
 
 ב"ה 

 

 מות- מבחן על פרשת אחרי

 שום פרט. בהצלחה! תלמידה יקרה, הקפידי לקרוא את השאלה בתשומת לב עד הסוף בכדי לא לפספס

 עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים   – פרק ט"ז  

 נק'( 60=6*10) שאלות בפרק זה. 18/10עני על  

 מדוע חשוב לציין שהדברים הבאים נאמרו לאחר מותם של נדב ואביהוא? –"אחרי מות שני בני אהרון"  .1

 בכדי לדעת את הסדר בו קרו הדברים. .א

 בכדי להזהיר את אהרון שלא יעשה כמו בניו. .ב

 משום שהדברים היו נחמה לאהרון על מות בניו. .ג

 ה זו. בונוס: הביאי את המשל בו משתמש רש"י בכדי לענות על שאל 

____________________________________________________________________ 

 __________מתי אהרון מצווה כן להיכנס אל הקודש? ________________ –"ואל יבוא בכל עת אל הקודש"  .2

 אראה על הכפורת"? ____________________________________ ענןלאיזה "ענן" הכוונה במילים "כי ב .3

 פסוק זה. ________________________________________________ וש נוסף ל בונוס: הביאי פיר 

 ? בעת עבודת יום הכיפוריםילו בגדים לבש על הכהן הגדול א .4

 בגדי זהב. .א

 בגדי לבן. .ב

 תשובות א' וב' נכונות. .ג

 ם?ם אלו ביום הכיפורימדוע הכהן הגדול לובש דווקא בגדי .5

____________________________________________________________________ 

 מה נועדו שני השעירים שהביאו עדת ישראל לקורבן חטאת? תשובה: אחד ל__________ והשני ל__________.ל .6

 נאמר פעמיים, בפס' ו' ובפס' י"א. מה ההבדל בין הווידויים? –"וכיפר בעדו ובעד ביתו"  .7

____________________________________________________________________ 

 מהיכן לקח הכהן את הגחלים לקטורת? ___________________________ –"ולקח מלא המחתה גחלי אש"  .8

 תארי שניים מתוך שלושת הכניסות של הכהן הגדול לקודש הקודשים: .9

 _________________________________________________________________ .א

 _________________________________________________________________ .ב

 באיזה מזבח מדובר? הקיפי בעיגול. –לאחר הזאת הדם ליד הפרוכת נאמר: "ויצא אל המזבח אשר לפני ה'".  .10

 מזבח החיצון/מזבח הפנימי

 ____________________________________________על מי מתוודה הכהן הגדול בווידוי השלישי?  .11

 מיהו ומדוע נקרא כך? –השעיר שיצא בגורלו "עזאזל" הולך עם "איש עיתי"  .12

____________________________________________________________________ 

 שני, כ"ד אייר תש"פ יום 

 שם: _______________

 ציון:_______
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מה נכנס אהרון לקודש לשם  – והניחם שם"אל הקודש אשר לבש בבואו את בגדי הבד "ובא אהרון אל אוהל מועד ופשט  .13

 זה? ________________________________________________________הקודשים בשלב 

 מהמילים "והניחם שם"?מד נלמה  – "והניחם שםאל הקודש אשר לבש בבואו את בגדי הבד ופשט " .14

____________________________________________________________________ 

 די הזהב? ה הכהן הגדול לאחר שלובש את בגעושמה  –"ורחץ את בשרו במים ולבש את בגדיו"  .15

____________________________________________________________________ 

 _זל? ________________________________________" בחזרתו מעזאמה צריך לעשות "איש העיתי .16

 איזה סוג קורבן חטאת זה?  – "ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת... יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש את עורותם..." .17

 חטאת פנימית/חטאת חיצונית

 בכל שנה, גם כשאין בית מקדש(? -המצוות המוזכרות בתורה לגבי יום הכיפורים לדורות )מהם שני  .18

____________________________________________________________________ 

 דיני אכילת בשר  – רק י"ז  פ

 (20=5*4) שאלות בפרק זה. 4/7עני על 

 מדוע נאסר על בני ישראל לאכול בשר בלי שיקריבו אותו לקורבן? .19

____________________________________________________________________ 

 בשר תאווה היה )הקיפי בעיגול(: כל עוד הם היו במדבר/כל זמן שבית המקדש היה קיים. איסור אכילת  .20

 מדוע נאסר על בני ישראל לשחוט קורבן מחוץ למשכן?  .21

____________________________________________________________________ 

 כל זמן שבית המקדש היה קיים./מחוץ למשכן היה )הקיפי בעיגול(: כל עוד הם היו במדבר הקרבת קרבןאיסור  .22

 מדוע נאסר על בני ישראל לאכול את דם החיות? )רמז: דם=נפש( .23

____________________________________________________________________ 

 על אילו בעלי חיים חלה מצוות כיסוי הדם? .24

 יש לכסות את דמו.  –כל בעל חיים שנשחט או מת ונשפך ממנו דם  .א

 יש לכסות את דמו לאחר השחיטה.  –כל בעל חי הכשר לאכילה  .ב

 כל בעלי חי טהור שלא מוקרב על המזבח. .ג

 כל בעל חי טמא שמת ודמו נשפך ממנו. .ד

 בונוס: מהי הסיבה למצוות כיסוי הדם? 

____________________________________________________________________ 
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 נשא עוונו". באילו יחשב אדם זה כחוטא?ו –" ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ  –נאמר על אדם שאכל נבלה  .25

 כל עוד הוא לא נעשה טהור, הוא חוטא. –בכל מקרה  .א

 אם יכנס לבית המקדש. .ב

 אם יאכל קודשים.  .ג

 תשובות ב' וג' נכונות. .ד

 

 איסור גילוי עריות   – פרק י"ח  
 נק'( 10) על שאלה אחת בפרק זה.עני 

 מהו האיסור בפסוק זה? –"ומזרעך לא תיתן להעביר למולך"  .26

____________________________________________________________________ 

 י ישראל לא ישמרו על קדושתם בארץ ישראל?ה יקרה אם בנמ .27

____________________________________________________________________ 

 ביאורי מילים 
 נק'( 10=2*5) המילים הבאות והסבירי את פירושם. מתוך ארבעת 2בחרי 

 פרוכת, כפורת, מבית לפרוכת, שעירים )מפרק י"ז(

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


