
  

              ____________________  ֵׁשםבס"ד  
    
 

 וַוַּיְקֵהל ָּפָרַׁשתו
 

 "הלֶּפֶרק ֲעבֹוַדת ַחָזָרה לְ 
 ט' –' דְּפסּוִקים 
 

 
 ֵלאמֹרה' ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה 

 

 

 

 

 ?ְלֹמֶׁשה ְלַהִּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָהִביא ִלְבִנַּית ַהִּמְׁשָּכןה' ְּדָבִרים ָאַמר  15ֵאּלּו 

 

 .)____________3  .)___________2  .)___________1: סּוֵגי ַמָּתכֹותג' 

 .______________ֶצֶמר ָצבּוַע ְּבֶצַבע   )4:     סּוֵגי ֶצֶמרג' 

 ______________.ֶצֶמר ָצבּוַע ְּבֶצַבע   )5                         

 ______________.ֶצֶמר ָצבּוַע ְּבֶצַבע   )6                         

  _______.= ְוֵׁשׁש ) 7

 ________.ְׂשָערֹות ֶׁשל _______ =וְ ) 8

 __.___ַהְּצבּוִעים ְּבֶצַבע =  )_________________9 : סּוֵגי עֹורֹותב' 

                         10._____________________________( 

 ._______ֲעֵצי ) 11

 _________.ְלַהְדִליק ּבֹו ֶאת הַ  -_______ ֶׁשֶמן לַ ) 12

 ._________) ________________________1.    ְּדָבִריםב' ְּבָׂשִמים ִּבְׁשִביל ) 13

. ְוֶעֶרב ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁשֹּבֶקר ְּבָכל )____________  2                                                  

 _____.ָלִׂשים ַעל ִּכְתֵפי הָ  -______ַאְבֵני ) 14  : ְיָקרֹות ֲאָבִנים

 ______.ַהִּמְׁשְּבצֹות ֶׁשּבַ ְלַמְּלֹאת ָּבֶהם ֶאת  -_______ְוַאְבֵני ) 15                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           -1-  ________     _________ֵׁשם בס"ד 
    

                         

 ַוַּיְקֵהלָּפָרַׁשת 

 
 

 ְוִסּכּוםַחָזָרה ֲעבֹוַדת 
 י"ט – 'יפס'  ה"לְלֶּפֶרק 

 
 
 
 
 

 

 

 

ֶכם  ְוָכל ֲחַכם ֵלב ּבָ

 

 ____)ֶּׁשרֹוִאים אֹוָתם ִמּתֹו הַ (ֶׁשַעל ַהִּמְׁשָּכן ______ ַהְּיִריעֹות הַ  - " ________")1

 .ֶׁשַעל ַהִּמְׁשָּכן______ ַהְּיִריעֹות הַ  - "________" )2

 .ֶׁשַעל ַהִּמְׁשָּכן______ ַהְּיִריעֹות הַ  - "________" )3

 ?______ַמה ִחֵּבר ֶאת ְׁשֵני ֶחְלֵקי ַהְּיִריעֹות ַהְּמֻחָּברֹות

יוְוֶאת "    _____ַקְרֵׁשי הַ   -  "ְקָרׁשָ

 ______.ַהְּבִריִחים ֶׁשָהיּו ַעל הַ   -  "_______ֶאת "

 ____   ַהַּמְבִּדיָלה ֵּבין ַהֹּקֶדׁש לְ ( ַהָּמָס _____ ֶּׁשֲעֵליֶהם ָהיּו ּתֹוִלים ֶאת   -  "________ֶאת "

 _____.ְוַגם ּתֹוִלים ֲעֵליֶהם ֶאת ָמָס ַהֶּפַתח ְלֶפַתח הַ  )ַהֳּקָדִׁשים                           

 ____.__________ֶׁשָהיּו עֹוְמִדים ַּתַחת הַ   -  __"______ְוֶאת "

 

 .ֶׁשל ָהֲארֹון____ ֶאת הַ  – ___"____ְוֶאת ") 2____.    ֲארֹון הַ  - ___"_____ֶאת הָ ")1

ָסךְ ______ ְוֶאת ") 4___.   ַהִּמְכֶסה ֶׁשל הַ   - _______"ֶאת הַ "  )3  ____.הַ ֹקֶדׁש ַהִּוילֹון ֶׁשל  - "ַהּמָ



  

  

           -2-          בס"ד  

 :ַהֻׁשְלָחן  

ל  _______ְוֶאת  _______ֶאת הַ " ִנים______ ְוֶאת ______ ְוֶאת ּכָ  "ַהּפָ

 :ַהְּמנוָֹרה 

אֹור ְוֶאת _______ ְוֶאת " ַהֻּמָּנִחים   ַהָּבִזיִכין-(_______ ְוֶאת  _____)ֶמְלָקַחִים ּו-(  _______ַהּמָ

אֹור___ __ְוֶאת   ______) ַהֶּׁשֶמן ְוהַ ֶׁשָּׂשִמים ָּבֶהן ֶאת ְּבַקֵּני ַהְּמנֹוָרה   "ַהּמָ

 :ִמְזֵּבַח ַהְּקֹטֶרת  

ַח הַ "  ______ "ְוֶאת ְקֹטֶרת הַ "...    "______ְוֶאת  _______ְוֶאת ִמְזּבֵ

 ______"ְלֶפַתח הַ ______ ְוֶאת ָמַסְך הַ " ?ֵאיֶזה עֹוד ִוילֹון ָעׂשּו   ______.?___ֵאיֶזה עֹוד ֶׁשֶמן ֵהִכינּו

ַח הַ ") 1 ר לֹו  _____ְוֶאת ______ ֶאת ִמְזּבֵ ת ֲאׁשֶ ֹחׁשֶ ל  ______ֶאת   ) ____ֶרֶׁשת ִמ -(ַהּנְ  " _____ְוֶאת ּכָ

   )ַהָּבִסיס ֶׁשּלֹו -(_____" ְוֶאת ______ ֶאת הַ ") 2

 __.__ֶׁשל הַ ַהְּקלּוִעים ַהִּוילֹונֹות   – " ֶהָחֵצר_____ ֶאת " 

 .ֶהָחֵצר____ ָּתלּו ֶאת ֶּׁשֲעֵליֶהם   – ___"____ֶאת "

 ______.ֶׁשָהיּו עֹוְמִדים ַּתַחת הַ  - ___"_____ֶאת "

ַער ֶהָחֵצר ______ְוֶאת "  ____.ַהִּוילֹון ֶׁשְּבַׁשַער הַ  - "ׁשַ

 ?ְלֵׁשם ַמה ָעׂשּו ֶאת ַהְיֵתֹדת

 ___.ֶׁשא ָינּועּו ּבַ  ַהִּמְׁשָּכןַהְּיִריעוֹת ֶׁשל ִלְתקֹוַע ְוִלְקֹׁשר ָּבֶהם ֶאת ְקֵצה  –" ִיְתֹדת ַהִּמְׁשָּכן")1

 ___.ֶׁשא ָינּועּו ּבַ  ____ַקְלֵעי הֶ ִלְתקֹוַע ְוִלְקֹׁשר ָּבֶהם ֶאת  -" ִיְתֹדת ֶהָחֵצר")2

 .ִּבְׁשַעת ַהַּמָּסעֹות______  ְוהַ _____ ְוהַ _____  ְוהַ ____  ְלַכּסֹות ָּבֶהן ֶאת הַ ? ָמֶהן ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד

 ?________________________________________________. ּושֹ עָ ֵאילּו עֹוד ְּבָגִדים 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ________     _________ֵׁשם בס"ד 
    

                         

 ַוַּיְקֵהלָּפָרַׁשת 

 
 

 ְוִסּכּוםַחָזָרה ֲעבֹוַדת 
 כ"ט – כ"אפס'  ה"לְלֶּפֶרק 

 
 
 
 
 

 

 

 

רּוַמת " ר ָנְדָבה רּוחֹו אֹתֹו ֵהִביאּו ֶאת ּתְ  ..."ה'ְוָכל ֲאׁשֶ

��ַמה ֵהִביאּו  ���� ���	 �� ���
 �� ���� ���� ���	 �� ���
 �� ���� ���� ���	 �� ���
 �� ���� ���� ���	 �� ���
 ��  ____.ְּכֵלי ?  ��

 __.)____4)______.  3)______.  2______.  )1   ?ֵאּלּו סּוֵגי ַּתְכִׁשיִטים ִמָּזָהב ֵהִביאּו

��ַמה עֹוד ֵהִביאּו  ���
 �� ���� ���
 �� ���� ���
 �� ���� ���
 ��  ?ִלְתרּוַמת ַהִּמְׁשָּכן��

 _____.ֶצֶמר ָצבּוַע ְּבֶצַבע    _____.ֶצֶמר ָצבּוַע ְּבֶצַבע    _____.ֶצֶמר ָצבּוַע ְּבֶצַבע 

 _____.ֶצֶמר ֶׁשל  –_____" וְ "  _____. –" ֵׁשׁש"

 )____________________.2)__________________.  1?  ֵהִביאּוֵאילּו עֹורֹות 

 )______.2)______.  1? ֵאּלּו עֹוד סּוֵגי ַמֶּתֶכת ֵהִביאּו

 ?_________.ם ֵהִביאּוֵאילּו ֵעִצי

��ַמה ֵהִכינּו  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��
 ?ִלְבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן

 __________________.___________________":_____ִאָּׁשה ַחְכַמת ֵלב"ַמה ָעְׂשָתה 

 _____________________._)?___ְיֵתָרה" (ֲאֶׁשר ָנָׂשא ִלָּבן ֹאָתָנה ְּבָחְכָמה"ַמה ָעׂשּו ַהָּנִׁשים 

��ְּתרּוַמת  ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��
: 

 ?_________________________________________ַאֲחרֹוִניםֵהִביאּו ַמּדּוַע ַהְּנִׂשיִאים 

 ? _______________________.ֵאיֶזה ֹעֶנׁש ִקְּבלּו ַעל ֶׁשִהְתַאֲחרּו ַּבֲהָבַאת ַהְּתרּומֹות ַלִּמְׁשָּכן

 

 

 
�� ��� �� �� �� � ���� �� � �� ���� �� � !" � ��#$ �% & '( ')*� ��+ ,-

 ____________לְ ) 2____  _______לְ ) 1 _______.-/ ____________לְ ) 2____  _______לְ ) 1 _______.-. _____.ְולַ ______ לַ  _____ְוַאְבֵני _____ ַאְבֵני 

  



  

               ____________________  ֵׁשםבס"ד  
     
  

  ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל
  
  
  
  
  

  ֶּפֶרק ל"ולְ ִסּכּום ֲעבֹוַדת 
  ל"ד –' כְּפסּוִקים 

  

ן ~~~~   ּכָ ׁשְ י ַהּמִ   ~~~~ַקְרׁשֵ

  .ְוא ׁשֹוְכִבים_______ יּו ְוָצִרי ֶׁשִּיְה ?_____________ ִמַּמה ֲעׂשּוִיים ַהְּקָרִׁשים

  .ָידוֹת        .ִמּדוֹת ַהְּקָרִׁשים

   ?__.  ַּכָּמה ָידֹות עֹוִׂשים ְּבַתְחִּתית ָּכל ֶקֶרׁש        .ַאָּמה:_______ ָאְרּכוֹ 

  .ֲאָדִנים        .ַאָּמה:_______ ָרְחּבוֹ 

  ?___ַּכָּמה ֲאָדִנים ֵיׁש ְּבַתְחִּתית ָּכל ֶקֶרׁש              

  ?________ֲעׂשּוִים ָהֲאָדִנים ִמַּמה              

  .ִמְסַּפר ַהְּקָרִׁשים

  ?____ַּכָּמה ֲאָדִנים ָהיּו ָלֶהם     .ְקָרִׁשים?___ ָּדרוֹםַּכָּמה ְקָרִׁשים ָעׂשּו ְּבַצד 

  ?____ַּכָּמה ֲאָדִנים ָהיּו ָלֶהם   .ְקָרִׁשים?___ ָצפוֹןָעׂשּו ְּבַצד ְקָרִׁשים ַּכָּמה 

  ְקָרִׁשים__ עֹוד ְוהֹוִסיפּו  ְקָרִׁשים?___ ְּבַצד ַמֲעָרבשְּבסוֹף ַהִּמְׁשָּכן  ה ְקָרִׁשים ָעׂשּוכּמָ 

  ?____ַּכָּמה ֲאָדִנים ָהיּו ָלֶהם .ְקָרִׁשים__ ְּבַצד ַמֲעָרב ְּבַס ַהֹּכל ָהיּו . =ַהִּמְׁשָּכןְלִּפּנֹות 

  .ַהַּטָּבעוֹת ֶׁשִחְּברּו ֶאת ַהְּקָרִׁשים ִמְלַמְעָלה

  ?_____ָעׂשּו ְּבָראֵׁשי ַהְּקָרִׁשים ְּכֵדי ֶׁשַהַּטָּבעֹות ִיָּכְנסּו ְּבתֹוָכםַמה 

  .ָּכ ֶׁשָהיּו ַהְּקָרִׁשים ְצמּוִדים ֶזה ָלֶזה –ּוְבָכל ְׁשֵני ֲחִריִצים ִחְּברּו ַטַּבַעת ַאַחת 

  .ַהְּבִריִחים

  . ?___ַּכָּמה ְּבִריִחים ָהָיה ְּבָכל ַצד

  .ְּבִריִחים= _ עֹוֵבר ְּבתֹו ַהְּקָרִׁשים _ ּוְבִריַח . ְּבִריִחים ְלָמָּטה.  _ ָלהְּבִריִחים ְלַמעְ  2 

ֵהיָכן ָהיּו ַהְּבִריִחים ?_____ ְּבַמה ִצּפּו אֹוָתם?______ ִמַּמה ֲעׂשּוִים ַהְּבִריִחים

  ?___________תִמַּמה ֲעׂשּוִים ַהַּטָּבעוֹ ?________ ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים ִנְכָנִסים

  

 

 ֲחִריִצים

 ַטָּבעֹות



  

                           ____________________ֵׁשםבס"ד  
     

  ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל
  
  
  
  
  
  
  

  ל"וְלֶּפֶרק ִסּכּום ֲעבֹוַדת 
  ל"ח-ל"ה ְּפסּוִקים

  
  

  

ָסְך ְלֶפַתח ָהֹאֶהל~~~~  רֶֹכת ְוַהּמָ   ~~~~ַהּפָ

  ַהָּפֹרֶכת   
  . ַהָּקָדִׁשים_____ לְ  _____ל ֹאהֶ ֵבין ַהָּפֹרֶכת ֶנֶעְׂשָתה ְּכֵדי ְלַהְפִריד 

  ______)___4___  ______)3______  )2 )______1? ִמַּמה ָהְיָתה ֲעׂשּוָיה ַהָּפֹרֶכת

  ?______________.צּורֹות ָעׂשּו ַעל ַהָּפֹרֶכת= ֵאיֶזה ְכרּוִבים . ַמֲעֵׂשה חֹוֵׁשב -

יִטים         יִטיםַעּמּודֵי ׁשִ יִטיםַעּמּודֵי ׁשִ יִטיםַעּמּודֵי ׁשִ   .ֹרֶכתָהיּו ּתוִֹלים ֶאת ַהּפָ ֶּׁשֲעֵליֶהם         ַעּמּודֵי ׁשִ

        ?___________.  ִמַּמה ָהיּו ֲעׂשּוִים ָהַעּמּוִדים?___ ַּכָּמה ַעּמּוֵדי ִׁשיִטים ָהיּו

  ?_______.)ֶּׁשֲעֵליֶהם ָּתלּו ֶאת ַהָּפֹרֶכת( ִמַּמה ָהיּו ֲעׂשּוִיים ַהָּוִוים____. ?_ְּבַמה ִצּפּו אֹוָתם

  ? ___.ֲאָדִנים ָהיּו ְּבַיַחד ְלָכל ָהַעּמּוִדיםְוַכָּמה  ? __ַּכָּמה ֲאָדִנים ָהָיה ְלָכל ַעּמּוד

  ?_____ִמַּמה ָהיּו ֲעׂשּוִים ָהֲאָדִנים

  ְלֶפַתח ָהֹאֶהל )ִוילוֹן(ָמָס  

______  )1? ָהָיה ָעׂשּוי ַהָּמָסִמַּמה ____.  ַהָּמָס ַנֲעָׂשה ְלֶפַתח ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשָהָיה ְּבַצד 

    .ַמֲעֵׂשה רֹוֵקם__________ _)4___________  )3______  )2

ָסךְ ַעּמּודֵי ַעּמּודֵי ַעּמּודֵי ַעּמּודֵי          ָסךְ ַהּמָ ָסךְ ַהּמָ ָסךְ ַהּמָ   .ֶּׁשֲעֵליֶהם ָהיּו ּתוִֹלים ֶאת ַהָּמָס ְלֶפַתח ָהֹאֶהלַהּמָ

        ?_____.ְּבַמה ִצּפּו אֹוָתם?_____. ֲעׂשּוִים ָהַעּמּוִדיםִמַּמה ָהיּו ?___ ַּכָּמה ַעּמּוִדים ָהיּו

  ?____ִמַּמה ָהיּו ֲעׂשּוִים ַאְדֵניֶהם?____ ִחיׁשּוֵקיֶהםָראֵׁשיֶהם וְ , ִמַּמה ָהיּו ֲעׂשּוִים ָוֵויֶהם

  .? ___ְוַכָּמה ֲאָדִנים ָהיּו ְּבַיַחד ְלָכל ָהַעּמּוִדים ? __ֲאָדִנים ָהָיה ְלָכל ַעּמּודַּכָּמה 
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  ~~~~ֲארֹון ָהֵעדּות ~~~~ 

  ?ִמַּמה ֵהם ֲעׂשּוִיים ?___)ְּכֵדי ֶּׁשֲארֹון ָהֵעדּות ִיְהֶיה ְמֻצֶּפה ְּבָזָהב(ָעׂשּו ַּכָּמה ֲארֹונֹות 
  :_______ָהָארֹון ַהְּפִניִמי :_______.ָהָארֹון ָהֶאְמָצִעי :______.ָהָארֹון ַהִחיצֹוִני

  ____ְּפִניִמי וְ , ְמֻצֶּפה ִּבְׁשֵני ֲארֹונֹות ִמָּזָהבֶׁשָארֹון ָהֵעדּות ָהָיה ְוָכ יֹוֵצא 

  ):ִׁשיִטיםֵמֲעֵצי  - ָהֶאְמָצִעי( .    ִמּדוֹת ָהָארוֹן

  .ַאָּמה:______ ָּגְבהוֹ  -ֹקָמתֹו  .ַאָּמה:_______ ָרְחּבוֹ  .ַאָּמה:_______ ָאְרּכוֹ 

  ?______________.ַמה ָׂשמּו ְּבתֹו ָהָארֹון?__________ ַמה עֹוִׂשים ִמָּסִביב ַלֲארֹון

  .ַטְּבעוֹת ָזָהב

  .ַהָּזִוּיֹות ֶׁשל ָהֲארֹון__ ּבְ ?  אֹוָתם ֵהיָכן ִהִּניחּו?_____ ַּכָּמה ַטָּבעֹות ָיְצקּו ַלֲארֹון

  ______.ְלַהְכִניס ָּבֶהם ֶאת? ִּבְׁשִביל ַמה ָׂשמּו אֹוָתם?_______. ִמַּמה ֵהם ָהיּו ֲעׂשּויֹות

  .ַּבֵּדי ָהֲארוֹן

ֵהיָכן ִהִּניחּו ֶאת ?________. ְּבַמה ִצּפּו אֹוָתם?__________ ִמַּמה ָהיּו ֲעׂשּוִים ַהַּבִּדים

  ______._ָלֵׂשאת ָּבֶהם ֶאת הַ ? ְלֵׁשם ַמה ָעׂשּו ֶאת ַהַּבִּדים _______. ְּבתֹו הַ  ?ַהַּבִּדים

  ).ִמְכֶסה ָהָארוֹן(ַּכֹּפֶרת 

  .ַאָּמה?___ ַמִהי ָרְחָּבּה.  ַאָּמה?____ַמִהי ָאְרָּכּה_.   ?____ַהַּכֹּפֶרתָהְיָתה ֲעׂשּוָיה ִמַּמה 

  .י ַהְּכרּוִביםְׁשנֵ 

  . ַאַחת? ______ ֵאי ֵהִכינּו אֹוָתם?____.  ִמַּמה ֲעׂשּוִיים ַהְּכרּוִבים

  ______. לֶ  ? ַּכְנֵפיֶהם ְלֵהיָכן ְמֻכָּוִנים_______.  ִּבְׁשֵני ְצָדֵדי הַ ? ֵהיָכן ֵהִניחּו אֹוָתם

  __. ______ַעל הַ )? ְמַכּסֹות(= כֹותְמסֹוכָ ַּכְנֵפיֶהם ַעל ַמה ָהיּו 

  _______.ַמָּטה ֶאל הַ  ְּכפּופֹות ְּכַלֵּפי) 2____.  ֶאָחד ֶאל הַ ) 1? ָהיּו ּפֹונֹות ְּפֵניֶהםְלֵהיָכן 
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  ~~~~ַהׁשּוְלָחן ~~~~ 

  ?________.ְּבַמה ִצּפּו אֹותוֹ  ?_______ִמַּמה ָהָיה ָעׂשּוי ַהֻׁשְלָחן

  :ןִמּדוֹת ַהֻּׁשְלחָ 

  .ַאָּמה:________ ָּגְבהוֹ  -ֹקָמתֹו  .ַאָּמה:_______ ָרְחּבוֹ  .ַאָּמה:_______ ָאְרּכוֹ 

  _______?ַמה ָהֹעִבי ֶׁשָּלּה?__________ ַמה עֹוִׂשים ִמָּסִביב ַלֻּׁשְלָחן

  ?________________ַמה ָׂשִמים ַעל ַהִּמְסֶּגֶרת

  .ַטְּבעוֹת ָזָהב

  ?_______. ַהַּטָּבעֹות ִמַּמה ָהיּו ֲעׂשּויֹות?_____ ֻּׁשְלָחןַּכָּמה ַטָּבעֹות ָיְצקּו לַ 

  .ָהַרְגַלִים ֶׁשל ַהֻּׁשְלָחן__ ֶׁשּבְ  –ַהִּפּנֹות ֶׁשל ַהֻׁשְלָחן ___ ַעל ?  ֵהיָכן ִהִּניחּו אֹוָתם

  ______.ְלַהְכִניס ָּבֶהם ֶאת? ִּבְׁשִביל ַמה ָׂשמּו אֹוָתם

  .ַבֵּדי ַהֻּׁשְלָחן

ֵהיָכן ִהִּניחּו ֶאת ?________.ְּבַמה ִצּפּו אֹוָתם?__________ ִמַּמה ָהיּו ֲעׂשּוִים ַהַּבִּדים

  _______.ָלֵׂשאת ָּבֶהם ֶאת הַ ? ְלֵׁשם ַמה ָעׂשּו ֶאת ַהַּבִּדים _______. ְּבתֹו הַ  ?ַהַּבִּדים

   .ְּכֵלי ַהֻׁשְלָחן

  ?ַׁשָּיִכים ַלֻּׁשְלָחןהֵהם ַהֵּכִלים ה מָ 

  .ַּתְבִנּיֹות ָלִׂשים ָּבֶהם ֶאת ֶלֶחם ַהָּפִנים)____________ = 1

  .ָלִׂשים ָּבֶהם ְלבֹוָנה ַזָּכה) ַּכּפֹות(ָּבִזיִכין  2)____________ = 2

  .ֲחָצֵאי ָקִנים ֶּׁשֲעֵליֶהם ָהיּו ֻמָּנִחים ַהְּלָחִמים)____________ = 3

  .ֲחָצֵאי ַהָּקִנים –ֲעֵליֶהם ִנְׁשָעִנים ַהְּקָׂשוֹות ַהּלּוחֹות ּׁשֶ \ָהַעּמּוִדים)____________ = 4

  .ָטהֹור_____ ִמ  ?ִמַּמה ַהֵּכִלים ָהיּו ֲעׂשּוִיים
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נֹוָרה ~~~~        ~~~~ַהּמְ

   _?_______ִמַּמה ָהְיָתה ֲעׂשּוָיה ַהְּמנֹוָרה

  .ַאַחת? _______ ֵאי ָעׂשּו אֹוָתּה

נֹוָרה         נֹוָרהָקֵני ַהּמְ נֹוָרהָקֵני ַהּמְ נֹוָרהָקֵני ַהּמְ         ....ָקֵני ַהּמְ

  ? ֵמַהָּקֶנה ָהֶאְמָצִעי=  ַּכָּמה ָקִנים יֹוְצִאים ִמן ַהְּמנֹוָרה

   .יֹוְצִאים ִמַּצד ֵׁשִניָקִנים  __ .ֶאָחדִמַּצד יֹוְצִאים ָקִנים _ _

  .ָקִנים__ :ּוְבַיַחד  ְּבֶאְמַצע__ ְוָקֶנה

נֹוָרהַהּצּורֹות בַּ ַהּצּורֹות בַּ ַהּצּורֹות בַּ ַהּצּורֹות בַּ          נֹוָרהּמְ נֹוָרהּמְ נֹוָרהּמְ         ....ּמְ

  ?ֵמַהְמנֹוָרהֶׁשָּיְצאּו  ֶאָחד ִמֵּׁשֶׁשת ַהָּקִניםֵאילּו צּורֹות ָעׂשּו ְּבָכל       

  __. ָוֶפַרח__ ַּכְפּתֹור __)_ְּבצּוַרת = (ְּגִביִעים ְמֻׁשָּקִדים __ 

  ?ֶׁשל ַהְּמנֹוָרהַּבָּקֶנה ָהֶאְמָצִעי ֵאילּו צּורֹות ָעׂשּו       

                     .ְּפָרִחים.        __ ַּכְפּתֹוִרים__ .       ְּגִביִעים ְמֻׁשָּקִדים__ 

   ?______.ַהָּקִניםֵׁשֶׁשת ֵאיזֹו צּוָרה ָעׂשּו ַּבָּמקֹום ֶׁשָּיְצאּו ִמֶּמּנּו 

נֹוָרה         ֵלי ַהּמְ נֹוָרהּכְ ֵלי ַהּמְ נֹוָרהּכְ ֵלי ַהּמְ נֹוָרהּכְ ֵלי ַהּמְ         ....ּכְ

  ?ֵכִלים ֵיׁש ַלְּמנֹוָרהֵאיֶזה 

  .                           יא ָּבֶהם ֶאת ַהְּפִתילֹותִלְמׁשֹו ּוְלהֹוצִ  -)_________ 1

  .ָהֵאֶפר ֶּׁשּנֹוַצר ֵמַהְּפִתילֹות\ָלַקַחת ָּבֶהם ֶאת ַהֶּפַחם -)_________ 2         

  ?________. ָהיּו ֲעׂשּוִיםַהֵּכִלים  ִמַּמה         

נֹוָרה         ַקל ְוגֹוַבּה ַהּמְ נֹוָרהִמׁשְ ַקל ְוגֹוַבּה ַהּמְ נֹוָרהִמׁשְ ַקל ְוגֹוַבּה ַהּמְ נֹוָרהִמׁשְ ַקל ְוגֹוַבּה ַהּמְ         ....ִמׁשְ

   )א ָּפחֹות ְוא יֹוֵתר. (ָזָהב? ____ ֶׁשל ָּכל ַהְּמנֹוָרה ְוֵכֶליהָ ֵלל ַהִּמְׁשָקל ַהּכוֹ ַמה ָהָיה 

  .ְטָפִחים?____ ַמה ָהָיה ַהֹּגַבּה ֶׁשל ָּכל ַהְּמנֹוָרה

  _______. ~~~ְלִכּיּון ַהָּקֶנה הַ ? ְלֵהיָכן ָהיּו ְמַכְּוִנים ֶאת ַהֵּנרֹות ֶׁשְּבֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים~~~ 

  

� 

� 

� 

נֹוָרה ~ ~~   ~~~ַהּמְ
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טֶֹרת ~~~~  ַח ַהּקְ  ~~~~ִמְזּבֵ

 :ְׁשלוָֹׁשה ֵׁשמוֹת ַלִּמְזֵּבחַ     

 _______ .ִּכי ַמְקִטיִרים ָעָליו _______ ִמְזֵּבַח הַ )1

 ______)ְוא ַּבחּוץ ְּכמֹו ִמְזֵּבַח הַ _____ (ִּכי ָהָיה ִּבְפִנים ֹאֶהל _______ ִמְזֵּבַח הַ )2

 ______.ִּכי ָהָיה ְמֻצֶּפה ּבְ _______ ִמְזֵּבַח הַ )3

 ______._ּבְ ? ְּבַמה ִצּפּו ֶאת ֻּכּלוֹ ? _________ ִמַּמה ָהָיה ָעׂשּוי ַהִּמְזֵּבחַ 

 :ִמּדוֹת ַהִּמְזֵּבחַ      

 .ְוהּוא ָהָיה ְמֻרָּבע:_______ ָּגְבהוֹ :______ ָרְחּבוֹ :______ ָאְרּכוֹ 

 ?_______________ַמה ָעׂשּו ִמָּסִביב ַלִּמְזֵּבחַ 

 :ַהַּטָּבעוֹת         

 ?ַּכָּמה ַטָּבעֹות ָהיּו ְלִמְזֵּבַח ַהְּקֹטֶרת

 .ַטְּבעֹות 4= ַטָּבעֹות ִמְּׁשֵני ִצֵּדי ַהִּמְזֵּבַח א':__ ֵּדָעה 

 .ַטָּבעֹות 2= ַטַּבַעת ַאַחת ְּבָזִוית ַאַחת ְוַהַּטַּבַעת ַהְּׁשִנָּיה ְּבָזִוית מּוָלה . ַטָּבעֹותב':__ ֵּדָעה 

 _____.ִמַּתַחת ְלֵזר הַ ? ֵהיָכן ָׂשמּו ֶאת ַהַּטָּבעֹות

 :ַהַּבִּדים         

 ?_________ְּבַמה ִצּפּו אֹוָתם:________ ֲעׂשּוִים ַהַּבִּדיםִמַּמה 

 ?___________.ֵהיָכן ִהְכִניסּו אֹוָתם
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ן ~~~~  ּכָ ׁשְ   ~~~~ֲחַצר ַהּמִ

ן ּכָ ׁשְ    ,ֲחַצר ַהִּמְׁשָּכן –ִמָּסִביב ַלִּמְׁשָּכן ָעׂשּו ָחֵצר    .ֲחַצר ַהּמִ

  .ַאָּמה___ְּבַצד ַמֲעָרב ּוִמְזַרח  :ֹרַחב ֶהָחֵצר .ַאָּמה ___ְּבַצד ָּדרֹום ְוָצפֹון : ֹאֶר ֶהָחֵצר
  

  .ַעּמּוֵדי ֶהָחֵצר

  ?___.ַמֲעָרבָהיּו ְּבַצד ַעּמּוִדים ַּכָּמה ? ___. ְוָצפוֹן ָּדרוֹםָהיּו ְּבַצד ַעּמּוִדים ַּכָּמה 

  _____  ִמ ? ְוָראֵׁשיֶהם ָוֵויֶהם, יֶהםִמַּמה ָהיּו ֲעׂשּוִיים ַחֻּׁשקֵ 

  ?__ ַּכָּמה ֲאָדִנים ָהיּו ְלָכל ַעּמּוד_____.  ִמ ? ִמַּמה ֲעׂשּוִים ָהֲאָדִנים

  .  ֲאָדִנים___ ָהיּו : ַמֲעָרבּוְבַצד .  ֲאָדִנים___ ָהיּו :ָצפוֹןו ָּדרוֹםֶׁשְּבַצד  ְוִאם ָּכ יֹוֵצא

  .ְיָתה ֲעׂשּוָיה ִמִּוילֹונֹות ְקלּוִעים ַהְּתלּוִיים ַעל ַוֵּוי ָהַעּמּוִדיםֶהָחֵצר הָ      .ְקָלִעים לֶָחֵצר

  _____.ַעל ַוֵּוי הַ ? ַעל ַמה ָּתלּו אֹוָתם_. ? ___ __ִמַּמה ָהיּו ֲעׂשּוִיים ַהִּוילֹונֹות ַהְּקלּוִעים

ַתח ֶהָחֵצר  -ַצד ִמְזַרח    ּפֶ
ַּכָּמה ַאּמֹות ִוילֹונֹות ְקלּוִעים  ?____. ַּבָּכֵתף ְּבַצד ֶאָחדַּכָּמה ַאּמֹות ִוילֹונֹות ְקלּוִעים ָהיּו 

  ?____ַּכָּמה ַעּמּוִדים ָהיּו ְּבָכל ָכֵתף ?____.ָהיּו ַּבָּכֵתף ַּבַּצד ַהֵּׁשִני
 

 

 

  .ָמָסְך ֶהָחֵצר

  .ַאּמֹות?___ ַמה ֹאֶר ָמָס ֶהָחֵצר

ַמֲעֵׂשה רֹוֵקם)______. 4 ____)____3 _____)2  ___)__1? ִמַּמה ָהָיה ָעׂשּוי ַהָּמָס.  

  .ַעּמּוִדים? __ ָּתלּו ֶאת ָמָס ֶהָחֵצר ַּכָּמה ַעּמּוִדים ִהִּניחּו ְּבֶפַתח ֶהָחֵצר ֶׁשַעל ָוֵויֶהם

  .ֲאָדִנים?___ ַּכָּמה ֲאָדִנים ָהיּו ָלֶהם____ ָראֵׁשיֶהם ָוֵויֶהם ְוִחיׁשּוֵקיֶהם ֲעׂשּוִים ִמ 

  ַאָּמה ____)?חּוץ ֵמַהָּמָס(ָּכל ַהִּוילֹונֹות ַהְּקלּוִעים ֶׁשל ֶהָחֵצר ִמָּסִביב  ַמה ָהָיה ֹּגַבּה

  . ַאָּמה___ ַאּמֹות יֹוֵתר ִמָּכל ַהְּקָלִעים ֶׁשֶּזה יֹוֵצא ? __ ַמה ָהָיה ֹּגַבּה ָמָס ַׁשַער ֶהָחֵצר

  .____ִמַּמה ָהיּו ֲעׂשּוִיים ְיֵתדֹות ַהִּמְׁשָּכן ְוֶהָחֵצר ִמ 

  


