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טו וַיְחִ֣י מַֽהֲלַלְאֵ֔ל חָמֵׁ֥ש ׁשָנִ֖ים וְׁשִּׁשִ֣ים ׁשָנָ֑ה
וַּיֹ֖ולֶד אֶת־יֶָֽרד׃ 

 טז וַיְחִ֣י מַֽהֲלַלְאֵ֗ל אַֽחֲֵרי֙ הֹֽולִידֹ֣ו אֶת־יֶֶ֔רד 
 ׁשְֹלׁשִ֣ים ׁשָנָ֔ה ּוׁשְמֹנֶ֥ה מֵאֹ֖ות ׁשָנָ֑ה

וַּיֹ֥ולֶד ּבָנִ֖ים ּובָנֹֽות׃

יז וַּיִֽהְיּו֙ ּכָל־יְמֵ֣י מַֽהֲלַלְאֵ֔ל 
 חָמֵׁ֤ש וְתִׁשְעִים֙ ׁשָנָ֔ה ּוׁשְמֹנֶ֥ה מֵאֹ֖ות ׁשָנָ֑ה 

 וַּיָמֹֽת׃

יח וַֽיְחִי־יֶֶ֕רד ׁשְּתַ֧יִם וְׁשִּׁשִ֛ים ׁשָנָ֖ה ּומְאַ֣ת ׁשָנָ֑ה
וַּיֹ֖ולֶד אֶת־חֲנֹֽוְך׃ 

 יט וַֽיְחִי־יֶֶ֗רד אַֽחֲֵרי֙ הֹֽולִידֹ֣ו אֶת־חֲנֹ֔וְך 
 ׁשְמֹנֶ֥ה מֵאֹ֖ות ׁשָנָ֑ה
 וַּיֹ֥ולֶד ּבָנִ֖ים ּובָנֹֽות׃

 כ וַּיִֽהְיּו֙ ּכָל־יְמֵי־יֶֶ֔רד
ׁשְּתַ֤יִם וְׁשִּׁשִים֙ ׁשָנָ֔ה ּותְׁשַ֥ע מֵאֹ֖ות ׁשָנָ֑ה

 וַּיָמֹֽת׃ 

כא וַיְחִ֣י חֲנֹ֔וְך חָמֵׁ֥ש וְׁשִּׁשִ֖ים ׁשָנָ֑ה
 וַּיֹ֖ולֶד אֶת־מְתּוׁשָֽלַח׃ 

 כב וַּיִתְהַּלְֵ֨ך חֲנֹ֜וְך אֶת־הָֽאֱֹלהִ֗ים
אַֽחֲֵרי֙ הֹֽולִידֹ֣ו אֶת־מְתּוׁשֶ֔לַח
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ׁשְֹלׁ֥ש מֵאֹ֖ות ׁשָנָ֑ה 
 וַּיֹ֥ולֶד ּבָנִ֖ים ּובָנֹֽות׃ 

 כג וַיְהִ֖י ּכָל־יְמֵ֣י חֲנֹ֑וְך
חָמֵׁ֤ש וְׁשִּׁשִים֙ ׁשָנָ֔ה ּוׁשְֹלׁ֥ש מֵאֹ֖ות ׁשָנָֽה׃

כד וַּיִתְהַּלְֵ֥ך חֲנֹ֖וְך אֶת־הָֽאֱֹלהִ֑ים 
 וְאֵינֶּ֕נּו ּכִֽי־לַָק֥ח אֹתֹ֖ו אֱֹלהִֽים׃ 

 כמה זמן (how long) חי (lived) מהללאל לפני (before) שילד את בנו ? 1)

מי היה בנו של מהללאל ? 2)

מי היה הדור (generation) הששי (sixth) מאדם עד נח ? 3)

מי היה אביו של ירד ? 4)

כמה זמן (how long) חי (lived) מהללאל אחרי (after) שילד את ירד ?5)

(6 ? (in total) מהללאל בסך הכל (lived) חי (how long) כמה זמן

האם היו למהללאל בנים ובנות אחרים (other) חוץ מאלו המוזכרים בשמם ? 7)

כמה זמן (how long) חי (live) ירד לפני שילד את בנו ?8)

מי היה בנו של ירד ?9)

 מי היה הדור (generation) השביעי (seventh) מאדם עד נח ? 10)

מי היה אביו של חנוך ? 11)

כמה זמן (how long) חי (lived) ירד אחרי שילד את חנוך ? 12)

(13 ? ( in total) ירד בסך הכל (lived) חי (how long) כמה זמן

האם היו לירד בנים ובנות אחרים חוץ (besides) מאלו המוזכרים בשמם ? 14)

כמה זמן (how long) חי (live) חנוך לפני שילד את בנו 15)
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מי היה בנו של חנוך ? 16)

מי היה הדור(generation) השמיני(eighth) מאדם עד נח ? 17)

מי היה אביו של מתושלח ? 18)

כמה זמן (how long) חי (lived) חנוך אחרי (after) שילד את מתושלח ? 19)

מה היה מיוחד (unique) בחנוך ? 20)

האם חנוך היה (was) צדיק ?21)

כמה (how many) אנשים (people) בשם (with the name) חנוך ישנם בפרשת 22)
בראשית ? 

מי (who are) הם שני האנשים בשם חנוך בפרשת בראשית ? 23)

(24 ? (in total) חנוך בסך הכל (lived) חי (how long) כמה זמן

האם היו (did he have) לחנוך בנים ובנות אחרים חוץ מאלו המוזכרים בשמם ? 25)

על מי (regarding whom) נאמר (was said) "התהלך עם האלקים" ? 26)

מי(who) מעשרה (from the ten) הדורות מאדם עד נח נפטר (died) הכי צעיר 27)
 ? (the youngest)


