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  שם: ____________________________ 

  

  ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש   -ִמְבָחן ְּבתֹוָרה ְלִכָּתה ב 

  

 ַהֵּקף ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה:  

 ? ְלִמְפָּגׁש ִעם ֵעָׂשו  ַיֲעֹקבֵּכיַצד ִמְתּכֹוֵנן    .א

  לֹוֵקַח ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו ּובֹוֵרַח.  .1

  ִמְתַּפֵּלל לד', ִמְתּכֹוֵנן ְלִמְלָחָמה ּוֵמִכין ּדֹורֹון.  .2

  .ֵמִקים ֹאָהִלים ְונֹוֵטַע ֵעִצים .3

  

  ַמּדּוַע ִמְתַּפֵּלל ַיֲעֹקב 'ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו'? ב.        

  . ֵיׁש לַיֲעֹקב ַהְרֵּבה ַאִחים, הּוא ִמְתַּפֵּלל לד' ֶׁשַּיִּציל אֹותֹו ַרק מֵעָׂשו. 1

ב ֶׁשִּלי, ָהאֹויֵ   –. ַּגם ִאם ָיבֹוא ְּכ'ַאח' ֶׁשִּלי ֶׁשאֹוֵהב אֹוִתי, ְוַגם ִאם ָיבֹוא ְּכ'ֵעָׂשו' 2
 ַּתִּציל אֹוִתי ְּבָכל ִמְקֶרה.

 

 ? ֵאיֶזה ּדֹורֹון ֵמִכין ַיֲעֹקב לֵעָׂשו  .ג

 . צֹאן ּוָבָקר .1

 . ֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות .2

 . ְּכֵלי ֶּכֶסף ְוַיֲהלֹוִמים .3

  

 ? ַיֲעֹקב ֶרַוח ֵּבין ֵעֶדר ְלֵעֶדר  ְמַסֵּדר  ַמּדּועַ   .ד

 ר. ְּכֵדי ֶׁשַהַּמָּתָנה ִּתְרֶאה ְּגדֹוָלה יֹות .1

ֹ  ְּכֵדי .2  . א ָיִריבּו ִעם ַהֲחמֹוִריםֶׁשַהְּכָבִׂשים ל

 .ָּכ ֹנַח לֹו יֹוֵתר ְלִהְתַקֵּדם .3

 

 ? ַמֲחנֹות 2- ְמַחֵּלק ַיֲעֹקב ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה לְ   ַמּדּועַ   .ה

 . לֹא ָיַדע ַּכָּמה ְיָלִדים ֵיׁש לֹו ֵעָׂשוש ְּכֵדי .1

 . ִאם ֵעָׂשו ִיְתֹקף ַמֲחֶנה ֶאָחד, ַהַּמֲחֶנה ַהֵּׁשִני יּוַכל ִלְבֹרחַ  .2

 . ֵנה ֵׁשִני ֵמִביא ֶאת ְּכֵלי ַהִּמְלָחָמהַמֲחֶנה ֶאָחד ֵמִביא ֶאת ַהּדֹורֹון ּוַמחֲ  .3
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 ? חֹוֵזר ַיֲעֹקב ְלַאַחר ֶׁשָחָצה ֶאת ַנַחל  ַיֹּבק  ַמּדּועַ   .ו

 . ֵעָׂשו ִלְפֹּגׁש ֶאת ַהַּמְלָא ֶׁשל ְּכֵדי .1

 . ְלַנּקֹות ֶאת ַהֶּׁשַטח ֶׁשָהיּו ּבֹו ְּכֵדי .2

 . ָׁשַכח ַּפִּכים ְקַטִּנים .3

  

 ?ָמה רֹוֶצה ַמְלָא ֵעָׂשו מַיֲעֹקב  .ז

 . ַלֲהֹרג אֹותֹו .1

 . ְלַהְפִחיד אֹותֹו .2

 . ָא רֹוֶצה ִלְגֹרם לַיֲעֹקב ְלַוֵּתר ַעל ַהְּבָרכֹותַהַּמלְ  .3

 

 לד'? ָמַתי ְמַבֵּקׁש ַהַּמְלָא ַלֲעלֹות ָלִׁשיר ִׁשיָרה   .ח

 . ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה .1

 . ַיֲעֹקבב  ְּכֶׁשִּנְגַמר לֹו ַהֹּכַח ְלֵהָאֵבק .2

 . ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר .3

 

 ?ֵהיָכן ּפֹוֵצַע ַהַּמְלָא ֶאת ַיֲעֹקב  .ט

 . יד ַהָּנֶׁשה'ָּבֶרֶגל, ְּבָמקֹום ֶׁשִּנְקָרא 'ּגִ  .1

 . ַּבֵּלב .2

 . ַּבַּמְרֵּפק .3

  

 ?ֵעָׂשו ָׁשִנים, ָמה עֹוֶׂשה   34ִנְפָּגִׁשים ְלַאַחר  ֵעָׂשוו  ַיֲעֹקב  .י

 .ְמַחֵּבק ֶאת ַיֲעֹקב ְּבַאֲהָבה .1

 . נֹוֵׁש אֹותֹו ַּבַּצָּואר ְוִנְׁשָּברֹות לֹו ַהִּׁשַּנִים .2

 . ִמְתַעֵּלם ִמֶּמּנּו .3

  

 ? לֹא רֹוֶצה ַיֲעֹקב ָלֶלֶכת ִעם ֵעָׂשו ְוָלגּור ְלָידֹו  ַמּדּועַ   . יא

 . ֶׁשַהְּיָלִדים ִיְלְמדּו ִמַּמֲעָׂשיו ָהָרִעים הּוא לֹא רֹוֶצה .1

 . ָּגר ָרחֹוק ִמַּדי ֵעָׂשו .2

 . ֵעָׂשוּכֹוֵעס ַעל   ַיֲעֹקב .3
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 ? ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ּכֹוֲעִסים ַעל ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור ֶׁשָּלַקח ֶאת ִּדיָנה. ָמה ֵהם עֹוִׂשים  . יב

 .צֹוֲעִקים ַעל ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור .1

 . ָּבִאים ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה ְּכֵדי ָלַקַחת ֶאת ִּדיָנה .2

 . הֹוְרִגים ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַלִּמָּלה .3

  

 ?ּכֹוֵעס ַיֲעֹקב ַעל ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֶׁשִהִּצילּו ֶאת ִּדיָנה  ַמּדּועַ   . יג

 . ָחַׁשב ֶׁשִּדיָנּה ְיכֹוָלה ְלִהְסַּתֵּדר ְלַבד  ַיֲעֹקב .1

 . ֲעׂשּוּכֹוֵעס ֶׁשָּפֲעלּו ַעל ַּדַעת ַעְצָמם ְולֹא ָּבאּו ִלְׁשֹאל ָמה ד' רֹוֶצה ֶׁשּיַ   ַיֲעֹקב .2

 . ּכֹוֵעס ֲעֵליֶהם ְּבֶקֶׁשר ְלַמֶּׁשהּו ַאֵחר, לֹא ַעל ֶׁשִהִּצילּו ֶאת ִּדיָנה  ַיֲעֹקב .3

 

 לבית אל? ַיֲעֹקבחוזר   ַמּדּועַ   . יד

 . ְלַקֵּים ֶאת ַהֵּנֶדר ּוְלַהְקִריב ָקְרָּבן ְּכֵדי .1

 ד'.ְלַהְראֹות ַלְּיָלִדים ֶׁשּלֹו ֶאת ַהָּמקֹום ֶׁשִּנְגָלה ֵאָליו   ְּכֵדי .2

 . ָלַקַחת ֶאת ַהֻּסָּלם ִאּתֹו ְּכֵדי .3

 

, ְּבֵבית ֶלֶחם. ָרֵחל יֹוֶלֶדת ֶאת ִּבְנָיִמין ְוִנפְ    . טו ֶטֶרת. ַיֲעֹקב קֹוֵבר אֹוָתּה ַעל ֵאם ַהֶּדֶר

 ?ַמּדּוַע לֹא ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה

 . ֵאין ָמקֹום ַּגם ִּבְׁשִביָלּה .1

 .ָרֵחל ִּבְּקָׁשה ְלִהָּקֵבר ְּבִנְפָרד .2

ם. ֵהם ִיְתַחְּננּו  ְּבעֹוד ַהְרֵּבה ָׁשִנים ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵיְרדּו ְלָגלּות ְוַיַעְברּו ֶּדֶר ֵּבית ֶלחֶ  .3

 . ֵאֶליָה ֶׁשִּתְתַּפֵּלל לד' ֶׁשַּיִּציל אֹוָתם

  

  

  ֵאי ָהָיה ַהִּמְבָחן? 

_______________ ___________________________________________

 __________________________________________________________ 


