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ט וַּיַחֲֹלם עֹוד חֲלֹום אַחֵר 
 וַיְסַּפֵר אֹתֹו לְאֶחָיו

 וַּיֹאמֶר הִּנֵה חָלַמְּתִי חֲלֹום עֹוד 
 וְהִּנֵה הַּׁשֶמֶׁש וְהַּיֵָרחַ 

 וְאַחַד עָׂשָר ּכֹוכָבִים מִׁשְּתַחֲוִים לִי:
י וַיְסַּפֵר אֶל אָבִיו וְאֶל אֶחָיו 
 וַּיִגְעַר ּבֹו אָבִיו וַּיֹאמֶר לֹו

 מָה הַחֲלֹום הַּזֶה אֲׁשֶר חָלָמְּתָ 
 הֲבֹוא נָבֹוא אֲנִי וְאִּמְָ וְאַחֶיָ

 לְהִׁשְּתַחֲֹות לְָ אְָרצָה: 
יא וַיְַקנְאּו בֹו אֶחָיו 

 וְאָבִיו ׁשָמַר אֶת הַּדָבָר:
יב וַּיֵלְכּו אֶחָיו 

לְִרעֹות אֶת צֹאן אֲבִיהֶם ּבִׁשְכֶם:
יג וַּיֹאמֶר יִׂשְָראֵל אֶל יֹוסֵף 
 הֲלֹוא אַחֶיָ ֹרעִים ּבִׁשְכֶם 
 לְכָה וְאֶׁשְלָחֲָ אֲלֵיהֶם

 וַּיֹאמֶר לֹו הִּנֵנִי:
יד וַּיֹאמֶר לֹו 

 לְֶ נָא ְראֵה אֶת ׁשְלֹום אַחֶיָ
 וְאֶת ׁשְלֹום הַּצֹאן 

 וַהֲׁשִבֵנִי ּדָבָר
 וַּיִׁשְלָחֵהּו מֵעֵמֶק חֶבְרֹון

 וַּיָבֹא ׁשְכֶמָה:
טו וַּיִמְצָאֵהּו אִיׁש
 וְהִּנֵה תֹעֶה ּבַּׂשֶָדה

 וַּיִׁשְאָלֵהּו הָאִיׁש לֵאמֹר מַה ּתְבַּקֵׁש:
טז וַּיֹאמֶר אֶת אַחַי אָנֹכִי מְבַּקֵׁש 

 הַּגִיָדה ּנָא לִי
 אֵיפֹה הֵם ֹרעִים:
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תרגם "ירח". 1)
מה היה חלומו השני של יוסף ? 2)
למי השתחוו השמש והירח ואחד עשר הכוכבים ?3)
למי סיפר יוסף חלומו השני ? 4)
האם יוסף סיפר חלומו הראשון ליעקב ? 5)
האם יוסף סיפר חלומו השני ליעקב ? 6)
למה סיפר יוסף חלומו השני גם ליעקב ? 7)
תרגם "ויגער". 8)
כיצד ענה יעקב ליוסף אחרי שיוסף סיפר לו חלומו השני ?(3) למה ?9)

לפי הבנת יעקב, מה היה כוונת חלומו השני של יוסף ?10)
האם יעקב שכח מחלומו השני של יוסף ? 11)
באר המושג "שמר את הדבר". 12)
לאיפה הלכו אחי יוסף ? למה ?13)
מה אמר יעקב אל יוסף ?14)
לשם מה שלח יעקב את יוסף לשכם ?(2)15)
תרגם "והשבני". 16)
למה לא חשש יעקב מלשלוח את יוסף אצל אחיו בשכם ? 17)
תרגם “עמק". (2) 18)
מאיפה שלח יעקב את יוסף ? 19)
האם מצא יוסף את אחיו בשכם ? 20)
תרגם "תועה". 21)
מי מצא את יוסף באיזור שכם ? (2)22)
תרגם "וישאלהו". 23)
מה שאל האיש שמצא את יוסף ? 24)
מה ענה יוסף לאיש שמצא אותו ?25)


