
 

 בס"ד

 ִקּׁשּוֵרי ִעְנָיִנים
ֶהְבֵדִלים ֵיק בַּ  דַּ

 שים לב ! התשובות אינן לפי סדר הפרשיות. 
 ה מהפרשה !כל שאלה ראשונה הינ

 
 

לַּ  ֤רֲאֶש   י, ב ְ֙לִתיִ֨הְתעַּ
  

 פרשה תשובה שאלה

 ? ה' בעם

 בהמה באדם ?
 

 י, ג ְנָת ֵ֔מאַּ  יָ֣מתַּ 
  

 פרשה תשובה שאלה

 נות ולשלח מארצו ?עָ מאן לֵ 

 מאן לתת לעבור בארצו ?

 ? תת להלוךמאן ל

 אמרו שמאן להלוך ?

 חם ?מאן להתנ

 מאן לחטוא ?

 מאן לשים ?

 מאנו לשמור ?

 לתת ?מאן 

 מאן להקים ?
 

ְרבֶ   י, ד ִבְגֻבֶלָֽך:ה ֖אַּ
  

 פרשה תשובה שאלה

 ארבה שאוכל ?

 ארבה שמותר באכילה ?

 ארבה שמחסל ?
 

   י, ה ֶרץָ֔הָא  ין֣עֵ 

 פרשה תשובה שאלה

 בעל חי שכסה את עין הארץ ?

 עם שכסה את עין הארץ ?
  

  י, ז ֔שְלמֹוקֵ  ֙נּו֨לָ 
 

 פרשה תשובה שאלה

 עם ישראל למוקש ?

 מוקש לעם ישראל ?



 

   י, ט ינּוּ֖וִבְזֵקנֵ  ינּוִ֥בְנָערֵ 

 פרשה תשובה שאלה

 נערים וזקנים לעבוד את ה' ?

 נערים וזקנים לחטוא ?

 ? זקנים ונעריםעזות נגד 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 י, יג ָ֙קִדים ֽרּוחַּ 
  

 פרשה תשובה שאלה

 ? בארץרוח קדים 

 רוח קדים בים ?
 

  י, טו֒ ֶרץָ֒הָא  ְך ֣וֶַּתְחשַּ 
 פרשה תשובה שאלה

 חושך ביום ?

 ? חושך ביום ובלילה

 חושך בתרדמה ?

 החושך בבריאה ?

 הבורא המבדיל בין האור לחושך ?

 הבריאה המבדילה בין האור לחושך ?

 ור ?ברואים שלאלה חושך ולאלה א

 אש בוערת וחושך ?
 

  י, טו ֶרק֧יֶ ־ָכל
 פרשה תשובה שאלה

 ת כל הירק ?אכל אש חי

 ? חיירק למאכל 

 כבהמה אוכלת ירק ?

 מאכל לאדם כירק ?

 כגן ירק ?
 

  י, יט ָמה֣יָ  הּו֖וִַּיְתָקעֵ 
 פרשה תשובה שאלה

 תקע בים ?

 תקע בהר ?
 

ְרסָ ֙ ִתָּׁשֵאר אֹ֤ל    י, כו ה֔פַּ
 פרשה תשובה שאלה

 לעבודת ה' ?

 לאכילה ?

 לאסור באכילה ?

 ? לטומאה
  



 
 
 
 
 
 
 

חַּ   יא, ה ִיםָ֑הֵֽרחָ  ֣ראַּ
  

 פרשה תשובה שאלה

 שפחה בעבודת הרחיים ?

 העם בעבודת הרחיים ?

 איסור ברחיים ?
 

 יא, ז וֹ ְ֔לֹשנ֙ ֶלב֨כֶ 
  

 פרשה תשובה שאלה

 לשון חיה ?

 לשונות הגויים ?

 כבד לשון ?
 לשון לא מובן ?

 

ָּׁשָנֽה יְ֖לָחְדֵש   יב, ב :הַּ
  

 פרשה תשובה שאלה

 ראש החדשים ?

 קרבן ראש חדש ?
 

 יב, יא ֹוןְ֔בִחָפז֙ ֹאתוֹ 
  

 פרשה תשובה שאלה

 החפזון ?

 המצוה בעקבות החפזון ?
 

 יב, לד וֹ ְ֖בֵצק־ֶאת
  

 פרשה תשובה שאלה

 בצק על השכם ?

 אין בצק ברגל ?
 

ְהמֵ  ָ֙יְֽכלּו אְ֤וֹל   יב, לט הַּ ְ֔לִהְתמַּ
  

 פרשה תשובה שאלה

 שלא יכלו להתמהמה ? בנים

 הבנים שלא רצו להתמהמה ?

 האיש שהתמהמה ?
 

  יג, ד :ָהָֽאִבֽיב ֶֹדשְ֖בח

 פרשה תשובה שאלה

 באביב ? יציאה

 מצווה באביב ?

 מצווה שבה אביב ?

 דגן שהוא אביב ?
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