שם התלמיד _________________:כיתה______

בעזרת ה'

ודברת בם – שאלות בקיאות בפרשת וישב
"...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:וְ יִ ְש ָראֵ ל________ אֶ ת________ ִמכָל_______כִ י___ _______ הּוא לו וְ עָ ָשה לו ______ ____
 .2בני זילפה אלו :א .דן ונפתלי

ג .גד ואשר

ב .גד ודן

 .3למי סיפר יוסף את החלום השני? א .לאביו ולאחיו

ד .אשר ונפתלי

ב .רק לאחיו

ד .לבני בלהה

ג .רק לאביו

 .4איזה מילה נקודה בפרשה? _____________ בכמה נקודות?_________________.
 .5השלם:וַ יִ ְשלָחֵ הּו מֵ _______ ______ ,וַ יָבא __________וַ יִ ְמצָ אֵ הּו ______ וְ ִהנֵה _______ בַ _______.
 .6מי אמר ונראה מה יהיה חלומותיו? א .ראובן

ג .יעקב

ב .יהודה

ד .איש אל אחיו.

 .7על מי כתוב :ויקרע את בגדיו __________ ,ויקרע...שמלותיו__________ ,ויעזב בגדו___________.
 .8מי אמר "חיה רעה אכלתהו"? א .איש אל אחיו

ב .ראובן ויהודה .ג .יעקב ד .תשובות א' ,ג' נכונות.

 .9על איזה מילה בפרשה יש את הטעם שלשלת? א .ויתמהמה ב .וימאן
 .11כמה שרי פרעה מוזכרים בפרשה? א2 .

ב3 .

ג4 .

ג .ויאמַ ר

ד .ויקח

ד5 .

 .11השלם :וַ י ְַרא __________ כִ י ה' _________ וְ כל ______הּוא ________ ה' ____________בְ יָדו
 .12על מי כתוב  :וַ יְ מָ אֵ ן לְ ִה ְתנַחֵ ם_________________,

וַ יִ נָחֶ ם___________________.

 .13ארבעה בני אדם מֵ ִתים בפרשה .מי הם?__________ _________ ___________ _____________.
 .14מה היה ֵשם ִאמו של ֵש ָלה ? א .לא מוזכר שמה .ב .בת איש כנעני
 .15שניים משבעת המינים מוזכרים בפרשה_____________ __ :

ג .בת שוע.

ד .תמר

____________________.

אשָך___________________________________
ֹלשת י ִָמים ,יִ ָשא פַ ְרעה אֶ ת-ר ֶ
 .16למי נאמר? בְ עוד ְש ֶ
אשָך__________________________________
ֹלשת י ִָמים ,יִ ָשא פַ ְרעה אֶ ת-ר ְ
ולמי נאמר :בְ עוד ְש ֶ
 .17מי נקרא :איש עברי______ איש כנעני_______ איש עדולמי________ איש_________________
 .18על מי היו פריטי הלבוש הללו? כתונת__________ שק____________ צעיף_________ שני_______
" .19וַ יָקֻ מּו...וְ כָל-בְ נתָ יו" מי הם? א.נולדו ולא מוזכר שמם .ב.כלותיו ג.דינה ונכדות ד.כל התשובות אפשריות.
 .21בהקשר למה נאמר :כְ ִמ ְשֹלש חֳ ָד ִשים___________ י ִָמים ַרבִ ים____________ יום יום___________.
 .21כמה חלומות בפרשה?

א3 .

ב4 .

ג.2 .

ד5 .

רש"יִ ":הנֵּה שָׁ ַלחְתִ י ַהגְדִ י ַהזֶּה" מדוע דווקא גדי?_______________________________________________.
רש"יַ " :ויַ ַחלְמּו חֲלֹום שְ נֵּיהֶּם" מה היה מיוחד בחלומם?___________________________________________.
תרגום :כנעני=תגרא ________________ ,רב שקי_____ ___________ ,מילדת _______________.

תלמידי כיתות ב'-ה' שיגישו את הדף מלא ונכון ישתתפו בהגרלה!
בהצלחה !

