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                              ד"בס

  
  
  
  
  
  
  
  

   להתענג בפרשה

                              

  ואתחנןשאלות בפרשת 
  

 

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

אלו שתי מילים 

מהפסוק הראשון 

חוזרות על עצמן 

פעם בפרשות  12

  ?דברים וואתחנן

  

  .ב

' היכן נזכר שה

אמר למשה 

שיעלה אל ההר 

  ?ויראה את הארץ

  

  .ג

איזה צד מצידי 

ארץ ישראל היה 

מיותר לכאורה 

שמשה יביט 

  ?ולמה? לשם

  

  .ד

האם בפועל הראה 

למשה את ' ה

! הוכח? צדאותו 

  ).ממקום אחר(

  

  .ה

כמה זמן עבר בין 

תחינת משה לבין 

  ?סיפור הדברים

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ו

על איזה צד 

מעברי הירדן 

  '?טובה'נאמר 

  

  .ז
באלו דברים 

  ?מיוחדים ישראל
  

  .ח

על אלו דברים 

הזהיר משה 

לשמור את 

  ?נפשנו

  

  .ט

אלו שני דברים 

סותרים היו במתן 

  ?תורה

  

  .י
' מה התנאי שה

  ?יקבלנו בתשובה
  

  .יא

זה פרט במתן אי

תורה נכתב 

מוקדם מכפי 

שנכתב בחומש 

  ?שמות

  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יב

איזה שאלה של 

בן מהגדה של 

פסח מופיעה 

  ?בפרשה

  

  .יג

איזו פרשה 

מהתפילין נזכרת 

  ? בפרשה

  

  .יד

היכן נזכרות 

פרשיות התפילין 

  ?הקודמות

  

  .טו

אלו דברים מונה 

משה בגדלות 

  .התורה

  

  .טז

אלו דברים מזהיר 

משה בענין 

  ?התורה

  

  .יז

למד מה צריך ל

את הבנים ומה גם 

  ?את הנכדים

  

  .יח
מה היתה מטרת 

  ?מעמד הר סיני
  

  .יט

היכן מרומז 

בפרשה המושג 

וכל העם 'של 

רואים את 

  '?הקולות

  

  .כ

איך נקרא מקום 

מתן תורה 

בפרשה ואיך הוא 

נקרא בפרשת 

  ?יתרו

  

  .כא
כמה תבניות 

  ?ואלו הן? נזכרות
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כב

איזה פרט התחדש 

בפרשה בענין מי 

  ?מריבה

  

  .כג
שלא  מה נזכר

  ?עושה הפסל
  

  .כד
במה ראינו את 

  '?גודל רחמי ה
  

  .כה

היכן מסתיימים 

דברי משה 

שהחילם בפרשת 

  ?דברים

  

  .כו

היכן מסתיימים 

דברי משה 

שנאמרו אחר 

  '?ויקרא משה'

  

  .כז

היכן נצטוו 

ישראל לייעד ערי 

  ?מקלט

  

  .כח

מה היתה המצוה 

האחרונה 

שנצטווה משה 

  ?לישראל

  

  .כט

היכן באר משה 

את התורה 

לפי ? לישראל

האמור בפרשה 

, ובפרשת דברים

  ?ומה ההסבר לכך

  

  .ל

באלו דברות אין 

הבדל מפרשת 

  ?יתרו

  

  .לא

באלו דברות יש 

רק שינויים 

  ?דקדוקיים

  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לב

באיזה דברה יש 

? שינוי מהותי

  ?ובמה הוא

  

  .לג

האם היו בדור 

מי שנכנסו לארץ 

שלא היו במתן 

  !הוכח? תורה

  

  .לד

למה לא עלו 

ישראל בהר 

עיין ( ?במתן תורה

  )ם בפרשת יתרוג

  

  .לה

כמה פעמים נזכר 

מתן תורה 

  ?בפרשה

  

  .לו

אלו דברים היו רק 

פעם אחת בכל 

  ?ימי העולם

  

  .לז

למה שמענו את 

מדבר מן ' ה

  ?השמים

  

  .לח

איזה דבר לא נכון 

אמרו ישראל 

  ?למשה

  

  .לט

איזה עם נזכר 

בפעם הראשונה 

שישראל ירשו 

  ?אותו

  

  .מ

מה רוצה הבן 

ומה , לדעת

  ? התשובה לכך

  

  .מא

שך זמן איזה מ

נזכר בפרשה 

  ?שעוד לא עבר

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .מב
' למה בחר ה

  ?בישראל
  

  .מג
'? מה היא נחלת ה

  ?ומנין
  

  .מד
היכן מרומז יום 

  ?שישי בפרשה
  

  .מה
מה צריך מעבר 

  '?לידיעת ה
  

  .מו

מה התחדש 

לישראל במתן 

  ?תורה

  

 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

1    

1    

1    

2    

2    

3    

3    

3    

4    

6    

7    

7    

10    

1000    

 

  מדור שמות האישים

  השם  

    א



  מדור שמות האישים

  השם  

    ג

    י

    י

    י

    י

    מ

    מ

    ס

    ע

    פ

    ר

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    ב

    ב

    ב

    ב

    ג

    ז

    ח

    מ

    מ

    נ

    ע

  מדור תוארי אדם

  התואר  

    ע

    ק

    ר

    ר

    ר

    ר

    ש

    ש

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

    ב

    ד

    ח

    צ

    ר

    ש

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

    א

    ב

    י

    כ

    ל

    ע

    פ

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

    א



  מדור עצמים ניידים

  העצם  

    א

    א

    ב

    ד

    ח

    ט

    ל

    מ

    נ

    ס

    ע

    ע

    ע

    פ

    ת

    ת
  

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

    דרומה

    הלוואי

    מלבד

    נוזלת

    שקר

    תחמוד

    תפילין

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה ההמיל

     ואתחנן

    ויתעבר
    ולטוטפות

     ונשל

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה ההמיל

     חצובים

    חשק
    כרמים
    ליסרך
    מאודך
    מזוזות
    ִמּכּור
    סגולה
     סמל

    ראמות
    תגדעון

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  'אזהרה לשמירת התורה ללא נסיון ה  

  מרוב טובה' אזהרה משכיחת ה  

  רי מקלט בעבר הירדןהבדלת שלש ע  

  ההסבר לבנים את יעד התורה  

  העונש כאשר ישראל יעבדו עבודה זרה  

  התחזקות בשמירת התורה  

  התנהגות ישראל בארץ כעם נבחר  

  יסוד האמונה  

  פתיחה במעמד הר סיני  

  לקבל את החוזרים בתשובה' רחמי ה  

  תפילת משה להכנס לארץ ישראל  
 

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  ראמק  תרגום

    שריתא    וצליתי

    צלם    צורא

    ויתקים    דמות

    יפרש    בר מנה

    ממלל    בכן



  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  ראמק  תרגום

    תרוג    טיבו

    צבי    לתפילין

 
  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א
איזו שאלה יש 

  ?בפסוק השני
  

  .ב

איזה פסוק דומה 

לפסוק בפסוקי 

  ?דזמרא

  

 

  חידה

    ,אני לא שם

    ,ולא נרשם

    ,אולם אני נאמר

    .י כך הוא אמרכ

    

  ?מי אני
 



 

                              ד"בס

 תשובות לשאלות בפרשת ואתחנן

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

אלו שתי מילים 

מהפסוק הראשון 

חוזרות על עצמן 

פעם בפרשות  12

  ?דברים וואתחנן

  .'בעת ההיא'

  .ב

' היכן נזכר שה

אמר למשה שיעלה 

אל ההר ויראה את 

  ?הארץ

  .בפרשת פינחס

  .ג

איזה צד מצידי 

ארץ ישראל היה 

מיותר לכאורה 

? שמשה יביט לשם

  ?ולמה

כי שם היה , מזרח

  .משה

  .ד

האם בפועל הראה 

למשה את אותו ' ה

ממקום (! הוכח? צד

  ).אחר

בפרשת וזאת , כן

' הברכה נאמר כי ה

הראה לו את הגלעד 

  .שבמזרח

  .ה

כמה זמן עבר בין 

תחינת משה לבין 

  ?סיפור הדברים

  .שנהפחות מחצי 

  .ו

על איזה צד מעברי 

הירדן נאמר 

  '?טובה'

  .המערבי

  .ז
באלו דברים 

  ?מיוחדים ישראל

, בתפילה' קרבת ה

  .ישרות תורתם

  .ח

על אלו דברים 

הזהיר משה לשמור 

  ?את נפשנו

, שכחת מתן תורה

דמיון תמונה 

  .מהמעמד

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ט

אלו שני דברים 

סותרים היו במתן 

  ?תורה

ההר בער באש והיה 

  .גם חושך על ההר

  .י
' מה התנאי שה

  ?יקבלנו בתשובה

לדרוש אותו בכל 

  .הלב ובכל הנפש

  .יא

איזה פרט במתן 

תורה נכתב מוקדם 

מכפי שנכתב 

  ?בחומש שמות

כאן , נתינת הלוחות

נכתב שניתנו במתן 

תורה ובפרשת כי 

תשא נכתב שניתנו 

  .בסוף הארבעים יום

  .יב

איזה שאלה של בן 

מהגדה של פסח 

  ?מופיעה בפרשה

  .שאלת בן החכם

  .יג

איזו פרשה 

מהתפילין נזכרת 

  ? בפרשה

  . פרשת שמע

  .יד

היכן נזכרות 

פרשיות התפילין 

  ?הקודמות

  .בסוף פרשת בא

  .טו

אלו דברים מונה 

משה בגדלות 

  .התורה

, מי שגורע ממנה מת

היא חכמתנו לעיני 

נתינתה , העמים

  .במעמד נורא

  .טז

אלו דברים מזהיר 

משה בענין 

  ?התורה

לא , לא להוסיף

כוח לא לש, לגרוע

לא , מעמד מתן תורה

  .לעשות כל תמונה

  .יז

מה צריך ללמד את 

הבנים ומה גם את 

  ?הנכדים

את התורה לבנים 

ואת מעמד הר סיני 

  .גם לנכדים



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יח
מה היתה מטרת 

  ?מעמד הר סיני

' ללמוד לירא את ה

וללמד זאת את 

  .הבנים

  .יט

היכן מרומז 

בפרשה המושג של 

וכל העם רואים '

  '?את הקולות

ם רואים ותמונה אינכ'

  .'זולתי קול

  .כ

איך נקרא מקום 

מתן תורה בפרשה 

ואיך הוא נקרא 

  ?בפרשת יתרו

בפרשה הוא נקרא 

חורב ובפרשת יתרו 

  .הוא נקרא הר סיני

  .כא
כמה תבניות 

  ?ואלו הן? נזכרות

, צפור, נקבה, זכר, 5

  .דג, רמש

  .כב

איזה פרט התחדש 

בפרשה בענין מי 

  ?מריבה

נשבע שמשה ' שה

  .ץרבינו לא יכנס לאר

  .כג
מה נזכר שלא 

  ?עושה הפסל

, שמיעה, ראיה

  .הרחה, אכילה

  .כד
במה ראינו את 

  '?גודל רחמי ה

בזה שהוציאנו 

ממצרים ונגלה לנו 

  .במתן תורה

  .כה

היכן מסתיימים 

דברי משה שהחילם 

  ?בפרשת דברים

', נותן לך כל הימים'

  ).ד מ(

  .כו

היכן מסתיימים 

דברי משה 

שנאמרו אחר 

  '?ויקרא משה'

וא בפרשת כי תב

  ).כו יט(', כאשר דבר'

  .כז
היכן נצטוו ישראל 

  ?לייעד ערי מקלט

לה (בפרשת מסעי 

  ).יד

  .כח

מה היתה המצוה 

האחרונה שנצטווה 

  ?משה לישראל

  .לתת ערי מקלט

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כט

היכן באר משה את 

? התורה לישראל

לפי האמור בפרשה 

, ובפרשת דברים

  ?ומה ההסבר לכך

בפרשת דברים נאמר 

בארץ מואב וכאן 

, סיחוןנאמר בארץ 

והכוונה לארץ מואב 

  .שכבשה סיחון

  .ל

באלו דברות אין 

הבדל מפרשת 

  ?יתרו

לא , לא תשא, אנכי

  .תרצח

  .לא

באלו דברות יש 

רק שינויים 

  ?דקדוקיים

, לא תנאף, לא יהיה

  .לא תגנוב

  .לב

באיזה דברה יש 

? שינוי מהותי

  ?ובמה הוא

בטעם למה , בשבת

  .על השבת' צונו ה

  .לג

האם היו בדור 

ץ מי שנכנסו לאר

שלא היו במתן 

  !הוכח? תורה

לא את ''כי כתוב , לא

כי ... 'אבותינו כרת ה

אתנו אנחנו אלה 

  .'...פה

  .לד

למה לא עלו ישראל 

? בהר במתן תורה

עיין גם בפרשת (

  )יתרו

בפרשת יתרו נאמר 

וכאן , אסר להם' כי ה

נאמר כי הם יראו 

  .מהאש

  .לה

כמה פעמים נזכר 

מתן תורה 

  ?בפרשה

3.  

  .לו

יו רק אלו דברים ה

פעם אחת בכל ימי 

  ?העולם

שעם שלם שמע 

אלוקים מדבר מתוך 

שאלוקים הוציא , אש

עם מתוך עם בניסים 

  .גדולים

  .לז
' למה שמענו את ה

  ?מדבר מן השמים
  .כדי לייסר אותנו



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לח

איזה דבר לא נכון 

אמרו ישראל 

  ?למשה

כי אם הם ישמעו עוד 

הם ' את דברי ה

  .ימותו

  .לט

איזה עם נזכר 

בפעם הראשונה 

שישראל ירשו 

  ?אותו

  .הגרגשי

  .מ

מה רוצה הבן 

ומה , לדעת

  ? התשובה לכך

נתן לנו ' למה ה

כדי , התשובה? תורה

  .'ליראה את ה

  .מא

איזה משך זמן 

נזכר בפרשה שעוד 

  ?לא עבר

  .אלף דור

  .מב
' למה בחר ה

  ?בישראל

מאהבתו אותנו 

  .ומהשבועה לאבות

  .מג
'? מה היא נחלת ה

  ?ומנין

לעם 'שכתוב , ישראל

  .'נחלה

  .מד
היכן מרומז יום 

  ?שישי בפרשה

למן היום אשר ברא '

  .'אלוקים אדם

  .מה
מה צריך מעבר 

  '?לידיעת ה
  .להשיב אל הלב

  .מו

מה התחדש 

לישראל במתן 

  ?תורה

מדבר עם אדם ' שה

  .והוא נשאר חי

 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

  'ה  1

  לימים ראשונים  1

  מן הערים האל וחי  1

  מלכי האמורי  2

  ריתלוחות הב  2

  ערי מקלט  3

  מדור המספרים

  הענין  מספר

  שלשום  3

  שלשים  3

  רבעים  4

  ימים תעשה מלאכה  6

  יום השביעי שבת  7

  עמים  7

  הדברות  10

  חסד' דור עושה ה  1000

 

  מדור שמות האישים

  השם  

  אברהם  א

  גד  ג

  יהושע  י

  יעקב  י

  יצחק  י

  ישראל  י

  מנשה  מ

  משה  מ

  סיחון  ס

  עוג  ע

  פרעה  פ

  ראובן  ר

 

  אדםמדור תוארי 

  התואר  

  אב  א

  אדם  א

  אוהב  א

  אויב  א

  איש  א

  אם  א



  אדםמדור תוארי 

  התואר  

  אמה  א

  אשה  א

  בן  ב

  בן הבן  ב

  בשר  ב

  בת  ב

  גר  ג

  זקן  ז

  חכם  ח

  מלך  מ

  )מספר(מתי   מ

  נבון  נ

  עבד  ע

  עד  ע

  קדוש  ק

  ראש  ר

  רבעים  ר

  רוצח  ר

  ֵרעַ   ר

  שונא  ש

  שלשים  ש

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  בהמה  ב

  דגה  ד

  חמור  ח

  צפור  צ

  רומש  ר

  שור  ש

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

  אוזן  א

  בין עיניך  ב

  יד  י

  כנף  כ

  לב  ל

  עין  ע

  פנים  פ

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  אבן  א

  אלהים אחרים  א

  אש  א

  בעל פעור  ב

  דבש  ד

  חלב  ח

  טוטפות  ט

  לוח  ל

  מים  מ

  נקבה  נ

  סמל  ס

  ענן  ע

  עץ  ע

  ערפל  ע

  פסל  פ

  תבנית  ת

  תמונה  ת

  

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  ותימנה  דרומה

  מי יתן  הלוואי



  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  זולתי  מלבד

  זבת  נוזלת

  שוא  שקר

  תתאוה  תחמוד

  טוטפות  תפילין

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

     ואתחנן

 X X  ויתעבר
    ולטוטפות

   X  ונשל

   X  חצובים

    חשק
    כרמים
    ליסרך
    מאודך
    מזוזות
 X X  ִמּכּור
    סגולה
  X X  סמל

 X X  ראמות
 X X  תגדעון

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  'אזהרה לשמירת התורה ללא נסיון ה  9

  מרוב טובה' אזהרה משכיחת ה  8

  הבדלת שלש ערי מקלט בעבר הירדן  5

  ההסבר לבנים את יעד התורה  10

  עבודה זרההעונש כאשר ישראל יעבדו   3

  התחזקות בשמירת התורה  2

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  התנהגות ישראל בארץ כעם נבחר  11

  יסוד האמונה  7

  פתיחה במעמד הר סיני  6

  לקבל את החוזרים בתשובה' רחמי ה  4

  תפילת משה להכנס לארץ ישראל  1
 

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  החלות  שריתא  ואתחנן  וצליתי

  פסל  צלם  סמל  צורא

  ויחי  ויתקים  תבנית  דמות

  יבדיל  יפרש  מלבדו  בר מנה

  פנים  ממלל  אז  בכן

  תתאוה  תרוג  חסד  טיבו

  חשק  צבי  לטוטפות  לתפילין

 
  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א
איזו שאלה יש 

  ?בפסוק השני

? מעניש כפול' איך ה

  ).עיין במפרשים(

  .ב

איזה פסוק דומה 

לפסוק בפסוקי 

  ?דזמרא

 -', ...המוציא במספר'

  .'...מונה מספר לכוכבים'

 

  חידה

  .בפרשת שמע  ,אני לא שם

  ,בתפילין ובמזוזה  ,ולא נרשם

  ,בקריאת שמע  ,אולם אני נאמר

  .יעקב אמר זאת לפני מותו  .כי כך הוא אמר

    

  ?מי אני

  .ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

  



  


