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 יח וַהֲִקֽמֹתִ֥י אֶת־ּבְִריתִ֖י אִּתְָ֑ך
 ּובָאתָ֙ אֶל־הַּתֵבָ֔ה

אַּתָ֕ה ּובָנֶ֛יָך וְאִׁשְּתְָ֥ך ּונְׁשֵֽי־בָנֶ֖יָך אִּתְָֽך׃

יט ּומִּכָל־הָ֠חַי מִּֽכָל־ּבָׂשָ֞ר 
ׁשְנַ֧יִם מִּכֹ֛ל ּתָבִ֥יא אֶל־הַּתֵבָ֖ה 

 לְהַֽחֲיֹ֣ת אִּתְָ֑ך 
זָכָ֥ר ּונְֵקבָ֖ה יִֽהְיּֽו׃

 כ מֵֽהָעֹ֣וף לְמִינֵ֗הּו 
 ּומִן־הַּבְהֵמָה֙ לְמִינָּ֔ה

מִּכֹ֛ל ֶר֥מֶׂש הָֽאֲָדמָ֖ה לְמִינֵ֑הּו
ׁשְנַ֧יִם מִּכֹ֛ל יָבֹ֥אּו אֵלֶ֖יָך לְהַֽחֲיֹֽות׃ 

 כא וְאַּתָ֣ה ַקח־לְָ֗ך 
מִּכָל־מַֽאֲכָל֙ אֲׁשֶ֣ר יֵֽאָכֵ֔ל

 וְאָֽסַפְּתָ֖ אֵלֶ֑יָך 
 וְהָיָ֥ה לְָ֛ך וְלָהֶ֖ם לְאָכְלָֽה׃

כב וַּיַ֖עַׂש נֹ֑חַ
ּכְ֠כֹל אֲׁשֶ֨ר צִּוָ֥ה אֹתֹ֛ו אֱֹלהִ֖ים 

 ּכֵ֥ן עָׂשָֽה׃ 
תרגם "והקמתי". 1)

מהו "ברית". 2)

איזה ברית (agreement) עשה (make) ה' עם (with) נח לפני (before) המבול ?3)
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מדוע הצריך (need) ה’ לעשות(to make) ברית עם נח ? 4)

לפי (based on) הבטחת (promise) ה' לנח, אלו (which) ממשפחת נח יכנסו לתבה ? 5)

חוץ (besides) מבני אדם (humans) , מה עוד (also) צוה ה' לנח להכניס לתבה ? 6)

כמה (how many) מכל הבהמות צוה ה' לנח בצוי הראשון (first) להכניס לתבה ?7)

תרגם "להחיות". 8)

האם היה לנח להקפיד (be particular ) להכניס זכר ונקבה מכל בעל חי או אפילו 9)
 ? (females) או שני נקבות (males) שני זכרים (even)

למה היה לנח להקפיד להכניס זכר ונקבה מכל בעל חי ולא שני זכרים או שני נקבות ? 10)

האם גם (also) מן העופות (the birds) צוה ה' לנח להביא (to bring) לתבה ?11)

כמה מכל (from each) סוג (type) עוף צוה ה' לנח להביא לתבה ? 12)

תרגם "למינהו". 13)

האם גם (also) מן רמש האדמה צוה ה' לנח להביא לתבה ? 14)

כמה מכל סוג (type) רמש האדמה צוה ה' לנח להביא לתבה ? 15)

חוץ (besides) ממשפחת (from the family of) נח ושנים מכל סוגי בעלי חיים, מה 16)
עוד (also) צוה ה' לנח להכניס (to bring in) לתבה ? 

איך (how) יכול (able) נח להביא את כל החי ?17)

תרגם “ואספת".18)

(19  (in the building of) מה שה' צוה אותו בבניית (everything) כל (do) האם נח עשה
התבה ? 

(20? (immediately) נח מיד (did) מה עשה

(21? (in the future) נח לעתיד (will do) מה יעשה


