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כא וְהָאִ֥יׁש מִׁשְּתָאֵ֖ה לָּ֑ה
מַֽחֲִר֕יׁש לַָד֗עַת 

 הַֽהִצְלִ֧יחַ יְהוָ֛ה ּדְַרּכֹ֖ו 
 אִם־ֹלֽא׃

כב וַיְהִ֗י ּכַֽאֲׁשֶ֨ר ּכִּלּ֤ו הַּגְמַּלִים֙ לִׁשְּתֹ֔ות
וַּיִּקַ֤ח הָאִיׁש֙ נֶ֣זֶם זָהָ֔ב 

 ּבֶַ֖קע מִׁשְָקלֹ֑ו 
 ּוׁשְנֵ֤י צְמִיִדים֙ עַל־יֶָד֔יהָ
עֲׂשָָר֥ה זָהָ֖ב מִׁשְָקלָֽם׃

 כג וַּיֹ֨אמֶר֙ ּבַת־מִ֣י אַּ֔תְ 
 הַּגִ֥יִדי נָ֖א לִ֑י

הֲיֵׁ֧ש ּבֵית־אָבִ֛יְך מָקֹ֥ום לָ֖נּו לָלִֽין׃

 כד וַּתֹ֣אמֶר אֵלָ֔יו ּבַת־ּבְתּואֵ֖ל אָנֹ֑כִי 
 ּבֶן־מִלְּכָ֕ה אֲׁשֶ֥ר יָֽלְָד֖ה לְנָחֹֽור׃

כה וַּתֹ֣אמֶר אֵלָ֔יו
ּגַם־ּתֶ֥בֶן ּגַם־מִסְּפֹ֖וא ַר֣ב עִּמָ֑נּו 

 ּגַם־מָקֹ֖ום לָלּֽון׃ 
תרגם "משתאה". 1)
מה חשב (think)עבד אברהם כשראה שרבקה שואבת מים לגמליו ? 2)
תרגם "מחריש". 3)
האם בעוד שרבקה משקה הגמלים דיבר עבד אברהם עמה כלל ? 4)
תרגם "ההצליח". 5)
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על מה התפלא (amazed) עבד אברהם על רבקה ?6)
גם אחרי שעבד אברהם ראה שנתקיים (was fulfilled) הסימן 7)

שהתפלל עליו, האם זה כבר הוכחה שהיא ראויה לאשה ליצחק ?
למה עדיין (still) אין זה הוכחה שהיא ראויה לאשה ליצחק ? (2)8)
אחרי שגמרו (finished) גמליו לשתות, מה עשה עבד אברהם ? 9)

תרגם "נזם". 10)
כיצד קוראים (call) לתכשיט (ornament) שנותנים נשים באפם ? 11)
איפה שמים "נזם" ? 12)
כמה היה משקלו (weight) של הנזם שנתן עבד אברהם לרבקה ?13)
מהו "בקע" ?14)
כמה הוא משקלו של "בקע". 15)
תרגם "צמידים". 16)
כיצד קוראים לתכשיט שנותנים נשים על ידם? 17)
איפה שמים "צמידים" ? 18)
כמה צמידים נתן עבד אברהם לרבקה ? 19)
מה היה משקלם של שני הצמידים שנתן עבד אברהם לרבקה בסך 20)

הכל ? 
מדוע נתן עבד אברהם תכשיטים לפני שידע משפחת רבקה ? (2)21)
אלו שני שאלות (questions) שאל עבד אברהם את רבקה ? מדוע ?22)
תרגם "ללין". 23)
מה ענתה (answer) רבקה לשאלה הראשונה של עבד אברהם ? 24)
תרגם "תבן". 25)
תרגם "מספוא". 26)
האם עבד אברהם שאל את רבקה אם יש מקום לגמלים לאכול וללון ? 27)
מה השיבה (answer)רבקה לשאלת עבד אברהם האם יש מקום ללין ? 28)


