
                                               שם  התלמיד:_________________ כיתה______                                                                                   בעזרת ה'

 

 ויגששאלות בקיאות בפרשת  –ודברת בם 

 ...אלו התלמידים ניךלב...ם דבר לא תהא צריך לגמגם בו, אלא אמור לו מידשיהיו מחודדים בפיך, שאם ישאלך אד ושננתם"...

 (.ע"פ הגמרא " )לשון רש"י על התורה....שלא יהא עיקר דבורך אלא בם ודברת בם

 , תנצב"הלע"נ שהם משה ישראל ז"ל ב"ר יוסף הי"ו , חגית בת שמואל ע"ה, חביבה בת מנחם מנדל ע"ה

 

 ____________"ֵאיֶנּנּו  ____________ו   _____________ֶאל_____________ֵאיְך " ___________ .1

ֻקִנים ָקָטן" .2  חמולד.              ג. יוסף                 בנימיןב.               אפריםא.      הכוונה ל:  "ֶיֶלד ז 

 נשאר עבד והשאר יעלואני ד.    הגנב יישאר עבדג.    כולנו נעלהב.     כולנו עבדיםא.  הצעת יהודה השניה:  .3

ׁשוֹ " .4 ַנפ  ׁשּוָרה ב  ׁשֹו ק  ַנפ   יהודה ובנימיןד.     יעקב ובנימיןג.       יוסף ובנימיןב.  יעקב ויוסף   א.   הכוונה ל:  "ו 

 אני יוסף אחיכםד.      העוד אבי חיג.       גשו נא אלייב.        אני יוסףהמילים הראשונות שאמר יוסף:  א.  .5

 33ד.              32ג.            33ב.          33סף במפגש עם אביו ואחיו?      א. בן כמה היה יו .6

 מי בכו בפרשה?  א. יוסף והאחים    ב. יוסף ובנימין   ג. יוסף ויעקב   ד. המצרים שנגמר להם האוכל .3

ִכי ________ ______  עֹוד  _______לֹו  " _______ .8 ָכל _______ _____  ו  ָרִים _________ב   "ִמצ 

ִאים" .3 ָרִים ָבר ָוֶלֶחם ּוָמזֹון ֲעָשָרה ֲחֹמִרים ֹנש  ֹאת ִמּטּוב ִמצ  ֶעֶשר ֲאֹתֹנת ֹנש    לא נכון \"         נכון    ו 

ֶכם ַטֲענּו ֶאת" .13 ִעיר   יהודהד.                יעקבג.                יוסףב.                 פרעהא. אמר:      "ב 

רשל  אהסב םמה ש .11  __________   __________? שלו רבירב ים____________ ומה שמות הסבן וֹ ֶחצ 

 מה ראה יעקב שהחייה את רוחו?  א. חליפות שמלות     ב. אתונות מלאות טוב     ג. עגלות    ד. בנימין .12

   33ה.        63ד.      68ג.       63ב.        66כמה נפשות ירדו מארץ כנען למצרים )כולל יעקב(?  א.  .13

 א. בנימין       ב. יהודה       ג.  גד        ד. אשר  יש הכי הרבה צאצאים?  בני יעקבלמי מ .14

 כמה נינים של יעקב מוזכרים?__למי מילדי יעקב לא מוזכר צאצאים?______  למי היה בן יחיד? ____  .15

 נישואין   ד. אף תשובה אינה נכונה לפי מה נקבע סדר שמות בני יעקב?   א. תולדותם    ב. חשיבותם    ג. .16

 ד. יצחק עדיין חי       3ג.        13ב.      13כמה שנים לאחר פטירת יצחק, יעקב עומד לפני פרעה?   א.  .13

ֵסס ֶאֶרץבנחלה מובחרת ב   משפחת יעקב קיבלה אחוזה .18 מ   לא נכון     \!            נכון      ַרע 

 _____,   בסוסים___________, לפי הטף_____________מי קיבל לחם:  על גבי אתונות_____ .13

 _____________________________333_______________________   4מספרים בפרשה:  .23

3 ________________________________133.__________________________________ 

 

 .____________________________________________"  מה משמעות העליה? ָאִבי-ַוֲעלּו ֶאל"  -רש"י

ָבֶרְך ַיֲעֹקב, ֶאת -רש"י ֹעה-ַוי   _____________________________________.____?______בירכו המב ַפר 

רּו________,   _______אעָ ר  ָאא ד  בָ טּו:___________  ___________, ַוִיַגׁש ֵאָליו -תרגום  ._________ַוִיפ 

 _________.      :_______יגִ ם סַ ___ , עַ :_________בעָ ָר _________ ___________, :אנָ י עָ עֵ ָר  -תרגום

 

 

 בהצלחה !


