
                          -1-     ____________________ֵׁשםבס"ד  
     

  ְׁשִמיִני ָּפָרַׁשת
  
  
  
  
  
  
  

  כ"ד -  א'ָּפסּוק  'ְלֶּפֶרק טֲחָזָרה ֲעבֹוַדת 
  

  

  

ּלוִּאים  ִמיִני ַלּמִ   יֹום ַהׁשְּ
  

  

  

  

  

  
  

ה ִמיִני ָקָרא מֹׁשֶ ְ ּיֹום ַהׁשּ   ...ַוְיִהי ּבַ

  ?_______________________________________________ְלִמי ָקָרא ֹמֶׁשה

  ______________________________:_________________ְּכֵדי לֹוַמר ָלֶהם

  ?ָלַקַחת ִמֶּׁשּלֹו ּוְלַהְקִריבַאֲהֹרן ֵאּלּו ָקְרָּבנֹות ָצִרי  ...ַוּיֹאֶמר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ְלךָ 

  ַמּדּוַע ַאֲהֹרן ִנְצַטָּוה ְלָהִביא :_____________עוָֹלהְלָקְרַּבן :_________ ַחָּטאתְלָקְרַּבן 

  _____________________________? ְּכמֹו ַחָּטאת ֶׁשל ֹּכֵהן ַהָּמִׁשיחַ ר ּפַ ְלַחָּטאת ְוא ֵעֶגל 

  ?ְלָהִביא ְוַאֲהֹרן ַיְקִריָבםְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאּלּו ָקְרָּבנֹות ְצִריִכים 

  :_____________ַחָּטאתְלָקְרַּבן 

  _____ְּבֵני  -)__________ 2)_________ 1: עוָֹלהְלָקְרַּבן 

  )________2)_______ 1: ָלִמיםְׁש ְלָקְרַּבן 

  ______.ְבלּוָלה ּבַ : _______ ַלִּמְנָחה

חַ  ְזּבֵ ה ֶאל ַאֲהרֹן ְקַרב ֶאל ַהּמִ   ...ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ

  ?_________________________ַמּדּוַע ֹמֶׁשה ָהָיה ָצִרי לֹוַמר ְלַאֲהֹרן ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהִּמְזֵּבחַ 

_________________________________________________________________  

את   ַהְקָרַבת ָהֵעֶגל ְלַחּטָ
 ?______ִמי ָׁשַחט. ְׁשִחיָטה) 1

ם   :ֲעבֹודֹות ַהּדָ

 ?____________ִמי ָעָׂשה ֹזאת. ַקָּבַלת ְוהֹוָלַכת ַהָּדם )2

  .ֶאת ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם_____ ַאֲהֹרן  )3

 _______.ֹות הַ ַקְרנ___ ִעם ֶאְצָּבעֹו ָּדם ַעל _____ ַאֲהֹרן  )4

  _________________________.ֶאת ְׁשֵאִרית ַהָּדם ׁשֹוֵפ ֶאל  )5
  

  

  

ַמה ִהְקִטיר ַאֲהֹרן ֵמָהֵעֶגל ַעל ) 6

  _____ֶאת הַ ? ַהִּמְזֵּבחַ 

____.ְוַהּיֹוֶתֶרת ִמן הַ ___ ְׁשֵּתי הַ 

ַמה ָעָׂשה ִעם ְׁשָאר ַהָּבָׂשר ) 7

 ?_________________.ְוָהעֹור
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  ַהְקָרַבת ָהַאִיל ְלעֹוָלה

 ?______ִמי ָׁשַחט. ְׁשִחיָטה )1

םֲעבֹודֹות    :ַהּדָ

 . ___ַקָּבַלת ְוהֹוָלַכת הַ  )2

 __.ַמָּתנֹות ֶׁשֵהן __  - ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב _____ ַאֲהֹרן  )3

 _______.ְוִהִּגיׁשּו אֹוָתּה לְ ?_____________ ִמי ִנַּתח אֹוָתה. ִנּתּוַח ָהֹעָלה ַלֲחָלִקים )4

 _____________.____________ַאֲהֹרן ַמְקִטיר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֶאת הַ  )5

  )___________.2)__________. 1? ֵאּלּו ֲחָלִקים א ִהְקִטיר ֲעַדִין     

  __________ְוֶאת הַ _______ ַוִּיְרַחץ ֶאת הַ  )6

 ____________.ְוֶאת הַ _________ ַאֲהֹרן ַמְקִטיר ַּגם ֶאת הַ  )7

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ נֹות ּבְ   ַהְקָרַבת ָקְרּבָ

את אתַחּטָ אתַחּטָ אתַחּטָ   _____ ְלַחָּטאת ֶׁשל ְּבֵני  _____ֶאת ֵׂשִעיר הַ  ַאֲהֹרן ִהְקִטיר ::::ַחּטָ

   .ֶׁשִהְקִריב ַּבַהְתָחָלה____ ְוָעָׂשה ּבֹו ֶאת ִּדיֵני ַהַחָּטאת ְּכמֹו ּבַ 

  ______ְלעֹוָלה ֶׁשל ְּבֵני _____ ַאֲהֹרן ִהְקִטיר ֶאת ָהֵעֶגל ְוהַ  ::::עֹוָלהעֹוָלהעֹוָלהעֹוָלה

  . ֶׁשִהְקִריב ַּבַהְתָחָלהְוָעָׂשה ָּבֶהם ֶאת ִּדיֵני ָהעֹוָלה ְּכמֹו ָּבַאִיל 

        . ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבחַ ְוִהְקִטיָרה ____ ֶׁשּלֹו ְוהֹוִציא ִמּתֹו הַ ___ ַאֲהֹרן ָעָׂשה ְקִמיָצה ְּבַכף הַ : : : : ִמְנָחהִמְנָחהִמְנָחהִמְנָחה

ָלִמים ָלִמיםׁשְ ָלִמיםׁשְ ָלִמיםׁשְ   ______ִלְׁשָלִמים ֶׁשל ְּבֵני _____ ַאֲהֹרן ָׁשַחט ֶאת ַהּׁשֹור ְוהַ ) 1 ::::ׁשְ

 .ֶאל ַאֲהֹרן____ ִקְּבלּו ְוהֹוִליכּו ֶאת הַ _____ ְּבֵני )2

 ___.ַמָּתנֹות ֶׁשֵהן ___  - ִמָּסִביב _____ ַעל הַ ____ ַאֲהֹרן ָזַרק ֶאת הַ  )3

 ְוָעָׂשה ָּבֶהם ְּתנּוָפה______ ְוֶאת ֶהָחזֹות ְוֶאת ׁשֹוק הַ ________ ַאֲהֹרן ָלַקח ֶאת הַ  )4

 ________.ְלַהְקִטיר אֹוָתם ַעל ַּגֵּבי הַ ְלֹכֵהן ַאֵחר _______ ַאֲהֹרן ֶהֱעִביר ֶאת הַ  )5

א ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבֲרֵכם ָ ׂשּ   ?_________ַמה ֵּבַר ַאֲהֹרן ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ...ַוּיִ

  __________________________ְּכֶׁשָּגַמר ְלַהְקִריב ֶאת ? ָמַתי ַאֲהֹרן ָיַרד ֵמַהִּמְזֵּבחַ 

ה  בֹא מֹׁשֶ   ?______________ַמּדּוַע ֵהם ִנְכְנסּו ְלֹאֶהל מֹוֵעד... ְוַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ַוּיָ

  "...ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם______ ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּתְׁשֶרה ? ַמה ֵהם ֵּבְרכּו ֶאת ָהָעם ְּכֶׁשָּיְצאּו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד

  _________________?_______________________________ַמה ָקָרה ְלַאַחר ִמֵּכן

  ?ַמה ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשָראּו ֶאת ֵאׁש ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשָּיְרָדה ַלִּמְׁשָּכן

1 ________________________________(2._____________________________(  
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  ְׁשִמיִני ָּפָרַׁשת
  
  
  
  
  
  
  

  כ' – א'ָּפסּוק  'ְלֶּפֶרק יֲחָזָרה ֲעבֹוַדת 
  

  

  

ֵני ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהוּא ְקחוּ ּבְ    ...ַויִּ
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  _____.ְוִהְקִטירּו ְקֹטֶרת ְּבֵאׁש , וֹ ֶׁשּל_______ ָּכל ֶאָחד ֶאת הַ ? ַמה ֵהם ָלְקחּו

  ?________________________________________________ַמה ָקָרה ָלֶהם

  ?______________________________________________ְלַאֲהֹרן ַמה ָאַמר ֹמֶׁשה

__________________________________________________________  

  ? "______________"ַאֲחֵרי ֶׁשָּׁשַמע ֶאת ִּדְבֵרי ֹמֶׁשה ַמה ָעָׂשה ַאֲהֹרן

  ?__________________________________________ַאֲהֹרן ָזָכה ִּבְגַלל ְׁשִתיָקתוֹ ְּבַמה 

ֶׁשֵהם ? __________  ___________ ִמי ֵהם ֵאּלּו ֶּׁשהֹוִציאּו ֶאת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה

  _________.ֶׁשָהָיה ּדֹוד ֶׁשל ______ ים ֶׁשל ָהיּו ַהָּבנִ 

  ?__________________ְּכָתְנָּתם ֶׁשל ִמי – "ַוִּיָּׂשֻאם ְּבֻכֳּתֹנָתם"

 ּוַמה לֹוְמִדים ִמָּכ____________________________________ ?  

  ?ָאר ָהֲאֵבִליםְּכמֹו ְׁש  ֶׁשא ַיֲעׂשּוֵאּלּו ְּדָבִרים ָאַמר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְלַאֲהֹרן 

1________________________________________(  

2________________________________________(  

3 ________________________________________(  

  .ִּביֵדי ָׁשַמִים ?_____ִּכי ִאם א ַיֲעׂשּו ָּכ ַמה ִּיְקֶרה ָלֶהם

  

ר  ּתְ ֶאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר ַייִ ה' ַוְיַדּבֵ ׁשְ ָכר ֶאל ּתֵ   ...ן ְוׁשֵ

  

  ______________.ֶׁשעֹוֵבד ּבְ ______ לְ  ?ְלִמי ָאסּור ִלְׁשּתֹות ַיִין ֶׁשְּמַׁשֵּכר

  .ִּביֵדי ָׁשַמִים?_______ ַמה ִּדינֹו ֶׁשל ַהֹּכֵהן ֶׁשָעַבד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכֶׁשהּוא ִׁשּכֹור

  ________.ּוַמה ִעם ֲעבֹוָדתֹו      

  ?___________________________________________עֹוד ָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּכרְלִמי 

  ?__________ְוִאם ִּיְׂשַּתֵּכר ָימּות ִּביֵדי ָׁשַמִים?________________________ ַמּדּועַ 
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ְנָחה ֹוק  )ַאֲחֵרי ַהְקָטַרת ַהּקֶֹמץ( ,ֲאִכיַלת ַהּמִ ן (ֶהָחֶזה ְוַהׁשּ ְרּבַ   ִמּקָ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ָלִמים ׁשֶ ָניו ַהּנֹוָתִרים )ׁשְ ֵני ּבָ   .ְלַאֲהֹרן ְוִלׁשְ
  

  :ִּדיֵני ֲאִכיַלת ַהִּמְנָחה

  .ְוא ָחֵמץ? ______ ֵאי אֹוְכִלים אֹוָתּה )1

 ______.ֹאֶהל ______ ּבְ ? ְכִלים אֹוָתּהֵהיָכן אוֹ  )2

 ________.ְוא הַ _______ ַרק ַאֲהֹרן ּוָבָניו הַ ? ִמי אֹוֵכל אֹוָתּה )3

ָהיּו ֵהם ֵאי ָאְכלּו ֶאת ַהִּמְנָחה ַוֲהֵרי          .ָקָדִׁשים______ ִּכי ַהִּמְנָחה ַהֹּזאת ֶזה ? ּוַמּדּועַ 

  ________________________________?_ְואֹוֵנן ָאסּור ְּבָקָדִׁשים) ֲאֵבִלים(=אֹוְנִנים 
 

  :ִּדיֵני ֲאִכיַלת ֶהָחֶזה ְוַהּׁשוֹק

 .ְּבַיַחד ִעם ַהֲחָלִבים______ עֹוִׂשים ָלֶהם ? ַמה עֹוִׂשים ִלְפֵני ֶׁשאֹוְכִלים ֶאת ֶהָחֶזה ְוַהּׁשֹוק )1

  _______ ַמֲחֶנה ְּבתוֹ  -______ ְּבָמקֹום ? ֵהיָכן אֹוְכִלים אֹוָתם )2

 __________ְוַגם הַ ________ ַּגם הַ  -ַאֲהֹרן ּוָבָניו ? ִמי אֹוֵכל אֹוָתם )3

  ______.ִּכי ֶהָחֶזה ְוַהּׁשֹוק ֵהם ָקָדִׁשים ? ּוַמּדּועַ 

  

ין יִנים ּבֵ ּנּוֵיי ַהּדִ ְנָחה  › :ׁשִ ֹוק  ַהּמִ   ֶהָחֶזה ְוַהׁשּ
  -------------- ------  ְוא ָחֵמץ______   ?ֵאי ֶנֱאָכִלים

      ?ֵהיָכן ֶנֱאָכִלים

      ?ְלִמי ֻמָּתר ֶלֱאכוֹל אוָֹתם

  ______ָקְדִׁשים   ָקָדִׁשים_______   ?ֵאיֶזה סּוג ָקָדִׁשים ֵהם

  

  ?ֵאּלּו ֵהן, ְּביוֹם ַהְּׁשִמיִני ַלִּמּלּוִאיםֻהְקְרבּו ְׁשלוָֹׁשה סּוֵגי ַחָּטאוֹת 
ַהָּיִמים ִמּיֹום ַהְּׁשִמיִני ַלִּמּלּוִאים ִהְקִריבּו (שבי"ב ַעִּמיָנָדב ֶּבן _____ ֵׂשִעיר  )2  .ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהִביאּו ְּבֵניִעִּזים _____  )1

  .ֹחֶדׁש_____ ֵׂשִעיר  )3 )ָּכל יֹום ָנִׂשיא ֶאָחד, ַהְּנִׂשיִאים ֶאת ָקְרְּבנֹוֵתיֶהם

  _____ֶׁשַהֵּׂשִעיר? ּוַמה ֹמֶׁשה ִּגיָלה ___._____יר ֵׂשעִ ? ַעל ֵאיֶזה ֵׂשִעיר ָּבַדק ֹמֶׁשה ִאם ֶנֱאָכל אֹו א

  __________ֶאת ? ֶאת ִמי ָׁשַאל ֹמֶׁשה ָלָּמה ְׂשָרפּוהּו .?______ִעם ַהְּׂשִעיִרים ָהֲאֵחִריםַנֲעָׂשה ַמה 

  ?___________אֹוְכלוֹ ַמּדּוַע ָצִרי ַּדְוָקא לְ _____.  ִמְּפֵני ? ַמּדּוַע ֹמֶׁשה א ָּדַרׁש ְּתׁשּוָבה ֵמַאֲהֹרן

ֶׁשְּבָׂשרֹו הּוָצא ) 1  ְלׂשֹוְרפוֹ ְוָהיּו ְצִריִכים ְלִהָּפֵסל ָיַכל ֶאְפָׁשרּויֹות ָאַמר ֹמֶׁשה ֶׁשַהֵּׂשִעיר ג' ֵאּלּו 

ֶׁשְּבֵני ַאֲהֹרן ָהאֹוְנִנים ָזְרקּו ֶאת ָּדם )  3 ____________.ֶׁשָּדמֹו ִנְכַנס לְ ) 2_____.  ____מֵ 

  ?ָאז ַמּדּוַע ִנְׂשָרף ֶזה א ָקָרהָּכל  ֲאָבל -_______. אֹוֵנן ֶׁשָעַבד ֲעבֹוָדה ַּבִּמְקָּדׁש ֲעבֹוָדתֹו וְ _____ הַ 

  ______.ֵיׁש ַהְבֵּדל ֵּבין ֵׂשִעיר ִעִּזים ּוְׂשִעיר ַנְחׁשֹון ְלֵבין ֵׂשִעיר ֹראׁש  ?ַמה ָעָנה ַאֲהֹרן ְלֹמֶׁשה

ְוֵהם ֻהְּתרּו ַלֲאִכיָלה ְלַאֲהֹרן  ְמֻיָחִדים ְליוֹם ַהְּׁשִמיִני - _____ ֵהם ָקְדֵׁשי  ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרים ָהִראׁשֹוִנים

  .ְוֶנֱאַסר ְלאֹוֵנן______ הּוא ָקְדֵׁשי ______ ֲאָבל ֵׂשִעיר ֹראׁש ______ ּוְלָבָניו ֲאִפילּו ֶׁשֵהם 

  



                          -1-     ____________________ֵׁשםבס"ד  
     

  ְׁשִמיִני ָּפָרַׁשת
  
  
  
  
  
  
  

  "אְלֶּפֶרק יֲחָזָרה ֲעבֹוַדת 
  כ"ג – א'ָּפסּוק 

  

  

  

ר ֹתאְכלוּ               ...זֹאת ַהַחיָּה ֲאׁשֶ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ֵהמֹות ְוַחּיֹות     .ּבְ

  ?ִריִכים ִלְהיֹות ַּבְּבֵהמֹות ּוְבַחּיֹות ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ְטהֹורֹותֵאּלּו ְׁשֵני ִסיָמִנים צְ 

  _____________.__________וְ )_________________ 1

2.__________________ (  

  

  ?ֵאּלּו ַאְרַּבע ְּבֵהמֹות ְמֹפָרטֹות ַּבּתֹוָרה ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַרק ִסיָמן ֶאָחד ְוָלֵכן ְטֵמאֹות

  _________________ֲאָבל א ________________ ַרק ֶׁשהּוא  -) _________ 1

  _________________ֲאָבל א ________________ ַרק ֶׁשהּוא  -_________  )2

  _________________ֲאָבל א ________________ א ַרק יֶׁשִה  -) _________ 3

  _________________ֲאָבל א ________________ ַרק ֶׁשהּוא  -) _________ 4

  

  ?__________________ַמה ִּדיָנם ֶׁשל ַהְּבֵהמֹות ְוַהַחּיֹות ֶּׁשֵאין ָלֶהם ֶאת ְׁשֵני ַהִּסיָמִנים

  

ִים ּמַ ים ּבַ ֲעֵלי ַהַחּיִ   ֵאּלּו ְׁשֵני ִסיָמִנים ְצִריִכים ִלְהיֹות ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ֶלֱאכֹול ֶאת  .ּבַ

  )__________2)_________ 1? ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶּׁשַּבַּמִים                                                   

  ?___________ַּבָּיִמים אֹו ַּבְּנָחִלים, ְּבֵאּלּו ָּדִגים ְמֻדָּבר            

  

  "?__________________ַּבָּמִיםָּכל ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת : "ַמה לֹוְמִדים ֵמַהִּמִּלים

______________________________________________________________  

  ? (רש"י) ְּבַיַחד ָּדִגים ְטֵמִאים ִעם ָּדִגים ְטהֹוִריםַמה ַהִּדין ִאם ֵעְרבּו 

_____________________________________________________________  
  

  

  



  

     -2-                                                       בס"ד   
                     

דֹוִלים   .עֹופֹות ּגְ
  

  ?ֵאילּו ֵהם ֶעְׂשִרים ָהעֹופֹות ַהְּכתּוִבים ַּבּתֹוָרה ֶׁשָאסּור ָלנּו ְלאֹוְכָלם: ַהֲעֵּתק ֵמַהֻחָּמׁש

1  ___________(2 ____________(3_____________( 4____________(  

5_______(  ____6 ____________(7  _____________(8____________(  

9  ___________(10 ___________(11 ____________(12____________(  

13  __________(14 ___________(15  ____________(16____________(  

17  __________(18 ___________(19  ____________(20____________(  

  

ֲעֵלי ַהַחיִּ  ל ָהעֹופֹותּבַ ים ׁשֶ ַטּנִ   .ים ַהּקְ
  

  ?ֵאּלּו עֹופֹות ְקַטִּנים ֲאסּוִרים ָלנּו ַלֲאִכיָלה

  ".ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם"ַרְגָלִים ___ ָּכל עֹוף ֶׁשהֹוֵל ַעל 

ִרים ּוֻמָּתִרים ֵאילּו ַאְרָּבָעה סּוֵגי ִׁשְרֵצי עֹופֹות ְקַטִּנים ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַאְרָּבָעה ַרְגָלִים ְטהוֹ 

  ? ָלֲאִכיָלה

  .ָּבֶהם ַעל ָהָאֶרץ_______ ֵאּלּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְׁשֵּתי ְרָגִלים ֲאֻרּכֹות לְ 

  ____________ִמין הַ ) 1: ְוֵאּלּו ֵהם

  ___________ִמין הַ ) 2                 

  ___________ִמין הַ ) 3         

  ___________ִמין הַ ) 4         

  

  

  

  

  

 

 



                          -1-     ____________________ֵׁשםבס"ד  
     

  ְׁשִמיִני ָּפָרַׁשת
  
  
  
  
  
  
  

  "אְלֶּפֶרק יֲחָזָרה ֲעבֹוַדת 
  מ' - כ"דָּפסּוק 

  

  

  

ִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב ֵגַע ּבְ ל ַהּנֹ   ...ּכָ
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  ֻטְמַאת ַמָּגע

  ?ֶּׁשּנֹוֵגַע ִּבְנֵבָלה ֶׁשל ַחָּיה ְטֵמָאה ַמה ָצִרי ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ְלִהָּטֵהרִמי 

 ...)ִאם ָטַבל ִלְפֵני(ְוָאז ִיָּטֵהר _________ ְלַחּכֹות ֶׁשַּיִּגיַע הַ ) 2 . ַּבִּמְקֶוה_______ לִ  )1

  

  ֻטְמַאת ַמָּׂשא

  ?ַמה ָצִרי ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ְלִהָּטֵהרְנֵבָלה ֶׁשל ַחָּיה ְטֵמָאה ) ֵמִרים(ִמי ֶׁשּנֹוֵׂשא 

 ________. ֶאת ַהְּבָגִדים ֶׁשּלֹו ּבַ ________ לִ ) 2  .ַּבִּמְקֶוה_______ לִ  )1

  ...)ִאם ִהְטִּביָלם ִלְפֵני( ________ְוָאז ִיָּטֵהר הּוא ּו_________ ְלַחּכֹות ֶׁשַּיִּגיַע הַ )  3

J ַהִּסיָמִנים_ _ֶּׁשֵאין ָלֶהם ֶאת ֵאּלּו ? ִנְבָלָתם ְמַטֵּמאת ֶאת ַהּנֹוֵגַע ָּבֶהםַחּיוֹת ּוְבֵהמוֹת סּוֵגי ֵאּלּו,  

  ________.אֹו ֶׁשֵהם א ַמֲעלֹות  _____.ֲאָבל א ׁשֹוְסעֹות _______ אֹו ֶׁשֵהם ַמְפִריסֹות  -

J (פס' כ"ז) "ִנְבָלָתם ְמַטֵּמאתַּבֲעֵלי ַחִּיים ֵאּלּו ? ָּכל הֹוֵל_____  "________  

J 3)__________ 2) _________  1? ִנְבָלָתם ְמַטֵּמאתְׁשָרִצים ְׁשמֹוַנת ֵאּלּו__________(  

4 __________(5__________( 6 _________(7 __________ (8____________(  

J  ִּדינוֹ ְּכִלי ֶׁשָּנַפל ָעָליו ְנֵבָלה ַאַחת ִמְּׁשמֹוַנת ַהְּׁשָרִצים ַהְּמַטְּמִאים ַמה?  

  _______אֹו ִמ ______ אֹו מֵ _______ אֹו ִמ ______ ֶׁשָעׂשּוי ֵמ ְּכִלי ִאם ֶזה 

  ._________ָצִרי ִלְטֹּבל ֶאת ַהְּכִלי ּבַ ) 1   ?ַמה ִּדינוֹ 

     .ְוָאז ִיָּטֵהר ַהְּכִלי _______ְלַחּכֹות ֶׁשַּיִּגיַע הַ ) 2                 

  .אֹותוֹ ______ ִמַּיד ּכְ ? ּוָמַתי ִנְטַהר_______ ? _______ִּדינוֹ ִאם ֶזה ְּכִלי ֵמֶחֶרס ַמה 

  

 טבילת כלי טמא במקווה
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  .ּוַמְׁשִקין ֶׁשִּנְטְמאּואֶֹכל 

  ?ִמְּׁשמֹוַנת ַהְּׁשָרִצים ַמה ִּדינֹוַמֲאָכל ֶּׁשָּנְפָלה ָעָליו ְנֵבָלה 

  ?________ַמה ִּדינוֹ ) ֲאִפילּו ֶׁשִּנֵּגב אֹוָתם(ִאם ָּבאּו ָעָליו ַמִים ַּפַעם ַאַחת 

  ?__________ִאם א ָּבאּו ָעָליו ַמִים ַאף ַּפַעם ַמה ִּדינוֹ 

  ?________ַהִאם ַּׁשָּי ְלַטֵהר ֶאת ַהַּמֲאָכל ֶׁשִּנְטָמא

  ?_______________נֹו ֶׁשל ַמְׁשֶקה ָהָראּוי ִלְׁשִתָּיה ֶּׁשִּנְמָצא ְּבתֹו ְּכִלי ֶׁשִּנְטָמא ִמְּנֵבָלהַמה ִּדי

  

  ?____________ֵאי ִנְטָהִרים) ֵמֶחֶרס(ְנֵבָלה ֶּׁשָּנְפָלה ַעל ַתּנּור ְוִכיַרִים 

  ?_____________________ְּבֻטְמָאָתםאֹו ֶׁשָּיכֹול ְלַהְׁשִאיָרם , ַחָּיב ִלְׁשֹּבר אֹוָתםַהִאם 

   ? (פס' ל"ה) "__________  _________  ________"ֵמֵאּלּו ִמִּלים ְּבָפסּוק לֹוְמִדים ֹזאת

  

  __________________?__ַהְּׁשָרִציםִאם ָנְפָלה ְלתֹוָכם ְנֵבָלה ִמְּׁשמֹוַנת ֵאילּו ַמִים א ִנְטָמִאים 

_________________________________________________________________  

  ?___________ַמה ִּדינוֹ ם ִיַּגע ְּבֶׁשֶרץ ַהִּנְמָצא ְּבתֹו ַהַּמִים ַהָּללּו ִאם ָאדָ 

  

  . ְזָרִעים

  ?ֲעֵליֶהם ְנֵבָלה ִמְּׁשמֹוַנת ַהְּׁשָרִציםֶּׁשָּנְפָלה ַמה ִּדיָנם ֶׁשל ְזָרִעים 

  ___________:ְזָרִעים ַהְּמֻחָּבִרים ָלֲאָדָמה

  ):_________ֵמָאז ֶׁשִּנְתְלׁשּו( ְזָרִעים ַהְּתלּוִׁשים ֶׁשא ִנְרְטבּו ַאף ַּפַעם

  :__________ַוֲאִפילּו ִניְגָבם ְזָרִעים ְּתלּוִׁשים ֶׁשִּנְרְטבּו ֲאִפילּו ַּפַעם ַאַחת

  

  .ִנְבַלת ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה

  ?________ְמַטֵּמאתַהִאם ְנֵבַלת ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה 

  ?ֵאי ִנְטָהִרים ִמֶּמָּנה

  _______.ְּכֶׁשַּיִּגיַע ָהֶעֶרב ִיְהֶיה ) 2.  ַּבִּמְקֶוה) _______ 1: ְּבִנְבָלָתּהַהּנוֵֹגַע 

  ֶאת ַהְּבָגִדים ַּבִּמְקֶוה ) ______2.  ַּבִּמְקֶוה) ______ 1: ֶאת ִנְבָלָתּהַהּנוֵֹׂשא 

  _______.ְּכֶׁשַּיִּגיַע ָהֶעֶרב ִיְהֶיה ) 3                                

  ֶאת ַהְּבָגִדים ַּבִּמְקֶוה ) ______2.  ַּבִּמְקֶוה) ______ 1: ֶאת ִנְבָלָתּהָהאוֵֹכל 

  _______.ְּכֶׁשַּיִּגיַע ָהֶעֶרב ִיְהֶיה ) 3                                



  

                     בס"ד  
     

  
  

  חומששאלות חזרה למבחן ב
  
  
  
  
  
  
  

  

   מ' -  דפסוק כ"פרק י"א  - שמיני פרשת
  

  

  

ִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב ֵגַע ּבְ ל ַהּנֹ   ...ּכָ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בנבלה של חיה טמאה מה צריך לעשות כדי להטהר? שנוגעמי  )1

  (מרים) נבלה של חיה טמאה מה צריך לעשות כדי להטהר? שנושאמי  )2

  טמאים מה דינו?העליו נבלה משמונת השרצים  הכלי שנפל )3

  (אילו כלים נטהרים בטבילה והערב שמש ואילו כלים תקנתם בשבירה)                  

  לא נרטב אף פעם) \נרטב  \מאכל שנפלה עליו נבלה משמונת השרצים מה דינו? (תלוש  )4

  נמצא בתוך כלי שנטמא מנבלה?המה דינו של משקה  )5

  נבלה שנפלה על תנור וכירים (מחרס) מה דינם? מדוע? )6

  מאתם?והאם חיב לשוברם או שיכול להשאירם בט )7

  לים בפסוק לומדים זאת? (פס' ל"ה)ילו מימא )8

  אילו מים לא נטמאים מנבלה של שמונת השרצים? )9

 ?שמונת השרציםאילו מים כן נטמאים אם נפלה לתוכם נבלה של  )10

  ?שרץ ואדם שנמצא בתוכו כן נטמאנבלת איך יתכן ִמקוה שלא נטמא מ )11

  ?מה דינם של זרעים שנפלה עליהם נבלה משמונת השרצים )12

           לא נרטבו אף פעם)    \נרטבו  \(תלושים                    

  טמא?היה יו טהורהבהמה אדם שיגע באיך יתכן  )13

  צריך לעשות כדי להטהר?רה מה ובנבלה של חיה טה שנוגעמי  )14

  (מרים) נבלה של חיה טהורה מה צריך לעשות כדי להטהר? שנושאמי  )15

 ?נבלה של חיה טהורה מה צריך לעשות כדי להטהר שאוכלמי  )16

  

  בהצלחה רבה!!!



  
  

        ב וענה תשובה מלאה:ב וענה תשובה מלאה:ב וענה תשובה מלאה:ב וענה תשובה מלאה:ווווחשחשחשחש
  

 _____________ ?ֵאי ִיָּטֵהר_ _?_____ִּבְנֵבָלה ְטֵמָאה ַמה ִּדינוֹ ֶּׁשָּנַגע ָאָדם  )1

_____________________________________________________ 

 )______________2)_________1? ִנְטָמאַמה , ְנֵבָלה ְטֵמָאהֶׁשֵהִרים ָאָדם  )2

  ?______________________________________________ֵאי ִנְטָהִרים

  ________________?________ִנְבָלָתם ְמַטֵּמאתַחּיֹות ּוְבֵהמֹות ֵאילּו סּוֵגי  )3

_______________________________________________________  

  ___________?)ָפֵרט( ְּכִלי ֶׁשָּנַפל ָעָליו ַאַחת ִמְּנֵבלֹות ְׁשמֹוַנת ַהְּׁשָרִצים ַמה ִּדינוֹ  )4

_______________________________________________________  

  ?____________________ה ֲעֵליֶהם ְנֵבָלה ֵאי ִנְטָהִריםַתּנּור ְוִכיַרִים ֶּׁשָּנְפלָ  )5

 ____?________________ַהִאם ִנְטָמאַּתּפּוַח ַּבְּמָקֵרר ֶׁשָּנַפל ָעָליו ִנְבַלת ֶׁשֶרץ  )6

_______________________________________________________  

  )ָטהֹור \ָטֵמא : ַהְׁשֵלם? (ְזָרִעים ֶׁשָּנַפל ֲעֵליֶהם ִנְבַלת ֶׁשֶרץ ָטֵמא ַמה ִּדיָנם )7

  :____א ִנְרְטבּו:____ ִנְרְטבּו: ְכֶׁשְתלּוִׁשים:________. ְכֶׁשְמחּוָבִרים ָלֲאָדָמה

  ?________________ֵאילּו ַמִים ִנְטָמִאים ִמֶּׁשֶרץ )8

  ?_____________________ִמֶּׁשֶרץֵאילּו ַמִים א ִנְטָמִאים 

  ?_________ֵאי ָיכֹול ִלְהיֹות ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ֶׁשְּמַטֵּמאת ָאָדם ְּבַמָּגע אֹו ְּבַמָּׂשא )9

_______________________________________________________  

  ?ָׁשםא ְיכֹוָלה ְלַטּמֵ ְנֵבָלה א ְמַטֵּמאת ֶאת ֵמי ַהִּמְקֶוה ֶאת ִמי ִהיא ֵּכן  )10

     _______________________________________________________  

 ~~ ְּבַהְצָלָחה ַרָּבה!ְּבַהְצָלָחה ַרָּבה!~~ 

  

ת ָרׁשַ ִמיִני  ִמְבָחן ּפָ  ׁשְ

  
  
  

  
א   ָ ע ּוַמׂשּ  ֻטְמַאת ַמּגָ

  

                  _______חתימת הורים:________ציון: __________________________  

 :_____________________ְׁשִמי    בס"ד


