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 ז וַּיֹ֗אמֶר הֵ֥ן עֹוד֙ הַּיֹ֣ום ּגָדֹ֔ול
 ֹלא־עֵ֖ת הֵֽאָסֵ֣ף הַּמְִקנֶ֑ה

הַׁשְקּ֥ו הַּצֹ֖אן
 ּולְכּ֥ו ְרעּֽו׃ 

ח וַּיֹֽאמְרּו֮ ֹל֣א נּוכַל֒
עַ֣ד אֲׁשֶ֤ר יֵאָֽסְפּו֙ ּכָל־הָ֣עֲָדִר֔ים 

 וְגָֽלְלּו֙ אֶת־הָאֶ֔בֶן מֵעַ֖ל ּפִ֣י הַּבְאֵ֑ר 
 וְהִׁשְִק֖ינּו הַּצֹֽאן׃

 ט עֹוֶדּ֖נּו מְַדּבֵ֣ר עִּמָ֑ם
 וְָרחֵ֣ל ׀ ּבָ֗אָה עִם־הַּצֹאן֙ אֲׁשֶ֣ר לְאָבִ֔יהָ

 ּכִ֥י ֹרעָ֖ה הִֽוא׃
 י וַיְהִ֡י ּכַֽאֲׁשֶר֩ ָראָ֨ה יַֽעֲֹק֜ב

אֶת־ָרחֵ֗ל ּבַת־לָבָן֙ אֲחִ֣י אִּמֹ֔ו
 וְאֶת־צֹ֥אן לָבָ֖ן אֲחִ֣י אִּמֹ֑ו 

 וַּיִּגַׁ֣ש יַֽעֲֹק֗ב
וַּיָ֤גֶל אֶת־הָאֶ֨בֶן֙ מֵעַל֙ ּפִ֣י הַּבְאֵ֔ר
וַּיַׁ֕שְְק אֶת־צֹ֥אן לָבָ֖ן אֲחִ֥י אִּמֹֽו׃ 

יא וַּיִּׁשַ֥ק יַֽעֲֹק֖ב לְָרחֵ֑ל 
 וַּיִּׂשָ֥א אֶת־ֹקלֹ֖ו וַּיֵֽבְּךְ׃ 
יב וַּיַּגֵ֨ד יַֽעֲֹק֜ב לְָרחֵ֗ל
 ּכִ֣י אֲחִ֤י אָבִ֨יהָ֙ הּ֔וא 
 וְכִ֥י בֶן־ִרבְָק֖ה הּ֑וא
 וַּתָָ֖רץ וַּתַּגֵ֥ד לְאָבִֽיהָ׃
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מה חשב יעקב שעושים הרועים עם העדרים ליד הבאר ? 1)
מה שאל יעקב את הרועים ? (2)2)
באר "הן עוד היום גדול". 3)
האם יעקב הגיע לבאר עם הרועים בסוף היום ? 4)
מתי בדרך כלל אוספים הרועים את הצאן להביאם הביתה ? 5)
תרגם "עת". 6)
מה אמר יעקב לרועים שעליהם לעשות עם הצאן ?7)
כשיעקב אמר לרועים "השקו הצאן ולכו רעו", מה ענו הרועים ? 8)
למה לא יכלו הרועים שנאספו ליד הבאר להשקות את הצאן ?9)

כיצד הסבירו הרועים ליעקב מתי יוכלו להשקות הצאן ? 10)
תרגם "עודנו". 11)
מתי הגיע רחל לבאר ? 12)
עם אלו צאן הגיע רחל ? 13)
מי היה אביה של רחל ? 14)
למה הגיע רחל עם הצאן לבאר ? 15)
מה היתה קרבת המשפחה בין יעקב ללבן ? 16)
תרגם "ויגל". 17)
מה עשה יעקב כשרחל הגיע עם צאנו של לבן לבאר ? 18)
מנין יודעים שכוחו של יעקב היה גדול ? 19)
מה עשה יעקב אחרי שגלל האבן מעל פי הבאר ? 20)
תרגם “וישק".21)
מה עשה יעקב אחרי שהשקה צאן לבן ? מדוע ?22)
מה עשה יעקב אחרי שנשק לרחל ? 23)
למה בכה יעקב ? (2)24)
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האם רחל ידעה מי הוא יעקב כשהגיעה לבאר ? 25)
אחרי שנשק יעקב את רחל ובכה, מה סיפר יעקב לרחל ?  (2) 26)
באר "כי אחי אביה הוא". 27)
מה עשתה רחל אחרי ששמעה מיעקב מי הוא ?28)


