שם התלמיד _________________:כיתה______

בעזרת ה'

ודברת בם – שאלות בקיאות בפרשת ויחי
"...ושננתם שיהיו מחודדים בפיך ,שאם ישאלך אדם דבר לא תהא צריך לגמגם בו ,אלא אמור לו מיד...לבניך אלו התלמידים...
ודברת בם שלא יהא עיקר דבורך אלא בם( "....לשון רש"י על התורה ע"פ הגמרא).
לע"נ שהם משה ישראל ז"ל ב"ר יוסף הי"ו  ,חגית בת שמואל ע"ה ,חביבה בת מנחם מנדל ע"ה ,תנצב"ה

 .1ויחי 'פרשה סתומה' הכוונה :א .הדברים נסתרים ב .הדברים לא מובנים ג .אין רווח בתורה בין פרשיות
 .2שנות חיי יעקב:

ב11 .

א141 .

' .3ויאמר השבעה לי' מי אמר? א .יוסף

ג111 .
ב .יעקב

ד181 .
ד .יהודה

ג .פרעה

 .4מי הנקברים? ואקברה שם __________ שמה קברתי את___________ ויקברו אותו___________.
 .5בן כמה היה יוסף בפטירת אביו יעקב? א55 .

ב55 .

ג11 .

ד.111 .

" .5ויק ֵרא בהם שמי ו ֵשם אֲ בֹתי ַאברהם יצחק וי ֲעקֹב וידּגּו לרֹב"...ציטוט נכון \ אם לא נכון ,סמן מה לא נכון.
 .1השלם :ו______ נתתי ___ _____ ַאחד על____ אֲ שר ______ מיד_______ ב_______ ּוב_______
 .8מי נקראו בפרשה :אחים________________ ,נערים________________ ,עבדים_____________.
 .9מהם בנֵי שלֵשים? א .א .הבנים של שילשים .ב .נכדים

ג .נינים ד .שלישית בנים

 .11מי מוזכר שנקבר במערת המכפלה? א .האבות והאימהות .ב .רק יעקב .ג .האבות והאימהות חוץ מרחל
 .11בברכת אלו שבטים מוזכר המילה עָז? א .ראובן ב .שמעון ולוי ג .יהודה ד .תשובות א,ג ה .תשובות א,ב
 .12באלו חמישה שבטים לא מוזכרים בעלי חיים?_______ _______ _______ ________ ________
קדקוד_________ֵ ,ראשית_____________ ,מחוקק________ ,ידין___________.
 .13מהשבטים מיֹ :
 .14מקבילות :דם ענבים ,_______:סּו ֹתהֹ ,_______:ראש ,_______:עד ,_______:נחש.__________:
 .15כמה שמות בעלי חיים מופיעים בברכות יעקב לבניו? א 13 .ב 12 .ג 11 .ד 11 .ה .אף תשובה לא נכונה
 .15מתי נפטרה ונקברה לאה? א .לא ידוע כלל ב .לפני הירידה למצרים ג .יחד עם יעקב ד .יחד עם יוסף
 .11על מי נאמר? וישתחּו...על רֹאש המטה______ ,ויֵשב על המטה_______,ויאֱ סֹף רגליו אל-המטה______
 .18ימי החנוטים הם:

א11 .

ב51 .

ג51 .

ד41 .

 .19סמן בעיגול מי לא כתוב שעלה לקבור את יעקב? זקני מצרים ,בית יוסף ,פרעה ,פרשים ,טף ,רכב ,יוסף.
 .21מספרים בפרשה_____________________________11 _______________________2 :
.__________________________________111 ________________________________11
רש"יְׁ " -שכֶם ַאחַד " משמעות המילה שכם _______________ :פירוש נוסף._____________________:
רש"י" -הֵ ָאספּו ואּגידה לכם" מה רצה להגיד יעקב ומדוע לא אמר?______________________________
_______________ _____________________________________________________________.
תרגום -חסד ואֱ מת ,___________ __________:כפתגמְך_______ ________ ,וישתחּו_________.
תרגום -וגפֵ ף לה ֹון,___________ _________:הנעריםָ , ____________:אסותא.____________:

בהצלחה !

