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כה וַיְחִ֣י מְתּוׁשֶ֔לַח ׁשֶ֧בַע ּוׁשְמֹנִ֛ים ׁשָנָ֖ה ּומְאַ֣ת ׁשָנָ֑ה
 וַּיֹ֖ולֶד אֶת־לָֽמְֶך׃ 

 כו וַיְחִ֣י מְתּוׁשֶ֗לַח אַֽחֲֵרי֙ הֹֽולִידֹ֣ו אֶת־לֶ֔מְֶך
 ׁשְּתַ֤יִם ּוׁשְמֹונִים֙ ׁשָנָ֔ה ּוׁשְבַ֥ע מֵאֹ֖ות ׁשָנָ֑ה

 וַּיֹ֥ולֶד ּבָנִ֖ים ּובָנֹֽות׃

 כז וַּיִֽהְיּו֙ ּכָל־יְמֵ֣י מְתּוׁשֶ֔לַח
 ּתֵׁ֤שַע וְׁשִּׁשִים֙ ׁשָנָ֔ה ּותְׁשַ֥ע מֵאֹ֖ות ׁשָנָ֑ה וַּיָמֹֽת׃

כח וַֽיְחִי־לֶ֕מְֶך ׁשְּתַ֧יִם ּוׁשְמֹנִ֛ים ׁשָנָ֖ה ּומְאַ֣ת ׁשָנָ֑ה
 וַּיֹ֖ולֶד ּבֵֽן׃ 

כט וַּיְִקָר֧א אֶת־ׁשְמֹ֛ו נֹ֖חַ לֵאמֹ֑ר
 זֶ֞֠ה יְנַֽחֲמֵ֤נּו מִּֽמַעֲׂשֵ֨נּו֙ ּומֵֽעִּצְבֹ֣ון יֵָד֔ינּו 

מִן־הָ֣אֲָדמָ֔ה אֲׁשֶ֥ר אְֵֽרָרּ֖ה יְהוָֽה׃

 ל וַֽיְחִי־לֶ֗מְֶך אַֽחֲֵרי֙ הֹֽולִידֹ֣ו אֶת־נֹ֔חַ 
חָמֵׁ֤ש וְתִׁשְעִים֙ ׁשָנָ֔ה וַֽחֲמֵׁ֥ש מֵאֹ֖ת ׁשָנָ֑ה

וַּיֹ֥ולֶד ּבָנִ֖ים ּובָנֹֽות׃ 

 לא וַֽיְהִי֙ ּכָל־יְמֵי־לֶ֔מְֶך 
ׁשֶ֤בַע וְׁשִבְעִים֙ ׁשָנָ֔ה ּוׁשְבַ֥ע מֵאֹ֖ות ׁשָנָ֑ה וַּיָמֹֽת׃

לב וַֽיְהִי־נֹ֕חַ ּבֶן־חֲמֵׁ֥ש מֵאֹ֖ות ׁשָנָ֑ה 
 וַּיֹ֣ולֶד נֹ֔חַ אֶת־ׁשֵ֖ם אֶת־חָ֥ם וְאֶת־יָֽפֶת׃
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כמה זמן (how long) חי (live) מתושלח לפני (before) שילד את בנו ? 1)

מי היה בנו של מתושלח ? 2)

מי היה הדור (generation) התשיעי (ninth) מאדם עד נח ? 3)

מי היה אביו של למך ? 4)

כמה אנשים (men) בשם (with the name ) למך ישנם  בפרשת בראשית ? 5)

מי הם שני (two) האנשים (men) בשם למך בפרשת בראשית ? 6)

כמה זמן (how long) חי (live) מתושלח אחרי (after) שילד את למך ? 7)

(8 ? (in total) מתושלח בסך הכל (how long) כמה זמן חי

האם היו למתושלח בנים ובנות אחרים (other) חוץ מאלו המוזכרים בשמם ? 9)

(10 ? (the longest) דורות מאדם עד נח חי הכי הרבה (from the ten) מי מעשרה
? (years) שנים (how many) לכמה

כמה זמן (how long) חי (live) למך לפני (before) שילד את בנו ? 11)

מי היה בנו של למך ?12)

מי היה הדור (generation) העשירי (tenth) מאדם עד נח ?13)

מדוע נקרא שמו “נח”? 14)

(15? (to the world) נח לעולם (bring) הביא (comfort) נחמה (which) איזה

תרגם “ינחמנו”.16)

מי היה אביו של נח ? 17)

כמה זמן (how long) חי (live) למך אחרי (after) שילד את נח ? 18)

(19 ? (in total) למך בסך הכל (live) חי (how long) כמה זמן

כמה זמן (how long) חי (lived) נח לפני (before) שילד את בניו ? 20)

(21? (sons) בנים (to give birth) ה’ מנח לילד (delay) עכב (why) מדוע

כמה (how many) בנים (sons) היו לנח ששמם מוזכר (mentioned) בתורה ? 22)

מי הם שלשת (three) בני נח ?23)

מי היה אביו של שם, חם ויפת? 24)


