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ז וַיְהִי אַחַר הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה 
 וַּתִּׂשָא אֵׁשֶת אֲֹדנָיו אֶת עֵינֶיהָ אֶל יֹוסֵף

 וַּתֹאמֶר ׁשִכְבָה עִּמִי:
ח וַיְמָאֵן |

 וַּיֹאמֶר אֶל אֵׁשֶת אֲֹדנָיו
 הֵן אֲֹדנִי ֹלא יַָדע אִּתִי מַה ּבַּבָיִת 

 וְכֹל אֲׁשֶר יֶׁש לֹו 
 נָתַן ּבְיִָדי:

ט אֵינֶּנּו גָדֹול ּבַּבַיִת הַּזֶה מִּמֶּנִי
 וְֹלא חָׂשְַ מִּמֶּנִי מְאּומָה

 ּכִי אִם אֹותְָ 
 ּבַאֲׁשֶר אַּתְ אִׁשְּתֹו 

 וְאֵיְ אֶעֱׂשֶה
 הָָרעָה הַּגְֹדלָה הַּזֹאת

 וְחָטָאתִי לֵאֹלהִים:
י וַיְהִי ּכְַדּבְָרּה אֶל יֹוסֵף יֹום | יֹום

 וְֹלא ׁשָמַע אֵלֶיהָ
 לִׁשְּכַב אֶצְלָּה 
 לִהְיֹות עִּמָּה: 

יא וַיְהִי ּכְהַּיֹום הַּזֶה
 וַּיָבֹא הַּבַיְתָה 

 לַעֲׂשֹות מְלַאכְּתֹו 
 וְאֵין אִיׁש מֵאַנְׁשֵי הַּבַיִת ׁשָם ּבַּבָיִת:

יב וַּתִתְּפְׂשֵהּו ּבְבִגְדֹו 
 לֵאמֹר ׁשִכְבָה עִּמִי 

 וַּיַעֲזֹב ּבִגְדֹו ּבְיָָדּה וַּיָנָס וַּיֵצֵא הַחּוצָה:
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מה קרה ליוסף אחרי שפוטיפר הפקיד אותו על כל ביתו ? 1)
מי רצה את יוסף לשכב עמה ? 2)
מה אמרה אשת פוטיפר ליוסף? 3)
תרגם "וימאן". 4)
האם יוסף נתרצה לשכב עם אשת פוטיפר ? 5)
כיצד הסביר יוסף לאשת פוטיפר למה אינו מתרצה לשכב עמה ?  (2)6)
תרגם “חשך".7)
מי אמר ועל מה נאמר "ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת" ?8)
כמה זמן בקשה אשת פוטיפר מיוסף לשכב עמה ? 9)

האם יוסף לבסוף התרצה לאשת פוטיפר לשכב עמה ?10)
האם יוסף הסכים להיות לבד עם אשת פוטיפר אפילו ללא שכיבה 11)

ביחד ? 
תרגם "כהיום". 12)
למה הגיע יוסף לבית פוטיפר ביום האיד של המצרים ?  (2)13)
האם היה איש אחר בבית פוטיפר ביום האיד של המצרים ? 14)
מי היתה בבית פוטיפר ביום האיד של המצרים ? למה ? (2)15)
תרגם "ותתפשהו". 16)
מה עשתה אשת פוטיפר ליוסף ביום שלא היה איש אחר בבית עמם ? 17)
מה אמרה אשת פוטיפר ליוסף כשתפשה אותו בבגדו ? 18)
מה עשה יוסף כשתפשה אשת פוטיפר בבגדו ? 19)
תרגם "וינס". 20)
מה עשה יוסף אחרי שהשאיר בגדו בידה של אשת פוטיפר ? 21)
תרגם “החוצה".22)
לאיפה נס יוסף ? 23)


