שם התלמיד _________________:כיתה______

בעזרת ה'

ודברת בם – שאלות בקיאות בפרשת ויגש
"...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

___________ " .1אֵ יְך _____________אֶ ל_____________ ו____________ אֵ ינֶּנּו ____________"
ֶ " .2ילֶד זקֻ נִ ים ָקטָ ן" הכוונה ל:

ב .בנימין

א .אפרים

ד .חמול

ג .יוסף

 .3הצעת יהודה השניה :א .כולנו עבדים ב .כולנו נעלה ג .הגנב יישאר עבד ד .אני נשאר עבד והשאר יעלו
ׁשּורה בנַפׁש ֹו" הכוונה ל :א .יעקב ויוסף ב .יוסף ובנימין
" .4ונַפׁש ֹו ק ָ
 .5המילים הראשונות שאמר יוסף :א .אני יוסף
 .6בן כמה היה יוסף במפגש עם אביו ואחיו?

ב .גשו נא אליי

א33 .

ג .יעקב ובנימין ד .יהודה ובנימין
ג .העוד אבי חי
ג32 .

ב33 .

ד .אני יוסף אחיכם

ד33 .

 .3מי בכו בפרשה? א .יוסף והאחים ב .יוסף ובנימין ג .יוסף ויעקב ד .המצרים שנגמר להם האוכל
 _______ " .8ל ֹו _______ עוֹד ______ ________ וכִ י _____ _______ ב ָכל_________ ִמצ ָריִ ם"
" .3ע ֲָש ָרה חֲ מ ִֹרים נֹש ִאים בָ ר וָ לֶחֶ ם ּומָ זוֹן ועֶ ֶשר אֲ ֹתנֹת נֹשאֹת ִמּטּוב ִמצ ָריִ ם"
" .13טַ עֲנּו אֶ ת בעִ ירכֶם" אמר:

א .פרעה

ב .יוסף

נכון \ לא נכון
ד .יהודה

ג .יעקב

 .11מה שם הסבא של חֶ צר ֹון ____________ ומה שמות הסבים רברבי שלו? __________ __________
 .12מה ראה יעקב שהחייה את רוחו? א .חליפות שמלות

ב .אתונות מלאות טוב

 .13כמה נפשות ירדו מארץ כנען למצרים (כולל יעקב)? א66 .
 .14למי מבני יעקב יש הכי הרבה צאצאים? א .בנימין

ב63 .

ב .יהודה

ג68 .
ג .גד

ג .עגלות ד .בנימין
ד63 .

ה33 .

ד .אשר

 .15למי מילדי יעקב לא מוזכר צאצאים?______ למי היה בן יחיד? ____ כמה נינים של יעקב מוזכרים?__
 .16לפי מה נקבע סדר שמות בני יעקב? א .תולדותם ב .חשיבותם ג .נישואין ד .אף תשובה אינה נכונה
 .13כמה שנים לאחר פטירת יצחק ,יעקב עומד לפני פרעה? א13 .
 .18משפחת יעקב קיבלה אחוזה בנחלה מובחרת באֶ ֶרץ ַרעמסֵ ס !

ב13 .
נכון

ג3 .
\

ד .יצחק עדיין חי
לא נכון

 .13מי קיבל לחם :על גבי אתונות_____ _____ ,בסוסים___________ ,לפי הטף_____________
 .23מספרים בפרשה_____________________________333 _______________________4 :
.__________________________________133 ________________________________3
רש"י" -וַ עֲלּו אֶ לָ-אבִ י" מה משמעות העליה? ____________________________________________.
רש"י -וַ יבָ ֶרְך ַי ֲעקֹב ,אֶ ת-פַ רעֹה במה בירכו?__________ _____________________________________.
תרגום -וַ יִ גַׁש אֵ לָיו ,___________ ___________:טּובָ א דָארעָ א_______ ________ ,וַ יִ פרּו_________.
תרגוםָ -רעֵ י עָ ָנאָ ,___________ _________:רעָ ב , ____________:עַ ם סַ גִ י_______:

בהצלחה !

_________.

