שם התלמיד _________________:כיתה______

בעזרת ה'

ודברת בם – שאלות בקיאות בפרשת וישלח
"...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" :כי אמר אכפרה _______ במנחה ההולכת ________ ואחרי כן אראה ______ אולי ישא ______"
 .2השלם":עיזים __________ ותישים ________ רחלים _________ ואלים_______ גמלים__________
ובניהם_________ פרות ___________ו ___________ עשרה אתונות ________ ו _________עשרה.
ב054 .

 .3סך כל הבהמות שנשלחו לעשיו היו  :א044 .

ד554 .

ג544 .

 .0השלם" :ואתה __________ היטב ___________ עימך ושמתי את _________ כ _______
 .5שם מקום המאבק עם יעקב?

א .מעבר יבוק

 .6מי נאבק עם יעקב על פי הכתוב ?

א .איש

" .7ואת אחד עשר ילדיו "...מי חסר? א .בנימין
 .8מי מבני יעקב מוזכר במפגש עם עשיו?

ב .סוכות
ב .מלאך

 .9כמה פעמים השתחווה יעקב לעשיו ?

ג .עשיו

ב .יוסף

א .ראובן

ג .פניאל

ב.6 .

א7 .

ד .לא כתוב
ד .שרו של עשיו

ג .דינה

ב .שמעון ולוי

ה_____"

ד .לא חסר אף אחד
ג .יוסף
ג3 .

ד .בנימין
ד .פעם אחת.

 .14על המילה " ַויִּשָּׁ קֵהּו" יש נקודות? א .פחות ממספר האותיות .ב .כמו מספר האותיות .ג.יותר ממספר האותיות
" .11אדוני יודע שהילדים רכים" בן כמה יכול להיות ראובן הגדול בבני יעקב? א 24 .ב12 .

ג15 .

ד18 .

" .12עלות עלי" הכוונה לבהמות ש :א .מניקות ב .הרות ג .צעירות ד .עולות ממון רב ה .תשובות א' ב' ג' נכונות
" .13סוכות" על שם מה שיעקב :א .עשה למקנהו ב .בנה לעצמו ג .בנה לנשיו וילדיו ד .בנה בחג הסוכות
ב .מטבעות טובים לסוחר

" .10קשיטה"  :א .שם של מטבע

ג .כבשים

 .15כמה מזבחות בנה יעקב בפרשה?

א .אחד

ב .שניים

 .16כמה מצבות הציב יעקב בפרשה?

א .ארבע

ב .שלוש

ב .חיוי

ג .פריזי

 .17שכם בן חמור היה :

א .חיתי

 .18כמה שנים חי יצחק :

א107 .

 .19קרח היה :א .בנו של לוי

ב175 .

ב .בנו של עשו

ג.

137

ג .בנו של אליפז

ד .כל התשובות יכולות להיות נכונות .
ג .שלשה
ג .שתיים

ד .ארבעה
ד .אחת

ד .כנעני
ד184 .
ג .לא מוזכר בפרשה

 .24מה שמות נשיו של עשיו בפרשה :א ____________.ב _______________.ג.______________.
רש"י":כי במקלי עברתי את הירדן" מה היה מיוחד במעבר הירדן?___________________________________.
אתגר  -כמה פעמים נוספות זה קרה בתנ"ך ואצל מי ? ________________________________________.
אתגר נוסף -פסוק שמסתיים כולו במם סופית :פרק _____ פס'____היכן יש פסוק נוסף בתורה שמסתיים במם סופית ?
ספר_________ פרק _____ פסוק______ מה הקשר בין שניהם? _________________________________.
תרגום :במקלי________________.

ובנא תמן מדבחא__________ ________ _______________.

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

