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 שבני ישראל יתרבו, ילחמו בהם וינצחו אותם.א.        

 שבני ישראל יהיו עשירים. ב.       

 .שבני ישראל יברחוג.        

 ?איזה ערים פרעה רצה שיבנו. 8

 אלכסנדריה וקונטרה א. 

 רעמסס וגושן  ב. 

 פיתום ורעמססג. 

 

 :השלם את הטבלה .9

-הגזירה ה
1 

-הגזירה ה
2 

-הגזירה ה
3 

הגזירה  
 4-ה

בנית פיתום  
 ורעמסס

עבודת  
_____ 

פרעה אמר  
 למילדות: 

אם נולד בן 
 ____ אותו

אומר  פרעה 
למצרים: כל 

בן שנולד 
תשליכוהו  
 ל______

 
 

 ________? והצליח בגזרותי האם פרעה

 

         

 העבר קו לתשובה המתאימה  מי הוא זה?         

 "כן ירבה וכן יפרוץ"   .1

 "ויעבידו את בני ישראל בפרך"  .3

 "שבעים נפש"      . 2

 . "ויעש להם בתים"  4

 . "ותמלא הארץ אותם"5

 . שפרה ופועה6

 

 מצרים

 בני ישראל

 המילדות



  

 ביאורי מילים:

תחיין_________        פרך________   ויעצמו_________        ו
 פועה________    שפרה________   

 

 מחסן מילים:  

משמיעה קולות    ,        משפרת את התינוק , עבודה קשה , נולדו והיו חזקים , 
 החיו  

 

 חידה מאתגרת:
 לאילו פסוקים מתייחסות התמונות?

 

 בהצלחה!
 



 

 בס"ד

 שם:                            פרק א' -חומש שמות מבחן

 

 הנכונה( )הקיפו את התשובה מדוע ה' ספר שוב את בני ישראל?  .1

 א. כי רצה לדעת מה מספרם.        

 .)כמו אוסף אהוב שסופרים( ב. מפני אהבתו אליהם        

 לדעת מי חי.ג.         

 . את מי עוד ה' סופר ומונה בכל יום?2

 א. את הגוגואים.       

 ב. את המים.       

 ג. את הכוכבים.       

 . כמה אנשים ירדו בסך הכל למצרים? _____3

 _"_   _____איך זה כתוב בחומש? )פסוק ה'("_______    

 ,פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאדובני ישראל ". 4

 "ותמלא הארץ אותם

מילים המתארות את התרבותם של בני  6א. מה לומדים מכך שכתובות      

 ישראל?

 ילדים. 6. שבכל לידה נולדו 1              

 ילדים. 6שלמצרים נולדו . 2              

 שנים. 6. שכל ילד נולד אחר 3              

 _________  יזו מילה לומדים שלבני ישראל נולדו הרבה ילדים?ב. מא    

 ________ ג. מאיזו מילה לומדים שהתינוקות שנולדו היו חזקים?    

 

 באיזה פסוק כתוב שקם מלך חדש?     .5

 א. פסוק ז'     

 ב. פסוק ח'.      

 ג. פסוק ט'.     

 מיהו המלך החדש? .6

     1_______________________________ . 

     2_______________________________ . 
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