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כה וַּיֵׁשְבּו לֶאֱכָל לֶחֶם
 וַּיִׂשְאּו עֵינֵיהֶם וַּיְִראּו 

וְהִּנֵה אְֹרחַת יִׁשְמְעֵאלִים ּבָאָה מִּגִלְעָד 
ּוגְמַּלֵיהֶם נֹׂשְאִים נְכֹאת ּוצְִרי וָֹלט 

הֹולְכִים לְהֹוִריד מִצְָריְמָה:
כו וַּיֹאמֶר יְהּוָדה אֶל אֶחָיו

 מַה ּבֶצַע
 ּכִי נַהֲֹרג אֶת אָחִינּו 
 וְכִּסִינּו אֶת ּדָמֹו: 

כז לְכּו וְנִמְּכְֶרּנּו לַּיִׁשְמְעֵאלִים
 וְיֵָדנּו אַל ּתְהִי בֹו 

 ּכִי אָחִינּו בְׂשֵָרנּו הּוא
 וַּיִׁשְמְעּו אֶחָיו: 

כח וַּיַעַבְרּו אֲנָׁשִים מְִדיָנִים סֹחֲִרים 
 וַּיִמְׁשְכּו וַּיַעֲלּו אֶת יֹוסֵף מִן הַּבֹור
 וַּיִמְּכְרּו אֶת יֹוסֵף לַּיִׁשְמְעֵאלִים

 ּבְעֶׂשְִרים ּכָסֶף
 וַּיָבִיאּו אֶת יֹוסֵף מִצְָריְמָה:
כט וַּיָׁשָב ְראּובֵן אֶל הַּבֹור

 וְהִּנֵה אֵין יֹוסֵף ּבַּבֹור
 וַּיְִקַרע אֶת ּבְגָָדיו:
ל וַּיָׁשָב אֶל אֶחָיו
 וַּיֹאמַר הַּיֶלֶד אֵינֶּנּו
 וַאֲנִי אָנָה אֲנִי בָא:
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מה עשו אחי יוסף אחרי שהשליכו את יוסף לבור ? 1)
תרגם "אורחת". 2)
מה ראו אחי יוסף כשישבו לאכל לחם ? 3)
מאיזה אומה הגיע שיירה לדותן ? 4)
מאיפה הגיע השיירה ? 5)
תרגם “נכאת”.6)
תרגם "צרי" .7)
תרגם "לוט". 8)
מה נשאו הגמלים של הישמעאלים ?(3) מדוע ?9)

לאיפה היו הולכים הישמעאלים ? 10)
תרגם "בצע". 11)
מי הציע לאחיו להוציא את יוסף מן הבור ? למה ?12)
תרגם "וכיסינו". 13)
לפי דברי יהודה לאחיו למה יש להעדיף למכור את יוסף לישמעאלים ?14)
האם אחי יהודה שמעו לדברי יהודה ? 15)
תרגם “סוחרים".16)
מי הוציאו את יוסף מן הבור ?17)
מה הקשר בין המדינים לישמעאלים ?18)
תרגם “וימשכו".19)
בכמה כסף מכרו אחי יוסף את יוסף לישמעאלים ? מדוע ?20)
לאיפה הביאו המדינים את יוסף ? 21)
מי לא היה עם אחיו כשמכרו את יוסף לישמעאלים ? למה ? 22)
מה ראה ראובן כששב לבור? 23)
תרגם "ויקרע". 24)
מה עשה ראובן כשראה שיוסף אינו בבור ? 25)
מה אמר ראובן לאחיו ? 26)
תרגם "אנה". 27)
למה הרגיש ראובן אחריות מיוחדת לשמור על יוסף ? 28)


