
 צפון זרוע פסח

 חכם בל יראה כרפס

 אליהו הנביא מגיד מרור

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

 שבת הגדול אגוזים שלוש

 ביצה רשע חג המצות

 תם הנאה זכר לטיט

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

שאינו יודע  חג האביב
 לשאול

 צפון

 ארבעה מגיד שלוש

 כרפס תם אגוזים

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

שאינו יודע  חג החירות
 לשאול

 תם

 מרור זכר לטיט צפון

 שלוש פסח שבת הגדול



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

 בכורות דם מצה 

 שבת הגדול מגיד  אליהו הנביא

 חג החירות חכם אכילה

 
 
 

 כרפס רשע הנאה

 מגיד ביצה מרור

 עשר אפיקומן צפון

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

 אכילה חג האביב בכורות

 מרור דם הנאה

שאינו יודע  אגוזים זרוע 
 לשאול

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

 חג המצות זכר לטיט צפון

 ארבע בכורות שלוש



 כרפס אליהו הנביא ביצה

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

 אגוזים זרוע תם

 אפיקומן עשר דם

 מגיד כרפס שבת הגדול

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

 אגוזים עשר שלוש

 אפיקומן מגיד זכר לטיט

 בל ימצא בל יראה דם

 
 
 

 חג החירות אפיקומן ביצה

 צפון זרוע בל ימצא

 עשר בכורות  אליהו הנביא

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



--------------------------------------------------------- 
 צפון ביצה חכם

 רשע כרפס מרור

 ארבע שלוש אגוזים

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

 דם אפיקומן עשר

 חכם זרוע אגוזים

 אליהו הנביא פסח רשע

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

 שלוש צפון מגיד

 שבת הגדול אגוזים כרפס

 אכילה עשר זכר לטיט

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

 זרוע צפון הנאה

 כרפס מרור אפיקומן

 ביצה תם בל ימצא

 



 
 

 דם אליהו הנביא זכר לטיט

 חג המצות צפון ביצה

 מרור אפיקומן ארבע

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

 כרפס בכורות מרור

שאינו יודע  צפון זרוע
 לשאול

 עשר שלוש בל ימצא

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

 אפיקומן אליהו הנביא אגוזים

 שבת הגדול עשר ארבע

 זכר לטיט רשע זרוע

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

 זרוע עשר דם

 צפון מגיד מרור

 זרוע כרפס חג החירות



---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 
 ביצה תם בל יראה

 שבת הגדול עשר צפון

 אגוזים מרור אכילה

 
 
 

 זרוע עשר בכורות

 חכם רשע אליהו הנביא

 כרפס מרור פסח

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

 דם צפון אפיקומן

 אכילה אליהו הנביא עשר

 ארבע ביצה רשע

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

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



 שבת הגדול אגוזים אפיקומן

 ארבע מגיד שלוש

 צפון ביצה בל ימצא

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

 זרוע בל יראה אכילה

 כרפס מרור ר לטיטזכ

 רשע צפון ביצה

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

 שבת הגדול אליהו הנביא חכם

 דם עשר שלוש 

 זרוע אגוזים מגיד

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (. מהם שמות החג? ) פסח, אביב, מצות, חרות .1
 המם ארבע איסורי חמץ? ) בל יראה, ימצא, אכילה, הנאה (. .2

 מי הם ארבע הבנים? ) חכם, רשע, תם, שאינו יודע לקרוא (. .3
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 זכר לקורבן פסח? )זרוע(. .5

 מתי אוכלים את האפיקומן? ) צפון, בסוף (. .6

 ? ) מרור (.זכר לחייהם הקשים אוכלים .7

 החרוסת היא זכר ל...? )טיט(. .8

 באיזה שלב בסדר מטבילים ירק במי מלח? ) כרפס (. .9
 .כמה מצות יש? ) שלוש (.10
 .המצוה החשובה של הסדר? ) מגיד (.11
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 .הילדים נוהגים לשחק...? ) אגוזים (.15
 .השבת שלפני פסח נקראת? ) שבת הגדול (.16
 .איך קוראים לחלק הגדול של המצה ששברנו ביחץ? ) אפיקומן (.17
 .המכה הראשונה? ) דם (.18
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