
 בס"ד

ים ד סּוקִׁ ית יב פְּ ֵראשִׁ  ט-בְּ

 
ָרא  .1 סּוִקים ד קְּ ִמילֹון. –פְּ  ט. העזר בַּ

רּוׁש הנכון: ַסֵמן  .2 פֵּ יד הַּ  לְּ

ָשם ֵתק מִׁ  זֹאת אֹוֶמֶרת... ָהָהָרה וַיַעְּ

 .ָעזַּב ֶאת ָהָהר 

 .ר לגּור ָבָהר  ָעבַּ
 

            ******* 

ֵבית ֶקָדם לְּ  זֹאת אֹוֶמֶרת...ֵאל -מִׁ

  יתִמִמזְָּרח בֵּ ל.-לְּ  אֵּ

 ית ל.-על יד בֵּ  אֵּ
 

            ******* 

 זֹאת אֹוֶמֶרת... וַיֵט ָאֳהֹלה         

 .קנָה ֶאת ָהאֶֹהל ֶׁשלֹו 

 .ִקים ֶאת ָהאֶֹהל ֶׁשלֹו  הֵּ
 

                         ******* 

ֶקֶדם            ָים וְָּהַעי מִׁ  זֹאת אֹוֶמֶרת...ֵבית ֵאל מִׁ

  ל ִממעָרב ית אֵּ י ִמִמזְָּרח.בֵּ  וְָּהעַּ

 .י ממעָרב ל ִמִמזְָּרח וְָּהעַּ ית אֵּ  בֵּ
 

          ******* 

ָבה          ָרם ָהלֹוְך וְָּנסֹוַע ַהֶנגְּ  זֹאת אֹוֶמֶרת...וַיִַׁסע ַאבְּ

 .כיוּון ָצפֹון ך לְּ ָרם ָהלַּ  ַאבְּ

 .כיוּון ָדרֹום ָרם הלך לְּ  ַאבְּ
 

          ******* 



 

ֵלם  .3 ִמיִלים ַהשְּ סּוִקים:ֶאת הַּ רֹות ָבפְּ חסֵּ  הַּ

ָליו ד'."  ___________" ָרם כֲַּאֶׁשר ִדֶבר אֵּ  )פסוק ד'(ַאבְּ

לֹון מֹוֶרה."   ___________"     ד אֵּ ֶכם עַּ קֹום ׁשְּ ד מְּ ָרם ָבָאֶרץ עַּ  )פסוק ו'(ַאבְּ

ל."   ___________"     ית אֵּ בֵּ  )פסוק ח'(ִמָשם ָהָהָרה ִמֶקֶדם לְּ

ָרם  ___________"     נֶגְָּבה."   ___________  ___________ַאבְּ  )פסוק ט'(הַּ

 

ֵתק  .4 ָת:העְּ למְּ ִמיִלים ֶׁשהׁשְּ ֶדר ֶאת הַּ סֵּ ִפי הַּ  לְּ

 ____________ 

 ____________ 

 ____________ 

 ____________ 

 ____________ 

 ____________ 

 

 

ָמה .5 ִמיִלים ֶשהעתקָת? לְּ שּורֹות ָכל הַּ  קְּ

ֶצבע  שּוָבה ָהנְּכֹונָה:ַסֵמן בְּ תְּ  ֶאת הַּ

 ָחִגים  לְּ

 נִדּוִדים הִליָכה ּולְּ  לְּ

 וֹות ִמצְּ  לְּ

 

סּוָפרכְּתֹוב  .6 ל ִמי מְּ סּוִקים ֶׁשהשלמָת  עַּ פְּ  בַּ

ן? ָמקֹום בֶאֶרץ כְּנָעַּ  ֶׁשהּוא נֹודד ִמָמקֹום לְּ

_______________ 

 

לֶ  .7  ם:ַהשְּ

ן ִהיא ֶאֶרץ    . _________________ֶאֶרץ כְּנָעַּ

 



ָמקֹום. .8 ל ִמָמקֹום לְּ ָראֵּ ֶאֶרץ יִשְּ ד בְּ ָרם נָדַּ ָת ֶׁשַאבְּ דְּ  ָלמַּ

זֹור  סֹוף ֶהָעמּוד גְּ סּוִקים ֶׁשבְּ פְּ ק ֶאת הַּ ב ֵ נִדּוִדים ֶׁשל וְַּהדְּ ֶדר הַּ ִפי סֵּ אֹותם ָכאן, לְּ

ָרם:  ַאבְּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סּוִקים  .9 פְּ ָרֶאלבַּ ֶאֶרץ יִשְּ קֹומֹות בְּ מְּ מֹות הַּ נּו ֶאת ׁשְּ פְּ ָת הקַּ קְּ בַּ  ֶׁשהדְּ
ָרם.     ר ַאבְּ  ֶׁשבֶהם ָעבַּ
קֹומֹות:כְּתֹוב      מְּ מֹות הַּ  _______________________________      ָכאן ֶאת ׁשְּ

                                                                      _______________________________ 

                                                                      _______________________________ 

                                                                      _______________________________ 

ֶלה?   קֹומֹות האֵּ מְּ הַּ ֶאחד אֹו יֹותר מְּ ֶצָבע ָמקֹום בֹו ַסֵמן הִאם היִיָת פעם בְּ בְּ
 היִיָת.

 
 

ִזיָרה  סּוִקים לגְּ  :פְּ

----------------------------------------------------------------------------- 

י   ִמֶקֶדם.ב       ט ָאֳהֹלה יֵּ ו       ל   ִמיָם   וְָּהעַּ  ית אֵּ

----------------------------------------------------------------------------- 

נֶגְָּבה.  ָרם ָהלֹוְך וְּנָסֹועַּ הַּ ע ַאבְּ  וַּיִסַּ

----------------------------------------------------------------------------- 

ן. ָצה כְּנָעַּ  וַּיָבֹאּו ַארְּ

----------------------------------------------------------------------------- 



 ֹ קֹום וַּיֲַּעב ד מְּ ָרם ָבָאֶרץ עַּ ֶכם       ר ַאבְּ ד          ׁשְּ לֹון מֹוֶרה  . עַּ  אֵּ

----------------------------------------------------------------------------- 
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ילֹון  מִׁ

ֵצאתֹו  זְָּמן ֶׁשיָָצא –בְּ  בַּ

ר – ָהָהָרה  ֶאל ָההַּ

ָבה  ִכיוּון ָדרֹום –ַהֶנגְּ נֶֶגב, לְּ  לַּ

 ָבנָה - וַיִֶׁבן

ִקים ֶאת ָהאֶֹהל ֶׁשלֹו –וַיֵט ָאֳהֹלה   הֵּ

ְך - וַיֵֶלך  ָהלַּ

ר - וַיֲַעב ר  ָעבַּ

ָשם  ֵתק מִׁ ר ִמָשם –וַיַעְּ  ָזז ִמָשם, ָעבַּ

ך – וַיִַׁסע ע, ָהלַּ  נָסַּ

ח - וַיִַׁקח  ָלקַּ

ָאה – ד' וֵַיָרא  ד' נִרְּ

 כְּמֹו -  ַכֳאֶשר

ֲעָך ַזרְּ ָך  -  לְּ בנִים ֶׁשלְּ  לַּ

ָים ים, מִכיוּו – מִׁ ֲעָרבמִכיוּון הַּ  ן מַּ

ֶקֶדם  מִכיוּון ִמזְָּרח – מִׁ
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יכּום  סִׁ

לם  .11 סּוִקים דַהשְּ ִפי ֶפֶרק יב פְּ  ט.-לְּ

 :תמֹוקֹול מְּ ת ׁשֶ מֹוׁשֵּ רק בְּ  תמששְּ הִׁ 

ׁש   ִעים וְָּחמֵּ ִגיל ִׁשבְּ ָרםבְּ  כְּמֹו ֶׁשד' אמר לֹו. _____________יָצא מ  ַאבְּ

ָרם  תֹו וְֶּאת לֹוט ֶבן ָאִחיו,  ַאבְּ י ִאׁשְּ ח ִאיתֹו ֶאת ָשרַּ  ָלקַּ

ֶאֶרץ  ד לְּ כּו יָחַּ ם ָהלְּ  ._____________וְּהֵּ

ןֶאֶרץ כְּ בְּ  ר  נָעַּ ָרםָעבַּ ָרא  ַאבְּ ד ָמקֹום  ֶׁשנִקְּ  _____________ וְִּהִגיעַּ עַּ

 ._____________  _____________ םגַּ  ים לֹואִ רְּ קֹווְּ 

ִטיחַּ ד' לם ׁשָ  ָרםִהבְּ יֶה ֶׁשלֹו _____________ץ רֶ ֶׁשאֶ  ַאבְּ  ִתהְּ

ָרםוְּ   לד'. חַּ בֵּ זְּ מִ ָבנָה ָׁשם  ַאבְּ

ָרםד דַּ ם נָ ׁשָ מִ  ֹ קִ הֵּ ר וְּ הָ ר הָ זֹואֵּ בְּ  ַאבְּ  ._____________ יןבֵּ ּו _____________ יןל בֵּ הָ ים א

ָרםה נָ ם בָ ם שָ גַּ   לד'. חַּ בֵּ זְּ מִ  ַאבְּ

ָרם יְךׁשִ מְּ ך הִ כָ -רחַּ אֳ   ._____________ ןיוּוכִ לְּ  ְךלַּ הָ וְּ  ַאבְּ

 

ָרם תֹוח אִ קַּ י לָ ת מִ ב אֶ תּוק כָ סּוה פָ יזֶ אֵּ בְּ  .11 ןכְּ  ץרֶ אֶ לְּ  ַאבְּ  _____________  ?נָעַּ

סּוִקים ֶׁשָקָראָת: בתֹוכְּ  .21 פְּ ִפי הַּ  לְּ

ָמה  ָרםלַּ ֶאֶרץ ַאבְּ ִליט ָלֶלָכת לְּ ןכְּ  ִהחְּ  ?נָעַּ

_______________________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________________

____ 

נָכֹון: ָהֵקף .13 ָפט הַּ ִמׁשְּ  ֶאת הַּ

 ָרם ֶאֶרץ כְּ  ַאבְּ ָבד לְּ ןָבא לְּ  .נָעַּ

 ָרם ןכְּ ץ רֶ אֶ ם בְּ קֹומָ ם לְּ קֹומָ מִ  רּובְּ עָ  ֹותחְּ פַּ ׁשְּ י מִ נֵּ בְּ ּו ַאבְּ   .נָעַּ

 .ן ֶאֶרץ כְּנָעַּ אֹותֹו ָמקֹום בְּ זְָּמן בְּ תֹו ָגרּו ָכל הַּ חְּ פַּ נֵּי ִמׁשְּ ָרם ּובְּ  ַאבְּ


