
 בסיעתא דשמיא 

  שם: _____________________ 

  ִּכָּתה ב –ִמְבָחן ַּבּתֹוָרה ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא 

  

   10מתוך   8(  :ְמַתח ַקו ֵּבין ַהִּמָּלה ַלֶהְסֵּבר ֶׁשָּלּה: 1עבודה מספר (  

  

  

 עֹוֵמד ְלָידֹו               ַוִיְפַגע

  ָּפַגׁש             ְמַרַאׁשֹוָתיו 

  ְלַצד ִמְזָרח            ִנָצב ָעָליו 

  ִמָסִביב ְלרֹאׁשֹו               ָיָמה

  ְוִהְתעֹוֵרר             ֵקְדָמה

  ְלַצד ְמַעָרב               ֶנְגָּבה 

  ּוָפַחד              ַוִייַקץ

  ְוָׁשַפ              ַוִייָרא

  ְלַצד ָדרֹום             ַוַיְׁשֵּכם 

  ָקם מּוְקָדם               ַוִיֹצק 



 בסיעתא דשמיא 

   13מתוך  12(   :ַהְׁשֵלם ִמּתֹו ַמְחַסן ַהְּתׁשּובֹות ֶׁשְּלַמָּטה: 2ודה מספר  בע(  

  

   ֶעְדֵרי צֹאן יֹוְׁשִבים ְסִביב   3ַיֲעֹקב ַמִּגיַע ל____________ ְורֹוֶאה

  ה____________. 

  ַעל ַהְּבֵאר ֻמַּנַחת _____________. 

   ַיֲעֹקב ָקַבע ִעם ָרֵחל ______________, ֲאָבל ָלָבן ֶהֱחִליט ְלָחָתן ֶאת ֵלָאה ְוָרֵחל

  ְמַגָּלה ָלּה אֹוָתם. 

  _______ נֹוָספֹות ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּתן ַּגם ִעם ____________._____ 7ַיֲעֹקב עֹוֵבד 

  ְיָלִדים ְוָרֵחל ֲעַדִין ______________.   6ְלֵלָאה נֹוָלִדים  

  ______________ מֹוֵצא ַּבָּׂשֶדה ______________ ּוֵמִביא אֹוָתם ְלֵלָאה. 

  ת.ָרֵחל ְמַבֶּקֶׁשת ְמֵלָאה ּדּוָדִאים ִּכי ֵהם עֹוְזִרים ָלֶלדֶ 

:ָלָבן עֹוֶׂשה ִעם ַיֲעֹקב ֶהְסֵּכם  

ִּבְתמּוָרה ַלֲעבֹוָדתֹו ַיֲעֹקב ְיַקֵּבל ֶאת ָהִעִּזים ה____________  

  ְוֶאת ַהְּכָבִׂשים ה______________.    ָוּה_____________

  ַיֲעֹקב עֹוֶׂשה ַּתְחּבּולֹות ְּכֵדי ֶׁשַהּצֹאן יֹוִליד ַהְרֵּבה ִעִּזים ּוְכָבִׂשים ֵמַהּסּוִגים ָהֵאֶּלה. 

ה_____________ ַמְקלֹות ִעם ֻּדְגָמאֹות ֶׁשל ָטלּוא, ְמנָֻּקד  הּוא ָׂשם ַלּצֹאן ֵמַעל 

  ְוחּום. 

  

  ַמְחָסן ְּתׁשּובֹות:  

        ֹׁשֶקת,   ָרֵחל,        ָׁשִנים,      ָעְקָרה,     ְטלּוִאים,   ִנים,   ִסימָ     ְּבֵאר,

  ְראּוֵבן    ָחָרן,      ּדּוָדִאים,     ְנֻקִּדים,      ֶאֶבן,     חּוִמים,  

  

  

  

  

  

 



 בסיעתא דשמיא 

 הבאות:  ַהְּׁשֵאלֹותעל   ַעֵּנה :3  עבודה מספר  

  : ַעל ֻּכָּלם ְּבצּוָרה ְמֻסֶּדֶרת ַעֵּנה  ,ָּכל ְׁשֵאָלה ְמִכיָלה ַּכָּמה ֲחָלִקים ִׂשים ֵלב!

  

 ַיֲעֹקב ָאִבינּו יֹוֵצא ְלִכּוּון ָחָרן. .1

  ִמי רֹוֵדף ַאֲחָריו? 

  ִמי ָׁשַלח אֹותֹו ִלְרֹּדף ַאֲחֵרי ַיֲעֹקב? 

  ׁש? ַמּדּוַע הּוא לֹוֵקַח לֹו ֶאת ָּכל ָהְרכּו

  

  

 __________________________________________________ ______  

 __________________________________________________ ______  

 __________________________________________________ ______  

 

  

 . ַיֲעֹקב עֹוֵצר ְּבֵבית ֵאל ּוִמְתַאְרֵּגן ַלַּלְיָלה .2

  ָמה רֹוֶאה ַיֲעֹקב ּבחלֹומֹו? 

  ָמה ַהֹּגֶדל? 

  ִמי עֹוֶלה ויֹוֵרד? 

  

 __________________________________________________ ______  

 __________________________________________________ ______  

 __________________________________________________ ______  

 __________________________________________________ ______  
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 ַהֵּקף ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה: : 4בודה מספר  ע  

  ָרֵחל ְמַבֶּקֶׁשת ְמֵלָאה ֶׁשִּתֵּתן ָלּה ֵמַהּדּוָדִאים ֶׁשֵהִביא ָלּה ַהֵּבן ֶׁשָּלּה. 

  ָמה עֹוָנה ָלּה ֵלָאה? 

  . ֶאֵּתן ָל ְּבִׂשְמָחה. 1

   ָּבֹאֶהל, ַאְּת עֹוד רֹוָצה ָלַקַחת ִמֶּמִּני ּדּוָדִאים? . לֹא ַמְסִּפיק ֶׁשַּיֲעֹקב ָיֵׁשן ִאּתָ 2

  . ִנְגְמרּו ִלי ַהּדּוָדִאים ְּכָבר.3
  

  ָמה ַמְבִטיָחה ָרֵחל ְלֵלָאה ְּתמּוַרת ַהּדּוָדִאים? 

  . ֶׁשַהַּלְיָלה ִייַׁשן ַיֲעֹקב ָּבֹאֶהל ֶׁשל ֵלָאה. 1

  . ְנִזיד ֲעָדִׁשים. 2

  . ַׂשק ָמֵלא ַּגְרִּגיֵרי ִחָּטה. 3

  

  ____________  ? ִּבְתמּוָרה ָלֵתת ָלּה ּדּוָדִאים ַהִאם ֵלָאה ַמְסִּכיָמה

  

  ַיֲעֹקב? ִאָּתן ִמְתַחֵּתן ַהְּׁשָפחֹות  2ִמיֵהן 

  . ֵלָאה ְוָרֵחל. 1

  . ִׁשְפָרה ּופּוָעה. 2

  . ִּבְלָהה ְוִזְלָּפה. 3

  

  

  

  ____________________ האם למדתי למבחן בבית?

  ____________________ עם מי למדתי?

  _____________________כמה זמן למדתי? 

  ______________________ ך היה המבחן?אי


