
פרשת שמיני
מגישה מנוחי בצלאל



שאלה 1 :"ויהי ביום השמיני"באיזה 
תאריך הוקם המשכן? [פרק ט פס' א 

רש"י]

ז ניסן1.

כב שבט2.

א ניסן3.

יט אלול4.



שאלה2: איזה בהמה הקריבו לחטאת? [פרק ט פס' 
ב]

1.פרה

2.כבשה

3.עגל

4.איל



שאלה 3: מדוע ה' אמר לאהרון שיקריב עגל ולא בהמה 
אחרת?[ פרק ט פסוק ב רש"י]

לזכר עגל הזהב 1.

לזכר הקורבנות שהקריב אברהם2.

 מפני שהעגל היא בהמה מובחרת3.

להודיע שה' מכפר לו על מעשה העגל4.



שאלה 4:מדוע משה אמר לאהרון "קרב אל המזבח"? 
[פרק ט פס' ז רש''י]

מפני שאהרון התבייש1.

מפני שהוא היה רחוק2.

מפני שהוא לא שם לב3.

מפני שהוא חשב שזה לא תפקידו4.



שאלה 5:מה שמותם של בני אהרון?[פרק י פסוק א]

אברהם ואלעזר 1.

נדב ואביהוא2.

יצחק ויעקב 3.

יהושע וכלב4.



שאלה 6:"וידום אהרון '' מה השכר שקיבל אהרון על 
שתיקתו ?

[פרק י פסוק ג רש"י]

אריכות ימים1.

כסף וזהב2.

בניית בית המקדש 3.

ה' דיבר איתו פרשת שתויי יין4.



שאלה 7:"אל תפרעו" איך רש''י מסביר? [פרק י פסוק 
ו]

לגדל שיער 1.

לא לגדל שיער2.

לא להפריע3.

כן להפריע4.



שאלה 8:איזה עונש מגיע למי שנכנס לאוהל מועד? 
[פרק י פסוק  ט]

עונש מיתה 1.

לא יוכל יותר להיכנס לאוהל מועד2.

קנס כספי 3.

יקריב קורבן4.



שאלה 9:מהי "מעלת גרה" בבהמה?[פרק יא' פס' ד 
רש"י]

יש לה גרון ארוך 1.

מעלה את האוכל ממעיה לפיה וטוחנת שוב וכו2.

מגרגרת מים לפני האוכל3.

שוטפת את פיה לאחר האוכל4.



שאלה 10:מדוע השפן הוא אסור באכילה?[פרק יא 
פס' ה]

כי יש לו אוזניים ארוכות1.

כי לא יודעים איפה לשחוט אותה2.

היא לא מפריסה פרסה3.

כי היא רצה מהר 4.



שאלה 11:איזה סימנים צריך שיהיה בדג?[פרק יא 
פסוק ט]

סנפיר 1.

קשקשת2.

מעלה גרה3.

סנפיר וקשקשת4.



שאלה 12:עד מתי יטמא ה"נוגע בנבלתם" ?[פרק יא 
פסוק כד]

עד הבוקר1.

עד חצות2.

שבוע ימים3.

עד הערב4.
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