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                              ד"בס

  
  
  
  
  
  
  
  

   להתענג בפרשה

      

  שמיני שאלות בפרשת
  

  תמדור השאלו

  תשובה  שאלה  

  .א
באיזה תאריך היה 

  ?היום השמיני
  

  .ב

באיזה שנה 

ליציאת מצרים 

היה היום 

  ?השמיני

  

  .ג

מי צריך לומר 

לבני ישראל 

להביא את 

  ?הקרבנות

  

  .ד
מי הביא קרבנות 

  ?באותו יום
  

  .ה

כשאמר משה שם 

כל קרבן היה כבר 

מובן איך יעשו 

אותו או שהיה 

  ?צורך בהסבר

  

  .ו
מי הגיע ללא 

  ?ולמה? שנקרא
  

  תמדור השאלו

  תשובה  שאלה  

  .ז

אלו בעלי חיים 

אלו קרבנות ל

  ?הביא כל אחד

  

  .ח

אלו קרבן נוסף 

היה באותו יום 

  ?ונזכר בפרשה

  

  .ט

אלו קרבנות 

נוספים היו באותו 

יום שאינן נזכרים 

  )3(? בפרשה

  

  .י
איזה קרבן נזכר ל

  ?גיל

עגל וכבש לעולה 

  .של ישראל

  .יא

במה היתה שונה 

חטאת אהרן 

מחטאת כהן 

  ?משיח

  

  .יב

נה במה היתה שו

חטאת אהרן 

  ?מחטאת רגילה

  



  תמדור השאלו

  תשובה  שאלה  

  .יג

לפי איזה סוג 

חטאת הקריב 

אהרן את החטאת 

  ?של העם

  

  .יד

כמה אימורים 

נזכרו ומה הם 

  ?כוללים

  

  .טו

במה היתה דומה 

חטאת אהרן 

לחטאת כהן 

  ?משיח ובמה לא

  

  .טז
מי עבד בקרבנות 

  ?אלו
  

  .יז

איזה קרבן לא 

נעשה בסדר 

  ?הציווי

  

  .יח
לא הוקדם הקרבן 

  '?שבתשובה טז
  

  .יט

הכוונה מה 

מלבד 'במילים 

  '?עולת הבוקר

  

  .כ

איזה חלב שנזכר 

ואת 'בפסוק 

היה רק ' החלבים

  ?בקרבן אחד

  

  .כא

איזה קרבן לא 

נזכר מאחת 

  ?הרשימות

  

  .כב

איזו פעולה עשו 

משה ואהרן ולא 

  ?נזכרה סיבתה

  

  תמדור השאלו

  תשובה  שאלה  

  .כג

מראות י תאלו ש

ו לישראל נרא

אחד הובטח ש

  ?ואחד לא

  

  .כד

האם היתה אש על 

המזבח לפני 

ן שירדה אש מ

  !הוכח? השמים

  

    .'וירונו'באר   .כה

    ?מהיכן ירד אהרן  .כו

  .כז

למה מנעו את בני 

אהרן מלהכנס 

  ?להקטיר

  

  .כח

הוא אשר דיבר '

האם זה נזכר '', ה

  ?במפורש

  

  .כט

האם היה כבוד 

להוציא את בני 

  !הוכח? אהרן

  

  .ל
במיתת  מה נטמא

  ?בני אהרן
  

  .לא
מהו תאריך 

  ?פטירת בני אהרן
  

  .לב

אלו חלקי קרבן 

ון יחיד נזכרו בלש

  ?והיו רבים

  

  .לג

על איזה קרבן לא 

נתן משה הוראה 

אחר מיתת בני 

  ?אהרן

  



  תמדור השאלו

  תשובה  שאלה  

  .לד

מתי נשרף שעיר 

לפני , החטאת

מיתת בני אהרן 

? או לאחר מכן

  !הוכח

  

  .לה
מי ענה בשאלה 

  ?על שאלה
  

  .לו

מי מתואר שלוש 

פעמים ולא נזכר 

  ?בשמו

  

  .לז

מי אסור באכילה 

ולא נזכר בו 

  ?טומאה

  

  .לח
אלו עופות נזכר 

  ?יןבהם מ
  

  .לט

באיזה סוג של חי 

נזכר בכל פרטיו 

  ?מין

  

  .מ

אלו מינים אין 

בהם היתר אכילה 

  ?כלל

  

  .מא

מיני בעלי  אלו

חיים יש לענין 

  ? איסורי אכילה

  

  .מב

למי מהמינים יש 

למי , סימני טהרה

, יש סימני טומאה

, ולמי אין סימנים

ולמי יש סימני 

  ?טהרה וטומאה

  

  .מג

לאלו בעלי חיים 

מהבהמה יש רק 

  ?וומה, אחדסימן 

  

  תמדור השאלו

  תשובה  שאלה  

  .מד

אלו מיני בעלי 

חיים אסורים ללא 

  ?סימן

  

  .מה

איזה מין יחיד 

שנזכר שמטמא 

  ?כלים

  

  .מו

על איזה בהמה 

טמאה נזכר 

שנבלתה 

  ?מטמאת

  

  .מז

לאיזה מין בהמה 

טמאה לא נזכר 

  ?שם בעל חי

  

  .מח
אלו מינים כונו 

  '?שקץ'
  

  .מט

מה מקבל טומאה 

רק לאחר פעולה 

  ?מסויימת

  

  .נ
מה לא מקבל 

  ?םטומאה לעול
  

  .נא
היכן שונה סדר 

  ?מיני בעלי החיים
  

 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

1    

1    

4    

4    

4    

8    

 



  מדור שמות האישים

  השם  
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    א
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    י

    מ

    מ

    נ

    ע

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

    א

    א

    ב

    ב

    ד

    ז

    ט

    נ

    ק

    ק

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  מין  שם  

      א

      א

      א

      א

      א

      א

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  מין  שם  

      ב

      ב

      ב

      ג

      ד

      ד

      ה

      ה

      ה

      ח

      ח

      ח

      ח

      ח

      ח

      ח

      ט

    ט 

      י

      כ

      כ

      כ

      ל

      מ

      מ

      מ

      נ

      נ

      נ

      נ

      ס

      ע

      ע

      ע



  מדור בעלי חיים ותואריהם

  מין  שם  

      ע

      ע

      ע

      ע

      פ

      צ

      ק

      ר

      ש

      ש

      ש

      ש

      ש

      ש

      ש

      ש

      ש

      ש

      ש

      ת

      ת

      ת

      ת

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

    א

    א

    ב

    ג

    ג

    ד

    ח

  מדור חלקי גוף

  החלק  

    ח

    י

    י

    כ

    כ

    כ

    כ

    מ

    נ

    ס

    ע

    ע

    פ

    פ

    פ

    ק

    ק

    ר

    ר

    ש

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

    א

    א

    ב

    ז

    י

    כ

    כ

    כ

    כ

    מ



  מדור עצמים ניידים

  העצם  

    מ

    מ

    נ

    ס

    ק

    ש

    ש

    ש

    ת
 

 
 

  

  ניידיםלא מדור עצמים 

  העצם  

    א

    א

    ב

    י

    מ

    מ

    מ

    נ

    מ

    ק

  

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

    בטן

    הרבה

    ישבר

    לקפוץ

    סדק

    תיעוב

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

      גרה

    כירים

      לנתר

    נחל

      סנפיר

      פרס

     שסע

    שק

      תנור

    תפרומו

    תשבורו

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  איסור שתיית יין לכהנים  

  אכילת קרבנות יום השמיני  

  בהמות הכשרות או טמאות לאכילה  

  טומאת נבילות  

  מיתת נדב ואביהוא  

  טמא לאכילההנפש המים הכשר או   

  עוף הטמא לאכילה  

  מיניקרבנות יום הש  

  שרץ הטמא לאכילה  

  שרץ העוף הטמא או טהור לאכילה  
 

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    אליתא    כדחזי

    אתיקר    ושבחו

    סדיקן    ומרוי

    פשרא    טלפין

    קלפין    ציצין



  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    דיתא    ער

    שלינונא    ציצא

    קרצולין    קפופא

    אשותא    רשונא

    מעוהי    בותא

 
  מדור ההפטרה

  תשובה  אלהש  

  .א

מה הקשר בין 

 פרשת פרה

  ?להפטרה

  

  .ב

על איזה חטאים 

מוכיח יחזקאל 

  ?את ישראל

  

  מדור ההפטרה

  תשובה  אלהש  

  .ג

איזה תואר 

מיוחד נזכר על 

   ?ארץ ישראל

  

 

  חידה

    ,פעמיים הגעתי

    ,פעמיים אכלתי

    ,פעם שימחתי

    .ופעם עיצבתי

 ?מי אני

  



  שמיני תשובות לשאלות בפרשת

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א
באיזה תאריך היה 

  ?היום השמיני
  .ניסן' א

  .ב

באיזה שנה 

ליציאת מצרים 

היה היום 

  ?השמיני

  .שנה שניה

  .ג

מי צריך לומר 

לבני ישראל 

להביא את 

  ?הקרבנות

  .אהרן

  .ד
מי הביא קרבנות 

  ?באותו יום
  .אהרן וישראל

  .ה

כשאמר משה שם 

כל קרבן היה כבר 

מובן איך יעשו 

אותו או שהיה 

  ?צורך בהסבר

, צריך להסבירהיה 

כי בחטאת אהרן  

שרפו את הבשר 

ובשלמים , והעור

הניפו את החזות 

  .והשוק

  .ו
מי הגיע ללא 

  ?ולמה? שנקרא

כי כתוב , ישראל

', ויקרבו כל העדה'

  .יראה' כי שמעו שה

  .ז

אלו בעלי חיים 

אלו קרבנות ל

  ?הביא כל אחד

אהרן הביא עגל 

לחטאת ואיל 

וישראל , לעולה

הביאו שעיר 

גל וכבש וע, לחטאת

ושור ואיל , לעולה

  .לשלמים

  .ח

אלו קרבן נוסף 

היה באותו יום 

  ?ונזכר בפרשה

  .עולת הבוקר

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ט

אלו קרבנות 

נוספים היו באותו 

יום שאינן נזכרים 

  )3(? בפרשה

מוסף , תמיד הערב

, של ראש חודש

וקרבן נחשון בן 

  .עמינדב

  .י
איזה קרבן נזכר ל

  ?גיל

עגל וכבש לעולה 

  .של ישראל

  .יא

שונה  במה היתה

חטאת אהרן 

מחטאת כהן 

  ?משיח

שהביא עגל ולא 

ודמה נזרק על , פר

  .המזבח החיצון

  .יב

במה היתה שונה 

חטאת אהרן 

  ?מחטאת רגילה

הביא עגל ולא ש

, כשבה או שעירה

הבשר והעור וש

  .פונשר

  .יג

לפי איזה סוג 

חטאת הקריב 

אהרן את החטאת 

  ?של העם

את הזריקה לפי 

, חטאת חיצונית

, ואת הבשר אכלו

כמו כל חטאת ולא 

  .כמו העגל שנשרף

  .יד

כמה אימורים 

נזכרו ומה הם 

  ?כוללים

והם כוללים את , 3

החלב שהמכסה את 

הקרב ואשר על 

והכליות , הקרב

, והחלב שעליהן

  .ואת יותרת הכבד

  .טו

במה היתה דומה 

חטאת אהרן 

לחטאת כהן 

  ?משיח ובמה לא

בזה ששרף את 

הבשר והעור היא 

כמו פר כהן משיח 

ובמה שזרקו את 

הדם על מזבח 

  .החיצון לא דומה



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .טז
מי עבד בקרבנות 

  ?אלו
  .אהרן ובניו

  .יז

איזה קרבן לא 

נעשה בסדר 

  ?הציווי

המנחה לפני 

  .השלמים

  .יח
לא הוקדם הקרבן 

  '?שבתשובה טז
  .כי היא קדש קדשים

  .יט

מה הכוונה 

מלבד 'במילים 

  '?עולת הבוקר

שהתמיד קדם לכל 

  .הקרבנות

  .כ

איזה חלב שנזכר 

ואת 'בפסוק 

היה רק ' החלבים

  ?בקרבן אחד

האליה היתה רק 

  .באיל

  .כא

איזה קרבן לא 

נזכר מאחת 

  ?הרשימות

וירד מעשות '

ולא '', החטאת כו

  .נזכר מנחה

  .כב

איזו פעולה עשו 

משה ואהרן ולא 

  ?נזכרה סיבתה

שנכנסו אל אוהל 

מועד אחר הקרבת 

  .הקרבנות

  .כג

אלו שתי מראות 

נראו לישראל 

שאחד הובטח 

  ?ואחד לא

' הובטח להם שה

' יראה להם וכבוד ה

ולא , נראה אליהם

  .הובטח שתרד אש

  .כד

האם היתה אש על 

המזבח לפני 

שירדה אש מן 

  !הוכח? השמים

כיון שכתוב , היתה

  .ויקטר על המזבח

  .שרו, שבחו  .'וירונו'באר   .כה

  .מהמזבח  ?מהיכן ירד אהרן  .כו

  .כז

נעו את בני למה מ

אהרן מלהכנס 

  ?להקטיר

כי כולם נפלו על 

  .פניהם

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כח

הוא אשר דיבר '

האם זה נזכר '', ה

  ?במפורש

נזכר ברמז , לא

' ונקדש בכבודי'

  .)שמות כט מג(

  .כט

האם היה כבוד 

להוציא את בני 

  !הוכח? אהרן

כי נזכר את מי , כן

ציוה משה להוציא 

  .אותם

  .ל
מה נטמא במיתת 

  ?בני אהרן

השולחן , אוהל מועד

, והמנורה והמזבח

ועיין בבעלי תוספות (

  .)כאן

  .לא
מהו תאריך 

  ?פטירת בני אהרן

' או ח(, ניסן' א

  ).ן"בניסן לפי הרמב

  .לב

אלו חלקי קרבן 

נזכרו בלשון יחיד 

  ?והיו רבים

  .)י יד(החזה והשוק 

  .לג

על איזה קרבן לא 

נתן משה הוראה 

אחר מיתת בני 

  ?אהרן

  .על שעיר החטאת

  .לד

 מתי נשרף שעיר

לפני , החטאת

מיתת בני אהרן 

? או לאחר מכן

  !הוכח

כי , לאחר מיתתם

אהרן הסביר 

ששרפו את השעיר 

  .כיון שבניו מתו

  .לה
מי ענה בשאלה 

  ?על שאלה

הייטב בעיני , 'אהרן

  .''ה

  .לו

מי מתואר שלוש 

פעמים ולא נזכר 

  ?בשמו

  .הדג

  .לז

מי אסור באכילה 

ולא נזכר בו 

  ?טומאה

  .הדג



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לח
אלו עופות נזכר 

  ?יןבהם מ

, הנץ, עורב, איה, 4

  .האנפה

  .לט

באיזה סוג של חי 

נזכר בכל פרטיו 

  ?מין

  .שרץ העוף

  .מ

אלו מינים אין 

בהם היתר אכילה 

  ?כלל

, הולך על כפיו

  .השרצים

  .מא

מיני בעלי  אלו

חיים יש לענין 

  ? איסורי אכילה

, נפש המים, בהמה

, שרץ העוף, עוף

  .השרץ

  .מב

למי מהמינים יש 

למי , סימני טהרה

, מני טומאהיש סי

, ולמי אין סימנים

ולמי יש סימני 

  ?טהרה וטומאה

לנפש המים ושרץ 

העוף יש סימני 

לשרץ יש , טהרה

לעוף , סימני טומאה

לבהמה , אין סימנים

יש סימני טהרה 

  . וטומאה

  .מג

לאלו בעלי חיים 

מהבהמה יש רק 

  ?וומה, סימן אחד

שפן וארנבת  , גמל

וחזיר , מעלי גרה

  .מפריס פרסה

  .מד

ני בעלי אלו מי
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