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טו וַֽיְהִי־הּ֗וא טֶֶרם֮ ּכִּלָ֣ה לְַדּבֵר֒
 וְהִּנֵ֧ה ִרבְָק֣ה יֹצֵ֗את 

אֲׁשֶ֤ר יֻּלְָדה֙ לִבְתּואֵ֣ל ּבֶן־מִלְּכָ֔ה
אֵׁ֥שֶת נָחֹ֖ור 

 אֲחִ֣י אַבְָרהָ֑ם 
 וְכַּדָּ֖ה עַל־ׁשִכְמָּֽה׃

טז וְהַּֽנַעֲָר֗ טֹבַ֤ת מְַראֶה֙ מְאֹ֔ד
ּבְתּולָ֕ה 

 וְאִ֖יׁש ֹל֣א יְָדעָּ֑ה 
 וַּתֵֶ֣רד הָעַ֔יְנָה

 וַּתְמַּלֵ֥א כַּדָּ֖ה וַּתָֽעַל׃
יז וַּיָָ֥רץ הָעֶ֖בֶד לְִקָראתָּ֑ה

 וַּיֹ֕אמֶר הַגְמִיאִ֥ינִי נָ֛א מְעַט־מַ֖יִם מִּכַּדְֵֽך׃ 
יח וַּתֹ֖אמֶר ׁשְתֵ֣ה אֲֹדנִ֑י

 וַּתְמַהֵ֗ר 
וַּתֶֹ֧רד ּכַּדָּ֛ה עַל־יָָדּ֖ה

 וַּתַׁשְֵקֽהּו׃ 
 יט וַּתְכַ֖ל לְהַׁשְֹקתֹ֑ו

וַּתֹ֗אמֶר ּגַ֤ם לִגְמַּלֶ֨יָ֙ך אֶׁשְאָ֔ב
 עַ֥ד אִם־ּכִּלּ֖ו לִׁשְּתֹֽת׃ 

כ וַּתְמַהֵ֗ר וַּתְעַ֤ר ּכַּדָּה֙ אֶל־הַּׁשֶֹ֔קת
 וַּתָָ֥רץ עֹ֛וד אֶֽל־הַּבְאֵ֖ר לִׁשְאֹ֑ב 

 וַּתִׁשְאַ֖ב לְכָל־ּגְמַּלָֽיו׃
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תרגם "טרם". 1)
תרגם "כלה". 2)
מתי ראה עבד אברהם הנערה היוצאת לשאוב ? 3)
מה שם של הנערה שראה עבד אברהם ? 4)
מי היה אביה של רבקה ? 5)
מי היה אמו של בתואל אבי רבקה ? 6)
מי היה בעלה של מלכה אמא של בתואל ? 7)
כיצד היה נחור קרוב משפחה (relative) לאברהם ? 8)
לסיכום (in conclusion), כיצד היה רבקה קרובת משפחה לאברהם ? 9)

האם עבד אברהם ידע (know) שהנערה היוצאת לשאוב הינה בת 10)
בתואל בן נחור אחי אברהם ? 

תרגם "כדה". 11)
תרגם “שכמה".12)
איפה היתה הכד שהוציאה רבקה ? 13)
כיצד היה מראה (appearance) של רבקה ? 14)
תרגם "בתולה". 15)
האם רבקה כבר (already) היה עם איש לפני כן ? 16)
תרגם "העינה". 17)
מה עשתה רבקה כשהגיע לעין ? 18)
מה צריכים לעשות כדי למלאות מים מן העין ?19)
מה עשה עבד אברהם אחרי שעלתה רבקה מלמלאות מים מן העין ? 20)
מדוע רץ עבד אברהם ?21)
תרגם "לקראתה". 22)
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תרגם "הגמאיני". 23)
מה ביקש עבד אברהם מרבקה ? 24)
כיצד קרא רבקה לעבד אברהם ? 25)
מה השיבה (answer) רבקה לעבד אברהם כשביקש להשקותו מים 26)

מכדה ? 
תרגם "ותמהר". 27)
האם רבקה מיהרה להשקות עבד אברהם ? 28)
כיצד השקה רבקה מים לעבד אברהם ? 29)
לאיפה הורידה רבקה את כדה כדי להשקות מים לעבד אברהם ? 30)
מה הציעה רבקה לעשות אחרי שגמרה להשקות מים לעבד אברהם ? 31)
האם רבקה הציעה להשקות הגמלים של עבד אברהם לפני שעבד 32)

אברהם שתה בעצמו ? 
עד כמה אמרה רבקה שהיא תשאב מים כדי להשקות לגמלים ? 33)
האם רבקה השקה את הגמלים במהירות ? 34)
תרגם "ותער". 35)
תרגם "שוקת". 36)
האם עבד אברהם שתה כל המים שהיה בכד ששאבה רבקה בתחלה ? 37)
מה עשתה רבקה עם שארית המים שהיה בכדה אחרי שגמר עבד 38)

אברהם לשתות ? מדוע ?
כיצד נקרא המקום שבו שותים גמלים ממנו ? 39)
כיצד חזרה רבקה לבאר אחרי ששפכה הנשאר מכדה לשוקת ? 40)
עד כמה שאבה רבקה מים לגמלים ? 41)
כמה השגחה פרטית קרה בסיפור זה ? (4)42)


