
ם                ב"תשע'ה ֲאָדר ד"בס  : ___________________שֵׁ

 : ___________________הֹוִרים-ֲחִתיַמת             
 

ק ת ַעל ִמְבד ָּ ש ַ רָּ ָּ ַלח פ  ש ַ  ב ְ

 

ֵאלֹות ַעל ֲעֵנה( 1 אֹות ַהשְּׁ ֵפד. ַהבָּ ה ַעל ַהקְּׁ ׁשּובָּ ֵלָאה תְּׁ ה מְּׁ קּודָּ ַעל נְּׁ סֹוף וְּׁ ל בְּׁ ט כָּ פָּ  .ִמׁשְּׁ
 

נֵׁי 'ה ָרָצה ֹלא ַמּדּועַ . א בְּ ל-שֶׁ ָראֵׁ כּו ִישְּ ץ יֵׁלְּ רֶׁ אֶׁ ל-לְּ ָראֵׁ ְך ִישְּ רֶׁ ץ ּדֶׁ רֶׁ ִתים-אֶׁ ִלשְּ  ? פְּ

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

ה ָלַקח ַמּדּועַ . ב ת ֹמשֶׁ מֹות אֶׁ ף ֲעצְּ אּו ִעיּמוֹ  יֹוסֵׁ ָיצְּ שֶׁ ל כְּ ָראֵׁ ַרִים ִישְּ  ?ִמִּמצְּ

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

נּו ַמּדּועַ . ג לֹונְּ נֵׁי ִהתְּ ל-בְּ ָראֵׁ  ?ָמָרהבְּ  ִישְּ

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

לּו ָמה. ד נֵׁי ִקיבְּ ל-בְּ ָראֵׁ ֱאכֹול ִישְּ ין לֶׁ ַבִיים-בֵׁ  ?ָהַערְּ

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

תֹוב. ה נֵׁי כְּ ַטּוּו ִציּוּוִים שְּ ִנצְּ ל שֶׁ ָראֵׁ ָין ִישְּ ִענְּ  .ַהָּמן בְּ

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ִריָבה ַמָסה" ַהָּמקֹום ַמּדּועַ . ו ם זֶׁה "ּומְּ שֵׁ ָרא בְּ  ?ִנקְּ

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

תֹוב( 2 ה כְּׁ ן מָּ עּותָּ מָּ ל ַמׁשְּׁ אֹות ַהִמיִלים ׁשֶׁ ֵאיזֶׁה ַהבָּ רּו נֹוֵשא ּובְּׁ כְּׁ  :הּוזְּׁ
 

ַכר_______________   - צּור. א ָין הּוזְּ ִענְּ  _____________________________________ בְּ

ת. ב ּגֹולֶׁ ַכר______________   - ַלּגּולְּ ָין הּוזְּ ִענְּ  ___________________________________ בְּ

ַעץ. ג ַכר_____________   - ִתרְּ ָין הּוזְּ ִענְּ  ______________________________________ בְּ

ַכר_____________  - אֹוַפן. ד ָין הּוזְּ ִענְּ  ________________________________________ בְּ

ַכר____________   - נֵׁד. ה ָין הּוזְּ ִענְּ  _________________________________________ בְּ

נֶׁה. ו ַכר___________   - ִמשְּ ָין הּוזְּ ִענְּ  ________________________________________ בְּ

 



נּו ִמי /ֲאִני  ִמי( 3  ?ֲאַנחְּׁ
 

ִתי. א נֵׁי ָהַלכְּ נֵׁי ִלפְּ ל-בְּ ָראֵׁ  _____________________________________________ - ַביֹום ִישְּ

נֵׁי. ב ל-בְּ ָראֵׁ כּו ֹלא ִישְּ ְך ָהלְּ רֶׁ נּו ּדֶׁ צֵׁ אּו ַארְּ ָיצְּ שֶׁ ַרִים כְּ  _______________________________ - ִמִּמצְּ

ִתי. ג י ָרַדפְּ נֵׁי ַאֲחרֵׁ ל-בְּ ָראֵׁ ַאַחר ִישְּ אּו לְּ ָיצְּ ִצי שֶׁ ַארְּ  __________________________________ - מֵׁ

ָיד ָיָצאנּו. ד  _______________________________________________________ - ָרָמה בְּ

ל ָעִלינּו. ה ָעה ֹראש אֶׁ ת ַהִּגבְּ מֶׁ חֶׁ ִמלְּ  ______________________________________ - ֲעָמלֵׁק בְּ

ִתי. וְּ  ת ָלַקחְּ ָיִדי ַהתֹוף אֶׁ ִתי בְּ הֹוַבלְּ ת וְּ ִשיָרה ַהָנִשים אֶׁ ִריּקּוִדים בְּ  _______________________ - ּובְּ

תֹוִכי ָשמּו. ז ת בְּ ת ןַהּמָ  אֶׁ רֶׁ מֶׁ  _____________________________________________ - ַלִּמשְּ

ִתי. ח ָחָמה ַעל ִפיַּקדְּ ק  ַהִּמלְּ  _____________________________________________ -ַבֲעָמלֵׁ

 

ִמי ָאַמר ִמי( 4 ַתי, לְּׁ  ?ֹזאת ָאַמר ּומָּ
 

בּו ,ִתיָראּו-"ַאלא.  ַיצְּ אּו ִהתְּ ת ּורְּ שּוַעת-אֶׁ ר ה' יְּ ה-ֲאשֶׁ ם ַיֲעשֶׁ   .ַהיֹום..." ָלכֶׁ

 ? __________________________________________ָאַמר ָמַתי   ______לְּ  ָאַמר_____ _

נֵׁי "ָאנּוָסהב.  ל ִמפְּ ָראֵׁ ָחם ה' ִכי ִישְּ ם ִנלְּ ָרִים" ָלהֶׁ ִמצְּ  .בְּ

 __________? ________________________________ָאַמר ָמַתי______   לְּ  ָאַמר______ 

ַחרג.  א ֲאָנִשים ָלנּו-"בְּ צֵׁ ם וְּ ק ִהָלחֵׁ  ."ַבֲעָמלֵׁ

 ? __________________________________________ָאַמר ָמַתי______   לְּ  ָאַמר______ 

נֵׁי "ֲעֹברד.  ַקח ָהָעם ִלפְּ ָך וְּ נֵׁי ִאתְּ ל" ִמִזקְּ ָראֵׁ  .ִישְּ

 _______________________________? ___________ָאַמר ָמַתי______   לְּ  ָאַמר______ 

 

ה ַעל /ִמי  ַעל( 5  ?נֱֶׁאַמר מָּ
 

ין "ַוָיֹבאא.  ַרִים ַמֲחנֵׁה בֵׁ ין ִמצְּ ל" ַמֲחנֵׁה ּובֵׁ ָראֵׁ  ___________________________________ - ִישְּ

כּוב.  תֹוְך ַבַיָבָשה "ָהלְּ  ________________________________________________ - ַהָים" בְּ

נֹות ... "ַוָיָשבג.  ר ִלפְּ יָתנוֹ  ֹבקֶׁ אֵׁ  _____________________________________________ - "לְּ

ר-ד. "ַאל נּו יֹותֵׁ ר-ַעד ִמּמֶׁ  ________________________________________________ - "ֹבקֶׁ


