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 'חלק א
 

  . _______________ִלְפֵני ַהְרֵבה ָשִנים ַחיּו ְבֵני ִישָֹרֵאל  ב

 ._____________ –ושמו  ְבִמְצַרִים ָהָיה ֶמֶלך ַרע

 . ְבָפֶרך, ַפְרעֹה ֶהֱעִביד ֶאת ְבֵני ִישָֹרֵאל ְבֲעבֹוָדה ָקָשה

 .ֶרבְמַהבֶֹקר ַעד ַהעֶ  ָקֶשהְבֵני ִישָֹרֵאל ַעְבדּו 

 . ַהִמְצִרים ִהּכּו אֹוַתם ּוְבֵני ִישָֹרֵאל ַסְבלּו ְמאֹוד

 .   ַלְיאֹור ִיְשָרֵאל ִמְבֵני ֵבן ָּכל ____________ ִצָּוה ָהָרָשע הַפְרעֹ
 

נּו  .ַבֶקַטע ַהםֹוִפיִעים פְָּעִלים ֲחִמָשה ַסםְּ

 

 'חלק ב
 

 .ןבֵ  ָלֶהםד לָ נֹוו ַצִדיִקים ְיהּוִדים ָהיּו ְוַעְמָרם דבֶ כֶ יֹו 

 .הבָ תֵ בַ הקטן ק ינֹוִת ת הַ ה אֶ מָ שָ ה וְ נָ טָ ה קְ בָ תֵ  ִבְזִריזּות __________ד בֶ כֶ יֹו

 .ַהָגדֹול______________ ק ינֹוִת ת הַ אֶ  יכּולִ ְש יַ ה  שדָ חַ ד פַ בֶ כֶ יֹו

 .ראֹויְ בַ  ְבִאִטיּותה  ה לַ טַ שָ ,  ַהָקָטן קינֹוִת ה הַ בַ ה ּובָ תֵ הַ 

 .ָחמּוד קינֹול ִת י שֶ כִ ה בְ עָ ְמ ה שַ נֵ הִ ר וְ אֹויְ ץ בַ חֵ רַ ְת הִ ה לְ ָאצְ ה יַ עֹרְ ת פַ בַ 

 ןמֹורְ ַאלַ  ַהּזֹוְרִמים ַהַמִים ִמן תֹוה אֹוחָ קְ לַ וְ  המתוק קינֹוִת ל הַ ה עַ מָ יחָ יא רִ הִ 

 .םיִ מַ ן הָ ִמ  תֹואֹו ּושי מָ ּכִ , השֶ מֹ אּורְ ק קַ ינֹוִת לַ    .ַהָגדֹול

 . ָגדֹול רעַ נַ ה לְ יָ הָ וְ  ______________  ֶשל ַהָגדֹולן מֹורְ ַאל בַ דַ גָ  ַהָקָטןה שֶ מֹ

 

 .בְֶּקַטע ֶׁשֵיׁש ַהֵתאּוִרים ֶאת בְַּמדְֵּגׁש ַהדְִּגיׁשּו

 

 



 

 'חלק ג
 

 .ְבִסְבַלםֶאת ְבֵני ִישָֹרֵאל  ְוָרַאהמֶֹשה ָגַדל 

 .ָקֶשה ְלַפְרעֹה עֹוְבִדיםמֶֹשה ָרַאה ֶאת ְבֵני ִישָֹרֵאל 

 .ֲאֶשר ִהָּכה ִאיש ִעְבִרי, מֶֹשה ִמְצִרי ָהַרגיֹום ֶאַחד 

 .ִמִמְצַרִים ָבַרחמֶֹשה ו ְלַפְרעֹה נֹוַדע ַהָדָבר

 :'ֶשה ֶאת קֹול המֹ ָשַמעִפְתאֹום 

 .ֲרִאיִתי ָּכָמה ָקֶשה ִלְבֵני ִישָֹרֵאל

 .     ִבֵקש ִממֶֹשה ְלהֹוִציא ֶאת ְבֵני ִישָֹרֵאל ִמִמְצַרִים' ה

 

 :ַהֶטְקְסט ִמן ַמְתִאיָמה ִמָלה ִּכְתבּו

 ִנְרֶדֶפת ִמָלה ַבֶטְקְסט ַהִמָלה ִנְרֶדֶפת ִמָלה ַבֶטְקְסט ַהִמָלה

 ֶהֱאִזין  ַצֲעָרם 

 ֲעֵמִלים  ֵנס 

 ִהְתבֹוֵנן  ִהְשִמיד 

 

 'חלק ד
 

 : מֶֹשה ְוַאֲהרֹן ֲאִחיו ַבאּו ֶאל ַפְרעֹה ֶמֶלך ִמְצַרִים ְוַאְמרּו לֹו
 : ּכֹה ָאַמר ֱאלֵֹהי ִישְָֹרֵאל

 
 .        ַאך ַפְרעֹה ָּכַעס ְוֵגֵרש ִמָפָניו ֶאת מֶֹשה ְוַאֲהרֹן

ם יִ רַ צְ ל  מִ עַ  'יא הבִ ם הֵ יִ רַ צְ מִ את מִ צֵ ל לַ אֵ רָ שְֹי יִ נֵ בְ ת לִ תֵ ה לַ עֹרְ פַ  ֵסֵרבר אשֵ ּכַ 

 :ַהַמּכֹות ֶעֶשר ֵהם ְוֵאלּו   .תֹוּכר מַ שֶֹ עֶ 

 ________. ט  ____________. ה  ___________ .א

 _________. י  ____________. ו  ___________. ב

 ____________. ז  ___________. ג

 ____________. ח  ___________. ד

 "יַשַלח ֶאת ַעמִ "

 



 'החלק 
י נֵ ת בְ אֶ  חַ לֵ שַ ה לְ עֹרְ ים פַ ּכִ ְס הִ  ,ְבכֹורֹות ַמַּכת -ָהַאֲחרֹוָנהה ּכמַ ר הַ חַ ַאלְ 

 .לאֵ רָ שְֹיִ 

 .לדֹוגָ   ןזֹופָ חִ ם בְ יִ רַ צְ מִ ל מִ אֵ רָ שְֹי יִ נֵ בְ ______ן יסָ ש נִ דֵ חֹור בְ שַ ה עָ שָ מִ חַ ם הַ יֹובַ 

  ._____________ נּומֵ מִ  פּון ָאכֵ לַ  ,יץמִ חְ הַ יק לְ פִ סְ א הִ ק לֹצֵ בָ הַ 

 .ףם סּויַ לְ  יעּוגִ הִ ד שעַ  _______________ כּולְ ל הָ אֵ רָ שְֹי יִ נֵ בְ 

 .לאֵ רָ שְֹי יִ נֵ י בְ רֵ חַ ף אֲ דֹורְ יט לִ לִ ְח ה הֶ עֹרְ פַ 

 .דאֹומְ  לּוהַ בְ ל נִ אֵ רָ ְש י יִ נֵ בְ 

 .תֹוע אֹוקַ בְ ם ּויָ ל הַ ך עַ טְ ה מַ טֵ נְ : השֶ מֹר לְ מַ ָא' ה

 .ִנְבַקע ְוַהָיםה טֶ מַ ת הַ ה אֶ שֶ ה מֹטָ נָ 

                                  . םיָ ע בַ בַ ה טָ עֹרְ יל פַ חֵ וְ    _____________ רּובְ ל עַ אֵ רָ שְֹי יִ נֵ בְ 

                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ִכי ָלַמדְּנּו ִמצְַּרִים יְִּציַאת ִמִספּור

ָרֵאל בְֵּני  .________________ב ֲעָבִדים ָהיּו ִישְּ

 .____________ הּוא ִמצְַּרִים ֶמֶלךְְּ

 .____________ ֶמֶלךְְּ ָהָיה ַפרְּעֹה

ָרֵאל בְֵּני  .____________ ֲעבֹוַדת ָעבְּדּו ִישְּ

 .__________ הְָ ַעד ַהָבָקר ִמן

ָרֵאל בְֵּני  .'ָלּה_________  ִישְּ

 .לְּהֹוִשיָעם___________  ֶאת ָשַלח 'ה

 ._______ __________ ַהִמצְִּרים ַעל ֵהִביא 'ה

ָרֵאל בְֵּני  ._____________ב ָיצְּאּו ִישְּ

 .____________ ָאפּו ֶלֶחם ּוִבמְּקֹום

 .ַהִציֵלם___________ מ

 .הֹוִציֵאם________ ___מ

 

 

 :ןַתרְִּמילֹו

 ָפֶרךְ 

 ֶעֶרב

 ִמְצַרִים

 ַפְרעֹה

 ָרָשע

 מֶֹשה

 ִהְתַפְללּו

 ַמּצֹות

 ִמְצַרִים

 ַמּכֹות ֶעֶשר

 ְמִהירּות

 ַעְבדּות



 
 
 
 

 .ַהִםִלים ֵצרּוֵפי ֵבין ַקו ּוחתְּ מִ 
 

 ִמְצַרִים    ָים

 ַהֵסֶדר    ַמַּכת

 סּוף    ֵליל

 ַפְרעֹה    ַחג

 ֺקִשיֹות                ַקֲעַרת

 מֶֹשה    ּכֹוס

 חֶפסַ     ַבת

 ְבכֹורֹות    ֵתַבת

 ֱאִליהּו    ֶמֶלךְ 

 ַהַמּצֹות           ַאְרַבע

 

 

 ַהֶפַסח ַקֲעַרת עֹוֶמֶדת ַהֵסֶדר ְבֵליל ַהֺשְלָחן ַעל

 ?ַבְקָעָרה המָ ּו

 .ַהֶפַסח ָקְרָבן ְלֵזֶכר_ ____________________

 .ֲחִגיָגה ָקְרָבן ְלֵזֶכר_ ____________________

 .ְבֶפֶרךְ  ֶשָעְבדּו ְרָבבֹות 06 ְלֵזֶכר_ ____________________

 .ְבִמְצַרִים ַהָמִרים ַהַחִיים ְלֵזֶכר  ____________________

 .ַהִטיט ְלֵזֶכר _____________________

 .ַהֶפֶרךְ  ֲעבֹוַדת ְלֵזֶכר _____________________

 

ין  .______________  – ְלַהְצפִּ

 .______________  – ָחֵמץ

 .______________  – ָמרֹור

ְך   .______________   – חֹשֶׁ

ָפזֹון  .______________  – ְבחִּ

 .______________  – ֺקְשָיה

 .______________   – ָים

ְעבּוד  .______________  – שִּ

ד בֶׁ  .______________  – עֶׁ

  
ְתרֹון, ָמתֹוק, ְלַגּלֹות :תרמילון , אֹור, פִּ

ּיּות טִּ ן, ַיָבָשה, ֵחרּות, ַמָצה, ְבאִּ ין-בֶׁ  . חֹורִּ

יָצה ס,   רֹוע  ז  ,   ֲחֶזֶרת,   ָמרֹור,   ֲחֹרֶסת,   ב ֵּ פ   ר   .כ  
 


