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יא ֹלֽא־אֲֹדנִ֣י
 ׁשְמָעֵ֔נִי 

הַּׂשֶָדה֙ נָתַּ֣תִי לְָ֔ך
 וְהַּמְעָָר֥ה אֲׁשֶר־ּבֹ֖ו 

לְָ֣ך נְתַּתִ֑יהָ
 לְעֵינֵ֧י בְנֵֽי־עַּמִ֛י נְתַּתִ֥יהָ ּלְָ֖ך 

 ְקבֹ֥ר מֵתֶָֽך׃

יב וַּיִׁשְּתַ֨חּו֙ אַבְָרהָ֔ם
 לִפְנֵ֖י עַ֥ם הָאֶָֽרץ׃ 

 יג וַיְַדּבֵ֨ר אֶל־עֶפְרֹ֜ון
ּבְאָזְנֵ֤י עַם־הָאֶָ֨רץ֙ לֵאמֹ֔ר

אְַ֛ך אִם־אַּתָ֥ה לּ֖ו ׁשְמָעֵ֑נִי 
נָתַּ֜תִי ּכֶ֤סֶף הַּׂשֶָדה֙ ַק֣ח מִּמֶּ֔נִי 

וְאְֶקּבְָר֥ה אֶת־מֵתִ֖י ׁשָּֽמָה׃ 

 יד וַּיַ֧עַן עֶפְרֹ֛ון אֶת־אַבְָרהָ֖ם לֵאמֹ֥ר לֹֽו׃ 
 טו אֲֹדנִ֣י ׁשְמָעֵ֔נִי

 אֶֶרץ֩ אְַרּבַ֨ע מֵאֹ֧ת ׁשֶֶֽקל־ּכֶ֛סֶף
ּבֵינִ֥י ּובֵֽינְָ֖ך מַה־הִ֑וא

 וְאֶת־מֵֽתְָ֖ך ְקבֹֽר׃ 
האם מיד (immediately) הסכים (agreed) עפרון לתת לאברהם את 1)

מערת המכפלה ? 
(2 (pay) האם רצה עפרון שאברהם ישלם , (in the beginning) בתחלה

לו על מערת המכפלה ? 
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האם עפרון רצה לתת לאברהם רק מערת המכפלה אשר בקצה 3)
שדהו ? 

מה רצה עפרון לתת לאברהם כמתנה ? 4)
בתחלה, האם עפרון רצה לתת לאברהם כמתנה את כל השדה שבו 5)

היה מערת המכפלה ? 
בפני מי הציע (offer) עפרון לתת את אברהם את כל השדה שבו היה 6)

מערת המכפלה ? 
למה הציע עפרון לתת את כל השדה שבו היה מערת המכפלה ? 7)
מה עשה אברהם אחרי הצעת (offer) עפרון ? (2) 8)
האם הסכים (agree) אברהם לקבל את כל השדה כמתנה מעפרון ? 9)

האם הסכים אברהם לקבל אפילו רק את מערת המכפלה כמתנה ? 10)
האם אברהם ענה להצעת עפרון רק לעפרון או בפני כל אנשי הארץ ? 11)
תרגם "לו שמעני". 12)
האם התעקש (insisted) אברהם לשלם עבור מערת המכפלה 13)

לעפרון ? 
האם הציע אברהם לעפרון לשלם רק על מערת המכפלה או עברו כל 14)

השדה שבו היה המערה ? 
אחרי שאברהם שוב (again)  הציע לשלם עבור שדהו של עפרון, האם 15)

הסכים עפרון לקבל ממנו תשלום ? 
האם ענה עפרון להצעת אברהם רק לאברהם או בפני כל אנשי 16)

הארץ ?
לפי עפרון, כמה היה שוה (worth) השדה ? 17)


