ב"ה

בוחן בתורה \ עשרת המכות
שם התלמיד _____________

חלק א'  -מלא את הטבלה הבאה לפי מה שלמדת בחוברת  04נקודות

המכה

מי ביצע ?

האם היתה
אזהרה למכה

מי ניזוק מהמכה

תגובת פרעה
הראשונה

סיום המכה

דם
צפרדע
כינים
ערוב
דבר
שחין
ברד
ארבה
חושך
בכורות

חלק ב – ענה על השאלות על פי החוברת

 2נקודות לשאלה

 .1כמה זמן נמשכה מכת דם ? __________________ ומדוע הכה את היאור ? __________________
 .2מדוע אהרון הכה את מכת הכינים ? ________________ ומדוע החרטומים אמרו "אצבע אלוקים "
_______________________________________________________________________
 .3מדוע נקראת מכת ערוב בשם זה ? _____________ _______________________________________________
 .4מדוע נעלמו החיות ולא מתו ? ___________________________________________________

 .5מנה את הניסים כשזרק משה את הפיח ? ____________________________________________

 .6איזה נס היה בירידת הברד ? ____________________________________________________
 .7מדוע משה במכת פרעה לא התפלל בעירו של פרעה ?____________________________________
 .8במכת ארבה כתוב "ואחריו לא יהיה " מה הקושי של הרמב"ן ?
________________________________________________________________________
 .9כמה ימים נמשכה מכת חושך לפי לשון התורה? _________________וכמה לפי רש"י ____________
 .11מה הסיבה שה' הביא מכת חושך ? _________________________________________________

חלק ג' – ענה על השאלות

 2נקודות לשאלה

 .1מהן מכות/מכה שפרעה קיבל עליהן אזהרה?
א .דם  ,צפרדע  ,כינים  ,ערוב  .שחין  ,ב .דם  ,צפרדע  ,ערוב ,דבר ,ברד  ,ג .שחין  ,דבר  ,ערוב .

ד .צפרדע  ,ערוב ,שחין

 .2מהן מכות/מכה שעשה אהרון בלבד ?
א .דם  ,צפרדע  ,כינים ,

ב .ערוב  ,דבר ,בכורות

ג .ברד ,ארבה ,וחושך.

ד .חושך  ,דבר  ,ברד .

 ..3מהן מכות/מכה שעשה משה בלבד ?
א .ברד ,ארבה ,וחושך .

ב .דם  ,צפרדע  ,כינים ,

ג .חושך  ,דבר  ,ברד

ד .ערוב  ,דבר ,בכורות

 .4מהן מכות/מכה שה' עשה באופן ישיר?
א .ערוב  ,דבר ,בכורות

ב .דם  ,צפרדע  ,כינים

ג .חושך  ,דבר  ,ברד

ד .ערוב  ,ברד ,חושך

 .5אילו מכות/מכה כתוב שהחרטומים הצליחו לבצע?
ד .צפרדע  ,כינים
ג .ערוב  ,חושך
ב .שחין  ,דבר,
א .דם  ,צפרדע ,
 . 6אילו מכה כתוב שהחרטומים עשו ולא הצליחו?
ד .דם
ג .שחין
ב .דבר
א .כינים
 .7איזו מכה כתוב בפירוש שהחרטומים גם סבלו ממנה?
ד .דם
ג .חושך
דבר
א .שחין
 .8באילו מכה כתוב שפרעה חזר בתשובה?
ד .דם
ג ,כינים ,
ב .שחין
א .ברד,
 .9באיזה מכות מודגש בפירוש שיש הבדל בין עם ישראל למצריים?
ב .דבר  ,ערוב  ,דבר  ,צפרדע  .בכורות
א .חושך  ,ערוב  ,דבר  ,ברד  .בכורות
ד .חושך  ,ערוב  ,דבר  ,דם  .בכורות
ג .חושך  ,שחין  ,דבר  ,דם  .בכורות
 .10כתוב דו שיח בין שני מצרים הנמצאים במצריים בתקופת עשרת המכות ? ( בחר שמות מצריים )
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

בהצלחה

