרים, יוסף

כלולים , ומנשה

בשנים עשר 

  ?השבטים

  

  .נ
ה מה ביאור המיל

  '?ונשמע'
  

  .נא

על ' מתי כתב ה

לפני , הלוחות

עליית משה או 

  ?אחרי

  

  .נב

אלו דרגות היו 

בקירוב האנשים 

  ?אל ההר

  

  .נג
כמה זמן עבר 

  ?במהלך הפרשה
  

  .נד

באיזה תאריך 

מסתיימת 

  ?הפרשה

  

  



  מדור היכן נמצא הרעיון

  פסוק  פרק  הרעיון  

      .'גם פעולות שוגג הם מאת ה    .א

      .תיו שלא יזיקואדם אחראי לשמור על בהמו    .ב

      .אדם אחראי על כל תקלה שהוא עושה ברחוב    .ג

      .מותר להרוג אדם שחוששים שהוא יהרוג    .ד

      .המסכנים נפגעים יותר    .ה

      .נוהג בעונש של מידה כנגד מידה' ה    .ו

      .הזהירות באכילת בשר כשר מביאה לידי קדושה    .ז

      .במשפט אסור לרחם    .ח

      .אסור לשנוא אנשים    .ט

      .והב מאוד כסףהאדם א    .י

      .חייבים להתחשב ברגישות נפשית    .יא

    .יב
אפשר להתקיים שנה שלימה ללא ' עם בטחון בה

  .עבודה
    

      .גם בעלי חיים צריכים לנוח    .יג

      .צריך להתרחק מעבודה זרה אפילו בדיבור    .יד

      .ד ניסן בין הערביים אסור שימצא חמץ בבית"בי    .טו

      .נמצא בתוך המלאכים' שם ה    .טז

      .'נו סולח כמו המלאך אי    .יז

      .מביאה ברכה ובריאות' עבודת ה    .יח

      .לכל אדם נקבעים שנים קצובות    .יט

      .בעלי חיים יגרשו את הגויים מהארץ    .כ

      . ארץ ישראל גדולה מאוד  .כא

      .אסור להסכים שהגויים יגורו בארץ  .כב

      .'אף אחד לא הסתפק האם לקבל את דברי ה    .כג

      .פעם היה לנו ספר תורה קצר יותר  .כד
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  ניידיםלא מדור עצמים 
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  מה כתוב במקוםמדור 

  כתוב  במקום

    ארב

    בגדה

    ברור

    בהמתו

    ביכוריך

    בלבדו

    במאמר הדיינים

    בן חורין

    בתחבולה

    דיינים

    דין

    והשאר



  מה כתוב במקוםמדור 

  כתוב  במקום

    וינוח

    ויקלקל

    ועני

    ושחטו

    זימן

    זכאי

    חינם

    ידחוף

    יהודי

    יומת

    יושם

    יחייבו

    יחפור

    יריבו

    ישכנע

    כפל

    כתובה

    מוות

    מזונותיה

    עובר

    ערימת תבואה

    פדיון

    ריבית

    רכוש

    רציחה

    שמלה

    שריפה

    תבואה מחוברת

    תובע בתוקף

    תפגוש

    תרבה

    תרומתך

 

  ור מילים חדשותמד

 יחידה חדשה המילה

      אגרוף

     אורשה

     אנה

     אצילי

      באגנות

     בגפו

     במחתרת

     בפלילים

     גדיש

     דמע

     הצרעה

     הקמה

     ויסלף

     ועונתה

     ורצע

     חבול

     טרפה

     יגח

     יחרם

     יפתה

     יתום

     כויה

     כמוהר

     לחפשי

     נושה

     נשבה

     פירס

     ענוש

     צדה

     רגלים

     שארה

     שוחד

     שממה

     תהדר



  ור מילים חדשותמד

 יחידה חדשה המילה

     תונה

     תלוה

     תמר

     תשמטנה

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  אדם המזיק  

  דיני גניבה  

  דיני דיינים  

  דיני נפשות  

  דיני עבדים עבריים  

  דיני קדושה  

  הנהגת ישראל בכניסתם לארץ  

  'כריתת הברית עם ה  

  ממון המזיק  

  מצוות התלויות בזמן  

  עליית משה רבינו להר סיני  
 

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    זיונה    דשא

    כמן    מגן

    פדעא    בכורמיזא

    גוב    משקופי

    כובין    נור

    חרשא    מומתא

 

  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  

  .ב

' היכן כרת ה

על דין ברית 

  ?עבד עברי

  

  .ג

איזה עונש יבוא 

לעובר על דין 

שחרור עבדים 

  ?עבריים

  

 

  חידה

    ,שלשתינו רצופים

    ,בשלוש הופענו

    ,פעמיים במעילה

    .ואחת בנדבה

 ?מי אני

  

  



                              ד"בס

  משפטיםשאלות בפרשת תשובות ל
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

היכן מתחיל 

 ואלה'הדיבור של 

  '?המשפטים

בסוף פרשת יתרו 

אל משה ' ויאמר ה'

  .'כה תאמר

  .ב

האם נאמר 

במפורש שמשה 

אמר את 

המשפטים 

  ?והיכן? לישראל

ואת ' ויספר לעם כו'

  .'כל המשפטים

  .ג

איזה הבדל יש 

אמה לבין עבד 

עבריים 

  ?בנישואיהם

עבד מותר בשפחה 

כנענית ואמה 

אסורה בעבד 

  .כנעני

  .ד

כמה שנים לכל 

 היותר יכולים

עבד ואמה 

  ? עבריים לעבוד

ואמה  שנה 49עבד 

  .שנים 6

  .ה

היכן נזכרות 

מילים  5פעמיים 

רצופות שתחילתן 

  '?א'ב

אהבתי את אדוני '

וכי יגח ', 'את אשתי

שור את איש או 

  .'את אשה

  .ו

איזה איסור 

ת רימתבטל במכ

  ?עבד

איסור נישואין 

לשפחה מתבטל 

ליהודי שנמכר 

  .לעבד

  .ז

איזו ביטוי של 

דר כך רק רוע מוג

  ?באופן יחסי

אם רעה בעיני '

  .'אדוניה

  .ח

ת מנין שפעול

בשוגג  אדם

  '?מכוונת מאת ה

ואשר לא צדה '

  .'והאלוקים אנה לידו

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ט
 4איזה דין כתוב 

  ?פעמים

', מכה איש ומת'

תקחנו ... וכי יזיד'

', נקום ינקם', 'למות

  .'ואם אסון יהיה'

  .י

 כמה חייבי מיתה 

 ?יש בפרשהלאדם 

  ?ואלו הם

מכה , רוצח ,7

, גונב נפש, הורים

, מכשף, מקלל הורים

 שוכב, זובח לאליל

  .עם בהמה

  .יא
אלו מיני מכים 

  ?יש

, רוצח במזיד, 7

מכה , רוצח בשוגג

, מכה ופוצע, הורים

מכה , הורג עבד

  .מכה עבדים, נפל

  .יב
איזה דיבור 

  ?מחייב מיתה
  .אב או אםקללת 

  .יג

איזה דין לא 

הושלם ענשו 

  ?בפרשה

א ל, רוצח בשוגג

  .נאמר לאן יגלה

  .יד

איזה חוטא 

מיתתו תלויה 

    ?בזמן

 ,מכה עבדו הכנעני

מת אחר שאם 

  .לא נהרג יממה

  .טו

, איזו מילים שוות

 ,באותה משמעות

אבל בפירוש 

  ?שונה

לפעמים זה ', תחת'

ולפעמים זה , ממש

  .ממון

  .טז

האם האדון צריך 

גם לשלם את שן 

? עבדו שהפיל

  !הוכח

תחת 'כי כתוב , לא

ום השן במק', שינו

  .יקבל שחרור



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יז

היכן יש רמז 

שעבד חייב 

  ?במצוות כאשה

 30כי משלמים עליו 

שקל כערך אשה 

  .בדין ערכין

  .יח

אלו אמצעים 

על למיתה ולנזק 

  ?נזכרוידי אדם 

, שבט, אגרוף, אבן

  .נגיפה

  .יט
אלו תשלומי קנס 

  ?נזכרו

שקל על עבד  30

 50, ששור הרגו

, שקל למפתה נערה

ארבעה , כפל לגנב

חמשה , שהלגונב 

  .לגונב שור

  .כ

איך יכול להיות 

שגנב ירצה לשלם 

את הגניבה 

וידרשו ממנו דבר 

  ?אחר

ידרשו את הגניבה 

עצמה אם היא 

  .קיימת

  .כא

איך אפשר 

להוכיח שפרשת 

השומרים 

הראשונה בשומר 

חינם והשניה 

  ?בשומר שכר

בראשונה נאמר 

שאין , כסף או כלים

, טירחה בשמירה

ובשניה נאמר בעלי 

ש טירחה חיים שי

  .בשמירתם

  .כב
אלו הלכות נזכרו 

  ?כבר

, להקדיש בכור

לא , שבתב לשבות

לא , להיות עד חמס

תשתחוה לאלהיהם 

  .ולא תעבדם

  .כג
 יםאיסור לוא

  ?פעמים יםכתוב

הידור דל ואביון 

, עינוי הגר, דיןב

הזכרת שם עבודה 

  .זרה

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כד
איזו לקיחה אינה 

  ?בדבר ממשי

את [ולקח בעליו '

ולא ] השבועה

  .'ישלם

  .כה
איזו שליחות 

  ?אינה שליחות
  .'ושילח את בעירה'

  .כו

ות לשונאלו 

 ?שילומים נזכרו
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, שוחד, יענש, כסף

, ישלם, פדיון, כופר

, מכירה, מוהר, שכר

  .נשך

  .כז
ות מיתה לשונאלו 

  )12( ?נזכרו

, יחרם, ינקם, יומת

נפש תחת , אסון

 ,זובח ,יסקל, נפש

, והרגתי, לא תחיה

, טרפה, והכחדתיו

  .שלח ידו

  .כח

אלו לשונות חולי 

או נזק הגוף 

  )10( ?נזכרו

, כויה, ונפל למשכב

... עין, פצע, חבורה

, יפיל... שן, ושחתה

, מחלה, ויצאו ילדיה

  .עקרה, משכלה

  .כט
 מביאאיזה איסור 

  ?קדושה

ואנשי קודש תהיון '

ובשר בשדה , לי

  .'טרפה לא תאכלו

  .ל

מילים  5אלו 

רצופות נזכרות 

  )2( ?פעמיים

כי גרים הייתם '

שור , ''בארץ מצרים

נגח הוא מתמול 

  .'שלשום

  .לא

מילים  6אלו 

רצופות נזכרות 

  ?פעמיים

אם לא שלח ידו '

  .'במלאכת רעהו



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לב

דינים  4אלו 

קשורים למספר 

  ?שווה

שילוח העבד 

שמיטת , בשביעית

שביתת , הארץ

חג המצות , השבת

  .שבעה ימים

  .לג

דברים  4אלו 

קשורים לשני 

  ?מספרים שווים

ויצא  6העבד עובד 

ימים  6, 7-ב

 7-עובדים וב

שנים  6, שובתים

 7-עובדים וב

ימים  6, םישובת

כסה הענן את ההר 

  .קרא למשה 7- וב

  .לד

באלו מקומות 

נזכר דין תשלום 

  ?כפל

, חמשה בקר

שנים , ארבעה צאן

, ישלם שנים, ישלם

  .ישלם שנים

  .לה

למה שומר חינם 

' בעל הבית'נקרא 

  ?ושומר שכר לא

שומר חינם  כי רק ה

קיבל חפצים 

  .ששומרים בבית

  .לו
מי חייב להתחתן 

  ?עם מי

המפתה עם 

  .הבתולה

  .לז

איזו אשה שרוצה 

להינשא אינה 

יכולה לעשות 

  ?זאת

קטנה ללא הסכמת 

אם מאן , 'אביה

  .'ימאן אביה

  .לח
אלו דינים 

  ?בעבדים נזכרו

, שחרור העברי, 7

, שחרור האמה

מכה אבר , הריגתו

, שור שנגחו, הכנעני

ברי נושא שהע

מנוחת , שפחה

  .העבד בשבת

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לט
לאלו מצוות 

  ?נזכרת סיבה

, אונאת הגר

, שביתת השבת

, לקיחת שוחד

לא , השבת העבוט

  .ישבו הארצך

  .מ

אלו מצוות 

הקשורות בזמן 

  ?לא פורש זמנם

חג הקציר וחג 

  .האסיף

  .מא
אלו פרטים מאחד 

  ?החגים נזכרו

אכילת מצות 

  .ומספר ימי החג

  .מב
ינצחו ישראל  איך

  ?אויביםאת ה
  .יהמם אותם' שה

  .מג
תפגע באלו עמים 

  ?הצרעה
  .חתי, כנעני, חוי

  .מד

היכן נזכר 

בפרשה בפעם 

היחידה מכל 

ארבעת החומשים 

הציווי , הראשונים

  '?לעבוד את ה

כג (' ועבדתם את ה'

  .)כה

  .מה

איזה אומה 

משבעת עמי 

  ?הארץ לא נזכרת

  .הגרגשי

  .מו

עד כמה צריך 

להרחיק מהשפעה 

  ?שלילית

ארץ לגרש מכל ה

  .את כל הגויים

  .מז

רוחות אלו ל

העולם שייכים 

סימני גבולות 

  ?הארץ

ים , דרום -ים סוף 

, מערב -פלשתים 

נהר , מזרח -מדבר 

  .צפון -

  .מח
ממה היה דם 

  ?הברית
  .מהעולה והשלמים



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .מט

, מי מהשבטים לוי

, אפרים, יוסף

כלולים , ומנשה

בשנים עשר 

  ?השבטים

  .לוי ויוסף

  .נ
מה ביאור המילה 

  '?ונשמע'
  .נשמע בקולו, נקבל

  .נא

על ' מתי כתב ה

לפני , הלוחות

עליית משה או 

  ?אחרי

כי כתוב , לפני

כד (' אשר כתבתי'

  .)יב

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .נב

אלו דרגות היו 

האנשים בקירוב 

  ?אל ההר

אהרן , יהושע, משה

ונדב ואביהוא 

  .העם, והזקנים

  .נג
כמה זמן עבר 

  ?במהלך הפרשה
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הימים שלפני מתן 

 תורה וארבעים יום

  .של משה בהר

  .נד

באיזה תאריך 

מסתיימת 

  ?הפרשה

ארבעים , ז תמוז"י

  .סיון' יום אחרי ו

  

  

  מדור היכן נמצא הרעיון

  פסוק  פרק  הרעיון  

    .א
  .'גם פעולות שוגג הם מאת ה

  .לא צדה והאלוקים אנה לידוואשר : תשובה
  יג  כא

    .ב
  .אדם אחראי לשמור על בהמותיו שלא יזיקו

  ...ושים שקלים יתןכסף של... אם עבד :תשובה
  לב  כא

    .ג
  .אדם אחראי על כל תקלה שהוא עושה ברחוב

  ...בעל הבור ישלם... וכי יפתח איש בור :תשובה
  לד, לג  כא

    .ד

  .מותר להרוג אדם שחוששים שהוא יהרוג

אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת אין  :תשובה

  .לו דמים

  א  כב

    .ה
  .המסכנים נפגעים יותר

  .א תענוןכל אלמנה ויתום ל :תשובה
  כא  כב

    .ו

  .נוהג בעונש של מידה כנגד מידה' ה

והרגתי אתכם ... אם ענה תענה אותו :תשובה

  .בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים

  כג, כב  כב

    .ז

  .הזהירות באכילת בשר כשר מביאה לידי קדושה

ובשר בשדה , ואנשי קודש תהיון לי :תשובה

  .טרפה לא תאכלו

  ל  כב

    .ח
  .במשפט אסור לרחם

  .ודל לא תהדר בריבו :תשובה
  ג  כג

    .ט
  .אסור לשנוא אנשים

  ...עזוב תעזוב... כי תראה חמור שונאך :תשובה
  ה  כג



  מדור היכן נמצא הרעיון

  פסוק  פרק  הרעיון  

    .י
  .האדם אוהב מאוד כסף

  .כי השוחד יעוור עיני חכמים :תשובה
  ח  כג

    .יא
  .חייבים להתחשב ברגישות נפשית

  .ואתם ידעתם את נפש הגר :תשובה
  ט  כג

    .יב

נה שלימה ללא אפשר להתקיים ש' עם בטחון בה

  .עבודה

  .והשביעית תשמטנה ונטשתה :תשובה

  יא  כג

    .יג
  .גם בעלי חיים צריכים לנוח

  .למען ינוח שורך וחמורך :תשובה
  יב  כג

    .יד
  .צריך להתרחק מעבודה זרה אפילו בדיבור

  .ושם אלוהים אחרים לא תזכירו :תשובה
  יג  כג

    .טו
  .ד ניסן בין הערביים אסור שימצא חמץ בבית"בי

  .תשחט על חמץ דם זבחילא  :תשובה
  יח  כג

    .טז
  .נמצא בתוך המלאכים' שם ה

  .כי שמי בקרבו... הנה אנכי שולח מלאך :תשובה
  כא, כ  כג

    .יז

  .'מלאך אינו סולח כמו ה

כי לא ישא ... הנה אנכי שולח מלאך :תשובה

  .לפשעכם

  כא  כג

    .יח

  .מביאה ברכה ובריאות' עבודת ה

.. וברך את לחמך... 'ועבדתם את ד :תשובה

  .ירותי מחלהוהס

  כה  כג

    .יט
  .לכל אדם נקבעים שנים קצובות

  .את מספר ימיך אמלא :תשובה
  כו  כג

    .כ
  .בעלי חיים יגרשו את הגויים מהארץ

  ...וגרשה את החוי... ושלחתי את הצרעה :תשובה
  כח  כג

  .כא

  . ארץ ישראל גדולה מאוד

וממדבר עד ... ושתי את גבולך מים סוף :תשובה

  ... הנהר

  לא  כג

  .כב
  .כים שהגויים יגורו בארץאסור להס

  ....לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך :תשובה
  לג  כג

    .כג

  .'אף אחד לא הסתפק האם לקבל את דברי ה

' כל אשר דבר ד... ויען כל העם קול אחד :תשובה

  .נעשה

  ג  כד

  .כד
  .פעם היה לנו ספר תורה קצר יותר

  .ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם :תשובה
  ז  כד

  

  

  
 



  ריםמדור המספ

  הענין  מספר

  תשלום שור תם שהזיק, חצי נזק  0.5

  הדם שם משה באגנותחצי   0.5

  הדם זרק על המזבחחצי   0.5

  את האויב' לא יגרש ה אחת שנה  1

  אחד ענו ישראל בקול  1

  יומיים יעמוד  2

  תשלום גנבכפל   2

2  
יבואו חינם המפקיד והשומר 

  לבית דין

2  
המפקיד שבועה תהיה בין 

  שכר והשומר

  אלה לא יעשה לה  3

  רגלים  3

  שלשום  3

  תשלום גנב שה וטבחו או מכרו  4

  תשלום גנב שור וטבחו או מכרו  5

  שנים של עבד עברי  6

  שנים מותר לעבוד בשדות  6

  ימים תעשה מלאכה  6

  ימי כיסוי הענן  6

  שנה שיוצא העבד לחירות  7

  ימים יהיה הכבש עם אמו  7

  שנה זו היא שמיטה  7

  שבת  7

  ימים תאכל מצות  7

  יום עליית משה להר  7

  ימים יהיה ראוי הכבש לקרבן  8

  מצבות  12

  שבטי ישראל  12

  שקל תשלום אם שור ממית עבד  30

  יום היה משה בהר  40

  לילה היה משה בהר  40

  זקני ישראל  70

 

  מדור שמות האישים

  השם  

  אהרן  א

  אביהוא  א

  חור  ח

  יהושע  י

  משה  מ

  נדב  נ

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  אב  א

  אביון  א

  אדון  א

  אויב  א

  איש  א

  אלוהים  א

  אלמנה  א

  אם  א

  אמה  א

  אנשי קודש  א

  אציל  א

  אשה  א

  בכור  ב

 בן ב
  בן האמה  ב

  בעל  ב

  בעל הבית  ב

  בעל דברים  ב

  בת  ב

  בתולה  ב

  גנב  ג

  גר  ג

  דל  ד

  הרה  ה



  מדור תוארי אדם

  התואר  

  זכורך  ז

  זקן  ז

  ילד  י

  יתום  י

  מכשפה  מ

  משכלה  מ

  משרת  מ

  נושה  נ

  נכרי  נ

  נער  נ

  נערה  נ

  נפש  נ

  נקי  נ

  נשיא  נ

  עבד עברי  ע

  עברי  ע

  עד  ע

  עמית  ע

  עני  ע

  עקרה  ע

  פקח  פ

  צדיק  צ

  צורר  צ

  רע  ר

  רשע  ר

  שונא  ש

  שכיר  ש

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  עם אמו, בחלב אמו - אם   א

  בהמה  ב

  בעיר  ב

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  בקר  ב

  גדי  ג

  חיה  ח

  חמור  ח

  טרפה  ט

  כלב  כ

  נגח  נ

  פר  פ

  צאן  צ

  צרעה  צ

  שה  ש

  שור  ש

  

  מדור חלקי גוף

  החלק  

  אגרוף  א

  אוזן  א

  בשר  ב

  דם  ד

  חלב  ח

  חלב  ח

  יד  י

  עור  ע

  עורף  ע

  עין  ע

  פה  פ

  רגל  ר

  שן  ש

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  אבן  א



  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  אגן  א

  אלהים אחרים  א

  אש  א

  ביכורים  ב

  גדיש  ג

  דלת  ד

  דמעה  ד

  חמץ  ח

  חרב  ח

  כלי  כ

  כסות  כ

  כסף  כ

 לבנה  ל
  לוח  ל

  לחם  ל

  מים  מ

  מלאה  מ

  מלאכה  מ

  מצה  מ

  מרצע  מ

  משא  מ

  ספיר  ס

  ספר הברית  ס

  ענן  ע

  קוץ  ק

  )מזונות(שאר   ש

  שבט  ש

  שמלה  ש

  שקל  ש

  תבואה  ת
 

 

 

 

  ניידיםלא מדור עצמים 

  העצם  

  רץא  א

  בור  ב

  בית  ב

  גבול  ג

  הר  ה

  זית  ז

 ים  י
  כרם  כ

  מדבר  מ

  מזבח  מ

  מזוזה  מ

  מחתרת  מ

  מצבה  מ

  נהר  נ

  קמה  ק

  שדה  ש

  שמים  ש

  שמש  ש

  

  מה כתוב במקוםמדור 

  כתוב  במקום

  צדה  ארב

  כסותה  בגדה

  זרחה השמש  ברור

  בעירו  בהמתו

  מלאתך  ביכוריך

  בגפו  בלבדו

  ליליםבפ  במאמר הדיינים

  חפשי  בן חורין

  בערמה  בתחבולה

  אלוהים  דיינים

  משפט  דין

  ויתרם  והשאר



  מה כתוב במקוםמדור 

  כתוב  במקום

  וינפש  וינוח

  ויסלף  ויקלקל

  ודל  ועני

  וטבחו  ושחטו

  אנה  זימן

  נקי  זכאי

  אין כסף  חינם

  יגוף  ידחוף

  עברי  יהודי

  יחרם  יומת

  יושת  יושם

  ירשיעון  יחייבו

  יכרה  יחפור

  ינצו  יריבו

  יפתה  ישכנע

  שנים  כפל

  מוהר  כתובה

  אסון  מוות

  שארה  מזונותיה

  ילד  עובר

  גדיש  ערימת תבואה

  כופר  פדיון

  נשך  ריבית

  מלאכה  רכוש

  דמים  רציחה

  שלמה  שמלה

  בעירה  שריפה

  קמה  תבואה מחוברת

  נושה  תובע בתוקף

  תפגע  תפגוש

  תפרה  תרבה

  דמעך  תרומתך

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

  בתורה  X  אגרוף

   X  אורשה

  בתורה X  אנה

   X  אצילי

    X  באגנות

   X  בגפו

  בתורה X  במחתרת

  בתורה X  בפלילים

  בתורה X  גדיש

  בתורה X  דמע

   X  הצרעה

  בתורה X  הקמה

  בתורה X  ויסלף

  בתורה X  ועונתה

   X  ורצע

   X  חבול

     טרפה

   X  יגח

   X  יחרם

   X  יפתה

   X  יתום

   X  כויה

     הרכמו

   X  לחפשי

   X  נושה

     נשבה

   X  ספיר

   X  ענוש

  בתורה X  צדה

   X  רגלים

   X  שארה

   X  שוחד

   X  שממה

   X  תהדר



  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

   X  תונה

   X  תלוה

   X  תמר

   X  תשמטנה

  

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  אדם המזיק  2

  דיני גניבה  4

  דיני דיינים  7

  דיני נפשות  5

  דיני עבדים עבריים  1

  יני קדושהד  6

  הנהגת ישראל בכניסתם לארץ  9

  'כריתת הברית עם ה  10

  ממון המזיק  3

  מצוות התלויות בזמן  8

  עליית משה רבינו להר סיני  11
 

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  שארה  זיונה  דלת  דשא

  צדה  כמן  חינם  מגן

  פצע  פדעא  באגרוף  בכורמיזא

  בור  גוב  חבורה  משקופי

  קוצים  כובין  אש  נור

  מכשפה  חרשא  שבועה  מומתא

 
  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה
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