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יא וַּיַבְֵרְ֧ך הַּגְמַּלִ֛ים מִחּ֥וץ לָעִ֖יר
 אֶל־ּבְאֵ֣ר הַּמָ֑יִם 

 לְעֵ֣ת עֶֶ֔רב
 לְעֵ֖ת צֵ֥את הַּׁשֹֽאֲבֹֽת׃

יב וַּיֹאמַ֓ר ׀
יְהוָ֗ה אֱֹלהֵי֙ אֲֹדנִ֣י אַבְָרהָ֔ם 

הְַקֵרה־נָ֥א לְפָנַ֖י הַּיֹ֑ום 
 וַֽעֲׂשֵה־חֶ֕סֶד עִ֖ם אֲֹדנִ֥י אַבְָרהָֽם׃ 

 יג הִּנֵ֛ה אָֽנֹכִ֥י נִּצָ֖ב עַל־עֵ֣ין הַּמָ֑יִם
 ּובְנֹות֙ אַנְׁשֵ֣י הָעִ֔יר
 יֹֽצְאֹ֖ת לִׁשְאֹ֥ב מָֽיִם׃

יד וְהָיָ֣ה הַּֽנַעֲָר֗
 אֲׁשֶ֨ר אֹמַ֤ר אֵלֶ֨יהָ֙ 

 הַּטִי־נָ֤א כַּדְֵ֙ך וְאֶׁשְּתֶ֔ה
 וְאָֽמְָר֣ה ׁשְתֵ֔ה

 וְגַם־ּגְמַּלֶ֖יָך אַׁשְֶק֑ה
 אֹתָּ֤ה הֹכַ֨חְּתָ֙ לְעַבְּדְָ֣ך לְיִצְחָ֔ק

 ּובָּ֣ה אֵַד֔ע
 ּכִֽי־עָׂשִ֥יתָ חֶ֖סֶד עִם־אֲֹדנִֽי׃

תרגם "ויברך". 1)
מה עשה עבדו של אברהם עם הגמלים ?2)
האם עבדו של אברהם הגיע (reached) לתוך עיר ארם נהרים ? 3)
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ליד איזה מקום הבריך (made kneel) עבדו של אברהם את הגמלים ? 4)
באיזה שעה (time) של היום הבריך עבדו של אברהם את הגמלים? 5)
תרגם "השואבות". 6)
למה הבריך עבדו של אברהם את הגמלים ? 7)
מתי בדרך כלל (in general) היו יוצאים לשאוב (to draw) מים ? 8)
מה עשה עבד אברהם אחרי (after) שהבריך את הגמלים ? 9)

תרגם "הקרה". 10)
לפי תפלת (prayers of) עבד אברהם, למה יש לה' למלא בקשתו ? 11)
תרגם "נצב". 12)
תרגם "עין המים". 13)
איזה סימן (sign) נתן עבד אברהם בתפלתו לדעת (to know) מי היא 14)

אשה ראויה (worthy) ליצחק ? 
מדוע עשה העבד הסימן דווקא ליד ה"עין המים”?15)
תרגם "הטי". 16)
תרגם "כדך". 17)
לפי הסימן שנתן העבד, מה הוא יבקש (ask) מן הנערה היוצאת 18)

לשאוב מים ? 
לפי הסימן שנתן העבד, האם העבד יבקש מן הנערה רק (only) אותו 19)

או גם להשקות (to give to drink) גמליו ? 
תרגם "הוכחת". 20)
איזה מדה (characteristic) רצה עבד אברהם לראות שיש לנערה 21)

הראויה לאשה ליצחק ? 
איך יודעים מן הסימן שיש לנערה מדה זאת ? (4)22)


