
   

  _______________________ֵׁשם  בס"ד
  

  

  ְּבַׁשַּלחָּפָרַׁשת 
  י"זָּפסּוק  י"גִמֶּפֶרק ַחָזָרה ֲעבֹוַדת 

  ח'ָּפסּוק י"ד ַעד ֶּפֶרק 
  

ה                     הָלּמָ הָלּמָ הָלּמָ         ????ָלּמָ

 ___________________________?ֱאִקים ֶּדֶר ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתיםָנָחם ְוא  )1

 ?______________________________ִעּמוֹ ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף  )2

 ?_____________________________ְוה' הֹוֵל ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן )3

 ?___________________________________ְוָיֻׁשבּוַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  )4

                ____________?_______________ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ֶמֶל ִמְצַרִיםה' ַוְיַחֵּזק  )5
        

                                                                                                                                                                            

        

ים                                                                                                                                                                                         אּוֵרי ִמּלִ יםּבֵ אּוֵרי ִמּלִ יםּבֵ אּוֵרי ִמּלִ יםּבֵ אּוֵרי ִמּלִ   ַקו ֵּבין ַהִּמיָלה ְלֵפרּוָׁשּהְמֹׁש        ::::ּבֵ

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  • ְוא ָנָחם    

  • ִיָּנֵחם ָהָעם

  •  ַוַּיֵּסב

  • )ֵּפרּוִׁשים 2(ַוֲחֻמִׁשים 

  • ַלְנחֹוָתם

  • א ָיִמיׁש

  • ִנְכחוֹ 

  • ְנֻבִכים

  • ְוִאָּכְבָדה

  • ַוֶּיֱאֹסר

  • ֶרֶכב ָּבחּור

  • ָׁשִליִׁשים

 
ַהְצָלָחה ַהְצָלָחהּבְ ַהְצָלָחהּבְ ַהְצָלָחהּבְ  !!!!ּבְ

  מּולוֹ • 

  ָקַׁשר• 

  )ְסגּוִרים(ְּכלּוִאים • 

  יא הֹולִ ַוה' • 

  ְוֶאְתַּגֵּדל ְּבָכבֹוד • 

  ֶמְרָּכבֹות מּוְבָחרֹות• 

  ִעם ְּכֵלי ִמְלָחָמה• 

  ִסֵּבבוה' • 

  אָׂשֵרי ָצבָ • 

  א ָיִזיז• 

  ִיְתָחֵרט ָהָעם• 

  ֶאָחד ֵמָחֵמׁש ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים• 

  ְלהֹוִלי אֹוָתם• 

 



   

ַהְצָלָחה ַהְצָלָחהּבְ ַהְצָלָחהּבְ ַהְצָלָחהּבְ  !!!!ּבְ

  _______________________ֵׁשם  בס"ד
  

  

  ְּבַׁשַּלחָּפָרַׁשת 
  י"ד ְלֶפֶרק ַחָזָרה ֲעבֹוַדת 

  י"ד -א' ְּפסּוִקים 
ֵאלֹות ְ   : ַעּנֵה ַעל ַהׁשּ

 ?ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִהְסּתֹוֵבב ְוָלׁשּוב ְלִכּיּון ֶאֶרץ ִמְצַרִיםה' ַמּדּוַע ִצָּוה  )1

______________________________________________________  

  ?ֶׁשַּדְוָקא ַיֲחנּו ִלְפֵני ַהֶּפֶסל ֶׁשִּנְקָרא ַּבַעל ְצֹפןה' ָלָּמה ִצָּוה אֹוָתם ) 2

______________________________________________________  

3 ( ִיְתַּגֵּדל ְּבָכבֹוד ַעל ְיֵדי ַּפְרֹעהה' ֵאי____________________________?  

  ? ________________________ַמה ָאְמרּו ַהִּמְצִרים ַאֲחֵרי ֶׁשֶּנֱהַפ ְלָבָבם )4

  ?___________________________ְּבֵאילּו ִּדּבּוִרים ָלַקח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם) 5

______________________________________________________  

  "?_________________________ִהְקִריבּוַפְרֹעה "ַמה לֹוְמִדים ֵמַהִּמִּלים ) 6

ַהַהָּצעֹות ֶׁשִהִּציעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְכֵדי ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהִּמְצִרים ֶׁשרֹוְדִפים  4ַמה ֵהן ) 7

  ?ַאֲחֵריֶהם

  :____________________________ִׁשְמעֹון ְוִיָּׂשׂשָכר ִהִּציעּוַהְּׁשָבִטים ְראּוֵבן 

  ".ה ______ֶאת ____ ַאל ִּתיָראּו ִהְתַיְּצבּו ": ָנה ָלֶהםּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו עָ 

  :____________________________ַהְּׁשָבִטים ְזבּולּון ִּבְנָיִמין ְוַנְפָּתִלי ִהִּציעּו

  ".ָלֶכםה' ______ ": ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָנה ָלֶהם

  __________________:________________ַהְּׁשָבִטים ֵלִוי ָּגד ְוָאֵׁשר ִהִּציעּו

  "._________ְוַאֶּתם  ": ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָנה ָלֶהם

  :_____________________________________ְוֵחֶלק ֵמַהְּׁשָבִטים ִהִּציעּו

  _____"א ּתוִֹסיפּו ִלְראוָֹתם עוֹד ַעד  ": ְוָלֶהם ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָנה

  

  

  

  

  



                  - 2-ד     בס" 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

  ֶנֱאַמר: ִמי ַעל                     

בוּ  מוֹ  ִנּצְ     _______ֵנד____ ּכְ

יג ֶאְרּדֹוף ִ   ___________ַאׂשּ

  __________ָקְפאוּ 

  ֶנֶעְרמּו__________

  _____ִמְלָחָמה ִאישׁ 

יר________       ָיׁשִ

מֹו_________ ּסָ   ּכִ

  ָאַחז____________   ִחיל

  _ִנְבֲהלּו_______

  ______ָרַעד_____ ֹיאֲחֵזמוֹ 

יִרים___________   ָנֹמגוּ  קַּ ___________ ַאּדִ ָיָדּה__________ ַהּתֹף ח... ֶאתַוּתִ  ּבְ

 

 

 

 

 

ף ִעּגּול ַהּקֵ ׁשּוָבה ֶאת ּבְ כֹוָנה ַהּתְ  .ַהּנְ

  ?ָמַתי"... ָוֶעד ְלעֹוָלם ִיְמלֹוךְ ) "ה' 1

ֶנה ּבָ יִּ ׁשֶ ית) 1 ּכְ שׁ  ּבֵ ְקּדָ ית )2 ָהִראׁשֹון ַהּמִ שׁ  ּבֵ ְקּדָ ִני ַהּמִ ֵ ית3 ַהׁשּ שׁ  ) ּבֵ ְקּדָ י ַהּמִ ִליׁשִ ְ    ַהׁשּ

חוַ ) "2 ּקַ ִביָאה ִמְרָים ּתִ ָיָדהּ  ַהּתֹף ֶאת... ַהּנְ ם ּתֹף ְלִמְרָים ָהָיה ֵמֵהיָכן" ּבְ ּיָ   ? ּבַ

ַים.    ָמְצָאה ) ִהיא1 ְגָאֵלם' ַבה ֶהֱאִמיָנה ) ִהיא2ּבְ יִּ ְצַרִים. ַהּתֹוף ֶאת ְוֵהִביָאה ׁשֶ    ִמּמִ

ה3 ירֹות ּתֹף ְוָיָצא ֵנס ) ַנֲעׂשָ ִים. ִמּקִ   ַהּמַ

ךָ  ֲעבֹוריַ  ) "ַעד3 ָרֵאל ַעם ַמה ה'"... ֶאת ַעּמְ   )2ַיֲעבֹור? ( ִיׂשְ

ן ) ְנַהר2 סּוף ) ַים1 ְרּדֵ   ַאְרנֹון ) ַנַחל4 ִסיָני ) ַהר3 ַהיַּ

יעַ ה'  ַמּדּועַ ) 4 ְצִרים ֶאת ִהְטּבִ   ?ַהּמִ

י1 ָרֵאל ַעם ֶאת ַלֲהרֹוג ָרצוּ  ֵהם ) ּכִ י2 ִיׂשְ ִעים ָהיוּ  ֵהם ) ּכִ ֵדי3 ְרׁשָ יִּ  ) ּכְ לׁשֶ ּדֵ מוֹ  ְתּגַ  ׁשְ

ל ַרְך.  ׁשֶ ל4ה' ִיְתּבָ ׁשּובֹות ) ּכָ  ְנכֹונֹות. ַהּתְ

 



 

      - 1-            בס"ד                                    

 ֲעבֹוַדת ֲחָזָרה

ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ  ּפָ

סּוִקים א' ֶרק ט"ו ּפְ   כ"א -ּפֶ

ם ~~~~ יַרת ַהּיָ   ~~~~ ׁשִ

  

ֵאלֹות.  ְ ה ַעל ַהׁשּ   ַעּנֵ

ַים סֹוף: יָעה ּבְ ל ִהְטּבִ ְרּגֹות ׁשֶ ת ַהּדַ לֹוׁשֶ   ַמה ֵהם ׁשְ

1(  .____________________2  ._____________________(3._______________________(   

ִים)? ְבָלֵעמֹו ָאֶרץ" (ָהָאֶרץ ְולֹא ַהּמַ ים "ּתִ ּלִ  ַמה לֹוְמִדים ֵמַהּמִ

.___________________________________________________________________________  

ִהּלֹות", ַמּדוּ  ל ה'?"ּנֹוָרא ּתְ ָבִחים ׁשֶ ְ ַחד לֹוַמר ֶאת ַהׁשּ   ַע ּפַ

.___________________________________________________________________________  

ַחד? ְבֲהלּו ְוָרֲעדּו ִמּפַ ּנִ יָרה ׁשֶ ִ ׁשּ ִרים ּבַ ים ֻמְזּכָ   ֵאילּו ַעּמִ

_______  _________________  _________________  ________________ .__________  
 

  

ּתֹוָרה: תּוב ּבַ   ֵאיְך ּכָ

  

ם________  ________  יָּ ִליְך ּבַ ְבָחִרים______________     (א,ד)ִהׁשְ ִדים ַהּמֻ   (ד)ַהְמַפּקְ

ם ______________  ל ַהּיָ ֹעֶמק ׁשֶ  (ו)______________ (ֶאת ָהאֹוֵיב)ׁשֹוֶבֶרת     (ה)ּבָ

ָך___________  ּלְ ַעס ׁשֶ לֹף      (ז)ַהּכַ י) ֶאׁשְ ּלִ   (ט)_______________ (ֶאת ַהֶחֶרב ׁשֶ

ָך _________________  ּלְ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ַחד__________ (י"ג)    ּבֵ ב ִמּפַ  (ט"ו)ָנַמס ַהּלֵ

 



  ~~ 1בס"ד  שם____________________     ~~ 
  

  ְּבַׁשַּלח ָּפָרַׁשת
  ט"זֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 

  ל"ו  –י"ג ְּפסּוִקים 
  

ן ~~~~    ~~~~ְיִריַדת ַהּמָ
  

  ).ַהְּׁשֵאלֹות ְלִפי ֵסֶדר ַהְּפסּוִקים(  .ִהְסַּתֵּכל ַּבְּפסּוִקים ְוֲעֵנה ַעל ַהְּׁשֵאלוֹת
 

 

 

  

  ?__________ד ַהָּמן ָסִביב ַלַּמֲחֶנהָמַתי ָיַר 

  ?_______ְּבַמה ָהָיה ַהָּמן ְמֻכֶּסה

  ?_____________)ְמַהִכיסּוי ֶׁשָעָליו(ָמַתי ִנְתַּגָּלה ַהָּמן 

  "?__________________________ָמן"ַמּדּוַע ָקְראּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֹאֶכל ֶזה 

  ?_____________ָלַקַחת ֵמַהָּמן ְלָכל ָאָדם ֶׁשֻּמָּתר) ַהַּכּמּות(ַמה ַהִּמָּדה 

  ?ַמּדּוַע ֵחֶלק ֵמָהֲאָנִׁשים ִהְרּבּו ְּבַכּמּות ְוֶחְלָקם ִהְמִעיטּו ַּבַּכּמּות ֶׁשָּלְקחּו ֵמַהָּמן 

._______________________________________________  

  ___________________?__________________ְּבֵביָתםַמה ִּפְתאֹום ִּגּלּו כּוָּלם 

  ?____________ַעד ָמַתי ֻמָּתר ֶלֱאכֹול ֶאת ַהָּמן

  ?___________________ִמי א ָׁשַמע ְּבקֹול ֹמֶׁשה

  ?__________________________ּוַמה ֵהם ָעׂשּו

  ?__________________________ַמה ָקָרה ַלָּמן

  _________________?__________ַּבָּׂשדֹותֶּׁשִּנְׁשַאר ַהְמיָֻּתר ַמה ִנְהָיה ִעם ַהָּמן 

._________________________________________________________  
 

  

ת  ~~~~ ּבָ ׁשַ ן ּבְ יֵני ַהּמָ   ~~~~ּדִ
      

  ?___________ְלָכל ָאָדם ַּכָּמה עֹוָמִרים ֻמָּתר ִלְלֹקט ְּביֹום ִׂשיִׂשי

  ?___________________.ִמי ֶׁשרֹוֶצה ֶלֱאפֹות אֹו ְלַבֵּׁשל ֶאת ַהָּמן ָמַתי ַיֲעֶׂשה ֹזאת

  ?______________________ַהִאם ֻמָּתר ְּבַׁשָּבת ְלַהְׁשִאיר ֵמָהָמן ַאֲחֵרי ַהֹּבֶקר

  _____________.?ַמה ָלַמְדנּו ִמֶּזה ֶשה' ִצָּוה ֶׁשא ֵיְצאּו ֶלֱאסֹוף ָמן ְּבַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר

  ?_____________. ַמה ַטֲעמוֹ ?________. ַמִהי צּוָרתוֹ ?______. ַמה ִצְבעֹו ֶׁשל ַהָּמן

  



 

  ~~ 2~~                                                            בס"ד 
  

  
  
  
  

ְמקֹום ּתֹוָרה ּבִ תּוב ּבַ  ?ַמה ּכָ
 

 

  

  

  )זַ ___________ (ט"ַּתַאְספּו    (י"ד) __________ְמֻגֶּלה 

  ______(י"ח)ָמְדדּו    ____________(ט"ז)ֹראׁש \ְלָכל ָאָדם 

  _________ (כ')ִהְסִריחַ     _________ (י"ט)ַיְׁשִאיר 

  )ב______________ (כ"ֶלֶחם ָּכפּול     __________ (כ')ָּכַעס 

  ________ (כ"ד)ְותֹוָלִעים    _________________ (כ"ג)ָּכל ַמה ֶׁשִּיָּׁשֵאר 

  ______________(ל"ד)ָהָארֹון ִעם ַהּלּוחֹות___________ (ל"ב)   ִלְגִניָזה

  

  

  

  ?_____________________ְלֹמֶׁשה ָלַקַחת ָמן ְוָלִׂשים ְּבתֹו ִצְנֶצֶנתה' ַמּדּוַע ָאַמר 

  _____?________________________ֵהיָכן ֵהִניַח ַאֲהֹרן ֶאת ַהִּצְנֶצֶנת ִעם ַהָּמן

  ?_________________.ַּכָּמה ָׁשִנים ָאְכלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָמן

  ______________________.ַעד ֶׁשֵהם ִהִּגיעּו לְ 

  ?_____________________.ַמה ַהִּמָּדה ֶׁשל ָהעֹוֶמר

    
  
  
  
  
  

  
  

  
 

 

ַהְצָלָחה~~~~~~~~~~~   ! ~~~~~~~~~~~ּבְ



 

  שם_______________________  בס"ד
  

  

  ְּבַׁשַּלחָּפָרַׁשת 
  י"זֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 

  ז' -א' ְּפסּוִקים 
  
  .ַעֵּנה ַעל ַהְּׁשֵאלוֹת 

  

  ?ַמּדּוַע ָרבּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ִעם ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְּכֶׁשָּבאּו ֵלְרִפיִדים) 1

____________________________________________  

  ?__________________ַמה ָהְיָתה ְּתלּוָנָתם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ַהֲעֵּתק ֵמַהָּפסּוק) 2

_______________________________________________________  

  ?____________________________ַמה ָעָׂשה ֹמֶׁשה ְלַאַחר ֶּׁשִהְתלֹוְננּו ָעָליו) 3

  ?____________________________ד ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַיֲעׂשּו לוֹ ַמה ֹמֶׁשה ָּפחַ ) 4

  "?__________________________ֲעֹבר ִלְפֵני ָהָעם"ְלֹמֶׁשה ה' ַמּדּוַע ָאַמר ) 5

_______________________________________________________  

  ?_______________ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמִיםָאַמר ְלֹמֶׁשה ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה לִ ה' ַמה  )6

_______________________________________________________  

?______________________ ְלֹמֶׁשה ָלַקַחת ִעּמֹו ֶאת ַהְּזֵקִניםה' ַמּדּוַע ָאַמר ) 7

  ____________________________? ֵאי ָקָרא ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַלָּמקֹום ַההּוא) 8

   ?_________________________________________________ַמּדּועַ    
  

  

  

  :י ִמִּליםאּוֵר ּבִ                                                                                                     
  

  

  
  

  

  

  

  

  _________ַוִּיֶרב

  _________ַוָּיֶלן

  _________צּור

  _________ִאם ָאִין
  

  

  

  

  

  

    

 ִהְתלֹוְננּו  \ֶסַלע   \ְוָרבּו   \אֹו א       

  :ִמי הּוא ֶזה

  ___________ִעם ֹמֶׁשה... ַוִּיֶרב

  ה'_____________ַוִּיְצַעק ֶאל 

  _________________ּוְסָקלִֻני

  ________ִהְּנִני ֹעֵמד ְלָפֶני ָׁשם

  ...________________ְוָׁשָתה

  ________________ַוַּיַעׂש ֵּכן

 



  - 1-_____________________     ֵׁשםבס"ד  
  

  

  ְּבַׁשַּלחָּפָרַׁשת 
  י"זֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 

  ט"ז –ח' ְּפסּוִקים 
  

  ~~ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ~~ 
  ?ַהְסֵּבר ַמּדּועַ   

  

  

  

  

  

  

  

  "?ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל) "1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "?__________________________________ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל ֹראׁש ַהִּגְבָעה) "2

  "...?ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים ָידֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל)"3

_______________________________________________________  

  "?_______________________________________ִויֵדי ֹמֶׁשה ְּכֵבִדים) "4

  "?_________________________________ַוִּיְקחּו ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו ַּתְחָּתיו) "5

  _____?______________ְוָלָּמה ֶאֶבן ֲהֵרי ֶזה א ְמֻכָּבד ֶׁשֹּמֶׁשה ֵיֵׁשב ַעל ֶאֶבן    

  "?__________________________________ְוַאֲהֹרן ְוחּור ָּתְמכּו ְּבָיָדיו) "6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ?ִמי ָאַמר ְלִמי 
  

  

  

  

  

  

  ___________לְ __________ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק 

  _______________ְל ____________ ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל ֹראׁש ַהִּגְבָעה

  ___________לְ __________ ֹתב ֹזאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר ְוִׂשים ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשעַ ּכְ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ?ִמי הּוא ֶזה
  

  

  

  

  

  _______ָמֹחה ֶאְמֶחה  _______ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק______   ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל

  ______  ______ַוִּיְקחּו ֶאֶבן  _ _____ָיִניַח ָידוֹ ... ָיִרים ָידוֹ   ________ֲאָנִׁשים

  ______  ______  ______ָעלּו ֹראׁש ַהִּגְבָעה_________   ִנָּצב ַעל ֹראׁש ַהִּגְבָעה

  _______ַוַּיֲחׁש  ______  ______ְּבָיָדיוָּתְמכּו   _______ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה

  



 

  - 2-  בס"ד                                                      
  

  ~~ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ~~ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ַהְׁשֵלם ֵמַהָּפסּוק
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  _______ִויֵדי ֹמֶׁשה 

  _____________ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה

  ______________ְוִׂשים

  _________________ָמֵלקִּכי ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר עֲ 

  ____________ַוִּיְקָרא ְׁשמוֹ 

  

  ?ֲעֵנה ַעל ַהְּׁשֵאלוֹת
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ?________________________________________ִנְׁשַּבעה' ַמה  )1

 ?_______________________________ִיָּלֵחם ַּבֲעָמֵלקה' ַעד ָמַתי  )2

 ___________________?___________ִיְמֶחה ֶאת ֲעָמֵלקה' ֵמֵהיָכן  )3

 ?_________________ֶאת ִמי ָהַרג ְיהֹוֻׁשַע ְוֶאת ִמי הּוא ִהְׁשִאיר ַּבַחִּיים )4

 ?________________ַמּדּוַע חּוץ ִמִּגּבֹוִרים ָצִרי ֶׁשִּיְהיּו ָהֲאָנִׁשים ַצִּדיִקים )5

 ?__________ֵמֵהיָכן ֵיֵצא", ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק" )6

  

  

  

ַהְצָלחָ  הּבְ   !!!ה ַרּבָ

  

  

  
  

  

  

   



  

  :ֲחֹׁשב ְוֲעֵנה ְּתׁשּוָבה ְמֵלָאה
  

 ?___________________ַמִהי ַהַּכּמּות ֶׁשֻּמָּתר ָלַקַחת ֵמַהָּמן ְלָכל ִאיׁש ָוִאיׁש )1

_______________________________________________________  
  

  ?_________________________ד ָמַתי ֻמָּתר ְלַהְׁשִאיר ֶאת ַהָּמן ּוְלאֹוְכלוֹ עַ  )2
_______________________________________________________  

  

  ?___________________ַלָּמן ֶׁשָּלֶהם) ָקָרה(ַמה ָעׂשּו ָּדָתן ַוֲאִביָרם ּוַמה ֵאַרע  )3
_______________________________________________________  

  

  ?ֵאי ָהָיה ִנְרָאה ַהָּמן )4
   :__________________ַטֲעמוֹ :_________   צּוָרתוֹ :____________   ִצְבעוֹ 

  
ַמּדּוַע ֶחְלָקם ָאְספּו יֹוֵתר "... ְוַהַּמְמִעיטַהַּמְרֶּבה ַוַּיֲעׂשּו ֵּכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְלְקטּו " )5

  ____________________?___ִנְצַטּוּו ֶׁשא ָלַקַחת יֹוֵתר ֵמֹעֶמרֲהֵרי , ֵמֹעֶמר
  
  ?_________________ַמה ֵהם ָראּו ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְלֵביָתם ּוָמְדדּו ְּבִמָּדה ֶׁשל ֹעֶמר )6
      _______________________________________________________  

  
 ________?__ַמה ִסְּפרּו ֵהם ְלֹמֶׁשה"... ִּגידּו ְלֹמֶׁשהַוָּיֹבאּו ָּכל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ַוּיַ " )7

  
  

  ?__________________________ִצָּוה ֶּׁשִּיְּקחּו ֹעֶמר ָמן ְּבִצְנֶצֶנתה' ַמּדּוַע  )8
  
  ?______________________ֵהיָכן ֵהִניַח ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֶאת ַהִּצְנֶצֶנת ִעם ַהָּמן )9

  
 ?_______________________ֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּמןַּכָּמה ָׁשִנים ָאְכלּו ּבְ  )10

  
 ~~ ְּבַהְצָלָחה ַרָּבה!ְּבַהְצָלָחה ַרָּבה!~~ 

  

ת ָרׁשַ ח  ִמְבָחן ּפָ ּלַ ׁשַ  ּבְ

 
 
 

   ל"ו –י"ג ְּפסּוִקים  ֶּפֶרק ט"ז
  

 ציון: __________________                  _______חתימת הורים:________

 :_____________________ְׁשִמי    בס"ד


