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לא וַּיְִקחּו אֶת ּכְתֹנֶת יֹוסֵף 
 וַּיִׁשְחֲטּו ׂשְעִיר עִּזִים

 וַּיִטְּבְלּו אֶת הַּכֻּתֹנֶת ּבַּדָם:
לב וַיְׁשַּלְחּו אֶת ּכְתֹנֶת הַּפַּסִים

 וַּיָבִיאּו אֶל אֲבִיהֶם
 וַּיֹאמְרּו זֹאת מָצָאנּו 

 הַּכֶר נָא 
 הַּכְתֹנֶת ּבִנְָ הִוא

 אִם ֹלא:
לג וַּיַּכִיָרּה 

 וַּיֹאמֶר ּכְתֹנֶת ּבְנִי
 חַּיָה ָרעָה אֲכָלָתְהּו

 טָֹרף טַֹרף יֹוסֵף:
לד וַּיְִקַרע יַעֲֹקב ׂשִמְֹלתָיו

 וַּיָׂשֶם ׂשַק ּבְמָתְנָיו
 וַּיִתְאַּבֵל עַל ּבְנֹו יָמִים ַרּבִים:

לה וַּיָֻקמּו כָל ּבָנָיו וְכָל ּבְנֹתָיו 
 לְנַחֲמֹו

 וַיְמָאֵן לְהִתְנַחֵם 
 וַּיֹאמֶר ּכִי אֵֵרד אֶל ּבְנִי

 אָבֵל ׁשְאֹלָה
 וַּיֵבְּךְ אֹתֹו אָבִיו:

לו וְהַּמְָדנִים מָכְרּו אֹתֹו אֶל מִצְָריִם לְפֹוטִיפַר
 סְִריס ּפְַרעֹה ׂשַר הַּטַּבָחִים:
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תרגם "שעיר עזים". 1)
איזה בהמה שחטו אחי יוסף ? למה ?2)
מה עשו אחי יוסף עם כתונת של יוסף ? 3)
תרגם "ויטבלו". 4)
למה הטבילו אחי יוסף את כתונת יוסף בדם ? 5)
מה עשו אחי יוסף עם כתונת יוסף ?6)
למה לא הביאו אחי יוסף את כתונת יוסף ליעקב בעצמם ? 7)
תרגם "הכר". 8)
מה שאל השליח ליעקב ? 9)

האם יעקב הכיר את הכתונת ? 10)
מה הבין יעקב כשהכיר את הכתונת ? 11)
תרגם "טרוף". 12)
מה עשה יעקב לבגדיו ? 13)
תרגם "שק". 14)
תרגם "במתניו". 15)
מה הניח יעקב על גופו ? 16)
תרגם "ויתאבל". 17)
כיצד הנהיג יעקב על מותו של יוסף ?18)
לכמה זמן התאבל יעקב על מיתת יוסף ? מדוע ?19)
תרגם "לנחמו". 20)
מה ניסו בניו ובנותיו של יעקב לעשות ליעקב כשהתאבל על מיתת 21)

יוסף ? 
האם יעקב קיבל הנחמה ? למה ?22)
תרגם "שאולה". 23)
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מה אמר יעקב לבניו ובנותיו עד מתי יתאבל על יוסף ? 24)
באר "כי ארד אל בני אבל שאולה". 25)
על מי נאמר ״ ויבך אתו אביו ? 26)
למי מכרו המדנים את יוסף ? 27)
תרגם "סריס". 28)
תרגם "הטבחים". 29)
מה היה תפקידו של פוטיפר ? 30)


