
  ד"בס

 וארא פרשת שאלות לשולח� שבת  

  

  ה ומשה"הקב

מהי טענתו של "  ֲאֶ ר ֶאֱעֶ#ה ְלַפְרעֹה, ַעָ�ה ִתְרֶאה.....ְלַדֵ�ר ִ�ְ ֶמ�ָ , ַ�ְרעֹה��ֵמ�ז ָ�אִתי ֶאל“ .1
 )'א',ו(? ה"מהי תשובתו של הקב? משה בסו) הפרשה הקודמת

 )י"רש(? לא נגלה לאבות כפי שהוא נגלה למשה' מדוע ה –) ג,ו" (לֹא נ1ַדְע0ִי ָלֶה/, 'ה �ְ ִמי" .2

 )ח,ו(? מהי הלשו6 החמישית, )ז� ו, ו(? מה6 ארבעת לשונות הגאולה המוזכרי/ בפסוקי/ .3

 )ט,ו (?הגאולה ממצרי/ כאשר מספר לה/ משהת כיצד מגיבי/ בני ישראל להבטח .4

 תולדות השבטי/

 )יז� ז"ו ט( ? שני/ חי לוי ומי ה/ בניו כמה. לבסו) לוירשה מוזכרי/ תולדות ראוב6 שמעו6 ובפ .5

 )י"יד רש,ו(?מדוע לא המשיכה התורה ופרטה את משפחות שאר השבטי/ .6

 הרו6 לפני פרעהאמשה ו

איזה חיסרו6 יש במשה הגור/ לו לחשוב  � " ִיְ ַמע ֵאַלי ַ�ְרעֹה, ְוֵאיְ� , ֲעַרל ְ#ָפַתִי/, ֵה6 ֲאִני" .7
 )ב� א, ז(? ה"ת הקבכיצד פותר זא? )ל,ו(לא ישמע לו שפרעה 

�ז י(? מה מבקש פרעה מחכמיו לעשות בתגובה? איזה מופת עושי/ משה ואהרו6 לפני פרעה .8
 )יא

פרעה עושה מה  – )טו ,ז("ֵלְ� ֶאל ַ�ְרעֹה ַ��ֶֹקר ִהAֵה יֵֹצא ַהַ@ְיָמה ְוִנַ?ְב0ָ ִלְקָראת1 ַעל ְ#ַפת ַהְיאֹר" .9
 )י"רש(?בבוקר ביאור

 המכות במצרי/

מהי המכה  �.." ֵמיֵמי ִמְצַרִי/�ָיְדָ� ַעל�Eֲהר6ֹ ַקח ַמDְָ� �ְנֵטה�ֱאמֹר ֶאל, מֶֹ ה�ֶאל 'הַוCֹאֶמר "  .10
 )כג�יט, ז(? כיצד מגיב פרעה? מי מכה ביאור? הראשונה

 )כא, ז( ?קורה לדגי/ ביאור במכת הד/מה  .11

ולא " צפרדע"מדוע נאמר  –"ַפְרGֵעַ ַהְ? , ַו0ַַעל; ַעל ֵמיֵמי ִמְצָרִי/, ָיד�1ַוCֵט Eֲהר6ֹ ֶאת" .12
 )ב, י ח"רש(? "צפרדעי/"

 )ו"ט, ח(? מדוע –" ִהוא'  הֶאְצַ�ע "במכת הכיני/ אומרי/ חרטומי מצרי/  .13

 .)יז,י ח"רש(? מהו ערוב � " ִהְנִני ַמְ ִליַח ְ�ָ� �ַבֲעָבֶדיָ� �ְבַעְ@ָ� �ְבָב0ֶיָ� ֶאת ֶהָערֹב"  .14

 )כא, ח(? ערוב כיצד מגיב פרעה בזמ6 מכת ה .15

 )ח,ט(? 6 השמימה לפני פרעהש6 וזורקח משה פיח כבבאיזו מכה לוק .16

 )  י"רש  יח,ט(? כעת או מחר מתי יתחיל הברד – "ָ�ָרד Hֵָבד ְמאֹד ָ�ֵעת ָמָחרִהְנִני ַמְמִטיר " .17

 )כ',ט(? למצרי/ במכת הברד' מה מציע ה .18

 )לב�לא', ט(? מי כ6 נפגע? מדוע במכת הברד לא נפגעו החיטה והכוסמת  .19

 

  שבת שלו/


