
 

  ַאְרֶּבה ַמַּכת - ֹּבא ָּפָרַׁשת

  כ' -א' י' ְּפסּוִקים ֶּפֶרק ֲחָזָרה ֲעבֹוַדת

  ?ָלָּמה

  )______________________1 ִסּבֹות) 2( ֲעָבָדיו ֵלב ְוֶאת ִלּבוֹ  ֶאת ִהְכַּבְדִּתי ֲאִני ִּכי

  ___________________2___________________________________(  

  ַּפְרֹעה_______________________________ ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאת ֹמֶׁשה ֶאת בַוּיּוׁשַ 

  ָהָאֶרץ_______________________________ ַוֶּתְחַׁש ָהָאֶרץ ָּכל ֵעין ֶאת ַוְיַכס

  ָּבֵעץ_________________________________________ ֶיֶרק ָּכל נֹוַתר ְוא

  ִמְצַרִים_____________________________ ְּגבּול ָכלּבְ  ֶאָחד ַאְרֶּבה ִנְׁשַאר א

  ִיְׂשָרֵאל_______________________________________ ְּבֵני ֶאת ִׁשַּלח ְוא

  ?ְלִמי ָאַמר ִמי

  ______________ ה' ֱאֵקיֶהם_____________ לְ  ֶאת ְוַיַעְבדּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת ַׁשַּלח

  _______________ ִּבְנ__________________ לְ  ּוֶבן ִּבְנ ְּבָאְזֵני ְּתַסֵּפר ּוְלַמַען

  __________________ ַהְּגָבִרים__________________ לְ  ָנא ְלכּו ֵכן א

  ֶאת ַהָּפסּוק ְׁשֵאָליו הּוא ַׁשָּי. ְּבסֹוף ָּכל ִמְׁשָּפט ָּכתּוב :ִּבְמקוֹם ַּבּתוָֹרה ָּכתּוב ַמה

  __________________  (ג) ְלָפַני ְלִהָּכַנע ____________ ֵסַרְבָּת   א)( ָיִׂשים ִניֶׁשאֲ  ְּכֵדי

  _________ (ז) יֹוֵדעַ  א ַאָּתה ֲעַדִין _____ ַהִאם  (ח) _______ ְוֶהְחִזירּו   )ז( ְלִמְכׁשֹול

  ______ _____ )(ט"ו ָהָאֶרץ ָּכל ֶׁשל ַהַּמְרֶאה _________ֶאת )"ג(י ִמְזָרִחית רּוחַ 

  __________________ )ז(י"ֶׁשִּלי ַהֵחְטא ַעל ְּבַבָּקָׁשה _____ ִּתְסַלח )ט"ו( ָירֹוק ָעֶלה

  ____________  (ט"ו) ַהָּבָרד ________ ִהְׁשִאיר   )"ט(י ַמֲעָרִבית רּוחַ 

  

  בס"ד



 

  ֹחֶׁש ַמַּכת - ֹּבא ָּפָרַׁשת

   כ"ט –כ"א  י' ְּפסּוִקים ֶּפֶרק ֲחָזָרה ֲעבֹוַדת

  ?ָלָּמה

  _____________________)_________1 ִסּבֹות) 2(ַוְיִהי ֹחֶׁש ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים 

  ___________________2___________________________________(  

  _______________________________.... ___________ָסהא ִתָּׁשֵאר ַּפְר 

  ?ִמילְ  ָאַמְר  ִמי

  ______________ _____________ לְ ְנֵטה ָיְד ַעל ַהָּׁשַמִים 

  ____________ ______ לְ ______ַרק ֹצאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם יָֻּצגה' ְלכּו ִעְבדּו ֶאת 

  __________________ְל ____________ ______ַּגם ַאָּתה ִּתֵּתן ְּבָיֵדנּו ְזָבִחים

  ____________ְל ... ____________ ַאל ֹתֵסף ְראֹות ָּפַני

 א ֹאִסף עֹוד ְראֹות ָּפֶני ְל __________________ __________________  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ַהְׁשֵלם ִמַּמְחַסן ַהִּמִּלים. ֵּבאּוֵרי ִמִּלים

  _______________.ֲאֵפָלה 

  ____________.ֹבָתםְּבמֹוְׁש 

  _________________.יָֻּצג

  _____________.ְוא ָאָבה

ִהָּׁשֶמר ְל.____________  

  

 א ָרָצה  \ִּתָּזֵהר ְלָּגדֹול ְמֹאד  \ַּבָּמקֹום ֶׁשָּגרּו  \ְו ַּתְׁשִאירּו \ֹחֶׁש  

  בס"ד



 

  בס"ד

  ֹּבא ָּפָרַׁשת - ֲחָזָרה ֲעבוַֹדת

  י"ג  - 'א ְּפסּוִקים י"ב ֶּפֶרק
  

  

  

  

ַסח ~~~  ן ּפֶ   ~~~ָקְרּבַ

 

 

 

 

  " ַּדְּברּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר"

  ? _____________ֶׁשּיֹוִדיעּו ֹזאת ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ה' ָמַתי ָאַמר ָלֶהם 

  ?______________ְלָקְרַּבן ֶּפַסח ָמַתי ַעם ִיְׂשָרֵאל ָצִרי ָלַקַחת ֶׂשה

  ?__________ַמה ַּכּמּות ַהָּבָׂשר ֶׁשָּצִרי ָּכל ָאָדם ֶלֱאכֹול ֵמַהֶּׂשה

  ?_________________ים ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ְמנּוִיים ַעל ֶׂשה ֶאָחדַּכָּמה ִמְׁשָּפחֹות ַוֲאָנִׁש 

  ?_______________________ַמה ַיֲעׂשּו, ִאם ַהֶּׂשה יֹוֵתר ִמַּדי ָּגדֹול ְלִמְׁשָּפָחה ַאַחת

  ?______________ֵמֵאיֶזה ִמין ָצִרי ִלְהיֹות ַהֶּׂשה

  ?____________ַמה ָאסּור ֶׁשִּיְהֶיה ּבוֹ 

  ?_____________ֵאיֶזה ִּגיל ָצִרי הּוא ִלְהיֹות ַעד

  ?_____________________ְּבֵאיֶזה יֹום ָהיּו ְצִריִכים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָׁשֲחטוֹ 

  ?__________________ַמה ָעׂשּו ְּבַאְרַּבַעת ַהָּיִמים ֵמָאז ְלִקיַחת ַהֶּׂשה ְוַעד ְׁשִחיָטתוֹ 

  ?_______________ְוִכי כּוָּלם ְיכֹוִלים ִלְׁשחֹוט" ְוָׁשֲחטּו אֹותֹו ָּכל ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל"

_________________________________________________________  

  ?____________________ְּבֵאיֶזה ְזַמן ַּבּיֹום ָהַאְרָּבָעה ָעָׂשר ָהיּו ְצִריִכים ְלָׁשֲחטוֹ 

  ?______________________________________ׂשּו ִעם ַהָּדם ֶׁשל ַהֶּׂשהַמה ַיעֲ 

  _______________________________________________י"ג) ָּפסּוק (?ַמּדּועַ 

  ?_______________________ָמַתי ְצִריִכים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶלֱאכֹול ֶאת ָקְרָּבן ַהֶּפַסח

  ?_____________________________ִריִכים ֵהם ְלאֹוְכלוֹ ְּבֵאיזֹו צּוַרת ִּבּׁשּול צְ 

  ?________________ִמָּמַתי ַעד ָמַתי ְצִריִכים ֵהם ִלְגֹמר ֶלֱאכֹול ֶאת ָקְרָּבן ַהֶּפַסח

  ?______________________________ַמה עֹוִׂשים ִאם נֹוָתר ִמֶּמּנּו ַעד ַהֹּבֶקר

  __________________________) י"אָּפסּוק ( ?ְכלוֹ ְּבֵאיֶזה צּוָרה ְצִריִכים ֵהם ְלאוֹ 

  

  .ַהְּׁשֵאלוֹת ֵהן ְלִפי ֵסֶדר ַהְּפסּוִקים ַּבָּפָרָׁשה



 

  בס"ד

  ֹּבא ָּפָרַׁשת - ֲחָזָרה ֲעבוַֹדת

  כ' -ט"ו  י"ב ְּפסּוִקים ֶּפֶרק
  

  

  

  

ה ~~~    ~~~ָחֵמץ ּוַמּצָ

  _______ְוא "ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ֹתאֵכלּו"

  ?_________________________ּוָמַתי א?_________ ָמַתי חֹוָבה ֶלֱאכֹול ַמָּצה

  ?_______________________ִמַּמה" תּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצוֹ "

  " ַא ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו ְׂשאֹור ִמָּבֵּתיֶכם"

  ?________________________________ ְּבֵאיֶזה יֹום ָצִרי ְלַבֵּטל ֶאת ֶהָחֵמץ

  ____?__________________ֵמֵאיֶזה יֹום ְוַעד ֵאיֶזה יֹום אֹוְכִלים ַמּצֹות ְוא ָחֵמץ

  ?______________ָחֵמץ ְּבֶפַסחח"ו ַמה ָהֹעֶנׁש ְלִמי ֶׁשאֹוֵכל 

  ?_______________________ )י"טָּפסּוק (ְלַמְחֶמֶצת  ט"ו)ָּפסּוק (ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ָחֵמץ 

_________________________________________________________  

  "?___________________ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות"סּוק ַמה ּדֹוֵרׁש ַרִּבי ֹיאִׁשָּיה ֵמַהּפָ 

_________________________________________________________  

  



 

  שם_______________________  בס"ד
  

  

  ֹּבאָּפָרַׁשת 
  י"בֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 

  מ"ב - כ"א ְּפסּוִקים 
  
  .ַעֵּנה ַעל ַהְּׁשֵאלוֹת 
  ...ֶהם ִמְׁשכּו ּוְקחּו ָלֶכם ֹצאןֲאלֵ ַוִּיְקָרא ֹמֶׁשה ְלָכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר ) 1

  ?ִמי ִיַּקח ֶאת ַהֹּצאןִמי ִיְמׁשֹו ֶאת ַהֹּצאן ּו

  :_____________________ּוְקחּו:_________________ ִמְׁשכּו

  "?ְוַאֶּתם א ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח ֵּביתֹו ַעד ֹּבֶקר"ַמּדּוַע ָאְמרּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ) 2

__________________________________________________  

  ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָהֲעבֹוָדה "... "ָבר ַהֶּזה ְלֹחק ְל ּוְלָבֶני ַעד עֹוָלםּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהּדָ ) "3

  ? ____________ֶאת ַמה ִנְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ְּבָכל ַהּדֹורֹות"... ַהֹּזאת

  ? _______ַמה ַנֲעֶנה ְלָבֵנינּו ִאם ְיָׁשֲאלּו אֹוָתנּו ָלָּמה ָאנּו ַמְקִריִבים ָקְרָּבן ֶּפַסח) 4

______________________________________________________  

  ?ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות ָקדּו ְוהֹודּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ַלה' 3ַעל ֵאילּו "... ַוִּיקֹוד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו) "5

1  ________________(2  ________________(3__________________(  

ַוֲהֵרי ְּדָבִרים ֵאּלּו "... ֶאת ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרןה' ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ַוֵּיְלכּו ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ) "6

  ?_____________ְּבִניָסן ְוֵאי ָּכתּוב ֶׁשְּכָבר ָעׂשּוי'  -ֶׁשַּיֲעׂשּו ּבְ "ח ֶנֶאְמרּו ָלֶהם ְּבר

_______________________________________________________  

  ?________________________________  א ִהְסִּפיק ְלַהְחִמיץ ַמּדּוַע ַהָּבֵצק 

      

  :ֵּבאּוִרי ִמִּלים

  _________________ַוְיַנְּצלּו ֶאת ִמְצַרִים 

   ______________________ֲאֻגַּדת ֵאזֹוב

  ___________________ַּבָּדם ֲאֶׁשר ַּבַּסף

  __________________ִלְנֹּגף ֶאת ִמְצַרִים

  ________________ִיְׂשָרֵאלח ַעל ָּבֵּתי ָּפסַ 

  _______________________ַעל ִׁשְכָמם
  

  

  

  

  

  

 ֲחִביַלת  \ַלֲהרֹוג  \ַּבְּכִלי  \רֹוְקנּו  \ְּכֵתַפִים \ִּדֵּלג   

  :ְּבִמְסָּפִרים
ַּכָּמה ְּגָבִרים ָנְסעּו ֵמַרְעְמֵסס 

  ? ____________ְלֻסּכֹות
  
ֵני ִיְׂשָרֵאל ֵּגִרים ַּכָּמה ָׁשִנים ָהיּו ּבְ 

  ?ְוא ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלַבֲאָרצֹות ָזרֹות 
  ָׁשָנה__________ 

  
ַּכָּמה ָׁשִנים ָהיּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

  ָׁשָנה?________ְּבִמְצַרִים ְּבֹפַעל
  

 __ַּכָּמה ְקָלִחים ָהיּו ַּבֲאגּוַדת ֵאזֹוב



 

2 

                  בס"ד

  

                                                                                  אּבֹ  ָּפָרַׁשת -  ֲחָזָרה ֲעבוַֹדת                                                                                                                                                                                                

  מ"ח - מ"ג ְּפסּוִקים י"ב ֶּפֶרק                             
  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ַסח~~~         ן ּפֶ  ~~~   ָקְרּבַ

ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ה' ַוּיֹאֶמר "      ֶאל מֹׁשֶ

ַסח ת ַהּפָ   ?_________ְּבֵאיֶזה ַּתֲאִרי ֶנֶאְמָרה ֻחָּקה זֹו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל   "...זֹאת ֻחּקַ
 

ק        שׁ ַהֲעּתֵ  .ֵמַהֻחּמָ

ַסח ן ַהּפֶ ְרּבַ   )סּוִקיםְלִפי ֵסֶדר ַהפְּ ( ?ִמי לֹא ָיכֹול ֶלֱאכֹול ִמּקָ

  . ּגֹוי אֹו מּוָמר = )_____________1

  .ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶעֶבד ְּכַנֲעִני ְוא ָמל אֹותוֹ =  )_____________2

  .ִמְצוֹות ְּבֵני ֹנחַ  7ֵגר ּתֹוָׁשב ֶׁשָּמל ַא ְמַקֵּים הּוא ַרק =  ___________)__3

  .ַעְצמֹו ַלֲעבֹוד ֵאֶצל ַהְּיהּוִדיּגֹוי ֶׁשָּמל ְוִהְׂשִּכיר ֶאת =  ___________)__4

  .ָאָדם ֶׁשִהְתַּגֵּיר ַא א ָמל ֶאת ָּכל ָּבָניו=  )_____________5

  .ְיהּוִדי א ָמהּול)_____________ = 6
 

 

 

ַסחג' ַמֵהן  ן ַהּפֶ ֲאִכיַלת ָקְרּבָ ָאסּור ַלֲעׂשֹות ּבַ ָבִרים ׁשֶ ק ( ?ַהּדְ סּוק ַהֲעּתֵ  מ"ו)ִמּפָ

1_________(___________________________  

2____________________________________(  

3____________________________________(  
 

 

 

ּתֹוָרה תּוב ּבַ  :ֵאיְך ּכָ

  _______________ֶׁשָּקנּו אֹותֹו ְּבֶכֶסף

  ___________________ָּתמּול אֹותוֹ 

  _________________ָאָדם א ָמהּול

  ___________________יל ְיהּוִדי ָרגִ 

  



 

                  בס"ד

  

  ֹּבא ָּפָרַׁשת - ֲחָזָרה ֲעבוַֹדת

  י"ג - ב', ופס' י"א  -י"ג ְּפסּוִקים א'  ֶּפֶרק
  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כֹור ~~~  ׁש ִלי ָכל ּבְ  ~~~ַקּדֶ

 

 

 

 

 

 

 

 

כֹורֹותה' ַמּדּוַע ָאַמר  ׁש לֹו ֶאת ַהּבְ   __________________________? ְלַקּדֵ

________________________________________________________  
 

 

 

 

כֹור" ל ּבְ ׁש ִלי ּכָ ים"... ַקּדֶ כֹוִרים ְקדֹוׁשִ    ?ֵאילּו סּוֵגי ּבְ

  ________.ר ֶׁשל ְּבכוֹ  )1

 ).ְטהֹורֹות________ (ְּבכֹור ֶׁשל  )2

  ________. ְּבכֹור ֶׁשל  )3
 

 

 

ָבִריםג' ַמֵהן  ֵרא ָקדֹושׁ  ַהּדְ ּקָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ִריְך ּכְ ּצָ ָפסּוק ( ?ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ  י"ב)ִהְסּתַ

  ________.ֶּׁשִּיָּוֵלד ) 1    

  ).ְוא ְלָאִביו_____ (ֶּׁשִּיָּוֵלד ִראׁשֹון לְ ) 2    

  ).ְוא ְנֵקָבה_____ (ַרק ְּבכֹור ִמִּמין ) 3    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

כֹור ָאָדם ֵהָמה ְטהֹוָרה            : ּבְ כֹור ּבְ  :ּבְ

  ? _______.ְלִמי נֹוְתִנים אֹותוֹ        ? _______.ְּבַמה ּפֹוִדים אֹותוֹ 

  ?__________.ַמה ַהֹּכֵהן עֹוֶׂשה ִאּתוֹ       ?_____________.ְּבַכָּמה ֶּכֶסף

  ?___________.י נֹוְתִנים ֶאת ַהֶּכֶסףְלִמ 

  

  

  

  

  

  

  

כֹור ֲחמֹור  : ּבְ

  )_____________________________ 1)  ִסּבֹות? (ב' ַמּדּוַע ְּבכֹור ַהֲחמֹור ָקדֹוׁש

2_______________________________________________________(  

  ______". ְוִאם א ִּתְפֶּדה וַ _____. "ְונֹוְתִנים אֹותֹו לַ ? _______, ְּבַמה ּפֹוִדים אֹותוֹ 

  


