
  ד"בס
 שאלות לשולח� שבת פרשת מק�

 יוס� ופרעה

1. " )י מ כג"רש(?בעבור מה המתי� יוס� שנתיי נוספות –" ויהי מק� שנתיי ימי

 ?)ב, א"מ(? "יפת מראה"י את המילי "כיצד מפרש רש. תאר את החלו הראשו� .2

 )ו,א"מ(? "קדי"י את המילה "כיצד מפרש רש. תאר את החלו השני .3

 )ותפע רוחו –י "רש, ח ,א"מ(? למראה חלומות אלוכיצד מגיב פרעה  .4

? את יוס� מכנה שר המשקיכיצד  –שר המשקי מציע לפרעה את יוס� כפותר חלומות  .5
 )יב,א"מ(

? מדוע מופיע החלו פעמיי? מה מציע יוס� לעשות? כיצד פותר יוס� את שני החלומות .6
 )ב"ל,א"מ(

 ?ותאחרי פתרו� שני החלומ למה ממנה פרעה את יוס� .7

 )ה"מ, א"מ(? את מי נות� פרעה ליוס� לאשה .8

 ימי הרעב

9. "מדוע המצרי לא אגרו אוכל בשנות השבע כפי שעשה  – )ה"נ, א"מ("  ותרעב כל אר� מצרי
 ?יוס�

10.  )'ב,ב"מ(? מה מבקש יעקב מבניו כאשר הוא שומע שיש אוכל במצרי

11.  )'ג, ב"מ(? מדוע אי� יעקב שולח את בנימי�  למצרי יחד ע שאר האחי

 )'ג ,ב"מ(?מדוע מדגיש הכתוב שה אחי יוס�" וירדו אחי יוס�" .12

 יוס� ואחיו

 )'ז ,ב"מ(?ס יוס� לאחיו כאשר הוא רואה אותכיצד מתייח .13

 )'יא.'ט ,ב"מ( ?לדחות את דבריוכיצד ה מנסי ? במה מאשי אות יוס� .14

15. " )י"רש(?מיהו המלי� –) 'כג ,ב"מ" (כי המלי� בינות

 )'טז ,ב"מ(?את מי הוא לוקח כערבו�   ?מציע לה יוס� כדי שיאמנו דבריה מה .16

 יעקב ובניו

 :כאשר חוזרי האחי לאר�  .17

 )'לו ,ב"מ( ?כיצד מגיב יעקב לשמע המעשה  .א

 )'לז ,ב"מ( ?מה מציע ראוב� והא מסכי לכ0 יעקב  .ב

 )'ט ,ג"מ( ?מה הוא מבטיח) 'ג ,ג"מ(? מי מנסה שוב לשכנע את יעקב  .ג

 בפע השניה אחיויוס� ו

 –" ַו6ִיְרא; ָהֲאָנ2ִי.. ֵ:יָתה י9ֵס�, ָהֲאָנ2ִי.ַו6ֵָבא ָהִאי2 ֶאת " .18

 )'יז ,ג"מ( ?מדוע חוששי האחי    .א

 )'כג ,ג"מ( ?כיצד מרגיע אות יוס�  .ב

                      ?                                            אש " נמצא"יצד מצליח יוס� להערי על אחיו שוב ומי כ .19
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