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 שמי: _____                                                                      לשאלה( 3%)

 (13/16) הסבירי: .א

"ויפגע  .1

 ___________________________________________במקום"

 __________________________________________"ופרצת" .2
 ___________________________________________ראובן  .3

 _____________________________שמעון_______________ .4
 ___________________לוי___________________________ .5

 ______________________יהודה _____________________ .6
 יששכר ___________________________________________ .7
 ___________________________________________זבולון  .8

 _____________________דן _________________________ .9
 _____________________נפתלי __________________ .11

 __________________________________________גד .11
 _______________________________________אשר _ .12

 (2) יוסף .13

________________________________________________

________________________________________________ 
     

 _______________________________________נקודים .14

 _______________טלואים _______________________ .15
 _______________________________________רפיםת .16

 (7/10) מדוע? .ב
 "עיני לאה רכות"? .1

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_______________________________________ 

 יש יעקב "ברחל בתך הקטנה"?הדג .2

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________ 

 קנאה רחל באחותה? .3



_______________________________________________

_______________________________________________

__________________________ 

מדגישה התורה שראובן הביא את הדודאים בימי הקציר?  .4

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________ 

 גנבה רחל את התרפים?  .5
_______________________________________________

_____________ 

הפריד לבן את הכבשים החומים, הטלואים והנקודים משאר הצאן?  .6

(2) 
_______________________________________________

 _____________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________ 

 הניח יעקב מקלות מפוצלים ליד השוקת של הצאן?  .7

_______________________________________________

_______________________________________________

__________________________ 

 יוצא יעקב מבלי להיפרד מלבן? .8
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________ 

 

 בדק לבן פעמיים באוהל רחל? .9
_______________________________________________

_______________________________________________

__________________________ 

 קרא יעקב למצבה "גלעד"? .11
_______________________________________________

_______________________________________________

__________________________ 

 



 (7/10)  מי אמר למי? .ג
 

"והיה זרעך כעפר הארץ"  .1

________________________________________ 
"הכי אחי אתה ועבדתני חינם"  .2

____________________________________ 

"לא יעשה... במקומותינו... לתת הצעירה לפני הבכירה"  .3

___________________ 

"ויברכני ה' בגללך"  .4

____________________________________________ 

ואביכן היתל בי" " .5

_____________________________________________ 

נחשבנו לו"  ת"הלא נוכריו .6

________________________________________ 
"שוב אל ארץ אבותיך"  .7

_________________________________________ 

"למה נחבאת לברוח"  .8

__________________________________________ 

מעמי"  ך"כי יראתי... פן תגזול בנותי .9

________________________________ 

" ים על בנותי"אם תיקח נשי .11

______________________________________ 

 (6/8) הקיפי את התשובה הנכונה: .ד
 "עשרת מונים" .1

 עשר פעמים  .א
 מאה פעמים .ב

 עשרה אנשים שסופרים .ג
 "דרך שבעת ימים" .2

 נסע שבעה ימים .א
 דרך העוברת בין שבעה ימים ונהרות .ב
 דרך של שבעה ימים עשה ביום אחד .ג

 מדוע נקרא המקום "מצפה"? .3
 שיזכרו שהקב"ה יצפה בהם אם ימלאו את השבועהכדי  .א

 מלשון מצוף, שהקב"ה יציף אותם מהצרות .ב
 מלשון צוף, שהיה המקום מלא בפרחים .ג

 מדוע נקרא המקום "מחניים"? .4
 כי היה מקום המיועד לחניה ומנוחה .א
 כי היו בו שני מחנות של מלאכים .ב

 כי היה מקום המיועד לשעשועי ילדים .ג



 "צאן לבן הנותרות" .5
 והעקרות החולות .א

 הבריאות והפוריות .ב
 שנשארו מהמגפה .ג

 מהיכן יודעים שהמקום שיעקב ישן בו הוא הר המוריה?  .6

 זה המקום הכי קדוש ומתאים להיקרא בית אלוקים .א

מהלשון "ַבמקום" משמע המקום שידוע מכבר "וירא את  .ב

 המקום מרחוק".

 ישראל במסורת כי כך קיבלו חכמי .ג
 "הפעם ילווה אישי אלי" .7

 אותי לכל מקום כי יש לי שלושה ילדים וזקוקה לעזרהבעלי ילווה  .א
 ייתן לי שומרי ראש .ב
 לא יהיו לו תלונות כי מילאתי את חלקי בבנים .ג

 במה קנאה?  -"ותקנא רחל באחותה"  .8
 בבגדיה ובתכשיטיה .א

 במעשיה הטובים שבזכותם ילדה בנים .ב
 בילדיה המתוקים .ג

 בהצלחה רבה!!!


