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  פרשת חיי שרה   דף חזרה לקראת המבחן בתורה / 

  ֵאיֶזה ְּכָלל ָלַמְדנּו ֵמַאְבָרָהם?   . 1

  ֵאיֶזה ְּכָלל ָלַמְדנּו ֵמֶעְפרֹון?  . 2

ֶׁשת ַהִּנִּסים ֶׁשָהיּו ָּבֹאֶהל ֶׁשל ָׂשָרה?   . 3   ָמֵהם ְׁש

  ָמה ַמְׁשִּביַע ַאְבָרָהם ֶאת ֱאִליֶעֶזר?   . 4

  ֵאיֶזה ִסיָמן עֹוֶׂשה ֱאִליֶעֶזר ְּכֵדי ְלַגּלֹות ִמיִהי ַהַּכָּלה ֶׁשל ִיְצָחק?   . 5

  ַמּדּוַע ָלָבן ָרץ ֶאל ֱאִליֶעֶזר?   . 6

  ַמּדּוַע ְּבתּוֵאל ֵמת?   . 7

  ַמּדּוַע ָרָצה ְּבתּוֵאל ַלֲהֹרג ֶאת ֱאִליֶעֶזר?   . 8

ֶׁשת ַהִּנִּסים ָלֹאֶהל? ָמַתי ח  . 9   ֹוְזִרים ְׁש

  ֵאיֹפה רֹוֶצה ַאְבָרָהם ִלְקֹּבר ֶאת ָׂשָרה?   . 10

  ְּבֵאיזֹו ִעיר ִנְמֵצאת ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה?   . 11

  ְלִמי ָהְיָתה ַׁשֶּיֶכת ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה?   . 12

ֶׁשת ָהָאבֹות?   . 13   ִמיֵהם ְׁש

  ִמיֵהן ַאְרַּבַעת ָהִאָּמהֹות?   . 14

  ֲאָנִׁשים ִנְפָטִרים ְּבָפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה?  2ֵאּלּו   . 15

  ְּכֶׁשַאְבָרָהם ָּבא ִלְקֹּבר ֶאת ָׂשָרה, ִמי ְּכָבר ָקבּור ָּבּה?   . 16

  ִמי ֵמַאְרַּבַעת ָהִאָּמהֹות לֹא ְקבּוָרה ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה?   . 17

  ֵהיָכן ְקבּוָרה ָרֵחל?   . 18

  ַקח ִאּתֹו ֱאִליֶעֶזר? ַּכָּמה ְּגַמִּלים לָ   . 19

  ֵהיָכן חֹוֶנה ֱאִליֶעֶזר ְּכֶׁשהּוא ַמִּגיַע ָלִעיר?   . 20

  

  ְׁשֵאלֹות ֶאְתָּגר: 

ְלַאַחר ֶׁשָּׂשָרה ִנְפְטָרה ַאְבָרָהם ּבֹוֶכה ְואֹוֵמר ָעֶליָה ְּדָבִרים טֹוִבים. ֵאי קֹוְרִאים ַלְּדָבִרים ַהּטֹוִבים    . 1
  ר? ֶׁשאֹוְמִרים ַעל ִמי ֶׁשִּנְפטַ 

  ַמּדּוַע ָרץ ֱאִליֶעֶזר ִלְקַראת ִרְבָקה?   . 2

  ַּבת ַּכָּמה ָהְיָתה ָׁשָרה ְּכֶׁשִּנְפְטָרה?   . 3

  ֶּבן ַּכָּמה ָהָיה ַאְבָרָהם ְּכֶׁשִּנְפַטר?   . 4

  ִמי ִחֵּבר ֶאת ְּתִפַּלת ִמְנָחה?   . 5

  ּו ָּבּה? ְקָבִרים. ִמי ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִּנְקְּבר 8ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֵיׁש   . 6
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  הורים יקרים! 

המבחן בתורה הוא הזדמנות מצויינת להקנות לילדים טכניקות למידה ושינון עצמאיות, וכן  הזדמנות 
  להחזיק קשב, כמה הוא זוכר וכו'. בשבילכם לראות עד כמה הילד מונח בחומר הנלמד, כמה הוא מצליח 

  אני ממליצה מאד לפנות זמן בשעה סבירה כדי לשבת בנחת עם הילד ולהתכונן למבחן. 

שימו לב, השאלות בדף החזרה מקיפות את החומר אבל במבחן הן יופיעו בכל מיני צרות, כמו 'מי אמר למי' או  
  'הקף את התשובה הנכונה' וכו'. 

, הכנסתי לקטגוריה הזו את מה שהוא קצת מעבר לבסיס. מומלץ לחזור עם  שאלות האתגר הן חלק מהחומר 
  הילד על הכל בלי להבדיל בין השאלת הרגילות לאתגר. 

  סך הכל למרות שזו פרשה שלימה, זה לא באמת הרבה חומר וחזרנו עליו בכתה המון פעמים. 

  אני מצרפת כמה טכניקות שיכולות לעזור. מומלץ להשתמש בכמה. 

  מסכם את התשובה בסוף ומסמן א את השאלות ומנסה לענות, ההורה  הילד מקרי  או  כך .
 תבודדו על אלה שאלות צריך לחזור. 

 .הילד מספר את החומר וההורה יושב עם השכפול במחברת ומכוון בשאלות 
  (בעיקר לשאלות הקצרות) .משחק זכרון 
  .מכינים ביחד מבחן בכתב והילד עונה עליו לבד 

  אני פה. על כל שאלה,  

  אני מזכירה, אם אני לא זמינה בטלפון אפשר לשלוח לי מייל. 

  בהצלחה רבה! 
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  דף תשובות 

  . ֶׁשַּצִּדיִקים אֹוְמִרים ְמַעט ְועֹוִׂשים ַהְרֵּבה. 1

  . ֶׁשְרָׁשִעים אֹוְמִרים ַהְרֵּבה ְועֹוִׂשים ְמַעט. 2

  . ֲעַנן ֶקֶׁשר ְּברֹאׁש ָהֹאֶהל, ֵנר ּדֹוֵלק ַמֲעַרב ַׁשָּבת ְלֶעֶרב ַׁשָּבת, ְּבָרָכה ָּבִעָּסה (ַּבָּבֵצק)3

  . ֶׁשּלֹא ָיִביא ְלִיְצָחק ַּכָּלה ִמְּבנֹות ְּכַנַען. 4

ֵתה ְוַגם ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב, ִהיא ַהַּכָּלה  . ַהַּנֲעָרה ֶׁשְּיַבֵּקׁש ִמֶּמָּנה ָלֵתת לֹו ַמִים ֵמַהַּכד ֶׁשָּלּה ְוַתֲעֶנה לֹו: ְׁש 5
  ֶׁשל ִיְצָחק.

  . ִּכי ָלָבן ָרָאה ֶאת ַהַּמָּתנֹות ַהְּיָקרֹות ֶׁשִּקְּבָלה ִרְבָקה, ְוָרָצה ַּגם ְלַקֵּבל.6

  . ְּבתּוֵאל ָׁשם ַרַעל ַּבַּצַּלַחת ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר ֲאָבל ַהַּמְלָא ֶהֱחִליף ֵּבין ַהַּצָּלחֹות.7

  . ְּבתּוֵאל ָרָצה ַלֲהֹרג ֶאת ֱאִליֶעֶזר ְוָלַקַחת ֶאת ָּכל ַהַּמָּתנֹות ַהְּיָקרֹות ֶׁשֵהִביא ִאּתֹו. 8

  . ְּכֶׁשִּיְצָחק ְוִרְבָקה ִמְתַחְּתִנים. 9

  . ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה. 10

  . ֶחְברֹון.11

  . ֶעְפרֹון. 12

  . ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב.13

  ה, ָרֵחל ְוֵלָאה.. ָׂשָרה, ִרְבקָ 14

  . ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה. 15

  . ָאָדם ְוַחָּוה. 16

  . ָרֵחל.17

  . ֵּבית ֶלֶחם. 18

19 .10 .  

  . ְלַיד ַהְּבֵאר. 20

  

  ְּתׁשּובֹות ִלְׁשֵאלֹות ֶאְתָּגר: 

  . ֶהְסֵּפד. 1

  . ִּכי ָרָאה ֶׁשַהַּמִים ַּבְּבֵאר ָעלּו ִלְקָראָתּה.2

  ָׁשִנים.  127. 3

  ָׁשִנים.  175. 4

  ִיְצָחק. . 5

 . ָאָדם ְוַחָּוה, ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה, ִיְצָחק ְוִרְבָקה, ַיֲעֹקב ְוֵלָאה.6


