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Vayeitzei Parshah Quiz 
By Menachem Posner (Chabad.org) 
 
1 / 10 
What did Jacob see in the dream recounted in the 
beginning of Parshat Vayeitzei? 

o The sun, moon and stars bowing to him 
o Angels going up and down a ladder, reaching 

from earth to heaven 
o He was bundling sheaves of wheat in the 

field, and the wheat then bowed to him 
 
2 / 10 
What did Jacob name the place where he had his 
dream? 

o Sinai (“For it was a sign to me”) 
o Beth El (“House of G-d”) 
o Hebron (“It connected [heaven and earth]”) 

 
3 / 10 
What was Rachel doing when she first met 
Jacob? 

o She was kneading dough for matzah 
o She was studying Torah, as befitting a 

“daughter of G-d” 
o She was tending her father’s flock 

 
4 / 10 
Who was older, Rachel or Leah? 

o Leah 
o Rachel 
o Scripture is ambiguous 

 
5 / 10 
How long did Jacob work for Laban for the right to 
marry Rachel and Leah? 

o 3.5 years each 
o 7 years each 
o Laban kept on changing the terms, so Jacob 

never was allowed to marry 
 
6 / 10 
What did Rachel tell Jacob when she saw that only 
Leah was having children? 

o “Give me children, and if not, I am dead.” 
o “Honey, surely there is something you and I 

could do to remedy this.” 
o “If you do not divorce Leah in two weeks 

time, I will leave you for Esau.” 
 
7 / 10 
Who were Bilhah and Zilpah? 

o Bilhah was Rachel’s maid, and Zilpah was 
Leah’s maid 
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1 / 10 
Wat zag Jacob in de droom die hij in het begin van 
Parshat Vayeitzei vertelde? 

o De zon, maan en sterren die voor hem buigen 
o Engelen die op en neer gaan op een ladder, die 

van de aarde naar de hemel reikt... 
o Hij bundelde tarweschoven in het veld, en het 

graan boog zich dan voor hem neer. 
 
2 / 10 
Hoe noemde Jacob de plaats waar hij zijn droom had? 

o Sinaï ("Want het was een teken voor mij") 
o Beth El ("Huis van G-d") 
o Hebron ("Het maakte een verbinding [hemel en 

aarde]"). 
 
3 / 10 
Wat was Rachel aan het doen toen ze Jacob voor het 
eerst ontmoette? 

o Zij kneedde deeg voor matzah. 
o Ze bestudeerde de Torah, zoals het een "dochter 

van G-d" betaamt... 
o Ze verzorgde haar vaders kudde... 

 
4 / 10 
Wie was ouder, Rachel of Leah? 

o Leah 
o Rachel 
o De Schrift is onduidelijk 

 
5 / 10 
Hoe lang heeft Jacob voor Laban gewerkt voor het recht 
om met Rachel en Leah te trouwen? 

o 3,5 jaar elk 
o 7 jaar elk 
o Laban bleef de voorwaarden veranderen, dus 

mocht Jacob nooit trouwen.... 
 
6 / 10 
Wat heeft Rachel Jacob verteld toen ze zag dat alleen 
Leah kinderen kreeg? 

o "Geef me kinderen, en zo niet, dan ben ik dood." 
o "Schat, er is zeker iets wat jij en ik kunnen doen 

om dit te verhelpen." 
o "Als je niet over twee weken van Leah scheidt, 

zal ik jou verlaten voor Ezau." 
 
7 / 10 
Wie waren Bilhah en Zilpah? 

o Bilhah was Rachel's dienstmeisje, en Zilpah was 
Leah's dienstmeisje... 
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o Bilhah was Leah’s maid, and Zilpah was 
Rachel’s maid 

o They both served Rachel, Jacob’s favorite 
wife 

 
8 / 10 
What did Rachel give Leah in exchange for the 
duda’im Reuben had picked? 

o Leah got an additional letter added to her 
name 

o Leah would forever be considered the more 
senior wife 

o Leah got the right to have Jacob sleep in her 
tent that night 

 
9 / 10 
What did Jacob specify would be his payment from 
Laban? 

o All sheep and goats born with irregular 
coloring 

o A silver coin for each living sheep in the 
flocks Jacob tended 

o All sheep and goats born with pristine white 
coats 

 
10 / 10 
What did Laban dream, as told in this 
Parshah? 

o Angels going up and down a ladder, reaching 
from earth to heaven  

o G-d warned him not to speak to Jacob, “good 
or evil” 

o Jacob and his entire family were traveling 
west to the Land of Canaan… 

 

o Bilhah was Leah's dienstmeisje, en Zilpah was 
Rachel's dienstmeisje... 

o Ze dienden allebei Rachel, Jacob's 
lievelingsvrouw. 

 
8 / 10 
Wat heeft Rachel Leah gegeven in ruil voor de duda'im 
die Reuben had geplukt? 

o Leah kreeg een extra letter aan haar naam 
toegevoegd. 

o Leah zou voor altijd beschouwd worden als de 
oudere vrouw.... 

o Leah had het recht om Jacob die nacht in haar 
tent te laten slapen.... 

 
9 / 10 
Wat specificeerde Jacob als zijn betaling van 
Laban? 

o Alle schapen en geiten geboren met een 
onregelmatige kleurstelling. 

o Een zilveren munt voor elk levend schaap in 
de kuddes die Jakob verzorgde. 

o Alle schapen en geiten geboren met een 
witte, ongerepte vacht 

 
10 / 10 
Wat droomde Laban, zoals dit in deze Parshah wordt 
verteld? 

o Engelen die op en neer gaan op een ladder, die 
van de aarde naar de hemel reikt...  

o G-d waarschuwde hem om niet met Jakob te 
spreken, "goed noch kwaad". 

o Jacob en zijn hele familie reisden naar het 
westen naar het Land van Kanaän... 

 
 
 


