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א וְהַּנָחָׁש֙ הָיָ֣ה עָרּ֔ום
מִּכֹל֙ חַּיַ֣ת הַּׂשֶָד֔ה 

אֲׁשֶ֥ר עָׂשָ֖ה יְהוָ֣ה אֱֹלהִ֑ים 
וַּיֹ֨אמֶר֙ אֶל־הָ֣אִּׁשָ֔ה 

אַ֚ף ּכִֽי־אָמַ֣ר אֱֹלהִ֔ים 
ֹל֣א תֹֽאכְלּ֔ו מִּכֹ֖ל עֵ֥ץ הַּגָֽן׃ 

 ב וַּתֹ֥אמֶר הָֽאִּׁשָ֖ה אֶל־הַּנָחָׁ֑ש
מִּפְִר֥י עֵֽץ־הַּגָ֖ן נֹאכֵֽל׃

 ג ּומִּפְִר֣י הָעֵץ֮ אֲׁשֶ֣ר ּבְתֹוְך־הַּגָן֒
אָמַ֣ר אֱֹלהִ֗ים ֹל֤א תֹֽאכְלּו֙ מִּמֶּ֔נּו וְֹל֥א תִּגְעּ֖ו ּבֹ֑ו

ּפֶן־ּתְמֻתּֽון׃ 

ד וַּיֹ֥אמֶר הַּנָחָׁ֖ש אֶל־הָֽאִּׁשָ֑ה ֹלֽא־מֹ֖ות ּתְמֻתּֽון׃

 ה ּכִ֚י יֵֹד֣עַ אֱֹלהִ֔ים
 ּכִ֗י ּבְיֹום֙ אֲכָלְכֶ֣ם מִּמֶּ֔נּו

 וְנִפְְקחּ֖ו עֵֽינֵיכֶ֑ם
וִֽהְיִיתֶם֙ ּכֵֽאֹלהִ֔ים יְֹֽדעֵ֖י טֹ֥וב וָָרֽע׃

ו וַּתֵֶ֣רא הָֽאִּׁשָ֡ה ּכִ֣י טֹוב֩ הָעֵ֨ץ לְמַֽאֲכָ֜ל
וְכִ֧י תַֽאֲוָה־הּ֣וא לָֽעֵינַ֗יִם 

 וְנֶחְמָ֤ד הָעֵץ֙ לְהַׂשְּכִ֔יל 
 וַּתִּקַ֥ח מִּפְִריֹ֖ו וַּתֹאכַ֑ל

 וַּתִּתֵ֧ן ּגַם־לְאִיׁשָּ֛ה עִּמָּ֖ה וַּיֹאכַֽל׃
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תרגם ״נחש״1)

תרגם ״ערום״2)

מי (who) היה (was) ״ערום מכל חית השדה״?3)

מה (what) שאל (ask) הנחש אה האשה?4)

תרגם ״אף״5)

תרגם ״נאכל״ , ״תאכלו״ , אכלכם״, ״ויאכל״6)

תרגם ״פן״7)

מה (what) ענתה (answer) האשה לנחש?8)

איפה (where) בגן היה (was) עץ הדעת טוב ורע?9)

מאיזה (from which) עץ שבגן אמרה (say) האשה שמותר (permitted) לאכול?10)

מאיזה (from which) עץ בגן אמרה (say) האשה שאסור (forbidden) לאכול?11)

לפי (based on) דברי  האשה, מה עוד אסור לעשות (to do) בעץ הדעת טוב ורע?12)

האם (did) צוה (command) ה׳ שאסור בנגיעת (to touch) עץ הדעת טוב ורע?13)

לפי דברי האשה, מה יהיה העונש (punishment) אם יאכלו מעץ הדעת טוב ורע?14)

לפי דברי (words of) האשה, מה יהיה העונש אם יגעו בעץ הדעת טוב ורע?15)

מי (who) אמר אל מי: ״ לא מות תמותן ״?16)

תרגם ״יודע״17)

תרגם ״נפקחו״18)

לפי דברי הנחש, מה יקרה (will happen) אם הם  יאכלו מעץ הדעת טוב ורע?19)

לפי דברי הנחש, במה (in what way)  יהיה (will be) האוכל ״כאלוקים״?20)

לסיכום, איך (how) ביאר הנחש לאשה למה (why) אסר ה׳ לאכול מעץ הדעת?21)

תרגם ״תאוה היא לעינים״?22)

תרגם ״ונחמד העץ להשכיל״?23)

מי (who) אכל (ate) מעץ הדעת טוב ורע?24)

(25? (to eat) העץ הדעת טוב ורע לאדם לאכול (gave) נתן (who) מי


