מכת ערוב

יכם
" ְלכ ּו__________ לֵּ אלֹק ֶ

מה פרעה מבקש ממשה? (פסוק כא)
____________"
האם משה מסכים? _______
באיזה פסוק כתוב שמשה לא מסכים?

האם היתה התראה? (פסוק ט"ז) _________
מי עשה את המכה? _______

-

פרק ח' פסוק כב

-

פרק ח' פסוק כג

-

שתי התשובות נכונות

מה משה עונה לפרעה?

יח ְּב ָך ּו ַב___________ ּו ְב________ ּו ְב___________ ֶאת-
" ִהנְ נִ י ַמ ְש ִל ַ

אנו לא יכולים ל________ כאן במצרים ,כי ה______ שלנו הוא ________
______ וכשהמצרים יראו שאנו __________ אל האלילים שלהם
הם___________

ֶה ָערֹב; ּו ָמ ְלא ּו ָּב ּ ֵּתי ִמ ְצ ַריִ םֶ ,אתֶ -ה ָערֹב ,וְ גַ ם __________ ,אֲ ֶשר-

מחסן מילים:

היכן יהיה הערוב? ( פסוק י"ז)

_____ ___________"
איזה נס מיוחד ה' יעשה?
-

"והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן" -החיות יבואו מארץ גושן
ויכנסו למצרים.
"והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן" -אני אבדיל בין ארץ גושן
למצרים .שהערוב יכנס למצרים ולארץ גושן לא.

מקריבים,

תועבות-מצרים ,הקריב,

שה,

יכעסו

פרעה מבקש ממשה( :פסוק כד)
יכם ּב___________ ַרק ַה ְר ֵּחק
ָאנ ִֹכי אֲ ַש ּ ַלח ֶא ְת ֶכם ּו___________ לַ ה' אֱ ל ֵֹּה ֶ

_____ ,_________-לָ לֶ ֶכת __________ַּ ,בעֲ ִדי.
משה אומר לפרעה :בסדר ,אלך להתפלל אבל ,אל תזכור מה שאמרת ואל

איזה נס נוסף ה' יעשה? (פסוק יט)

תמשיך ל________ (פסוק כה)

"וְ ַש ְמ ִּתי ___________ ּ ֵּבין _______ ּו ֵּבין __________"

מדוע לא נשאר אף ערוב? כדי שהמצרים לא _______ מן __________.

מה הכוונה? הכוונה היא שה' יבדיל בין מצרי ל__________

האם פרעה שלח את עם ישראל? ______

מכת ערוב

מתח קו בין המילה להסברה

"למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ"
ערוב

אלילים

והפליתי

התפלל

פדות

ערבוביא של חיות

תועבות מצרים

לשקר

ולא יסקלונו

הבדל

וסר

יזרקו עלינו אבנים

התל

וסר ,הלך

ויעתר

והבדלתי

הניסים במכה
______________________________________ .1
______________________________________ .2
______________________________________ .3

מידה כנגד מידה
.1בקשו מה______ ל________ בשבילם ______ מהיער.

