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כד וַּיֹ֣אמֶר אֱֹלהִ֗ים ּתֹוצֵ֨א הָאֶָ֜רץ

נֶ֤פֶׁש חַּיָה֙ לְמִינָּ֔ה 

ּבְהֵמָ֥ה וֶָר֛מֶׂש וְחַֽיְתֹו־אֶֶ֖רץ לְמִינָּ֑ה 

וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 

כה וַּיַ֣עַׂש אֱֹלהִים֩ אֶת־חַּיַ֨ת הָאֶָ֜רץ לְמִינָּ֗ה 

וְאֶת־הַּבְהֵמָה֙ לְמִינָּ֔ה 

וְאֵ֛ת ּכָל־ֶר֥מֶׂש הָֽאֲָדמָ֖ה לְמִינֵ֑הּו 

 וַּיְַ֥רא אֱֹלהִ֖ים ּכִי־טֹֽוב׃ 

 כו וַּיֹ֣אמֶר אֱֹלהִ֔ים נַֽעֲׂשֶ֥ה אָָד֛ם ּבְצַלְמֵ֖נּו ּכְִדמּותֵ֑נּו

 וְיְִרּדּו֩ בְִדגַ֨ת הַּיָ֜ם ּובְעֹ֣וף הַּׁשָמַ֗יִם

ּובַּבְהֵמָה֙ ּובְכָל־הָאֶָ֔רץ

 ּובְכָל־הֶָר֖מֶׂש הָֹֽרמֵׂ֥ש עַל־הָאֶָֽרץ׃ 

כז וַּיִבְָר֨א אֱֹלהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָָדם֙ ּבְצַלְמֹ֔ו

 ּבְצֶ֥לֶם אֱֹלהִ֖ים ּבָָר֣א אֹתֹ֑ו 

 זָכָ֥ר ּונְֵקבָ֖ה ּבָָר֥א אֹתָֽם׃

כח וַיְבֶָ֣רְך אֹתָם֮ אֱֹלהִים֒ וַּיֹ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱֹלהִ֗ים

ּפְרּ֥ו ּוְרבּ֛ו ּומִלְאּ֥ו אֶת־הָאֶָ֖רץ וְכִבְׁשֻ֑הָ 

 ּוְרדּ֞ו ּבְִדגַ֤ת הַּיָם֙ ּובְעֹ֣וף הַּׁשָמַ֔יִם 

ּובְכָל־חַּיָ֖ה הָֹֽרמֶׂ֥שֶת עַל־הָאֶָֽרץ׃

מה היה הצווי (command) השביעי (seventh) של אלוקים?1)
באר (define) ״תוצא הארץ״2)
מהי (what is) ״נפש חיה״ של הארץ?3)
תרגם (translate) ״למינה״ , ״למינהו״4)
מהי (what is) ״בהמה״?5)
מהו (what is) ״רמש״ של הארץ?6)
מה הם (what are) ״חיתו ארץ״?7)
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תרגם ״ויעש״8)
מהם (what are) ״רמש האדמה״?9)

לסיכום(in conclusion) , מה הם (what are) כל (all) מיני (kinds of) בעלי חיים (animals) של הארץ שנבראו (3) ?10)
מה היה הצווי (command) השמיני (eighth) של אלוקים?11)
תרגם ״נעשה״12)
תרגם ״אדם״13)
למי  (to whom)אמר (say) אלוקים ״נעשה אדם״?14)
מהו (what is) ״צלם״?15)
מהו ״דמות״?16)
לפי (based on) צווי (command) אלוקים, איזה (what kind of) כח (power) נתן (was given) לאדם?17)
תרגם ״וירדו״18)
איזה כח (what strength) ניתן (was given) לאדם  ?19)
(20? (to have power over) לאדם לרדות (strength) כח (give) נתן (things) דברים (which) 5 על אלה
(21?(two) או שנים (alone) האדם יחידי (created) נברא (was) האם
תרגם ״זכר״22)
תרגם ״נקבה״23)
איזה מין (gender) ( זכר או נקבה) נברא האדם?24)
כיצד (how was) נברא (created) האדם יחידי, ומכל מקום (yet still) היה זכר ונקבה?25)
את מי(who did)  ברך(bless) אלוקים?26)
איזה (what) ברכה (blessing) נתן (give) אלוקים לאדם?27)
תרגם ״ויברך״28)
תרגם ״פרו ורבו״29)
תרגם ״ומלאו״30)
תרגם ״וכבשה״31)
מהם ״דגת הים״?32)
(33? (sixth) אלוקים ביום הששי (create) ברא (what) מה , (in conclusion) לסיכום
באיזה (on which) יום (day) נברא (created) ״חית הארץ״?34)
באיזה (on which) יום (day) נברא (created) ״הבהמה״?35)
באיזה יום נברא ״רמש האדמה״?36)
באיזה יום נברא ה ״אדם״?37)


