בס"ד

מי הוא זה? העבר קו לתשובה המתאימה

מצרים

" .1כן ירבה וכן יפרוץ"
" .3ויעבידו את בני ישראל בפרך"

מילדות

" .2שבעים נפש"
" .4ויעש להם בתים"

בני ישראל

" .5ותמלא הארץ אותם"
 .6שפרה ופועה
ביאורי מילים:
פרך________ ויעצמו_________
ותחיין_________
שפרה________ פועה________
מחסן מילים:
משפרת את התינוק  ,עבודה קשה  ,נולדו והיו חזקים ,
משמיעה קולות  ,החיו

בס"ד

 .10מה זכה אהרון בזכות " :וראך ושמח בליבו"?
א .שקיבל מתנת הכהונה עם החושן על ליבו
ב .עושר וכסף רב

בס"ד

בס"ד

דף חזרה חומש שמות -פרקים ג' ,ד' ,ה'

האות הראשון-

שליחות משה ,הסנה
 .1להיכן משה רעה את צאן יתרו?
א .לבארות המים

ב .למדין

(פרק ג' פסוק א')

ג .למצרים

ד .למדבר

 .2מדוע דווקא לשם?
ב .כדי לא לרעות בשדות זרים
ג .כי יש שם הרבה עשב לצאן.

 .3משה רואה מראה מיוחד ב"הר האלוקים" -מה זה המקום הזה?
ב .פירמידות

ג .הר סיני.

 .4איזה מראה מיוחד ראה בהר האלוקים? (פרק ג' פס' ב')
משה רואה שיח גבוה  /נמוך ששמו דקל  /סנה,
הסנה פורח  /נובל /בוער באש ,אך איננו אוכל -אינו נגמר/
אינו נשרף.
 .5מה ה' אמר לו כשניגש לראות?

 -פסוק ה'

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

מכניס מכניס שוב
את ____ לחיקו.
כשמוציאה רואה
שה____ נעלמה

_____
מחסן מילים:
 .8מי יעזור למשה בשליחות?

ב .חלוץ נעליך לפני שאתה מתקרב כי המקום כאן קדוש.
 .6באיזה פסוק זה כתוב?

משה משליך את
ה____ לאדמה.
המטה נהפך
ל_____,משה
אוחז ב____ של
ה_____ והוא
נהפך ל______.

משה מכניס את
_____ לחיקו
ושמוציאה רואה
_____ על ידו.

משה לקח ____
מה_____ ,שפך על
האדמה וה_____
נהפכו ל_____.

ידו ,מטה ,דם ,צרעת ,נחש ,מים ,יאור

א .אל תתקרב מדי שהאש לא תפגע בך.
 -פסוק ד'

2-

1

א .כי יש שם לצאן שפע מים לשתות.

א .הר חרמון

האות השני

האות השלישי-
3

א .פרעה.
אחיו אהרון.

ב .העם.

ג .ה' ואחיו אהרון.

ד .רק

 .9מה מצווה ה' את משה לקחת עימו?
א .נחש.

ב .כד.

ג .מטה.

ד .תרמיל.

