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ה אֹותֹו תָּ סְּ ְך כִּ סָּ רֶֹכת ַהמָּ  א. פָּ

ת ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכֶלת וְּ תְּ יב. ַנֲעׂשּו מִּ נִּ  ֹוַלַעת שָּ

ין ֶחֶבל מִּ ה, כְּ ירָּ זִּ ה, שְּ יעָּ לִּ  ג. קְּ

ְך? מָּ יסָּ ב ֶבן ֲאחִּ יאָּ ֳהלִּ ה אָּ יָּ  ד. ֵמֵאיֶזה ֵשֶבט הָּ

קּותֹו ַתלְּ סְּ  ה. הִּ

ֶקֶשר רּו בְּ בְּ  ו. חִּ

ים _______ _______ יּו ֲעׂשּויִּ יל הָּ עִּ  ז. ַפֲעמֹוֵני ַהמְּ

מֹות  ּיֹות ֶשל שְּ אֹותִּ ים ֶאת צּוַרת הָּ יעִּ בִּ יּו ַמטְּ תֹו הָּ רָּ ֶעזְּ טֹות ּובְּ ּיֹות בֹולְּ יּו אֹותִּ ח. בֹו הָּ
ֵני ַהחֶֹשן. ַאבְּ ים בְּ טִּ בָּ  ַהשְּ

ה _______ _______ עָּ בָּ אּו ַארְּ לְּ  ט. ַבחֶֹשן מִּ

עֹות ַהּיֹום שְּ  י. בִּ

כֹו ר ַמתָּ אָּ ב, ֶכֶסף ּושְּ הָּ זָּ ל לְּ קָּ שְּ  תכ. מִּ

ֵאל ַב_______ רָּ ׂשְּ ֵני יִּ בְּ יר לִּ ֵאש ֵהאִּ  ל. ַעמּוד הָּ

ה _______ ________ יָּ ֵאפֹוד הָּ ַמֲעֵׂשה הָּ  מ. ַהחֶֹשן כְּ

אֶֹהל מֹוֵעד? ה בְּ נֹורָּ ה ֻמַנַחת ַהמְּ תָּ יְּ ן הָּ  נ. ֵהיכָּ

ה _______ תָּ יְּ י ֶשל ַהחֶֹשן הָּ ית ַבּטּור ַהֵשנִּ עִּ צָּ ֶאמְּ ֶאֶבן הָּ  ס. הָּ

ה ֻמנָּ  יָּ ן ַבּיֹוםע. הָּ כָּ שְּ  ח ַעל ַהמִּ

ה _______ _______ יָּ ה הָּ לָּ ַמעְּ לְּ ֶנֶפת מִּ צְּ  פ. ַעל ַהמִּ

ים? נִּ ן ֶשל ֶלֶחם ַהפָּ חָּ ח ַהֻשלְּ ה ֻמנָּ יָּ ֵאיֶזה ַצד ֶשל אֶֹהל מֹוֵעד הָּ  צ. בְּ

ֵני _______ _______ מּו ַעל שְּ ב ׂשָּ הָּ עֹות זָּ ֵתי ַטבְּ  ק. שְּ

יּו ַעל שּוֵלי ַהמְּ  ר.ר. ֵהם הָּ זָּ שְּ י, מָּ נִּ תֹוַלַעת שָּ ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכֶלת וְּ ים תְּ יל, ֲעׂשּויִּ  עִּ

 ש. ֵשם תֹוַלַעת

ֵאפֹוד יֵבי הָּ כִּ ַמרְּ ד מִּ  ת. ֶאחָּ

 


