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ם ִרי קָׁ ם ְי ִדי ם ְילָׁ לֹו  ! שָׁ

ר?  ַותֵּ ָלה לְׁ ָמעּות ַהמִּ  ָמה ַמשְׁ

ר ַותֵּ ם ֶזה ַקל לְׁ  ? ַהאִּ

 

 

ַמֶשהּו ֶשַאֶתם  .1 ָתה בְׁ פּו ֶאת ַהכִּ ר  ַשתְׁ ַותֵּ ם ָהָיה ָלֶכם ַקל לְׁ ים בֹו, ַהאִּ יעִּ קִּ ים ּוַמשְׁ חִּ ַטפְׁ מְׁ

 ______________________ _____ ? _________________________ ָעָליו

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

 

ש  ָאָדם  .2 ַמֲהַלְך שֵּ ָחם בְׁ ַטפְׁ ּדּוָליו, מְׁ ל גִּ ַע אֹו שֹותֵּ זֹורֵּ ד, ֹחֶרש וְׁ ַעבֵּ ַקת ֲאָדָמה, מְׁ קֹוֶנה ֶחלְׁ

ַנת ַהֶשַבע?  שְׁ ָמַנע בִּ הִּ הּו ָעָליו לְׁ ָשדֵּ ָלאכֹות בְׁ לּו מְׁ אֵּ בּולֹו. מֵּ יְׁ ֶנֱהֶנה מִּ ים וְׁ  ָשנִּ

יֹות ָקרִּ ָלאכֹות עִּ נּו ָשלֹוש מְׁ  : מְׁ

 ח_________ 

 ז__________ 

 ק_________ 

 

גּול .3 עִּ יפּו בְׁ ָטה? ַהקִּ מִּ ַנת ַהשְׁ שְׁ ֹכר בִּ מְׁ ָמא, ָאסּור ָלֻאָמן לִּ ֻדגְׁ ים, לְׁ לִּ לּו כֵּ  . אֵּ

יש , ֹעל ָשה , ַפטִּ רֵּ ֶרה ,  ַמחְׁ זְׁ ד , מִּ ּדֵּ  . ַמחְׁ

 

ַנת   .4 שְׁ ים בִּ ָקרִּ ַהָשדֹות ַהֻמפְׁ י ֻמָתר ָלַקַחת מֵּ מִּ ָטה? לְׁ מִּ  ַהשְׁ

ים ֶשל ַבַעל ַהָשֶדה   רִּ  א. ַרק ַלֲחבֵּ

ים  יִּ  ב. ַרק ַלֲענִּ

ים  ָמחִּ ים ֶאת ַהצְׁ לִּ קְׁ ַקלְׁ ַנאי ֶשלֹא מְׁ תְׁ ֻכָלם, ּובִּ  ג. לְׁ

ה יטָׁ ִמ ת ַהש ְ ת ִבְשַנ נו רָׁ ְת  ַהַו

ַאַחר   ֲעבֹוָדה ַּדף טֹון לְׁ רְׁ ָיה ַבסִּ פִּ י  ָהַרב  ֶשל צְׁ רִּ י סּודְׁ וִּ  לֵּ

https://youtu.be/0tzf29sktpY 

 

 

 

 בס"ד 

https://youtu.be/0tzf29sktpY


 

יַכת  א.  .5 שִּ מְׁ ָמה לִּ תְׁ י רִּ רֵּ יזְׁ ָאר ֲאבִּ כֹות ּושְׁ רֹות, מֹושְׁ ים מֹוסְׁ רִּ ַחבְׁ ָמה ָהיּו מְׁ הֵּ ֹעל ֶשל בְׁ לְׁ

ָרא ֹעל לְׁ ֲעָגָלה,  קְׁ יַצד נִּ ַכּדֹוֶמה. כֵּ ָשה וְׁ רֵּ מֹות ַיַחד  2-ַמחְׁ הֵּ  _______ ___? ______בְׁ

יפּו ב.  ים ַיַחד ֶאת ָהֹעל? ַהקִּ ָתן ָלשִּ ים נִּ י ַחיִּ לּו ַבֲעלֵּ כֹונֹות 2ַעל אֵּ שּובֹות נְׁ  . תְׁ

שֹור    •  שֹור וְׁ

 שֹור ַוֲחמֹור   •

 ֲחמֹור ַוֲחמֹור  •

 

יֶכם  .6 נֵּ פְׁ ָיה ֶשָלּה.לִּ רִּ יַמטְׁ ָלה ַלגִּ ין ַהמִּ חּו ַקו בֵּ תְׁ שּורֹות ַלֲעבֹוַדת ַהָשֶדה. מִּ ים ַהקְׁ לִּ  מִּ

ַמָטה ָיה ֶשלְׁ רִּ יַמטְׁ לּוַח ַהגִּ רּו בְׁ ָעזְׁ  . הֵּ

• 70  ,6  ,30  ָשֶדה  • 

• 40  ,7  ,200  ,5  עֹול  • 

• 3  ,200  ,50  שֹור  • 

• 300   ,6  ,200 ָשה  •  רֵּ  ַמחְׁ

• 200   ,8  ,10  ,40  ֹגֶרן  • 

• 300   ,4 ,5 ֶרה  •  זְׁ  מִּ

• 40  ,8  ,200  ,300   ,5 ם  •  ַחיִּ  רֵּ

 

ים(:  ָפרִּ סְׁ מִּ ֶרְך ֶשל ָכל אֹות בְׁ ָיה )ָהעֵּ רִּ יַמטְׁ  לּוַח גִּ

 כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
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ה  חָׁ ַהְצלָׁ ! ְב  


