
מֹות ֵסֶפר ּתֹו שְׁ  ו-ה תכִּ
 
י .1 נֵ  מִּ בְׁ ֶאֶר " אב  " אל   בַיֲעק   ימִּ ַריִּ  ץלְׁ צְׁ  ?םמִּ

ְמעֹו (ב ףיֹוס   (א  ןשִׁ
וִׁ  (ד ןְראּוב   (ג  יל 
 
כ   רֶנֱאמַ  ימִּ  לעַ  .2 לְׁ ח ץ" הֶשה  רְׁ א   לִּ  "?רַעל ַהיְׁ

ְרי   (א  דיֹוֶכבֶ  (ב םמִׁ
ְרעֹ  תב   (ד הֹמשֶ  לשֶ  ֲאחֹותֹו (ג  הפ 
 
מַ  רֶנֱאמַ  ימִּ  לעַ  .3 ַמת" לעַ  דֶשע   "?ק ֶדש ַאדְׁ

 ֹמֶשה (ב בי ֲעקֹ  (א
ע   (ג ֲהרֹ  (ד ְיהֹושֻׁ  ןא 
 
ֶקשֶ  .4 מ   רבְׁ י" :רֶנֱאמַ  הלְׁ ד   מִּ א  ם ֶפה ל   "?םש 

ְט  (א גֶ  אח  ע  ת   (ב לה   התֹור   ןמ 
י" (ג שֹון  כִׁ ד ל  ד ֶפה ּוְכב  ְכב 

ֹנכִׁ   "יא 
ם (ד יִׁ ֶסל   מ  ן ה   עמִׁ

 
מַ  ימִּ  .5 לֹו ֵלְך" ימִּ  לֶא  רא  ש   "?םלְׁ

ֲהרֹ  הֹמשֶ  (א ְתרֹו (ב ןְלא   הֹמשֶ  לֶא  יִׁ
ֲהרֹ  (ג  הְלֹמשֶ  דיֹוֶכבֶ  (ד הְלֹמשֶ  ןא 
 
ַמח" רֶנֱאמַ  ימִּ  לעַ  .6 ש  בֹו וְׁ לִּ  "?בְׁ

 בי ֲעקֹ  (ב הֹמשֶ  (א
ֲהרֹ  (ג ְתרֹו (ד ןא   יִׁ
 
 
 
ֵקש  ימִּ  .7 ע  בִּ ַפרְׁ ֹלחַ  המִּ שְׁ ע   תֶא  לִּ ח   םה  ב   גל  דְׁ  ?רַבמִּ

ְרֹעה תב   (א ְרי   (ב פ   םמִׁ
ֲהרֹ  הֹמשֶ  (ד הֹמשֶ  (ג  ןְוא 
 
לֵ . 8 י": םַהשְׁ ק   כִּ י ד ֲחז  י ד______הבְׁ ק   ּובְׁ צֹו______  הֲחז   ."ֵמַארְׁ

יא   (א ְלח  , םיֹוצִׁ ְלח   (ב םְיש  ְרש  , םְיש   םְיג 
ְחְרר   (ג יא  , םְיש  ְתנ   (ד םיֹוצִׁ ח  , םיִׁ ק   םיִׁ
 
לֵ  .9 ֵאה" :םַהשְׁ יָך רְׁ ַתּתִּ ע ה______ נְׁ ַפרְׁ יָך לְׁ חִּ ַאֲהר ן א  יֶ  וְׁ הְׁ  ."_______ היִּ

 ָךְזֶר , עֹוץְליֹוע   (ב ּדֹוְבֶרָך, למֹוש   (א
י (ג יֶאָך, םֱאֹלהִׁ רֹו (ד ְנבִׁ יְנָך, בק  ימִׁ  לִׁ
 



ֶקשֶ . 10 ֵאיזֹו רבְׁ ֵטיהֶ  ַוַיֲעשּו": רֶנֱאמַ  הַמכ   לְׁ ל  ם בְׁ ַריִּ צְׁ ֻטֵמי מִּ  "?םֵכן ַחרְׁ
ע   (ב םּד   (א ְרּד   ְצפ 

י (ד ֹחֶשְך (ג נִׁ  םכִׁ
 
ַבע" רֶנֱאמַ  הַמכ   ֵאיזֹו לעַ  .11 ים-אֱ  ֶאצְׁ ו ֹלהִּ  ?)היא("אהִּ
י (ב ֹחֶשְך (א נִׁ  םכִׁ
כ   (ג רֹ  (ד תְבכֹורֹו תמ   ב ע 
 
לֵ  .12 יִּ  ֵבין______ ה' " :םַהשְׁ ר  צְׁ ֵנה מִּ קְׁ ֵאל ּוֵבין מִּ ר  שְׁ ֵנה יִּ קְׁ  ."םמִּ
ְבּד   (א י   דר  פְ י  ו   (ב לו 
ְפל   (ג ל   (ד הְוהִׁ ְיח   קו 
 
לֵ  .13 ֵנינּו": םַהשְׁ ב  צ אֵננּו_______  בְׁ נּו____ -_____  יכִּ  ֵנֵלְך_______ בְׁ  ."ל 
נּו (א ְחת  ְשפ  ינּו, ּומִׁ רֹות  , ּופ 

ה-גח    'ל 
ינּו (ב נ  ינּו, ּוְזק  ְרְבנֹות  , ּוְבק 

יִׁ -גח   ְצר   םְלמִׁ
ינּו (ג ר  ינּו, ּוְנע  ְבׂשֹות  , ְוכִׁ

א  -גח   ְׂשר   לְליִׁ
נּו (ד ְבנֹות  נּו, ּובִׁ ר  ְבק  , ּובִׁ

 ה'-גח  
 
ֵאיזֶ . 14 מַ  הבְׁ נ   םַהיֹו לשֶ  ןזְׁ ּתְׁ כֹורֹו תַמכַ  הנִּ  ?תבְׁ
ח   (א יִׁ  רא  ֳהר  צ  ֲחצִׁ  (ב םה  ְיל   יב  ל   הה 
ְפנֹו (ג ֹבֶק  (ד בֶעֶר  תלִׁ  רב 
 
ר   ח ֶדש הֵאיזֶ  .15 קְׁ י ר אש" הַבּתֹור   אנִּ שִּ  "?םֳחד 
ֹחֶדש (א יעִׁ  ה  ְשבִׁ ְשר   (ב יה   יתִׁ
ֹחֶדש (ג אשֹו ה  רִׁ יס   (ד ןה   ןנִׁ
 
ֵאיזֶ  .16 מַ  הבְׁ ֲחטּו םַביֹו ןזְׁ  ? חַהֶפסַ  תֶא  ש 
ֶעֶר  (א יִׁ  (ב ב ב  ֳהר  צ   םב 
ְפנ   (ג ל   ילִׁ ח   תְתחִׁ ין (ד גה  יִׁ  ב  ְרב  ע   םה 
 
ֶקשֶ  .17 מ   רבְׁ ֵניֶכם" רֶנֱאמַ  הלְׁ תְׁ כֶ  מ  ֶידְׁ ֶכם בְׁ ֵליֶכם ּוַמֶקלְׁ ַרגְׁ ים ַנֲעֵליֶכם בְׁ  "?םֲחגֻרִּ
יא   (א יִׁ  תְיצִׁ ְצר  יע   (ב םמִׁ  ףסּו םי   תְקרִׁ
ְרב   (ג ת   (ד חֶפס   ןק   התֹור   ןמ 
 
נ   רַאחֵ  םשֵ  הֵאיזֶ  .18 תְׁ אּו ֶשבֹו ַלח ֶדש הַהּתֹור   הנ  נֵ  י צְׁ ֵא  יבְׁ ר  שְׁ ַריִּ  ליִּ צְׁ מִּ  ?םמִּ
יס   (א ְשר   (ב ןנִׁ  יתִׁ
י ֹחֶדש (ג בִׁ א  רּו (ד בה  ח   תה 
 
שּו המ   .19 נֵ  ע  ֵא  יבְׁ ר  שְׁ ֶשהֵ  ליִּ אּו םכְׁ ע  "שֶ  ר  י הַפרְׁ רִּ קְׁ  "?בהִּ
ֲחדּו (א ימּו ב פ  רִׁ יהֶ  תֶא  ה  ְלד   םי 
ֲעקּו (ג ְלכּו ד 'הל   צ  ה   ריֹות   ה   רמ 



 
ֵני. "20 תֹוְך ַהי   ּובְׁ ה בְׁ ש  כּו ַבַיב  לְׁ ֵאל ה  ר  שְׁ ן". םיִּ א  כּו לְׁ לְׁ ם ה   ?ַהי ם ֶשל ַהַמיִּ
ְפנ   (א א   יְבנ   ילִׁ ְׂשר  יִׁ  (ב ליִׁ מ  ֶהם םה  ְשמֹאל   ל  ם ּומִׁ ינ  ימִׁ ה מִׁ  םחֹומ 
ֲחר   (ג א   יְבנ   יא  ְׂשר  ּד   (ד ליִׁ  םְלצִׁ
 
לֵ  הֵאיזֶ  םעִּ  .21 יל   רֶזמֶ  יכְׁ י   ההֹובִּ רְׁ י תֶא  םמִּ שִּ חֹולֹו םַהנ   ?תַבמְׁ
נֹורֹו (א ְרבּוקֹו (ב תכִׁ  תּד 
יִׁ  (ג ְלת  י (ד םְמצִׁ פִׁ  םתֻׁ
 
יה'...  ַוי אֶמר. "22 נִּ נְׁ ירַממְׁ  הִּ כֶ  טִּ ן_____ םל  יִּ  מִּ מ  ה". םַהש  יר מ  טִּ מְׁ  ה'? הִּ
 םֶגשֶ  (ב םֶלחֶ  (א
ט   (ג  לט   (ד רמ 
 
ֶקשֶ  .23 מ   רבְׁ תֹון" רֶנֱאמַ  הלְׁ  ?" ַשַבת ק ֶדש ַלה' ַשב 
סּו (א יט   ראִׁ מ   תְלקִׁ ב   ןה  נ   רֹאש (ב תְבש  ש   הה 
יֹו (ג אשֹו םה  רִׁ י (ד חֶפס   לשֶ  ןה  ֲענִׁ י תת   םְבכֹורִׁ
 
לֹונֵ  ימִּ  .24 תְׁ ֻלנִּ  עֹוד' "הלַ  ןהִּ ק  ַעט ּוסְׁ ֶקשֶ  "ימְׁ ה רּובְׁ מ   ?לְׁ
ֲהרֹ  (א ְט  ןא  גֶ  אְבח  ע  ְרי   (ב לה  ב   הֹמשֶ  לע   םמִׁ ת   הב 
שּו הֹמשֶ  (ג ֹ  םמִׁ יּו אֶשל  ה 

יִׁ  ֲעד   םמ  א   יְבנ   תל  ְׂשר   ליִׁ
ע   (ד י   ְיהֹושֻׁ ֲחצִׁ ְרּד   תב  י   ןה 

 
קֹו םשֵ  המ   .25 כ   בֹו םַהמ   ?רַבּצּו המ שֶ  ההִּ
ה (א ס  יב   מ  ְרּד   (ב הּוְמרִׁ י   ןה 
י (ג כֹו (ד תי מִׁ  תסֻׁ
 
י. 26 ַמר מִּ י א  מִּ ל" לְׁ כ  ֶר  וְׁ ן ב ֶקר ַעד ע  ֶליָך מִּ ב ע  ּצ  ם נִּ ע   "?בה 
ֲהרֹ  (א  הְלֹמשֶ ' ה (ב הְלֹמשֶ  ןא 
ְרעֹ  ףיֹוס   (ג ְתרֹו (ד הְלפ   הְלֹמשֶ  יִׁ
 
לֵ  .27 ֵבית_____  הכ  : "םַהשְׁ ֵני____ וְׁ  בַיֲעק   לְׁ בְׁ ֵא  לִּ ר  שְׁ  ."ליִּ
ְשא   (א ֲענֶ , לתִׁ י (ב הת  גִׁ ב  , דת   רּוְתד 
י, רתֹאמ   (ג ג  י (ד דת  גִׁ יע  , דת   תֹודִׁ
לֵ . 28 ֶּתם" :םַהשְׁ ַמרְׁ יֶתם לִּ  ּושְׁ יִּ הְׁ י וִּ יתִּ רִּ  ."_________________יֶאת בְׁ
ְמֶלֶכת (א י מ  ה (ב םֹכֲהנִׁ י ְסגֻׁל  מִׁ ע  ל ה  כ   םמִׁ
ם (ג דֹוש ע  דֹוש יגֹו (ד ק   ק 
 
 
לֵ . 29 כֹור: "םַהשְׁ  ._____" תֶאת יֹום ַהַשב   ז 
ְּדשֹו (א יעִׁ  (ב ְלק  ְשבִׁ  יה 
ֹ  (ג ֲעׂשֹו אל אכ   תל  ְמנּוח   (ד הְמל   הלִׁ



 
לֵ . 30 ֶא _____  תֶא  ַכֵבד: "םַהשְׁ  .____" תוְׁ
ג   (א שֹופ  , רה  נִׁ  (ב טְוה  נ  , יֶהע  ְלמ  א   הה 
יָך (ג בִׁ ֶמָך, א  מֹוֶר  (ד אִׁ ה  , הה  ְמנ   לה 
 
ר ֵמֵאיֶזה. 31 ב  ה ד  ַצּו  ַרחֵ  הַהּתֹור   מְׁ תְׁ הִּ  ?קלְׁ
ב   (א ר (ב הְגנ  ְּדב   רֶשֶק  מִׁ
י (ג ְשפ   (ד םגֹויִׁ  טמִׁ
 
ֵאיֶזה. 32 ן בְׁ י  נְׁ ַצּו   עִּ ז ב" הַהּתֹור   המְׁ  "?בַּתֲעז   ע 
ד   (א נ   (ב הֲאב  ְלמ   הא 
ק   (ג ֲאָך ֲחמֹור (ד הְצד   ֹׂשנ 
 
ֵני"שֶ  יַאֲחֵר  רֶשנֹוַת  המ   תֶא  לי אכַ  ימִּ  .33 י  לּו" ַעֶמָך ֶאבְׁ כְׁ דַ  המ   תֶא  א  נַ  לֶשג  שְׁ ט   תבִּ מִּ  ?הַהשְׁ
י ת (א דֶ  ח  ש  י (ב הה  ְיתֹומִׁ  םה 
י (ג יִׁ ֲענִׁ יִׁ  תעֹופֹו (ד םה  מ  ש   םה 
 
ֶקשֶ  .34 מ   רבְׁ תּו הלְׁ ֵפש" בכ  נ  יִּ ַהגֵ  וְׁ ָך וְׁ תְׁ  "?רֶבן ֲאמ 
ֲחר   (א ְבלּו יא  ק   ֶשְיק  ֲחר   (ב הְצד   ֶשי נּוחּו יא 
יעִׁ  יֹום (ג ְשבִׁ ֲחר   (ד יה  י יא  גִׁ ח   םה 
 
ַת  .35 י ימ  גִּ סִּ  ַחג תֶא  םחֹוגְׁ א   ?ףה 
ֲחר   (א בּועֹו (ב חֶפס   יא   תְבש 
את" (ג נ   ְבצ  ש  יִׁ  (ד "הה  ק   ץב 
 
 

  



נ   המ   .37 ה   ַּתַחת" המ שֶ  הב   "?רה 
ח   (א ְזב   לֹאהֶ  (ב מִׁ
כ   (ג ש (ד הסֻׁ ְקּד   מִׁ
 
ֲאַמֵלא" רֶנֱאמַ  ימִּ  לעַ . 38 י-א תֹו רּוַח אֱ  ו   "?...םֹלהִּ
ע   (א ֲהרֹ  (ב ְיהֹושֻׁ  ןא 
ְלא   (ג ְתרֹו (ד לְבצ   יִׁ
 
ֵלב". 39 ַתּתִּ  ּובְׁ ל ֲחַכם ֵלב נ  ַת  המ   ......"יכ   ?ה' ןנ 
ה (א ינ  ע   (ב בִׁ  תּד 
ְכמ   (ג נּו (ד הח  ְחמ   תר 
 
בַ " .40 י-אֱ  עֶאצְׁ כַ  "םֹלהִּ זְׁ ֶקשֶ  רנִּ ַאחַ  רבְׁ ֶקשֶ . תַהַמכֹו תלְׁ מ   רבְׁ כַ  דעֹו הלְׁ זְׁ טּו רנִּ ַבע" יַהבִּ   ֶאצְׁ
י-אֱ   ?"םֹלהִּ
י (א ְרּד   מ  י  י (ב ןה  דֻׁ  ְשנ  ע   תלֹֻׁחת ה 
דּו ֲארֹון (ג ע  ֹרכֶ  (ד תה  פ   תה 
 
י. 41 מִּ ַמר לְׁ ם א  ע  נּו אֱ  קּום: "ה  ים-ֲעֵשה ל   ?".....ֹלהִּ
ְתרֹו (א ֲהרֹ  (ב ְליִׁ  ןְלא 
ְרעֹ  (ד הְלֹמשֶ  (ג  הְלפ 
 
ַצחֵ  ַוֵיֶשב: "רֶנֱאמַ  ַמֲעֶשה ֵאיֶזה ַאֲחֵרי. 42 תֹו ַוי ֻקמּו לְׁ ש  ם ֶלֱאכ ל וְׁ ע   ?"קה 
ה (א ס  יב   מ  יא   (ב הּוְמרִׁ יִׁ  תְיצִׁ ְצר   םמִׁ
ְט  (ג גֶ  אח  ע  מ   (ד לה   ןה 
 
ֶקשֶ  .43 מ   רבְׁ ה" רֶנֱאמַ  הלְׁ מ  ם ֵלאמ ר בְׁ  ל  ַריִּ צְׁ רּו מִּ הי אמְׁ ע  י ר  רִּ ם ֶבה  ם ַלֲהר ג א ת  יא   "?םהֹוצִּ
ֲעׂש   (א גֶ  המ  ע  ה (ב לה  ס  יב   מ   הּוְמרִׁ
ר (ג יב   ה  ֱאֹמרִׁ  (ד לע   יה 
 
 
לַ  ימִּ  ֶאת .44 שְׁ נֵ  רַלֲעז  ה'  חיִּ בְׁ ֵא  ילִּ ר  שְׁ ֵרש ליִּ ג  ַנֲענִּ  תֶא  לְׁ רִּ , יַהכְׁ ֱאמ  ּתִּ , יה  זִּ , יַהחִּ רִּ ּוִּ , יַהפְׁ  יַהחִּ

בּוסִּ  ַהיְׁ  ?יוְׁ
קִׁ  (א ל   גֲאג   (ב יֲעמ 
ְך (ג ְלא  נֹו (ד מ  ְלב   ןה 
 
 
יָך" רֶנֱאמַ  ימִּ  לעַ . 46 ּתִּ ַדעְׁ שֵ  יְׁ  "?םבְׁ

ֲהרֹ  (ב 'ה (א  ןא 
ְתרֹו (ד הֹמשֶ  (ג  יִׁ
 



א הֶ  ל א" רֶנֱאמַ  ימִּ  לעַ . 47 ּתֹוְך ה  יש מִּ  "?לי מִּ
ע   (א ל   (ב ְיהֹושֻׁ  ב כ 
נ   (ג לּוחֹו (ד ןֶהע   תה 
 
רֹו תַבֲעֶשֶר . 48 בְׁ תּו תַהדִּ ָך ֶפסֶ  ל א" בכ  ֶקשֶ  ."לַתֲעֶשה לְׁ מ   רבְׁ ּו   הלְׁ ל" המ שֶ  תֶא ה'  הצִּ ס  ָך פְׁ  "?לְׁ
לֻׁחֹ  יְשנ   (א טֶ  (ב תה   המ 
י ןֲארֹו (ג ְברִׁ ה (ד תה  ְמנֹור   ה 
 
ַיּצֵ  ימִּ . 49 תְׁ נ   המ שֶ  םעִּ  בהִּ  ?ןֶבע 
ע   (ב 'ה (א  ְיהֹושֻׁ
ֲהרֹ  (ג ְלא   (ד ןא   לְבצ 
 
 
 

  



ּתֹות  ח-ז כִּ

 
 
י ֶאת. 52 ים מִּ ֵאל ַלֲעז רה'  ֵהקִּ ר  שְׁ יִּ ַיד לְׁ  "?ש ֵסיֶהם" מִּ
ע   (א ְמשֹו (ב ְיהֹושֻׁ  ןשִׁ
י (ג ְך (ד םֹשְפטִׁ ְלא    מ 
 
 
יֻח   רֵּתאּו הֵאיזֶ  .53 נ   ןנֹוֵת  דמְׁ ֵאהּו ְך"ַהּת   ?אֵגר   ןבֶ  דלְׁ
יש (א ינֹו אִׁ ר י ד ְימִׁ ט  י (ב אִׁ גִׁ  'הל   דנ 
נ   (ג כ   וע  ד   למִׁ כ   (ד םא   םח 
 
י   המ  . 54 ֵאהּו הה  ינֹו ַעל אֵגר   ןבֶ  דלְׁ מִּ  ?ֶיֶרְך יְׁ
ל   (ב ףֶכסֶ  (א  הח 
יִׁ  ןֶשמֶ  (ד ב ֶחֶר  (ג  תז 
 
י ֵאיֶזה. 55 לִּ י ה ֶנֶשק כְׁ יןלְׁ  ה  בִּ ַנעַ  י   ?ןֶמֶלְך כְׁ
י (א ְרזֶ  תֶקשֶ  (ב תֲחנִׁ  לב 
י (ג ְבנ  י א  זִׁ ְרזֶ  ֶרֶכב (ד תג   ל ב 
 
ַר  ימִּ . 56 בֹו רֵמהַ  די  יש ֲעֶשֶרת םעִּ  רּת  ים אִּ פִּ  ?ֲאל 
א (א יְסר  ר   (ב סִׁ  קב 
ְמשֹו (ג  לְשמּוא   (ד ןשִׁ
  
 
בֹור   .59 ב   הדְׁ ֵאל   ַּתַחת" בי שַ  ימִּ . ּת ֶמר תַּתחַ  הי שְׁ  "?הה 
ְמשֹו (ב הֹמשֶ  (א  ןשִׁ
ע   (ג ְך (ד ְיהֹושֻׁ ְלא   ה' מ 
 
מַ  ימִּ  .60 יִּ ה" ימִּ  לֶא  רא  בֹור ֶהח  ָך גִּ מְׁ  ?"ל' עִּ
ְמשֹו (א י ְלֶמֶלְך ןשִׁ ְשתִׁ ְך (ב םְפלִׁ ְלא  ע  ה'  מ  יהֹושֻׁ  לִׁ
ְך (ג ְלא  ְדעֹו ֶאל' ה מ  ְדעֹו (ד ןגִׁ ְך ןגִׁ ְלא   ה' ְלמ 
 
 
 
 
י   רֶנֱאמַ  ימִּ  לעַ  .65 א" הֶשה  א   נֹור   "?דמְׁ
ְמשֹו (א יש (ב ןשִׁ י-אֱ ה   אִׁ  םֹלהִׁ
י (ג נֹוח   (ד רי אִׁ  מ 
 



שֹון ַעל. 66 מְׁ ֵעהּו" ֶנֱאַמר שִּ ַשסְׁ דִּ  ַויְׁ ַשַסע ַהגְׁ י ֶאת". יכְׁ ֵסעַ  מִּ  ?שִּ
ְבׂש   (א ש תכִׁ ר  ׂש   (ב ה   וע 
ְמג   (ג יר (ד רש  יֹו ְכפִׁ  תֲאר 
 
יַדת. 67 חִּ שֹון בְׁ מְׁ תֹו ֵמַעז: "ֶנֱאַמר שִּ א מ  י". קי צ  ַעז הּוא מִּ תֹוק ּוַמהּו? ה   ?ַהמ 
ְרע   (א צִׁ ְשל  , הה  י ת (ב וה  דֶ  ח  ש  ְּדבֹור  , הה   הה 
ְרי   (ג ש, הא  י (ד ְּדב  לִׁ מ  , םשּוע   ןה 
 
 
ר   הַחי   ֵאיזֹו .68 זְׁ שֹו הע  מְׁ שִּ י ןלְׁ לִּ ַהדְׁ  ?ֵאש קלְׁ
ְרע   (ב לשּוע   (א צִׁ  הה 
ְבׂש   (ד וְׂשל   (ג ש תכִׁ ר   ה 
 
י .69 ה מִּ ל  ה גִּ מ  י ה בְׁ שֹון ֶשל כֹוחֹו ה  מְׁ  ?שִּ
ְמג   (א ְפת   (ב רש   חיִׁ
יל   (ג ע   (ד הְּדלִׁ  לי 
  

 
י ַעל. 72 יש" ֶנֱאַמר מִּ ֳעמִּ  אִּ  "?ינ 
יֶמֶלְך (א ְחלֹו (ב ֱאלִׁ  ןמ 
ְליֹו (ד זֹבע   (ג  ןכִׁ
 
י. 73 א מִּ ר  קְׁ יש" נִּ בֹור ַחיִּ  אִּ  "?לגִּ
יֶמֶלְך (א  זֹבע   (ב ֱאלִׁ
ְליֹו (ג גֹוא   (ד ןכִׁ  לה 
 
ל. 74 י ַ ה" ֶנֱאַמר מִּ רּוכ  ּתִּ  בְׁ  "?יַאּתְׁ ַלה' בִּ
ֳעמִׁ  (א ה (ב ינ  ְרפ   ע 
יכ   (ג  תרּו (ד למִׁ
 
י. 75 א מִּ ר  קְׁ י" נִּ ֹלנִּ נִּ  פְׁ מ   "?יַאלְׁ
ְחלֹו (ב זֹבע   (א  ןמ 
ֹגא   (ג ְליֹו (ד לה   ןכִׁ
 
 

  



י הּו מְׁ רְׁ ּתֹות יִּ  יב-ט כִּ
 
ֹלש. 76 שְׁ נ   בִּ ֵרה ש  ֵאיזֶ  הֶעשְׁ בֵ  ֶמֶלְך הלְׁ י הּו אנִּ מְׁ רְׁ י יִּ בִּ  ? אַהנ 
י הּו (א ְזקִׁ י הּו (ב חִׁ ְדקִׁ  צִׁ
י הּו (ג מֹו יֹאשִׁ רּוְך (ד ןֶבן א   ב 

 
ֵלם. 77 ֶטֶרם" :ַהשְׁ ָך בְׁ רְׁ יָך_____  ֶאּצ  ּתִּ ַדעְׁ ֶטֶרם ֵּתצֵ  יְׁ יָך _____  אּובְׁ ּתִּ ַדשְׁ קְׁ  . "הִּ
כֶ  (א ש  עֹול  , לב  עֹול   (ב םל  י, םל  ֲאוִׁ  רל 
יִׁ  (ג ע  יָך, ןב  יתִׁ מִׁ ֶבטֶ  (ד ּדִׁ ֶרחֶ , ןב   םמ 

 
גַ ' ה. 78 י לעַ  ענ  י הּו לשֶ   ופִּ מְׁ רְׁ מֵ  הזֶ  המ  . יִּ  ?לסִּ
י אֶשהּו (א בִׁ י (ב אנ  תִׁ ת  יָך נ  י ְבפִׁ ר   ְדב 
הֹו אֶשהּו (ג  אֹותֹו באֹוה  ' השֶ  (ד רט 

 
ַּתֵמש המ שֶ . 79 שְׁ ַמֶטה הִּ א   ימִּ . בְׁ קֵ  ַמֵקל" הר   "?דש 
ְרְמי הּו (א ְדֶנאצ   (ב יִׁ  רְנבּוכ 
י הּו (ג ְדקִׁ א (ד צִׁ  לְיֶחְזק 

 
ֵלם. 80 ְך :ַהשְׁ י ל  ּתִּ ַכרְׁ ְך ַאֲהַבת_____  ______"ז  יִּ לּוֹלת  ר______  _______   כְׁ ב  דְׁ   ַבמִּ

ֶאֶר   ____  ______.   ץבְׁ
ְדב   ןמ   (א מִׁ א, רב   תֶשב 

תִׁ  י, יאִׁ נִׁ י םֲאב  עִׁ  םּוְסל 
יִׁ  (ב צּו םמ  ית, רב  לִׁ ֹ  רְלה   ֶשע  יִׁ  אְלל , םמ 

י   וֶ  הצִׁ ְלמ   תְוצ 
ְך ֶחֶסד (ג יִׁ  ,ְנעּור 

ְך ֲחר   ֶלְכת   לֹא, יא 
 הְזרּוע  

ו (ד ֶעֶר  ְׂשל  ְחְת , בב  ל   ,ֹמֶשה ֶאת ֶשש 
י שִׁ י םְנח  בִׁ ְקר   םְוע 

 
מַ  ימִּ . 81 עַ  רא  מַ  ימִּ  לוְׁ כּו: "רא  לּו ַוֵילְׁ ב   ?"ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל ַוֶיהְׁ
א   םע   לע  ' ה (א ְׂשר  י יְבנ   (ב ליִׁ יאִׁ ְנבִׁ יא   לע   םה  ֶשֶק  יְנבִׁ  רה 
אֱ  יְבנ   (ג י-ה  יא   לע   םֹלהִׁ ֶשֶק  יְנבִׁ ְבר   (ד רה  ֶמֶלְך יח  י לע   ה  חֹוְטאִׁ  םה 

 
82 . 
י אקֹוֵר  המ  . 83 בִּ י אַהנ  לִּ  "?הה' ֵהיַכל ה' ֵהיַכל ה' ֵהמ   ֵהיַכל: "םַלמִּ
ְבר   (א ידּו יּדִׁ ְבר   (ב דעִׁ  רֶשֶק  יּדִׁ

חֹון (ג ט   רֶשֶק  תְשבּועֹו (ד בִׁ

 
 
 



י הּו. 84 מְׁ רְׁ יעַ  יִּ ע   ַמּצִּ י םל  ֵהיטִּ ֵכיהֶ  תאֶ  בלְׁ דֵ  לעַ  םַדרְׁ  ..... ייְׁ
ט (א ְשפ  ש   לֶלֱאכֹ  (ב קֶצדֶ  מִׁ  רכ 
ת   (ג ק   תל  ֹ  (ד הְצד  י אל רִׁ יש בל  הּו םעִׁ  אִׁ ע   ר 

 
ֵלם. 85 ש ֵבית ַעל :ַהשְׁ ד  קְׁ ַמר ַהמִּ י הּו א  מְׁ רְׁ ַר " יִּ ע  י ה______  תַהמְׁ ת ַהזֶ  ה   . "הַהַביִּ
י (א בִׁ נ  י (ב םג  צִׁ רִׁ  םפ 
י (ג י (ד םפֹוְשעִׁ עִׁ  םְרש 
 
  
 
י ֵאילּו לעַ . 87 רִּ י םע  הִּ י יֹושֵ  ֶאֵּתן " :שֶ ה'  רַמזְׁ לִּ בְׁ ה מִּ מ  מ   "?ב שְׁ
י (א ר   עֶשב   רּוְבא   ןֶחְברֹו (ב הְיהּוד   ע 
גֹול   (ג תֹו (ד ןה  יִׁ  תֲענ  ל  ירּוש   םוִׁ
 
י  אקֹוֵר  ֵאיְך. 88 בִּ ֶאֶר  אַהנ  ַריִּ  ץלְׁ צְׁ  ?םמִּ
ְבדּו ץֶאֶר  (א ע   ןֹגשֶ  ֶאֶרץ (ב תה 
ְרזֶ  כּור (ג ית (ד לב  ְרעֹ  ב   הפ 
 
 
י. 90 בִּ הּו עַבֶסלַ  רֵאזֹו ןטֹומֵ  אַהנ  ַחת  אוְׁ שְׁ ַסמֵ  הזֶ  המ  . נִּ  ?למְׁ
י' השֶ  (א ְמֶלכֶ  ףסֹו (ב הְיהּוד   תֶא  תי ְשחִׁ א   תמ  ְׂשר   ליִׁ
ש (ג ְקּד  מִׁ מ   ֶשה  ש  פ  ' השֶ  (ד ריִׁ יתֹו תֶא  רי   ְברִׁ
 
יר' ה. 91 הִּ ַשֶנה ֶשל א ַמזְׁ י מְׁ יו ַיֲעמ ד מִּ נ  פ  תֹו  הַיֲענֶ  אל   הּוא – לְׁ ל  פִּ תְׁ י  אהּו .לִּ כִּ .  ֵשמֹות רַמזְׁ
י  ?ֵהם מִּ
ר   (ב הּוֹמשֶ  היֹונ   (א ְבק   הׂש   הְורִׁ
ֲהרֹ  לְשמּוא   (ג  לּוְשמּוא   הֹמשֶ  (ד ןְוא 
 
 
 
ֵלם. 93 רּוְך :ַהשְׁ י   ֲאֶשר____  "ב  ה  ַטח ַבה' וְׁ בְׁ ַטחֹו___  היִּ בְׁ  . "מִּ
יש (א אִׁ א  , ה  ֶגבֶ  (ב ל-ה  אֱ , רה  י-ה   םֹלהִׁ
ד   (ג א  ֶגבֶ  (ד תאֹו-ְצב  , ה' םה   , ה'רה 
 
ַצּוֶ  המ  . 94 י לעַ ה'  המְׁ בִּ ב   אַהנ  שְׁ ֶפתַ  רלִּ י ַשַער חבְׁ סִּ  ?תַהַחרְׁ
ְקבּו (א  ןֶשמֶ  (ב קב 
יִׁ  (ד ףֶכסֶ  (ג  ןי 
 



כ   ןַהכ הֵ  ימִּ . 95 י הּו תאֶ  הֶשהִּ מְׁ רְׁ תֹו לעַ  יִּ בּוא  ע   נְׁ ר   ?הה 
י הּו (ב לְשמּוא   (א ְדקִׁ  צִׁ
ְשחּור (ג ֹכה   פ  ר ה  מ  רּוְך ֶבן  (ד ןֶבן אִׁ י ה -ב  רִׁ  נ 
 
י   ימִּ . 96 בֶ  ֶמֶלְך הה  ַנֵּצחַ  לב  י הּו תאֶ  ֶשיְׁ קִּ דְׁ  ?צִּ
ְדֶראצ   (א  כֹוֶרש (ב רְנבּוכ 
ְרעֹ  (ג  לְשמּוא   (ד הפ 
 
ֵלם. 97 י הּו :ַהשְׁ מְׁ רְׁ ם אֹוֵמר יִּ ע  ר ל  ש  נ עַ  ֶשֶאפְׁ מְׁ ַבן ֶאת לִּ ש ֵבית  ֻחרְׁ ד  קְׁ ם ַהמִּ יבּו אִּ  ֶאת ֵייטִּ

ֵכיֶהם ל א ַדרְׁ קּו וְׁ  ?...ַיַעשְׁ
י תֶא  (א נ   םי תֹו (ב ה' תב  ְלמ   הְוא 
י תֶא  (ד ה' יֹכֲהנ   תֶא  (ג יקִׁ ּדִׁ צ   םה 
 
ֵלם .98 י :ַהשְׁ בִּ י אַהנ  הִּ ש תֵבי  לשֶ  ֶשסֹופֹו רַמזְׁ ד  קְׁ ֵרב ַהמִּ מֹו ֶשֵיח  י ה ֶזה כְׁ  ? .....בְׁ  ֶשה 
 םְשכֶ  (ב ןֶחְברֹו (א
יִׁ  (ג ל  יֹל (ד םְירּוש   השִׁ
 
בַ  המ   תאֶ . 99 י   רש  י הּו רַצַּוא לֵמעַ  הֲחַננְׁ מְׁ רְׁ ֵסמֶ  יִּ יַר  לכְׁ בִּ שְׁ ֶנאּצַ  לע   תלִּ ֻבַכדְׁ  ? רנְׁ
ְקבּו (ב תלּוחֹו (א  קב 
 המֹוט   (ד סֶחֶר  יְכלִׁ  (ג
 
 
 

י   ימִּ  .100 י לשֶ  רַהסֹופֵ  הה  בִּ י הּו אַהנ  מְׁ רְׁ  ?יִּ
רּוְך (א י   ב  רִׁ  כֹוֶרש (ב הֶבן נ 
ֲהרֹ  (ג ֹכה   ןא  ס (ד ןה  יְנח  ז   פִׁ  רֶבן ֶאְלע 

ן ֹכה   ה 
 


