
 ב"ה 
 

 בתורהדף חזרה למבחן 

 

 תלמידה יקרה, 

 ת רה על פרשת אחרי מו "ה מבחן בתו תקיים בעז י  יום שני, ב' סיווןכפי שאת יודעת, בעז"ה ב

 בעז"ה תצליחי בו! כדאי שתתכונני מראש לכך שהמבחן לא יהיה קצר, אך יחד עם זאת השאלות פשוטות ו

ה והגדולה( וכן מהמחברת בה כתבנו פירושים  ות )הקטנר להתכונן למבחן מתוך החומש, החוב חשוב מאוד!
 פיעים בחוברת וגם עליהם יהיו שאלות! שאינם מו

 השאלות. . לאחר שתסיימי ללמוד למבחן, בדקי שאת מצליחה לענות על חזרהף החזרה נועד לד

       בהצלחה!!!

 הכהן הגדול ביום הכיפורים עבודת  –פרק ט"ז 

 דווקא אז?ע פרשת אחרי מות ומדו מתי נאמרה .1

 מתי מותר לאהרון להיכנס לקודש הקודשים?  .2

 בפסוק זה? שני הפירושים למילה "ענן" מהם  –"כי בענן אראה על הכפורת"  .3

 מה לובש הכהן הגדול לעבודת יום הכיפורים? .4

 ביום הכיפורים? נו לובש אותםהכהן הגדול אימדוע  –אמר "לכבוד ולתפארת" על בגדי הזהב נ  .5

. על מי אילו נאמרו פעמייםמילים  –לו וכיפר בעדו ובעד ביתו" "והקריב אהרון את פר החטאת אשר  .6

 ר אהרון בכל אחת מהפעמים?מכפ

 למה מיועדים שני השעירים של עדת בני ישראל? כיצד נקבע תפקידו של כל שעיר?  .7

 וא עושה בכל אחת מהפעמים?הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים שלוש פעמים. מה ה .8

 יכן מזה הוא מהדם? יוצא הכהן והלהיכן  –לאחר הזאת הדם בקודש הקודשים  .9

 ידוי השלישי? ועל מי מתוודה הכהן בו .10

 לעזאזל ומדוע נקרא כך? כיצד נקרא האיש שלוקח את השעיר .11

 זל בשובו משם? את השעיר לעזא  האיש שלקח ה צריך לעשות מ .12

 ף ומדוע? בסואילו שני קורבנות מקריב הכהן הגדול  .13

 לשם מה נכנס הכהן הגדול בסוף היום לקודש הקודשים?  .14

 מה נעשה בבגדי הלבן שבהם השתמש הכהן?  .15

 באיזה סוג חטאת מדובר? מה נעשה עם הפר והשעיר והיכן?  .16

שחל בכל שנה, גם כשאין בית -יום כיפור לדורות )  מהם שני האיסורים המופיעים בתורה לגבי .17
 מקדש(? 

 אכילת בשר דיני  –רק י"ז פ

 היו צריכים לעשות בני ישראל בכדי שיוכלו לאכול בשר בזמן שהותם במדבר? מדוע?מה  .1

 בני ישראל לשחוט את בעלי החיים? מדוע?צריכים היכן  .2

 לאיסור אכילת דם?מהי הסיבה  .3

 מה עונשו של מי שאוכל דם? .4

 ח(חיים טהור שאינו מוקרב על המזב )כל בעלאילו בעלי חיין מצווה לכסות את דמם?  .5

 נטמא? באיזה מקרה ייענש? מה  –אדם שאוכל נבלה  .6

 ת עריואיסור  –רק י"ח פ

 מהי עבודת המולך? .1

 שת העם והארץ?ם בני ישראל לא ישמרו על קדומה יקרה א .2
 
 

 בהצלחה רבה!!! 


