
 ב"ה  

 ~~~יגעת ומצאת תאמין~~~ 

 חידון פרקי אבות 
 

 ענה על כל השאלות בכתב ברור וקריא 

 .וכן אין להיעזר בשום אדם  אין להיעזר בשום חומר, סידור חומש וכדומה 

 3בסימן המספר   -חלק א

 כתוב שלושה דברים שעליהם העולם עומד:  .1

 א.

 ב.

 ג.

 כתוב שלושה דברים נוספים שעליהם העולם עומד:  .2

 א.

 ב.

 ג.

 , ובאיזה פרקים זה נאמר? 2-ו1כתוב מי התנא שאמר את מה שכתבת בתשובה  .3

_____________________________________________________ 

 כתוב שלושה דברים שהמסתכל בהם אינו בא לידי עבירה:  .4

 א.

 ב.

 ג.

 מסתכל בהם אינו בא לדי עבירה: כתוב שלושה דברים נוספים שה  .5

 א.

 ב.

 ג.

 , ובאיזה פרקים זה נאמר? 4-ו5כתוב מי התנא שאמר את מה שכתבת בתשובה  .6

_____________________________________________________ 

 "שלושה כתרים הם", מהם שלושת הכתרים? _____________________ .7

 השלם  -חלק ב 

ן זֹוָמא אֹוֵמר .8 הּו ______ :בֶּ    ,ַהּלֹוֵמד ִמָכל ָאָדם  ?ֵאיזֶּ

הּו _______  .9 ת ִיְצרֹו? ֵאיזֶּ  ,ַהכֹוֵבׁש אֶּ

הּו _______ .10 ְלקֹו  ?ֵאיזֶּ  ,ַהָשֵמַח ְבחֶּ

הּו ________ .11 ת ַהְבִרּיֹות  ?ֵאיזֶּ  . ַהְמַכֵבד אֶּ

 __________________.  -העושה מצווה אחת קונה לו  .12

 __________________.  -והעובר עבירה אחת קונה לו 

 וחבוט התשפ"ב דניאל ב 



 ב"ה  

 ~~~יגעת ומצאת תאמין~~~ 

 כל האדם _______________.  - פרק א משנה ו .13

 כל האדם _______________________.  -פרק א משנה טו  .14

 כל האדם ____________.  -פרק ג משנה יב  .15

 ______________________ מכל אדם.  -פרק ד משנה א .16

 _______________________ לכל אדם. -פרק ד משנה ג .17

 __________________ בפני כל אדם. _____   -פרק ד משנה י .18

 _______________________ כל אדם.  - פרק ד משנה טו .19

 על מי נאמר  -חלק ג

 ____________________________.  -כמעיין המתגבר .20

 __________________________.  -היה משיירי כנסת הגדולה .21

 __________________________.  -אהבה שאינה תלויה בדבר .22

 __________________________.  - מחלוקת לשם שמים .23

 _____________________________.  -נקרא נזוף  .24

 __________________________.  -איש ברתותא  .25

 _____________________________.  -סגן הכוהנים .26

 _______________________________. -חסיד  .27

 ___________________________.  -ירא חטא .28

 __________________________. - אשרי יולדתו .29

 תורה   -חלק ד

 בכמה דברים התורה נקנית? ____________.  .30

 מה סופו של אדם שבוטל מדברי תורה? ____________________.  .31

 _____. מי שמרבה תורה מה הוא מרבה? ____________ .32

 מה סופה של תורה שאין עמה מלאכה? _________________________. .33

מה אומר על כך רבן יוחנן בן זכאי?    - אם למדת תורה הרבה .34

 ____________________________________________ 

מה אומר על כך רבי טרפון?    - אם למדת תורה הרבה .35

 ____________________________________________ 

 שיושבין ויש בניהם דברי תורה, מה שרוי בניהם? ______________.  שנים .36

 מה מלווה את האדם בשעת פטירתו? _________________________. .37

 מה היא דרכה של תורה? __________________________________. .38

 _________________________________. אם בטלת מן התורה מה יש לך?  .39

מה מקבל מי שלומד תורה על מנת לעשות?   .40

 ._________________________________________________________ 



 ב"ה  

 ~~~יגעת ומצאת תאמין~~~ 

 

 חלק א בסימן חיות 

 פרק ב משנה י 

ְכבֹוד ֲחֵבְרָך ָחִביב ָעֶליָך ְכֶשָלְך }לז{, ְוַאל ְתִהי נֹוַח ִלְכֹעס. ְושּוב יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתְתָך. ֶוֱהֵוי  

, שּוָעלָזִהיר ְבַגַחְלָתן ֶשלֹא ִתָכֶוה, ֶשְנִשיָכָתן ְנִשיַכת ִמְתַחֵמם ְכֶנֶגד אּוָרן ֶשל ֲחָכִמים, ֶוֱהֵוי 

 ת ָשָרף }לט{, ְוָכל ִדְבֵריֶהם ְכַגֲחֵלי ֵאש }מב{: ַוֲעִקיָצָתן ֲעִקיַצת ַעְקָרב, ּוְלִחיָשָתן ְלִחישַ 

 משנה טו   - פרק ד 
ָחָרש ַרִבי ַיַנאי אֹוֵמר, ֵאין ְבָיֵדינּו לֹא ִמַשְלַות ָהְרָשִעים ְוַאף לֹא ִמִיּסּוֵרי ַהַצִדיִקים. ַרִבי ַמְתָיא ֶבן 

 ים }לח{: שּוָעלִ ֵוי ָזָנב ָלֲאָריֹות, ְוַאל ְתִהי רֹאש לַ אֹוֵמר, ֱהֵוי ַמְקִדים ִבְשלֹום ָכל ָאָדם. ֶוהֱ 

 איפה מוזכר בפרקי אבות שועל?  .1

 משנה י   -פרק ב  

ָכִמים,  ְכֶשָלְך }לז{, ְוַאל ְתִהי נֹוַח ִלְכֹעס. ְושּוב יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתְתָך. ֶוֱהֵוי ִמְתַחֵמם ְכֶנֶגד אּוָרן ֶשל חֲ 

, ּוְלִחיָשָתן ְלִחיַשת  ַעְקָרבֶוֱהֵוי ָזִהיר ְבַגַחְלָתן ֶשלֹא ִתָכֶוה, ֶשְנִשיָכָתן ְנִשיַכת שּוָעל, ַוֲעִקיָצָתן ֲעִקיַצת 

 ָשָרף }לט{, ְוָכל ִדְבֵריֶהם ְכַגֲחֵלי ֵאש }מב{:  

 

   משנה ה - פרק ה -אבות - משנה 

בּו ְגָשִמים ֵאש ֶשל ֲעֵצי ַהַמֲעָרָכה, ְולֹא ָנְצָחה ָהרּוַח ֶאת ַעמּוד ֶהָעָשן }כ{, ְולֹא ִנְמָצא ְפסּול ָבֹעֶמר  

  ַעְקָרבִנים, עֹוְמִדים ְצפּוִפים ּוִמְשַתֲחִוים ְרָוִחים, ְולֹא ִהִזיק }כא{ ָנָחש וְ ּוִבְשֵתי ַהֶלֶחם ּוְבֶלֶחם ַהפָ 

 ר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ַצר ִלי ַהָמקֹום ֶשָאִלין ִבירּוָשַלִים:  ִבירּוָשַלִים ֵמעֹוָלם, ְולֹא ָאמַ 

 איפה מוזכר בפרקי אבות עקרב?  .2

 

 משנה ה    -פרק ה 

 

ׁש }טז{,   ֲעָשָרה ִנִסים ַנֲעשּו ַלֲאבֹוֵתינּו ְבֵבית ַהִמְקָדׁש }טו{. לֹא ִהִפיָלה ִאָשה ֵמֵריַח ְבַשר ַהֹקדֶּ

ׁש }יז{ ֵמעֹוָלם, ְולֹא ִנְרָאה  ִרי   ְזבּובְולֹא ִהְסִריַח ְבַשר ַהֹקדֶּ ְבֵבית ַהִמְטָבַחִים }יח{, ְולֹא ֵאַרע קֶּ

ת   ל ֲעֵצי ַהַמֲעָרָכה, ְולֹא ָנְצָחה ָהרּוַח אֶּ ְלֹכֵהן ָגדֹול ְביֹום ַהִכפּוִרים }יט{, ְולֹא ִכבּו ְגָׁשִמים ֵאׁש ׁשֶּ

ָעָׁשן }כ{ ר ּוִבְׁשֵת ... ַעמּוד הֶּ  , ְולֹא ִנְמָצא ְפסּול ָבֹעמֶּ

 

 איפה מוזכר בפרקי אבות זבוב?  .3
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 משנה כ    -פרק ה 

 

ן ֵתיָמא אֹוֵמר, ֱהֵוי ַעז כַ  ר, ְוָרץ ַכְצִבי, ְוִגבֹור ָכֲאִרי, ַלֲעשֹות ְרצֹון ָאִביָך  ָנֵמרְיהּוָדה בֶּ ׁשֶּ , ְוַקל ַכנֶּ

ַבָשָמִים. הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ַעז  ן }סז{. ְיִהי ָרצֹון  ׁשֶּ ת ָפִנים ְלַגן ֵעדֶּ ָפִנים ְלֵגיִהֹנם }סה{, ּוֹבׁשֶּ

ִתְבנ ... יָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ׁשֶּ  ִמְּלָפנֶּ

 

 איפה מוזכר בפרקי אבות ארבע חיות בזו אחר זו? .4

 

 משנה טו   -פרק ד 

 

 ֹ ן  ַרִבי ַיַנאי אֹוֵמר, ֵאין ְבָיֵדינּו לֹא ִמַשְלַות ָהְרָׁשִעים ְוַאף ל א ִמִּיסּוֵרי ַהַצִדיִקים. ַרִבי ַמְתָיא בֶּ

ֱהֵוי ָזָנב לָ   ֹות, ְוַאל ְתִהי רֹאׁש ַלשּוָעִלים }לח{: ֲאָרי ָחָרׁש אֹוֵמר, ֱהֵוי ַמְקִדים ִבְׁשלֹום ָכל ָאָדם. וֶּ

 

 מקומות אריה בפרקי אבות?   2איפה מוזכר  .5

 

)נחש,   איפה מוזכר בפרקי אבות נחש, פעם אחת כתוב נחש, ופעם אחת כינוי לנחש? .6

 שרף(

 
 )רימה ותולעה, השמיר שנברא בבין השמשות(  איפה מוזכר בפרקי אבות תולעת? .7

 
ַחָּיה ָרָעה ָבָאה ָלעֹוָלם ַעל   משנה ט  -פרק ה חיה רעה שמוזכרת בפרקי אבות? ) .8

 (. ְׁשבּוַעת ָׁשְוא

ן ֵלִוי, ְבָכל יֹום   משנה ב -פרק ו ה מוזכר חזיר בפרקי אבות? )איפ .9 ַע בֶּ ָאַמר ַרִבי ְיהֹוׁשֻׁ

ת   זֶּ ל  ָויֹום ַבת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ּוַמְכרֶּ ְלבֹוָנּה ׁשֶּ ם ַלְבִרּיֹות ֵמעֶּ ת, אֹוי ָלהֶּ רֶּ ְואֹומֶּ

ם ָזָהב ְבַאף ֲחִזיר   זֶּ ֱאַמר )משלי יא( נֶּ נֶּ ֵאינֹו עֹוֵסק ַבתֹוָרה ִנְקָרא ָנזּוף, ׁשֶּ ָכל ִמי ׁשֶּ תֹוָרה. ׁשֶּ

 (. ִאָשה ָיָפה ְוָסַרת ָטַעם

ן הֹוְרְקנֹוס ְבַכף  הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ִאם ִיְהיּו " .10 ר בֶּ זֶּ ֱאִליעֶּ ָכל ַחְכֵמי ִיְשָרֵאל ְבַכף מֹאְזַנִים, וֶּ

ת כָֻּׁלם.   מֹו,ְׁשִנָּיה, ַמְכִריַע אֶּ אּול אֹוֵמר ִמשְּׁ א שָּ ִאם ִיְהיּו ָכל ַחְכֵמי ִיְשָרֵאל ְבַכף   ַאבָּ

ן ֲעָרְך ְבַכף ְׁשִנָּיה, ַמְכִריַע   ְלָעָזר בֶּ ם, ְוַרִבי אֶּ ן הֹוְרְקנֹוס ַאף ִעָמהֶּ ר בֶּ זֶּ מֹאְזַנִים ְוַרִבי ֱאִליעֶּ

ת כָֻּׁלם  ]רבן יוחנן בן זכאי[  אבא שאול אומר משמו של מי?  -" אֶּ

ומעשים טובים אך אין לו חלק לעולם הבא? ]ג,  כיצד ייתכן שמישהו יש בידו תורה  .11

ת ַהמֹוֲעדֹות,   -יא ה אֶּ ת ַהָקָדִׁשים, ְוַהְמַבזֶּ ְלָעָזר ַהמֹוָדִעי אֹוֵמר, ַהְמַחֵּלל אֶּ ַרִבי אֶּ

ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָשלֹום, ְוַהְמגַ  ה  ְוַהַמְלִבין ְפֵני ֲחֵברֹו ָבַרִבים, ְוַהֵמֵפר ְבִריתֹו ׁשֶּ ּלֶּ

ק   ֵּיׁש ְבָידֹו תֹוָרה ּוַמֲעִשים טֹוִבים, ֵאין לֹו ֵחלֶּ ּלֹא ַכֲהָלָכה, ַאף ַעל ִפי ׁשֶּ ָפִנים ַבתֹוָרה ׁשֶּ

 [. ָלעֹוָלם ַהָבא


