
 

  

  ?  אמר למימי          

 __________ ________   ל "  של נעליך מעל רגליך" .1

 __________ ________   ל" אנוכי ...לא איש דברים אנוכי כי כבד פה. "3

   __________ ________   ל"    כי מתו כל האנשים". 2

 ________   ______ ________   ל" מי ה' אשר אשמע בקולו. "4

 ________   ______ ________   ל  "נרפים אתם נרפים. "5

 

 ביאורי מילים:

                 _________       השבתם________   וכבד פה_________        צור
מטה________  אות   ________נרפים    ______________של נעליך

  ________   

 

 מחסן מילים: 

,   עצלנים    ,     חלוץ נעליך      ,  סימן     ,   מגמגם    ,   הבטלתם -מלשון שבת

 אבן חדה,     מקל

 בהצלחה!
 



 

  

 

ש ועד  רת _____ ובלע את משה רבינו מהראהגיע מלאך בצובדרך במלון  .. 12
 ראש.ל______ ומה______ עד ה

 

 מה קרה לאחר הברית מילה?. 13

 וירף המלאך את משה. א.       

 המלאך בלע את משה ב.       

 

 מדוע זקני ישראל לא הגיעו עם משה ואהרן לפרעה?. . 14

 כי הם _______

 

 האם פרעה הסכים לצאת ממצרים?  כן / לא . 15

 מה גזר לאחר מכן?

ֵבִנים" ן ָלָעם, ִלְלּבֹן ַהּלְ בֶּ ֹם:--ֹלא ֹתאִספּון ָלֵתת ּתֶּ ְלש  ִ ְתמֹול ש  וּ   ּכִ ש  ְ   -";ֵהם, ֵיְלכּו, ְוֹקש 

   מה הכוונה?

 להביא לעם ישראל את הלבנים שיבנו בנינים..א

שעם ישראל ילך בעצמו לאסוף את הקש להכנת הלבנים, אך יכין פחות  .ב
 לבנים ממה שהכין עד היום

שעם ישראל ילך בעצמו לאסוף את הקש להכנת הלבנים, ויכין את אותה  .ג
 כמות לבנים כמו שהכין עד היום

 

 נוגשים?מי היו ה. 16

מצריים שהיו ממונים על  ב.          יהודים שהיו ממונים על השיעבוד..א
 .כמה שוטרים

 ?שוטריםמי היו ה. 17

מצריים שהיו ממונים על  ב.          יהודים שהיו ממונים על השיעבוד..א
 .כמה שוטרים

 



  

 בס"ד

 

 -האות הראשון

 
1 

 האות השני

-2 

 3-האות השלישי

משה משליך את  

ה____ לאדמה. המטה  

נהפך ל_____,משה  

אוחז ב____ של 

ה_____ והוא נהפך  

 ל______.

משה מכניס את _____  

לחיקו ושמוציאה רואה  

 _____ על ידו.

מכניס שוב את ____  

לחיקו. כשמוציאה  

   .רואה שה____ נעלמה

 

משה לקח ____  

מה_____, שפך על  

האדמה וה_____  

 ___.נהפכו ל__

 

 מחסן מילים:                  

 ,    זנבו  יאור    ,     מים  ,     , נחש    צרעת   ,     דם  ,  מטה   ידו,        

 

 . מי יעזור למשה בשליחות?8

 א.  פרעה.          ב.  העם.          ג.  ה' ואחיו אהרון.          ד.  רק אחיו אהרון.

 

 ה' את משה לקחת עימו?    . מה מצווה9

 ד.  תרמיל.         א.  נחש.            ב.  כד.             ג.  מטה.      

    . מה זכה אהרון בזכות : "וראך ושמח בליבו"?  10

 שקיבל מתנת הכהונה עם החושן על ליבו א.       

 עושר וכסף רב   ב.       

י" מבקש ממשה לשוב למצרים ואומר לו: ה'. 11 ל  ֵמתוּ -ּכִ ים-ּכָ ִ ים  ָהֲאָנש  ִ ת  ַהְמַבְקש  -אֶּ

ךָ  ֶּ  מי האנשים האלו? -"ַנְפש 

 המצרים.1

 פרעה ושריו.2

 דתן ואבירם.3

 מתו?  כן / לאבאמת האם הם 

 אלא, שירדו מ________  

      



 

 

                                      י"ב שבט תשע"ח    בס"ד

 ____________שם:                    ד' ה' 'ג יםפרק -חומש שמות מבחן

 

 )הקיפו את התשובה  הנכונה(  להיכן משה רעה את צאן יתרו?  .1

 למדבר   ד.למצרים       ג.למדין         ב.לבארות המים      א.         

 מדוע דווקא לשם?. 2

 כי יש שם לצאן שפע מים לשתות. א.       

 כדי לא לרעות בשדות זרים ב.       

 יש שם הרבה עשב לצאן.כי  ג.       

 המקום שבו התגלה ה' אל משה היה:. 3

 על הבאר, בדרך ממצרים. א.         

 במדבר, בהר האלוקים. ב.        

 במדבר צין.  ג.       

 בארץ גושן.ד.        

 (פרק ג' פס' ב'איזה מראה מיוחד ראה בהר האלוקים? ). 4

 ,                                      דקל / סנהששמו  גבוה / נמוך  משה רואה שיח 

 באש,     / נובל /בוער  פורח הסנה 

 .אינו נגמר/ אינו נשרף -אך איננו אוכל

 מה ה' אמר לו כשניגש לראות?    . 5

 א. אל תתקרב מדי שהאש לא תפגע בך.           

 ב. חלוץ נעליך לפני שאתה מתקרב כי המקום כאן קדוש.           

    איך זה כתוב בחומש? .6

 "ראה ראיתי את עוני עמי אשר במצרים"א.      

 "של נעליך מעל רגליך כי המקום שאתה עומד עליו אדמת קודש"ב.      

 "ואת צעקתם שמעתי"ג.      

 מילים יאמר משה לזקנים כדי שיאמינו לו? 2. אילו 7

 ______   _______ 

 . ממה מפחד מלך מצרים?7


