בס"ד

פָּ ָר ַשׁת ְשׁמוֹת
ֲעב ֹו ַדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק א'
פְּ סוּ ִקים א' – כ"א
ָלמָ ה?
וַ ָיּ ִשׂימוּ עָ ָליו ָשׂ ֵרי ִמ ִסּים_________________________________
אתָ ם____________________________________
וַ ִתּמָּ ֵלא הָ אָ ֶרץ ֹ
את ֹו________________________________
ִאם בֵּ ן הוּא וַ הֲ ִמ ֶתּן ֹ
וַ ְתּחַ ֶיּיןָ אֶ ת הַ יְ ָל ִדים_____________________________________
וַ ַיּעשׂ לָהֶ ם בָּ ִתּים_____________________________________

ִמי הוּא ֶזה?
כֵּ ן יִ ְרבֶּ ה וְ ֵכן יִ פְ ֹרץ______________

הַ ְמ ַילְּ ֹדת ________

וַ ַיּ ֲעבִ ידוּ אֶ ת בְּ ֵני יִ ְשׂ ָראֵ ל בְּ פָ ֶר________

ִשׁבְ עִ ים ָנפֶ שׁ___________

וַ ַיּעשׂ ָלהֶ ם בָּ ִתּים________

בִּ יאוּ ֵרי ִמילִ ים:

חָ יוֹת הֵ נָּה___________________

השלם ממחסן המילים.

וַ יִּ ְשׁ ְרצוּ________________

פָ ֶר_______________ 

חָ יוֹת_________________

וַ ְתּחַ יֶּיןָ _____________

הֶ ְחיוּ \ עֲבו ָֹדה ָק ָשׁה \ הוֹלִ ידוּ הַ ְרבֵּ ה יְ ל ִָדים \ יוֹלְ דוֹת לְ בַ ד

בס"ד

פָּ ָר ַשׁת ְשׁמוֹת
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ב'
סוּקים א' – י'
פְּ ִ
לָמָ ה?
וַ יִ ַקּח אֶ ת בַּ ת ֵלוִ י ___________________________________________
וְ א ָיכְ ָלה ע ֹוד הַ ְצּפִ ינ ֹו________________________________________
וַ ַתּ ְח ְמ ָרה בַ חֵ מָ ר____________________________________________
מ ֶשׁה___________________________________________
וַ ִתּ ְק ָרא ְשׁמ ֹו ֹ
וַ ֵתּ ֶל הָ עַ לְ מָ ה וַ ִתּ ְק ָרא אֶ ת אֵ ם הַ ָיּ ֶלד_______________________________

ִמי הוּא ֶזה?
ִאישׁ ִמבֵּ ית ֵלוִ י___________

בַּ ת ֵלוִ י _____________

וַ ֵתּתַ צַּ ב מֵ ָר ֹחק___________

וַ ֵתּ ֶרא אֶ ת הַ ֵתּבָ ה_______

ֹבּ ֶכה_________________

אֵ ם הַ ָיּ ֶלד____________

הָ עַ לְ מָ ה )הַ בַּ חוּ ָרה(________

וַ יִּ גְ ַדּל הַ ֶיּ ֶלד___________

בִּ יאוּ ֵרי ִמילִ ים :הַ ְשׁ ֵלם ִממַ ְח ָסן הַ ִמילִ ים.

וַ ִתּ ְצפְּ ֵנהוּ________________

אֲ מָ תָ הּ _________ .2 ________.1

וַ ֵתּתַ צַּ ב_________________

יְ ָר ִחים _____________

יתהוּ________________
ְמ ִשׁ ִ

מל_____________
וַ ַתּ ְח ֹ

אתי א ֹות ֹו \ ִשׁפְ חָ תָ הּ \ הֶ ְחבִּ יאָה א ֹות ֹו
ִרחֲ מָ ה \ חֳ ָד ִשׁים \ הַ ָיד ֶשׁ ָלה \ ֶנעֶ ְמ ָדה \ ה ֹוצֵ ִ

בס"ד

פָּ ָר ַשׁת ְשׁמוֹת
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ב'
סוּקים י"א – כ"ב
פְּ ִ
לָמָ ה?
וַ יַּ אֶ ת הַ ִמּ ְצ ִרי_____________________________________________
וַ יִּ פֶ ן כֹּה ָוכֹה ______________________________________________
מ ֶֹשה ִמפְּ נֵי פַ ְר ֹעה_______________________________________
וַ יִּ בְ ַרח ֹ
וַ ָיּבֹאוּ הָ רֹעִ ים וַ יְ גָרֲ שׁוּם_______________________________________
ִמהַ ְר ֶתּן בֹא הַ יּוֹם ___________________________________________

מַ ה כָּ תוּב בַּ תּו ָֹרה בִּ ְמקוֹם-
וְ הוּא ִה ְס ַתּכֵּל לְ כָאן וּלְ כָאן_____________ בְּ ֵרכוֹת מַ יִ ם___________
וְ הוּא הֶ ְחבִּ יא אוֹתוֹ___________

וְ אֵ יפֹה הָ ִאישׁ__________

וְ הוּא הָ ַרג )אֶ ת הַ ִמּ ְצ ִרי(_____________

)מ ֶֹשׁה( ִה ְסכִּ ים_________

ָשׁאֲ בוּ מַ יִ ם בִּ ְדלָיִ ים______________

וְ הוּא ִה ְשׁ ָקה )אֶ ת הַ צֹּאן(______

ִמי אָמַ ר לְ ִמי?
ִאישׁ ִמ ְצ ִרי ִה ִצּילָנוּ ִמיַּד הָ רֹעִ ים ________________ :לְ ______________
לָמָּ ה תַ כֶּה ֵרעֶ  __________________ :לְ ___________________
מַ דּוּעַ ִמהַ ְר ֶתּן בֹּא הַ יּוֹם _______________ :לְ _________________
הַ לְ הָ ְר ֵג ִני אַ ָתּה אֹמֵ ר ________________ :לְ _________________
ִק ְראֶ ן ל ֹו וְ יֹאכַל לָחֶ ם ___________________ :לְ __________________

בס"ד שם_______________________

פָּ ָר ַשׁת ְשׁמוֹת
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ג'
סוּקים א' – י"ח
פְּ ִ
לָמָ ה?
וַ יִּ ְנהַ ג אֶ ת הַ ֹצּאן אַחַ ר הַ ִמּ ְדבָּ ר___________________________________
ַשׁל ְנעָ ֶלי מֵ עַ ל ַרגְ ֶלי________________________________________ 
מ ֶשׁה פָּ ָניו___________________________________________
וַ ַיּ ְס ֵתּר ֹ
מ ֶשׁה אָסֻ ָרה ָנּא וְ אֶ ְראֶ ה_________________________________
וַ ֹיּאמֶ ר ֹ

מַ ה כָּ תוּב בַּ תּו ָֹרה בִּ ְמקוֹם-

בְּ ס ֹוף ָכּל ִמ ְשׁפָּ ט כָּ תוּב אֶ ת הַ פָּ סוּק ְשׁאֵ ָליו הוּא ַשׁ ָיּ.

א ִנ ְשׂ ַרף )ב'(_____________

אֲ ִני אֵ ֵל לְ ָשׁם )ג'(______________

ִה ֵנּה אֲ ִני )ד'(___________ ַתּ ְחץ )תּ ֹו ִריד( אֶ ת הַ ַנ ֲע ַליִ ם ֶשׁלְ ) ה'(__________
לְ ִסימָ ן )י"ב(_________ הַ אֲ ָנ ִשׁים הַ חֲ שׁוּבִ ים ֶשׁל עַ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל )ט"ז(___________
וְ ַנ ְק ִריב ָק ְרבָּ נ ֹות )י"ח(___________

)ה'( ִה ְת ַגּ ָלּה אֵ ֵלינוּ )י"ח( ___________

ִמי הוּא זֶה?
אֶ ְה ֶיה אֲ ֶשׁר אֶ ְה ֶיה____________
ֹכּהֵ ן ִמ ְד ָין____________
אתָ ם____________
חֲ ִצים ֹ

ִה ֵנּ ִני______________
אֶ ת צַ ֲע ָקתָ ם ָשׁמַ עְ ִתּי___________
ִנ ְק ָרה עָ ֵלינוּ______________

בס"ד שם_______________________

פָּ ָר ַשׁת ְשׁמוֹת
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ד'
סוּקים א' – י"ז
פְּ ִ
ִמי אָמַ ר לְ ִמי?

וּמַ דוּעַ ?

 (1וְ הֵ ן א ַיאֲ ִמינוּ לִ י ________________ :לְ ______________
קד פָּ ַק ְד ִתּי אֶ ְת ֶכם?__________________________
מַ דוּעַ  ,הֲ ֵרי ֹיּאמַ ר ָלהֶ ם פָּ ֹ
_______________________________________________________
 (2א ִאישׁ ְדּבָ ִרים אָ ֹנכִ י _________________ :לְ __________________
מַ דוּעַ ?___________________________________________________
ְ (3שׁ ַלח ָנא בְּ ַיד ִתּ ְשׁ ָלח _________________ :לְ __________________
מַ דוּעַ הוּא ָרצָ ה ֶשׁאַהֲ ֹרן ֵי ֵלך בִ ְשׁלִ יחוּת ז ֹו? __________________________

אוּרי ִמלִּ ים-
בֵּ ֵ
רוּשׁה) .עִ ם סַ ְרגֵל(
מָ שׁוַּ קו בֵּ ין ַה ִמּילָה לְ פֵּ י ָ

עָ ָנה •

• ַמטֶּ ה

בָּ ַרח •

• בְּ ַכפּ ֹו

ִסּימָ ן •

• אֱ ח ֹוז

מַ ֵקּל •

• וַ ַיּעַ ן

וְ ה ֹו ֵרי ִתי• 

• וַ אֲ נִ י אֲ ַלמֵּ ד א ֹו ְת

בְּ ָיד ֹו •

• וַ ָיּ ָנס

תַ ְחזִ יק •

• א ֹות

בס"ד שם_______________________

פָּ ָר ַשׁת ְשׁמוֹת
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ד'
סוּקים י"ח – ל"א
פְּ ִ
ִמי אָמַ ר לְ ִמי?
 (1אֵ לְ כָ ה ָנּא וְ אָ שׁוּבָ ה אֶ ל אַחַ י אֲ ֶשׁר בְּ ִמ ְצ ַריִ ם ___________לְ ____________
ֵ (2ל לְ ָשׁל ֹום ______________לְ ________________
 (3וַ אֲ נִ י אֲ חַ זֵּ ק אֶ ת לִ בּ ֹו ______________לְ ________________
 (4חֲ תַ ן ָדּ ִמים אַ ָתּה לִ י _____________לְ ________________
מ ֶשׁה הַ ִמּ ְדבָּ ָרה ______________לְ _______________
ֵ (5ל לִ ְק ַראת ֹ
 (6מֵ תוּ כָּ ל הָ אֲ ָנ ִשׁים הַ ְמבַ ְק ִשׁים אֶ ת ַנפְ ֶשׁ_________ לְ _________

ִמי הוּא זֶה?
וַ יִּ ֶרף ִממֶּ נוּ____________

וְ א יְ ַשׁ ַלּח אֶ ת הָ עָ ם___________

מֵ תוּ כָּ ל הָ אֲ ָנ ִשׁים _______ _______

בְּ נִ י בְ ֹכ ִרי_____________

מר____________ וַ ַיּאֲ מֵ ן ...וַ יִ ְשׁ ְמעוּ_______________
וַ ַיּ ְרכִּ בֵ ם עַ ל הַ חֲ ֹ

בִּ יאוּ ֵרי ִמילִ ים:

ירוּשׁה) .עִ ם סַ ְרגֵל(
ָ
ְמשׁוַֹ קו בֵּ ין הַ ִמּילָה לְ פֵּ

הַ עו ָֹדם חַ יִּ ים •

וַ ְתּמָ אֵ ן •
ֹצר •

• אֶ בֶ ן חַ ָדּה
• וְ הוּא עָ זַ ב א ֹות ֹו
• הַ ִאם הֵ ם ֲע ַדיִ ן חַ יִּ ים

פָ ַקד •

• ִה ְתכּ ֹופְ פוּ

וַ יִּ ֶרף ִממֶּ נּוּ •

• וְ א ָר ִציתָ

וַ יִ ְקּדוּ •

• ז ֹוכֵ ר

בס"ד שם_______________________

פָּ ָר ַשׁת ְשׁמוֹת
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ה'
סוּקים א' – ט"ז
פְּ ִ

לָמָ ה?
ַשׁלַּח אֶ ת עַ ִמּי______________________________________________
ֹאספוּן לָתֵ ת ֶתּבֶ ן לָעָ ם ____________________________________
א ת ִ
וַ יֻּכּוּ שׁ ְֹט ֵרי בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל _______________________________________
פֶּ ן יִ פְ גָּעֵ נוּ בַּ ֶדּבֶ ר א ֹו בֶ חָ ֶרב ) ָלמָ ה ַדוְ ָקא בְ ָלשׁ ֹון זוּ(__________________________

מַ ה כָּ תוּב בַּ תּו ָֹרה בִּ ְמקוֹם-

בְּ ס ֹוף כָּ ל ִמ ְשׁפָּ ט ָכּתוּב אֶ ת הַ פָּ סוּק ְשׁאֵ לָיו הוּא ַשׁיָּ.

ַי ֲעשֹוּ לִ י חָ ג בַּ ִמּ ְדבָּ ר )א'(____________ ִצוָּ ה )ו'(______________
הוּדים )ג'(______________ ֵתּלְ כוּ ַלעֲבו ַֹד ְתכֶם )ד'(_________________
הַ יְּ ִ
הַ ְמּפַ ְקּ ִדים )ו'(___________ ַלעֲשׂוֹת אֶ ת הַ לְּ בֵ ִנים )ז'(___________
)תּבֶ ן( )ז'(___________ כַּמוּת \ ְסכוּם הַ לְּ בֵ ִנים )ח'( _____________
ַאַספוּ ֶ
וְ י ְ

ִמי הוּא זֶה?
קר____________
ָשׁ ֶ

וְ ָיחֹגוּ לִ י בַּ ִמּ ְדבָּ ר_____________

יִ ְשׁעוּ בְּ ִדבְ ֵרי

לְ כוּ לְ ִסבְ תֵ יכֶם_____________

אָצים לֵאמֹר___________
ִ

וְ ק ְֹשׁשׁוּ לָהֶ ם ֶתּבֶ ן____________

וַ יֻּכּוּ________________

