
ה"ב

משימת סיכום-עשר המכות

מכת צפרדע

(נקודות5). של המכההמדוייקמצאנה וכתובנה את המקור 

(נקודות10)( כמו שעשינו במכת דם)חלקו את יחידת הפסוקים לנושאים 

(נקודות2). צייני במפורש האם היתה התראה למכה או לא

:התייחסות לפסוקים ולמפרשים הבאיםכדיתוך,המכהשלמפורטתיאורכתבי

(נקודות15). 'ב' פס' י לפרק ח"רש, ט"כ' י לפס"רש, ח"כ' פס' י לפרק ז"רש

:התייחסי למפרשים הבאים? מה היתה תגובת המצרים למכה

(נקודות15)( פירושים2)' ן לפס ו"רמב', ו' י לפס"רש', למתי אעתיר לך': ה"ד' ה' י לפס"רש

(נקודות3)?הסבירי כיצד הסתלקה המכה

(נקודות15). למכהמדרשים/פירושיםשנילפחותהוסיפי

!(יודעות את החומר כלללאהבנות האחרות , זכורנה). את הנושא תצטרכנה להציג לפני בנות הכיתה

?איך תעשו את זה

. וודאנה שכל בנות הכיתה שולטות היטב בחומר

מוצג , הסרטה שלכן מסבירות את החומר, מצגת, סרטון: בחרנה דרך חווייתית ומעניינת להעביר את החומר

(נקודות15). שתיצורנה ותצלמנה אותו

(נקודות10). מובנים ומפורטים, שלכן לבנות צריכים להיות ברוריםההסברים!לבשמנה

(נקודות5). של התוצרולאסטתיקההחיצונית לצורהשמנה לב

(נקודות5). ח שבט"ר, להגיש אלי עד יום חמישיישאת העבודה

!!!רבהבהצלחה



ה"ב

משימת סיכום-עשר המכות

םכינימכת 

(נקודות5). של המכההמדוייקמצאנה וכתובנה את המקור 

(נקודות10)( כמו שעשינו במכת דם)חלקו את יחידת הפסוקים לנושאים 

(נקודות5). צייני במפורש האם היתה התראה למכה או לא

:הבאיםלפסוקים ולמפרשים תוך כדי התייחסות , כתבי תיאור מפורט של המכה

(נקודות15), ב"י' פס' חי לפרק "רש

:התייחסי למפרשים הבאים? מה היתה תגובת המצרים למכה

(נקודות15)ו "טלפס ם"רשב, ו"ט' לפסי "רש, ד"י' י לפס"רש

(נקודות15). מדרשים למכה/ לפחות שני פירושיםהוסיפי 

!(יודעות את החומר כלללאהבנות האחרות , זכורנה). את הנושא תצטרכנה להציג לפני בנות הכיתה

?איך תעשו את זה

. וודאנה שכל בנות הכיתה שולטות היטב בחומר

מוצג , הסרטה שלכן מסבירות את החומר, מצגת, סרטון: בחרנה דרך חווייתית ומעניינת להעביר את החומר

(נקודות15). שתיצורנה ותצלמנה אותו

(נקודות10). מובנים ומפורטים, ההסברים שלכן לבנות צריכים להיות ברורים! שמנה לב

(נקודות5). של התוצרולאסטתיקהשמנה לב לצורה החיצונית 

(נקודות5). ח שבט"ר, את העבודה יש להגיש אלי עד יום חמישי

!!!רבהבהצלחה



ה"ב

משימת סיכום-עשר המכות

ערובמכת 

(נקודות5). של המכההמדוייקמצאנה וכתובנה את המקור 

(נקודות10)( כמו שעשינו במכת דם)חלקו את יחידת הפסוקים לנושאים 

(נקודות2). צייני במפורש האם היתה התראה למכה או לא

:הבאיםלפסוקים ולמפרשים תוך כדי התייחסות , כתבי תיאור מפורט של המכה

(נקודות15)ח "י' ן לפס"רמב, ח"י' י פס"רש',  את הערוב': ה"ז ד"י' לפסי "רש

:התייחסי למפרשים הבאים? מה היתה תגובת המצרים למכה

(נקודות15)ב "כ' י לפס"רש

(נקודות3)?הסבירי כיצד הסתלקה המכה

(נקודות15). מדרשים למכה/ הוסיפי לפחות שני פירושים

!(יודעות את החומר כלללאהבנות האחרות , זכורנה). את הנושא תצטרכנה להציג לפני בנות הכיתה

?איך תעשו את זה

. וודאנה שכל בנות הכיתה שולטות היטב בחומר

מוצג , הסרטה שלכן מסבירות את החומר, מצגת, סרטון: בחרנה דרך חווייתית ומעניינת להעביר את החומר

(נקודות15). שתיצורנה ותצלמנה אותו

(נקודות10). מובנים ומפורטים, ההסברים שלכן לבנות צריכים להיות ברורים! שמנה לב

(נקודות5). של התוצרולאסטתיקהשמנה לב לצורה החיצונית 

(נקודות5). ח שבט"ר, את העבודה יש להגיש אלי עד יום חמישי

!!!רבהבהצלחה



ה"ב

משימת סיכום-עשר המכות

דברמכת 

(נקודות5). של המכההמדוייקמצאנה וכתובנה את המקור 

(נקודות10)( כמו שעשינו במכת דם)חלקו את יחידת הפסוקים לנושאים 

(נקודות2). צייני במפורש האם היתה התראה למכה או לא

:הבאיםלפסוקים ולמפרשים תוך כדי התייחסות , כתבי תיאור מפורט של המכה

(נקודות15)', ד' ן לפס"רמב', ג' לפסי "רש

:התייחסי למפרשים הבאים? מה היתה תגובת המצרים למכה

(נקודות15)ב "כ' י לפס"רש

(נקודות3)?הסבירי כיצד הסתלקה המכה

(נקודות15). מדרשים למכה/ הוסיפי לפחות שני פירושים

!(יודעות את החומר כלללאהבנות האחרות , זכורנה). את הנושא תצטרכנה להציג לפני בנות הכיתה

?איך תעשו את זה

. וודאנה שכל בנות הכיתה שולטות היטב בחומר

מוצג , הסרטה שלכן מסבירות את החומר, מצגת, סרטון: בחרנה דרך חווייתית ומעניינת להעביר את החומר

(נקודות15). שתיצורנה ותצלמנה אותו

(נקודות10). מובנים ומפורטים, ההסברים שלכן לבנות צריכים להיות ברורים! שמנה לב

(נקודות5). של התוצרולאסטתיקהשמנה לב לצורה החיצונית 

(נקודות5). ח שבט"ר, את העבודה יש להגיש אלי עד יום חמישי

!!!רבהבהצלחה



ה"ב

משימת סיכום-עשר המכות

שחיןמכת 

(נקודות5). של המכההמדוייקמצאנה וכתובנה את המקור 

(נקודות15)( כמו שעשינו במכת דם)חלקו את יחידת הפסוקים לנושאים 

(נקודות2). צייני במפורש האם היתה התראה למכה או לא

:תוך כדי התייחסות לפסוקים ולמפרשים הבאים, כתבי תיאור מפורט של המכה

(נקודות20)'י' י לפס"רש', ט' י לפס"רש', ח' י לפס"רש

(נקודות5)? מה היתה תגובת המצרים למכה

(נקודות3)?הסבירי כיצד הסתלקה המכה

(נקודות15). מדרשים למכה/ הוסיפי לפחות שני פירושים

!(יודעות את החומר כלללאהבנות האחרות , זכורנה). את הנושא תצטרכנה להציג לפני בנות הכיתה

?איך תעשו את זה

. וודאנה שכל בנות הכיתה שולטות היטב בחומר

מוצג , הסרטה שלכן מסבירות את החומר, מצגת, סרטון: בחרנה דרך חווייתית ומעניינת להעביר את החומר

(נקודות15). שתיצורנה ותצלמנה אותו

(נקודות10). מובנים ומפורטים, ההסברים שלכן לבנות צריכים להיות ברורים! שמנה לב

(נקודות5). של התוצרולאסטתיקהשמנה לב לצורה החיצונית 

(נקודות5). ח שבט"ר, את העבודה יש להגיש אלי עד יום חמישי

!!!רבהבהצלחה



ה"ב

משימת סיכום-עשר המכות

ברדמכת 

(נקודות5). של המכההמדוייקמצאנה וכתובנה את המקור 

(נקודות10)( כמו שעשינו במכת דם)חלקו את יחידת הפסוקים לנושאים 

(נקודות2). צייני במפורש האם היתה התראה למכה או לא

:תוך כדי התייחסות לפסוקים ולמפרשים הבאים, כתבי תיאור מפורט של המכה

(נקודות15)ב "כ' י לפס"רש, ח"י' י לפס"רש, ד"י' לפסם"רשב, שפתי חכמים+ ד "י' י לפס"רש

:התייחסי למפרשים הבאים? מה היתה תגובת המצרים למכה

(נקודות15)' ל' י לפס"רש, ט"כ' י לפס"רש

(נקודות3)?הסבירי כיצד הסתלקה המכה

(נקודות15). מדרשים למכה/ הוסיפי לפחות שני פירושים

!(יודעות את החומר כלללאהבנות האחרות , זכורנה). את הנושא תצטרכנה להציג לפני בנות הכיתה

?איך תעשו את זה

. וודאנה שכל בנות הכיתה שולטות היטב בחומר

מוצג , הסרטה שלכן מסבירות את החומר, מצגת, סרטון: בחרנה דרך חווייתית ומעניינת להעביר את החומר

(נקודות15). שתיצורנה ותצלמנה אותו

(נקודות10). מובנים ומפורטים, ההסברים שלכן לבנות צריכים להיות ברורים! שמנה לב

(נקודות5). של התוצרולאסטתיקהשמנה לב לצורה החיצונית 

(נקודות5). ח שבט"ר, את העבודה יש להגיש אלי עד יום חמישי

!!!רבהבהצלחה



ה"ב

משימת סיכום-עשר המכות

ארבהמכת 

(נקודות5). של המכההמדוייקמצאנה וכתובנה את המקור 

(נקודות10)( כמו שעשינו במכת דם)חלקו את יחידת הפסוקים לנושאים 

(נקודות2). צייני במפורש האם היתה התראה למכה או לא

:תוך כדי התייחסות לפסוקים ולמפרשים הבאים, כתבי תיאור מפורט של המכה

(נקודות15)ד "י' י לפס"רש', ה' י לפס"רש

:התייחסי למפרשים הבאים? מה היתה תגובת המצרים למכה

(נקודות15)'י' י לפס"רש', ח–' ז' י לפס"רש

(נקודות3)?הסבירי כיצד הסתלקה המכה

(נקודות15). מדרשים למכה/ הוסיפי לפחות שני פירושים

!(יודעות את החומר כלללאהבנות האחרות , זכורנה). את הנושא תצטרכנה להציג לפני בנות הכיתה

?איך תעשו את זה

. וודאנה שכל בנות הכיתה שולטות היטב בחומר

מוצג , הסרטה שלכן מסבירות את החומר, מצגת, סרטון: בחרנה דרך חווייתית ומעניינת להעביר את החומר

(נקודות15). שתיצורנה ותצלמנה אותו

(נקודות10). מובנים ומפורטים, ההסברים שלכן לבנות צריכים להיות ברורים! שמנה לב

(נקודות5). של התוצרולאסטתיקהשמנה לב לצורה החיצונית 

(נקודות5). ח שבט"ר, את העבודה יש להגיש אלי עד יום חמישי

!!!רבהבהצלחה



ה"ב

משימת סיכום-עשר המכות

ךחושמכת 

(נקודות5). של המכההמדוייקמצאנה וכתובנה את המקור 

(נקודות10)( כמו שעשינו במכת דם)חלקו את יחידת הפסוקים לנושאים 

(נקודות2). צייני במפורש האם היתה התראה למכה או לא

:תוך כדי התייחסות לפסוקים ולמפרשים הבאים, כתבי תיאור מפורט של המכה

(נקודות15)ג "כ' לפסם"רשב, ג"כ' ן לפס"רמב, ב"כ–א "כ' י לפס"רש

:התייחסי למפרשים הבאים? מה היתה תגובת המצרים למכה

(נקודות15)ו  "כ–ה "כ–ד "כ' לפסי "רש

(נקודות3)?הסבירי כיצד הסתלקה המכה

(נקודות15). מדרשים למכה/ הוסיפי לפחות שני פירושים

!(יודעות את החומר כלללאהבנות האחרות , זכורנה). את הנושא תצטרכנה להציג לפני בנות הכיתה

?איך תעשו את זה

. וודאנה שכל בנות הכיתה שולטות היטב בחומר

מוצג , הסרטה שלכן מסבירות את החומר, מצגת, סרטון: בחרנה דרך חווייתית ומעניינת להעביר את החומר

(נקודות15). שתיצורנה ותצלמנה אותו

(נקודות10). מובנים ומפורטים, ההסברים שלכן לבנות צריכים להיות ברורים! שמנה לב

(נקודות5). של התוצרולאסטתיקהשמנה לב לצורה החיצונית 

(נקודות5). ח שבט"ר, את העבודה יש להגיש אלי עד יום חמישי

!!!רבהבהצלחה


