שם התלמיד _________________:כיתה______

בעזרת ה'

ודברת בם – שאלות בקיאות בפרשת ויצא
"...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

 .1השלם "ופרצת ________ _________וצפונה _________ ונברכו בך_____ ___________ האדמה "
 .2מדוע לן יעקב במקום ההוא? א .כי אבני המקום נוחים ב .כי המקום נורא ג .כי בא השמש ד .כי ה' ניצב עליו
' .3נגבה' זה צד :

ב .צפון

א .דרום

ד .מערב

ג .מזרח

 .4השלם" :מה נורא _______ _______ אין זה ____ _____ בית _________ וזה ______ ________".
 .5מה ידוע לנו שלקח יעקב עימו לדרך?

א .לחם וחמת מים

 .6ה' מבטיח ליעקב שזרעו יהיה כ :א .חול הים
 .7כמה חלומות יש בפרשה?
 .8לוז זה שם של :

א .אחד

א .עיר

ב .שמן

ב .עפר הארץ
ב .שניים

ג .שלושה

ב .שמה הראשון של בית אל

 .9כמה עדרי צאן רבצו על הבאר?

א .שישה

ג .לא ידוע לנו

ג .כוכבי השמים

ד .טל השמים.

ד .ארבעה

ג .עץ

ב .שניים

ד .סולם

ד .כל התשובות נכונות
ד .שלושה .

ג .לא כתוב כמה

 .11וישק  ,וישק א .מילים באותה משמעות ב .הא' השקיה והב' נשיקה ג .הא' נשיקה והב' השקיה ד .שניהם נשיקה
 .11מי אמרו? אחיי מאין אתם __________ הכי אחי אתה__________ עם אחותי גם יכולתי________.
" .12מלא שבע זאת" הכוונה:

א .שבועה

 .13על מי נאמר "ותעמד מלדת"?

ב .שבע שנים
ב .זלפה

א .לאה

ג .שבעה ימים
ג .רחל

ד .שבעה חודשים.

ד .בלהה

 .14השלם" :ויאמר _________ א-לקים __________ אשר _________ ממך _______
 .15דן הוא הבן ה__________ של יעקב

א .השישי

ב .החמישי

ג .השביעי

בטן " .

ד .השמיני

 .16השלם" :וילך ______________בימי _________ ___________וימצא ______________בשדה"
 .17כמה לידות יש בפרשה?
 .18שני צבעים בפרשה:
 .19רהטים זה:

ב12 .

א11 .

א____________ .

א .רהיטים

ד14 .

ג13 .

ב ______________ .ועוד שם של צבע.___________:

ב .מקלות לבנים

ג .צמח שדה

ד .שקתות מים

ה .תשובות א' וב' נכונות

 .21שלושה שמות עצים בפרשה :א _______________.ב _________________.ג.______________.
 .21על מה נאמר 'מאוד מאוד' :א .טובה הארץ ב .יופיה של רחל
 .22על מי נאמר שהם גנבו ? א .לבן ואחיו
 .23לבן רדף אחר יעקב דרך :א .שבעת ימים

ב .יעקב ורחל

ג .רמאותו של לבן ד .עושרו של יעקב.
ג .רחל ולאה

ד .רק רחל גנבה .

ב .שלושת ימים ג .יום כה ודרך יום כה ד .המלך

רש"י -מדוע גנבה רחל את התרפים ?_________________________________________________.
רש"י -מה פירוש השם "מחניים" ____________________________________________________.
תרגום :שתי מילים שאינם צריכות תרגום בפרשה_________________ :

_______________________.

תרגום :מה התרגום למילה קרח ?________ומה התרגום למילים צא מן הָארץ ?______ ____ _________ .

בהצלחה !

