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ו וַּיִּקַ֨ח אַבְָרהָ֜ם אֶת־עֲצֵ֣י הָֽעֹלָ֗ה
 וַּיָׂ֨שֶם֙ עַל־יִצְחָ֣ק ּבְנֹ֔ו 

 וַּיִּקַ֣ח ּבְיָדֹ֔ו אֶת־הָאֵׁ֖ש וְאֶת־הַּֽמַאֲכֶ֑לֶת
 וַּיֵֽלְכּ֥ו ׁשְנֵיהֶ֖ם יַחְּדָֽו׃

ז וַּיֹ֨אמֶר יִצְחָ֜ק אֶל־אַבְָרהָ֤ם אָבִיו֙
 וַּיֹ֣אמֶר אָבִ֔י 

וַּיֹ֖אמֶר הִּנֶּ֣נִֽי בְנִ֑י
 וַּיֹ֗אמֶר הִּנֵ֤ה הָאֵׁש֙ וְהָ֣עֵצִ֔ים 

וְאַּיֵ֥ה הַּׂשֶ֖ה לְעֹלָֽה׃

 ח וַּיֹ֨אמֶר֙ אַבְָרהָ֔ם 
אֱֹלהִ֞ים יְִראֶה־ּלֹ֥ו הַּׂשֶ֛ה לְעֹלָ֖ה ּבְנִ֑י

 וַּיֵֽלְכּ֥ו ׁשְנֵיהֶ֖ם יַחְּדָֽו׃ 

 ט וַּיָבֹ֗אּו אֶֽל־הַּמָקֹום֮
 אֲׁשֶ֣ר אָֽמַר־לֹ֣ו הָֽאֱֹלהִים֒

 וַּיִ֨בֶן ׁשָ֤ם אַבְָרהָם֙ אֶת־הַּמִזְּבֵ֔חַ
וַּֽיַעֲֹרְ֖ך  אֶת־הָֽעֵצִ֑ים

 וַּֽיַעֲֹקד֙ אֶת־יִצְחָ֣ק ּבְנֹ֔ו 
 וַּיָׂ֤שֶם אֹתֹו֙ עַל־הַּמִזְּבֵ֔חַ

 מִּמַ֖עַל לָֽעֵצִֽים׃

 י וַּיִׁשְלַ֤ח אַבְָרהָם֙ אֶת־יָדֹ֔ו
וַּיִּקַ֖ח אֶת־הַּֽמַאֲכֶ֑לֶת

 לִׁשְחֹ֖ט אֶת־ּבְנֹֽו׃ 
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חוץ (besides) מיצחק, מה עוד לקח אברהם לארץ המוריה ? 1)

איפה הניח (place) אברהם את עצי העולה ? 2)

מה לקח אברהם בידו לארץ המוריה ?3)

תרגם "מאכלת". 4)

כשראה יצחק שלקח אברהם עצי עולה ואש, מה שאל(ask) מאברהם? 5)

תרגם "איה". 6)

מה חשב (think) יצחק שיקרבו לקרבן בארץ המוריה ? 7)

(8 (answer) כששאל יצחק לאברהם "איה השה לעולה", מה השיב
אברהם ? 

(9 (told) כששאל יצחק לאברהם "איה השה לעולה", האם אברהם סיפר
לו שיצחק הינו קרבן העולה ? 

אחרי שאברהם ענה ליצחק "אלקים יראה לו השה לעולה", האם 10)
המשיך (continue) יצחק ללכת עם אברהם לארץ המוריה?

מהו ההבדל(difference) של המשמעות (the meaning) של שני 11)
פעמים שכתוב ״וַּיֵֽלְכּ֥ו ׁשְנֵיהֶ֖ם יַחְּדָֽו״?

תרגם "ויבן". 12)

מה בנה (build) אברהם כשהגיע (when he reached) אל המקום 13)
אשר אמר לו האלקים להעלות את יצחק לעולה ? 

אחרי שבנה מזבח, מה עשה אברהם עם העצים?14)

תרגם “ויערוך".15)

אחרי שערך אברהם את העצים על המזבח, מה עשה ליצחק ? 16)

תרגם "ויעקוד". 17)
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אחרי שעקד אברהם את יצחק, איפה שם (place) אותו ? 18)

אחרי שעקד אברהם את יצחק, איפה על המזבח שם אותו ? 19)

תרגם “ממעל".20)

מה עשה אברהם אחרי ששם את יצחק ממעל לעצים ? 21)

מדוע לקח את אברהם את המאכלת בידו ? 22)

האם היה בכוונת (intention) אברהם לשחוט את יצחק בנו ? 23)


