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כג ּבְנֵי לֵאָה ּבְכֹור יַעֲֹקב ְראּובֵן 
 וְׁשִמְעֹון וְלֵוִי וִיהּוָדה וְיִּׂשָשכָר ּוזְבֻלּון:

כד ּבְנֵי ָרחֵל יֹוסֵף ּובִנְיָמִן:
כה ּובְנֵי בִלְהָה ׁשִפְחַת ָרחֵל

  ּדָן וְנַפְּתָלִי:

כו ּובְנֵי זִלְּפָה ׁשִפְחַת לֵאָה
  ּגָד וְאָׁשֵר

 אֵּלֶה ּבְנֵי יַעֲֹקב
 אֲׁשֶר יֻּלַד לֹו 
 ּבְפַּדַן אֲָרם:

כז וַּיָבֹא יַעֲֹקב אֶל יִצְחָק אָבִיו מַמְֵרא 
 ִקְריַת הָאְַרּבַע הִוא חֶבְרֹון

 אֲׁשֶר ּגָר ׁשָם אַבְָרהָם וְיִצְחָק:

כח וַּיִהְיּו יְמֵי יִצְחָק 
 מְאַת ׁשָנָה ּוׁשְמֹנִים ׁשָנָה:

כט וַּיִגְוַע יִצְחָק וַּיָמָת
 וַּיֵאָסֶף אֶל עַּמָיו
 זֵָקן ּוׂשְבַע יָמִים

 וַּיְִקּבְרּו אֹתֹו 
עֵׂשָו וְיַעֲֹקב ּבָנָיו:

כמה בנים בסך הכל היו ליעקב ?1)
מי היה הבכור של יעקב ? 2)
כמה בנים היו ללאה ? 3)
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מי הם ששת בני לאה ? 4)
כמה בנים היו לרחל ? 5)
מי הם שני בני רחל ? 6)
כמה בנים היו לבלהה ? 7)
שפחתו של מי היתה בלהה ? 8)
מי הם שני בני בלהה ? 9)

כמה בנים היו לזלפה ? 10)
שפחתו של מי היתה זלפה ? 11)
מי הם שני בני זלפה ? 12)
איפה נולדו כל בני יעקב ? 13)
איזה מבני יעקב לא נולד בפדן ארם ?14)
למה נאמר בתורה שכל בני יעקב נולדו בפדן ארם ? 15)
באיזה עיר גר יצחק כשחזר יעקב לארץ כנען ?16)
מהו עוד שם לעיר קרית ארבע ? 17)
מהו עוד שם לעיר חברון ? 18)
מי עוד מאבותיו של יעקב היה גר בחברון לפני יצחק ?19)
לכמה זמן חי יצחק ? 20)
תרגם “ויגוע”.21)
תרגם "ויאסף אל עמיו”.22)
באר "ושבע ימים". 23)
מי קבר את יצחק ?24)
באיזה שנה מבריאת העולם מת יצחק ?25)
מנין לומדים שאין מוקדם ומאוחר בתורה.26)
בן כמה היה יצחק בשעת מכירת יוסף ?27)


