
 פרשת בשלח  -חידון א"ת פ"ש

_______ _______ ָתה בְּ ַרִים ָהיְּ ַמֲחֵנה ִמצְּ הּוָמה בְּ  א. ַהמְּ

טּו _______ ________   ב. ֶאת ַהָמן ָלקְּ

ַהֵשם ִכי _______ _______  ָרֵאל ָשרּו לְּ ֵני ִישְּ  ג. ֹמֶשה ּובְּ

בֹות ַהַטל ָהָיה ָדָבר _______ _______  ֵתי ִשכְּ  ד. ֵבין שְּ

ֶיה _______  שּוַעת ַהֵשם ִתהְּ ָרֵאל ֶשיְּ ֵני ִישְּ ִטיַח ִלבְּ  ה. ֹמֶשה ַמבְּ

ֵדי ֶזה ֲאַקֵבל ָכבֹוד  ַעל יְּ  ו. וְּ

_______ ז. ֹמֶשה נִ  ֶחֶמת ֲעָמֵלק ַבֵסֶפר לְּ ֹתב ַעל ִמלְּ ַטָּוה ִלכְּ  צְּ

 ח. ֲעֹזב אֹוָתנּו 

יָֻחד ַבָמן   ט. ַהמְּ

אּו ֶאת _______ _______  ָרֵאל ֶשעֹוד ַהיֹום ִירְּ ֵני ִישְּ ִטיַח ִלבְּ  י. ֹמֶשה ִהבְּ

ִהֵנה _______ _______  ָרֵאל וְּ ֵני ִישְּ לּונֹות בְּ ַאַחר תְּ  כ. לְּ

ָרֵאל _______ _______ ל. ַבי טּו ַעם ִישְּ  ֹום ַהִשִשי ָלקְּ

חֹולֹות ַאֲחַרי _______ _______  אּו ַבֻתִפים ּוִבמְּ  מ. ָכל ַהָנִשים ָיצְּ

מֹו _______ _______  בּו כְּ  נ. ֵמי ַים סּוף ִנצְּ

ִרים.  אּו ִמִמצְּ ֶשָיצְּ ָרֵאל כְּ ֵני ִישְּ עּו בְּ גְּ ַגעְּ  ס. ָלֶזה ִהתְּ

ָרֵאל ַביֹום ע. הִ  ָחה ֶאת ַעם ִישְּ  נְּ

 פ. ֶשלֹא 

תֹוְך _______  דֹורֹות בְּ ֶמֶרת לְּ ִמשְּ  צ. ֹעֶמר ֵמַהָמן ִהִניחּו לְּ

ִתים ִכי _______ _______  ִלשְּ לֹא ָנָחם ֱאֹלִקים ֶדֶרְך ֶאֶרץ פְּ  ק. וְּ

ַרִים לֹא ָאִשים ָעֶליָך כִ  ִמצְּ ִתי בְּ  י ֲאִני ַהֵשם _______ ר. ָכל ַהַמֲחָלה ֲאֶשר ַשמְּ

ֵראת _______ _______  ַשַלח ִנקְּ ִאים ֶאת ָפָרַשת בְּ  ש. ַשָבת ֶשָבּה קֹורְּ

קּו  תְּ  ת. ִתשְּ

 

 

 

ׁשּובֹות ַלִחידֹון   ַהתְּ

ֹמֶרת ַהֹבֶקר   א. ַאשְּ

 ב. ַבֹבֶקר ַבֹבֶקר 

 ג. ָגֹאה ָגָאה 

ָפס  ֻחסְּ  ד. ַדק מְּ

 ה. ַהיֹום 

ָדה  ִאָכבְּ  ו. וְּ

 ז. ִזָכרֹון 

 ח. ֲחַדל ִמֶמנּו 

ָבש  ַצִפיִחת ִבדְּ מֹו כְּ  ט. ַטעְּ

 י. יְּשּוַעת ַהֵשם 

בֹוד ַהֵשם   כ. כְּ

ֶנה   ל. ֶלֶחם ִמשְּ

ִביָאה  ָים ַהנְּ  מ. ִמרְּ

ִלים   נ. ֵנד נֹוזְּ

 ס. ִסיר ַהָבָשר 

 ע. ַעמּוד ֶהָעָנן 

 פ. ֶפן

ֶצֶנת   צ. ִצנְּ

 ק. ָקרֹוב הּוא 

ֶאָך ר.   ֹרפְּ

 ש. ַשַבת ִשיָרה 

 ת. ַתֲחִרשּון 

 


