
 בס"ד

 שמָ חוּ ן בְּ חָ בְ מִ 

 הָר י ׂשָ יֵת חַ שַ ָר פָּ 

  ה?ָר ל ׂשָ שֶ  יהָ יֶ ת חָ נֹוה ְש מָ ּכַ  .1

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

 ה?לָ ּפֵ כְ מַ ת הַ ַר עָ ת ְמ ם ֶא הָ ָר בְ ה אַ נָ ף קָ סֶ ה ּכֶ מָ כַ ּבְ  .2

 300ג.    500 ב.   400א. 

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

 ה?ם זֶ שֵ ה ּבְ לָ פֵ כְ מַ ת הַ ַר עָ את ְמ ֵר ְק נִ  עַ דּומַ  .3

 א.

 ב.

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

 ר?זֶ יעֶ לִ ת אֶ ם אֶ הָ ָר בְ אַ  יעַ ּבִ ְש ה ִה מַ  .4

ֹ א. שֶ     .ינִ עַ נַ ּכְ ת הַ נֹוּבְ ה ִמ שָ ח ִא קַ א יִ ל

   .יםבִ כָ ֹוּכת הַ ר ֶא פֹוְס יִ ב. שֶ 

 .יתֹובֵ ר לְ הֵ ר מַ זֹוחֲ יַ ג. שֶ 

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

  ם?יִ ַר הֲ ם נַ ַר ר לאֲ זֶ יעֶ לִ אֱ  יעַ גִ ן ִה מָ ה זְ מָ כַ ּבְ  .5

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

 ?דֹויָ ם ּבְ הָ ָר בְ אַ  ׁשכּול ְר ת ּכר אֶ זֶ יעֶ לִ ח אֱ קַ ד לָ יצַ ּכֵ   .6

 הנָ תָ ר מַ טַ ג. ְש    לֹו רּוזְ ים עֲ לִ מָ גְ ב. הַ    ל כֶ ית אֹוִק ׂשַ א. ּבְ 

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

ְלִמיד:  ֵשם ַהּתַ



 ם?לָ קָ ְש ב ִמ הָ ה זָ ָר ׂשָ עַ  לּוְק שָ ים שֶ יִד ִמ ה צְ קָ בְ ִר ר לְ זֶ יעֶ לִ ן אֶ תַ ע נָ דּומַ  .7

  ים. לִ מָ ה גְ ָר ׂשָ ם עַ א עִ א ּבָ הּול שֶ לָ גְ א. ּבִ 

   ת.רֹוּבְ ִד ת הַ ֶר שֶ עַ ז לְ מֶ ב. ֶר 

 ן.יָ נְ ִמ ים לְ ִש נָ ה אֲ ָר שָ יך עַ ִר צָ ג. שֶ 

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

 ת?יִ ּבַ הַ ן מֵ בָ ה לָ ינָ ה ּפִ מַ  .8

 ה.ָר ה זָ דָ בֹוב.עֲ   ת. ירֹוִק ת הַ א. אֶ 

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

ֹ "וַ  .9        ל?אֵ תּוה ּבְ יָ ן הָ יכָ הֵ " וְ ּהמָ ִא וְ  יהָ ִח ר אָ אמֶ י

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

      ה"?דֶ ׂשָ ח ּבַ ּוׂשק לָ חָ צְ א יִ צֵ יֵ ים: "וַ ילִ ִמ הַ ים מֵ ִד ְמ ה לֹומַ  .10

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

         ם?הָ ָר בְ ר אַ טָ פְ יל נִ ה גִ יזֶ אֵ ּבְ  .11

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

 ?הָק בְ ה ִר אָ ּבָ שֶ ה ּכְ ָר ל שָֹ ל שֶ הֶ אֹולָ  רּוזְ ים חָ ִר בָ ה ְד ׁשָ לֹוְש  ילּואֵ  .12

            א.

            ב.

            ג.

 

 ְּבַהְצָלָחה!

     ציון:
 

     חתימה:
 

    חתימת הורים:



 ִמְבַחן ַעל ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׁשָרה
 ֶּכֶסף ֶאת ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה מ__________ ֵּבן __________ַאְבָרָהם רֹוֶצה ִלְקנֹות ּבְ  .1

 ____ ____ֶעְפרֹון ָאַמר ֶׁשהּוא נֹוֵתן _______________ ַאְבָרָהם ָאַמר ֶׁשהּוא רֹוֶצה

 ֵּביִני ּוֵביְנ� ַמה ִהיא.ֶעְפרֹון ָאַמר __________________________ 

ֱאִליֶעֶזר ִנְׁשַּבע ְלַאְבָרָהם ֶׁשהּוא לֹא ִיַּקח ִאָּׁשה מ_________________ ִּכי ֶאל  .2

 __________________ ְוֶאל ______________ֵּתֵל�.

ַאְבָרָהם ָאַמר ֶלֱאִליֶעֶזר ִאם ָהִאָּׁשה לֹא ִּתְרֶצה ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ְּכַנַען  .3

_________________________ ְוַאָּתה ָיכֹול ָלַקַחת ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ____________

_______________  ___________  ____________ 

____  _____________  ֶאל ִעיר ַמִּלים ְוֵיֵל� ֶאל ________ָהֶעֶבד ָלַקח ֲעָׂשָרה ּגְ  .4

.______________ 

 _____   ____________ ְלֵעת ֵצאת____________ָמַתי ֱאִליֶעֶזר ִהִּגיַע ֶאל ַהְּבֵאר _____ .5

ְלַאָּבא ֶׁשל ִרְבָקה ָקְראּו __________ ְלַאָּבא ֶׁשל בתואל ָקְראּו __________ ְלִאָּמא ֶׁשל  .6

 ִרְבָקה ָקְראּו __________ ְלָאח ֶׁשל ִרְבָקה ָקְראּו _________

יֶעֶזר ָנַתן ָלּה __________  ___________  ְמָרה ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהְּגַמִּלים ֱאלִ ְּכֶׁשִרְבָקה גָ  .7

ֶׁשּׁשֹוֵקל ________ ּוְׁשֵני ______________ ֶׁשּׁשֹוְקִלים ____________  

._____________ 

    . 2. _________________________ 1ֱאִליֶעֶזר ָׁשַאל ֶאת ִרְבָקה  .8

              

ם ַמְסִּכיִמים ________ ִלי ְוִאם לֹא __________ ִלי ָמה ִאם ַאֶּת ִליֶעֶזר ָאַמר ְלָלָבן ּוְלִא אֱ  .9

ְוֶאְפֶנה ַעל ָיִמין ְוֶאַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות __________ אֹו ַעל ְׂשמֹאל ְוֶאַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות 

___________ 

ְּכֶׁשִרְבָקה ָרְכָבה ַעל ַהְּגַמִּלים ִיְצָחק ָּבא מ ________________ ___________  .10

 _________.___________ ְוהּוא ָהַל� ְלָהִביא ִמָּׁשם ֶאת _

 

 

 

 ַמְחַסן ִמִּלים

ְּׁשבּוָעה, ַנחֹור, הַ ָלָבן, ַמְלָּכה, ְּבתּוֵאל, ַאָּתה ָּפטּור ִמ ְּבנֹות ְּכַנַען, ַאְרִצי, ִמְׁשַּפְחִּתי, ֶעְפרֹון, ֹצַחר, נחור, 

ֶזם ֲאָרם ַנַהַרִיים, ַעֵנר, ֶאְשּכֹול, ַמְמֵרא, ְּבַמָּתָנה, ְלַׁשֵּלם ֶּכֶסף, ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶׁשֶקל ֶּכֶסף, ַּבת ִמי ַאְּת, נֶ 

ָאִבי� ָמקֹום ַלִּלְין, ִהִּגידּו, לֹוט ִיְׁשָמֵעאל, ָהָגר, ְּבֵאר ַלַחי ָזָהב, ְצִמיִדים, ֶּבַקע, ֲעָׂשָרה ָזָהב, ַהֵּיׁש ַּבַּבִית 

 ֹרִאי. ִלְפנֹות ֶעֶרב, ַהּׁשֹוֲאבֹות, ַהִּגידּו.

 
 



 

 

            בס"ד

 

 מבחן על פרשת חיי שרה 
 

      בר? כמה כסף אברהם שילם לעפרון על האחוזת ק .1

             

        מה אברהם השביע את אליעזר? .2

             

        מתי אליעזר יהיה פטור מהשבועה? .3

             

     אם האשה לא תרצה ללכת אחרי אליעזר מה עליו לעשות? .4

             

       איזה שתי שאלות אליעזר שאל את רבקה? .5

             

      מי היה אבא של רבקה? ומי היה אח של  רבקה? .6

             

      באיזה ברכה הם ברכו את רבקה כשהיא הלכה? .7

             

         מה אברהם נתן ליצחק ? .8

             

        מה אברהם נתן לבנים של הגר? .9

             

          כמה ילדים היו לאברהם? .10

 !בהצלחה

 :_____________ שם

 : ________________ציון

 חתימת הורים:__________
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