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Summary: ‘ה   appears to מֶֹׁשה and renews His covenant, made with the patriarchs, to 
redeem the Children of Israel. מֶֹׁשה is dispatched to inform them, through four 
expressions of redemption (bring out, save, redeem, take to me as a people), that 
they are about to be freed. Because of the weight of their cruel bondage, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
would not listen to him. The genealogy of מֶֹׁשה and ַהרֹן� is recounted and ַהרֹן� is 
established as the spokesman of the two. 
The brothers deliver to Pharaoh ‘ה ’s demand that he release the Jews, and they 
perform a wondrous deed by turning a staff into a serpent. ַפְרעֹה’s magicians 
duplicate the feat and ַפְרעֹה’s heart hardens.  The plagues begin with ָדם, but ַפְרעֹה’s 
sorcerers duplicate the effect and his heart is further hardened.  The second plague, 
 ,follows and despite the fact that his sorcerers duplicate this feat once again ,ְצַפְרֵדַע
‘ה prays to מֶֹׁשה  .promises to release the Jews if the plague is removed ַפְרעֹה  to 
remove the plague, but when this is done, ַפְרעֹה reneges on his word.  This pattern 
follows with  the next five plagues, Lice, Wild Beasts, Pestilence, Boils and Hail. 

 

Ievel II  

6. How did the magicians find water if all the 

water had been  already changed  into blood? 7:22) 

a. They bought water from ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

b. They dug new wells.  b. A & d are correct. 

d. They used utensils that belonged to  ֵלְּבֵני ִיְׂשָרא  

7. With the plague of ָּבָרד, some ְצִרִייםִמ  proved 

themselves as people who fear ה‘ .  How?(9:20) 

a. They brought their servants into house . 

b. They prayed to ה'  to stop the plague. 

c. They tried to convince פרעה  to let   .go בני ישראל

d. Answers b & c are correct. 

ַפְרֵדַעְצ and ָדם brought  the plagues of �ַהרֹן  .8 .  Why 

didn't מֶֹׁשה smite the water himself? (Rashi 7:19)  
a. The water saved משה  when he was an infant. 

b. He was afraid of water.     c. אהרו�   is oldest.     

d. Because it was the least important plagues.     

9.What was the immediate cause of the (9:10) ?ְׁשִחין  

a. ן֗יַח ַהִּכְבָׁשִּ֣פ .    b. Dust left over from .כיני�     

c. Bacteria that form under the skin. 

d. Smoke from cooking fires. 

10. Which elements made peace with one another 

during ָּבָרד? (9:24 Rashi)  
a. "...fire flaming amid the hail..." 

b.  Fire and water.      c. Oxygen and hydrogen. 

d. Answers a & b are correct  

 

Level I  

1. What did ַהרֹן�'s staff do to the staffs of ַפְרעֹה's   

magicians. (7:12) 
a. It broke them.      b. It turned them to blood.   

c. It swallowed them.                      d. Nothing 

2. Where did ַפְרעֹה and the ִמְצִרִיים find frogs? (7:28) 

a. In  the palace, the King's bed. 

b. In the ovens and the kneading bowls. 

c. In the houses.   d. All of the above. 

3. When did the magicians say " איע ֱאלִֹקים ִהֶ֥אְצַּב" ? 

a. When they could not stop the  first plague. 

b. When they could not copy the plague "כינים"  

c. During the last plague.  d. They never said it. 

4. To end the plague of ַפְרעֹה ,ָערֹוב agreed to allow 

 to do their service in the desert, When did ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

he change his mind? (8:27,28)   
a. When the plague ended     b. A minutes later.  

c. He never really agreed. d. none of the above. 

Level II  

5. When מֶֹׁשה told the promises of ה‘  to ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, 

they wouldn't listen to him.  Why?  (6:9) 
a. From the hard work.  

b.  Because he didn’t speak clearly. 

c. They thought him to be an Egyptian. 

d.  They forgot the signs from .ה'  

  אראופרשת 


