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  בא שאלות בפרשת 

  
  להתענג בפרשה

  

  

  מדור שאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

היכן נזכרה 

נבואה שמשה 

יאמר ללא פירוט 

  ?מה לומר

  

  .ב

היכן נזכרו מלכי 

מצרים הקדומים 

  ?בפרשה

  

  .ג

אכל האם הארבה 

את העצים גם 

  !הוכח? עצמם

  

  .ד

את מי לא הזכיר 

משה כשפרט מי 

  ?ההולכים

  

  .ה
לדעת פרעה מי 

  '?לא עובד את ה
  

  .ו
אלו מכות היו 

  ?בחשיכה
  

  .ז

איזו סיבה חדשה 

מרה למכות נא

  ?בפרשה

  

  מדור שאלות

  תשובה  שאלה  

  .ח

כמה פעמים נזכר 

בפרשה מעלת 

סיפור הניסים 

  ?לבנים

  

  .ט

כמה זמן אחר 

שהזהיר משה את 

פרעה על הארבה 

נטה משה את ידו 

  !הוכח? ולהביא

  

  .י

היכן היה הארבה 

לפני בואו 

  ?למצרים

  

  .יא
היכן היה הארבה 

  ?בזמן המכה
  

  .יב

באיזו מכה יחידה 

מיהר פרעה 

  ?לקרוא למשה

  

  .יג

למה נקרא הארבה 

הרי אינו '? מוות'

  ?הורג כלל

  



  מדור שאלות

  תשובה  שאלה  

  .יד

האם סילוק 

הארבה הועיל 

  ?הרבה למצרים

  

  .טו
מי נכנס לים סוף 

  ?בפרשה
  

  .טז
למה היה צורך 

  ?להפוך רוח ים
  

  .יז

איזו מכה 

השלימה את מכה 

  ?אחרת

  

  .יח

כמה פעמים היה 

צריך עוד לסלוח 

לפרעה אחרי 

אך 'שהבטיח 

  '?הפעם

  

  .יט

אך 'מי עוד אמר 

ודיבר ' הפעם

  ?אמת

  

  .כ

מותר האם 

להקריב קרבן של 

  !הוכח? גוי

  

  .כא

לא אוסיף עוד '

 -' ראות פניך

האם משה לא 

  ?ראה אותו יותר

  

  .כב

מה הבטיח פרעה 

מלבד , למשה

, שילוח ישראל

  ?ולא קיים

  

  .כג

מנין שארמון 

פרעה היה במקום 

  ?גבוה

  

  מדור שאלות

  תשובה  שאלה  

  .כד
באלו שמות כונו 

  ?המכות
  

  .כה
האם פרעה ידע 

  !הוכח'? את שם ה
  

  .כו

איזה לימוד זכות 

ומר על אפשר ל

  ?פרעה

  

  .כז

אלו דברים קרו 

במצרים שלא היו 

  ?בה מעולם

  

  .כח

האם פרעה קיבל 

בעבר תשובה 

רק 'להצעתו 

צאנכם ובקרכם 

  '?יוצג

  

  .כט

פרעה אמר 

... 'חטאתי לה'

במה חטא ', ולכם

  ?להם

  

  .ל

איזו פעולה 

, במהלך המכות

עשה רק משה ולא 

  ?אהרן

  

  .לא

איזו הוכחה יכל 

פרעה לתת כי 

צדק באחת 

  ?מטענותיו

  

  .לב

מה אמר משה 

לפרעה שיקרה 

ולא נאמר שזה 

  ?קרה

  



  מדור שאלות

  תשובה  שאלה  

  .לג

אלו סיבות אמר 

משה לפרעה 

עבורם ישראל 

  ?צריכים לצאת

  

  .לד

באיזה מילה 

מסתיימת נבואת 

המתחילה ' ה

  .'עוד נגע אחד'ב

  

  .לה

האם פרעה ידע 

מתי תהיה מכת 

  ?בכורות

  

  .לו

האם ישראל ידעו 

באיזה לילה תהיה 

  ?מכת בכורות

  

  .לז

בעיני מי לא 

משה היה נאמר ש

  ?גדול בעיניו

  

  .לח

למשה ' מה אמר ה

לעשות ולא נזכר 

  ?שעשה

  

  .לט

האם ישראל גרו 

לבדם או שגרו גם 

? בין המצרים

  !הוכח

  

  .מ

מה הבשורה בזה 

לא יחרץ כלב 'ש

  '?לשונו

  

  .מא

באיזה קבוצת 

מצריים לא היה 

  ?בכור

  

  .מב

האם רק שכן 

קרוב יכול 

להצטרף לקרבן 

  ?פסח

  

  מדור שאלות

  תשובה  שאלה  

  .מג

אלו הלכות 

שנכתבו במקום 

היה על  אחר

ישראל לדעת 

  ?לצורך ההקרבה

  

  .מד

האם הקריבו את 

האימורים של 

  ?קרבן פסח

  

  .מה

כמה פעמים נזכר 

חיוב כרת 

  ?בפרשה

  

  .מו

כמה פעמים נזכר 

בפרשה איסור 

  ?אכילת חמץ

  

  .מז

אלו פרטים בקרבן 

פסח אמר משה 

שלא נזכרו 

  '?בדברי ה

  

  .מח

' אלו מדברי ה

בקרבן נזכרו 

  ?שאמרן משה

  

  .מט

אלו חפצים היו 

יכים להיות צר

לכל אוכל קרבן 

  ?פסח

  

  .נ

על מי לא נזכר 

שהוא חייב 

  ?בקרבן פסח

  

  .נא

איזו מצוה לא 

נאמר אם 

לעשותה בערב 

  ?פסח או בלילה

  



  מדור שאלות

  תשובה  שאלה  

  .נב

מה ביקש פרעה 

ולא נזכר שעשו 

  ?זאת

  

  .נג

מתי יצאו ישראל 

, ממצרים

כשמצרים גרשום 

  !הוכח? או בבוקר

  

  .נד

בן כמה היה 

אברהם בתחילת 

  ?שנה 430-ה

  

  .נה

 הוזהרעה האם פר

מכה נוספת על 

כאשר גרש את 

  ?ישראל

  

  .נו

במה שווה יציאת 

ישראל ממצרים 

  ?לכניסתם אליה

  

  .נז

היכן נאמר 

זאת 'הדיבור של 

  '?חוקת הפסח

  

  .נח

זאת 'האם פרשת 

' חוקת הפסח

נאמרה גם לפסח 

  !הוכח? מצרים

  

  .נט

כמה פעמים 

נזכרת מצות 

  ?הסיפור לבנים

  

  .ס

איזו מצוה נזכרת 

בכל פרשות 

  ?התפילין

  

  .סא

איזה דין מפרשת 

' זאת חוקת הפסח'

  ?לא נהג במצרים

  

  מדור שאלות

  תשובה  שאלה  

  .סב
למי אסור לאכול 

  ?את הפסח
  

  .סג

מה הזכיר משה 

בפרשת בכור 

  '?שלא הזכיר ה

  

  .סד
אלו סוגי בכורים 

  ?נזכרו בפרשה
  

  .סה

מה הקשר ההכרחי 

' קדש'בין פרשת 

והיה כי 'לפרשת 

  '?יביאך

  

  .סו

כמה פעמים נזכר 

בפרשה לזכור את 

  ?יציאת מצרים

  

 
 

 

 

 

 

 



  מדור היכן נמצא הרעיון

  פסוק  פרק  הרעיון  

     .פעמים שנבואה לא מפורשת והיא מתפרשת בהמשך הסיפור    .א

     .פרעה ועבדיו הבינו היטיב את מצבם הגרוע    .ב

      .אני רוצה לקבל בבקשה את המכה הבאה: פרעה כאילו אמר    .ג

      .יש הנקראים ממיתים למרות שאינם ממיתים כלל    .ד

      .אוחר מידיפרעה נזכר מ    .ה

      .'פרעה חושב שרק מבוגרים עובדים את ה    .ו

      .מכה אחת השלימה את המכה הקודמת    .ז

      .המצרים סבלו מכלבים    .ח

      .גם במצרים' פרעה צדק שאפשר לעבוד את ה    .ט

      .ישראל שמרו על הקרבן פסח חמשה ימים    .י

      .הצמחים של ישראל לא כלו במכות ברד וארבה  .יא

      .הוודאי מגרש מפני הספקמי שלא מגרש מפני   .יב

      .סדר הזאת הדם על המשקוף והמזוזות אינו משנה    .יג

      .המצרים הצליחו לגרש את ישראל רק אחרי שש שעות    .יד

      .לפרעה היה בן בכור  .טו

      .ישראל לא שמעו בקול פרעה  .טז

      .ישראל אפו פעמיים מצות    .יז

      .מושב בני ישראל במצרים התחיל כשאברהם היה בן שבעים    .יח

      .ישראל לא לקחו מקרבן פסח צידה לדרך  .יט

      .פרעה ועבדיו ידעו את מה שישראל לא ידעו    .כ



אלו הוראות נתן פרעה למשה בענין 

 ?יציאת ישראל במהלך המכות

  ההוראה  המכה

    ערוב

    ארבה

    חושך

    בכורות

 

  מדור מספרים

  הענין  מספר

0.5    

1    

1    

1    

1    

1    

2    

3    

7    

10    

14    

21    

430    

600000    

 

  מדור שמות אישים

  השם  

    א

    מ

    פ

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    ב

    ב

    ב

    ג

  ג
    ז

    ז

    ט

    נ

    נ

    ע

    ע

    ר

    ש

    ש

    ש

    ת

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

    א

    ב

    ח

    כ

    כ

    ע



  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

    צ

    ש

 

  מדור חלקי גוף

  לקהח  

    א

    ב

    ד

    י

    כ

    ל

    ל

    מ

    ע

    ע

    פ

    פ

    פ

    ק

    ר

    ר

    ר

    ש

 

  מדור העצמים הניידים

  העצם  

    א

    א

    ב

    ב

    ד

    ז

    ח

  מדור העצמים הניידים

  העצם  

    ח

    ט

    י

    כ

    כ

    כ

    מ

    מ

    מ

    מ

    מ

    מ

    ס

    נ

   ע
    פ

    פ

    ר

    ש

    ש
 

 

 

  

  מדור מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

    דלג

    שבוןח

    יבדיל

    יעמוד

    ישנן

    כף רגל

    לגמרי

    להתעכב

    לתקלה

    מזרח



  מדור מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

    מערב

    מראה

    נכד

    סבא

    סרבת

    רוקנו

    שחקתי

    שלוח

 

  מדור מילים חדשות בפרשה

 יחידה חדשה המילה

     אבדה

     אגודת

     אזוב

     אזרח

     אפלה

     ארבה

     בחפזון

     במכסת

     בסף

     בצקו

     קוףהמש

     התעללתי

     וימש

     ולטוטפות

     חמץ

     יחרץ

     כלב

     כרעיו

     מוקש

     מזוזות

     משארותם

     מתנים

  מדור מילים חדשות בפרשה

 יחידה חדשה המילה

     נא

     עדת

     פטר

     פסח

     פרסה

     צלי

     רחים

     שאור

     שגר

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  אזהרת מכת בכורות  

  דין הראויים לאכול מקרבן פסח  

  ישראל ממצריםיציאת   

  מכת ארבה  

  מכת בכורות  

  מכת חושך  

  מצוות בכור חמור  

  מצוות בכורות  

  מצוות הפסח וחג המצות  

  מצוות תפילין  
 

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    פטיר    ספיא

    גובא    כד חי

    נכסת קודשין    טוי

    ושיבביה    אמרא

    בבהילו    נור

    בכרן    )2(חמיע 



  
 

  ור ההפטרהמד

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  

  .ב
מי יכה את 

  ? מצרים
  

  .ג

מה המשותף 

, תחפנחס, לנוא

  ?מגדול

  

 

  חידה

    ,היא נמצאת

    ,ואשר עליה נעדרת

    ,חציין נמצאות

    .והשאר נעדרות
    

 ?מי אני

  



  
  שובות לשאלות בפרשת בא ת

  

  מדור שאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

ה היכן נזכר

נבואה שמשה 

יאמר ללא פירוט 

  ?מה לומר

', בא אל פרעה'

ומשה הזהיר על 

  .מכת ארבה

  .ב

היכן נזכרו מלכי 

מצרים הקדומים 

  ?בפרשה

משה אמר לפרעה 

אשר לא ראו '

אבותיך ואבות 

  .'אבותיך

  .ג

האם הארבה אכל 

גם את העצים 

  !הוכח? עצמם

ולא 'כי נאמר , לא

  .'נותר כל ירק בעץ

  .ד

את מי לא הזכיר 

ה כשפרט מי מש

  ?ההולכים

  .את הנשים

  .ה
לדעת פרעה מי 

  '?לא עובד את ה
  .הבנות והטף

  .ו
אלו מכות היו 

  ?בחשיכה

, חושך, ארבה

  .בכורות

  .ז

איזו סיבה חדשה 

למכות נאמרה 

  ?בפרשה

שישראל יספרו 

  .אותם לצאצאיהם

  .ח

כמה פעמים נזכר 

בפרשה מעלת 

סיפור הניסים 

  ?לבנים

למען תספר , '4

 3- ו', באזני בנך

פעמים מצות 

  .הסיפור לבנים

  .ט

כמה זמן אחר 

שהזהיר משה את 

פרעה על הארבה 

נטה משה את ידו 

  !הוכח? ולהביא

כי כתוב שהיה , מיד

רוח כל היום וכל 

הלילה ובבוקר בא 

ומשה אמר , הארבה

שהארבה יבוא 

  .מחר

  מדור שאלות

  תשובה  שאלה  

  .י

היכן היה הארבה 

לפני בואו 

  ?למצרים

בצד מזרח של 

כי רוח , מצרים

מזרחית הביאה 

  .תואו

  .יא
היכן היה הארבה 

  ?בזמן המכה

וגם , על כל הצומח

כי גם , בשמים

  .הארץ חשכה

  .יב

באיזו מכה יחידה 

מיהר פרעה 

  ?לקרוא למשה

  .בארבה

  .יג

למה נקרא הארבה 

הרי אינו '? מוות'

  ?הורג כלל

כי הוא מביא רעב 

  .מוחלט

  .יד

האם סילוק 

הארבה הועיל 

  ?הרבה למצרים

כי הוא כבר , לא

  .אכל הכל

  .טו
ס לים סוף מי נכנ

  ?בפרשה
  .הארבה

  .טז
למה היה צורך 

  ?להפוך רוח ים

כי הרוח שהביאה 

את הארבה היתה 

והיה , מצד מזרח

צורך להפוך את 

  .כיוון הרוח

  .יז

איזו מכה 

השלימה את מכה 

  ?אחרת

הארבה השלים את 

  .הברד

  .יח

כמה פעמים היה 

צריך עוד לסלוח 

לפרעה אחרי 

אך 'שהבטיח 

  '?הפעם

אחרי , פעמיים

חרי הארבה וא

  .החושך



  מדור שאלות

  תשובה  שאלה  

  .יט

אך 'מי עוד אמר 

ודיבר ' הפעם

  ?אמת

אברהם בתפילתו 

  .על סדום

  .כ

האם מותר 

להקריב קרבן של 

  !הוכח? גוי

כי משה אמר , כן

גם אתה 'לפרעה 

תתן בידינו זבחים 

  .''ועולות ועשינו לה

  .כא

לא אוסיף עוד '

 -' ראות פניך

האם משה לא 

  ?ראה אותו יותר

ראה פני פרעה 

. אחרי מכת בכורות

ולראות פנים הכוונה (

  ).בארמון המלך

  .כב

מה הבטיח פרעה 

מלבד , למשה

, שילוח ישראל

  ?ולא קיים

ביום ראותך פני '

  .'תמות

  .כג

מנין שארמון 

פרעה היה במקום 

  ?גבוה

כי משה אמר 

וירדו כל 'לפרעה 

  .'עבדיך אלה אלי

  .כד
באלו שמות כונו 

  ?המכות

, נפלאות, יד חזקה

, מגפה, אות, מכות

  .נגע, מופת

  .כה
האם פרעה ידע 

  !הוכח'? את שם ה

', הצדיק' ה, 'ידע

  .''לכו עבדו את ה'

  .כו

איזה לימוד זכות 

אפשר לומר על 

  ?פרעה

כי הוא לא שמע אף 

פעם אלהים מדבר 

עם בני אדם ולכן 

  .לא האמין

  .כז

אלו דברים קרו 

במצרים שלא היו 

  ?בה מעולם

, ארבה, ברד כבד

וצעקה גדולה 

  .כבמכת בכורות

  מדור שאלות

  תשובה  שאלה  

  .כח

 האם פרעה קיבל

בעבר תשובה 

רק 'להצעתו 

צאנכם ובקרכם 

  '?יוצג

ח ('' וזבחנו לה, 'כן

כי הם צריכים , )כג

  .את המקנה לקרבן

  .כט

פרעה אמר 

... 'חטאתי לה'

במה חטא ', ולכם

  ?להם

כי גירש אותם מאת 

  .פניו

  .ל

איזו פעולה 

, במהלך המכות

עשה רק משה ולא 

  ?אהרן

  .תפילה

  .לא

איזו הוכחה יכל 

פרעה לתת כי 

 צדק באחת

  ?מטענותיו

פרעה אמר שיזבחו 

ומשה , בארץ' לה

טען שהמצרים 

והנה , יסקלום

ישראל זבחו את 

  .הפסח במצרים

  .לב

מה אמר משה 

לפרעה שיקרה 

ולא נאמר שזה 

  ?קרה

גם אתה תתן '

בידינו זבחים 

  .'ועולות

  .לג

אלו סיבות אמר 

משה לפרעה 

עבורם ישראל 

  ?צריכים לצאת

פן ', 'לעבוד את ה

יפגענו בדבר או 

כי תועבת ', 'רבבח

כי ', 'מצרים נזבח

כי ממנו ', 'לנו' חג ה

  .''נקח לעבוד את ה

  .לד

באיזה מילה 

מסתיימת נבואת 

המתחילה ' ה

  .'עוד נגע אחד'ב

  .'זהב'



  מדור שאלות

  תשובה  שאלה  

  .לה

האם פרעה ידע 

מתי תהיה מכת 

  ?בכורות

הוא ידע שזה יהיה 

בחצות לילה ולא 

  .ידע באיזה לילה

  .לו

האם ישראל ידעו 

באיזה לילה תהיה 

  ?רותמכת בכו

אמר ' כי ה, כן

... ועברתי'למשה 

  .''בלילה הזה כו

  .לז

בעיני מי לא 

נאמר שמשה היה 

  ?גדול בעיניו

  .בעיני פרעה

  .לח

למשה ' מה אמר ה

לעשות ולא נזכר 

  ?שעשה

להגיד לישראל 

שישאלו ממצרים 

  .רכוש

  .לט

האם ישראל גרו 

לבדם או שגרו גם 

? בין המצרים

  !הוכח

, גרו גם בין המצרים

לה ושא'כי כתוב 

אשה משכנתה 

  .'ומגרת ביתה

  .מ

מה הבשורה בזה 

לא יחרץ כלב 'ש

  '?לשונו

שאפילו נזק מצוי 

, לא יהיה בישראל

להבליט את מעלת 

  .ישראל

  .מא

באיזה קבוצת 

מצריים לא היה 

  ?בכור

בעבדי פרעה שהיו 

על ידו כשמשה 

ניבא על מכת 

  .בכורות

  .מב

האם רק שכן 

קרוב יכול 

להצטרף לקרבן 

  ?פסח

נזכר שכן קרוב , לא

כדי שלא יוציאו את 

  .הבשר מהבית

  .מג

אלו הלכות 

שנכתבו במקום 

אחר היה על 

ישראל לדעת 

  ?לצורך ההקרבה

  .הלכות מומי בהמה

  מדור שאלות

  תשובה  שאלה  

  .מד

האם הקריבו את 

האימורים של 

  ?קרבן פסח

  .לא

  .מה

כמה פעמים נזכר 

חיוב כרת 

  ?בפרשה

  .פעמיים

  .מו

כמה פעמים נזכר 

בפרשה איסור 

  ?אכילת חמץ

4.  

  .מז

 אלו פרטים בקרבן

פסח אמר משה 

שלא נזכרו 

  '?בדברי ה

טבילה באגודת 

לא לצאת , אזוב

  .מהבית עד הבוקר

  .מח

' אלו מדברי ה

בקרבן נזכרו 

  ?שאמרן משה

לקיחת הפסח 

נתינת , ושחיטתו

  .הדם על הפתח

  .מט

אלו חפצים היו 

צריכים להיות 

לכל אוכל קרבן 

  ?פסח

  .מקל, נעלים, חגורה

  .נ

על מי לא נזכר 

שהוא חייב 

  ?בקרבן פסח

  .הנשים

  .נא

איזו מצוה לא 

נאמר אם 

לעשותה בערב 

  ?פסח או בלילה

נתינת הדם על 

  .המשקוף והמזוזות

  .נב

מה ביקש פרעה 

ולא נזכר שעשו 

  ?זאת

ביקש ממשה ואהרן 

  .שיברכו אותו

  .נג

מתי יצאו ישראל 

, ממצרים

כשמצרים גרשום 

  !הוכח? או בבוקר

כי משה , בבוקר

אמר להם שלא 

יצאו מפתח ביתם 

  .עד הבוקר



  מדור שאלות

  תשובה  שאלה  

  .נד

בן כמה היה 

אברהם בתחילת 

  ?שנה 430-ה

  .שנה 70בן 

  .נה

 הוזהרהאם פרעה 

מכה נוספת על 

כאשר גרש את 

  ?ישראל

הפך ' אלא שה, לא

  .את לבו

  .נו

במה שווה יציאת 

ישראל ממצרים 

  ?לכניסתם אליה

כי לא נותר , הרעב

וודאי נהיה , כל צמח

  .בה רעב

  .נז

היכן נאמר 

זאת 'הדיבור של 

  '?חוקת הפסח

  .בסוכות

  .נח

זאת 'האם פרשת 

' חוקת הפסח

נאמרה גם לפסח 

  !הוכח? מצרים

כי היא נאמרה , לא

אחרי הקרבת 

  .הקרבן

  .נט

כמה פעמים 

נזכרת מצות 

  ?הסיפור לבנים

3.  

  .ס

איזו מצוה נזכרת 

בכל פרשות 

  ?התפילין

מצות הלימוד עם 

  .הבנים

  .סא

איזה דין מפרשת 

' זאת חוקת הפסח'

  ?לא נהג במצרים

כל בן נכר לא '

כי ישראל  ',יאכל

עדיין לא נכנסו 

  .'בברית ה

  .סב
למי אסור לאכול 

  ?את הפסח

למי , בן נכר, ערל

, שיש עבד ערל

  .שכיר, תושב

  .סג

מה הזכיר משה 

בפרשת בכור 

  '?שלא הזכיר ה

, מצות תפילין

ומצות סיפור יציאת 

  .מצרים לבנים

  מדור שאלות

  תשובה  שאלה  

  .סד
אלו סוגי בכורים 

  ?נזכרו בפרשה

, בהמה, אדם, 5

  .שפחה, שבי, פרעה

  .סה

שר ההכרחי מה הק

' קדש'בין פרשת 

והיה כי 'לפרשת 

  '?יביאך

' בפרשת קדש ה

ציוה לקדש את 

הבכורים ומשה 

ביצע זאת רק 

  .'והיה'בפרשת 

  .סו

כמה פעמים נזכר 

בפרשה לזכור את 

  ?יציאת מצרים

היום הזה לכם , '3

, )יב יד(' לזכרון

' זכור את היום הזה'

ולזכרון בין , ')יג ג(

  ).יג ט(' עיניך

 



  היכן נמצא הרעיוןמדור 

  פסוק  פרק  הרעיון  

  ו -א   י .פעמים שנבואה לא מפורשת והיא מתפרשת בהמשך הסיפור    .א

  ז  י .פרעה ועבדיו הבינו היטיב את מצבם הגרוע    .ב

  יא  י  .אני רוצה לקבל בבקשה את המכה הבאה: פרעה כאילו אמר    .ג

  יז  י  .יש הנקראים ממיתים למרות שאינם ממיתים כלל    .ד

  יז  י  .מאוחר מידי פרעה נזכר    .ה

  יא  י  .'פרעה חושב שרק מבוגרים עובדים את ה    .ו

  יב  י  .מכה אחת השלימה את המכה הקודמת    .ז

  ז  יא  .המצרים סבלו מכלבים    .ח

  יא -ו   יא  .גם במצרים' פרעה צדק שאפשר לעבוד את ה    .ט

  ו, ג  יא  .ישראל שמרו על הקרבן פסח חמשה ימים    .י

  ח  יא  .וארבההצמחים של ישראל לא כלו במכות ברד   .יא

  לג  יב  .מי שלא מגרש מפני הוודאי מגרש מפני הספק  .יב

  כב, ז  יב  .סדר הזאת הדם על המשקוף והמזוזות אינו משנה    .יג

  כב  יב  .המצרים הצליחו לגרש את ישראל רק אחרי שש שעות    .יד

  כט  יב  .לפרעה היה בן בכור  .טו

  כב, לא  יב  .ישראל לא שמעו בקול פרעה  .טז

  לט, ח  יב  .ישראל אפו פעמיים מצות    .יז

  מ  יב  .מושב בני ישראל במצרים התחיל כשאברהם היה בן שבעים    .יח

  מו, כב, י  יב  .ישראל לא לקחו מקרבן פסח צידה לדרך  .יט

  יב לט, ח  יא  .פרעה ועבדיו ידעו את מה שישראל לא ידעו    .כ



אלו הוראות נתן פרעה למשה בענין 

 ?יציאת ישראל במהלך המכות

  ההוראה  המכה

  במצרים 'שיזבחו לה  ערוב

  לכו נא הגברים  ארבה

  כולם ילכו מלבד המקנה  חושך

  שכולם ילכו עם רכושם  בכורות

 

  מדור מספרים

  הענין  מספר

  חצות הלילה  0.5

  תורה אחת  1

  נגע  1

  לא נשאר ארבה  1

  בבית אחד יאכל  1

  ראשון לחדשי השנה  1

  מזוזות  2

  ימי חושך  3

  ימים לאכול מצות  7

  לקנות את הפסח לחודש ניסן' י  10

  לשחוט את הפסח ד ניסן"יום י  14

  יום טוב אחרון של פסח  21

  שנה שהיו ישראל בארץ מצרים  430

  מספר היוצאים ממצרים  600000

 

  מדור שמות אישים

  השם  

  אהרן  א

  משה  מ

  פרעה  פ

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  אב  א

  אדם  א

  אזרח  א

  אח  א

  איש  א

  אשה  א

  בכור  ב

  בן  ב

  בת  ב

  גבר  ג

 גר ג
  זכר  ז

  זקן  ז

  טף  ט

  נכר  נ

  נער  נ

  עבד  ע

  ערל  ע

  ֵרעַ   ר

  שכיר  ש

  שכן  ש

  שפחה  ש

  תושב  ת

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  ארבה  א

  בקר  ב

  חמור  ח

  כבשים  כ

  כלב  כ

  עז  ע



  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  צאן  צ

  שה  ש

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

  אוזן  א

  בשר  ב

  דם  ד

  יד  י

  כרעים  כ

  לב  ל

  לשון  ל

  מותן  מ

  עין  ע

  עצם  ע

  פה  פ

  פרסה  פ

  פנים  פ

  קרבים  ק

  ראש  ר

  רגל  ר

  רחם  ר

  שכם  ש

 

  מדור העצמים הניידים

  העצם  

  אזוב  א

  אש  א

  בצק  ב

  ברד  ב

  דבש  ד

  זהב  ז

  חלב  ח

  מדור העצמים הניידים

  העצם  

  חמץ  ח

  טוטפות  ט

  ירק  י

  כלי  כ

  כסא  כ

  כסף  כ

  מרור  מ

  מטה  מ

  מצות  מ

  מקל  מ

  משאר  מ

  מת  מ

  סף  ס

  נעל  נ

 עוגה  ע
  פרי  פ

  פסח  פ

  רחיים  ר

  שאור  ש

  שמלה  ש
 

  

  מדור מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  פסח  דלג

  מכסת  חשבון

  יפלה  יבדיל

  יוצג  יעמוד

  יחרץ  ישנן

  פרסה  כף רגל

  כלה  לגמרי

  להתמהמה  להתעכב

  למוקש  לתקלה

  קדים  מזרח



  מדור מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  ים  מערב

  עין  מראה

  ובן בנך  נכד

  אבות אבותיך  סבא

  מאנת  סרבת

  וינצלו  רוקנו

  התעללתי  שחקתי

  שגר  שלוח
 

  מדור מילים חדשות בפרשה

 יחידה חדשה המילה

   X  אבדה

   X  אגודת

   X  אזוב

   X  אזרח

   X  אפלה

   X  ארבה

   X  בחפזון

   X  במכסת

   X  בסף

   X  בצקו

   X  המשקוף

   X  התעללתי

   X  וימש

   X  ולטוטפות

   X  חמץ

  בתורה X  יחרץ

   X  כלב

   X  כרעיו

   X  מוקש

   X  מזוזות

   X  משארותם

   X  מתנים

  מדור מילים חדשות בפרשה

 יחידה חדשה המילה

  במקרא X  נא

   X  עדת

   X  פטר

   X  פסח

   X  פרסה

   X  צלי

   X  רחים

   X  שאור

   X  שגר
 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  אזהרת מכת בכורות  3

  דין הראויים לאכול מקרבן פסח  7

  יציאת ישראל ממצרים  6

  ארבהמכת   1

  מכת בכורות  5

  מכת חושך  2

  מצוות בכור חמור  10

  מצוות בכורות  8

  מצוות הפסח וחג המצות  4

  מצוות תפילין  9
 

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  מצות  פטיר  מזוזות  ספיא

  ארבה  גובא  נא  כד חי

  זבחים  נכסת קודשין  צלי  טוי

  ושכנו  ושיבביה  שה  אמרא

  זוןבחפ  בבהילו  אש  נור

  בעצם  בכרן  חמץ, שאור  )2(חמיע 

  

  
 



  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  .עונש מצרים וראשיה

  .ב
מי יכה את 

  ? מצרים
  .נבוכדנצר מלך בבל

  .ג

מה המשותף 

, תחפנחס, לנוא

  ?מגדול

  .שמות ערי מצרים

 

  חידה

  .המזוזה נמצאת בפרשה  ,היא נמצאת

  ,ואשר עליה נעדרת
זוזת המצוה שעליה ומ

  ,נעדרת בפרשה

  ,חציין נמצאות
חצי מפרשות התפילין 

  .נמצאות בפרשה

  .והשאר נעדרות
ושאר פרשות התפילין 

  .נעדרות
    

 ?מי אני

  פרשות המזוזה

  

  


