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ש   ְלִפי ִמְצַרִים ְיִציַאת ִסּפּור מֹות ֻחּמָּ ֵׁ  ש 

ְקִציר ֶאת ִקְרִאי ַ ל ַהת  ֶ ל ש  ֶרק כ ָּ ֶ ִני פ  ֵאלֹות ַעל ְועָּ ְ יו ַהש   ַאֲחרָּ ֶ  .ש 

ק א' רֶּ  פֶּ

ָרֵאל. ֵני ִישְּ ֶאת בְּ ֹּא ִהִכיר ֶאת יֹוֶסף וְּ ַרִים ֶׁשל ִמצְּ  ָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש בְּ

ֵני ִישְּ  ִריַח ֶאת בְּ עֹּה ִהכְּ ֲעָבִדים. הּוא ַפרְּ יֹות לֹו לְּ ֶאת  ֵמֶררָרֵאל ִלהְּ

כֹּל ֲעבֹוָדה ַבָׁשֶדה. ַחֵייֶהם ַבֲעבֹוָדה ָקָׁשה, ֵבִנים ּובְּ חֹוֶמר ּוִבלְּ  בְּ

ִליכּוהּו". אֹוָרה ַתׁשְּ ִרים "כֹּל ַהֵבן ַהִילֹוד ַהיְּ עֹּה ִצָוה ַעל ַהּׁשֹוטְּ  ַפרְּ

ל ָרם נֹוָלד ֵבן, ׁשְּ ַעמְּ יֹוֶכֶבד ּולְּ ִפיָנה לְּ  ָנּה, ת בְּ יֹוֶכֶבד ֶא  -ֹוָׁשה חָֹּדִׁשים ִהצְּ

הַ  ָלה לְּ ֹּא ָיכְּ ִתירֹוָאְך ל  עֹוד. סְּ

ָדה אֹוָתה ִמ  ִרפְּ ֶזֶפת וְּ ָחה אֹוָתה ִמַבחּוץ בְּ ָחה יֹוֶכֶבד ֵתיָבה, ָמרְּ ִכיָבה יֹוִנים. ִה ִבפְּ ָלקְּ ֶכֶבד ׁשְּ

ֶאת ַהֵתיָבה ָשָמה ָנּה ַהָקָטן וְּ ֵתיָבה ֶאת בְּ אֹור. בְּ ֵני ֵמי ַהיְּ  ַעל פְּ

ָאִחיָה ַהָקָטן.              ֶרה לְּ אֹות ָמה ִיקְּ ָדה ֵמָרחֹוק ִלרְּ ָבה ֶאת ַהָמקֹום. ִהיא ָעמְּ ֹּא ָעזְּ ָים ָאחֹות ַהֶיֶלד ל                                   ִמרְּ

אֹור, ַכֲאֶׁשר נִ  חֹּץ ַביְּ עֹּה ִלרְּ ָאה ַבת ַפרְּ אֹוָתה ָׁשָעה ָיצְּ ָסה ַלַמִים ָרֲאָתה ֶאת ַהֵתיָבה. בְּ נְּ                 כְּ

תֹוָכּה  ִהִציָצה לְּ עֹּה ֶאת ָיָדּה ֶאל ַהֵתיָבה וְּ ֵתיָבה. –הֹוִׁשיָטה ַבת ַפרְּ ִהֵנה ֶיֶלד ָיֶפה ֵעיַנִים ׁשֹוֵכב בְּ   וְּ

ִכי. עֹּה ּוָפַרץ ִבבְּ  ָרָאה ַהֶיֶלד ֶאת ַבת ַפרְּ

עֹּ  ֵכן, ָלֵכן הּוא בֹוִרֲחָמה ָעָליו ַבת ַפרְּ ָרה:"ָרֵעב הּוא ַהִמסְּ ָאמְּ  ֶכה".ה וְּ

ָרה ָלה: ָאמְּ עֹּה וְּ ָׁשה ֶאל ַבת ַפרְּ ָים ִנגְּ רֹוא לָ " ִמרְּ  ִריֹות?"   ן ָהִעבְּ ִמ ֶנֶקת ֵמילְּ ְך ָהֵאֶלְך ִלקְּ

ִכי!" עֹּה:"לְּ ָרה ָלה ַבת ַפרְּ  ָאמְּ

ָכה  ָיםָהלְּ ֵהִביָאה ֶאת יֹוֶכֶבד ִאמֹו ֶׁשל הַ  ִמרְּ  ֶיֶלד.וְּ

ֵביֶתָך  ִחי ֶאת ַהֶיֶלד ַהֶזה לְּ ָרה ָלה: "קְּ עֹּה ָאמְּ ָהנִ ּוַבת ַפרְּ ַדל,  ד ֲאֶׁשרֹו עַ אֹות ִקייוְּ  ִיגְּ

מֹון ַהֶמֶלְך". ַארְּ  ַאַחר ָתִביִאי אֹותֹו ֵאָלי לְּ

ָתה ַהִש  ָחה ַרָבה ָהיְּ ֵביתמְּ ָרם, ַכֲאֶׁשר יֹוֶכֶבד  בְּ ָרה ַהבַ ַעמְּ רֹועֹוֶתיָה.ק בִ ינֹוַהִת וְּ יָתה ָחזְּ   זְּ

ַבתַכֲאֶׁשר ָגַדל ַהֶיֶלד, ֵהִביָאה אֹותֹו ִאמֹו  הּוא ָהָיה ָלה לְּ  לְּ עֹּה וְּ  ֵבן. ַפרְּ

ִׁשיִת  ָרה: "ִמן ַהַמִים מְּ מֹו : "מֶׁשה" ִכי ָאמְּ ָאה ֶאת ׁשְּ עֹּה ָקרְּ  ."יהּו ַבת ַפרְּ
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יֹות ֲעָבִדיםבְּ  ָהַפְך ֶאתשֶ י ַהֶמֶלְך ִמ  .1 ָרֵאל ִלהְּ  וָמה הּוא ִצָּוה ַעֵליֶהם? ֵני ִישְּ

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

ׁשּוָמה ַהִמיָלה      5ַבׁשּוָרה  .2  ָמה ֵפרּוׁש ַהִמיָלה?  ִהְצִפיָנהרְּ

ִביָאה     ד. ִצפָתה א.  ָלה    ג. ֶהחְּ ִביָׁשה.     ב.  ִטפְּ  ִהלְּ

ָנּה ַהָקָטן? .3 ִפין ֶאת בְּ ַהצְּ ִריָכה יֹוֶכֶבד לְּ ָתה צְּ  ַמדּוַע ָהיְּ

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
 

ֵתְךם ָהִא  .4 ַדעְּ ָרֵאל? לְּ ֵני ִישְּ ָעה ֶׁשַהִתינֹוק ִמבְּ עֹּה ָידְּ  ַבת ַפרְּ

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

ה .5  :ְתעּוַדת ְזהּות ְלמשֶּ

 ___ _____: __ֵׁשם ֲאחֹותֹו___  __: ____ֵׁשם ָאִביו__  ____: ___ֵׁשם ִאמֹו

ָמל_____  ______ֵׁשם ִאמֹו ַהחֹוֶרֶגת:  גּוָריו ַאֲחֵרי ֶׁשִנגְּ קֹום מְּ  _____________ :מְּ

מֹו: ___ ַעם:________________ֵפרּוׁש ׁשְּ  ______________________ ַׁשָיְך לְּ

 

ֶת  .6 ִפי ֵסֶדר הֹוַפעְּ ָפִטים ַהָבִאים לְּ  ם ַבִסיפּור.ַסֵדר ֶאת ַהִמׁשְּ

 .ֵדי ָלִשים ָבה ֶאת ַהִתינֹוק ֶׁשנֹוַלד  יֹוֶכֶבד ֵהִכיָנה ֵתיָבה כְּ

  רֹוא עֹּה:"ָהֵאֶלְך ִלקְּ ַבת ַפרְּ ָרה לְּ ָים ָאמְּ ֵמיֶנֶקת ָלְךִמרְּ ִריִמין ָהעִ  לְּ                                             ֹות?"   בְּ

  ָר חֹּץ וְּ ָאה ִלרְּ עֹּה ָיצְּ  ֲאָתה ֶאת ַהֵתיָבה.ַבת ַפרְּ

  ָאִחיָה ַהָק ֶרה לְּ אֹות ָמה ִיקְּ ָדה ֵמָרחֹוק ִלרְּ ָים ָאחֹות ַהֶיֶלד ָעמְּ  .ָטןִמרְּ

  ִחי ֶאת ַהֶיֶלד יֹוֶכֶבד: "קְּ ָרה לְּ עֹּה ָאמְּ ָהנִ ּוַבת ַפרְּ ַדל"ד ֶׁשיִ אֹותֹו עַ  ִקייוְּ  גְּ

  ֵנ ָנּה ַהָקָטן ַעל פְּ ֶאת בְּ אֹויֹוֶכֶבד ָשָמה ֶאת ַהֵתיָבה וְּ  ר.י ֵמי ַהיְּ

 .ָרם נֹוָלד ֵבן ַעמְּ יֹוֶכֶבד ּולְּ              לְּ
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ָיָצאל מֶׁשה ָגדַ  מֹון וְּ ִרִיים ֶאָחיוֶאל  ּוָבא ִמן ָהַארְּ ִדיםעאֹוָתם  ָרָאה. ָהִעבְּ                  ְך,ַבֶפֶר  ֹובְּ

ֵרי ׁשֹוטְּ ִליִפים  וְּ עֹּה ַמצְּ ׁשֹוִטים ָבֶהםַפרְּ אֹּד ֲעֵליֶהם . ִרֵחםבְּ  .מֶׁשה מְּ

ִרי  ,ֹום ֶאָחד ָרָאה מֶׁשהי ִרי,ִאיׁש  ַמֶכהִאיׁש ִמצְּ ַנֵפל מֶׁשה עַ   ִעבְּ ִר ִהתְּ   י ַוֲהָרגֹו.ל ַהִמצְּ

ִרי,  ִרי ָרָׁשע ַמֶכה ִאיׁש ִעבְּ ָמֳחַרת ָרָאה מֶׁשה ִאיׁש ִעבְּ   לְּ

 ַתֶכה ֵרֶעָך?" ָלָמה:  "ָׁשַאל אֹותֹו מֶׁשה

ָת ֶאת הַ ָעָנה לֹו הָ  ִפי ֶׁשָהַרגְּ   "?ִריִמצְּ ָרַׁשע: "ַהַלֲהרֹוג אֹוִתי ַאָתה רֹוֶצה כְּ

ָעה.  ַפרְּ ַאז ָיַדע מֶׁשה ֶׁשַהָדָבר נֹוַדע לְּ עֹּהוְּ  .ֹורֹוֶצה ַלֲהרֹוג אֹות ּוַפרְּ
 

ֶאֶרץ  ָבַרחמֶׁשה  ַרִים לְּ ָיןִמִמצְּ   .ִמדְּ

ָין  ִמדְּ ָעבַ בְּ ַחֵתן מֶׁשה ִעם ִצפֹוָרה וְּ ֹּאןִהתְּ רֹוֶעה צ   .ד  כְּ

ָבר ַמֲחֶזה מּוָזריֹום ֶאָחד ָרָאה מֶׁשה  ֶנה בֹוֵער בָ  ֶנה,סְּ  -ִשיַח : ַבִמדְּ ַהסְּ ֵא וְּ ַר ֵאׁש וְּ  ף. יֶננּו ִנשְּ

אֹותִנַגׁש מֶׁשה  ִהֵנה ָׁשַמע קָמה הַ  ִלרְּ ֶנה  ִמתֹוְךֹול ֶפֶלא ַהֶזה וְּ      !"ה"מֶׁשה!  מׁשֶ :ַהסְּ

 מֶׁשה. ָעָנה –" !"ִהֵנִני

ֶליָך, ִכי ַהָמקֹום ֲאֶׁשר ַאָתה עֹוֵמד  ַׁשל" ָעֶליָך ֵמַעל ַרגְּ מַ  ָעָליונְּ  !"ׁש הּואקֹודֶ  תַאדְּ

ַהל ַהִביט.  ִנבְּ ִתיר ֶאת ָפָניו, ִכי ַפַחד לְּ ִהסְּ  מֶׁשה וְּ

ַמע  ַיֲעקֹּ  ֱאֹלֵהי ה'"ֲאִני  :ׁשּוב ַהקֹולַאז ִנׁשְּ ָחק וְּ ָרָהם, ִיצְּ נֵ ׁשֶ  ַהֶסֶבל ִתי ֶאתָרִאי .בַאבְּ ָרֵאל ל בְּ  י ִישְּ

עֹּה  ִתי ֶאת ַצֲעָקָתם. ֵלְך ֶאל ַפרְּ ָׁשָמעְּ ַרִים וְּ ִמצְּ ֱאמֹורבְּ ָרֵאליִ  ֵהיֱאֹלה' לֹו:  וְּ  ֶליָךֵא אֹוִתי  ָׁשַלח שְּ

ַרִים!" ָרֵאל ִמִמצְּ ֵני ִישְּ הֹוִציִא ֶאת בְּ   לְּ

 ָׁשַלח אֹוִתי?מֶׁשה ָעָנה: "ֲאִני? ִמי ֲאִני? ִמי ַיֲאִמין ִלי ֶׁשה' 
 

מֶֹּׁשה ה' ָנַתן ָפר לְּ ֵדי אֹותֹות ִמסְּ עּו כְּ  .אֹותֹו ָׁשַלח ֶשה' ֶׁשֵידְּ

ָפה, וְּ  רֹּק ֶאת ַהַמֵקל ַעל ַהִרצְּ יֹוה' ָאַמר ַלמֶׁשה ִלזְּ  .ָחׁשת נָ ַהַמֵקל ָהַפְך ִלהְּ

ַדם כּו לְּ ַהַמִים ָהפְּ פֹוְך ַמִים ַעל ָהֲאָדָמה, וְּ מֶׁשה ִלׁשְּ  .ה' ָאַמר לְּ

ֵהם ַיֲאִמינּו  ֶאה ָלֵהם ֶאת ָהאֹותֹות, וְּ מֶׁשה: "ַהרְּ ָךה' ָאַמר לְּ  ." לְּ

 

ֵגם  ַגמְּ עֹּה?" ֵאיְך"ֲאָבל", ָאַמר מֶׁשה, "ֲאָבל ֲאִני מְּ  ֲאַדֵבר ִעם ַפרְּ

ן ֵיֵלְך  ַאג", ָעָנה ה' "ָאִחיָך ַאֲהרֹּ ָך"ַאל ִתדְּ ָךֲאִני ֲאַדֵבר  .ִאתְּ ַא   ,ִאתְּ פַ וְּ ֹּאַמר לְּ ָעה ָמה ֲהרֹּן י רְּ

ֹּאָמר לֹו."    ֶׁשַאָתה ת
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ִגיׁש ָמה .1 ֶׁשָרָאהמֶׁשה  ִהרְּ ָרֵאל ֲעָבִדים ? כְּ ֵני ִישְּ  ֶׁשבְּ
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ׁשּוָמה ַהִמיָלה  .2 ניה רְּ  ?ָמה ֵפרּוׁש ַהִמיָלה ַמְצִליִפיםַבׁשּוָרה ַהּׁשְּ

ִדים  ִגיִזים     ד. עֹובְּ ַשֲחִקים.     ב.  ַמִכים    ג. ַמרְּ  א. מְּ

 

ַרִים? .3 רַֹּח ִמִמצְּ  ַמדּוַע ֶנֱאָלץ מֶׁשה ִלבְּ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________                                      

 ָמה ַהַמֲחֵזה ַהמּוָזר ֶׁשָרָאה מֶׁשה?. 3

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
ִקיד ֶׁשָנַתן ה' ַלמֶׁשה? .4    ָמה  ַהַתפְּ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
מֶׁשה? .5  ָמֵהם ָהאֹותֹות ֶׁשָנַתן ה' לְּ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
עֹּה? .6 ַדֵבר ִעם ַפרְּ ֹּא ָיכֹול לְּ  ָמה ָטַען מֶׁשה ַבסֹוף? ַמדּוַע מֶׁשה ל

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
ָעָיה ָהַאֲחרֹוָנה? .7  ֵכיָצד ָפַתר ה' ֶאת ַהבְּ

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 בס"ד

ק ג' רֶּ  פֶּ
 

כִ  ַרִים ּו ּוּוןמֶׁשה ָהַלְך לְּ ָידֹוִהים ַמֵטה ֱאלֹוִמצְּ גֹּ ל מֶׁשה ׁשֶ  דֹוליו ַהגָ ַאֲהרֹּן ָאִח  ָיָצא .בְּ ׁש ֶאת ִלפְּ

ָבר. ֵר ַאֲהרֹּן ָא מֶׁשה לְּ  ִסֵפר מֶׁשה ַבִמדְּ הֶא אֹותֹו  ַלחׁשָ ִהים ֲאֶׁשר י ֱאלֹוִחיו ֶאת ִדבְּ עֹּה לְּ ֹוִציא ל ַפרְּ

ַרִים. ָרֵאל ִמִמצְּ ֵני ִישְּ  ֶאת בְּ

עֹּה.  ָבאּו ֵני ַפרְּ דּו ִלפְּ ָעמְּ ַאֲהרֹּן וְּ עֹּה: ָׁשַאלמֶׁשה וְּ ֶכם?"  אֹוָתם ַפרְּ צֹונְּ  "ִמי ַאֶתם ּוָמה רְּ

נּו" ָענּו מ ִרים ֲאַנחְּ ֱאלֹו"ִעבְּ ַאֲהרֹּן, "וְּ  : ֵלאמֹּר ֵאֶליָךים ָׁשַלח אֹוָתנּו ִה ֶׁשה וְּ

ֶצָך!"ׁשְּ " ָרֵאל ֵמַארְּ  ַלח ֶאת ַעִמי ִישְּ

עֹּה:ָקָרא ַאז  קֹולֹו?  ַפרְּ ָמע בְּ ָמע "ִמי הּוא ֱאלֹוֵהיֶכם ִכי ֶאׁשְּ ֹּא ֶאׁשְּ   ! ל

ַגם ֶאת ֵני וְּ ָרֵאל בְּ ֹּא  ִישְּ ַלחל כּו ָלֶכם!" ֶאׁשְּ ִצי! לְּ   ֵמַארְּ

עֹּה ָפַקד ַעל  ָריוַפרְּ ָרֵאל. ׁשֹוטְּ ִביד ֶאת ַהֲעבֹוָדה ַעל ִישְּ ַהכְּ  לְּ

ַאֲהרֹּן:ָאַמר ֱאלֹו מֶׁשה וְּ   ִהים לְּ

ֹּא "ָידַ  ִתי ִכי ל ֶצהיִ עְּ עֹּה  רְּ ֹלחַ ַפרְּ ֵני ֶאת  ִלׁשְּ צֹו, בְּ ָרֵאל ֵמַארְּ  ִישְּ

עֹותָלֵכן ַאֶכה אֹותֹו ַמכֹות  עֹּהַרק ָאז  .ֲחָזקֹות ּופֹוגְּ ַׁשַלח ֶא  ַפרְּ ֶכםיְּ  . תְּ

ַרִים ֶׁשכ ֶכם ֵמֶאֶרץ ִמצְּ טּוָיה אֹוִציא ֶאתְּ רֹוַע נְּ ָיד ֲחָזָקה ּוִבזְּ עּולָ ִכי בְּ ָזק ַעד ַכָמה חָ  ּום ֵידְּ

ָרֵאל. ֵני ִישְּ  " ָהֱאלֹוִהים ֶׁשל בְּ
 

ֵאלּו ֵהן:ֵהִביא ֱאלֹוֶעֶשר ַמכֹות  ַרִים וְּ ַעל ִמצְּ עֹּה וְּ   ִהים ַעל ַפרְּ

ֵדַע, ִכִנים, ֲערֹוב,  ַפרְּ ֶבה, חֹוֶׁשְךֶדֶבר, ׁשְּ ַדם, צְּ כֹות ַמכַ  ,ִחין, ָבָרד, ַארְּ  רֹות.בְּ
 

נֵ  ּוָבֶעֶרב ָרֵאל וְּ ֶׁשִלפְּ ֵני ִישְּ כֹּל בְּ כֹורֹות,  ָקָרא מֶׁשה לְּ    ר ָלֵהם:ָאמַ י ַמַכת בְּ

נּו  עֹו נּו, ֲאַנחְּ כֹונְּ ַרִיםִהתְּ ִדים ַלֲעזֹוב ֶאת ִמצְּ ָלה מְּ  .ַהָליְּ

ֶקַמח ָעשּו ַכְך ִמיכֹות וְּ ָגִדים שְּ ָעט ִציּוד, בְּ זּו ָלֶכם מְּ ַמֲאָכל: ִארְּ   .לְּ

חּו קֹוףה ֶאת ּוִמרְּ ֵדי ֶׁשה ַהֶדֶלת ֶׁשל ַמׁשְּ ָדם כְּ כֶ בְּ ַסח ַעל ֵביתְּ ֶׁשהּוא ַמֶכה ֶאת ַהַמכָ ' ִיפְּ ה ם כְּ

יֹוֵתר ַהָקָׁשהָהַאֲחרֹוָנה  כֹורֹות - בְּ   "ַמַכת בְּ

ִהי  ַצע"ַויְּ ָלה  ָבֶאמְּ כֹוֵריֶאת כֹּל  ֱאלֹוִהים ִהָכהַהָליְּ ַרִים, גַ  בְּ עֹּה פַ  כֹורבְּ ם ֶאת ִמצְּ         ִהָכה,רְּ

ָתה ָהיְּ ַרִים, ִכי ֵאין ַבִית ֲאֶׁשר ֵאין  וְּ ִמצְּ דֹוָלה בְּ ָעָקה גְּ  "ֵמת. ָׁשםצְּ

 

עֹּה  ֶכם ָאַמרַפרְּ ֹּאנְּ צ ֵניֶכם וְּ אּו ַאֶתם ּובְּ ַאֲהרֹּן: "קּומּו, צְּ  ֶאֶרץ."ִמן הָ  ֶאל מֶׁשה וְּ
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 בס"ד

ק ג' רֶּ  ֲעבֹוָדה ְלפֶּ
 

ׁשּו ָמה .1 ַאֲהרֹּן מֶֹּׁשה ִבקְּ עֹּ  וְּ  ? הִמַפרְּ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ָך, ַמדּועַ  .2 תְּ ַדעְּ ֹּא, לְּ ִכים ל עֹּה ִהסְּ ֹלחַ  ַפרְּ ֵני ֶאת ִלׁשְּ ָרֵא  בְּ צֹו לִישְּ  ?ֵמַארְּ

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

ֵני ֶאת הֹוִציא  ה' ַמדּועַ  .3 ָרֵאל בְּ ָיד" ִישְּ רֹועַ  ֲחָזָקה בְּ טּו ּוַבזְּ ַר ִמ  "ָיהנְּ         ?ִיםִמצְּ

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

מּו .4  ֶאת ַעֶשֶרת ַהַמכֹות. ִרׁשְּ

1  __________.2.   __________3.   __________4  __________.5__________. 

6  __________.7   __________.8  __________.9  __________.10__________. 

 
ִבירּו .5 כֹורֹות" ַהסְּ  ?ַמִהי "ַמַכת בְּ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

נּו  ֵכיָצד .6 כֹונְּ ַרִיםִהתְּ ִציָאה ִמִמצְּ ָרֵאל ַליְּ ֵני ִישְּ  ?בְּ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ָרא ֶהָחג  .7 לּו  -ֶרֶמז  ג ֶפַסח? )חָ  -ַמדּוַע ִנקְּ ַתכְּ ׁשִהסְּ ִרים ּוָרהבְּ  .(ֶעשְּ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

כֹורֹות" .8 ַאַחר "ַמַכת בְּ ַאֲהרֹּן לְּ מֶׁשה וְּ עֹּה לְּ  ?ָמה ָאַמר ַפרְּ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 

 

 4-6שורות 

 22-23שורות 

   19-20  שורות

 24שורה 

 13-14שורות 

 15-16שורות 



 בס"ד

ק ד' רֶּ  פֶּ
 

ַרִים.  ָעָשרַבֲחִמָּׁשה  ָרֵאל ִמִמצְּ ֵני ִישְּ אּו בְּ חֹוֶדׁש ִניָסן ָיצְּ  יֹום לְּ

לֹוָׁשה ָיִמים רּו ַרק ׁשְּ צֹו.  ,ָעבְּ ָרֵאל ֵמַארְּ ֵני ִישְּ ָחֵרט ַעל ִכי ָׁשַלח ֶאת בְּ עֹּה ִהתְּ  ּוַפרְּ

ֵני ִישְּ  דֹוף ַאֲחֵרי בְּ ָיָצא ִלרְּ עֹּה ָאַסף ֶאת ַחָיָליו וְּ   ָרֵאל.ַפרְּ

פּו ַפת ַים   ֵהם ָרדְּ ָרֵאל ַעל שְּ ֵני ִישְּ ִהִשיגּו ֶאת בְּ  .סּוףוְּ

ֶׁשָראּו  ָרֵאל ֶאת כְּ ֵני ִישְּ ִריםבְּ אֹּד ַהִמצְּ ָהלּו מְּ ָצֲעקּו, ִנבְּ  ֹוָתם. אֶׁשַיִציל  'ֶאל ה וְּ

ָרֵא וְּ  – ַהָיםַעל  ַבַמֶטהמֶׁשה  ִהָכהַאז  ֵני ִישְּ עּו ַהַמִים. בְּ קְּ רּו ֶא ִנבְּ  . ַבַיָבָׁשה ַהָיםת ל ָעבְּ

ַרִים  סּו ַגם ֵהם.  ַהָים ִכי ָראּו ַהִמצְּ נְּ תֹוכֹו ִנכְּ ִרים בְּ ָרֵאל עֹובְּ ֵני ִישְּ ָקע ּובְּ  ִנבְּ

ַהַמִים  ׁשּוב ַעל ַהָים, ַהַמֶטהֵהִרים מֶֹּׁשה ֶאת  ִכס ָׁשבּווְּ כֹּל  ַיָבָׁשהּו ֶאת הַ וְּ עֹּה,  ַחָיֵליוְּ  ַפרְּ

ַהסּוִסים ַהַמרְּ  עּו ָבָיםָכבֹות וְּ   .ָטבְּ

ֶזֶכר ִגים  לְּ ַרִים חֹוגְּ ִציַאת ִמצְּ ִניָסןטו' בְּ יְּ ֶמֶׁשְך ֶאת ָחג ַהֶפַסח בְּ ָעה ָיִמיםבְּ    . ִׁשבְּ

ִליםַבָיִמים  ֹּא ָחֵמץ  ֵאֶלה אֹוכְּ ל ָרֵאל-ַמצֹות וְּ ֵני ִישְּ כֹּר ֶׁשבְּ ֵדי ִלזְּ  ִחָפזֹון ָגדֹולָיָצאּו בְּ  כְּ

לּו ֶלֱאפֹות ַרק ַמצֹות. ֵהם ָיכְּ ִמיץ, וְּ ֹּא ֶהחְּ ֵצָקם ל ָרִים, בְּ  ִמִמצְּ

ָך.."  ָכתּובַבתֹוָרה  ִבנְּ ָת  לְּ ִהַגדְּ ַרִים" -"וְּ ִציַאת ִמצְּ ַסֵפר ֶאת ִסיפּור "יְּ ָלֵכן  חֹוָבה  לְּ וְּ

ִגים ֶאת "ֵליל ַהֵסֶדר"   ָבֶעֶרב ַהִראׁשֹון ֶׁשל ָחג ַהֶפַסח חֹוגְּ

ָרִים ִמתֹוְך ַהֲהָגָדה.ּוב ִציַאת ִמצְּ ִרים ַעל יְּ ַספְּ ִסים ּומְּ ַכנְּ  ֹו ִמתְּ
 

ָרא  ָלה ִנקְּ אֹותֹו  "ֵסֶדרֵליל "ַהָליְּ ַנֵהל ָתִמיד בְּ  .ֶדרסֵ ִמׁשּום ֶׁשָהֶעֶרב ִמתְּ

ִלים  ָרִים: ַמֲאָכִליםאֹוכְּ ִמצְּ ָרֵאל בְּ ֵני ִישְּ ִכיִרים ָמה ָקָרה ִלבְּ  ֶׁשַמזְּ

ָרִים. ַהַמִריםַהַחִיים  ֶזֶכרלְּ  - ָמרֹור ִמצְּ ָרֵאל בְּ ֵני ִישְּ    ֶׁשל בְּ

ָרִים. -ֲחרֶֹּסת  ִמצְּ ִרִיים בְּ ׁשּו ָהֲעָבִדים ָהִעבְּ ַתמְּ  ַלֶזֶכר ַהִטיט ֶׁשִהׁשְּ
 

ַתָנה" ַהָצִעירִׁשיִרים, ַהֵבן ָׁשִרים   -ָׁשר ֶאת ַהִּׁשיר "ָמה ִנׁשְּ

ָבע   ָאר ֵלילֹות ַהָּׁשָנה? ׁשֹוֶנה ַבֶמהלֹות ֶׁשּׁשֹואֲ   ֻקִׁשיֹותַארְּ ָלה ַהֶזה ִמּׁשְּ  ַהָליְּ

ִביִאים ֲאִפיקֹוָמן  ֵליל ַהֵסדר ַמחְּ ַמִפית. -בְּ  ֲחִצי ָמָצה ֲעטּוָפה בְּ

סֹוף  ָלִדים  ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן,   ַהֵסֶדרּובְּ ִשים ַהיְּ ַחפְּ  מְּ

ֵדי  רֹּםכְּ ִהָּׁשֵאר ָלֶהם ִלגְּ הַ  ֵעִרים לְּ ִׁשיב ּולְּ ִספּורקְּ ִציַאת  לְּ ַרִים"יְּ  .ִמצְּ
 

ִמים ַסיְּ ִפָלה ּומְּ ָׁשָנה" ִבתְּ נּוָיה ִבירּוָׁשַלִים ַהָבָאה לְּ  ."ַהבְּ
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 בס"ד

ק ד' רֶּ  ֲעבֹוָדה ְלפֶּ

ַרִים  .1 ָרֵאל ִמִמצְּ ֵני ִישְּ אּו בְּ ֵאיֶזה ַתֲאִריְך ָיצְּ  ?בְּ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

ָרֵאל .2 ֵני ִישְּ ָהלּו בְּ  ?ַמדּוַע ִנבְּ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

ַרִיםֵכיָצד ִנצְּ  .3 ָבא ַהִמצְּ ָרֵאל ִמצְּ ֵני ִישְּ  8-9שורות ?       לּו בְּ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

ׁשּוָמה ַהִמיָלה  12ַבׁשּוָרה  .4  ה?ָמה ֵפרּוׁש ַהִמילָ  ִחָפזֹוןבְ רְּ

ָחה.    ג. ָבִאיִטיּות    ד. ַבמְּ            ַכַעס.     ב.  ַבִשמְּ  רּות.ִהיא. בְּ
 

ִגים ֶאת ָחג ַהֶפַסח .5 ֶזֶכר ָמה  חֹוגְּ  ?לְּ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

ָלה ַהִראׁשֹון ֶׁשל ֶפַסח "ֵליל  .6 ִאים ַלַליְּ  16ורה ש     "?ַהֵסֶדרַמדּוַע קֹורְּ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

"ֵליל  .7  17,20,22 שורות      ?"ַהֵסֶדרָמה עֹוִשים בְּ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

ֵליל  .8 ִביִאים ֲאִפיקֹוָמן בְּ  22-24שורות       ?ַהֵסֶדרַמדּוַע ַמחְּ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

ֵאיזֹו .9 ִפָלה בְּ ִמים תְּ ַסיְּ  25שורה      ?ַהֵסֶדר ֵליל ֶאת מְּ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 1שורה 

 10שורה 


