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TORAH IN A BOX  
FINISH THE PHRASE! 

 

MATERIALS 

- Print the Game Board (either the color version or black & white version) 
- One die (borrow from a board game in your house- make sure to put it back 

when you’re done!) 
- Place marker for each player 
- Candy (for the winner of course!) 

 

 

RULES/GUIDELINES 

- Each player’s piece begins on the start.  
- Each player rolls the die to see who gets to go first.  
- The moderator recites/sings the first part of the phrase/song.  The player 

whose turn it is has 5 seconds to finish the phrase.  
- If the player answers correctly, they get to roll the die to see how many places 

they get to advance.  
- If they get it wrong, there is no stealing, and the game moves on to the next 

player and next question.  
- The first player to get to the finish wins!  
- If you have more questions left, you can play it again! 
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FINISH THE PHRASE 
 

 בראשית ברא אלוקים )את השמים ואת הארץ(. .1
 יעקב(.תורה צוה לנו משה )מורשה קהילת  .2
  אם אשכחך ירושלים )תשכח ימיני(. .3
  הקול קול יעקב )והידים ידי עשו(. .4
  שמע ישראל ה' אלוקינו )ה' אחד(. .5
 שמע בני מוסר אביך )ואל תיטוש תורת אמך(. .6
  ישימך אלוקים )כאפרים וכמנשה(. .7
  שלום אליכם מלאכי השרת )מלאכי עליון(. .8
  שמע קולינו ה' אלוקינו )חוס ורחם עלינו(. .9

  יבנו ה' אליך ונשובה )חדש ימינו כקדם(.הש .10

  מה טובו אוהליך יעקב )משכנותיך ישראל(. .11
 אברהם יגל יצחק ירנן )יעקב ובניו ינוחו בו(. .12
 אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה )ואהבת לרעך כמוך(. .13
 אשא עיני אל ההרים )מאין יבא עזרי(. .14
 אשרינו מה טוב חלקינו )ומה נעים גורלינו(. .15
  תרחם ציון כי עת לחננה )כי בא מועד(. אתה תקום .16
 ברוך הגבר אשר יבטח בה )והיה ה' מבטחו(. .17
 גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע )כי אתה עמדי(. .18
  הושיעה את עמך וברך את נחלתיך )ורעם ונשאם עד העולם(. .19
 הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים )גם יחד(. .20
 טוב להודות לה' )ולזמר לשמך עליון(. .21
 המקדש עיר ציון תמלא )ושם נשיר שיר חדש וברננה נעלה(.יבנה  .22

 ישיש עליך אלוקיך )כמשוש חתן על כלה(. .23
 כי מציון תצא תורה )ודבר ה' מירושלים(. .24
 כל העולם כולו גשר צר מאוד )והעיקר לא לפחד כלל(. .25
  מי האיש החפץ חיים )אוהב ימים לראות טוב(. .26
 עבדו את ה' בשמחה )באו לפניו ברננה(. .27
 ה(.-יפתחו לי שערי צדק )אבא בם אודה  .28
  שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם )ויבא מלך הכבוד(. .29
  שפכי כמים ליבך )נוכח פני ה'(. .30
 תורת ה' תמימה )משיבת נפש(. .31
 נשיר כולנו יחד(.אם יש תקוה ) .32
 לכה דודי לקראת כלה )פני שבת נקבלה(. .33
 לוקי ארוממך(.-ודך )אלי אתה וא-א .34
 הודו לה' כי טוב )כי לעולם חסדו(. .35
 והיא שעמדה לאבותינו )שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו(. .36
ד(. .37 ֵע ם ָו עֹוָל לֹוְך ְל ְמ ְך, )ה' ִי ַל ְך, ה' ָמ ֶל  ה' ֶמ
 יעלה ויבא )ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד(. .38
 כי קרוב אליך הדבר מאוד )בפיך ובלבבך לעשותו(. .39
  לגדל בנים ובני בנים )חכמים ונבונים(. וזקיני .40

 


