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  להתענג בפרשה

 

 שאלות בפרשת מקץ

  

  מדור השאלות

  התשוב  השאל

  .א
עמדו על יד כמה 

  ?היאור בחלום
  

  .ב
מטרת  מה היתה

  ?חלומות פרעה
  

  .ג

האם גילוח הוא 

רק בזקן או בכל 

! הוכח? מקום שער

ממקומות (

  ).אחרים

  

  .ד

היכן סיפור 

החלומות ארוך 

יותר בסיפור 

התורה או בסיפור 

  ?פרעה

  

  .ה
היכן היו הפרות 

  ?בתחילת החלום
  

  .ו

מה עשו הפרות 

הבריאות שלא 

עשו הפרות 

  ?הרעות

  

  מדור השאלות

  התשוב  השאל

  .ז

איזו פעולה היה 

ראוי שיעשה יוסף 

ביציאתו מהבור 

ולא נאמר 

  ?שעשה

  

  .ח

איזה פרט 

מהחלום לא מספר 

  ?פרעה

  

  .ט

האם פרעה היה 

הולך במצרים בין 

  !הוכח? העם

  

  .י

האם גם פרעה ידע 

שחלומו אחד 

  ?ומנין? הוא

  

  .יא

כמה שיבולים 

גדלים בקנה אחד 

  ?בדרך כלל

  

  .יב

איזה שינוי יש 

בין השבלים 

  ?והרעותהטובות 

  



  מדור השאלות

  התשוב  השאל

  .יג

מי דיבר אל מי 

כאילו הוא מדבר 

  ?על אחר

  

  .יד
איך נהיה רעב או 

  ?שבע במצרים
  

  .טו

איזו מילה 

בפתרון  מוכפלת 

  ?ונראית מיותרת

  

  .טז

באיזו הגדרה 

שונה משתמש 

יוסף על הפרות 

  ?הבריאות

  

  .יז

למה חלומות יוסף 

שהיו מוכפלים לא 

ממהר ' פורשו שה

  ?לעשותם

  

  .יח

מה עשה יוסף 

לפרעה ללא 

  ?תבקששה

  

  .יט
האם פרעה האמין 

  '?כי הפתרון מה
  

  .כ

האם כשמינה את 

יוסף היתה לפרעה 

הוכחה שיוסף 

  ?פתר נכון

  

  .כא

באלו מקומות 

קיבל יוסף 

  ?אחריות כללית

  

  .כב

האם לפני 

שנתמנה יוסף גם 

היה תפקיד של 

משנה למלך 

  !הוכח? במצרים

  

  מדור השאלות

  התשוב  השאל

  .כג

באלו מילים יש 

את הביטוי 

החשוב ביותר 

  ?לתפקיד יוסף

  

  .כד

שלבים  בכמה

מינה פרעה את 

  ?יוסף

  

  .כה

האם פרעה אמר 

ליוסף את כל 

דבריו במעמד 

אחד או שהיתה 

  ?הפסקה ביניהם

  

  .כו

באלו כינויים 

מכנה יוסף את 

  ?פרעה

  

  .כז

איזה תכשיט לבש 

יוסף יותר 

  ?מפרעה

  

  .כח

באיזה כינוי היה 

ראוי שיוסף יכנה 

  ?את פרעה

  

  .כט

איך קרא פרעה 

בשמו , ליוסף

החדש או בשם 

  !חהוכ? יוסף

  

  .ל
בן כמה היה יעקב 

  ?כשהומלך יוסף
  

  .לא

האם יצחק היה חי 

? כשהומלך יוסף

  !הוכח

  



  מדור השאלות

  התשוב  השאל

  .לב

איזה ביטוי 

משנות השבע 

נזכר בתפילת 

  ?ח"י

  

  .לג
מה קרה מעבר 

  ?למה שאמר יוסף
  

  .לד

בני כמה היו 

בערך מנשה 

ואפרים כשבאו 

  ?אחי יוסף

  

  .לה

, מה נחשב רעב

כשלא גודל כלל 

  ?או כשאין אוכל

  

  .לו
כמה חלומות 

  ? כרים בפרשהנז
  

  .לז
אלו שרים נזכרים 

  ?בפרשה
  

  .לח

איזה סיפור נזכר 

שש פעמים 

  ?בפרשה

  

  .לט
כמה אחים ירדו 

  ?למצרים פעמיים
  

  .מ
מי ירד רק בפעם 

  ?הראשונה
  

  .מא
מי ירד רק בפעם 

  ?השניה
  

  .מב

למה יוסף אמר 

לאחיו שהם 

  ?מרגלים

  

  .מג
האם יוסף הצליח 

  ?בכך
  

  מדור השאלות

  התשוב  השאל

  .מד

מה קשורה 

המציאות שכולם 

בני איש אחד 

שאינם  לכך

  ?מרגלים

  

  .מה

האם עמד יוסף 

בשבועתו שלא 

  ?יצאו ללא בנימין

  

  .מו
איזה עונש מגיע 

  !הוכח? למרגל
  

  .מז

למה הם נבהלו 

כשהם מצאו את 

  ?כספם באמתחתם

  

  .מח

מה קבלו האחים 

יותר משאר 

מלבד , הקונים

  ?הכסף

  

  .מט

למה שמו את 

כספם דווקא בפי 

  ?אמתחתם

  

  .נ

האם ליוסף היתה 

סמכות לחלק 

  ?אוכל חינם

  

  .נא

איזה דבר שאמר 

יוסף לא אמרו 

  ?ליעקב

  

  .נב

עם מה נפגש יוסף 

בפרשתנו בפעם 

  ?השניה

  

  .נג

האם כל אח קנה 

אוכל למשפחתו 

או שקנו לכולם 

  ?יחד

  



  מדור השאלות

  התשוב  השאל

  .נד

כמה אחוז מבניו 

הציע ראובן 

  ?ערבון

  

  .נה

אלו הצעות היו 

להביא את 

ומי ? בנימין

  ?הציע

  

  .נו

בן כמה היה 

בנימין כשירד 

  ?למצרים

  

  .נז

ן בהתאם למה נת

יוסף לאחיו את 

  ?כמות האוכל

  

  .נח

וישא עיניו וירא '

 -' ...את בנימין

האם זו הפעם 

הראשונה שראהו 

  ?מאז מכירת יוסף

  

  .נט

על איזו משאלות 

יוסף לא נאמר 

  ?שענו לו

  

  .ס

איזה דבר לא 

מדוייק אמרו 

לאיש שעל בית 

  ?יוסף

  

  .סא

כשהחזיר את 

הכסף בפעם 

השניה האם שם 

להם רק את הכסף 

את  האחרון או גם

  ?הראשון

  

  .סב

כמה זמן היו 

האחים בבית 

  ?יוסף

  

  מדור השאלות

  התשוב  השאל

  .סג

אלו הצעות 

לעונש היו 

? במציאת הגביע

  ?ומי היה המציע

  

  .סד

היכן עוד נאמר 

בתורה שעונש 

  ?הגנב הוא מיתה

  

  .סה

למה העליל יוסף 

על אחיו שגנבו 

  ?את הגביע

  

  .סו

איך יכלו האחים 

להבחין ביציאתם 

עם בנימין מיוסף 

  ?כי יחזירו אותם

  

  .סז
טובה לאיזו 

  ?התכוון האיש
  

  .סח

ויבא 'למה נזכר 

ולא ' יהודה ואחיו

  '?אחי יוסף'

  

  .סט

כמה פעמים 

השתחוו האחים 

  ?והיכן? ליוסף

  

  .ע

, מי חיפש ומצא

ומי לא חיפש 

  ?ומצא

  

  .עא
מה היה צריך 

  ?להמצא ולא נזכר
  

  .עב

הוכח באיזה גיל 

עדיין נקראים 

  ?ילד

  

  .עג

אלו תארים על 

יוסף נזכרו 

  ?בפרשה
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  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  
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 :סמן את התיאור בטור המתאים

  שניהם  שבלים  פרות  הביטוי

        בריאות

        דלות

        דקות

        טובות

        יפות

        מלאות

        צנומות

        רעות

        ֵרקות
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        ַרקות

        שדופות
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  מדור עצמים ניידים

  העצם  
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  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

    אמיתיים

    בעצב

    ויאספו

    מגלה

    מושל

    שמינות

    תבואה

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

     אברך

     און

     באחו

     באמתחתו

     בהתחננו

     בוטנים

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

     ביגון

     בקנה

     בר

     בריאות

     גביעי

     דבש

     החדרה

     סאהכ

     המליץ

     ודלות

     ודקות

     וחמש

     ויגלח

     ויחזק

     ויעמוס

     ויצברו

     ויקבצו

     וישבור

     ויתאפק

     ונבון

     ושדופות

     ושקדים

     ותבלענה

     טבעתו

      יאור

     ידות

     לקמצים

     מזמרת

     מרגלים

     משגה

     נכמרו

     עמלי

     ערות

     צנומות



  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

     צפנת

     בידר

     שבלים

     שבע

     שקם

     שש

     תבחנו

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  חלומות פרעה  

  ירידת אחי יוסף הראשונה  

  ירידת אחי יוסף השניה     

  מינוי יוסף  

  עלילת הגביע  

  פתרון יוסף לחלומות  

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    שפירן    תורן

    באחוה    ופטימן

    ודמוך    ירןוחס

    ומטרפא    חרשי

    וספר    סרחני

    תלה    שמושי

    נצן    ושני

    שקיפן    חסיכתא

    ברתכא    מניכא

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    ושריאת    אפשני

    כסתא    מאללי

    קטף    טועניה

 

  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א
מה הקשר בין 

  ?הזמן להפטרה
  

  .ב

, מתי היה יהושע

בבית המקדש 

הראשון או 

  ?השני

  

  .ג
 מאיזה שבט היה

  ?זרובבל
  

 

  חידה

    ,שלוש מספרים

    ,יחד רצופים

    ,איננו סופרים

    .כי איננו מנוקדים

    

 ?מי אנו

  

  



                  ד"בס

 מקץשאלות בפרשת תשובות ל

  

  מדור השאלות

  התשוב  השאל

  .א
כמה עמדו על יד 

  ?היאור בחלום

פרות  14, 15

  .ופרעה

  .ב
מטרת  מה היתה

  ?חלומות פרעה

שישראל ירדו 

  .יםלמצר

  .ג

האם גילוח הוא 

רק בזקן או בכל 

! הוכח? מקום שער

ממקומות (

  ).אחרים

, בכל מקום שער

כי כתוב באשת 

יפת תואר 

וגלחה את '

וכן עוד ', ראשה

  .מקומות

  .ד

היכן סיפור 

החלומות ארוך 

יותר בסיפור 

התורה או בסיפור 

  ?פרעה

בחלום הפרות 

 בסיפור פרעה

, ארוך יותר

בחלום השבלים 

 מספר המילים

  .שווה

  .ה
היכן היו הפרות 

  ?בתחילת החלום
  .ביאור

  .ו

מה עשו הפרות 

הבריאות שלא 

עשו הפרות 

  ?הרעות

  .רעו באחו

  .ז

איזו פעולה היה 

ראוי שיעשה יוסף 

ביציאתו מהבור 

ולא נאמר 

  ?שעשה

  .להתרחץ

  .ח

איזה פרט 

מהחלום לא מספר 

  ?פרעה

שהפרות השניות 

עמדו אצל 

הפרות 

  .הראשונות

  מדור השאלות

  התשוב  השאל

  .ט

האם פרעה היה 

ולך במצרים בין ה

  !הוכח? העם

לא 'כי נאמר , כן

ראיתי כהנה בכל 

  .'ארץ מצרים

  .י

האם גם פרעה ידע 

שחלומו אחד 

  ?ומנין? הוא

כי תמיד הוא , כן

מזכיר חלום 

  .בלשון יחיד

  .יא

לים וביכמה ש

בקנה אחד גדלים 

  ?בדרך כלל

1.  

  .יב

איזה שינוי יש 

בין השבלים 

  ?הטובות והרעות

שבטובות נאמר 

נה שעולות  בק

  .אחד וברעות לא

  .יג

מי דיבר אל מי 

כאילו הוא מדבר 

  ?על אחר

שר המשקים אל 

אותי , 'פרעה

  .'השיב על כני

  .יד
איך נהיה רעב או 

  ?שבע במצרים

במצרים לא יורד 

עליית , גשם כלל

הנילוס או 

הצלחת או רקבון 

  .התבואה בנס

  .טו

איזו מילה 

בפתרון  מוכפלת 

  ?ונראית מיותרת

ועל השנות '

רעה החלום אל פ

  .'פעמים

  .טז

באיזו הגדרה 

שונה משתמש 

 יוסף על הפרות

  ?הבריאות

  .טובות

  .יז

למה חלומות יוסף 

לא  יםשהיו מוכפל

ממהר ' פורשו שה

  ?םלעשות

כי הם היו בימים 

כי הם ם גו, שונים

לא היו שווים 

  .לגמרי



  מדור השאלות

  התשוב  השאל

  .יח

מה עשה יוסף 

לפרעה ללא 

  ?שהתבקש

  .נתן לו עצה

  .יט
האם פרעה האמין 

  '?כי הפתרון מה

כי כתוב  ,כן

אחרי הודיע '

  .'אלוקים אותך

  .כ

האם כשמינה את 

יוסף היתה לפרעה 

יוסף הוכחה ש

  ?פתר נכון

  .לא

  .כא

באלו מקומות 

קיבל יוסף 

  ?אחריות כללית

, בבית פוטיפר

בבית הסוהר 

ובכל ארץ 

  .מצרים

  .כב

האם לפני 

שנתמנה יוסף גם 

היה תפקיד של 

משנה למלך 

  !הוכח? במצרים

כי היתה , כן

  .מרכבת משנה

  .כג

באלו מילים יש 

את הביטוי 

החשוב ביותר 

  ?לתפקיד יוסף

ויסר פרעה את '

טבעתו מעל ידו 

ויתנה על יד 

  .'יוסף

  .כד

בכמה שלבים 

מינה פרעה את 

  ?יוסף

3.  

  .כה

האם פרעה אמר 

ליוסף את כל 

דבריו במעמד 

אחד או שהיתה 

  ?הפסקה ביניהם

, היתה הפסקה

שכתוב ביניהם 

  .''ותו כווירכב א'

  .כו

באלו כינויים 

מכנה יוסף את 

  ?פרעה

  .פרעה

  מדור השאלות

  התשוב  השאל

  .כז

איזה תכשיט לבש 

יוסף יותר 

  ?מפרעה

  .טבעת

  .כח

באיזה כינוי היה 

יכנה יוסף ראוי ש

  ?את פרעה

  .מלך

  .כט

איך קרא פרעה 

בשמו , ליוסף

החדש או בשם 

  !הוכח ?יוסף

כי , בשם יוסף

לכו 'אמר לעמו 

  .'אל יוסף

  .ל
בן כמה היה יעקב 

  ?כשהומלך יוסף
  .121בן 

  .לא

האם יצחק היה חי 

? כשהומלך יוסף

  !הוכח

כי יעקב היה , לא
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אחר פטירת 

  .יצחק

  .לב

איזה ביטוי 

משנות השבע 

זכר בתפילת נ

  ?ח"י

  .'השנים הטובות'

  .לג
מעבר מה קרה 

  ?מה שאמר יוסףל

שהיה רעב גם 

  .בכל הארצות

  .לד

בני כמה היו 

בערך מנשה 

ואפרים כשבאו 

  ?אחי יוסף

 8- בן שנה ל

  .שנים

  .לה

, מה נחשב רעב

כשלא גודל כלל 

  ?או כשאין אוכל

כי , כשלא גודל

וישבור 'כתוב 

ויחזק , למצרים

  .'הרעב

  .לו
כמה חלומות 

  ? נזכרים בפרשה
6.  



  מדור השאלות

  התשוב  השאל

  .לז
אלו שרים נזכרים 

  ?בפרשה

שר , שר המשקים

שר , האופים

  .הטבחים

  .לח

סיפור נזכר  איזה

ש פעמים ש

  ?בפרשה

החזרת הכסף של 

התשלום עבור 

, ההוראה, השבר

, מציאת האחד

, מציאת השאר

, הוראת ההחזר

הסיפור , החשש

ההוראה , לאיש

  .השניה

  .לט
כמה אחים ירדו 

  ?למצרים פעמיים
9.  

  .מ
מי ירד רק בפעם 

  ?הראשונה
  .שמעון

  .מא
מי ירד רק בפעם 

  ?השניה
  .בנימין

  .מב

למה יוסף אמר 

לאחיו שהם 

  ?מרגלים

כי רצה שישבר 

לבם ויחזרו 

  .בתשובה

  .מג
יח האם יוסף הצל

  ?בכך

אבל 'כי אמרו , כן

  .'אשמים אנחנו

  .מד

מה קשורה 

המציאות שכולם 

בני איש אחד 

לכך שאינם 

  ?מרגלים

כי שום אב לא 

ישלח את כל 

בניו להיות 

שיש , מרגלים

  .בכך סיכון רב

  .מה

 יוסף האם עמד

שלא  בשבועתו

  ?יצאו ללא בנימין

כי שלחם , לא

ועיכב רק את 

  .שמעון

  מדור השאלות

  התשוב  השאל

  .מו
איזה עונש מגיע 

  !כחהו? למרגל

כי , עונש מוות

ולא 'אמר להם 

  .'תמותו

  .מז

למה הם נבהלו 

כשהם מצאו את 

  ?כספם באמתחתם

כי חששו שהדבר 

, נועד לעלילה

כפי שאמרו 

לאיש שעל בית 

  .יוסף

  .מח

מה קבלו האחים 

יותר משאר 

מלבד , הקונים

  ?הכסף

  .צדה לדרך

  .מט

למה שמו את 

כספם דווקא בפי 

  ?אמתחתם

כדי שימצאוהו 

  .מהר ולא יאבד

  .נ

האם ליוסף היתה 

סמכות לחלק 

  ?אוכל חינם

כי החזיר את , כן

  .הכסף לאחיו

  .נא

איזה דבר שאמר 

יוסף לא אמרו 

  ?ליעקב

שאם הם מרגלים 

  .הם ימותו

  .נב

עם מה נפגש יוסף 

בפרשתנו בפעם 

  ?השניה

  .נכואת ולוט

  .נג

האם כל אח קנה 

אוכל למשפחתו 

או שקנו לכולם 

  ?יחד

כל אחד קנה 

כי כל , לעצמו

, לבד אחד שילם

שהרי החזירו 

לכל אחד את 

  .כספו

  .נד

כמה אחוז מבניו 

הציע ראובן 

  ?ערבון
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  מדור השאלות

  התשוב  השאל

  .נה

אלו הצעות היו 

להביא את 

ומי ? בנימין

  ?הציע

' הצעת יוסף א

שכולם ישארו 

, ואיך ילך להביאו

' הצעת יוסף ב

שאחד ישאר  

, והשאר יביאוהו

הצעת ראובן 

, לערוב את בניו

הצעת יהודה 

  .לערוב את עצמו

  .נו

יה הבן כמה 

בנימין כשירד 

  ?למצרים

  .33בן 

  .נז

בהתאם למה נתן 

יוסף לאחיו את 

  ?כמות האוכל

לפי הכמות 

שהאמתחות 

  .יכולים לישא

  .נח

וישא עיניו וירא '

 -' ...את בנימין

האם זו הפעם 

הראשונה שראהו 

  ?מאז מכירת יוסף

כי נאמר , לא

וירא 'לפני כן 

יוסף אתם את 

  .'בנימין

  .נט

על איזו משאלות 

וסף לא נאמר י

  ?שענו לו

הזה אחכם '

הקטון אשר 

  .'אמרתם

  .ס

איזה דבר לא 

מדוייק אמרו 

לאיש שעל בית 

  ?יוסף

שכל האחים 

מצאו את הכסף 

  .במלון

  .סא

כשהחזיר את 

הכסף בפעם 

השניה האם שם 

להם רק את הכסף 

האחרון או גם את 

  ?הראשון

, רק את האחרון

כי את הראשון 

הוא לא לקח 

  .מהם חזרה

  מדור השאלות

  התשוב  השאל

  .סב

היו  כמה זמן

האחים בבית 

  ?יוסף

חצי יום ולילה 

  .שלם

  .סג

אלו הצעות 

לעונש היו 

? במציאת הגביע

  ?ומי היה המציע

הצעת האחים 

שהגנב ימות 

וכולם יהיו 

הצעת , עבדים

יהודה שכולם 

, יהיו עבדים

הצעת יוסף שרק 

  .בנימין יהיה עבד

  .סד

היכן עוד נאמר 

בתורה שעונש 

  ?הגנב הוא מיתה

יעקב אמר ללבן 

ל שהגנב ש

התרפים לא 

  .יחיה

  .סה

למה העליל יוסף 

על אחיו שגנבו 

  ?את הגביע

כדי שימסרו את 

נפשם עבור 

בנימין ויכפרו על 

  .חטאם במכירתו

  .סו

איך יכלו האחים 

להבחין ביציאתם 

עם בנימין מיוסף 

  ?כי יחזירו אותם

כיון שלא נתן 

להם צידה לדרך 

כמו בפעם 

  . הקודמת

  .סז
לאיזו טובה 

  ?התכוון האיש

בית שאכלו ב

  .יוסף

  .סח

ויבא 'למה נזכר 

ולא ' יהודה ואחיו

  '?אחי יוסף'

כי יהודה היה 

העיקר  כיון 

שהיה ערב על 

  .בנימין



  מדור השאלות

  התשוב  השאל

  .סט

כמה פעמים 

השתחוו האחים 

  ?והיכן? ליוסף

כשהגיעו , 4

, לראשונה

כשהגישו את 

כששאל , המנחה

, לשלום יעקב

כשחזרו לאחר 

  .תפיסת הגביע

  .ע

, מי חיפש ומצא

ומי לא חיפש 

  ?ומצא

אחראי על בית ה

יוסף מצא את 

אחד . הגביע

האחים מצא את 

  .הכסף באמתחתו

  .עא
מה היה צריך 

  ?להמצא ולא נזכר

כספי האחים 

שבאמתחתם 

  .בחיפוש הגביע

  .עב

הוכח באיזה גיל 

עדיין נקראים 

  ?ילד

' אל תחטאו בילד'

  .17ויוסף היה בן 

  .עג

אלו תארים על 

יוסף נזכרו 

  ?בפרשה

, נער, אברך

, עבד, עברי

, ענחצפנת פ

, שליט, משביר

איש , חכם, נבון

אשר רוח אלוקים 

אדוני , אדון, בו

  .איש, הארץ

 

  מדור המספרים

  ענין  מספר

  אח יאסר  1

  איננו  1

  איש אחד  1

  חלום  1

  מדור המספרים

  ענין  מספר

  לילה  1

  פתח את השק  1

  קנה בשבלים  1

  בני יוסף  2

  בני ראובן  2

  חלומות  2

  מקץ שנתיים  2

  משנה כסף  2

  ימים במשמר  3

  ותיד  5

  פרות רעות  7

  פרות שמנות  7

  שבלים בריאות  7

  שבלים דקות  7

  שנות רעב  7

  שנות שבע  7

  אחי יוסף  10

  אחים  12

  שנות יוסף  30

 

  מדור שמות האישים

  השם  

 אסנת  א
 אפרים  א
 בנימין  ב
 יהודה  י
 יוסף  י
 יעקב  י
  ישראל  י

 מנשה  מ
 פוטי פרע  פ
 פרעה  פ
 צפנת פענח  צ



  מדור שמות האישים

  השם  

 ראובן  ר
 שמעון  ש

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  אב  א

  אדון  א

  אח  א

  איש  א

  אם  א

  אנשים  א

  אשה  א

  אשמים  א

  בכור  ב

  בן  ב

  בת  ב

  גדול  ג

  חכם  ח

  חרטומים  ח

  ילד  י

  כהן  כ

  כנים  כ

  מליץ  מ

  מלך  מ

  מרגלים  מ

  משביר  מ

  משנה  מ

  נבון  נ

  נער  נ

  עבד  ע

  עברי  ע

  פקידים  פ

  צעיר  צ

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  קטן  ק

  שליט  ש

  שר האופים  ש

  שר הטבחים  ש

  שר המשקים  ש

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  בריאות בשר  ב

  דקות בשר  ד

  חמור  ח

  יפות מראה  י

  פרות  פ

  רעות מראה  ר

  רקות בשר  ר

 
 :סמן את התיאור בטור המתאים

  שניהם  שבלים  פרות  הביטוי

  #     בריאות

      # דלות

  #     דקות

  #     טובות

      # יפות

    #   מלאות

    #   צנומות

      # רעות

    #   ֵרקות

      # ַרקות

    #   שדופות

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  



  מדור חלקי גוף

  החלק  

  בשר  ב

  דם  ד

  יד  י

  לב  ל

  עין  ע

  פה  פ

  פנים  פ

  צואר  צ

  רגל  ר

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

 אמתחת  א
 בגד  ב
 בטנים  ב
 בר  ב
 גביע  ג
 דבש  ד
 דם  ד
 זהב  ז
 חול הים  ח
 חמור  ח
 טבעת  ט
 כלי  כ
 כסא  כ
 כסף  כ
 לוט  ל
 לחם  ל
 מים  מ
 מספוא  מ
 מרכבה  מ
 נכואות  נ
 פרות  פ

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

 צרור  צ
 צרי  צ
 רביד  ר
 שבלים  ש
 שמלה  ש
 שק  ש
 שקדים  ש
  שש  ש

  

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  כנים  אמיתיים

  ביגון  בעצב

  ויקבצו  ויאספו

  פענח  מגלה

  שליט  מושל

  ריאותב  שמינות

  בר  תבואה

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

  בתורה X  אברך

   X  און

   X  באחו

   X  באמתחתו

   X  בהתחננו

  ך"בתנ X  בוטנים

   X  ביגון

   X  בקנה

   X  בר

   X  בריאות

   X  גביעי



  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

   X  דבש

   X  החדרה

   X  הכסא

  בתורה X  המליץ

   X  ודלות

   X  ודקות

  בתורה X  וחמש

   X  ויגלח

   X  ויחזק

  בתורה X  ויעמוס

   X  ויצברו

   X  ויקבצו

   X  וישבור

   X  ויתאפק

   X  ונבון

   X  ושדופות

   X  ושקדים

   X  ותבלענה

   X  טבעתו

    X  יאור

   X  ידות

  בתורה X  לקמצים

   X  מזמרת

   X  מרגלים

   X  משגה

  בתורה X  נכמרו

   X  עמלי

   X  ערות

   X  צנומות

   X  צפנת

   X  רביד

   X  יםשבל

   X  שבע

     שקם

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

   X  שש

   X  תבחנו

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  חלומות פרעה  1

  ירידת אחי יוסף הראשונה  4

  ירידת אחי יוסף השניה     5

  מינוי יוסף  3

  עלילת הגביע  6

  פתרון יוסף לחלומות  2

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  יפות  שפירן  פרות  תורן

  באחו  באחוה  אותוברי  ופטימן

  וישן  ודמוך  ודקות  וחסירן

  ותפעם  ומטרפא  חרטומי  חרשי

  ויגלח  וספר  חטאי  סרחני

  צלב  תלה  כני  שמושי

  צנומות  נצן  ויחלף  ושני

  שדופות  שקיפן  הרקות  חסיכתא

  במרכבת  ברתכא  רביד  מניכא

  ותחלנה  ושריאת  הפרני  אפשני

  מספוא  כסתא  מרגלים  מאללי

  יצר  קטף  אמתחתו  טועניה

 

 

 

 

 

 



  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א
מה הקשר בין 

  ?להפטרה זמןה

מנורת המקדש 

בחנוכה והמנורה 

  .בנבואה

  .ב

, מתי היה יהושע

בבית המקדש 

הראשון או 

  ?השני

  .השני

  .ג
מאיזה שבט היה 

  ?זרובבל
  .משבט יהודה

 

  חידה

  ,שלוש מספרים
מילים באותיות של 

  .מספרים

  .מספרים רצופים  ,יחד רצופים

  ,איננו סופרים
המובן שלנו ללא 

  .ספירה

  .איננו מנוקדיםכי 

, כי אנו בלי ניקוד

ולכן המשמעות 

  .שונה

    

 ?מי אנו

', בגדי שש', 'את ארץ מצרים חמשו'

  'שבע'
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