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 י וַיְהִ֖י לְׁשִבְעַ֣ת הַּיָמִ֑ים
 ּומֵ֣י הַּמַּבּ֔ול הָיּ֖ו עַל־הָאֶָֽרץ׃

יא ּבִׁשְנַ֨ת ׁשֵׁש־מֵאֹ֤ות ׁשָנָה֙ לְחַּיֵי־נֹ֔חַ
ּבַחֶֹ֨דׁש֙ הַּׁשֵנִ֔י ּבְׁשִבְעָֽה־עָׂשָ֥ר יֹ֖ום לַחֶֹ֑דׁש 

ּבַּיֹ֣ום הַּזֶ֗ה 
נִבְְקעּו֙ ּכָֽל־מַעְיְנֹת֙ ּתְהֹ֣ום ַרּבָ֔ה 

וַֽאֲֻרּבֹ֥ת הַּׁשָמַ֖יִם נִפְּתָֽחּו׃ 
יב וַיְהִ֥י הַּגֶׁ֖שֶם עַל־הָאֶָ֑רץ 

 אְַרּבָעִ֣ים יֹ֔ום וְאְַרּבָעִ֖ים לָֽיְלָה׃ 
יג ּבְעֶ֨צֶם הַּיֹ֤ום הַּזֶה֙

 ּבָ֣א נֹ֔חַ וְׁשֵם־וְחָ֥ם וָיֶ֖פֶת ּבְנֵי־נֹ֑חַ 
וְאֵׁ֣שֶת נֹ֗חַ ּוׁשְֹלׁ֧שֶת נְׁשֵֽי־בָנָ֛יו אִּתָ֖ם אֶל־הַּתֵבָֽה׃

יד הֵּ֜מָה וְכָל־הַֽחַּיָ֣ה לְמִינָּ֗ה 
 וְכָל־הַּבְהֵמָה֙ לְמִינָּ֔ה 

וְכָל־הֶָר֛מֶׂש הָֹֽרמֵׂ֥ש עַל־הָאֶָ֖רץ לְמִינֵ֑הּו
 וְכָל־הָעֹ֣וף לְמִינֵ֔הּו 
ּכֹ֖ל צִּפֹ֥ור ּכָל־ּכָנָֽף׃

 טו וַּיָבֹ֥אּו אֶל־נֹ֖חַ אֶל־הַּתֵבָ֑ה 
ׁשְנַ֤יִם ׁשְנַ֨יִם֙ מִּכָל־הַּבָׂשָ֔ר

אֲׁשֶר־ּבֹ֖ו רּ֥וחַ חַּיִֽים׃ 
טז וְהַּבָאִ֗ים זָכָ֨ר ּונְֵקבָ֤ה מִּכָל־ּבָׂשָר֙ ּבָ֔אּו 

ּכַֽאֲׁשֶ֛ר צִּוָ֥ה אֹתֹ֖ו אֱֹלהִ֑ים 
 וַּיִסְּגֹ֥ר יְהוָ֖ה ּבַֽעֲדֹֽו׃ 
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האם(did) אכן(in fact) התחיל המבול ככלות (end) שבעת הימים שהבטיח ה' לנח ? 1)

בן כמה (how old) היה נח כשהתחיל (began) המבול ? 2)

באיזה (in which) חדש (month) ובכמה (and what date) בחדש התחיל המבול ? 3)

תרגם “נבקעו".4)

תרגם "מעינות". 5)

האם (did) הגשם של המבול הגיע (come) רק מן השמים ? 6)

חוץ (besides) מן השמים מאיפה (from where) הגיע הגשם של המבול ? 7)

תרגם "תהום רבה". 8)

תרגם "ארובות". 9)

תרגם "נפתחו". 10)

לסיכום (in conclusion) מאיפה (from where) הגיעו כל הגשמים של המבול ?11)

לכמה (for how much) זמן (time) ירד (fall) גשם המבול על הארץ ? 12)

תרגם “בעצם".13)

מדוע (why) באו (come) נח ומשפחתו (andhis family) אל התיבה “בעצם היום 14)
הזה”? 

באיזה (on which) יום נכנסו נח ומשפחתו לתבה לקביעות (permanently) למשך 15)
המבול ? 

מי הם כל אלו שנכנסו לתבה בשבעה עשר לחדש השני למשך (during) המבול ?16)

תרגם "כנף". 17)

מהו ההבדל בין צפור ל"כנף" ? 18)

תרגם "ויסגור". 19)

מי סגר (closed) דלת התבה ?20)

למה סגר ה' את דלת התבה ?21)

תרגם “בעדו".22)


