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ז וַּיִׁשְאַל אֶת סְִריסֵי פְַרעֹה
 אֲׁשֶר אִּתֹו 

 בְמִׁשְמַר ּבֵית אֲֹדנָיו לֵאמֹר 
 מַּדּועַ ּפְנֵיכֶם ָרעִים הַּיֹום:

ח וַּיֹאמְרּו אֵלָיו חֲלֹום חָלַמְנּו
 ּופֹתֵר אֵין אֹתֹו 

 וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם יֹוסֵף
 הֲלֹוא לֵאֹלהִים ּפִתְֹרנִים

 סַּפְרּו נָא לִי:
ט וַיְסַּפֵר ׂשַר הַּמַׁשְִקים אֶת חֲֹלמֹו לְיֹוסֵף 

 וַּיֹאמֶר לֹו ּבַחֲלֹומִי
 וְהִּנֵה גֶפֶן לְפָנָי: 

י ּובַּגֶפֶן ׁשְלׁשָה ׂשִָריגִם 
 וְהִוא כְפַֹרחַת 
 עָלְתָה נִּצָּה

 הִבְׁשִילּו אַׁשְּכְֹלתֶיהָ עֲנָבִים: 
יא וְכֹוס ּפְַרעֹה ּבְיִָדי
 וָאֶּקַח אֶת הָעֲנָבִים

 וָאֶׂשְחַט אֹתָם אֶל ּכֹוס ּפְַרעֹה
 וָאֶּתֵן אֶת הַּכֹוס עַל ּכַף ּפְַרעֹה:

מי היו "סריסי" פרעה המוזכרים בפסוק ? 1)
מה שאל יוסף את הסריסים כשראה אותם "זועפים" בבקר ? 2)
תרגם "מדוע". 3)
באר "פניכם רעים". 4)
כיצד הסבירו הסריסים ליוסף למה הם "זועפים" ?5)
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מה ענה יוסף לסריסים ?6)
מי נותן החכמה לאדם לפתור חלומות ? 7)
כיצד הסביר יוסף למה יתכן שהוא יוכל לפתור החלומות ? 8)
מי סיפר חלומו ליוסף קודם ? 9)

מה היה בפני השר המשקים בחלומו ?10)
מהו "גפן" ? 11)
תרגם "שריגים". 12)
כמה ענפים היו בגפן ? 13)
תרגם "כפרחת". 14)
תרגם "עלתה". 15)
תרגם "נצה". 16)
תרגם "הבשילו". 17)
תרגם "אשכלותיה". 18)
כמה שלבים בגידול הענבים על הגפן ראה בחלומו ? מה הם ?19)
מהו שלב גידול הענבים של "פורחת" ?20)
מהו שלב גידול הענבים של "עלתה נצה" ? 21)
מהו שלב גידול הענבים של "הבשילו אשכלותיה ענבים” ? 22)
בחלומו, מה היה ביד שר המשקים ? 23)
איפה היה כוס פרעה בחלומו של שר המשקים ? 24)
בחלומו, מה עשה שר המשקים עם הענבים ? 25)
תרגם "ואשחט". 26)
בחלמו, מה עשה שר המשקים אחרי שסחט הענבים לתוך הכוס ? 27)
תרגם "כף". 28)
בחלומו, איפה הניח שר המשקים כוס פרעה ? 29)


