
 בס"ד

ֵאלֹות 7 נֹוֵשא שְׁ  בְׁ

ן ִמְבֶנה ָּ כ  ש ְ ִ  ַהמ 
ה .1 ים כַּמָּ שִׁ יּו ְקרָּ רֹום ּוְבצַּד צָּפֹון ְבצַּד הָּ  ? ____________.דָּ

ע ֵמֵאיזֶה .2 יּו ֶצלַּ ים הָּ ְשכָּן נְִׁכנָּסִׁ מִׁ  ? _______________.לַּ

ֵהם .3 ת מָּ עַּ ים ַאְרבַּ ֵכלִׁ יּו הַּ ְשכָּן ְבתֹוְך ֶשהָּ מִׁ __ ________________?הַּ

_____________________________________________. 

ן .4 ְלחָּ שֻּׁ יָּה הַּ ה__________.  ְבצַּד הָּ ְמנֹורָּ  _____________. ְבצַּד וְהַּ

ה .5 יָּה מָּ אֶֹרְך הָּ צַּ  ֶשל הָּ ְשכָּן רחָּ מִׁ  ? ______________________.הַּ

צָּה נְִׁקֵראת ֵכיצַּד .6 ְמחִׁ ה הַּ יְתָּ יב ֶשהָּ ְשכָּן ֲחצַּר ְסבִׁ מִׁ ?____________. הַּ

ה מָּ יא מִׁ ה הִׁ יְתָּ  ____________________________._?ֲעׂשּויָּה הָּ

נִׁים .7 ַאדָּ יּו הָּ ת ֶשהָּ חַּ מּוֵדי תַּ ְשכָּן עַּ מִׁ יּו הַּ __________  מְ  ֲעׂשּויִׁים הָּ

נִׁים ַאדָּ יּו וְהָּ ת ֶשהָּ חַּ מּוֵדי תַּ ן ֲחַצר עַּ כָּ שְׁ יּו ַהמִּ  _________. מְ  ֲעׂשּויִׁים הָּ

 

יָמה יֵר :ְמשִׂ ְשכָּן ֶאת צַּ מִׁ     !ובתוכו את כלי המשכן הַּ
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