
  ד"בס
   בא פרשת לשולח� שבת שאלות 

  

 ?המכות שנותרו' מרמזת על מס" �ֹא "כיצד המילה  �"ַ�ְרעֹה��ֹא ֶאל, מֶֹ�ה�ֶאל 'הַו
ֹאֶמר " .1

, י( –וכלפי ישראל  )א,י(�כלפי מצרי)(?ה מכביד את לב פרעה"מה$ שתי הסיבות בגלל$ הקב .2
 )ב

 )'ד', י(  ”ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ,ְרֶ�ה“ .3

? המופיעה בפסוק" קדי)"מה פרוש המילה   )ג"י, י(? מגיע הארבה לאר1 מצרי)כיצד   .א
 )י"רש(

 )ו"ט, י(? מה הנזק שגור) הארבה למצרי)  .ב

 ?כיצד מגיב פרעה  .ג

 )ט"י, י( ?כיצד מסתלק לו הארבה   .ד

 )ג"כ –ב "כ, י... " (ְ�לֶֹ�ת ָיִמי), ֶאֶר1 ִמְצַרִי)�ֲאֵפָלה ְ�ָכל� ַוְיִהי ח4ְ�ֶֹ " .4

  )י"ב רש"כ, י(  ? ) נמשכה המכהכמה ימי .א
את מצב) כיצד ניצלו ישראל  – )י"ב רש"כ, י(  "לא ראו איש את אחיו אות$ שלשת ימי)" . ב

 ?המצרי) העגו) של

משה וכיצד מגיב דורש  פרעה מ מה –"  ֵ:$ 9ִַ�ְר8ָ , ַו
ֹאֶמר מֶֹ�ה …ֵל4ְ ֵמָעָלי, ל7 ַפְרעֹה�ַו
ֹאֶמר" .5
 )ט"כ� ח"כ, י(? משה

 ,ְוכֹל; ַעד ְ�כ7ר ַהִ=ְפָחה ֲאֶ�ר ,ַחר ָהֵרָחִי), ..ִמְ�כ7ר ַ�ְרעֹה ַה
ֵֹ�ב��ְ�ֶאֶר1 ִמְצַרִי), ְ�כ7ר� ֵמת ָ:ל>" .6
 ?במה חטאה הבהמה שג) היא נענשה – )'ה,א"י("ְ�כ�ר ְ�ֵהָמה

 )ב,ב"י" (רֹא� ֳחָדִ�י), ַהחֶֹד� ַהֶ@ה ָלֶכ)" .7

  ?"ראש החודשי)"מהו   .א
 ?"החודש הזה"י את המילי) "כיצד מפרש רש  .ב

Cֶה �� Eבֹת�ִאי� Cֶה ְלֵבית, ְוִיְקח> ָלֶה)  :ַלחֶֹד� ַהֶ@ה, ֶ�ָעCֹר, ֲעַדת ִיCְָרֵאל ֵלאמֹר� ָ:ל�ֶאל, 9ְַ�ר> .8
  )                                                             ב ג"י) (ביו) העשירי לחודש( ַלָ�ִית

 )                                                             ב ז"י(?  למה שימש השה שלוקחי) ישראל   .א

 ?מה עושי) בדמו  .ב

 )'יאב "י( ?כיצד אוכלי) אותו  .ג

ראל הא) בכורות יש..." ְ�כ7ר ְ�ֶאֶר1 ִמְצַרִי)�ְוִהֵ:יִתי ָכל, Gַ�ְַיָלה ַהֶ@ה, ִמְצַרִי)� ְוָעַבְר8ִי ְבֶאֶר1" .9
  )ג"י�ב"ב י"י(? כיצד יודע המשחית איפה בתי ישראל? ניזוקי)

 )ו"ל –ט "כ, ב"י..." (ויהי בחצי הלילה" .10

  ?מה קורה בחצות הלילה  .א
 ?מה עושה פרעה מיד  .ב

 ?מדוע בצק) של ישראל לא החמי1  .ג

 )לו�ב לה"י(? כיצד מתעשרי) בני ישראל בלילה הזה  .ד

באמת ישבו ש) כל כ4 ) הא? במצרי)ישבו בני ישראל , פי הנאמר בתורה�על, כמה שני) .11
  )מ, ב"י, י"רש(? הרבה שני)

 )ג"י, ג"י(? חמורו אד)  מהו פדיו$ פטר � )'ב,ג"י("ִ�ְבֵני ִיCְָרֵאל, ֶרֶח)� ְ�כ7ר ֶ�ֶטר ָ:ל�ִלי ָכל� ַק�9ֶ" .12
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