בס"ד ֵשׁם____________________

ופָּ ָר ַשׁת וַיַּ ְקהֵ לו
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ל"ה
סוּקים ד' – ט'
פְּ ִ

זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה ה' ֵלאמֹר

אָמר ה' לְ מ ֶֹשׁה לְ הַ גִּ יד לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל לְ הָ בִ יא לִ בְ נִ יַּת הַ ִמּ ְשׁ ָכּן?
אֵ לּוּ ְ 15דּבָ ִרים ַ
ג' סוּגֵי מַ ָתּכוֹת.____________(3 .___________(2 .___________(1 :
ג' סוּגֵי צֶ מֶ ר:

 (4צֶ מֶ ר צָ בוּעַ בְּ צֶ בַ ע ______________.
 (5צֶ מֶ ר צָ בוּעַ בְּ צֶ בַ ע ______________.
 (6צֶ מֶ ר צָ בוּעַ בְּ צֶ בַ ע ______________.

 (7וְ ֵשׁשׁ = _______.
 (8וְ _______ = ְשׂעָ רוֹת ֶשׁל________.
ב' סוּגֵי עוֹרוֹת = _________________(9 :הַ ְצּבוּעִ ים בְּ צֶ בַ ע _____.
._____________________________(10
 (11עֲצֵ י _______.
ֶ (12שׁמֶ ן ַל_______  -לְ הַ ְדלִ יק בּ ֹו אֶ ת הַ _________.
 (13בְּ ָשׂ ִמים בִּ ְשׁבִ יל ב' ְדּבָ ִרים._________________________________ (1 .
 ____________(2בְּ כָל בּ ֶֹקר וְ עֶ ֶרב בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ.
אֲ בָ ִנים יְ ָקרוֹת (14 :אַבְ נֵי ______ -ל ִָשׂים עַ ל כִּ ְתפֵ י הָ _____.
 (15וְ אַבְ נֵי _______ -לְ מַ לְּ אֹת בָּ הֶ ם אֶ ת הַ ִמּ ְשׁבְּ צוֹת ֶשׁבַּ ______.
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בס"ד ֵשׁם_________________

פָּ ָר ַשׁת וַיַּ ְקהֵ ל
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה וְ ִסכּוּם
לְ פֶּ ֶרק ל"ה פס' י' – י"ט

וְ ָכל חֲ ַכם לֵ ב ּ ָב ֶכם

 - "________" (1הַ יְּ ִריעוֹת הַ ______ ֶשׁעַ ל הַ ִמּ ְשׁכָּן ) ֶשּׁרו ִֹאים או ָֹתם ִמתּוֹ הַ ____(
 - "________" (2הַ יְּ ִריעוֹת הַ ______ ֶשׁעַ ל הַ ִמּ ְשׁכָּן.
 - "________" (3הַ יְּ ִריעוֹת הַ ______ ֶשׁעַ ל הַ ִמּ ְשׁכָּן.
מַ ה ִחבֵּ ר אֶ ת ְשׁנֵי חֶ לְ ֵקי הַ יְּ ִריעוֹת הַ ְמּחֻ בָּ רוֹת?______

"וְ ֶאת ְק ָר ׁ ָשיו" ַ -ק ְר ֵשׁי הַ _____
יחים ֶשׁהָ יוּ עַ ל הַ ______.
" ֶאת _______"  -הַ בְּ ִר ִ
" ֶאת ________" ֶ -שּׁ ֲעלֵיהֶ ם הָ יוּ תּוֹלִ ים ֶאת _____ הַ מָּ סָ  ) הַ מַּ בְ ִדּילָה בֵּ ין הַ קּ ֶֹדשׁ לְ ____
הַ קֳּ ָד ִשׁים( וְ גַם תּוֹלִ ים ֲעלֵיהֶ ם אֶ ת ָמסָ  הַ פֶּ תַ ח לְ פֶ תַ ח הַ _____.
"וְ ֶאת ________" ֶ -שׁהָ יוּ עו ְֹמ ִדים ַתּחַ ת הַ ______________.

ֶ " (1את ָה________"  -אֲ רוֹן הַ ____" (2 .וְ ֶאת _______" – אֶ ת הַ ____ ֶשׁל הָ אֲ רוֹן.
ֶ " (3את ַה_______"  -הַ ִמּכְ סֶ ה ֶשׁל הַ ___" (4 .וְ ֶאת ______ ַה ּ ָמ ָס ְך"  -הַ וִּ ילוֹן ֶשׁל ק ֶֹדשׁ הַ ____.
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בס"ד

ַהשֻׁ לְ חָ ן:
" ֶאת ַה_______ וְ ֶאת _______ וְ ֶאת ָּכל ______ וְ ֶאת ______ ַה ּ ָפנִ ים"

הַ ְמּנו ָֹרה:
אור וְ ֶאת _______ )-מֶ לְ ָקחַ יִם וּ_____( וְ ֶאת _______ )-הַ בָּ זִ יכִ ין הַ מֻּ נּ ִָחים
"וְ ֶאת _______ ַה ּ ָמ ֹ
אור"
בְּ ַקנֵּי הַ ְמּנו ָֹרה ֶשׁ ָשּׂ ִמים בָּ הֶ ן אֶ ת הַ ֶשּׁמֶ ן וְ הַ ______( וְ ֶאת _____ ַה ּ ָמ ֹ

ִמזְ בֵּ חַ ַה ְקּט ֶֹרת:
"וְ ֶאת ִמזְ ּ ֵב ַח ַה_______ וְ ֶאת ______"...

"וְ ֶאת ְקט ֶֹרת ַה______ "

אֵ יזֶ ה עוֹד ֶשׁמֶ ן הֵ כִ ינוּ?_________ .אֵ יזֶ ה עוֹד וִ ילוֹן עָ שׂוּ? "וְ ֶאת ָמ ַס ְך ַה______ לְ ֶפ ַתח ַה______"

לו )ֶ -ר ֶשׁת ִמ____ ( ֶאת ______ וְ ֶאת ָּכל _____ "
ֶ " (1את ִמזְ ּ ֵב ַח ַה______ וְ ֶאת _____ ַה ְּנח ׁ ֶֹשת אֲ ׁ ֶשר ֹ
ֶ " (2את ַה______ וְ ֶאת _____" )-הַ בָּ ִסיס ֶשׁלּ ֹו (

" ֶאת _____ ֶה ָחצֵ ר" – הַ וִּ ילוֹנוֹת הַ ְקּלוּעִ ים ֶשׁל הַ ____.
" ֶאת _______" – ֶשּׁ ֲעלֵיהֶ ם ָתּלוּ אֶ ת ____ הֶ חָ צֵ ר.
" ֶאת ________" ֶ -שׁהָ יוּ עו ְֹמ ִדים ַתּחַ ת הַ ______.
"וְ ֶאת ______ ׁ ַש ַער ֶה ָחצֵ ר"  -הַ וִּ ילוֹן ֶשׁבְּ ַשׁעַ ר הַ ____.
לְ ֵשׁם מַ ה עָ שׂוּ ֶאת הַ יְ ֵתדֹת?
" (1יִ ְתדֹת הַ ִמּ ְשׁ ָכּן" – לִ ְתקוֹעַ וְ לִ ְקשֹׁר בָּ הֶ ם אֶ ת ְקצֵ ה הַ יְּ ִריעוֹת ֶשׁל הַ ִמּ ְשׁכָּ ן ֶשׁא יָנוּעוּ בַּ ___.
" (2יִ ְתדֹת הֶ חָ צֵ ר"  -לִ ְתקוֹעַ וְ לִ ְקשֹׁר בָּ הֶ ם ֶאת ַקלְ עֵ י הֶ ____ ֶשׁא יָנוּעוּ בַּ ___.
מָ הֶ ן בִּ גְ ֵדי הַ ְשּׂ ָרד? לְ ַכסּוֹת בָּ הֶ ן אֶ ת הַ ____ וְ הַ _____ וְ הַ _____ וְ הַ ______ בִּ ְשׁעַ ת הַ ַמּסָּ עוֹת.
שוּ?________________________________________________.
אֵ ילוּ עוֹד בְּ ג ִָדים עָ ֹ

בס"ד ֵשׁם_________________

פָּ ָר ַשׁת וַיַּ ְקהֵ ל
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה וְ ִסכּוּם
לְ פֶּ ֶרק ל"ה פס' כ"א – כ"ט

ֹתו ֵה ִביא ּו ֶאת ְּתר ּו ַמת ה'"...
חו א ֹ
"וְ ָכל אֲ ׁ ֶשר נָ ְד ָבה ר ּו ֹ

מַ ה הֵ בִ יאוּ  
 

 
   ? כְּ לֵי ____.

יטים ִמזָּ הָ ב הֵ בִ יאוּ? .______(4 .______(3 .______(2 .______(1
אֵ לּוּ סוּגֵי ַתּכְ ִשׁ ִ

 
מַ ה עוֹד הֵ בִ יאוּ     לִ ְתרוּמַ ת הַ ִמּ ְשׁכָּן?
צֶ מֶ ר צָ בוּעַ בְּ צֶ בַ ע _____.
" ֵשׁשׁ" – _____.

צֶ מֶ ר צָ בוּעַ בְּ צֶ בַ ע _____.

צֶ מֶ ר צָ בוּעַ בְּ צֶ בַ ע _____.

"וְ _____" – צֶ מֶ ר ֶשׁל _____.

אֵ ילוּ עוֹרוֹת הֵ בִ יאוּ? .____________________(2 .__________________(1
אֵ לּוּ עוֹד סוּגֵי ַמ ֶתּכֶת הֵ בִ יאוּ? .______(2 .______(1
אֵ ילוּ עֵ ִצים הֵ בִ יאוּ?_________.

 
מַ ה הֵ כִ ינוּ    לִ בְ ִניַּת הַ ִמּ ְשׁכָּ ן?

מַ ה עָ ְשׂתָ ה " ִא ָשּׁה חַ כְ מַ ת לֵב".__________________________________________:
מַ ה עָ שׂוּ הַ נּ ִָשׁים "אֲ ֶשׁר נ ָָשׂא לִ בָּ ן א ָֹתנָה בְּ חָ כְ מָ ה" )יְ תֵ ָרה(?_________________________.

ְתּ ַ  
רוּמת     :
יאים הֵ בִ יאוּ אַחֲ רוֹנִ ים?_________________________________________
מַ דּוּעַ הַ נּ ְִשׂ ִ
אֵ יזֶ ה ֹענֶשׁ ִק בְּ לוּ עַ ל ֶשׁ ִה ְתאַחֲ רוּ בַּ הֲ בָ אַת הַ ְתּרוּמוֹת ל ִַמּ ְשׁכָּן? _______________________.
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אַבנֵי _____
אַבְ נֵי _____ וְ ְ

ַל______ וְ ַל_____.

_______.

 (1לְ ___________  (2לְ ____________

_______.

 (1לְ ___________  (2לְ ____________

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת וַיַּ ְקהֵ ל
עֲבו ַֹדת ִסכּוּם לְ פֶּ ֶרק ל"ו
סוּקים כ' – ל"ד
פְּ ִ

שי הַ ִּמ ְׁש ּ ָכן ~~~~
~~~~ ַק ְר ׁ ֵ
יִּהיוּ _______ וְ א שׁוֹכְ בִ ים.
ִממַּ ה עֲשׂוּיִ ים הַ ְקּ ָר ִשׁים?_____________ וְ צָ ִריֶ שׁ ְ

ִמדּוֹת הַ ְקּ ָר ִשׁים.

יָדוֹת.

אָרכּ ֹו _______:אַ מָּ ה.
ְ

כַּמָּ ה יָדוֹת עו ִֹשׂים בְּ תַ ְח ִתּית כָּל ֶק ֶרשׁ?__.

ָר ְחבּ ֹו _______:אַ מָּ ה.

אֲ ָדנִ ים.
כַּמָּ ה אֲ ָד ִנים יֵשׁ בְּ תַ ְח ִתּית כָּל ֶק ֶרשׁ?___
ִממַּ ה עֲשׂוּיִ ם הָ אֲ ָד ִנים?________

ִמ ְספַּ ר הַ ְקּ ָר ִשׁים.
כַּמָּ ה ְק ָר ִשׁים עָ שׂוּ בְּ צַ ד דָּ רוֹם?___ ְק ָר ִשׁים.

כַּמָּ ה אֲ ָד ִנים הָ יוּ לָהֶ ם?____

כַּמָּ ה ְק ָר ִשׁים עָ שׂוּ בְּ צַ ד צָ פוֹן?___ ְק ָר ִשׁים.

כַּמָּ ה אֲ ָד ִנים הָ יוּ לָהֶ ם?____

כמָּ ה ְק ָר ִשׁים עָ שׂוּ בְּ סוֹף הַ ִמּ ְשׁ ָכּן שבְּ צַ ד מַ ע ֲָרב?___ ְק ָר ִשׁים וְ הו ִֹסיפוּ עוֹד __ ְק ָר ִשׁים
לְ פִּ נּוֹת הַ ִמּ ְשׁ ָכּן= .בְּ סַ  הַ כֹּל הָ יוּ בְּ צַ ד מַ ע ֲָרב __ ְק ָר ִשׁים .כַּמָּ ה אֲ ָד ִנים הָ יוּ לָהֶ ם?____

הַ ַטּבָּ עוֹת ֶשׁ ִחבְּ רוּ אֶ ת הַ ְקּ ָר ִשׁים ִמלְ מַ עְ לָה.

טַ בָּ עוֹת
יצים
חֲ ִר ִ

אשׁי הַ ְקּ ָר ִשׁים כְּ ֵדי ֶשׁהַ טַּ בָּ עוֹת יִ ָכּנְסוּ בְּ ת ֹוכָם?_____
מַ ה עָ שׂוּ בְּ ָר ֵ
מוּדים זֶ ה לָזֶ ה.
יצים ִחבְּ רוּ טַ בַּ עַ ת אַחַ ת – ָכֶּ שׁהָ יוּ הַ ְקּ ָר ִשׁים ְצ ִ
וּבְ כָל ְשׁנֵי חֲ ִר ִ

יחים.
הַ בְּ ִר ִ
יחים הָ יָה בְּ כָל צַ ד?___ .
כַּמָּ ה בְּ ִר ִ
יחים.
יחים לְ מָ טָּ ה .וּבְ ִריחַ _ עוֹבֵ ר בְּ תוֹ הַ ְקּ ָר ִשׁים = _ בְּ ִר ִ
יחים לְ מַ עְ לָה _ .בְּ ִר ִ
 2בְּ ִר ִ
יחים
יחים?______ בְּ מַ ה ִצפּוּ אוֹתָ ם?_____ הֵ י ָכן הָ יוּ הַ בְּ ִר ִ
ִממַּ ה עֲשׂוּיִ ם הַ בְּ ִר ִ
הָ עֶ לְ י ֹו ִנים וְ הַ ַתּ ְחתּ ֹונִים ִנכְ נ ִָסים?________ ִממַּ ה עֲשׂוּיִ ם הַ טַּ בָּ ע ֹות?___________

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת וַיַּ ְקהֵ ל
עֲבו ַֹדת ִסכּוּם לְ פֶּ ֶרק ל"ו
סוּקים ל"ה-ל"ח
פְּ ִ

~~~~ הַ ּ ָפרֹכֶ ת ְוהַ ּ ָמסָ ְך לְ פֶ ַתח הָ אֹהֶ ל~~~~
הַ פָּ רֹכֶ ת
הַ פָּ ֹרכֶת נֶעֶ ְשׂתָ ה כְּ ֵדי לְ הַ פְ ִריד בֵ ין אֹהֶ ל _____ לְ _____ הַ ָקּ ָד ִשׁים.
ִממַּ ה הָ יְ תָ ה עֲשׂוּיָה הַ פָּ ֹרכֶת? _________(4 _________(3 ______(2 ______(1
 -מַ ע ֲֵשׂה חו ֵֹשׁב .אֵ יזֶ ה כְ רוּבִ ים = צוּרוֹת עָ שׂוּ עַ ל הַ פָּ ֹרכֶת?______________.

ע ַּמ ּודֵי ׁשִיטִים

ֶשּׁ ֲעלֵיהֶ ם הָ יוּ תּוֹלִ ים אֶ ת הַ פָּ ֹרכֶת.

מּוּדים?___________.
יטים הָ יוּ?___ ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ם הָ עַ ִ
מּוּדי ִשׁ ִ
כַּמָּ ה עַ ֵ
בְּ מַ ה ִצפּוּ אוֹתָ ם?_____ִ .ממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ים הַ וָּ וִ ים ) ֶשּׁ ֲעלֵיהֶ ם ָתּלוּ אֶ ת הַ פָּ רֹכֶ ת(?_______.
מּוּדים? ___.
כַּמָּ ה אֲ ָד ִנים הָ יָה לְ כָל עַ מּוּד? __ וְ כַמָּ ה אֲ ָד ִנים הָ יוּ בְּ יַחַ ד לְ כָל הָ עַ ִ
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ם הָ אֲ ָד ִנים?_____

מָ ָס) וִ ילוֹן( לְ פֶ תַ ח הָ אֹהֶ ל
הַ מָּ סָ ַ נע ֲָשׂה לְ פֶ תַ ח הַ ִמּ ְשׁ ָכּן ֶשׁהָ יָה בְּ צַ ד ____ִ .ממַּ ה הָ יָה עָ שׂוּי הַ מָּ סָ ______(1 ?
 ___________(4 ___________(3 ______(2מַ ע ֲֵשׂה רו ֵֹקם.

ַמסָך ְ
ע ַּמ ּודֵי ה ּ ָ

ֶשּׁ ֲעלֵיהֶ ם הָ יוּ תּוֹלִ ים אֶ ת הַ מָּ ָס לְ פֶ תַ ח הָ אֹהֶ ל.

מּוּדים?_____ .בְּ מַ ה ִצפּוּ אוֹתָ ם?_____.
מּוּדים הָ יוּ?___ ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ם הָ עַ ִ
כַּמָּ ה עַ ִ
אַדנֵיהֶ ם?____
ישׁוּקיהֶ ם?____ ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ם ְ
ֵ
אשׁיהֶ ם וְ ִח
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ם וָ וֵ יהֶ םָ ,ר ֵ
מּוּדים? ___.
כַּמָּ ה אֲ ָד ִנים הָ יָה לְ כָל עַ מּוּד? __ וְ כַמָּ ה אֲ ָד ִנים הָ יוּ בְּ יַחַ ד לְ כָל הָ עַ ִ

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת וַיַּ ְקהֵ ל
עֲבו ַֹדת ִסכּוּם לְ פֶּ ֶרק ל"ז
סוּקים א' – ט'
פְּ ִ

רון הָ ֵעד ּות ~~~~
~~~~ אֲ ֹ
כַּמָּ ה אֲ רוֹנוֹת עָ שׂוּ )כְּ ֵדי ֶשּׁאֲ רוֹן הָ עֵ דוּת יִ ְהיֶה ְמצֻפֶּ ה בְּ זָ הָ ב(?___ ִממַּ ה הֵ ם עֲשׂוּיִ ים?
ימי_______:
הָ אָרוֹן הַ ִחיצ ֹונִי .______:הָ אָרוֹן הָ אֶ ְמצָ עִ י ._______:הָ אָרוֹן הַ פְּ ִנ ִ
ימי וְ ____
וְ ָכ יוֹצֵ א ֶשׁאָרוֹן הָ עֵ דוּת הָ יָה ְמצֻפֶּ ה בִּ ְשׁנֵי אֲ רוֹנוֹת ִמזָּ הָ ב ,פְּ ִנ ִ

ִמדּוֹת הָ אָרוֹן.

יטים(:
)הָ אֶ ְמצָ עִ י  -מֵ עֲצֵ י ִשׁ ִ

אָרכּ ֹו _______:אַ מָּ הָ .ר ְחבּ ֹו _______:אַ מָּ ה .קֹמָ ת ֹו  -גָּבְ ה ֹו ______:אַ מָּ ה.
ְ
מַ ה עו ִֹשׂים ִמסָּ בִ יב לַאֲ רוֹן?__________ מַ ה ָשׂמוּ בְּ תוֹ הָ אָרוֹן?______________.

ַטבְּ עוֹת זָהָ ב.
כַּמָּ ה טַ בָּ עוֹת י ְָצקוּ לַאֲ רוֹן?_____ הֵ י ָכן ִה ִנּיחוּ אוֹתָ ם? בְּ __ הַ זָּ וִ יּוֹת ֶשׁל הָ אֲ רוֹן.
ִממַּ ה הֵ ם הָ יוּ עֲשׂוּיוֹת?_______ .בִּ ְשׁבִ יל מַ ה ָשׂמוּ אוֹתָ ם? לְ הַ כְ ִניס בָּ הֶ ם אֶ ת______.

בַּ דֵּ י הָ אֲ רוֹן.
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ם הַ בַּ ִדּים?__________ בְּ מַ ה ִצפּוּ אוֹתָ ם?________ .הֵ י ָכן ִה ִנּיחוּ אֶ ת
הַ בַּ ִדּים? בְּ תוֹ הַ _______ .לְ ֵשׁם מַ ה עָ שׂוּ אֶ ת הַ בַּ ִדּים? ל ֵָשׂאת בָּ הֶ ם אֶ ת הַ _______.

כַּ פּ ֶֹרת ) ִמכְ ֶסה הָ אָרוֹן(.
אָרכָּהּ?____אַ מָּ ה .מַ ִהי ָר ְחבָּ הּ?___ אַ מָּ ה.
ִממַּ ה הָ יְ תָ ה עֲשׂוּיָה הַ ַכּפּ ֶֹרת?_____ .מַ ִהי ְ

ְשׁ ֵני הַ כְּ רוּבִ ים.
ִממַּ ה עֲשׂוּיִ ים הַ כְּ רוּבִ ים?____ .אֵ י הֵ כִ ינוּ אוֹתָ ם? ______ אַחַ ת.
הֵ י ָכן הֵ נִיחוּ אוֹתָ ם? בִּ ְשׁנֵי ְצ ָד ֵדי הַ _______ .לְ הֵ י ָכן ְמכֻוָּ נִים ַכּנְ פֵ יהֶ ם? ֶל______.
עַ ל מַ ה הָ יוּ ַכּנְ פֵ יהֶ ם ְמס ֹו ָככוֹת )= ְמכַסּוֹת(? עַ ל הַ ________.
לְ הֵ י ָכן ְפּנֵיהֶ ם הָ יוּ פּוֹנוֹת?  (1אֶ חָ ד אֶ ל הַ ____ (2 .כְּ פוּפוֹת כְּ לַפֵּ י מַ טָּ ה אֶ ל הַ _______.

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת וַיַּ ְקהֵ ל
עֲבו ַֹדת ִסכּוּם לְ פֶּ ֶרק ל"ז
סוּקים י' – ט"ז
פְּ ִ

~~~~ הַ ׁש ּולְ חָ ן ~~~~
ִממַּ ה הָ יָה עָ שׂוּי הַ שֻׁ לְ חָ ן?_______ בְּ מַ ה ִצפּוּ אוֹת ֹו?________.

ִמדּוֹת הַ שֻּׁ לְ חָ ן:
אָרכּ ֹו _______:אַ מָּ הָ .ר ְחבּ ֹו _______:אַ מָּ ה .קֹמָ ת ֹו  -גָּבְ ה ֹו ________:אַ מָּ ה.
ְ
מַ ה עו ִֹשׂים ִמסָּ בִ יב לַשֻּׁ לְ חָ ן?__________ מַ ה הָ עֹבִ י ֶשׁלָּהּ?_______
מַ ה ָשׂ ִמים עַ ל הַ ִמּ ְסגּ ֶֶרת?________________

ַטבְּ עוֹת זָהָ ב.
כַּמָּ ה טַ בָּ עוֹת י ְָצקוּ ַלשֻּׁ לְ חָ ן?_____ ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיוֹת הַ טַּ בָּ עוֹת?_______.
הֵ י ָכן ִהנִּיחוּ אוֹתָ ם? עַ ל ___ הַ פִּ נּוֹת ֶשׁל הַ שֻׁ לְ חָ ן – ֶשׁבְּ __ הָ ַרגְ לַיִ ם ֶשׁל הַ שֻּׁ לְ חָ ן.
בִּ ְשׁבִ יל מַ ה ָשׂמוּ אוֹתָ ם? לְ הַ כְ ִניס בָּ הֶ ם אֶ ת______.

בַ דֵּ י הַ שֻּׁ לְ חָ ן.
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ם הַ בַּ ִדּים?__________ בְּ מַ ה ִצפּוּ אוֹתָ ם?________.הֵ י ָכן ִה ִנּיחוּ אֶ ת
הַ בַּ ִדּים? בְּ תוֹ הַ _______ .לְ ֵשׁם מַ ה עָ שׂוּ אֶ ת הַ בַּ ִדּים? ל ֵָשׂאת בָּ הֶ ם אֶ ת הַ _______.

כְּ לֵי הַ שֻׁ לְ חָ ן.
מָ ה הֵ ם הַ כֵּלִ ים ה ַשׁיָּכִ ים לַשֻּׁ לְ חָ ן?
ַ = ____________(1תּבְ ִניּוֹת ל ִָשׂים בָּ הֶ ם אֶ ת לֶחֶ ם הַ פָּ ִנים.
 2 = ____________(2בָּ זִ יכִ ין )כַּפּוֹת( ל ִָשׂים בָּ הֶ ם לְ ב ֹונָה זַ כָּה.
 = ____________(3חֲ צָ אֵ י ָק ִנים ֶשּׁ ֲעלֵיהֶ ם הָ יוּ מֻ נּ ִָחים הַ לְּ חָ ִמים.
מּוּדים\הַ לּוּחוֹת ֶשּׁ ֲעלֵיהֶ ם נ ְִשׁעָ ִנים הַ ְקּ ָשׂווֹת – חֲ צָ אֵ י הַ ָקּ ִנים.
 = ____________(4הָ עַ ִ
ִממַּ ה הַ כֵּלִ ים הָ יוּ עֲשׂוּיִ ים? ִמ_____ טָ הוֹר.

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת וַיַּ ְקהֵ ל
עֲבו ַֹדת ִסכּוּם לְ פֶּ ֶרק ל"ז
סוּקים י"ז – כ"ד
פְּ ִ

נו ָ ֹר
מֹ
~~~~~~~
נו ָהרה
~~~~ הַהַ ְּמ ְּ
~~~
ִממַּ ה הָ יְ תָ ה עֲשׂוּיָה הַ ְמּנו ָֹרה?________
אֵ י עָ שׂוּ אוֹתָ הּ? _______ אַחַ ת.
מנוֹ רָ ה.
ָק ֵני הַ ְּ
כַּמָּ ה ָק ִנים יו ְֹצ ִאים ִמן הַ ְמּנו ָֹרה = מֵ הַ ָקּנֶה הָ אֶ ְמצָ עִ י?
__ ָק ִנים יו ְֹצ ִאים ִמצַּ ד אֶ חָ דָ __ .קנִים יו ְֹצ ִאים ִמצַּ ד ֵשׁ ִני.
וְ ָקנֶה__ בְּ אֶ ְמצַ ע וּבְ יַחַ דָ __:קנִים.
מנוֹ רָ ה.
הַ ּצ ּורוֹ ת ּ ַב ְּ




אֵ ילוּ צוּרוֹת עָ שׂוּ בְּ כָל אֶ חָ ד ִמ ֵשּׁ ֶשׁת הַ ָקּנִ ים ֶשׁיּ ְָצאוּ מֵ הַ ְמנו ָֹרה?
צוּרת ___( כַּפְ תּוֹר__ וָ פֶ ַרח__.
__ גְּ בִ יעִ ים ְמשֻׁ ָקּ ִדים = )בְּ ַ
אֵ ילוּ צוּרוֹת עָ שׂוּ בַּ ָקּנֶה הָ אֶ ְמצָ עִ י שֶׁ ל הַ ְמּנו ָֹרה?
__ פְּ ָר ִחים.
__ כַּפְ תּו ִֹרים.
__ גְּ בִ יעִ ים ְמשֻׁ ָקּ ִדים.
צוּרה עָ שׂוּ בַּ מָּ קוֹם ֶשׁיּ ְָצאוּ ִממֶּ נּוּ ֵשׁ ֶשׁת הַ ָקּ ִנים?______.
אֵ יז ֹו ָ
מנוֹ רָ ה.
ּ ְכלֵ י הַ ְּ



אֵ יזֶ ה כֵלִ ים יֵשׁ ל ְַמּנו ָֹרה?
 - _________(1לִ ְמשׁוֹ וּלְ הו ִֹציא בָּ הֶ ם אֶ ת הַ פְּ ִתילוֹת.
 - _________(2ל ַָקחַ ת בָּ הֶ ם אֶ ת הַ פֶּ חַ ם\הָ אֵ פֶ ר ֶשּׁנּוֹצַ ר מֵ הַ פְּ ִתילוֹת.
ִממַּ ה הַ כֵּלִ ים הָ יוּ עֲשׂוּיִ ם?________.

ִ
מנוֹ רָ ה.
מ ׁ ְש ַקל וְגוֹ בַ ּה הַ ְּ
מַ ה הָ יָה הַ ִמּ ְשׁ ָקל הַ כּוֹלֵל ֶשׁל כָּל הַ ְמּנו ָֹרה וְ ֵכלֶיהָ ? ____ זָ הָ ב) .א פָּ חוֹת וְ א יוֹתֵ ר(
מַ ה הָ יָה הַ גֹּבַ הּ ֶשׁל כָּל הַ ְמּנו ָֹרה?____ ְטפָ ִחים.
~~~ לְ הֵ י ָכן הָ יוּ ְמ ַכוְּ ִנים ֶאת הַ נֵּרוֹת ֶשׁבְּ ֵשׁ ֶשׁת הַ ָקּנִ ים? לְ כִ יּוּן הַ ָקּנֶה הַ _______~~~ .

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת וַיַּ ְקהֵ ל
עֲבו ַֹדת ִסכּוּם לְ פֶּ ֶרק ל"ז
סוּקים כ"ה – כ"ח
פְּ ִ

~~~~ ִמזְ ּ ֵבחַ הַ ְ ּקט ֶֹרת ~~~~
ְשׁלו ָֹשׁה ֵשׁמוֹת ל ִַמּזְ בֵּ חַ :
ִ (1מזְ בֵּ חַ הַ _______ כִּ י מַ ְק ִט ִירים עָ לָיו _______ .
ִ (2מזְ בֵּ חַ הַ _______ כִּ י הָ יָה בִּ פְ נִים אֹהֶ ל _____ )וְ א בַּ חוּץ כְּ מ ֹו ִמזְ בֵּ חַ הַ ______(
ִ (3מזְ בֵּ חַ הַ _______ כִּ י הָ יָה ְמצֻפֶּ ה בְּ ______.
ִממַּ ה הָ יָה עָ שׂוּי הַ ִמּזְ בֵּ חַ ? _________ בְּ מַ ה ִצפּוּ אֶ ת כֻּלּ ֹו? בְּ _______.

ִמדּוֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
אָרכּ ֹוָ ______:ר ְחבּ ֹו ______:גָּבְ ה ֹו _______:וְ הוּא הָ יָה ְמרֻ בָּ ע.
ְ
מַ ה עָ שׂוּ ִמסָּ בִ יב ל ִַמּזְ בֵּ חַ ?_______________

הַ ַטּבָּ עוֹת:
כַּמָּ ה טַ בָּ עוֹת הָ יוּ לְ ִמזְ בֵּ חַ הַ ְקּט ֶֹרת?
ֵדּעָ ה א' __:טַ בָּ עוֹת ִמ ְשּׁנֵי ִצ ֵדּי הַ ִמּזְ בֵּ חַ =  4טַ בְּ עוֹת.
ֵדּעָ ה ב' __:טַ בָּ עוֹת .טַ בַּ עַ ת אַחַ ת בְּ זָ וִ ית אַחַ ת וְ הַ טַּ בַּ עַ ת הַ ְשּׁנִ יָּה בְּ זָ וִ ית מוּלָה =  2טַ בָּ עוֹת.
הֵ י ָכן ָשׂמוּ אֶ ת הַ טַּ בָּ עוֹת? ִמ ַתּחַ ת לְ זֵ ר הַ _____.

הַ בַּ ִדּים:
ִממַּ ה עֲשׂוּיִ ם הַ בַּ ִדּים ________:בְּ מַ ה ִצפּוּ אוֹתָ ם?_________
הֵ י ָכן ִהכְ נִ יסוּ אוֹתָ ם?___________.

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת וַיַּ ְקהֵ ל
עֲבו ַֹדת ִסכּוּם לְ פֶּ ֶרק ל"ח
סוּקים ט'– כ'
פְּ ִ

~~~~ חֲצַ ר הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָכן ~~~~
ֲחצַר הַ ּ ִמ ְשׁ ָּכן.

ִמסָּ בִ יב ל ִַמּ ְשׁכָּן עָ שׂוּ חָ צֵ ר – חֲ צַ ר הַ ִמּ ְשׁכָּן,

וּמזְ ַרח ___אַ מָּ ה.
א ֶֹר הֶ חָ צֵ ר :בְּ צַ ד ָדּרוֹם וְ צָ פוֹן ___ אַ מָּ ה .רֹחַ ב הֶ חָ צֵ ר :בְּ צַ ד מַ ע ֲָרב ִ

ַע ּמ ּודֵי הֶ חָ צֵר.
מּוּדים הָ יוּ בְּ צַ ד מַ ע ֲָרב?___.
מּוּדים הָ יוּ בְּ צַ ד דָּ רוֹם וְ צָ פוֹן? ___ .כַּמָּ ה עַ ִ
כַּמָּ ה עַ ִ
אשׁיהֶ ם? ִמ_____
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ים חַ שֻּׁ ֵקיהֶ ם ,וָ וֵ יהֶ ם וְ ָר ֵ
ִממַּ ה עֲשׂוּיִ ם הָ אֲ ָד ִנים? ִמ_____ .כַּמָּ ה אֲ ָד ִנים הָ יוּ לְ כָל עַ מּוּד?__
וְ ִאם ָכּ יוֹצֵ א ֶשׁבְּ צַ ד דָּ רוֹם וצָ פוֹן :הָ יוּ___ אֲ ָדנִים .וּבְ צַ ד מַ ע ֲָרב :הָ יוּ ___ אֲ ָדנִים.

ְקל ִָעים

לֶחָ צֵר.

מּוּדים.
הֶ חָ צֵ ר הָ יְתָ ה עֲשׂוּיָה ִמוִּ ילוֹנוֹת ְקלוּעִ ים הַ ְתּלוּיִים עַ ל וַ וֵּ י הָ עַ ִ

ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ים הַ וִּ ילוֹנוֹת הַ ְקּלוּעִ ים? ___ ___ .עַ ל מַ ה ָתּלוּ אוֹתָ ם? עַ ל וַ וֵּ י הַ _____.

ַצד ִמזְרַ ח ֶ ּ -פתַ ח הֶ חָ צֵר
כַּמָּ ה אַ מּוֹת וִ ילוֹנוֹת ְקלוּעִ ים הָ יוּ בַּ כָּתֵ ף בְּ צַ ד אֶ חָ ד?____ .כַּמָּ ה אַ מּוֹת וִ ילוֹנוֹת ְקלוּעִ ים
מּוּדים הָ יוּ בְּ כָל כָתֵ ף?____
הָ יוּ בַּ כָּתֵ ף בַּ צַּ ד הַ ֵשּׁנִי?____ .כַּמָּ ה עַ ִ

ָמ ָס ְך הֶ חָ צֵר.
מַ ה א ֶֹר מָ סָ  הֶ חָ צֵ ר?___ אַ מּוֹת.
ִממַּ ה הָ יָה עָ שׂוּי הַ מָּ סָ  .______(4 ________(3 _____(2 _____(1 ?מַ ע ֲֵשׂה רו ֵֹקם.
מּוּדים.
מּוּדים ִה ִנּיחוּ בְּ פֶ תַ ח הֶ חָ צֵ ר ֶשׁעַ ל וָ וֵ יהֶ ם ָתּלוּ אֶ ת מָ סָ  הֶ חָ צֵ ר? __ עַ ִ
ַכּמָּ ה עַ ִ
ישׁוּקיהֶ ם עֲשׂוּיִ ם ִמ____ כַּמָּ ה אֲ ָד ִנים הָ יוּ לָהֶ ם?___ אֲ ָד ִנים.
ֵ
אשׁיהֶ ם וָ וֵ יהֶ ם וְ ִח
ָר ֵ
מַ ה הָ יָה גֹּבַ הּ כָּל הַ וִּ ילוֹנוֹת הַ ְקּלוּעִ ים ֶשׁל הֶ חָ צֵ ר ִמסָּ בִ יב )חוּץ מֵ הַ מָּ סָ  ____?(אַ מָּ ה
מַ ה הָ יָה גֹּבַ הּ מָ סָ ַ שׁעַ ר הֶ חָ צֵ ר? __ אַ מּוֹת יוֹתֵ ר ִמכָּל הַ ְקּלָעִ ים ֶשׁזֶּ ה יוֹצֵ א ___ אַ מָּ ה.
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ים יְ תֵ דוֹת הַ ִמּ ְשׁ ָכּן וְ הֶ חָ צֵ ר ִמ____.

