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כד וַּיִמְלְאּ֥ו יָמֶ֖יהָ לָלֶֶ֑דת
וְהִּנֵ֥ה תֹומִ֖ם ּבְבִטְנָּֽה׃ 

כה וַּיֵצֵ֤א הִָֽראׁשֹון֙ אְַדמֹונִ֔י 
ּכֻּלֹ֖ו ּכְאַּדֶֶ֣רת ׂשֵעָ֑ר 
וַּיְִקְראּ֥ו ׁשְמֹ֖ו עֵׂשָֽו׃ 

 כו וְאַֽחֲֵרי־כֵ֞ן יָצָ֣א אָחִ֗יו 
 וְיָדֹ֤ו אֹחֶ֨זֶת֙ ּבַֽעֲֵק֣ב עֵׂשָ֔ו

וַּיְִקָר֥א ׁשְמֹ֖ו יַֽעֲֹק֑ב
 וְיִצְחָ֛ק ּבֶן־ׁשִּׁשִ֥ים ׁשָנָ֖ה 

 ּבְלֶֶ֥דת אֹתָֽם׃

כז וַּֽיִגְּדְלּו֙ הַּנְעִָר֔ים
 וַיְהִ֣י עֵׂשָ֗ו אִ֛יׁש יֵֹד֥עַ צַ֖יִד 

 אִ֣יׁש ׂשֶָד֑ה
וְיַֽעֲֹקב֙ אִ֣יׁש ּתָ֔ם

 יֹׁשֵ֖ב אֹֽהָלִֽים׃ 

כח וַּיֶֽאֱהַ֥ב יִצְחָ֛ק אֶת־עֵׂשָ֖ו
 ּכִי־צַ֣יִד ּבְפִ֑יו 

 וְִרבְָק֖ה אֹהֶ֥בֶת אֶֽת־יַעֲֹקֽב׃
תרגם "וימלאו". 1)
כמה חדשים (months) ישנם (are there) בהריון "מלא". 2)
אחרי (after) כמה חדשי הריון ילדה רבקה ? מנין יודעים זה ?3)
מה הם "תומים". מהו ההבדל בין זה ל ״תאומים״?4)
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כמה בנים ילדה רבקה ? 5)
תרגם "אדומי". 6)
תרגם "כאדרת". 7)
כיצד נראה (appear) הבן הראשון שילדה רבקה ?8)
מי קרא שמו של הבן הראשון שילדה רבקה ? 9)

כיצד קראו לבן הראשון שילדה רבקה ? 10)
תרגם "אוחזת". 11)
כיצד יצא הבן השני שילדה רבקה ? 12)
במה אחז (grasp) הבן השני שילדה רבקה ? 13)
תרגם "בעקב". 14)
מי קרא שמו של הבן השני שילדה רבקה ? (2) 15)
בן כמה היה יצחק כשנולד יעקב ועשו ? 16)
כמה שנות נישאוין עברו על יצחק ורבקה לפני שילדו בנים ? 17)
תרגם "ציד". 18)
במה עסק (engaged in) עשו כשגדל ? 19)
איפה היה עשו רגיל (customarily) להיות כשגדל ? 20)
תרגם "תם". (2)21)
האם יעקב חיפש (search) לצוד כשגדל ? 22)
איפה היה יעקב רגיל להיות כשגדל ? 23)
מי משני בניו אהב יצחק יותר ? 24)
למה אהב יצחק את עשו ? (2)25)
מה היה עשו רגיל לעשות עבור (on behalf of) אביו ? 26)
באר "כי ציד בפיו" ועל מי ועל מה נאמר ? 27)
מי משני בניה אהבה רבקה יותר ? 28)


